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�أمهية اخملطوطات ملا متثهل من ذاكرة الأمم والشعوب  الباحثون واخملتصون يف العلوم الإن�انية بشلك عام عىل  �أمجع  لقد 
وحافظة للمرياث الإن�اين مجةل. وليس �أدل عىل ذكل من هذا الاهامتم املزتايد دلى جل �أمم ادلنيا يف سعهيا للحفاظ عىل 

هذا الرتاث وتكل الاعامتدات اليت ختصص هل. 
ن مل نقل لكها ، حتوي مضن هيالكها �أق�اما خصصت لعامل اخملطوطات. تعمل هذه الأق�ام عىل  اإن جل املكتبات العاملية ، اإ
جتنيد خمتصني يف معليات تصنيف وتصفيف وترممي هذه اخملطوطات. ومما ل�ك فيه �أن معليات من هذا النوع تتطلب 

�أرمادة من الباحثني والتقنيني انهيك عام تتطلبه معلية الرتممي والرمقنة من وسائل عالية اجلودة وادلقة كيال يتعرض هذا 
اخملطوط للتلف وليك يمت رمقنته و�أر�فته بشلك ي�مح بتداوهل بلك سهوةل. 

لقد �أحضت الفكرة اليت ما انفك سامحة الشسيخ خادل عدلن بن تونس ، الشسيخ احلايل للطريقة العالوية ، ي�عى لتج�سيدها 
عىل �أرض الواقع من خالل العمل عىل �أر�فة خمطوطات الطريقة العالوية ولك اخملطوطات اليت تشلك يف مجملها مرياث 

الأمة اجلزائرية والأمة الإسالمية عامة واذلي وجب احملافظة عليه تشلك اإحدى �أولوايت جمهوداته.
لهيا سامحة الشسيخ خادل عدلن بن تونس تتجاوز، معليا ، مرحةل �أر�فة ورمقنة اخملطوط  ن الفكرة النبيةل اليت يدعو اإ اإ
عادة بعثه من جديد بشلك ي�مح للباحثني وادلارسني الاطالع عليه والانكباب عىل سرب �أغواره  واحملافظة عليه اإىل اإ
واكتشاف ذخائره من هجة و بعث روح القراءة اذلوقية للمخطوط من هجة �أخرى. هذه القراءة اذلوقية ، ويه �أمسى 

آثر �أسالفهم. جتليات نبل الفكرة ، هتدف اإىل مد ج�ور التواصل بني �سباب اليوم مب�

نه ملن  يف هذا ال�سياق جاء هذا العمل ، عىل تواضعه ، ليج�د امل�اعي امحليدة ل�امحة الشسيخ خادل عدلن بن تونس. واإ
طار  دواعي الرسور �أن نقدم هذا اجلزء الأول اذلي مت مجعه من فهرس اخملطوطات احملفوظة ابلزاوية العالوية مب�ستغامن يف اإ
مرشوع للحفاظ عىل اخملطوطات و التعريف هبا ، حيث متثل جانبا همام من الرتاث الإساليم واملرياث الإن�اين. فبفضل 

نداثر و الزوال   آيةل ل حماةل لالإ جمهوداته يف احملافظة عىل خمطوطات مشاخئ الطريقة العالوية و مجع خمطوطات �أخرى اكنت �

و بفضل توجهياته ، �أمكننا اليوم �أن نضع بني يدي الباحثني والشغوفني حبب الاطالع و التعرف عىل عامل اخملطوطات 
اجلزء الأول من فهرس املكتبة العالوية للمخطوطات.
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ذ مت رمقنة )Numérisation( لك اخملطوطات مع  ىل �أن هذا العمل اكن مثرة جمهود مضن اإ يف هذا املقام وجبت الإ�ارة اإ
وضع بطاقات تعريفية للن�ختني الورقية والرمقية واسستعامل رموز ت�هل الربط يف البحث بني الن�ختني.

ن اكنت هتدف اإىل ت�هيل معلية البحث والاطالع ، فاإهنا هتدف كذكل اإىل احلد من تداوهل يدواي  ن رمقنة اخملطوط ، واإ اإ
فلكام قل تداول اخملطوط يدواي يكون احلفاظ عىل حالته �أفضل.

الإختصاص يف عمل اخملطوطات )الكوديكولوجيا(  �أن عدم  ذ  اإ الفهرس صعوابت مجة ،   لقد صاحبت معلية حترير هذا 

ن اكنت جوانب من هذه الأوصاف اخلاصة بعمل اخملطوطات ل تظهر معوما يف  جعلنا نكتفي مبا ورد من تعريفات ، واإ

الفهارس ابللغة العربية ، وكذا نقص معرفتنا مبجال الرتممي جعلنا نتجه اإىل رمقنة اخملطوطات لكيا للحد من تداولها يدواي 
ل �أن نتوجه  ولت�هيل الإطالع علهيا �أو نرشها ، وعليه �أقرران منذ البدء ب�أننا بصدد تقدمي معل متواضع. ول ي�عنا هاهنا اإ
بنداء اإىل �أهل الاختصاص و�أهل املعرفة واملشستغلني يف هذا امليدان ، تنظريا وتطبيقا ، ابلتعاون معنا من �أجل ترممي تكل 

اخملطوطات اليت تعّرض �أغلهبا اإىل الرطوبة �أو �أصابهتا الأرضة وحنن �اكرين هلم سلفا مدمه لنا يد العون.

�كران اجلزيل موصول اإىل ال�سيد الفاضل مراد لكمي بن تونس عىل جمهوده يف معلية حتقيق املعلومات التارخيية املتعلقة 
مبخطوطات الشسيخ �أمحد بن مصطفى العالوي والشسيخ عدة بن تونس ، ول يفوتنا يف هذا املقام �أن جنزل الشكر لفضيةل 

الأسستاذ نرص ادلين موهوب عىل معلية التدقيق اللغوي.

عانة.  وهللا ن��أل التوفيق والإ

ج . ص
�أر�سيف الطريقة الشاذلية ادلرقاوية العالوية
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مكتبة الزاوية العالوية

مل تشذ الزاوية العالوية ، اليت �أس�ها الشسيخ �أمحد بن مصطفى العالوي يف بداايت القرن العرشين مبدينة م�ستغامن عام 
الأمة وثقافهتا عىل مر احلقب  اليت حافظت عىل هوية  للمخطوطات  الزوااي من وجود خزائن خصصت  عليه  درجت 
الفهرس يف بدايته �طرا من  العالوية مب�ستغامن. يضم  العمل حمفوظة ابلزاوية  ن اخملطوطات املفهرسة يف هذا  اإ الزمنية. 

خمطوطات الشسيخ العالوي وخليفته الشسيخ عدة بن تونس وبعض �أتباعهام ومريدهيام واذلين ا�ستغلوا ابلكتابة دلهيام.

ترمجة للشسيخ العالوي 

هو الشسيخ �أبو العباس �أمحد بن مصطفى بن عليوة املعروف ابلعالوي ، ودل مب�ستغامن عام 1869م وهبا نش�أ ، و تويف هبا 
سسنة 1934م.

ىل �أن التقى بشسيخه  تعمل مبادئ القراءة و سور من القر�آن عىل يد وادله ، مث مارس التجارة وانكب عىل تعمل ادلروس لياًل اإ
و�أسستاذه الرويح محمد بن احلبيب البوزيدي امل�ستغامني ، فالزمه اإىل وفاته سسنة 1909م ، و بويع بعده ابخلالفة عىل 
ر�أس الطريقة ادلرقاوية مب�ستغامن ونواحهيا ، وخالل بداية العقد الثاين من القرن العرشين �أسس الطريقة العالوية واليت يه 

امتداد للطريقة ادلرقاوية الشاذلية.

يعترب الشسيخ العالوي من كبار صوفية القرن العرشين ابعتباره جمددًا للتصوف اكن مربيا روحيا قديرا �أخـذ بـيد الكثريين 

اذلين توافدوا عليه من خمتلف الأقطار ففتح هللا علهيم و�أصبحوا من �أهل التصوف املرموقني. 
آاثر يف التصوف والشعر الصويف والتوحيد  �أثرى الشسيخ العالوي احلياة الروحية والفكرية يف القرن العرشين مبا خلفه من �
آت والوسائل العرصية اكملدارس  ضافة اإىل مقالته الصحفية ، هذا اإىل جانب املنش� والفقه وعمل الفكل والفل�فة والتـف�ري ، اإ

والطباعة واجلرائد وامجلعيات والنوادي الثقافية. 

كرس الشسيخ العالوي حياته جمهتدًا يف طريق هللا وخدمة الإن�ان ، وتوجهيه ملا يصحح رابطته مع هللا ومع بين جن�ه  
ودعا اإىل احلوار بني الأداين ونـبذ الـخالفات املذهبية ، وتعميق فكرة التواصل والت�امح ونرش ال�الم واحملبة ، وترسسيخ 
قواعد التوحيد ، تكل القمي اليت اسسمترت قامئة عىل يد خلفائه بزاويته الكربى مب�ستغامن و�أتباعه املنترشين يف خمتلف �أحناء 

العامل.

يف سسنة 1923 �أسس جريدة " ل�ان ادلين " الأسسبوعية لتكون ل�ان حال الطريقة العالوية يدافع من خاللها عن 
الإسالم ويدعو هل ويصحح معامل العقيدة الإسالمية ويرفع عن التصوف ما علق به من �سهبات وخرافات و�عوذة وحيارب 
بشدة دعاة التجنيس والاندماج ويدعو اإىل قومية جزائرية متشبثة ب�أصالهتا وديهنا وتقاليدها وهويهتا ، كام تناولت ل�ان 

ادلين مواضع �أخرى اهمتت حباةل اجملمتع ثقافيا وسسياسسيا واجامتعيا. توقف اإصدار جريدة " ل�ان ادلين " ب�بب ال�لطات 
الإسستعامرية ، ف�أسس بعدها جريدة البالغ اجلزائري سسنة 1926 فهنج هبا نفس املهنج اذلي رمسته جريدة "ل�ان ادلين" .
اإىل جانب هذا �أسس املؤمتر ادليين اذلي اكن يعقد �أول الأمر مب�ستغامن مث اجلزائر العامصة. وهل مشاركة يف احلركة امجلعوية 
حيث �أنش�أ عدة مجعيات ذات طابع ديين وثقايف واجامتعي كجمعية " الوعظ و الإر�اد " ، ومجعية " ال�الم " وغريها.

وهل عدة مؤلفات هذه قامئهتا :
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 	)Manuscrit_A_074 - Manuscrit_A_073_T02 : ديوان يف التصوف )اخملطوط رمق  
مهنل العرفان يف تف�ري الب�مةل و سور من القر�آن	   
 	)Manuscrit_A_068  : البحر امل�جور يف تف�ري القر�آن مبحض النور )اخملطوط رمق  
 	)Manuscrit_A_063 املواد الغيثية النا�سئة عن احلمك الغوثية )اخملطوط رمق  
املنح القدوسسية يف رشح املر�د املعني بطريق الصوفية	   
القول املعروف يف الرد عىل من �أنكر التصوف	   
 	)Manuscrit_A_075 )رساةل النارص معروف يف اذلب عن جمد التصوف )اخملطوط رمق : )النص ال�ادس  
 	)Manuscrit_A_075 )القول املعمتد يف مرشوعية اذلكر ابلمس املفرد  )اخملطوط رمق : )النص الثالث  
 	)Manuscrit_A_070 - Manuscrit_A_069 : الرساةل العالوية يف الأحاكم الرشعية  )اخملطوط رمق  
 	)Manuscrit_A_067 : ليه املريد )اخملطوط رمق مبادئ الت�أييد يف بعض ما حيتاج اإ  
املهناج املفيد يف �أحاكم الفقه و التوحيد	   
 	)Manuscrit_A_075 : أعذب املناهل يف الأجوبة و الرسائل )بعض هذه الأجوبة و الرسائل يف اخملطوط رمق�  
الأحباث العالوية يف الفل�فة الإسالمية	   
حمكته ) حمك الشسيخ العالوي (	   
 	)Manuscrit_A_061 : مفتاح الشهود يف مظاهر الوجود  )اخملطوط رمق  
 	)Manuscrit_A_062 : آثر البوزيدية  )اخملطوط رمق برهان اخلصوصية يف امل�  
مفتاح علوم الرس يف تف�ري سورة و العرص	   
 	)Manuscrit_A_064 : مظهر البينات يف المتهيد ابملقدمات  )اخملطوط رمق  

 	)Manuscrit_A_072 - Manuscrit_A_071  : النور الضاوي يف حمك و مناجاة الشسيخ العالوي  )املناجاة يف اخملطوط رمق  
دوحة الأرسار يف الصالة عىل النيب اخملتار	   
النور الأمثد يف سسنة وضع اليد عىل اليد يف الصالة	   
ليه العقول 	  القول املقبول فامي تتوصل اإ  
 	)Manuscrit_A_073_T01 : معراج ال�الكني و هناية الواصلني )اخملطوط رمق  
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ترمجة للشسيخ عدة بن تونس 

ودل الشسيخ عدة بن تونس بتجديت يف مدينة م�ستغامن )اجلزائر( ، ونش�أ يف الزاوية العالوية الكربى ، حيث اكـمتل نضجه 
الفكري وادليين حتت رعاية الشسيخ �أمحد بن مصطفى العالوي ، اذلي �أذن هل يف الرحيل اإىل جامع الزيتونة مفكث هناك 
حنو العامني مث عاد اإىل م�ستغامن فالزم �سيخه مالزمة مكنته من املعرفة التامة ب�أحوال الشـــيخ الـعالوي ونشاطه ادليين 
والرويح حىت وفاته عام 1934 بعد �أن �أوىص ابخلالفة ورعاية �ؤون الزاوية الكربى للشسيخ عدة بن تونس ، فقام مبهام 
الطريقة العالوية وفق املهنج اذلي رمسه �أسستاذه �أح�ن قيام ، حيث معل عىل نرش الطريقة وادلعوة اإىل هللا ، و�أنش�أ عددا 
من الزوااي داخل اجلزائر وخارهجا ، مـن �أجل الـرتبية والتـعلـمي ، والتوجيه والإر�اد ، رمغ الظروف القاسسية اليت �لت 

لك نشاط ديين واجامتعي ، �أثناء احلرب العاملية وبعدها.

�أسس جريدة " ل�ان ادلين " الثانية سسنة 1936 اإىل سسنة 1939 حيث توقفت ب�بب اندلع احلرب العاملية الثانية  وجمةل 
املر�د سسنة 1946 اإىل سسنة 1952 واكنت تصدر ابلعربية والفرن�سية وجريدة �أحباب الإسالم ابلفرن�سية واليت اكنت حتمل 
فريقيا. �أسس  امس امجلعية اليت �أس�ها لتبليغ رساةل الإسالم اإىل غري امل�لمني ، وخاصة الناطقني ابلفرن�سية ، و�أورواب واإ
عدة مجعيات كجمعية �أحباب الإسالم ال�الفة اذلكر ومجعية التذكري العالوية ومجعية التنوير ، ومجعية الشسبان العالويني 

وامجلعية الرايضية ، وغريها. 

ضافة اإىل عرشات املقالت اليت اكن ينرشها عىل �أمعدة البالغ و ل�ان  ترك الشسيخ سسيدي عدة مجةل من الآاثر العلمية اإ
ادلين و املر�د و �أحباب الإسالم.

سهام يف طباعة ونرش معظم الرتاث اخملطوط اذلي خلفه الشسيخ العالوي ، اإىل جانب ذكل  لقد �أسهم ريض هللا عنه �أميا اإ
خلف الشسيخ عدة بن تونس من هجته عددا من املؤلفات ويه :

آثر العالوية 	  الروضة ال�نية يف امل�  
تنبيه القراء اإىل كفاح جمةل املر�د الغراء	   
فك العقال عن ترصف الأفعال	   
قواعد الإسالم	   
وقاية اذلاكرين من غواية الغافلني	   
ادلرة الهبية يف �أوراد و سسند الطريقة العالوية	   
جمالس التذكري يف هتذيب الروح و تربية الضمري	   
 	)Manuscrit_A_077 : اسستدراك الهفوات يف ترقيع الصلوات )اخملطوط رمق  
اذلكر املالمئ يف صلحاء م�ستغامن	   
ديوان يف التصوف و املدحي النبوي	   

آلفا من املريدين  تويف الـشـيـخ سـيـدي احلاج عـدة بن تونس عـام 1952 وهو يف الرابعة واخلـمـ�ني بـعـد �أن تـرك �
آثر. والأتباع وعدة م�
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خيارات تصنيفية و اإصطالحية

�أثر من سسبقوان يف هذا اجملال ممتثلني طريقهتم  اقتفاء  اإىل حماوةل   لقد سعينا، ما وسعنا اجهتادان وما وسعنا اطالعنا ، 

يف التصنيف والرتمزي ليك يكون هذا العمل عىل قدر من الاحرتافية واتباع النظم واملقاسات واملعايري العاملية املعمول هبا 
عداد معلنا هذا يه الكيفية الأجنع اليت متكن �أي  ن الفكرة اليت ا�ستغلنا علهيا ولزمتنا يف لك مراحل اإ يف هذا ال�سياق. اإ

ابحث من �أخذ فكرة واحضة عن اخملطوطات احملفوظة ابلزاوية العالوية.

كتب رمق اخملطوط يف �أعىل الصفحة قبل بداية جدول التعريفات ابللغة الفرن�سية والعربية ، والرمز املكتوب ابلفرن�سية هو 

نفس رمز الن�خة الرمقية للمخطوط مباكن حفظه ابلزاوية العالوية.

ويقر�أ الرمز ابلطريقة التالية :
خمطوط / ع تعين العالوية متبوعا برمق اخملطوط و املثال عىل ذكل :

Manuscrit_A_001 – خمطوط/ع/001
ويف حاةل وجود �أكرث من نص يف اخملطوط الواحد �أضيف ترقمي للنص ، مثال :

Manuscrit_A_014_T01 – خمطوط/ع/014 )النص الأول(

ق�مت لك بطاقة اإىل ثالث �أجزاء : اجلزء الأول يعرف ابلكتاب و الن�خة ، واجلزء الثاين يصف خصائص الن�خة مبا فهيا 

الهامش ، و اجلزء الثالث يصف اخملطوط من بعض اجلوانب املادية مع مجةل من املالحظات لإعطاء مزيد من املعلومات 
حول اخملطوط .

ابلن�سبة خملطوطات الشسيخ العالوي �أضيفت معلومات ختص اترخي نرش حمتوى اخملطوطات عىل �لك كتب ، ابلإضافة 
اإىل معلومات �أخرى.

وقد جاء ترتيب الفهرس عىل الشلك التايل :

ن اكنت لاكتهبا �أو لغريه خمطوطات الشسيخ العالوي مع ذكر خمتلف النصوص املوجودة هبا واإ
ذن منه خمطوطات الشسيخ عدة بن تونس �أو ماكتب ابإ

خمطوط لأحد مريدي الطريقة العالوية
مث جاء تصنيف اخملطوطات الأخرى واليت رتبت ح�ب املواد )املواضيع( بغض النظر عن ترقميها ، و يف حاةل تعدد 
نصوص و مواضيع اخملطوط الواحد �أعمتد يف الرتتيب موضوع النص الغالب عىل اخملطوط ، و قد �أضيف ترقمي للصفحات 

يف جداول الفهارس )الصفحة 245(  لت�هيل الرجوع اإىل اخملطوط املراد.
ذيل هذا العمل بصور لبضع صفحات من اخملطوطات منتقاة من �أصل �أكرث من مخ�ة وعرشين �ألف وثيقة رمقية تشلك 

مجموع اخملطوطات املرمقنة واحملفوظة ابلزاوية العالوية واليت سستنرش تباعا يف الأجزاء القادمة.
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فكرة واحضة عهنا  عطاء  واإ  ، العالوية  الزاوية  للتعريف مبخطوطات  الفهرس وسسيةل  قد جعلنا من هذا  نكون  �أن   ن�أمل 

وسعينا ل زال متواصال جلعل الفهارس القادمة متوافقة مع الأحباث اجلارية يف جمال عمل اخملطوطات )الكوديكولوجيا – 
ثراهئا بمكية من املعلومات مما سسيعطي دفعا قواي لعملية البحث يف خمتلف العلوم  Codicologie( و �أيضا من خالل اإ
تنولوجية ، وفل�فية وغريها... ويبقى احلفاظ عل هذا املرياث الإن�اين  الإن�انية من س�سيولوجية ، و�أنرتوبولوجية ، واإ

ليه. هو �أمسى و�أجل ما ن�عى اإ

اإ . س
�أر�سيف الطريقة الشاذلية ادلرقاوية العالوية



اخملطـــــــــوطات
Manuscrits



20

التعريف العام للمخطوط

مفتاح الشهود يف مظاهر الوجودالعنوان

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

يقول املفتقر اإىل هللا �أمحد بن مصطفى بن عليوة امل�ستغامني لطف هللا به يف جماري الأقدار ورزقه 
غوامض  والعيان حىت �اهدوا  ابلشهود  العارفني  بصائر  نور  ملن  التفكر و الاعتبار محدا  مثرة 
اجلربوت يف ظواهر الأكوان وكشف هلم احلق عن حقائق مايكون واذلي اكن وكىس قلوهبم حةل 
يقان ... �أما بعد فاإين وضعت هذا الرس اللطيف و الأمر املنيف يف هذا الكتاب  الإميان و الإ
العقول يف ادللةل عىل  الرشيف و رتبته عىل مباحث اذكر فهيا من جعائب املوجودات ما يهبر 

عظمة اذلات اخل

هناية النص

ن  ل التجرد من احلس وعليه اإ وقال تعاىل فكشفنا عنك غطاءك فبرصك اليوم حديد وليس هو اإ
ل جمرد نومة ابستثقال ويه املعرب  ذ ليس بني الناس و البعث اإ ن�ان من الإجياد اإ املعاد �أقرب لالإ
ذا مه قيام ينظرون فاكن هبذا الاعتبار منوطا بليةل القرب وهللا �أعمل مبا يف نفس  عهنا مبدة الربزخ فاإ
الأمر وهنا انهت�ى ما يرّس هللا مجعه من كتاب مفتاح الشهود واكن وقت الفراغ منه صبيحة يوم 
 الثالاثء من �هر �عبان املعظم بعدما مضت منه مخ�ة عرش يوما سسنة اثنني و عرشين و ثالمثائة 

و �ألف من جهرة اذلي خلق عىل �أح�ن وصف صىل هللا عليه و سمل

ل يوجدقول الناخس

محمد بن خليفة ابن احلاج معر املديين القصييب املديوين التونيساإمس الناخس

تونسماكن الن�خحوايل 1910/1909اترخي الن�خ

عمل الفكلاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

Manuscrit_A_061

 خمطوط/ع/061
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�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود ، بيامن اسستعملت عدة �ألوان يف رمس �أ�اكل الأرض و الشمس والقمر 

وغريها ويه : الأمحر الأخرض ، الأزرق ، الأصفر ، الربتقايل و الرمادي.

الهوامش
كتب عىل الهامش مجةل من الإضافات والرشوحات ، كام توجد بعض التصحيحات خبط حديث 

ويف �أعىل الورقة ترقمي للصفحات

الوصف املادي للمخطوط

70عدد الصفحات

25عدد الأسطر/لوحة

28 سم × 19.5 سممقاسات الورق

مالحظات

ذكر اإمس الناخس يف بداية اخملطوط	 
قامته 	  يف بداية اخملطوط ترمجة للمؤلف و مقدمة يف ثالث صفحات كتهبا انخس الكتاب �أثناء اإ

مب�ستغامن كام �أ�ار اإىل ذاكل يف �آخر النص بقوهل : كتبه عبد ربه محمد بن خليفة ابن احلاج 

قامته مب�ستغامن وقاها هللا من لك  اإ التون�سية عند  العامةل  القصييب املديوين من  معر املدين 
املظامل �آمني

يف �آخر اخملطوط فهرسة مبحتوى املؤلف مع رمق الصفحة	 

اخملطوط عبارة عن ن�خة للأصل ، ن�خها ال�سيد محمد بن خليفة املديين )الناخس( حوايل 	 

سسنة 1909 /1910.

معلومات �أخرى :
نرش هذا اخملطوط يف كتاب محل نفس العنوان وصدر عن املطبعة العالوية مب�ستغامن سسنة 1940
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التعريف العام للمخطوط

برهان اخلصوصية يف الطريقة البوزيديةعنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

يقول مرجتي عفو هللا �أمحد بن مصطفى بن اعليوة امحلد هلل فاطر ال�موات ومزنل الغيث املؤذن 

ظهار النعمة ونرش امليت القائل لنبهيم وقوهل احلق و�أما بنعمت ربك حفدث فقام  لأوليائه العارفني ابإ

عليه الصالة وال�الم مبا وجب عليه ... �أما بعد فاإين جعلت هذا التقييد موافقة ملن طلب مين 

ليه املريد فارجوا هللا �أن يكون للجميع مفيد و اإين مجعت فيه مطالب خريية  ح�ب ما حيتاج اإ

وبشائر نبوية و وصاايت �افية  ومسيته بربهان اخلصوصية يف الطريقة البوزيدية اخل

هناية النص

وهو يشري اإيل بيديه ويقول يل اتق هللا ايسسيد محمد ابحلاج اتق هللا ايسسيدي محمد ابحلاج و �أان 

ذا اان م�تيقض  نعمل منه يف ذكل احلال �أنه يريد �أن يهنيين عام وقع مين من الرتدد يف الطريق و اإ

كأنين ننظر لهيئته

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب

كتب النص ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة �أسامء الفصول و الآايت القرءانية ، كام 

يظهر يف متيزي بعض اللكامت من النص �أو يف �أسامء الأعالم �أو كتابة حرف هـ لالإ�ارة اإىل هناية 

ضافة من ال�سيد محمد املديين بن خليفة التونيس حبرب مغاير )�أرجواين( الفقرة ، ويف �آخر اخملطوط اإ

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

62عدد الصفحات

24عدد الأسطر/لوحة

22.4 سم × 17.5 سممقاسات الورق

يف �آخر اخملطوط اإضافة من ال�سيد محمد املديين بن خليفة التونيس خبط و حرب مغايرمالحظات

معلومات �أخرى : 
مل ينرش. 
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التعريف العام للمخطوط

املواد الغيثيةعنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

وبعد ذكر الإمس و الإسستعاذة ابمل�ّمى يقول �أمحد بن مصطفى العالوي اعتقادا وجزما محدا ملن 
تنبهيا  ...فهل الكربايء يف الأرضني و ال�امء قال  ظهر بعظمة ذاته قدرة وحكام وتزنه يف جتلياته 

لأفاكران و رمحة بنا �أيامن ... فمث ، قلت و ا�هدت �أن ل موجود سواه يف الأرضني وال�ام ... وقبل 
الكتاب وتفصيل  �أسسباب رشح  �أذكر مقدمتني املقدمة الأوىل تشسمتل عىل  الرشوع يف املقصود 
ل ابهلل عليه تولكت  فصوهل املقدمة الثانية تشسمتل عىل ترمجة املؤلف وبعض سريته وما توفيقي اإ

ليه �أنيب اخل واإ

هناية النص

خامتة الكتاب
 هذا ما يرّس هللا لنا يف فهمه واللك من فضهل ونعمه فلينفق ذو سعة من سعته ول مم�ك لفضهل 
�أرجوا هللا �أن ينفعين وينفع به و �أن ينفع من قر�أه وحصل عليه وهو عىل ذكل قدير وابلإجابة 
ليك فاقبلنا  لـه�ي منحتنا ر�فة من حبرك ف�أسكرتنا عنا فرجفنا هبا اإ  جدير نعم املوىل ونعم النصري اإ

نك فرضت الإجابة عىل نف�ك ... و �آخر دعواان ان امحلد هلل رب العاملني واكن  و اقبل علينا اإ
الفراغ من هذا الكتاب صبيحة ال�بت يوم العرشين مضت من �هر هللا رمضان املعظم سسنة 
آهل و�أحصابه  �ألف وثالمثائة ومثانية وعرشين مضت من جهرة سسيد املرسلني صلوات هللا عليه وعىل �

ل ابهلل العيل العظمي �أمجعني ول حول ول قوة اإ

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

 م�ستغامن ماكن الن�خ20 رمضان 1328 هـ املوافق لـ 25 سبمترب 1910 ماترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
بعض  متيزي  و  الأعالم  و�أسامء  العناوين  و  الفصول  كتابة  يف  الأمحر  احلرب  واسستعمل   ، الأسود 

املفردات يف النص

الهوامش
�أغلهبا خبط  كتب ترقمي الصفحات يف �أعىل الورقة و بعض الإضافات وكذا عبارات تصحيحية 

حديث

الوصف املادي للمخطوط

282عدد الصفحات

26عدد الأسطر/لوحة

28 سم × 19 سممقاسات الورق

مالحظات

من 	  الأوىل  الورقة  يف  متزق  ب�بب  اللكامت  لعدم وضوح  النص  بداية  يف  املوجود  الفراغ 

اخملطوط

يف �آخر اخملطوط فهرسة مبحتوى الكتاب	 

معلومات �أخرى : 
نرش اخملطوط يف جزئني ، ومت نرش اجلزء الأول منه يف سسنة 1941 عن املطبعة العالوية مب�ستغامن و يتوقف اجلزء الأول 

من الكتاب عند فصل الت�لمي والرضا �أي يف الصفحة 120 من اخملطوط
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التعريف العام للمخطوط

الأجوبة العرشة )الكراس الأول(عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

والصالة  اسسهتداه  من  الهادي  هلل  امحلد  امل�ستغامني  العالوي  مصطفى  بن  �أمحد  ربه  عبد  يقول 
آهل و حصبه ومن والاه �أما بعد �أهيا الصديق قد بلغتين رسالتمك  وال�الم عىل من ل نيب بعده و �
نه �أعرب يل عام قصدمتوه و ا�سمتلت عليه طويتمك من  تتضمن من الأسسئةل عرشا بواسطة حمبمك و اإ

آنية �أو �أحاديث  اضامر اخلري لعموم البرش كام �أخربين �أيضا �أنمك تريدون ارتباط اجلواب بنصوص قر�
نبوية �أو قواعد فل�فية اخل

هناية النص

البشارة ال�ادسة عرش يف الباب الثاين و الأربعني من كتاب �أ�عياء خطااب من هللا هكذا يذكر 
فيه نعت محمد و�يئا من خصائص رشيعته الغراء هو ذا عبدي اذلي �أعضده خمتاري اذلي رست 

به نفيس وضعت رويح عليه فيخرج للأمم ... و �أسيّر العمي يف طريق مل يعرفوها يف م�اكل مل 
بدروها امشسهيم اجعل الظلمة �أماهمم نورا و املعوجات م�ستقمية هذه الأمور �أفعلها و ل �أتركهم قد 

آلهتنا ارتدوا اإىل الوراء خيزي خزاي املتلكمون عىل املنحواتت القائلون1 للم�سبواكت �أنت �

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط
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�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود وسط مربع م�طر ابلأصفر و الأسود ) من الصفحة الثانية اإىل الصفحة 

الثالث والعرشين ( ، كام كتبت �أسامء الفصول ابحلرب الأصفر، و ابلكراسة عبارات تصحيحية حبرب 
ضافة عن النص الأصيل يف �آخر صفحة من الكراسة حديث )�أزرق و�أمحر( ، واإ

 توجد ابلهامش تعليقات عديدة وكذكل عبارات ممكةّل للنص ، و يف �أعىل الصفحة ترقمي للكراسة.الهوامش

الوصف املادي للمخطوط

91عدد الصفحات

16 - 19عدد الأسطر/لوحة

22.4 سم × 17.5 سممقاسات الورق

مالحظات
َحَوت الكراسة مخ�ة وعرشون فصال من املقدمات و الأجوبة الثالث الأوىل ابلإضافة اإىل المتهيد 

للجواب الرابع

معلومات �أخرى : 
ادلافع لت�أليف الكتاب عرش �أسسئةل موهجة اإىل الشسيخ العالوي من ال�سيد عبد الرمحن طايب حصفي وفيل�وف فرنيس 	 

)تويف سسنة 1923(
آثر العالوية للشسيخ عدة بن تونس ) تلميذ 	  نرشت فصول املقدمة امخل�ة والعرشين يف كتاب الروضة ال�نية يف امل�

وخليفة الشسيخ العالوي ( سسنة 1936 عن املطبعة العالوية مب�ستغامن ، مث �أعيد نرشها يف كتاب منفصل مسي مبظهر 
البيّنات يف المتهيد ابملقّدمات سسنة 1982 عن نفس املطبعة.
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التعريف العام للمخطوط

الأجوبة العرشة  )الكراس الثاين(عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

قبل جميء  ب�أمجعه  العامل  �أن  من  املنصفني عىل خربة  �أن  ف�أقول  الرابع  اجلواب  الأول من  الفصل 
الإسالم اكن يف ظلامت بعضها فوق بعض واملعىن �أنه اكن يف �أقىص غاية اهلمجية ادااب ومعتقدا 
آن ( فال تزكوا �أنف�مك هو �أعمل مبن  ويف مقدرة اورواب �أن تراجع اترخيها حىت ل تعجب بنف�ها ) قر�
اتقى �أما اترخي العرب يف ذكل احلني ليس ب�أقل فضيحة من اترخيها غري �أن العرب يشعرون مبا اكنوا 

عليه من اهلمجية قبل الإسالم اخل

هناية النص
خفوفا من �أن يصيبين ما �أصاب غريي من مغفيل الرجال ويغىش عيين ما يغشامه من العمى كتبت 

هذا ليكون لكام راودين الشسيطان منهبا يل يعيدين اإىل هواي و يرجعين عن عاميئ اهـ

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود�ألوان احلرب

الهوامش
توجد ابلهامش تعليقات عديدة بعضها يف �أسفل الصفحة فُصل بيهنا وبني النص خط حبرب �أسود 

و يف �أعىل الصفحة ترقمي للكراسة خبط حديث 
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الوصف املادي للمخطوط

23عدد الصفحات

23 - 26عدد الأسطر/لوحة

22.4 سم × 17.5 سممقاسات الورق

مالحظات
نص الكراس الثاين يعترب تمتة للكراس الأول	 
يبد�أ من الفصل الأول للجواب الرابع اإىل الفصل ال�ادس عرش من نفس اجلواب	 
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التعريف العام للمخطوط

الأجوبة العرشة  )الكراس الثالث(عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

كام هو يف نفس الأمر فيبعد التطابق بيهنا وبني ما �أخرب الزابور به اذلي من مجلته قوهل تقدل سسيفك 
عىل خفذك �أهيا القاوي اإىل �أن قال و اسستهل و اجنح و امكل من �أجل احلق اإىل �آخر ما ا�سمتل عليه 
اللفظ من ذكر الصالبة وغريها كقوهل نبكل2 م�سنونة �أهيا القاوي يف قلب3 �أعداء املكل والشعب 
حتتك ي�قطون و ابمجلةل ان هاته الأوصاف غري خافية ادللةل يف عودها عىل محمد �أما عيىس فهو 

مهنا �أبعد عن من حيقق ال�ريتني اخل

هناية النص
خفوفا من �أن يصيبين ما �أصاب غريي من مغفيل الرجال ويغىش عيين ما يغشامه من العمى كتبت 

هذا ليكون لكام راودين الشسيطان منهبا يل يعيدين اإىل هواي و يرجعين عن عاميئ اهـ

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود واسستعمل حرب حديث يف ترقمي الصفحات�ألوان احلرب

توجد ابلهامش تعليقات ، بعضها يف �أسفل الصفحة فصل بيهنا وبني النص خط حبرب �أسودالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

29عدد الصفحات

24عدد الأسطر/لوحة

22.4 سم × 17.5 سممقاسات الورق

يبد�أ من �أواخر البشارة اخلامس عرشة وينهت�ي عند الفصل ال�ادس عرش من اجلواب الرابعمالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ليه املريدعنوان النص مبادئ الت�أييد يف بعض ما حيتاج اإ

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

محدا ملن همد سبيل الهداية للم�لمني بعدما بعث فهيم رسول من �أنف�هم لينب هلم ما فيه صالح 
�ارة و �أفصح عبارة ل�اان  ادلارين و �أنزل معه الكتاب هدى و رمحة وبرشى للمح�سنني ب�ألطف اإ
ذا �أحب هللا عبدا فقهه يف ادلين  آهل و �أحصابه الكرام اإ عربيا مبينا قال عليه الصالة وال�الم وعىل �
وهبذه املناسسبة جعلت �أختيل يف تلخيص مقدمة من دواوين الأقدمني اذكر فهيا نبذة من همامت 
ادلين عىل مذهب الإمام ماكل من هجة الأحاكم ويشء من عقائد الأ�عريني بكيفية ي�هل تناولها 

للمبتدئني و ابلأخص من حصبنا من املريدين اخل

هناية النص
لهيا س : مفا قولمك يف عورة الصبيان من هجة النظر اإ

ج : فيحرم النظر لها بقصد وجيب عىل الويل �أن ي�رت عورة من اكن يف كفالته انهت�ى من الالكم 
ننا يف كفالتك عىل العورة اللهم �أنت ولينا فاسرت عورتنا فاإ

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود ، وعىل اخملطوط تصحيحات حديثة ابحلرب الأزرق و الأمحر�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

117عدد الصفحات

28عدد الأسطر/لوحة

24  سم × 16.5 سممقاسات الورق

مالحظات
يف �آخر اخملطوط �ُألصقت ورقتان حتوي مجةل من الأسسئةل و الأجوبة الفقهية عىل نفس منط الكتاب 

رمبا تكون تمكةل ملا نقص من النص

معلومات �أخرى : 
نرشت مضامني اخملطوط يف كتاب مّسي املهناج املفيد يف �أحاكم الفقه و التوحيد للتفريق بينه وبني الطبعة اخملترصة احلامةل 

لنفس عنوان اخملطوط ، واليت صدرت الطبعة الثانية مهنا سسنة 1947 عن املطبعة العالوية مب�ستغامن ، بيامن صدر املهناج 

املفيد يف سسنة 1997 عن نفس املطبعة.
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التعريف العام للمخطوط

البحر امل�جورعنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص
ل �أايما معدودة  �أن ل يتحمك عىل هللا يف ما يفعهل به يوم القيامة يف قوهل وقالوا لن مت�سنا النار اإ
علمنا ب�أن الواجب عىل من مل يعاهد هللا ل يشء ايمن به خوفه ان يكون دامئا عىل وجل حبيث 

ل يقطع عىل نف�ه ابلنجاة من قوهل قل اختذمت عند هللا عهدا فلن خيلف هللا عهده اخل

هناية النص

ذا حص  ل�ان الروح يف قوهل ومن الناس من يرشي نف�ه قال واملعىن �أنه يرشي نف�ه بنف�ه و اإ

ليه لنعدام املشرتي ابنعدام املشرتى به فهو عىل  �أن المثن ليس هل لزم �أن يكون املمثن ليس هو اإ
لك حال صفر اليدين هلل ما �أعطى وهل ما �أخذ

التف�ري �أقول �أنه تعاىل بعدما �أهن�ى الالكم.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�أزرق�ألوان احلرب

كتب يف �أعىل الورق ابلإضافة اإىل رمق الصفحة عبارة " تف�ري عدمي املثل " بنفس خط النصالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

76عدد الصفحات
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33عدد الأسطر/لوحة

29.7  سم × 19 سممقاسات الورق

مالحظات

اخملطوط يف التف�ري وهو مبتور الأول حيث يبد�أ من الآية 79 من سورة البقرة	 
�أضيف نص يف �آخر اخملطوط )3 صفحات( خبطّ حديث كتب فيه تعريف للمؤلف وبعض 	 

جنازاته ، يبد�أ النص بـ : هذا ما وجدان يف خزانة مر�د الأمة وويل النعمة مولان الأسستاذ  اإ
الغامري  �أمحد  النص عبد هللا  ، وقد كتب  اخل  مقامه  �أعال هللا  عليه  العلوي رضوان هللا 

الإدرييس الرباكين بتارخي 24 رجب 1364 املوافق لـ 17 �أوت 1941



36

التعريف العام للمخطوط

الرساةل العالوية )الكراس الأول(عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

فصل يف النوافل و �أوقاهتا

�أما النفل ففـــــــي نوعه ق�امن
يف احدى عرش الصالة ندبت
وبعد املغرب ممـــــا قبل العرص
تراويـــــــــــــــح حتية للم�جد

مفنه سسنة واملندوب الثـــــــــاين

من قبل ظهر بعده ترتـــــــــبت
بعد العشاء كركعيت الفجـــــــــــر
مثل الضحــــــى والشفع والهتجد

 

هناية النص
انهت�ى ما قدمنـــــــــــــــاه ابلعجل
�أن ينقضــــــي و احلاةل قبل الامتم

يف �ألف بيت خشسية من الأجل
وامحلد هلل بدءا و يف اخلتـــــــام

قول الناخس
رمح هللا الناظم وقدس رسه و �أنزهل مزنل مباراك وهو خري املزنلني.

حّرر بقمل عبد ربه الفقري اإىل هللا و خدمي اساتيذه4 محمد قري �أّمنه هللا من لك سوء ووفقه هللا 
آمني و امحلد هلل رب العاملني اإىل مافيه رضاه و رضاء �أسانيده اإىل يوم ادلين �

محمد قرياإمس الناخس

م�ستغامنماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط
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�ألوان احلرب
بيد  تصحيحات خبط حديث  الأوىل  الثالث  الصفحات  ، ويف  الأزرق  املنظومة ابحلرب  كتبت 

الشسيخ عدة بن تونس

يف �أعىل الورقة ترقمي خبط حديثالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

42عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

22.5  سم × 17.2 سممقاسات الورق

مالحظات
كتب نص املؤلَّف يف 28 صفحة ويف بقية اخملطوط نبذة عن مالقاة الناخس )محمد قري( و �أبنائه 

ملشاخئ الطريقة العالوية
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التعريف العام للمخطوط

الرساةل العالوية )الكراس الثاين(عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

ذا �أحب عبدا فقهه يف ادلين والصالة وال�الم عىل نرباس العاملني سسيدان محمد  امحلد هلل اذلي اإ
آهل و �أحصابه الهادي املهتدي5  ليه فاكن خري الشاهدين وعىل � النيب الأيم اذلي جاء ابحلق ودعا اإ
نه قد سسبق لهذه الرساهل القمية الطبعة الأوىل وعلهيا  ح�ان اإىل يوم ادلين �أما بعد فاإ ومن تبعهم ابإ
مل  الن�خة  تكل  علهيا  طبعت  اليت  امل�ودة  �أن  غري  م�الكها  �أانر  و  معاملها  �أابن  خفيف  رشح 

يتعاهدها صاحهبا من هجة ما يرجع لتطبيق �أبياهتا عىل املوازين العروضية اخل

هناية النص

او حرم نيب هكــــــــــذا اوصـــــــــــــىمكن صلــــــــى مبكة و الاقصــــــا

فصل يف رشوط الإمامة

مــــــــــــام ورشوط عرشة تفي الإ
والعمل ابحلمك و �آت ابلأركــــــــــان

البلــــــــــــوغ واذلكـــــــورة مث الإسالم
ل حمدثــــا ول مقتد ابن�ـــــــــــــــــــــان

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتبت املنظومة ابحلرب الأزرق و الأسود واسستعمل احلرب الأمحر يف بعض التصحيحات�ألوان احلرب
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ابلهامش بعض التصحيحات والتمكيالت للنص الأصيلالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

23عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

22.5  سم × 17.2 سممقاسات الورق

يف منظومة هذا اخملطوط 499 بيت بيامن حوت املنظومة الاكمةل �ألف بيتمالحظات
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التعريف العام للمخطوط

املناجاةعنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

آبيب عطفك وحسائب  له�ي �أس�أكل ب�أعز من انجاك و �أفضل من دعاك �أن متطر عىل قليب �� اإ
رضاك و تلقي فيه حالوة ذكرك وتيقّضه من غفالته حىت ل يشاهد سواك وتثبّته عىل طاعتك 
آتنا كفال  وتقويه عىل تقواك اي من حت�نت الأ�سياء بهباء جامكل الأقدس و ازدهت بنور سسناك �

من رمحتك و ارزقنا نورا منيش به اخل

هناية النص

اللهم عظم ��أن محمد وبني برهان محمد وبلغ جحة محمد ووحض فضيةل محمد وسدد �أمة محمد وانرص 
آهل و �أحصابه   �أتباع محمد و قو �أ�سياع محمد و ارزقنا حمبة محمد وصل اللهم عىل سسيدان محمد و عىل �

و �أ�سياعيه و �أنصاره و �أزواجه و �أصهاره و ذرايته وحصبه و �أمته اإىل يوم ادلين وعلينا معهم �أمجعني 
اي �أرمح الرامحني اي رب العاملني و �آخر دعواان �أن امحلد هلل رب العاملني اللهم اي من جعلت الصالة 
ليك بلك صالة صليت عليه من �أول النش�أة اإىل مال هناية للكاملت  عىل النيب من القرابت �أتقرب اإ

سسبحان ربك رب العزة عىل ما يصفون وسالم عىل املرسلني وامحلد هلل رب العاملني

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

الأسود�ألوان احلرب

كتب ابلهامش بعض التمكةل للنصالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

28عدد الصفحات

15عدد الأسطر/لوحة

22.4  سم × 17.2 سممقاسات الورق

نقل يف �آخر صفحة من اخملطوط حديث للرسول صىل هللا عليه وسمل ودعاء.مالحظات

معلومات �أخرى : 
ليه العقول لنفس املؤلف سسنة 1926 عن مطبعة  نرشت مضامني اخملطوط يف ملحق كتاب القول املقبول فامي تتوصل اإ

ر�اد الراغبني اإىل ما احتوت عليه الطريقة العالوية من الفتح املبني ملؤلفه  الهنضة بتونس ، و اذلي حيوي �أيضا كتاب اإ
احل�ن بن عبد العزيز القادري
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التعريف العام للمخطوط

املناجاة عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

آبيب عطفك وحسائب  له�ي �أس�أكل ب�أعز من انجاك و �أفضل من دعاك �أن متطر عىل قليب �� اإ
رضاك و تلقي فيه حالوة ذكرك وتيقّضه من غفالته حىت ل يشاهد سواك وتثبّته عىل طاعتك 
آتنا كفال  وتقويه عىل تقواك اي من حت�نت الأ�سياء بهباء جامكل الأقدس و ازدهت بنور سسناك �

من رمحتك و ارزقنا نورا منيش به اخل

هناية النص

اللهم عظم ��أن محمد وبني برهان محمد وبلغ جحة محمد ووحض فضيةل محمد وسدد �أمة محمد وانرص 
آهل و �أحصابه  �أتباع محمد و قو �أ�سياع محمد و ارزقنا حمبة محمد وصل اللهم عىل سسيدان محمد و عىل �

 و �أ�سياعيه و �أنصاره و �أزواجه و �أصهاره و ذرايته وحصبه و �أمته اإىل يوم ادلين وعلينا معهم 
�أمجعني اي �أرمح الرامحني اي رب العاملني و �آخر دعواان �أن امحلد هلل رب العاملني اللهم اي من جعلت 
ليك بلك صالة صليت عليه من �أول النش�أة اإىل مال هناية  الصالة عىل النيب من القرابت �أتقرب اإ

للكاملت سسبحان ربك رب العزة عىل ما يصفون وسالم عىل املرسلني وامحلد هلل رب العاملني

قول الناخس
انهت�ى حبمد هللا وح�ن عونه عىل يد اكتهبا الفقري لرمحة ربه القدير الصديق بن �أمحد بن اخلذير 

بن امحد بن الطيب بن اوحاب وذكل يوم 21 من �هر ربيع الأول عام 1354

الصديق بن �أمحد بن اخلذير بن امحد بن الطيب بن اوحاباإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خ21 ربيع الأول 1354 هـ املوافق لـ 23 جوان 1935 ماترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود ، وكتب حبرب �أمحر حديث يف �أعىل لك صفحة " املناجات العالوية "  

و رقّمت الصفحات حبرب �أزرق حديث
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توجد يف بعض الصفحات مفردات تصحيحيةالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

36عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

16.8  سم × 22.2 سممقاسات الورق

مالحظات
يف �آخر صفحة من اخملطوط رساةل خبط املداين بن محمد الرشيف بن عيل احل�سين مرسةل اإىل 

ال�سيد حيياوي الصادق بن رمضان )كتبت سسنة 1947(
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التعريف العام للمخطوط

معراج ال�الكني وهناية الواصلني عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

آثر بصائر العارفني وجعلهم عىل قدم الأنبياء و املرسلني و من ذكل جعل للك ويل عدوا  محدا ملن �
كام جعل للك نيب عدوا من اجملرمني و اصطفاههم حفب من حهبم و عدا من عدامه6 قال غرية 
علهيم و مه �أهل القرب و العناية من �آذى يل وليا فقد ابرز هللا ابحملاربة و الصالة و ال�الم عىل 
املصطفى سسيد العاملني ... �أما بعد فيقول العبد الفقري اإىل هللا امل�ستعني ابهلل �أمحد بن مصطفى بن 
عليوة من هللا عليه ابلتوفيق وجعهل يف ادلارين من �أسعد فريق ملا اطلعت عىل املنظومة املن�وبة 

اإىل الشسيخ الإمام احملقق اخل 

هناية النص

و هذا ما يّ�ر هللا مجعه من الرشح عىل هذه املنظومة املباركة و اكن وقت الفراغ مهنا عشسية يوم 
 الأحد من �هر املودل النبوي بعد ما مضت منه سستة �أايم عام ت�عة و عرشة )ت�ع عرشة(  وثالث مائة 

و �ألف من الهجرة من خلق عىل �أح�ن صفة صىل هللا عليه وسمل ... اللهم صّل عىل محمد رس 
آهل و �أحصابه اذلين حتقق هلم الفوت  الناسوت ونور اجلربوت و رسول احلي اذلي ل ميوت و عىل �

سسبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني و امحلد هلل رب العاملني.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خ6 ربيع الأول 1319 املوافق لـ 23 جوان 1901 ماترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة
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6 - لعل الصواب " و عادى من عادامه"
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
ُكتب الّشرح ابحلرب الأسود ، بيامن ُميّزت �أبيات املنضومة ابحلرب الأمحر و يف اخملطوط تصحيحات 

حبرب �أمحر حديث

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

18عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

17.5  سم × 20.2 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ديوان الشسيخ العالويعنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

ولصاحب الّشرح املذكور غفر هللا هل ) يقصد معراج ال�الكني وهناية الواصلني (

صـاب القلب ادواه
وترين كنت معـــــاه
طلعت مشس اهبـاه

صــــــــــــــــــــــــاب القلب ادواه
احلبيـــــــــــب اليل حبيت انصاب
زال الغمي و زال ال�حـــــــــــــاب

هناية النص

قلت طيـــــف حساج
اجهم ابل�يــف اعواج
و الآن ل حــــــــراج
ممت�ك ابلهــــــوداج

متكن يف املهجــــــــــة
اكن يف زمعو ي�ـــــج
لو اتب الرق وجــــــا

ســــايق عبد الزوج

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتبت �أغلب القصائد و النصوص ابحلرب الأسود يف حني اسستعمل احلرب الأمحر و الأزرق يف كتابة 

حداها ، وابخملطوط تصحيحات ابلأمحر خبط حديث البعض مهنا ، �أو  يف تشكيل اإ

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

79عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

17.5  سم × 20.2 سممقاسات الورق

مالحظات

حيوي الشطر الثاين من هذا اخملطوط 56 قصيدة من قصائد الشسيخ العالوي ابلإضافة اإىل 	 
بعض حمكه و فوائد �أخرى

ابلإضافة اإىل ثالث قصائد من�وبة للتّالية �أسامؤمه : 	 
�أبو العباس املريس قصيدة مطلعها : �أعندك من ليىل حديث حمرر ۞  فاروي عيل يك يزول التحري
�أيب يعزى املهايج قصيدة مطلعها : اي ل مئي دعين فلو ذقت ما ذقت ۞ لكنت مبن طويت مثيل والع

بن يلس التلم�اين قصيدة مطلعها : هذه �أنوار ليىل �عشعت ۞ سلبت �أنوارها لك ادلرر

معلومات �أخرى : 
نرشت �أغلب قصائد الشسيخ العالوي املدرجة يف هذا اخملطوط يف ديوان صدرت الطبعة الأوىل منه سسنة 1920 عن املطبعة 

التون�سية
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التعريف العام للمخطوط

ديوان العارفني يف نظم احملققنيعنوان النص

املنور بن تونساملؤلف

بداية النص

امحلد هلل اذلي من عىل �أوليائه مبعرفته و نور قلوهبم ببدائع حمكته و سقامه بكأس اقرتابه رشااب 
طهورا و فتح هلم ابب حرضته و رفع هلم جحااب م�ستورا وك�ا وجوههم نورا و ملأ قلوهبم مبحبته 

هبجة ورسورا و جعل حظهم حظا موفورا ... و بعد فقد مجعت يف هذا الكتاب قصائد ال�الكني 
ومّسيته ديوان العارفني يف نظم احملققني جعهل هللا لنا سالمة للصدور و م�لاك يقينا من لك ضيق 

و �دة و وحشة يف القبور

هناية النص

منك صالة يرضـــــــــــــاها

دامئا ل يتنــــــــــــــــــــــاها
ومن حام محلــــــــــــــــــــاها
ومن عىل مجع قراهــــــــــــا
ابن عبد هللا نشـــــــــــــاها
من عىل قدم جياهـــــــــــــا

صلــــــــــــــــــي اي رب عليه
و سمل سالمــــــــــــــــا حقا
و علـــــــــى الآل و الصحب
ومن مسع نظم �أبيــــــــــــــايت
اغفر ذنــــــــــــوب ابن امحد
جده املدنـــــــــــــــــي صدق

ل يوجدقول الناخس

املنور بن تونساإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

Manuscrit_A_074

 خمطوط/ع/074
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�ألوان احلرب

كتبت القصائد ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة �أسامء �أحصاب القصائد وكذكل يف 

متيزي بعض اللكامت يف وسط القصائد ، ويف وسط اخملطوط )يف الصفحة 77 و كذا الصفحات 

163 - 164 – 165 - 166( كتبت حماورة �عرية تلهتا قصيداتن ابللونني الأزرق و الأخرض 
)حرب حديث(

الهوامش
ترقمي  الورقة  �أعىل  يف  و   ، التصحيحات  بعض  �أو  النضم  من  النّاقصة  لللكامت  تمكةل  ابلهامش 

للصفحات حبرب �أزرق حديث

الوصف املادي للمخطوط

172عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

16.1  سم × 21.6 سممقاسات الورق

مالحظات

نقلت ابخملطوط 57 قصيدة للشسيخ العالوي ومجموعة �أخرى من القصائد لشسيوخ صوفية يه 	 
اكلآيت :

17 قصيدة للشسيخ محمد البوزيدي
قصيدة للشسيخ عبد الفادر اجليالين مطلعها : فؤاد به مشس احملبة قد طلعت

5 قصائد للشسيخ الششستوري
خواننا بلقائمك �أفراح قصيدة للشسيخ ال�هروردي مطلعها : اإ

قصيداتن للشسيخ احلراق

قصيدة للشسيخ النابليس مطلعها : مخر من فوق غصن نقا

10 قصائد للشسيخ �أيب مدين �عيب
قصيدة بنات النجار

5 قصائد للشسيخ �أمحد بن خمتار
قصيدة للشسيخ عدة بن غالم هللا مطلعها : اقدم اي خيل

قصيدة حملمد ابن املوهوب مطلعها : قف و يح الأحباب اي رسول ال�عد

3 قصائد للشسيخ محمد املدين القصييب التونيس
قصيدة للشسيخ الزبار مطلعها : هب الن�سمي طابت احلرضة علينا

قصيدة للشسيخ �أيب يعزى املهايج مطلعها : ول بك من لبيب

مث 16 قصيدة لبعض العارفني

معلومات �أخرى : 
نرشت لك قصائد الشسيخ العالوي املدرجة يف هذا اخملطوط ابلإضافة اإىل 5 قصائد للشسيخ محمد البوزيدي يف ديوان صدرت 

الطبعة الأوىل منه سسنة 1920 عن املطبعة التون�سية
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التعريف العام للمخطوط

مذاكرات الأسستاذ ورسائهل وغري ذكل عنوان النص

محمد بن بشري اجلريدياملؤلف

بداية النص

�أما بعد فيقول الفقري العبيد اإىل موله املضطر لعطف هللا يف رسه و جنواه املقر مبا اقرتفه من 
اخلطااي املعرتف بعدم الاسستقامة و التقصري املرجتي من هللا العفو فامي مىض و التوفيق فامي هو 
فيه مجيل و هو ح�بنا  آته ح�سنات لأن ظننا  يبدل سسي� �أن  الكرمي  الصفح من موله  �آت و 

 

خوانه يف الطائفة العلوية ابجلريدي �أين �أردت �أن نثبت  و نعم الوكيل محمد بن البشري املعروف عند اإ
يف هذه الورقات البعض من رسائل مولان الأسستاذ قدوة ال�الكني ... سسيدي �أمحد بن مصطفى 

العالوي متعنا هللا و الأحباء برضاه اخل

هناية النص
آه من هيجان البحر وتالطم �أمواجه لأنه اكن عىل حاةل ل يت�أىت فبه  غري �أنه امتنع من الركوب ملا ر�
ال�فر و كفى �أنه فعل و ل ت��أل عن ركوبنا و كيف اكن حاهل و ملا اسستقريت عىل ظهر البابور 

)الباخرة( �أخذت نتخيل و نتذكر مبا �أان م�ستعني عىل هذا ال�فر فوجدت.

ل يوجدقول الناخس

محمد بن البشري اجلريدياإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التارخي، سري الأعالم و الأن�اباملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_075

 خمطوط/ع/075
)النص الأول(
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الوصف املادي للمخطوط

12عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

30  سم × 19.5 سممقاسات الورق

مالحظات

يعترب انخس هذا اخملطوط ومؤلف مقدمته من كتاب الشسيخ العالوي ، وقد ذكر يف الشطر 	 

الأول من هذا اخملطوط ترمجة للشسيخ العالوي نقلها من مقدمة كتاب املنح القدسسية لاكتهبا 
محمد بن قامس الباديس كام �أ�ار اإىل ذكل بقوهل : وقد ظهر يل �أن نقترص يف تعريف ن�سبه 
عىل ما ذكره العالمة الشسيخ سسيدي محمد بن القامس الباديس يف ترمجته للشسيخ عىل كتابه 

املنح القدوسسية عىل املر�د املعني بطريق الصوفية حيث قال اخل
الرتمجة غري اكمةل يف هذا اخملطوط	 

معلومات �أخرى : 
آثر العالوية  �أعيد نرش هذه الرتمجة مع تمتهتا يف كتاب الروضة ال�نية يف امل�

للشسيخ عدة بن تونس حيث صدرت الطبعة الأوىل منه سسنة 1936 عن املطبعة العالوية مب�ستغامن
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التعريف العام للمخطوط

مذاكرات الأسستاذ ورسائهل وغري ذكل عنوان النص

محمد بن بشري اجلريدياملؤلف

بداية النص

فصل نذكر فيه البعض من رسائهل ريض هللا عنه من ذكل �أنه اكتب بعض الأصدقاء برساةل ي�ليه 
عن موت ابنه ويه بعد ب�م هللا الرمحن الرحمي و الصالة و ال�الم عىل النيب الكرمي جناب الأخ 

اجلليل احملب امجليل ويل هللا اخل

هناية النص
ويف طريقتنا املربوكة اخلاص و العام  حىت الهيود و النصارى و مجيع من اكن ينكر صار هبمتمك 
ل انتشارا و ان �أحد اكتبمك مبا ل يناسب مفرض  العلية مذكر )ذاكر( فكيف ل و الطريقة ل تزداد اإ

نف�اين و نرجو منمك امل�احمة هـ

ل يوجدقول الناخس

محمد بن البشري اجلريدياإمس الناخس

اترخي الن�خ

الرساةل ال�ادسة : 1340 هـ - حوايل 1921	 

 الرساةل ال�ابعة :	 

21 ربيع الثاين 1342 املوافق لـ 1 دي�مرب 1923 

م�ستغامن ماكن الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_075

 خمطوط/ع/075
)النص الثاين(
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الوصف املادي للمخطوط

10عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

30  سم × 19.5 سممقاسات الورق

مالحظات

يعترب انخس هذا اخملطوط من كتّاب الشسيخ العالوي ، وقد ذكر يف الشطر الثاين من هذا 	 

اخملطوط ت�ع رسائل للشسيخ العالوي
ُكتب يف بداية النص الكم الناخس و �أوائل الرساةل الأوىل و يف هناية النص �آخر رساةل من 	 

هذا الشطر

معلومات �أخرى : 
 مضامني �أربع رسائل من هذا الشطر منشورة يف كتاب �أعذب املناهل يف الأجوبة و الرسائل )مجع مواده ال�سيد محمد الغامري (

و اذلي صدرت الطبعة الأوىل منه سسنة 1940 عن املطبعة العالوية مب�ستغامن .
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التعريف العام للمخطوط

مذاكرات الأسستاذ ورسائهل وغري ذكل عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

عبد  الشسيخ سسيدي  املفضال  اإىل جناب  اذلين اصطفى  عباده  كفى و سالم عىل  و  امحلد هلل 
الرمحن اليعالوي سالم عليمك و رمحة هللا �أما بعد �أهيا الأخ احملرتم فقد كنت ترشفت بزايرتمك 
حصبة صديق امجليع حرضة الشسيخ �أمحد توفيق املدين ، ومبناسسبة ما دار بيننا من احلديث يف 

خوانمك العلويني ح�سامب بدا يل يف ذكل احلني   تكل ال�ويعات اليت ر�أيتمك فهيا موغر الصدر عىل اإ

ل ذلنب ارتكبوه سوى �أهنم مولعون جبراين الإمس املفرد عىل �أل�نهتم و هو قوهلم "هللا"اخل

هناية النص

احلديث الثاين �أخرجه �أبو داود و احلامك عن �أيب هريرة ريض هللا عنه �أنه قال " ما من قوم يقومون 
ىل  ل قاموا عىل مثل جيفة حامر واكن علهيم حرسة يو القيامة واإ من جملس ل يذكرون هللا فيه اإ
آب و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �آخر  ليه املرجع و امل� هنا انهت�ى بنا اجلواب و التوفيق بيد من اإ

دعواان �أن امحلد هلل رب العاملني

قول الناخس
مالء �أسستاذان الأعظم سسيدان و مولان �أمحد العلوي ريض هللا عنه و نفعنا به  مكلت حبمد هللا من اإ
عىل يد اكتبه محمد بن البشري اجلريدي ن�سبا العلوي طريقة اكن هللا هل عوان وفرجا و انرصا �آمني 

�أوائل رجب الفرد 1342.

محمد بن البشري اجلريدياإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خرجب 1342 ه املوافق لـ فيفري 1924 ماترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

الأسود�ألوان احلرب

Manuscrit_A_075

 خمطوط/ع/075
)النص الثالث(
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ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

10عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

30  سم × 19.5 سممقاسات الورق

-مالحظات

معلومات �أخرى : 
العالوي وصدر  الشسيخ  �أّس�ها  ابلعربية  اجلزائري )جريدة انطقة  البالغ  اجلواب هذا عىل صفحات جريدة  نرش نص 

 �أول عدد مهنا يف دي�مرب 1926( يف الأعداد 69 – 70 – 71 سسنة 1928 ، مث مجع مقالته ال�سيد محمد بن الهامشي 

)�أحد مريدي الشسيخ العالوي ب�وراي( وطبعها يف كتاب مسي ابلقول املعمتد يف مرشوعية اذلكر ابلإمس املفرد سسنة 1931  
صدر عن مطبعة الاعتدال ب�وراي.
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التعريف العام للمخطوط

مذاكرات الأسستاذ ورسائهل وغري ذكل عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

حداث ما ل يتفق مع �أصوهل  ف�أقول �أن البدعة الضاةل هو اإحداث يف ادلين ماليس منه �أو تقول هو اإ
املقررة لالإجاب والندب و الإابحة و قد حذر الشارع عليه ال�الم �أمته ب�أبلغ حتذير من الوقوع 
يف �سبه ذكل احتفاظا منه عليه الصالة وال�الم من �أن يدخل عىل ادلين ماليس منه فينقهل عن 

صبغته �أو حييهل اإىل جوهر غري جوهره كام وقع للنرصانية و غريها من غابر الأداين اخل

هناية النص
ناكره �أما  ل عىل يشء مجمع عىل اإ و امللخص من مجيع ما ذكران �أن البدعة الضاةل ل تطلق ابحلقيقة اإ
ل لزم تضليل سائر الأمة و تبديعها بناء  اخملتلف فيه فليس ابمل�ستح�ن �أن يقال فيه بدعة ضاةل و اإ
ل و انفرد مبا خيالف به غريه و يه ذريعة يتعني عىل الأمة سّدها و هللا �أعمل عىل �أنه ما من مذهب اإ

قول الناخس
انهت�ى ما �أماله علينا �أسستاذان سسيدان و مولان �أمحد بن مصطفى العلوي ريض هللا عنه و �أرضاه 

عنا �آمني وامحلد هلل رب العاملني

محمد بن البشري اجلريدياإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_075

 خمطوط/ع/075
)النص الرابع(
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الوصف املادي للمخطوط

5عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

30  سم × 19.5 سممقاسات الورق

النص الرابع عبارة عن جواب للشسيخ العالوي ل�ؤال من بعض الفقهاء عن معىن البدعة.مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

مذاكرات الأسستاذ ورسائهل وغري ذكل عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

ايمك اإىل سبيل  اإىل جناب العالمة املفضال الشسيخ ال�سيد العريب بن بلقامس التبيس �أر�دين هللا و اإ
ايمك براكته من جراثمي الف�اد و عوامل الإستبداد �أما بعد فاإن  الر�اد و سالم من هللا تقينا و اإ
واجب النصيحة يقيض علينا �أهيا الأخ �أن ن�ستوقفمك �يئا قليال يف مراجعة ذكل املقال املنشور 
عىل صفحات الشهاب عدد 166 املعنون ببدعة الطرائق يف الإسالم وقد كنت قبل �أن ن�ستوعب 

ىل �أنمك اخل املقال مبا فيه ذهب الظن يب اإ

هناية النص
فهذه نصيحيت لمك ن�أمل منمك قبولها اعامتد عىل ما كنمت ذكرمتوه يف مقالمك حيث قلمت مانصه فاإين �أقبل 

ليه و �أعّده �أخا يل انحصا و �أذكره بقول من قال رمح هللا امرءا  لك من يبني يل ف�اد ما ذهبت اإ
لينا عيوبنا فلتعتربين مبوجب هذا املكتوب �أخا لمك انحصا و عىل املودة وال�الم �أهدى اإ

قول الناخس
مالء اسستاذان و نور �أفئدتنا سسيدان ومولان الإمام �أمحد بن مصطفى العلوي ريض هللا  انهت�ى من اإ
خوانه  عنه و نفعنا به يف ادلارين عىل يد اكتبه عبد ربه و �أسري ذنبه محمد بن البشري املكىن عند اإ

نه عىل ما يشاء قدير ابجلريدي لطف هللا به وعامهل مبزيد فضهل اإ

محمد بن البشري اجلريدياإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

الأسود�ألوان احلرب
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ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

10عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

30  سم × 19.5 سممقاسات الورق

-مالحظات

معلومات �أخرى : 
نرش ملخص من حمتوى اجلواب يف جريدة البالغ اجلزائري يف العددين 90 – 92 ومّت نرش مجمل الرساةل يف كتاب �أعذب 

املناهل  يف الأجوبة والرسائل الصادر سسنة 1940
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التعريف العام للمخطوط

مذاكرات الأسستاذ ورسائهل وغري ذكل عنوان النص

�أمحد بن مصطفى العالوياملؤلف

بداية النص

اإىل املعظم قدره �أسستاذ التدريس ابحلرم النبوي الرشيف الشسيخ محمد تقي ادلين الهاليل رزقين هللا 
ايمك رفقا ابملومنني خصوصا من ذكل �أمئة ادلين و هداة امل�لمني و ال�الم عليمك وعىل عباد  و اإ
هللا الصاحلني من �أخ لمك يف ادلين يرى النصح عليه واجبا همام اسستطاع اإىل ذكل سبيال ... قد 
كنت �أهيا الأخ وقفت عىل ما كتبمتوه مبجةل الشهاب عدد 174 تكل الكتابة اليت �أخذت لنا صورة 

ل احلط برشف القوم الصوفية اخل معلوماتمك و اليت مل تكن الغاية منه اإ

هناية النص

مام �أمحد بن حنبل �أن هؤلء الصوفية  �أنه قيل لالإ مام الني�سبوري  قال ويف كتاب احلدائق لالإ
جل�وا يف امل�اجد عىل التولك بغري عمل ، قال العمل �أقعدمه يف امل�اجد فقيل اإن مههتم كبرية فقال 

هنم يقومون فريقصون فقال  ل �أعمل قوما عىل وجه الأرض �أح�ن من قوم مههتم كبرية فقيل هل اإ
دعهم يفرحون برهبم ساعة هـ

ل يوجدقول الناخس

محمد بن البشري اجلريدياإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

12عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

30  سم × 19.5 سممقاسات الورق

-مالحظات

معلومات �أخرى : 
نرش نص اجلواب يف جريدة البالغ اجلزائري يف الأعداد  103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108  من سسنة 

1929 بتوقيع النارص معروف ، مث مجع مقالته ال�سيد محمد بن الهامشي )�أحد مريدي الشسيخ العالوي ب�وراي( وطبعها يف 
كتاب مسي ابلنارص معروف يف اذلب عن جمد التصوف سسنة 1931 ، صدر عن مطبعة التوفيق بتونس.
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التعريف العام للمخطوط

كتاب عوارف املعارفعنوان النص

الإمام ال�هروردياملؤلف

بداية النص

احملتجب ابجلالل  برهانه  و  الباهر جحته  اإح�انه  الظاهر  القوي سلطانه  ��أنه  العظمي   امحلد هلل 

 و املتفرد ابلكامل و املرتدى ابلعظمة يف الآابد و الازال ل بصورة ومه و خيال و ل حيرصه حد 

يثاري لهدى هؤلء و حمبيت هلم علام برشف حاهلم و حصة طريقهتم املبنية عىل  ن اإ و ل مثال ... مث اإ
الكتاب و ال�سنة املتحقق هبام من هللا الكرمي الفضل واملنة حداين �أن �أذب عن هذه العصابة هبذه 

الصبابة و �أؤلف �أبوااب يف احلقائق و الآداب معربة عن وجه الصواب اخل

هناية النص
و اختلف العلامء يف العمل اذلي هو فريضة قال بعضم هو طلب عمل الإخالص م�أمور به كام �أن 
ل ليعبدوا هللا خملصني فالإخالص م�أمور به و خدع  العمل م�أمور به قال هللا تعاىل و ما �أمروا اإ

النفس و غرورها و دسائ�ها

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود و �أمتم النص يف الصفحة العارشة منه حبرب �أزرق حديث�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

14عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

30  سم × 19.5 سممقاسات الورق

غري اكملمالحظات
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التعريف العام للمخطوط

مذاكرات الأسستاذ ورسائهل وغري ذكل عنوان النص

محمد بن بشري اجلريدياملؤلف

بداية النص

ومما �أجاب به ريض هللا عنه بعض الطلبة ممن يدعي العمل يف قوهل تعاىل " اليوم �أمكلت لمك دينمك 
الآية " واكن املدعي يرى �أن لك ما صدر بعد نزول هاته الآية من الأحاكم و غريها زايدة عىل 
آمني  كامل ادلين و املعىن يراه بدعة اخل فقال ريض هللا عنه و حرشان يف زمرته من خاصة �أحبابه � اإ

�أراين ملزوما7 اي حرضة الأخ بذكر �أمر طاملا تردد يف ماكتباتمك اخل

هناية النص
ن كنمت ح�سامب نعمل عاملني فاملنصف اذلي يطلبمك ابلصدارة يف لك فعل مرغب فيه و التوفيق  و اإ
ايمك ملا فيه صالح ادلين و �أصلح عاقبتنا و عاقبتمك و عاقبة امل�لمني و امحلد  بيد هللا وفقين هللا و اإ

هلل رب العاملني هـ

ل يوجدقول الناخس

محمد بن البشري اجلريدياإمس الناخس

اترخي الن�خ
15 جامدى الثانية 1344 املوافق لـ 31 دي�مرب 1925 

)الرساةل ماقبل الأخرية(
م�ستغامن ماكن الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش
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7 - لعل الصواب " ملزما"
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الوصف املادي للمخطوط

6عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

30  سم × 19.5 سممقاسات الورق

مالحظات

ذكر يف الشطر الثامن من هذا اخملطوط مخس رسائل للشسيخ العالوي كتب يف بداية النص 	 
الكم الناخس و �أوائل الرساةل الأوىل و يف هناية النص �أواخر الرساةل الأخرية 

�أمت الناخس كتابة الرساةل ماقبل الأخرية يف �آخر صفحة من هذا الشطر وفصل بيهنا وبني ما 	 
قبهل خبطني متوازيني

معلومات �أخرى : 
نرشت هذه الرسائل )ما عدا الأخرية( يف كتاب �أعذب املناهل يف الأجوبة و الرسائل و الصادرسسنة 1940 عن املطبعة 

العالوية مب�ستغامن
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التعريف العام للمخطوط

مذاكرات الأسستاذ ورسائهل وغري ذكل عنوان النص

محمد بن بشري اجلريدياملؤلف

بداية النص

احلس يشء  فقال  معنوية  �أو  ح�سية  يه  هل  ذات هللا  عن  عنه  ريض هللا  الأسستاذ   سسئل 

و املعىن يشء واحلق ليس مكثهل يشء ، وقال هل رجل �أين اكن ربنا يف الأزل قال اكن فامي هو الآن 
 مل يزل قيل لأسستاذان ريض هللا عنه : ماكل تنظر �أصدقاءك يطرونك و يذكرونك ب�ألقاب القطبانية 

و الغواثنية و غري ذكل و ل تهنامه ؟ فقال : ر�أيت فريقا �آخر من الناس يشسمتوننا و يلقبوننا ب�ألقاب 
�سيطانية و غري ذكل فرتكنا الكذب يرضب بعضه بعضا عىس �أن تتضح احلقيقة من بني ذكل وقال 

ريض هللا عنه يف حقيقة الإن�ان اخل

هناية النص

 و قال ريض هللا عنه وقد كنت اجمتعت يف سسياحة مع بعض �أحبار الهيود فتلكمنا يف التوراة 

آن و �أسلوبه و اكن هل حفظ يف كتاب هللا فقلت هل اتل �يئا منه   و نظامه مث تلكمنا يف القر�

آلء ربكام تكذابن ت�أمل  و رتهل ترتيال ، فاسستفتح سورة الرمحن و اكن لكام مر عىل قوهل تعاىل فب�أي �
ما قبهل فمل يبلغ ربع ال�ورة حىت تلألأ وهجه عرقا و قال �أ�هد �أنه الكم هللا مث نطق ابلشهادتني 

فتفرقنا عىل هذا العهد و هللا �أعمل مبا وراء ذكل هـ

ل يوجدقول الناخس

محمد بن البشري اجلريدياإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط
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احلرب الأسود وكتبت �آخر حماورة ابحلرب الأزرق�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

4عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

30  سم × 19.5 سممقاسات الورق

مالحظات

معلومات �أخرى : 
نرشت �أغلب هاته الأسسئةل و �أجوبهتا وكذا احملاورات يف كتاب �أعذب املناهل يف الأجوبة و الرسائل.
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التعريف العام للمخطوط

ر�اد النبيل اإىل مقالت الأسستاذ اجلليلعنوان النص اإ

محمد بن محمد العوادياملؤلف

بداية النص

محدا ملن نور بصائر العارفني بفيض مواهبه الدلنية و �ألب�هم من حلل العزامئ و التقوى ما اكنوا 
به خري �أمئة بني الربية... �أما بعد فيقول رايج عفو موله و رضاه محمد بن محمد العوادي املفتقر اإىل 
هللا يف ح�ه ومعناه ملا من هللا عيل مبالقاة خالصة �أهل هللا يف التحقيق املشهور برتبية املريدين 
و ترقية ال�الكني مولان الأسستاذ �أيب العباس الشسيخ سسيدي �أمحد بن مصطفى بن عليوة ريض 
ذ ذاك يف معري �أربعة و عرشين سسنة ...  هللا عنه سسنة مخس و �أربعني و ثالمثائة و�ألف و كنت اإ
فضيةل مولان الأسستاذ الشسيخ سسيدي احلاج عدة بن تونس ريض هللا عنه جفالت الفكرة ذات يوم 

ذا اكن يوجد يف الإخوان من ميكن هل الإ�ستغال جبمع ت�أليف  فامي بيننا و تعرض حرضته للالكم فامي اإ
املنشورات بصحيفيت ل�ان ادلين والبالغ  املرحوم  الأسستاذ  خاص حيتوي عىل مقالت مولان 
ر�اد النبيل اإىل مقالت الأسستاذ اجلليل ف�أحببت  ن �اء هللا اإ اجلزائري و �أن ن�مي هذا الكتاب اإ

�أن �أفوز ابلفضل و �أقوم هبذا الأمر.

هناية النص

ر�اد الأمة ملا فيه صالح م�ستقبلها و م�ستقبل �أبناهئا  يقاظ اهلمم و ملقاومة الأخالق الفاسدة و اإ و اإ
ل رمسه فيومئذ ل ينفعنا  آن اإ ل امسه و ل من القر� �أننا يف يوم ما ل قدر هللا ل جند يف الإسالم اإ
رصاخ و ل عويل و ل باكء و ل حنيب ويه غاية ن��أل هللا �أن يقي امل�لمني رشها و �أن يبعث 

هبم اإىل ميدان العمل اجلدي فامي خيدل هلم ذكرا ح�سنا و اترخيا مملوءا جبالئل الأعامل.

ل يوجدقول الناخس

محمد بن محمد العوادياإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
الناخس ابحلرب  �أين كتب  �أواخره  بداايته و  الأسود ابسثناء  النص يف هذا اخملطوط ابحلرب  كتب 

الأزرق 

الهوامش
يف �أعىل لك صفحة كتب اإمس اجلريدة التابع لها نص املقال ، و عىل اجلانب ترقمي للصفحات ، ويف 

بعض الصفحات توجد تصحيحات و تمكةل للنص بنفس اخلط 

الوصف املادي للمخطوط

249عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

30  سم × 20 سممقاسات الورق

مالحظات
نقل يف اخملطوط مقالت الشسيخ العالوي الصادرة يف جريديت ل�ان ادلين و البالغ اجلزائري 
)املؤس�ستان من طرف الشسيخ العالوي سسنة 1923 و سسنة 1926 عىل التوايل( و كذا مقالت 

الشسيخ عدة بن تونس الصادرة يف جريدة البالغ اجلزائري

معلومات �أخرى : 
مل ينرش.
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التعريف العام للمخطوط

اسستدراك الهفوات يف ترقيع الصلواتعنوان النص

عدة بن تونساملؤلف

بداية النص

ليه فاكن العبد �أقرب ما يكون من ربه و هو  امحلد هلل اذلي جعل الصالة من �أحب امل�ائل اإ
ساجد بني يديه حنمده سسبحانه و تعاىل محد عبد ي�ستحق الثواب عليه والصالة و ال�الم عىل 
آهل الطاهرين و حصبه الفائزين يف يوم  مظهر الرمحة و النور سسيدان محمد الفاحت املنصور و عىل �

احلرش والنشور �أما بعد فاإن احلامل يل عىل مجع هاته امل�ائل الفقهية عىل هذا المنط امل�طور 
لهيا يف �أغلب الأوقات و اسستعصاهما يف بطون الاهمات من كتب الفقه...اخل هو اضطرار املصلني اإ

هناية النص
نه يمت الثانية   ج. من قام لأداء فريضة فصىل مهنا ركعة و بيامن هو يف الثانية تذكر عليه فوائت فاإ

ذا صىل و ي�مل من �فع و يصيل فوائته و اإ

ل يوجدقول الناخس

محمد بن محمد العوادياإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب نص اخملطوط ابحلرب الأزرق ، و كتب الفصل الأخري من اخملطوط )فصل قضاء الفوائت 

– يف صفحتني( بقمل الرصاص

آةل طابعةالهوامش توجد تصحيحات يف هوامش بعض الصفحات ، و يف �أعىل الصفحات ترقمي ب�
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الوصف املادي للمخطوط

29عدد الصفحات

32عدد الأسطر/لوحة

19.3  سم × 29.2 سممقاسات الورق

مالحظات

معلومات �أخرى : 
مل ينرش.
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التعريف العام للمخطوط

رساةل الفيض العظمي يف رشح ب�م هللا الرمحن الرحميعنوان النص

محمد بن خليفة ابن احلاج معر املدين القصييب املديويناملؤلف

بداية النص

ليمك �فيع يّف دليمك  ۞ حبق ما تيل فيه ل تبعدوين عليمك  هذا كتاب اإ
�أمحدك اللهم اي من �أنرت قلوب عبادك بنور و هجك العظمي و اودعهتا رسا افضته علهيا من حبر 
العممي  انوار حبر توحيدك  �أهنار ب�م هللا الرمحن الرحمي و انطقت ال�نهتم مبا حوته قلوهبم من 
فاغرتف لك من عظمي ... ان نبني ما فتح هللا يل به و �أفاض عيل من ترفق معانهيا يف هذه الرساةل 
بقدر وسعنا و ما انلته ارواحنا يوم جتيل ال�ت بربمك املفاض علينا بواسطة اسستاذان املوصل هذا 
الرس سسيدان و قدوتنا مبلغ املناوي و يل نعمتنا امحد بن املصطفى العالوي و مسيته ابلفيض العظمي 

يف رشح ب�م هللا الرمحن الرحمي ...اخل

هناية النص

اللهم ادم �أعظم صلواتك و �أمجل ت�لاميتك عىل �أول طلعة ذاتك و بفتح جتلياتك سسيدان محمد 
اذلي جعلته ابب رمحتك و مظهر انعامك عىل مجةل خملوقاتك و اجعل اللهم فضل ذكل عىل مجيع 
آهل و حصبه و التابعني و من تبعهم ابح�ان اإىل يوم ادلين و �آخر  اخوانه من النبيني و املرسلني و �

دعواان ان امحلد هلل رب العاملني.

ل يوجدقول الناخس

محمد بن خليفة ابن احلاج معر املدين القصييب املديويناإمس الناخس

م�ستغامن ماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب نص اخملطوط ابحلرب الأسود�ألوان احلرب

Manuscrit_A_078

 خمطوط/ع/078
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ل يوجد ابسستثناء ترقمي  يف �أعىل الصفحات خبط حديث الهوامش

الوصف املادي للمخطوط

36عدد الصفحات

24عدد الأسطر/لوحة

22.4  سم × 17.3 سممقاسات الورق

مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

رشح ل مية ابن ماكلعنوان النص

يعقوب بن سعيد بن يعقوب املالكيتاملؤلف

بداية النص

يقول العبد الفقري املضطر اإىل رمحة ربه املنكرس خاطره لقةل العمل و التقوى يعقوب بن سعيد بن 
يعقوب املالكيت مسح هللا هل و زاده ر�دا و زىك فعهل امحلد هلل رب العاملني و الصالة و ال�الم 
آهل الطيبني و �أحصابه املنتخبني �أما بعد  مام املرسلني و الرىض عن � عىل مولان محمد خامت النيئني و اإ

فهذا رشح خمترص عىل لمية ابن ماكل همدب املقاصد مبني امل�اكل تفهم به �ألفاظها اخل

هناية النص
عىل �أنه �أحد ال�ستور و هو �أن�ب للمقام و س�أهل مع ذكل �أن ييرس هل معال صاحلا يكون ب�ببه 
آمنا من عذابه عاب�ا اكحلا خائفا من املواخذة ب�أعامهل القبيحة  م�ستبرشا برضوان هللا و الفوز ابلنعمي �

آمني �آمني آمني � �أان هل هللا ما امل مبنه و طوهل �

قول الناخس

جنز و امحلد هلل كثريا وصىل هللا عىل سسيدان ونبينا محمد سسيد الأولني ... عىل يد العبد املذنب 
اذلليل احلقري املرجتي رمحة موله اليت وسعت لك يشء محمد الصغري بن العزيز جنل محمد بن امحد 
املصمودي كتبه لنف�ه و ملن �اء هللا من بعده من اخوانه امل�لمني و اكن الفراغ منه يوم الإثنني 
اواسط �هر هللا ذي القعدة عام سسبعني و �ألف سسنة جعلنا هللا من الآمنني من رشه و �أحلقنا 

ابلجوار جباه سسيدان محمد اخملتار

محمد الصغري بن عبد العزيز جنل محمد بن امحد املصمودياإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ15 ذو القعدة 1070 هـ املوافق لـ 23 جويلية 1660 ماترخي الن�خ

اللغة ، النحو ، الرصف و العروضاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة الأبواب و يف بعض الألفاظ لمتزي 

الكم الناظم عن الشارح

Manuscrit_A_014_T01
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)النص الأول(
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يف بعض الصفحات يوجد ابلهامش تمكةل للنص ، وبعض الإضافاتالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

124عدد الصفحات

18عدد الأسطر/لوحة

23.5 سم × 17 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

رشح القصيدة اللغوية يف امل�ائل النحويةعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

ذعـان       معرتف ابلقلب و الل�ـــــــان �أمحد ريب محدا ذي اإ
مصليا عىل الرسول املهتدي      هبديـــــــه يف الرس و الإعالن

...
وبعد اإين ملغز م�ـــــــائال       يف النحو تعتص عىل الأذهان

هناية النص
آيته يف حممك القـــــــــــــــر�آن و صل ايرب عىل من احمكت    �

 فهذا امتام الرشح حرر عىل القصيد ة اللغوية يف امل�ائل النحوية وصىل هللا عىل سسيدان محمد 

آهل و حصبه وسمل ت�لامي و �

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

اللغة ، النحو ، الرصف و العروضاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة بعض الألفاظ لمتزي الكم الناظم عن 

الشارح

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_014_T02
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الوصف املادي للمخطوط

21عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

23.5 سم × 17 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

كتاب الترصيفعنوان النص

عبد هللا بن قيس الرشيفاملؤلف

بداية النص
الأفعال �أربعة ثاليث و رابعي و خاميس و سدايس و ل يكون الفعل �أكرث من سستة �أحرف و ل 
ذا اكن معتال �أو مضعفا و فهيا تقدير الثاليث يف الوزن فاملعتل حنو  عىل �أقل من ثالثة �أحرف و اإ

يريم و زىن يزين و كوى يكوي و طوى يطوي و ما �أ�سبه ذكل و �أصهل اخل

هناية النص
املرتبان  و  املراتبة  و  املراتبون  و  املرتبان  و  املراتب  الفاعل  و  ارتيااب  املصدر  و  نراتب   ارتبنا 

و املرتبات اسستوى الفاعل و املفعول هنا 

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

اللغة ، النحو ، الرصف و العروضاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة بعض املفردات �ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

16عدد الصفحات

27عدد الأسطر/لوحة

23.5 سم × 17 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

عبد القادر اجلياليناملؤلف

بداية النص
ذراعي من فوق ال�موات الكها       و من حتت بطن احلوت مديت راحيت
و نعمل نبت الارض مك هو نــابت       و نعمل رمل القفر مك هو رملتــــــــــــــــي
و نعمل قطر املطر مـن نزل ال�ام       و نعمل موج البحر مك هو موجتــــــــــــي

هناية النص
نـــــام      ااتين الندا يك تعلمون حقيقتـــــــــــــــــي وما قلت هذا القول خفرا و اإ
�أان كنت مع نـــوح مل �هد الورى      برب و طوفان عىل كف قدرتـــــــــــــــــي
�أان كنت مع عيىس يف املهد انطقا      و اعطى داوود حالوة نغمتـــــــــــــــــــي

قول الناخس
منا قطعت هذه الأبيات من  آمني و اإ اإىل غري هذا مما ذكر يف هذه القصيدة رمحه هللا و نفعنا به �

وسطها لعدم حفظي لغريها.

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود �ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

1عدد الصفحات

/عدد الأسطر/لوحة

23.5 سم × 17 سممقاسات الورق

6 �أبيات من قصيدة التائية للشسيخ عبد القادر اجليالينمالحظات
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التعريف العام للمخطوط

قصيدة عىل حروف سورة الرمحن عمل القر�آنعنوان النص

الرشيف احل�سين موىل عبد هللا بن طاهراملؤلف

بداية النص
خلق هللا �أمحدا لإصطفــــــاء      و اجتباء و رفعة و عالء
ربه خصه مبــــــــــــــــا مل ينهل       اكمل قبهل من الأصفيــاء

هناية النص
فتبــــــارك من حبـــــــاه علوا     حار يف وصفه قول البلغاء

حممك الويح مل يدع من ثنــاء     تصطفيه مقــــاويل الشعراء

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود �ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

2عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

23.5 سم × 17 سممقاسات الورق

قصيدة يف مدح النيب صىل هللا عليه وسمل يف 32 بيتامالحظات
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التعريف العام للمخطوط

القاموس احمليط )اجلزء الثاين(عنوان النص

مشس ادلين محمد بن يعقوب بن محمد الفريوزاابدياملؤلف

بداية النص
ابب العني فصل اهلمزة ذو اثيع كزبري �اعر من مهدان و زيد بن اثيع او ثبيع روى عن عيل �أزيع 

كزبري من الاعالم اصهل  و زيع �أع �أع مضمومتني يف حديث ال�واك و هو حاكية اخل

هناية النص

كامهل و الصالة و ال�الم عىل سسيد  هذا �آخر القاموس احمليط و القابوس ... و امحلد هلل عىل اإ
انبيائه عنيت جبمعه و ت�أليفه و هتذيبه ... و مل �آل هجدا يف تلخيصه و اتقانه ر اجيا �أن يكون خالصا 
متامه مبزنيل عىل الصفا مبكة املرشفة جتاه الكعبة املعظمة  لوجه هللا و رضوانه وقد يرس هللا تعاىل اإ
آهل و �أزواجه و �أحصابه ولت احلق   زادها هللا تعاىل تعظامي و رشفا ... و �أن يصيل عليه و عىل �

و قضاة اخللق و رتقة الفتق ... ال�سبق و فتحة الغرب و الرشق و ي�مل ت�لامي كثريا و ح�بنا 
ل ابهلل العيل العظمي هللا ونعم الوكيل و ل حول ول قوة اإ

قول الناخس

مكل الكتاب اجلليل حبمد هللا تعاىل و ح�ن عونه و توفيقه امجليل و صىل هللا عىل سسيدان محمد 
آهل و حصبه و سمل ت�لامي و اكن الفراغ من ن�خه يف يوم الثالاثء الثالث ... احلرام سسنة  و عىل �
1190 بيد العبد املذنب �أيب العباس بن محمد ال�سنويس ... يف هللا الاكتب البارع الأديب الأريب 

ل ابهلل العيل العظمي  ... ونعم الوكيل و ل حول ول قوة اإ

�أيب العباس بن محمد ال�سنويساإمس الناخس

مكةماكن الن�خ1190 هـ - حوايل 1776 ماترخي الن�خ

اللغة ، النحو ، الرصف و العروضاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

Manuscrit_A_036
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�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود و احلرب الأمحر يف كتابة الفصول و الأسامء و متيزي احلروف الرتتيبة 

للقاموس بني النصوص

عىل الهامش بعض التعليقات و بعض الإضافات للنصوصالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

379عدد الصفحات

42عدد الأسطر/لوحة

33 سم × 24 سممقاسات الورق

مالحظات

يف بداية اخملطوط مكتوب ورد الطريقة ادلرقاوية  وكذكل نص يشري اإىل �أن هذا اخملطوط 	 
قد ا�رتاه فقيه يف سسنة 1249 هـ

ل �أنه غري مقروء ب�بب ت�أثر اخملطوط ابلرطوبة ، و كذكل بعض املفردات 	  كتب التارخي اكمال اإ

لهيا بفراغات )ما عدا ما قبل الأخري حيث حذف النص اختصارا(  يف �أواخر اخملطوط املشار اإ
يف هناية النص و يف قول الناخس
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص
املعىن الأصيل  رادة  اإ الكناية لأن قرينهتا ل متنع من  القيد  قوكل رايت حبرا يعطى و خرج هبذا 
نه كناية عن  فلي�ت مبجاز كام �أهنا لي�ت حبقيقة عىل الراحج و مثالها قوكل زيد كثري الرماد فاإ

الكرم و بقرينة املدح و عقده القرينة ل متنع من ارادة املعىن الأصيل و هو الاخبار بكرثة الرماد اخل

هناية النص
اندرج حتت  المتثيلية و  للمشسبه عىل طريقة الاسستعارة  به  للمشسبه  الرتكيب املوضوع  و اسستعري 
النحو يف الكم املصنف سائر الامتثال حنو قوهلم الصيف ضيعت اللنب و قوهلم احشفا و سوء 

كيةل و الأول مثل يرضب.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

اللغة ، النحو ، الرصف و العروضاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود و احلرب الأمحر يف كتابة الفصول و الأسامء و متيزي احلروف الرتتيبة 

للقاموس بني النصوص

عىل الهامش بعض التعليقات و بعض الإضافات للنصوصالهوامش

Manuscrit_A_042
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الوصف املادي للمخطوط

40عدد الصفحات

15عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 16 سممقاسات الورق

النص عبارة عن رشح خملطوط ال�مرقندي يرجع اترخيه اإىل القرن 11 و 12 جهري مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

مصحفعنوان النص

/املؤلف

بداية النص
ذي قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث �أمني وما صاحبمك مبجنون ولقد رءاه ابلأفق املبني وما 
ل ذكر للعاملني ملن �اء  ن هو اإ هو عىل الغيب بضنني و ما هو بقول �سيطان رجمي ف�أين تذهبون اإ
ل �أن يشاء هللا رب العاملني سورة انفطرت )الانفطار( ب�م هللا... منمك �أن ي�ستقمي و ما تشاؤون اإ

هناية النص
�أفال ينظرون اإىل الإبل كيف خلقت و اإىل ال�امء كيف رفعت و اإىل اجلبال كيف نصبت و اإىل 

الأرض كيف سطحت فذكر اناّم �أنت مذكّر ل�ت علهيم مبصيطر

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود و �أسامء ال�ور وتشكيل احلروف ابللون الأمحر�ألوان احلرب

الهوامش
ابلهامش بعض التصحيحات ، وتبيان مواضع احلزب و الربع و النصف مكتوبة ابحلرب الأمحر وسط 
خطوط متعددة متوازية )الربع و النصف( بيامن كتب لفظ احلزب داخل مربع مجموعة من اخلطوط 

مشلكة مربعا يعلوه متوجات بعضها حبرب �أسود 

Manuscrit_A_001
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الوصف املادي للمخطوط

110عدد الصفحات

20عدد الأسطر/لوحة

21 سم × 16 سممقاسات الورق

مالحظات
يبد�أ من الآية 19 من سورة التكوير ويف �آخر صفحة ينهت�ي عند الآية 21 من سورة الغا�سية	 

آن مبتورة الوسط و الأخري و �أوراقه غري مرتبة وبعضها غري مقروءة لتلفها 	  ن�خة من القر�

ب�بب الرطوبة
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التعريف العام للمخطوط

التي�ريعنوان النص

بن عامثن ادلايناملؤلف

بداية النص

... هلل ابدلوام املتطول ابلنعام خالق اخللق ... ومدبر الأمر حبمكته ل راد لأمره ول معقب حلمكه 
نمك س�ألتوين ...   وهو رسيع احل�اب �أمحده عىل مجيع نعمه و�أ�كره عىل تتابع مننه ... �أما بعد فاإ

و �أصنف لمك كتااب خمترصا يف مذاهب القراء ال�سبعة ابلأمصار يقرب عليمك متناوهل وي�هل عليمك 
حفظه

هناية النص
و �أسقطت �ألف الوصل اليت يف �أول اإمس هللا عز و جل يف مجيع ذكل اسستغناء عهنا فاعمل ذكل 

موفقا لطريق احلق ومهناج الصواب اإن �اء هللا وابهلل التوفيق

قول الناخس
جنز كتاب التي�ري وامحلد هلل �أول و �آخرا وصىل هللا عىل سسيدان محمد وعىل �آهل وحصبه وسمل ت�لامي 
وذكل يف عرص يوم امخليس يف �أول �هر هللا رجب الفرض عام ت�ع والعرشون ومائة و�ألف 

وصىل هللا عىل سسيدان محمد وسمل ت�لامي

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ1 رجب 1129 هـ املوافق لـ 11 جوان 1717 ماترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
آن  كتب النص ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف متيزي �أسامء القراء والرمس يف القر�

وكذاكل يف بعض املفردات

كتب ابلهامش بعض التصحيحات وتمكةل ما نقص من النص و بعض الفوائد اخلاصة ابلقراءاتالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

119عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

يف �أوهل مقدار 6 ورقات ممزقةمالحظات
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التعريف العام للمخطوط

نشاذ الرشيد من ضوال القصيدعنوان النص اإ

�أبو عبد هللا محمد بن �أمحد بن محمد بن )غار( العامثين املكنايساملؤلف

بداية النص
امحلد هلل اذلي من علينا بوراثة كتابه العزيز ووفقنا لإدمان تالوته حىت برزان ... فهذا انشاد الرشيد 
من ضوال القصيد رتبته �أبدع ترتيب عىل ما حيواه )�أو هيواه( اللبيب وي�ستجده8 الأريب و ابهلل 

ليه �أنيب �أسستعني و اإ

هناية النص
و محزة وقفه بواو وحفص واقفا مث موصال وحرك به ماقبهل ممت�اك و اسقطه حىت يرجع اللفظ 
اسهال الفلق مكية ، سورة الناس مكية و اماةل الناس ل ختفى وليس يف الكوثر مفا بعدها ادغام 

وابهلل تعاىل التوفيق

قول الناخس

مكل انشاذ الرشيد من ضوال القصيد حبمد هللا تعاىل وح�ن عونه وتوفيقه امجليل عىل يدي اكتبه 
دريس بن محمد الوبوطي ادلمنايت لطف هللا  لنف�ه و ملن �اء بعده عبد ربه تعاىل و اقل عبيده اإ

آمني �آمني واكن الفراغ منه حصوة يوم احلد بعدما مىض من �وال مثانية �أايم عام ثالثني ومائة  به �
و �ألف وامحلد هلل رب العاملني

دريس بن محمد الوبوطي ادلمنايتاإمس الناخس اإ

ل يوجدماكن الن�خ8  �وال 1130 هـ املوافق لـ 4  سبمترب 1718 ماترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف متيزي بعض اللكامت يف النص�ألوان احلرب
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سثناء بعض الوريقات كتب عىل هامشها مانقص من النصالهوامش ل يوجد يف �أغلب اخملطوط ابإ

الوصف املادي للمخطوط

94عدد الصفحات

20عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

الب�ستانعنوان النص

�أبو عبد هللا محمد بن يوسفاملؤلف

بداية النص

امحلد هلل اذلي �أمران ابلميان و �فعنا بنبيه محمد صىل هللا عليه وسمل خامت النبيني و �فعه يف 
�أهل الكبائر من املذنبني و فضهل عىل مجيع الأنبياء و املرسلني صىل هللا عىل سسيدان محمد و عىل 
آهل الطيبني املطهرين ابب �أصل الألفات و �أسامهئا قال الألفات لكها �أصلها �أصالن و �أق�اهما اثنان  �

و عرشون ق�ام اخل

هناية النص

و ثبتت ايء النداء مع ايء الن�ب يف ثالثة مواضع قل يعبادي اذلين �أرسفوا عىل �أنف�هم ل تقنطوا 
ن �أريض واسعة و اختلف يف الزخرف يف ثبوهتا و حذفها  آمنوا اإ  من رمحة هللا يعبادي اذلين �

و هو قوهل تعاىل يعبادي ل خوف عليمك اليوم و ل انمت حتزنون و ابهلل التوفيق ل رب غريه و ل 
معبود ابحلق سواه

قول الناخس

مكل الكتاب امل�مى ابلب�ستان حبمد هللا و ح�ن عونه و اكن الفراغ منه يوم الأحد املوىف يوم 
�آخر سافر)صفر( امجلعة حصوة يوم امجلعة �آخر سافر)صفر( عام ثالثني بعد املائة عىل يد �أمحد بن 
الرايج غفران ربه يف لك ذنوبه و لوادليه و لأ�سياخه و لأهل حمبته و مجليع امل�لمني و امل�لامت 

ل ابهلل العيل العظمي  و املومنني و املنات الأحياء مهنم و الاموات و ل حول و ل قوة اإ

�أمحد بن الرايجاإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خصفر 1130 هـ املوافق لـ جانفي 1718ماترخي الن�خ

اللغة ، النحو ، الرصف و العروضاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود ، وكتبت الأبواب و الفصول ابحلرب الأصفر و الأمحر�ألوان احلرب
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ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

19عدد الصفحات

21عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

قصيدة لفظ الفوائد و مجع البوائدعنوان النص

عبد الرحامن بن القايضاملؤلف

بداية النص

و هاك ما حذف فـــي التزنيل
اجلاهلية الايــــــــــمن واحدة
وحذف انديناه مث التــــــائبون

و ليس يف املورد حظ تفصيل
جحبمت رؤي��ي خذها فــــــــــائدة

و الصامئون مثلها و ال�احئون

هناية النص

اية الرمحـــــــــــن مث الزخرف
و يدع الان�ــــن و يوم يدع
وكيف مـــا تغر وما يل مث واد

و اثلث النـــــــــــــور بغري خلف
و ميح فــــــــــــــي مح مع سسندع
و سوف يوت هللا يف قاف يناد

قول الناخس
آمني  مكل حبمد هللا و ح�ن عونه امجليل الكم الشسيخ سسيدي عبد الرمحن بن القايض نفعنا هللا �

آهل وسمل ت�لامي يف كتابه امل�مى بلفظ الفوائد و مجع البوائد و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود كام اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة بعض املفردات و للفصل بني 

مواضيع القصيدة بكتابة لفظة »غريه« 

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

11عدد الصفحات

27عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

قصيدة يف القراءات يف 157 بيتامالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

حفظه  علينا  يرس  و  كتابه  �أورثنا  و  نعمته   )...( �أفاض  و  نعمته  علينا  �أسسبغ  اذلي  هلل  امحلد 
 

امتناان و تكرما و اح�اان و الصالة و ال�الم عىل  و سههل و جعلنا من محلته فضال منه و 
آهل  سسيدان و نبينا و مولان محمد الأيم الهامشي سسيد العرب و العجم املبعوث ل�ائر الأمم و عىل �

و �أحصابه الثقات ذوي الهن�ي و التقى و الكرامات صالة و سالما يعرج �ذاهام عليه و علهيم 
سادت الاعوام و ادلهور ... وبعد ملا كرث يف زماننا هذا امجلع بني قراءة الأمئة ال�سبعة املشهورين 

فصدار)يف صدور( بعض الطلبة لرسعة الرتيق من غري حتقيق الرواية و ل حتصيل ادلراية اخل

هناية النص
حلاق الألف  و اسقاط الألف املعانق مع الالم هكذا رسالته و قيل ابثبات الألف لأنه مفرد يصعد ابإ

حلاق الألف بعد النون ملن مدها هكذا ماكنتمك. ملن مده ماكنتمك وماكنهتم حيث وقعا ابإ

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود واسستعمل احلرب الأمحر يف تشكيل بعض الآايت �أو تبيان رمس بعض 

آنية �أو �أسامء ال�ور اللكامت القر�

ابلهامش تعليقات عدة ياكد بعضها ل يقر�أالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

22عدد الصفحات

20عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

آن مبتور الآخرمالحظات خمطوط يف الرمس و الرواية يف القر�
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

 يقول صاحب املعايص و اذلنوب مرجتيا رمحة عالم الغيوب

امحلد هلل اذلي �أكرمنــــــــــــــا
هو اذلي من عدم �أخرجنـــــا
حنمده محدا كثـــــريا �أبدا صال
وبعد ذا طلبت منه قــــــــادر

حبمل وحيه اذلي علمنــــا
سسبحانه جل وعز ربنـــــا

تنا علـــــــــى النيب �أمحدا

من فضهل �أبياات لبن عامر

هناية النص

ولك من علمنــــــــــــــــــا و �أداب
صلـــــــــــــى عليه ما دام الفكل
و اجلن و الإنس و �أنواع الشجر
ولك حبر وما فيــــــــه من وهام9

فاجعهل من بينك الاقربــــــا
يف درر و ما خلق من مكل
و مــا خلق من مدر و جحر
آهل و حصبه ذوي الكـــــرام و�

قول الناخس
مكلت القصيدة املباركة املشسمتةل عىل قراءة ابن عامر من �أولها اإىل �آخرها حرفا حرفا ن��أل هللا تعاىل 
�أن ينفع الناظم و الناظم و الناظر و الاكتب و القارء و امل�سمتع جباه املصطفى سسيدان و مولان محمد 

ل ابهلل العيل العظمي صىل هللا عليه و سمل و ل حول و ل قوة اإ

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط
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احلرب الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

25عدد الصفحات

19عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

مالحظات
قصيدة يف قراءة ابن عامر الشايم	 

يف �أولها ووسطها بعض الورقات ل تاكد تقر�أ لتلفها ب�بب الرطوبة	 
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التعريف العام للمخطوط

حتفة الأانم يف وقف محزة و هشامعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

�أزليته  ابلقر�آن يف  تلكم  اذلي  نعمته  ال�ابقة  العالية لكامته  القاطعة جحته  قدرته  النافذة   امحلد هلل 

و حفظه ملن �اء من بدايته �أمحده محدا �اكر النعمة و �أرىض بق�مته و عطيته و �أ�هد ان ل 
نك س�ألتين �أهيا الأخ  هل اإل هللا وحده ل رشيك هل يف ربوبيته  ول معني هل يف خليقته... وبعد فاإ اإ
الصاحل النجيب الفاحل �أدام هللا كل التوفيق و جعكل من �أهل التحقيق �أن �أخلص كل ورقات 
حتتوي عىل بعض م�ائل من ابب و قف محزة و هشام ف�أجبتك اإىل ما س�ألت جمهتدا ... و مسيته 

حتفة الأانم يف وقف محزة وهشام اخل

هناية النص

 و هللا �أعمل �أن من طالعه من الطلبة املامرسني للتزنيل و املقنع و العقيةل جيده صوااب ان �اء هللا 

و ان وجد فيه خالفا فذكل ما خيلوا منه لك كتاب سوى انفع مل اذكر هل رسام يف الفرش اتاكل 
آهل و حصبه  عىل ما يف املورد و ال�الم انهت�ى وح�ن عونه صىل هللا عىل سسيدان و مولان محمد و�

ل ابهلل العيل العظمي و سمل ت�لامي و ل حول ول قوة اإ

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود و احلرب الأمحر�ألوان احلرب

ضافاتالهوامش يف بعض الصفحات تمكةل للنص ، و من الصفحة 69 تعليقات و اإ
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الوصف املادي للمخطوط

82عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

مالحظات

نص العنوان املذكور �أعاله موجود يف 37 صفحة ، مث يتلوه مجموعة من الإضافات و التقييدات 	 
آن( يظهر �أهنا تمكل ما قبهل و يه اكلآيت : )يف الرمس و الرواية يف القر�

يف الصفحة 37 : حيث يبد�أ النص : وكتب اإىل العالمة �أيب يوسف سؤالا نصه بعد امحلد 	 
هلل جوابمك ريض هللا عنمك يف قوهل تعاىل و الاليئ يئ�ن اخل

يف الصفحة 47 : حيث يبد�أ النص : ...بتلفيقه عبيد ربه و �أسري ذنبه املنشفق10 )�أو غريه( 	 
عىل نف�ه من سوء ك�سبه محمد بن محمد بن �أمحد الرحامين و فقه هللا لصالح حاهل جباه النيب 
آهل و حصبه فهذا تقييد  آهل �أما بعد محدا هلل تعاىل و الصالة و ال�الم عىل سسيدان محمد و � و �
خالفات الأمئة ال�سبعة ح�ب ما رويت عن �سيخنا الاسستاذ احملقق احلافظ الضابط الفهامة 
الإمام العامل العالمة احل�سين �أيب عبد هللا سسيدي محمد بن محمد بن سلمي البوعناين الفايس 

ادلار ريض هللا عنه مبنه و ذكل مين خيفة الن�سيان اذلي هو غريزة الان�ان اخل
يف الصفحة 52 : حيث يبد�أ النص بعدما كتب : انهت�ى ما قيدت من اخلالفات عن الشسيخ 	 

سسيدي محمد بن محمد بن سلمي البوعناين حبمد هللا وح�ن عونه. يتلوه ما قيدت عن �سيخنا 

سسيدي عبد الرحامن بن القايض نرى هللا قر�أته لل�ويس برتفيق امس هللا تعاىل اخل

آئل من كتاب 	  يف الصفحة 53 : حيث يبد�أ النص : ب�م هللا الرمحن الرحمي تقييد بعض امل��
اخلالف و التشهري و ل الضالني امل�أخوذ به عند املت�أخرين اخل

وهذا النص يقع يف 29 صفحة و ينهت�ي مبا كتب يف هناية النص	 

10 - لعل الصواب " املشفق"
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

بد�أت حبمد هللا نظم لي�هـــــــــــال
عىل �أمحد املبعـــــــوث للخلق رمحة
فهـــــــــــــاك قصيدة يفيدك حفظها

وذا يف اذلي وهجــــــــان فيه رواية

و�أزكـــــــــــــــــى صاليت دامئا متواصال
و �أحصابه الأخيــــــــــار طرا عىل الول
و حت�يــــــــــهنا التصدير لل�سبعة املال
عن �أ�سياخنا الاعالم خذهــــــا حمصال

هناية النص

ك�ــــــــــــــا نوره الأكوان ذاك محمد

عليه صالة هللا مــــــــــا لح كوكب

و �أ�يـــاعه و الآل و الصحب لكهم
امحلــــــــــــد محدا طيبا هلل مث نبينا

رجاء وثيــــــــــــــــقيت غدا يوم الابتال
و ما هام رعد يف ال�مــــــاء و جلجال
و �أزواجه و التــــــــــــابعني عىل الول
الأواه محمد �أزكـــــــى الصالة و ال�الم

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود �ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_003_T08

 خمطوط/ع/003
)النص الثامن(
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الوصف املادي للمخطوط

11عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

مالحظات

تقع املنظومة يف 67 بيتا مكتوبة يف ثالث صفحات مث تتبع مبارشة بقصيدة �أخرى يف 72 	 
بيتا تبد�أ :

و حصبه ذوي التقـــى من الاانم
تكشف ما حص خفذ نصيــــــــحة

و الشام بعده مع الكـــــــــــــويف

فهذه منضومة مفيـــــــــــــــدة

من رمس مـا للميك و البرصي
عىل اذلي بغر بنا جرى العمل

يف �آخر ثالث صفحات مجموعة من الأ�عار يليه نص يف صفحة واحدة يف الرمس و الرواية 	 
يف القر�آن.
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التعريف العام للمخطوط

بيان اخلالف و التشهري و الاسستح�ان عنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

امحلد هلل رب العاملني اذلي نزل القر�آن هدى و ذكرى للمتقني عىل نبينا و مولان محمد لينذر به 
الضاملني و يبرش املومنني صىل هللا عليه و سمل ما اوجب العذاب عىل الاكفرين و اجلنة للفائزين 
آهل و حصبه و املهاجرين و بعد فاإين منبت كتايب هذا امل�مى ببيان اخلالف و التشهري   و عىل �

آن و ما �دت11 عنه التزنيل ذو الربهان و ما جربه العمل  و الاسستح�ان و ما �أغفهل مورد الضم�
آن اخل من اخلالفات الرمسية يف القر�

هناية النص

و هذا هو الصحيح خذه حمكام و ان قيل بغريه فقد عام غريه مالمه ابهلمز حتت الياء و الف زيد 
بال مرتاء ذكره يف النرش ابلترصحي ورد غريه ابلتلوحي لأنه غامم �أهل الارض و صيته يف طولها 
و العرض ف�مل هل يف ذي العلوم و نرشه �أيضا من املعلوم و اطلب الهيا الناظر بغيته يف ظهور 

الابتداء لرضورة و ال�الم

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب اكمل النص ابحلرب الأسود ، ابسستثناء �آخر صفحة حيث كتبت لفظة غريه ابحلرب الأمحر.�ألوان احلرب

Manuscrit_A_003_T09

 خمطوط/ع/003
)النص التاسع(

11 - هكذا وردت يف اخملطوط و لعل الصواب " �ذ"
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الهوامش
ل يوجد ابسستثناء الصفحة الثالث عرشة حيث كتبت فائدة يف �أواخر الصفحة خارجة عن موضوع 

النص

الوصف املادي للمخطوط

15عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

آهل  �أنبيائه و عىل �  امحلد هلل محدا يوايف نعمه و ياكيف مزيده و صىل هللا عىل سسيدان محمد خامت 

و حصبه و �أوليائه و بعد فاإين اسستخرت هللا تعاىل و �أمليت هذه الوريقات يف زوائد ... حرز 
الأماين عىل تي�ري �أيب محمد ادلاين  وكنت يف سسنة �أربع و عرشين و مثامنائة قد نظمت يف ذكل 
النظم  يكون اكلرشح ذلكل  بيان حبيث  �أح�ن  �أبينه  و  ب�ط  �أح�ن  �أب�طه  الآن  �أان  و  نظام 

 

و املراد الزوائد املقصودة ل غرياخل

هناية النص
 وهنا انهتت الزايدات و امحلد هلل �أول و �آخرا و ظاهرا و ابطنا و صىل هللا عىل سسيدان محمد 

آهل و حصبه و سمل ت�لامي. و �

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود و مزيت بعض املفردات كأسامء ال�ور و بعض الأحاكم و لفظة 

»قلت« ابللون الأمحر

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_003_T10

 خمطوط/ع/003
)النص العارش(
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الوصف املادي للمخطوط

6عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

مالحظات
الفراغ املوجود يف بداية النص للكمة غري واحضة يف اخملطوط	 
يف �آخر اخملطوط جدول بالد القراء و لكامهتم �أفرادا ومجعا ، كتب فوقه ابلإضافة اإىل وصف 	 

آل اذلكر. للمحتوى : القصيدة الشاطبية املوسومة انظمة الزهر يف مجيع �
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

محمد بن اجلوزي الشافعياملؤلف

بداية النص

امحلد هلل و صـــــــــىل هللا
آهل و حصبه مــــــــــحمد و �
و بعد ان هــــــــذه مقدمة
اذ واجب علهيــــــــــم حممت
خمارج احلروف و الصفات

علــــــــــــــى نبيه و مصطفاه
آن مـــــــــع حمبه و مقرئ القر�
فميــــــــا عىل قارئه �أن يعلمه

قبل الرشوع �أول �أن يعلموا

ليلفظوا ابفصاح اللغــــــــات

هناية النص

و امحلد هلل فهيا ختـــــــام
آهل عىل النيب املصطفى و �

مث الصالة بعد و ال�ـــــالم
و حصبه و تــــــابع ومن واهل

�أبياهتا قاف و زان يف العدد من يتقن التجويد يظفر ابلر�د

آهلقول الناخس مكل حبمد هللا وح�ن عونه و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود �ألوان احلرب

الهوامش
ل يوجد ابسستثناء الصفحة الأوىل حيث كتب جبانب البيت الثامن » فصل يف خمارج احلروف 

و صفاهتا«

Manuscrit_A_003_T11

 خمطوط/ع/003
)النص احلادي عرش(
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الوصف املادي للمخطوط

5عدد الصفحات

26عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

قصيدة يف خمارج احلروف يف التجويد يف 108 �أبيات	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

حبمد ربــــــي �أبتدي مث عال
هاك حروفا فال يف الاقناع
آء آء بال امرت� �أولها الفــــــــــــ�

محمد صليت و الآل العـــــال
�أظهر سكـــــــــوهنا بال نزاع
من قبل ممي مث واوفـــــــــاء

هناية النص

حقيقة الاظهـار و قول ادلاين

مـــن غري افراط و ل اإرساف
و فرس عىل املذكور يف انتظام

جــــــود و بكد �أول من اثن
ذ ذاك مكـــروه بال خالف اإ
و امحلد هلل عىل المتـــــــــــام

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود �ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_003_T12

 خمطوط/ع/003
)النص الثاين عرش(
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الوصف املادي للمخطوط

3عدد الصفحات

28عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

قصيدة يف خمارج احلروف يف التجويد يف 42 بيتا	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

م�ائل رمسية و ضبطية و لفظية يف القر�آنعنوان النص

محمد بن يوسفاملؤلف

بداية النص

�أحاكمه سسبحانه و من ملكه ابن12  علينا مبعرفة  مّن  آن و  القر� علينا حلفظ  �أنعم   امحلد هلل اذلي 

و نشكره عىل تواىل الايالء والاح�ان و نصيل عىل سسيدان محمد اخملتار و سالةل عدانن و الرضا 
آهل و حصبه و من تبعهم ابح�ان و بعد �أهيا احملب ورد عليمك املتضمن سؤالا عن م�ائل رمسية   عن �

 و ضبطية و لفظية من كتاب هللا العزيز و ل�ت �أهال ذلاكل لكن ملا ر�أيت حرصمك عىل اخلري 

سعافمك اخل ل اإ و ح�ن نيتمك مل يكن يل اإ

هناية النص

و النرص يف الأماين و الاهواز و يف اخلبار قل بال جماز و النص موجود ذلا اكتب الادا فلكهم 
قد بينوا ... بصوته لدلال فذاك خمبول من اجلبال فاحذر ضويت ادل...جبمي يف الادا... ابحلق اايك 
اايك صويت ادلال فهو خمالف ... ومن يقل به فذاك ابطل خمالف للحق قول جاهل فداخل يف 

آية العمران كذاك يف ... ابلبيان �

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود �ألوان احلرب

Manuscrit_A_003_T13

 خمطوط/ع/003
)النص الثالث عرش(

11 - هكذا وردت يف اخملطوط 
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ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

8عدد الصفحات

24عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14 سممقاسات الورق

مالحظات
مبتور الآخر	 

الفراغ املوجود يف هناية النص لعدم وضوح اللكامت ب�بب متزق يف الورقة	 



116

التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

 قال بن زيد تعهد عىل محمد ص.م و قيل عىل الكتاب قوهل يبين ارسائيل اذكروا نعميت اإىل قوهل 

و اإين فضلتمك عىل العاملني �أي عىل عامل زمانمك و قد تقدم ذكر النعم و ما فضلو به و من �أجل نعمة 
�أنعم هبا علهيم �أن موىس عليه ال�الم �أخربمه بعيىس و مبحمد صلوات هللا علهيام و �أمرمه ابتباعهام 

آية لو اكنوا موفقني لأهنم قد سسبق عندمه خرب الصادقني اخل ىل � فمل حيتاجوا اإ

هناية النص
املعىن  الآية  مبيثقهم  الطور  فوقهم  ورفعنا  قوهل  نبوته  تبني عن صدقه و حصة  �أعطيناه جحة   �أي 

و رفعنا فوقهم اجلبل ملا امتنعوا عن العمل مبا يف التوراة وقيل ما جاءمه به موىس صىل هللا عليه 
و سمل مبيثاقهم �أي مبا �أعطوا هللا من ميثاق ليعملن مبا يف التوراة قلنا هلم ادخلوا الباب جسدا يعين.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود وكتبت لفظة قوهل ابحلرب الأمحر لمتيزي الكمه عز و جل ، كام 

اسستعمل �أيضا يف كتابة �أسامء املفرسين و �أسامء ال�ور والتنبيه اإىل هناية اجلزء من التف�ري

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_015_T01

 خمطوط/ع/015
)النص الأول(
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الوصف املادي للمخطوط

549عدد الصفحات

20-28عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 16 سممقاسات الورق

مالحظات

خمطوط يف التف�ري مبتور الأول و الآخر	 
يبد�أ بقوهل تعاىل : » اي بين ارسائيل اذكروا نعميت اليت �أنعمت عليمك...« الآية 122 من سورة 	 

البقرة ، وينهت�ي عند قوهل تعاىل : » ل تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار...« الآية 103 
من سورة الأنعام

آلكة الأطراف بعضها ميس النص ، و يف الوسط بعض اوراقه 	  يف �أوهل مقدار 30 ورقة مت�
ممزقة )الصفحات 221 - 222 - 390 - 389(

ق�مت نصوص التف�ري يف هذا اخملطوط اإىل �أجزاء تصل حىت اجلزء الرابع عرش ، ويظهر 	 

�أنه منقول من خمطوط �أصيل �آخر حيث كتب يف �أغلب بداايت الأجزاء : �أول اجلزء ... من 
الأصل
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التعريف العام للمخطوط

كزناملعاين يف رشح حرزالأماين – اجلزء الأولعنوان النص

�أبو عبد هللا محمد املشهور بشمعة املوصيل املقري احلنبيلاملؤلف

بداية النص

�أمحد هللا اذلي �أنزل القر�آن عىل سسبعة �أحرف لكها �اف اكف عواف و خّص �أههل اذلين مه 
خاصته خبوالص املنح و خواص الألطاف �أظهر فهيا لنبيه النبيه �أظهر �واهد الإجعاز حىت تبني من 
فيه ملا بني من معانيه ما حرم يف الرشع و ما �أجاز اسستاثر بنا ل�ان الإعراب بتوصيف الإعراب 

معراب عن البالغة اخل

هناية النص

و الباقون بفتح القاف و كرس الياء مع تشديدها و هام لغتان مث عد ايءات الاخافة و يه مثان 
وهج�ي هلل ريب اىل رصاط م�ستقمي ...يف ثالث مواضع يف �أمرت يف �أخاف ... �أين �أريك و قومك 
 و حمياي ...النحات عىل ما سسبق يف ذكل .سورة الأعراف ... تذكرون مبتد�أ زد قبل ... خربه 

و الغيب زد مفعول يف كرميا من فاعل ضف اذلال.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب �أبيات املنظومة » ل مية الشاطيب يف القراءات« ابحلرب الأمحر ابلإضافة اإىل بعض 

الإعراابت و كتب نص الرشح ابحلرب الأسود

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_030
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الوصف املادي للمخطوط

260عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

21.5 سم × 15.5 سممقاسات الورق

الفراغات املوجودة يف هناية النص يه لعدم وضوح اللكامتمالحظات
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التعريف العام للمخطوط

)مصحف(عنوان النص

-املؤلف

بداية النص
آتينا عيىس ابن  تكل الرسل فضلنا بعضهم عىل بعض مهنم من لكم هللا و رفع بعضهم درجات و �
مرمي البينات و �أيدانه بروح القدس و لو �اء هللا ما اقتتل اذلين من بعدمه من بعد ما جاءهتم 

آمن و مهنم من كفر و لو �اء هللا ما اقتتلوا البينات و لكن اختلفوا مفهنم من �

هناية النص
فاإن مل تكونوا دخلمت هبن فال جناح عليمك و حالئل �أبنائمك اذلين من �أصالبمك و �أن جتمعوا بني 

ل ما قد سلف اإن هللا اكن غفورا رحامي الأختني اإ

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

الرقعةاخلط

�ألوان احلرب
آايهتا و بعض التشكيالت   كتب النص الرشيف ابحلرب الأسود ، و كتبت �أسامء ال�ور وعدد �

و الإ�ارات داخل النص ابحلرب الأمحر

�ارات اإىل موضع الربع و النصف و اجلزء )احلزب( كتبت بنفس اخلط ابحلرب الأمحرالهوامش ابلهامش اإ

Manuscrit_A_031

 خمطوط/ع/031
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الوصف املادي للمخطوط

57عدد الصفحات

12عدد الأسطر/لوحة

26 سم × 15.5 سممقاسات الورق

مالحظات
مصحف رشيف من �أوزبك�ستان �أوهل الآية 253 من سورة البقرة و ينهت�ي اإىل الآية 23 من 	 

سورة الن�اء
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التعريف العام للمخطوط

كتاب الت�هيل لعلوم التزنيلعنوان النص

�أبو القامس محمد بن �أمحد بن محمد بن جزياملؤلف

بداية النص

�أنزل عىل عبده الكتاب هدى  امحلد هلل العزيز الوهاب ماكل امللوك و رب الأرابب هو اذلي 
و ذكرى لأويل الألباب و �أودعه من العلوم النافعة و الرباهني القاطعة و الأنوار ال�اطعة غاية 
اجللية  ادللئل  و  اخلفية  اللطائف  و  العلية  اخلصائص  من  اخلطاب و خصصه  و فصل   احلمكة 

�أجعز  البيان حىت  من  العلية  الطبقة  العجائب بلك جعب جعاب و جعهل يف  الرابنية  الأرسار  و 
 الإنس و اجلان...و هذا اذلي ارتكبت من الرتجيح و التصحيح مبينا عىل القواعد العلمية �أو عىل 

اللغة العربية و سسنذكر بعد هذا اباب يف موجبات الرتجيح بني الأقوال ان �اء هللا   ما تقتضيه 

و مسيت هذا الكتاب كتاب الت�هيل لعلوم التزنيل اخل

هناية النص

مكل كتاب الت�هيل لعلوم التزنيل بعون هللا و توفيقه فهل امحلد كام هو �أههل فاخلري لكه بيده و ليس 
ليه كام �أعانين بفضهل عىل هذا الكتاب �أن جيعهل ... دلخويل  للعبد ... و رمحته و فضهل و �أان �أرغب اإ

آن العظمي و مبا فيه من الآايت و بشفاعة سسيدان   اجلنة من غري ح�اب و ل عذاب حبرمة القر�

آل بيته الأقربني  آهل الطيبني الطاهرين و ذريته و� � نبينا و مولات محمد املصطفى الكرمي و عىل   و 

ح�ان اإىل يوم ادلين  و ريض هللا عن �أحصاب رسول هللا �أمجعني و عن التابعني و من تبعهم ابإ
آهل و حصبه و سمل ت�لامي. و صىل هللا عىل مولان محمد الكرمي و �

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

آن و علومهاملادة القر�

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

Manuscrit_A_034

 خمطوط/ع/034
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احلرب الأسود�ألوان احلرب

الهوامش
ابلهامش بعض اللكامت املمكةل للنص ابلإضافة اإىل مجموعة من الإضافات و التعليقات بعضها خبط 

خمالف خلط النص و يف �أعىل الصفحة ترقمي خبط حديث 

الوصف املادي للمخطوط

596عدد الصفحات

28عدد الأسطر/لوحة

28.5 سم × 21 سممقاسات الورق

مالحظات

الأوراق 	  ت�أثر  ب�بب  اللكامت  بعض  وضوح  لعدم  النص يه  هناية  يف  املوجودة  الفراغات 
ابلرطوبة

يف �أول اخملطوط مقدار 6 ورقات ممزقة ، ويف �آخره حوايل 4 ورقات ، واخملطوط تعرض 	 
اإىل الرطوبة حبيث زال حرب النص يف بعض الصفحات حىت ل ياكد يقر�أ.
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التعريف العام للمخطوط

جامع الصحيح – اجلزء الأولعنوان النص

محمد اإسامعيل البخارياملؤلف

بداية النص

ليك كام �أوحينا  ان �أوحينا اإ ابب كيف اكن بدؤ ... اإىل رسول هللا صىل هللا عليه و سمل و قوهل اإ
اإىل ... الآية حدثنا سفيان قال ان حيي بن سعيد الأنصاري قال �أخربين ... التميي �أن مسع علقمة 
بن و قاص اللييث يقول مسعت معر بن اخلطاب ... عنه عىل املنرب يقول مسعت رسول هللا صىل 
منا للك امرئ مانوى مفن اكنت جهرته اإىل هللا ورسوهل اخل منا ... ابلنيات و اإ هللا عليه وسمل يقول اإ

هناية النص
ابب املعتكف يدخل ر�أسه البيت للغ�ل حدثنا عبد هللا بن محمد قال ان هشام ابن يوسف قال 
ان معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة �أهنا اكنت ترجل النيبء صىل هللا عليه وسمل و يه 

حائض و هو معتكف يف امل�جد و يه يف جحرهتا يناولها ر�أسه.

قول الناخس

مكل اجلزء الأول من اجلامع الصحيح ت�أليف الإمام العامل العالمة �أيب عبد هللا محمد بن اإسامعيل 
البخاري نفعنا هللا برباكته و براكت �أمثاهل و �أولياء هللا الصاحلني جباه املصطفى محمد بن عبد هللا 
صىل هللا عليه و سمل اللهم اغفر لنا و لآابءان ... واكن الفراغ منه يوم ال�بت حصوة �أربعة �أايم 
خلون من �هر هللا جامدى الأول عام العارش واملائة و �ألف وبه كتب املذنب اخلاطي الضعيف 
سسبحانه  عبيد هللا  الغفران  و  الرمحة  موله  من  الرايج  سسبحانه  اإىل هللا  الفقري  احلقري   اذلليل 

و �أصغرمه قدرا �أمحد بن مبارك

محمد بن مباركاإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ4 جامدى الأوىل 1110 هـ املوافق لـ 8 نومفرب 1698 ماترخي الن�خ

احلديثاملادة

Manuscrit_A_002

 خمطوط/ع/002
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
سسناد احلديث  كتب النص ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة الأبواب و بداايت اإ

»حدثنا«

الهوامش
توجد ابلهامش تصحيحات خبط خمالف ، و كتب جبانب قول الناخس خبط مائل : » يتلوه الثاين 

آهل « ن �اء هللا كتاب البيوع اللهم اخمت علينا خبامتة ال�عداء جباه النيب و � اإ

الوصف املادي للمخطوط

253عدد الصفحات

35عدد الأسطر/لوحة

29 سم × 19 سممقاسات الورق

مالحظات
الفراغات موجودة يف بداية النص ب�بب متزق يف الورقة	 
يف �أول اخملطوط مقدار ورقتني ممزقتني.	 
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التعريف العام للمخطوط

كتاب الأربعني حديثاعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

ريض هللا عنه مييش يف سكك املدينة فوجد صبيا يف يده عصفور يلعب به و رمح معر ذكل 
الععصفور يعين �أ�رتاه من الصيب و عتقه12 فلام تويف معر ريض هللا عنه رؤي يف املنام ف��أهل عن 
حاهل فقال هل ما فعل هللا بك قال غفر هللا يل و جتاوز عين قال ب�أي يشء �أو ب�أي معل جبودك 

�أو بعدكل �أو بزهدك قال ملا وضعمتوين يف القرب وتركمتوين اخل

هناية النص

حبيبنا  و  سسيدان  عىل  ال�الم  و  الصالة  و  لكه  الأمر  يرجع  ليه  اإ و  العاملني  رب  هلل  امحلد   و 

آهل و حصبه  و مولان و �فيعنا و غوثنا و وسسيلتنا اإىل ربنا محمد النيب املصطفى الكرمي الأكرم و عىل �
 

لينا من  ل ابهلل العيل العظمي هذا ما انهت�ى اإ و سمل ت�لامي كثريا اإىل يوم ادلين و ل حول ول قوة اإ
 الأربعني حديثا ثبتنا هللا علهيم وجعلنا من العاملني هبم و �أجاد علينا و عىل مجيع املومنني و املومنات 

آمني. آمني � و امل�لمني و امل�لامت من بركهتم �

ل يوجد )�أنظر النص الثالث(قول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ1289 هـ حوايل 1872 ماترخي الن�خ

احلديث "املادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

Manuscrit_A_032_T01

خمطوط/ع/032
 )النص الأول(

12 - هكذا وردت يف اخملطوط و لعل الصواب "�أعتقه"
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�ألوان احلرب
 كتب النص ابحلرب الأسود ، وكتب عّد الأحاديث ابحلرب الأمحر ابلإضافة اإىل امس الراوي 

و لفظة »قال« لمتيزي حديث الرسول صىل هللا عليه وسمل

عىل الهامش بعض التصحيحاتالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

71عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

19.5 سم × 14 سممقاسات الورق

مالحظات

ُخط هذا الكتاب لصاحبه احلبيب بن عبد الرحمي بن قبلية	 
مبتور الأول	 

يف �أواسط اخملطوط ورقة ممزقة )الصفحة 57 – 58 من اخملطوط(	 
يف �آخر اخملطوط محدةل عىل �لك قصيدة تقع يف 10 �أبيات من غري ذكر امس انظمها بيامن 	 

يشابه خطها خط انخس النص ال�ابق
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التعريف العام للمخطوط

ال�سبعياتعنوان النص

�أبو نرص محمد بن محمد بن عبد الرمحن اهلمدايناملؤلف

بداية النص

ايك �أن اخلالق البارئ جلت قدرته و علت لكمته و تولت �ألوهيته و تتباعت  عمل وفقنا هللا و اإ اإ
نعمه �أنه زين الأ�سياء ال�سبعة ب�أ�سياء سسبعة مث زين ال�سبعة ب�سبعة �أخرى ليعمل العاملون �أن الأعداد 
ال�سبعة عند ماكل مكل الرض و النفع خطر عظامي و حمال ج�سامي �أما بعد الأول زين الهوى ب�سبع 
مسوات قوهل تعاىل و بنينا فوقمك سسبعا �دادا مث ب�سبعة �أجنم قوهل و زيناها للناظرين و الثاين زين 

الفضاء ب�سبعة �أحبر قوهل و البحر ميده من بعده سسبعة �أحبر و الثالث اخل

هناية النص
و �أعطى يوم الثالاثء ل�لامين و مخل�ني نبيا مرسال معه و �أعطى يوم الأربعاء ليعقوب و مخل�ني 
مرسال معه صلوات هللا علهيم �أمجعني قال صىل هللا عليه وسمل ما حرض �أميت قال ايمحمد يوم 

امجلعة و اجلنة يل ف�أعطيت يوم امجلعة و اجلنة لأمتك و رضاه مع امجلعة و اجلنة هدية لأمتك .

ل يوجد )�أنظر النص الثالث(قول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ1289 هـ حوايل 1872 ماترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود مع اسستعامل احلرب الأمحر لمتيزي بعض اللكامت�ألوان احلرب

الهوامش
ابلهامش بعض التصحيحات و يف �آخر صفحة كتب ابلأسفل : » و ها�أان �أتبعهتم بفتوح مدائن 

املغرب اإن �اء هللا « )�أنظر النص الثالث -التايل- لنفس اخملطوط(

Manuscrit_A_032_T02

خمطوط/ع/032
 )النص الثاين(
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الوصف املادي للمخطوط

107عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

19.5 سم × 14 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

فتوح مدائن املغربعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

ذا فاتفقوا عىل الصوم و قةل النوم و قدموا صلبانمك بني  ل ب�بب هذا الأمر قال اإ و ل نرصوا اإ
�أيديمك و خبروها ابمل�ك فتنالون13 الرسور و احلبور فاتفقوا ر�أهيم عىل ذكل الأمر الفاسد بال بينة 
مث خرج مهنم فارس عظمي و هو من ق�طنطية و امسه روجاج ابن ديراج و اكن �ااب معظام حبرمته 
ترضب به الأمثال عىل �أهل ترايج و هو امل�مى �آخر الزمان مرجسا و يه �أرض واسعة وخرج اخل

هناية النص
�أمر عامثن و عيل بذحب الأغنام و البقر و حنر الإبل ... همرجان14 عظامي ف�ألكوا ورشبوا و محدوا هللا 
و �كروه و صلوا عىل النيب صىل هللا عليه وسمل كثريا كثريا كثريا اإىل يوم ادلين و امحلد هلل رب 
ح�ان اإىل يوم ادلين. العاملني و ن��أل من هللا اتباع سسنة الأنبياء و امل�لمني و اتبع من تبعهم ابإ

قول الناخس

و ها �أان قد مجعت هنا كتاب �أربعني حديثا و كتاب ال�سبعيات و فتوح املغرب مل�ستحقها �أخينا 
يف هللا حقا و حمبنا من �أجهل صدقا حاج احلرمني الرشيفني ال�سيد احلبيب بن عبد الرحمي بن 
ايه و غفر لنا و لوادلان و �أ�سياخنا و �أهل حمبتنا و مجليع امل�لمني و امل�لامت   قبلية ساحمنا هللا و اإ

آمني �آمني اي رب العاملني و �آخر دعواان �أن  آمني � و املومنني و املومنات الأحياء مهنم و الأموات �
آهل و حصبه و �أزواجه و ذريته و �أنصاره و ل  امحلد هلل رب العاملني صىل هللا عىل سسيدان محمد و �

ل ابهلل العيل العظمي بتارخي 6 جامدى الثاين 1289 هـ حول ول قوة اإ

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ6 جامدى الثانية 1289 هـ املوافق لـ 13 جوان 1872 ماترخي الن�خ

التارخي ، سري الأعالم و الأن�اباملادة

Manuscrit_A_032_T03

خمطوط/ع/032
 )النص الثالث(

13 - لعل الصواب "فتنالوا"

14 - لعل الصواب "همرجاان"
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود و الأمحر�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

211عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

19.5 سم × 14 سممقاسات الورق

مبتور الأول و الوسط	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

رشح رساةل بن �أيب زيد القريواينعنوان النص

سعيد بن سلامين الكرايماملؤلف

بداية النص

... كناية عن املدخل و اخملرج و الباب ... مايدرك ابحلواس كباب ادلار و ابب امل�جد ... املعنوي 
 ك�ائر �أبواب الكتب و املعىن هذا ابب تدخل منه اإىل معرفة ... جيب عىل الأل�سنة النطق به 

و الأل�سنة مجع ل�ان و معرفة اذلي جيب عىل الأفئدة و الأفئدة مجع فؤاد و الفؤاد هو القلب 
و قيل عني القلب و قيل غشاء القلب و قيل ابطن القلب �أي �أبني كل ذكل يف حال كونه من 

واجب �أمور ادلايانت اخل

هناية النص

اسسناد  تركت  و  الشسيوخ  اخترصته من الكم  الرساةل  الفاظ  بيان  من  الت�أليف  ...يف هذا  انهت�ى 
الأقوال يف الغالب لأجل الاختصار و اكن الفراغ منه يوم الأربعاء الثامن من �هر رجب من عام 
�أربعة و سستني و مثاين مائة صىل هللا عىل محمد و عىل �آل محمد اسستغفر هللا لنا و لوادلينا و ملواتان 
و لأحصابنا و ملعلمينا و مزارعني اخلري فينا و للم�ستودعني ادلعاء عندان و ملن يدعو لنا و لوادلينا 
لينا و للمومنني و املومنات وامل�لمني و امل�لامت الأحياء مهنم   و مجليع معارفنا و مجليع احمل�سنني اإ

آهل و حصبه و سمل ت�لامي عدد ما ذكره اذلاكرون وعدد ما غفل  و الأموات و صىل هللا عىل محمد و �
عن ذكره الغافلون و امحلد هلل رب العاملني

قول الناخس
مكلت ن�خه حبمد هللا و ح�ن عونه و فرغت منه عند الزوال الأعىل من يوم الأحد الاكمل 
... من �هر رمضان جعلنا هللا ممن غفر هلم فيه عام سسبعني و ت�عامئة و الصالة و ال�الم عىل 

سسيدان و مولان ... ت�لامي و امحلد هلل رب العاملني.

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خرمضان 970 هـ املوافق لـ 1563ماترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
 كتب النص ابحلرب الأسود واسستعمل احلرب الأمحر يف تشكيل نص الرساةل و كتابة الأبواب 

و بعض املفردات لمتيزي الكم املؤلف. 

ل يوجد ابسستثناء بعض اللكامت التصحيحيةالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

468عدد الصفحات

26عدد الأسطر/لوحة

19 سم × 14 سممقاسات الورق

مالحظات
ن�خة من رشح رساةل بن �أيب زيد القريواين فهيا نقص يف �أولها مقدار ورقتني �أو ثالث	 

الفراغات املوجودة يف بداية النص لعدم وضوح اللكامت ب�بب تلف ابلورقة	 



134

التعريف العام للمخطوط

رشح رساةل بن �أيب زيد القريواينعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

ان �أرسلناك �اهدا   سواء قاتلوه �أو مل يقاتلوه مث �أمره بقتال املرشكني اكفة فالأول هو قوهل تعاىل اإ

ليك من ربك و قال ادع اإىل سبيل ربك ابحلمكة  و مبرشا ونذيرا و قال اي�أهيا الرسول بلغ ما �أنزل اإ
و املوعظة احل�سنة و جادهلم ابليت يه �أح�ن و احلمك الثاين قوهل تعاىل �أذن لذلين يقاتلون ب�أهنم 
ظلموا و احلمك الثالث هو قوهل تعاىل قاتلوا اذلين يلونمك من الكفار و احلمك الرابع هو قوهل تعاىل 

قاتلوا املرشكني اكفة كام يقاتلونمك اكفة قوهل و اجلهاد فريضة اخل

هناية النص

و العمل �أفضل الأعامل لقوهل تعاىل فاعمل �أنه ل اإل هللا فبالعمل يعدل العمل و قد قال عليه ال�الم 
بنه ايبين تعمل العمل فاإن  �أفضل الأعامل طلب العمل و قال طلب العمل �أفضل العبادة و قال لقامن لإ
ن اسستغنيت عنه اكن كل جامل و قال �أبو ذر لبنيه تعلموا العمل فاإن  ليه اكن كل ...و اإ احتجت اإ

كنمت صغار قوم ف�ستكونوا.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مكتوب خبطوط خمتلفة و لكها خبط مغريباخلط

�ألوان احلرب
�ارة اإىل قول صاحب املنت  كتب النص ابحلرب الأسود و كتبت لكمة »قوهل« ابحلرب الأمحر اإ

وهناية الكم الشارح

ل يوجد ابسستثناء بعض اللكامت التصحيحيةالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

340عدد الصفحات

28-33عدد الأسطر/لوحة

27 سم × 20 سممقاسات الورق

مبتور الأول و الأخري	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

كفاية الطالب الرابين عىل رساةل القريواينعنوان النص

املؤلف
نور ادلين �أبو احل�ن عيل بن الشسيخ انرص ادلين محمد بن محمد بن خلف بن جربيل املنويف 

املاليك املرصي

بداية النص

هذا تعليق ح�ن خلصته من رشيح الوسط و الصغري عىل رساةل �أيب عبد هللا محمد بن �أيب زيد 
القريواين رمحه هللا و�أعاد علينا و عىل �أحبائنا من بركته و نفعنا بعلومه مرجعنا من املتبعني هل يف 
آهل و حصبه و عرتته ... ح�ن جيتنب فيه التطويل اململ و الاختصار  �أقواهل و �أفعاهل مبحمد و �

ن �اء هللا تعاىل املبتدي اخل اململ يشفع به اإ

هناية النص

و هللا سسبحانه وتعاىل امل�ؤول يف �أن يوفقنا لأفعال عىل امتثال م�أموراته و الاجحام عن ارتاكب 
آهل و صىل  حمذوراته و يلهمنا ما يقربنا من �أجره و ثوابه و يباعدان من خسطه و عقابه مبحمد و �
آهل و حصبه و سمل ت�لامي كثريا انهت�ى و وقد فرغت من هذا الرشح يف �أوائل  هللا عليه و عىل �
�هر رمضان سسنة اثنني و مثانني بعد الألف سسنة و امحلد هلل وحده و صىل هللا عىل سسيدان محمد 

آهل و حصبه و سمل ت�لامي.  و �

قول الناخس

مت حبمد هللا عىل يد العبد احلقري الفقري لرمحة ربه و غفرانه محمد بن الصغري بن �أمحد بن عامثن 
بن �أمحد الغرييس مث اجلوزي غفر هللا هل و لآابئه و �أجداده و قرابته و مشاخئه و �أحبابه و مجليع 
امل�لمني و امل�لامت و املومنني و املومنات و اكن الفراغ منه بعد صالة الظهر يوم الأحد يف �أوائل 
�هر هللا املبارك رمضان املعظم عام اثنني و مثانني و �ألف و �آخر دعواان �أن امحلد هلل رب العاملني

محمد بن الصغري بن �أمحد بن عامثن بن �أمحد الغرييس اجلوزياإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ�أوائل �هر رمضان 1082 هـ املوافق لـ جانفي 1672ماترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط
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كتب النص ابحلرب الأسود مع اسستعامل احلرب الأمحر يف كتابة نص الرساةل�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

215عدد الصفحات

37عدد الأسطر/لوحة

30 سم × 21 سممقاسات الورق

مالحظات
الفراغ املوجود يف بداية النص لعدم وضوح اللكامت.	 
يف �آخر اخملطوط و قبيل الكم الناخس تعريف لشارح الرساةل.	 
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التعريف العام للمخطوط

منت الشسيخ خليل بن احساق املاليكعنوان النص

خليل بن احساق املاليكاملؤلف

بداية النص
امحلد هلل محدا يوايف ما تزايد من النعم و الشكر هل عىل ما �أولان من الفضل و الكرم ل �أخصه 
ثناء عليه كام �أثىن عىل نف�ه ...اللطف و الإعانة يف مجيع الأحوال ... ابب يرفع احلدث و حمك 

اخلبث ابملطلق و هو ما صدق عليه امس ماء بال قيد و ان مجع ندا �أو ذاب بعد مجوده �أو اكن اخل

هناية النص
تنهت�ي لأربعة  �أحوال  �أربعة  فنصفها مخ�ة و كذكل غريه و كخنثيني و عاصب  �أربعة  الأنوثية  و 

 

و عرشين للك �أحد عرش و للعاصب اثنان فاإن ابل من واحد �أو اكن �أكرث �أو اسسبق �أو نبتت 
حلية �أو بدى و حصل حيض �أو مين فال اإ�اكل فيه و هللا تعاىل �أعمل

قول الناخس

مكل الكتاب املبارك حبمد هللا وح�ن عونه عىل يد الفقري احلقري اذلليل املنكرس خاطره لقةل العمل 
والتقوى الرايج عفو موله و غفرانه الغين عن ما سواه محمد بن موىس ابن عبد احلق ال�عيد 
ن�خها لنف�ه مث ملن �اء بعده و اكن الفراغ مهنا يوم الإثنني عند الزوال من �هر ذي احلجة بعد 

مخ�ة عرش يوما و هللا يغفر لقارهئا و حافظها و فامهها و اكتهبا عام سستة وعرشين و مائة و �ألف

محمد بن موىس بن عبد احلق ال�عيداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ15 ذي احلجة 1126 هـ املوافق لـ 22 دي�مرب 1714 ماترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط
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�ألوان احلرب

كتب النص ابحلرب الأسود ، ومن بداية اخملطوط اإىل النصف منه اسستعمل احلرب الأمحر لمتيزي 

بعض املفردات ويف ذكر الفصول و تشكيل احلروف ، و كتب امس املؤلف ابحلرب الأصفر 

داخل مربع بنفس اللون

ابلهامش تعليقات عديدة بعضها ل ياكد يقر�أالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

362عدد الصفحات

19عدد الأسطر/لوحة

18 سم × 14.3 سممقاسات الورق

مالحظات
الفراغات املوجودة يف بداية النص لعدم وضوح الكتابة ب�بب تلف الورقة ابلرطوبة ابسستثناء 	 

الفراغ الأخري فقد وضع اختصارا
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التعريف العام للمخطوط

منت الشسيخ خليل بن احساق املاليكعنوان النص

خليل بن احساق املاليكاملؤلف

بداية النص
به فصاحل مث وجده و عن اإرث زوجة من عرض وورق و ذهب بذهب من الرتكة قدر مورهثا 
ل بعرض اإن عرف مجيعها و حرض و �أقر  ن قلت ادلرامه ل من غريها مطلقا اإ منه ف�أقل �أو �أكرث اإ

املدير و حرض و عن درامه و عرض تراك بذهب كبيع و رصف و اإن اكن فهيا عن دين اخل

هناية النص
و توافق الأول و الثاين كشقيقتني و عاصب �أقرت واحدة بشقيقة �أو بشقيق و الثالث اكبنتني 
قراره من �أربعة و يه من مخ�ة  ناكر من ثالثة و اإ ن �أقر اببنت و بنت فال اإ و ابن �أقر اببن و اإ

فترضب �أربعة.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
احلرب الأسود ، ومن بداية اخملطوط اإىل الصفحة 235 منه تشكيل للنص ابحلرب الأمحر مع متيزي 

لبعض اللكامت

يف بعض صفحات اخملطوط تعليقات ابلهامشالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

270عدد الصفحات

9عدد الأسطر/لوحة

17 سم × 15 سممقاسات الورق

مبتور الأول و الآخر	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

محمد بن عبد هللا اخلريش املاليكاملؤلف

بداية النص

معه مل تؤلك سواء اكن جاهال �أو متعمدا خالفا فالأ�هب يف اجلاهل انهت�ى س وحنر ابل و ذحب 
غريها ش يعين �أن الإبل ب�أخهتا و عراهبا جيب حنرها فاإن ذحبت لغري رضورة مل تؤلك عىل املشهور 
ن الغمن و الطري و لو نعامة جيب ذحبها فاإن حنر يشء من ذكل اختيارا مل  و �ل الإبل الفيل و اإ

يؤلك و لوساهيا ص وجاز للرضورة ش �أي جاز اخل

هناية النص
ذا اكن الودل مورسا و هو حمضون لأمه الفقرية فلها �أجر  لأجلها عام لو اكن هناك سبب غريها كام اإ

... لأهنا ... النفقة يف ماهل لو مل ... انهت�ى

قول الناخس

و هذا �آخر ... �سيخنا و �أسستاذان الويل الصاحل خامتة احملققني قدوة دهره من هللا عىل امل�لمني 
آليفه ... الرمحن انفعا به امل�لمني العامل العالمة الشسيخ محمد  بوجوده من نفع هللا امل�لمني جبميع ت�
بن عبد هللا اخلريش املاليك غفر هللا هل ولوادليه ... ووافق الفراغ من كتابته يوم ال�بت املبارك 
خامس عرش �هر ذي القعدة ... سسنة احدى و ت�عني و �ألف من الهجرة عىل صاحهبا �أفضل 
ل ابهلل العيل العظمي وهو ح�بنا ونعم الوكيل نعم الويل اخل الصالة وال�الم و ل حول و ل قوة اإ

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ15 ذو القعدة 1091 هـ املوافق لـ 7 دي�مرب 1680ماترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
�ارة اإىل الكم الناظم وحرف »ش«  احلرب الأسود ، وكتب حرف »س« �أو »ص« ابحلرب الأمحر اإ

�ارة اإىل بداية رشح املؤلف. اإ
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ضافاتالهوامش عىل بعض الصفحات ابخملطوط تعليقات و اإ

الوصف املادي للمخطوط

709عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

21 سم × 15 سممقاسات الورق

مالحظات

مبتور الأول	 

آالكت تعيق قراءة النص	   ابلصفحة الأخرية ت�
آالكت ابلورقة ابسستثناء الفراغ ما قبل 	  الفراغات املوجودة بهناية النص و قول الناخس ب�بب ت�

الأخري فقد وضع اختصارا.
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التعريف العام للمخطوط

خمترص خليل عنوان النص

خليل بن احساق املرصي املاليكاملؤلف

بداية النص

امحلد هلل محدا يوايف ما تزايد من النعم و الشكر هل عىل ما �أولان من الفضل و الكرم ل �أحيص 
ثناء عليه هو كام �أثىن عىل نف�ه و ن��أهل اللطف و الاعانة يف مجيع الأحوال و حلول الإن�ان يف 

 رم�ه و الصالة و ال�الم عىل محمد سسيد العرب و العجم املبعوث ل�ائر الأمم صىل هللا عليه 

آهل و �أحصابه و �أزواجه و ذريته و �أمته �أفضل الأمم و بعد فقد س�ألين جامعة �أابن هللا يل  و عىل �
و هلم معامل التحقيق و سكل بنا وهبم �أنفع الطريق خمترصا عىل مذهب الإمام ماكل بن �أنس رمحه 

هللا تعاىل مبينا ملا به من الفتوى اخل

هناية النص
مث يف حاةل اخلنىث هل يف اذلكورة سستة و الأنوثة �أربعة فنصفها مخ�ة...غريه و خلنثيني و عاصب 
ف�أربعة �أحوال تنهت�ي لأربعة و عرشين للك �أحد...اثنان فاإن ابل من واحد �أو اكن �أكرث �أو ... �أو 

نبتت حلية �أو ثدي �أو حصل ... فبا�اكل و هللا �أعمل

مكل الكتاب حبمد هللا و ح�ن عونه و صىل هللا ...قول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
بعض  و  الفصل  وكتابة  النص  تشكيل   72 الصفحة  اإىل  اخملطوط  بداية  ، و من  الأسود  احلرب 

اللكامت ابحلرب الأمحر.

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

235عدد الصفحات

19عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 16.5 سممقاسات الورق

الفراغات املوجودة يف هناية النص و قول الناخس لمتزق ابلورقة.	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

ابب ذكر فيه البيع و ما يتعلق به و �أتبعه العبادات اليت من مجلهتا الناكح و تعلقاته لجامتع الناس 
ليه يف معيشسهتم غالبا و مل جيده اكبن احلاجب تبعا لقول عبد ال�الم حقيقته معلومة للك �أحد  اإ
حىت الصبيان و ما هذا ��أنه ل يعرف و هو مما ينبغي �أن هيمت به لعموم البلوى و قول بعض 
ذ ل خيلوا ملكف غالبا من بيع و رشاء فتجب معرفة حمك  الناس يكفي ربع العبادات ليس بيشء اإ

هللا تعاىل اخل

هناية النص
منا يقيض فامي ل ينق�م  مث قال فهيا ومن رعا مهنا للبيع حري )�أو خري( عليه من �أابه لأن القايض اإ
منا هل  ذا اسستقر عىل مثن فلمن �أىب البيع �أخذ ذكل مبا بلغ و بيع قال ابن �أيب زمنني اإ ابلبيع مث قال فاإ

ذا مل ينفذ فيه الآخر قبل ذكل فاإن �أنفذه مل يكن هل �أخذه و هللا تعاىل �أعمل  اخذه مبا بلغ اإ

قول الناخس

آهل و حصبه و سمل ت�لامي كثريا اثريا واكن الفراغ منه بعد الظهر  و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �
يوم الأربعاء ال�ادس عرش يوما من ذي القعدة احلرام سسنة ست ومائة و �ألف عرفنا هللا خريه 
آهل عىل يد اكتبه املعرتف بذنبه الضعيف اذلليل احلقري  و وقاان رشه جباه سسيدان ومولان محمد و �
محمد الرىض بن امحد بن عبد هللا بن امحد بن عيل بن حيي بن محمد بن منصور التجيين غفر 
خوانه و �أحبته و �أزواجه و للناظر و القارئ و امل�سمتع  هللا هل و لوادليه و �أجداده و �أ�سياخه و اإ

 

و مجليع امل�لمني و امل�لامت ل�سيدان و مولان محمد الصغري بن سسيدان ومولان محمد بن انرص ملمت�ا 
 

آهل و حصبه وسمل ت�لامي و امحلد  و راجيا فضهل يف ادلارين �آمني و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �
هلل رب العاملني محدا يوايف نعمه و ياكيف مزيده.

محمد الرىض بن �أمحد بن عبد هللا بن �أمحد بن عيل بن حيي بن محمد بن منصور التجييناإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ16 ذو القعدة 1106 هـ املوافق لـ 28 جوان 1695ماترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

Manuscrit_A_011

خمطوط/ع/011



147

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود ، مع اسستعامل احلرب الأمحر و الأصفر لمتيزي بعض امجلل و املفردات.�ألوان احلرب

ل يوجد ابسستثناء بعض التعليقات يف كذا صفحاتالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

510عدد الصفحات

30عدد الأسطر/لوحة

28 سم × 19 سممقاسات الورق

مالحظات
تعرضت الن�خة اإىل الرطوبة و �أتلف عدد من �أوراقها.	 
يف �أول صفحة من اخملطوط قصيدة �عرية	 
و �آخر صفحتني من اخملطوط م�ائل فقهية و �أبيات �عرية	 
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

براهمي املؤلف مشس ادلين محمد بن اإ

بداية النص
ابب ذكر فيه البيع و ما يتعلق به و اتبعه للعبادات اليت من مجلهتا الناكح و تعلقاته ابحتياج الناس 
ن�ان �أن جيلس يف ال�وق حىت يعمل �أحاكم البيع  ليه يف معا�هم غالبا قاهل العناب ل جيوز لالإ  اإ

و الرشاء ينعقد البيع �أي يوجد اخل

هناية النص

الكبري  به ذكرانها يف  تعاىل هو املوفق عنه و كرمه و خمتنا بلكيات عىل ما   و هللا سسبحانه و 

و �أقول كام قال مؤلف �أصهل �أس�أل هللا �أن ينفع به من كتبه �أو قر�أه �أو حصهل �أو سعى يف يشء 
منه و لنخمت هذا ابدلعاء امل�أثور عن �أيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل اللهم 

ل ابهلل العيل العظمي. اإين �أعوذ بك من عمل ل ينفع ... و ل حول ول قوة اإ

قول الناخس

براهمي  قال مؤلفه �سيخنا �سيخ الإسالم الشسيخ الإمام العامل العالمة الشسيخ مشس ادلين محمد بن اإ
ووافق اختصاره من الرشح الكبري يف اليوم املبارك العارش من �هر هللا احلرام عام ثالثة وثالثني 
و ت�ع مائة و جنز ... يف الرابع و العرشين من �هر ربيع الأحد سسنة مثان و سسبعني وت�ع عىل 

يد �أقل تالمذ مؤلفه محمد بن محمد حمي ادلين ابن �أمحد امل�مى املاليك لطف هللا تعاىل به �آمني

محمد بن محمد حمي ادلين ابن �أمحداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خربيع الأول 978 هـ املوافق لـ  �أوت 1570 ماترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

اسستعمل احلرب الأسود و الأمحر يف كتابة النص للمتيزي بني النص الأصيل و الرشح.�ألوان احلرب

Manuscrit_A_012

خمطوط/ع/012



149

ابلهامش بعض التصحيحات ابلإضافة اإىل مجةل من التعليقات يف بعض الصفحات.الهوامش

الوصف املادي للمخطوط

488عدد الصفحات

31عدد الأسطر/لوحة

27 سم × 17 سممقاسات الورق

بعض �أوراق اخملطوط ممزقة	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص
ليه واحد مهنام بل اكن وحده يف هجة وهام معا يف هجة  ينضم اإىل معهل البذر و الأرض فاإن مل ينضم اإ

مل يكن الزرع للعامل بل لصاحب البذر و الأرض و هو مفهوم الكمه و هللا �أعمل و قد ذكر يف 
تمكيل التقييد الأقوال ال�ستة عن ابن ر�د مث قال و مجعها تقريبا للحفظ الزرع للعامل و للباذر اخل

هناية النص
و عليه فيدخل مع بيت املال قطعا و هللا �أعمل قوهل فاندىم ذو دينه ان لو رضبت عليه مضري عليه 

عائد عىل ما عاد عليه مضري.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود ، و اسستعمل حرب �أمحر )زعفراين( يف كتابة لفظة » قوهل« لالإ�ارة 

اإىل النظم املرشوح

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_013

خمطوط/ع/013
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الوصف املادي للمخطوط

255عدد الصفحات

25عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 16 سممقاسات الورق

خمطوط مبتور الأول و الآخر	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص
منا يه مخ�ون قال و احلرابة يه لك فعل يقصد  و قال �أ�هب ل ميني عىل ويل ادلم لأن ميني ادلم اإ
ن مل ي�أخذ مال اكن ب�الح �أو بغري سالح اخل به �أخذ املال عىل وجه يتعذر الإسستغاثة معه عادة واإ

هناية النص
و الصلح جائز لأن الصلح عىل ادلم ليس كغريه و قال �أيضا �أما اذلي يشرتط عليه �أل يدخل 
قال  يكون عىل ذكل ميني و  �أن  ل  اإ كثرية  �أو  قليةل اكنت  يلزمه  فباطل ل  معلومة   ...  احلارضة 

�أبو القامس ينتقض الصلح.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود �ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_017

خمطوط/ع/017
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الوصف املادي للمخطوط

309عدد الصفحات

33عدد الأسطر/لوحة

29 سم × 19 سممقاسات الورق

مالحظات
 ن�خة خمطوطة انقصة الأول و الأخري موضوعها صيغ العقود اخملتلفة يف الأنكحة و البيوع 	 

و املعامالت التجارية و الأقضية و الوقف و الوصااي و املداينات وغريها.
يف �أوهل مقدار 3 ورقات ممزقة	 
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص
و النازةل و حيمتل نقض مبينا للمفعول �أو للفاعل اي و نقض غري اخلامت ... �أضاف الشارح و نقص 
ابلصاد و نقص غري املعصم لك معصم مبعىن يغ�ل ما بدى منه من حمل الفرض قوهل ... ما عىل 

امجلجمة الفريضة الثالثة امجلجمة بضم اجلمي العظم املشسمتل عىل ادلماغ قوهل اخل

هناية النص
هنا ت�ست�أجر من يرضعه كأنه حق وجب علهيا يقال  لزهما الرضاع و ليس ملن لنب15 �أو لبهنا قليل فاإ
... ابلفتح للمرشوب هكذا يف اللغة يقال هذا �أخوه بلبان �أمه و لكن ما قاهل �أهل اللغة خالف ...

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود ، و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة لفظة »قوهل« لالإ�ارة اإىل قول 

الناظم

توجد ابلهامش تعليقات وبعض التصحيحاتالهوامش

Manuscrit_A_018

خمطوط/ع/018

15 - هكذا وردت يف اخملطوط و لعل الصواب "ملن ل لنب لها"
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الوصف املادي للمخطوط

412عدد الصفحات

33-35عدد الأسطر/لوحة

28 سم × 21 سممقاسات الورق

خمطوط يف فقه العبادات مبتور الأول و الأخري	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص
الرساةل قوهل هجرا هكذا روى ابن القامس و ابن زايد عن ماكل قال و ال�الم منه اكل�الم من 
الفريضة و روى ابن وهب و ابن انفع �أنه يرسه اكل�الم من اجلنازة قوهل و حص ان قدم �أواخر 

ذا قدم ال�جود البعدي �أو �أخر ال�جود القبيل �أجزاه يف املوضعني و هو ظاهر املذهب يعين اإ

هناية النص
ما يطهر ابدلبع جلود الأنعام ف�أما ما ل يؤلك محله فكيف يكون  و ل يصىل عىل جدل حامر و قيل اإ
النجاسة  زاةل  ابإ املايعات  املاء وذلكل اختص مع   ... اإىل  ابلن�سبة  فيه  منا رخص  اإ و   جدله طاهرا 

و دلعوى احلاجة اإىل ذكل.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود ، واسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة لكمة  » قوهل« لالإ�ارة اإىل الكم 

الناظم

ل يوجد ابسستثناء بعض التعليقات يف بعض الصفحاتالهوامش

Manuscrit_A_019

خمطوط/ع/019
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الوصف املادي للمخطوط

310عدد الصفحات

38عدد الأسطر/لوحة

28.5 سم × 20 سممقاسات الورق

مالحظات
الفراغ املوجود يف هناية النص لمتزيق ابلورقة.	 
يف بدايته مقدار 4 ورقات ممزقة	 
آلكة الأطراف بعضها ميس النص.	  يف �آخره مقدار مخس ورقات مت�
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص
ن مل ت�قط �أو سقطت   … و مل يشعر هبا �أو اكن بيده مروحة ف�قطت و مل يشعر هبا و �أما اإ

نه غري ثقيل انهت�ى و الظاهر �أن هذا ينفك عن ذهاب العقل و عدم الشعور ابلصوت  و �عر هبا فاإ
املرتفع اخل

هناية النص
و ب�ببه و هو زوال �أي استتار عقل و اإن اكن زواهل �أي استتاره بنوم ثقل و هو مال يشعر 

صاحبه بصوت مرتفع قاهل املازري و قال ممثال للثقيل كام لو احنلت.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص املرشوح ابحلرب الأمحر والرشح ابحلرب الأسود�ألوان احلرب

توجد ابلهامش بعض التعليقاتالهوامش

Manuscrit_A_020

خمطوط/ع/020
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الوصف املادي للمخطوط

135عدد الصفحات

35عدد الأسطر/لوحة

19 سم × 27.5 سممقاسات الورق

خمطوط مبتور الأول و الآخر يف الفقه �أوهل نواقض الوضوء و �آخره يف ما جيب بفرض عيين	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

رشح خمترص الشسيخ خليل – اجلزء الأولعنوان النص

عيل بن حرض بن �أمحد العمرويساملؤلف

بداية النص

امحلد هلل اذلي خلق الا�سياء فقدرها تقديرا و صور �لك الإن�ان فاح�سنه تصويرا و منحه ابلعقل 
 و جعهل مسيعا بصريا و رشفه مبا عرفه من العمل و نور قلبه تنويرا و هداه اإىل معرفته فيالها نعمة 

القرب  افضل  من  ابلعمل  الا�ستغال  اكن  فلام  وبعد   ... ل�انه  لكف  و  كبريا  فضال  و 
الأوقات  نفائس  فيه  �أنفقت  ما  �أوىل  و  العبادات  �أكّد  و  اخلري  �أنواع  �أمه  و  الطاعات  �أجل  و 
دراكه و المتكن ... و قد اكن �أعظم ماصنف فيه يف مذهب ماكل خمترص العالمة خليل  و تمثر يف اإ
ايمه �أعىل اجلنان �أن �أرشحه رشحا  لكونه واحض امل�اكل س�ألين جامعة من الإخوان  اسكنين هللا و اإ

لطيفا خاليا عن الأطناب اململ و الإجياز اخملل اخل

هناية النص

�أنه يرث و هو الراحج و مقابهل �أنه ل يرث �أيضا و احلمكة يف �أهنم ل يورثون خشسية �أن يمتىن وارهثم 
موهتم فيكفر و يف �أهنم ل يرثون عىل املقابل خشسية �أن يتومه املوروث �أهنم حيبون موته فيبغضهم 
آهل  مت اجلزء الأول حبمد هللا و عونه و ح�ن توفيقه و الصالة و ال�الم عىل خري خلقه محمد و �

و حصبه و سمل.

قول الناخس
و اكن الفراغ من كتابته يوم الثالاثء سابع ربيع �أول سسنة 1175 عىل يد اكتبه �أفقر العباد و �أحوهجم 
آهل و حصبه  اإىل خالق العباد محمد الشتيوي لطف هللا به �آمني و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �

وسمل.

محمد الشتيوياإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ7 ربيع الأول 1175 هـ املوافق لـ 6 �أكتوبر 1761 ماترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

Manuscrit_A_023

خمطوط/ع/023
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود ، و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة نص خمترص خليل ، ووضع النص 

طار م�طر ابحلرب الأمحر. لكه داخل اإ

غري موجود يف �أغلب اخملطوط ابسستثناء بعض التعليقات و التمكالت يف بعض الصفحات.الهوامش

الوصف املادي للمخطوط

1029عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 16 سممقاسات الورق

خمطوط مبتور الأول و الآخر يف الفقه �أوهل نواقض الوضوء و �آخره يف ما جيب بفرض عيين	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

منا ينوبون اإىل ذكل و ير�دون للنية مفن تطوع خريا فهو  جراء ماء الغري فيه و اإ املذكور قدميا قبل اإ
خري هل و يه صدقة جارية يف حق من ت�بب فهيا �أو �أعان علهيا و قد سسئل النيب صىل هللا عليه 
و سمل عن �أفضل الصدقة فقال سقي املاء و ليس هذا كبناء ال�ور و ل اكإصالح درب قدمي عند 

حدوث خوف عىل ما نص عليه علامؤان ريض هللا عهنم

هناية النص

و �أ�هد قايض امجلاعة ابحلرضة العلية و فاس احملروسة ابراهمي بن محمد ابن ابراهمي الزيانيس �أدام 
ليه الثبوت التام لصحته دليه بواجبه الصحة و ذكل مبجلس  هللا تعاىل بركته بثبوت الرمس املشار اإ
نظر من حيث ذكر و كتب يف العرش الوسط ذلي جحة ت�عني و سسبعامئة و نص اجلواب امحلد 

هلل هذه ن�خة.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود ، واسستعمل احلرب الأمحر و الأزرق يف كتابة بعض اللكامت كـ : 

سسئل ، �أجاب ، قلت لمتيزي نص ال�ؤال عن اجلواب و الكم املؤلف

توجد ابلهامش بعض التعليقاتالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

219عدد الصفحات

32عدد الأسطر/لوحة

31 سم × 22 سممقاسات الورق

مالحظات
كتاب يف م�ائل فقهية و �أجوبهتا مبتور الأول و الآخر.	 

يف �آخر صفحة من اخملطوط كتب جواب مل��أةل فقهية و دعاء	 
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

النفر مطلقا بل برشط فقط و هو اذلي قدمه ...يف قوهل و معره ثالث و استبد ابئع �أو مشرت 
عىل مشورة غريه قيد خش هذا ابملشورة املطلقة و �أما املقيدة فاإن ابع عىل مشورة فالن عىل 
ل فال لأن هذا اللفظ يقتيض توقف البيع عىل اختيار فالن  �أن فالن �أمىض البيع مىض بيهنام و اإ

هـ و مثهل يف التوضيح اخل

هناية النص
ل �أن يكون العرف الف�اد فيكون القول قول مدعيه لشهادة العرف هل كام هو يف البيوع  قلت اإ

و جيري فينا بقية �أحاكم البيوعات و حنوه لبن يونس يف كتاب الأكرية انظر رشح �أيب عيل هـ

قول الناخس

مكل اجلزء املبارك حبمد هللا وح�ن عونه عىل يد اكتبه احلقري اذلليل املذنب املرجتي رمحة ربه 
هل  غفر هللا  امل�ستغامني  العزيز  عبد  بن  محمد  بن  اخملتار  التقوى  و  العمل  لقةل  خاطره   املنكرس 

و لوادليه و لأ�سياخه و مجليع امل�لمني و امل�لامت يف �هر هللا العظمي جامدى الأوىل بعدما خلت 
منه سستة عرش يوما سسنة.

اخملتار بن محمد بن عبد العزيز امل�ستغامنياإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ16 جامدى الأول )غري اكمل(اترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود و النظم املرشوح ابحلرب الأمحر وكذكل الت�طري فوق العناوين.�ألوان احلرب

توجد ابلهامش بعض التعليقات و كتب �أعىل لك صفحة » اللهم صل عىل احلبيب«الهوامش

Manuscrit_A_044
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الوصف املادي للمخطوط

370عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

21 سم × 15 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

منت الشسيخ خليلعنوان النص

خليل ابن احساق املرصي املاليكاملؤلف

بداية النص

امحلد هلل محدا يوايف ما تزايد من النعم و الشكر هل عىل ما �أولان من الفضل و الكرم ل �أحيص 
ثناء عليه كام �أثىن عىل نف�ه و ن��أهل اللطف و الإعانة يف مجيع الأحوال و حال حلول الإن�ان 

 يف رم�ه و الصالة و ال�الم عىل سسيدان محمد سسيد العرب و العجم املبعوث ل�ائر الأمم ... 

و بعد فقد س�ألين جامعة �أابن هللا يل و هلم معالمي التحقيق و سكل بنا و هبم �أنفع طريق خمترصا 
عىل مذهب الإمام ماكل بن �أنس

هناية النص
فاإن ابل من واحد �أو اكن �أكرث �أو سسبق �أو نبتت حليه �أو ثدي �أو حصل حيض �أو مين فال 
 اإ�اكل و هللا تعاىل �أعمل انهت�ى حبمد هللا تعاىل و ح�ن عونه و توفيقه و امحلد هلل عىل نعامئه 

آهل و حصبه و سمل ت�لامي و �أعوذ به من سوء بالئه و نقمه و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

العلوم الفقهيةاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود ، وكتبت بعض العناوين والفصول ابحلرب الأصفر ، و الأخرض و الأمحر�ألوان احلرب

توجد ابلهامش بعض التعليقاتالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

422عدد الصفحات

12عدد الأسطر/لوحة

17.5 سم × 15 سممقاسات الورق

مالحظات
 	 ... بن  �أمحد  بن  ال�سيد محمد  الفقيه  ملاكه  الأخرية » هذه ن�خة  قبل  ما  الصفحة  كتب يف 

 1903 ماي   26 يف  تالغ  قاض  حرره  النص  هذا   « دارا...  و  منش�أ  امل�ستغامني   العفيفي 

و عىل الصفحة خمت.



168

التعريف العام للمخطوط

منظومة البيقوينعنوان النص

محمد عيل صباناملؤلف

بداية النص

ابدا ابمحلد مصليا علــــــــــــــــى
و ذي من �أق�ام احلديث عدة
�أولها الصحيح و هو مـــا اتصل
يرويه عدل ضــــــابط عن مثهل

محمد خري نيب ارســــــــــــــــال
و لك واحد �أتــــــــــــى وحده
و مل يشذ �أو يــــــــــــــــــــعد
معمتد فــــــــــي ضبطه و نقهل

هناية النص

مرتوكه مـــــــــا واحد به انفرد
و الكذب اخملتلق املصنـــــــوع
و قد �أتت اكجلوهر املكنـــون
فوق الثالثــــــــــني ب�أربع �أتت

وامجعــــــــــوا لضعفه فهو كرد
عىل النيب فذكل املوضــــــوع
مسيهتا منظـــــــــومة البيقوين

�أق�ــــــاهما متت خبري خمتت

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

احلديثاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتبت املنظومة حبرب بنف�جي �ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

3عدد الصفحات

20عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 17 سممقاسات الورق

الأرجوزة يف 34 بيتا	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

حا�سية احملقق الصبانعنوان النص

محمد عيل صباناملؤلف

بداية النص

اللهم كل امحلد عىل ما علمتنا من الآداب و �أهلمتنا من سلوك الصواب و ن��أكل الصالة و ال�الم 
آايته لك معارض  عىل نبيك املزنه يف حماسسنه عن املناظرة املبعوث اإىل اكفة الناس بكتاب �أحفمت �
�أما بعد فيقول  اليقني  آهل و حصبه هداة ادلين و حامت مهنج  � و مناقض و ممانع و ماكبر وعىل 
رايج الغفران محمد بن عيل الصبان �أح�ن هللا معهل و بلغه يف ادلارين �أمهل هذه حوايش رشيفة 

و تدقيقات منيفة و ضعهتا عىل رشح الأداب العضدية للمحقق منال حنفي اخل

هناية النص

و لنخمت بناء عىل املنشور عند النحات من جواز عطف اخلرب عىل الانشاء و عك�ه عىل مذهب 
البيانيني املانعني هل فامي ل حمل هل من الإعراب قوهل حلرضة الرساةل �أي الاكنية لهذه الرساةل قوهل 
�أعمل ابلصواب  �أي طهر حمل رسه و هو القلب و هللا  ت�أملهتا قوهل قدس رسه  �أي   ملا لحظهتا 

آب. ليه املرجع و امل� و اإ

قول الناخس
 انهتت حبمد هللا وح�ن عونه حا�سية احملقق الصبان رمحه هللا تعاىل و نفعنا برباكته و الصالة 

و ال�الم عىل سسيد الأنبياء و املرسلني و امحلد هلل رب العاملني

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

عمل الالكم و العقائداملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص حبرب بنف�جي�ألوان احلرب

ابلهامش تعليقات ورشوحات للنصالهوامش

Manuscrit_A_043_T02

 خمطوط/ع/043
 )النص الثاين(
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الوصف املادي للمخطوط

31عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 17 سممقاسات الورق

يف �آخر اخملطوط ذكرت مجموعة من الفوائد	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

رشح غرايم حصيحعنوان النص

عبد هللا ابن محمد الأمرياملؤلف

بداية النص

يقول موقوف هواه اخلطري عبد هللا و ابن عبده محمد الأمري اللهم رفعت كل محدك ف�أان �أضعف 
آهل و �أوليائه �أما  عن �أدائه و صيل بصالة و سالم عىل من تشد هل مطااي حصيح الغرام محمد و �
بعد فلام اكنت بطاةل مقدم احلاج مبرص �أدام هللا حفظها �أردت �أن �أتذكر مع الإخوان قصيدة غرايم 
حصيح يف جعل خوفا من البطاةل و الك�ل و �أخدهما بتقييد ... متعرضا للمعنيني ف�أقول فوائد الأوىل 

يف تعريف الناظم هو الإمام �هاب ادلين �أبو العباس �أمحد بن فرح ابحلاء املهمةل ابن امحد اخل

هناية النص
و ر�أيت رجال من �أميت قد هوى النار جفاءته دموعه اليت اكن يبكهيا من خشسية هللا يف ادلنيا 
�أحياان  �أحياان و حيبوا  �أميت قامئا عىل الرصاط يزحف   فاسستخرجته من النار و ر�أيت رجال من 

هل اإل هللا ففتحت هل الأبواب و �أدخلته اجلنة اهـ  و يتعلق �أحياان جفاءته �هادة �أن ل اإ

قول الناخس
و اكن متام طبع هذه الن�خة يف يوم الثالاثء 24 رمضان 1286 بتصيح من هل الفضل اجلزيل 

آمني و امل�لمني. الشسيخ ح�ن الطويل اكن هللا يف عونه �

محمد الأمرياإمس الناخس

مرصماكن الن�خ24 رمضان 1286 هـ املوافق لـ 28 دي�مرب 1869 ماترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتب النص ابحلرب الأسود و مزيت �أبيات املنظومة حبرب بنف�جي ابلإضافة اإىل بعض اللكامت 

كام اسستعمل �أيضا احلرب الأصفر.

ل يوجدالهوامش
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 خمطوط/ع/043
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الوصف املادي للمخطوط

22عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 17 سممقاسات الورق

مالحظات
يف بدايته تعريف للناظم	 
حصحه الشسيخ ح�ن الطويل	 
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التعريف العام للمخطوط

آداب البحثعنوان النص مىن طالب البحث من �

ح�ني النييل الزيك اجملدياملؤلف

بداية النص

مناظرة النعم برهان ل يقبل النقض عىل وجوب محد هللا يف حاليت الب�ط و القبض و توسط 

آدابه  النعمة الكربى املشفع بال معارضة يوم العرض ملحق الصالة و ال�الم عليه و من ت�أدب ب�
ابلفرض �أما بعد فيقول رايج اجناح طلبته من املفيد املبدي ح�ني النييل الزيك اجملدي ان �كر 
آداب البحث العضدية  النعم من واجبات الرشع خصوصا وادل اجل�م والروح عىل الفرع و لنضمه �

آداب البحث. �أجبت خدمته راجيا برضاه بلوغ الأمنية... ومسيته مىن طالب البحث من �

هناية النص

الناظر  فاإن رءا  للمبتدئني  كفاية   ... ذ فامي  اإ امليادين  القمل عن اجلراين يف هذه  لمن�ك عنان  و 
ن رءا غريه مفن نف�ه فليصلحه مبا يالمئ فاإن احل�سنات يذهنب  خريا مفن فضل الأسستاذ الناظم و اإ
ال�يئات و ليشملين بصاحل ادلعوات... وهلل امحلد بد�أ و خامت و الصالة و ال�الم عىل نبيه و من 

آمني  هل من منصب ال�عادة ق�ام �

آهل و حصبه وسملقول الناخس انهت�ى حبمد هللا وح�ن عونه و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

عمل الالكم و العقائداملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
آداب البحث العضدية( ابحلرب الأمحر   كتب النص ابحلرب الأسود ، بيامن كتب النص املرشوح )�

ومزيت �أقول العلامء و بعض املفردات ابحلرب الأخرض.

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_043_T04

 خمطوط/ع/043
 )النص الرابع(
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الوصف املادي للمخطوط

28عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 17 سممقاسات الورق

مالحظات
الفراغ الأول املوجود يف هناية النص ب�بب عدم وضوح اللكمة	 
يف �آخر مخس ورقات مجةل من الفوائد والقصائد	 
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التعريف العام للمخطوط

رشح قصيدة جثال ال�لوك اإىل مكل امللوكعنوان النص

ابن عالاملؤلف

بداية النص

من ذاق طعم رشاب القوم يدريه و من دراه غدا ابلروح يرشيه
صالح ظاهره و ابطنه فاإن جعل ظاهره موافقا  �أي من حتىل ب�أخالق القوم و سار ب�ريهتم ابإ
القوم  مقامات  و صارت  احلقيقة  �أنوار  حينئذ  عليه  �أرشقت  ابلطريقة  ممت�اك  و ابطنه   للرشيعة 

و �أحواهلم اخل

هناية النص

�أحصابه  آهل و  � النيب املصطفى خري من سكن هتامة و عىل   و صل ايرب ما حنت حاممة عىل 

و �أزواجه و ذريته و �أحبابه و هذا �آخر ما تيرس من الكتابة عىل هذه املنظومة و �أس�أل هللا تعاىل 
�أن ينفع به و ي�هل عىل الطالبني حلفظه و مفهومه �أنه عىل يشاء قدير و ابلإجابة جدير و ح�بنا 

ل ابهلل العيل العظمي هللا و نعم الوكيل و ل حول و ل قوة اإ

قول الناخس
ليه �أنيب و صىل هللا عىل  ل ابهلل عليه تولكت و اإ مت الكتاب بعون املكل الوهاب و ما توفيقي اإ

آهل و حصبه و سمل ت�لامي كثريا دامئا اإىل يوم ادلين و امحلد هلل رب العاملني سسيدان محمد و عىل �

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتبت القصيدة املرشوحة )قصيدة لنارص ادلين الشاذيل( حبرب بنف�جي و اسستعمل احلرب 

الأصفر يف متيزي بعض اللكامت ، بيامن كتب نص الرشح ابحلرب الأسود

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

31عدد الصفحات

24عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 17 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

توكيد العقدي فامي �أخذ هللا علينا من العهد عنوان النص

حيي بن محمد الشاوي اجلزائري )املكىن �أاب براكت(املؤلف

بداية النص

آهل �أمجعني و حصابته �أمجعني و بعد  امحلد هلل رب العاملني و صلواته عىل سسيد املرسلني محمد و �
�أداء  فيقول كثري اذلنوب و امل�اوئ اجلزائري حيي الشاوي ملا اجمتعت بنفر الإسكندرية سسنة 

 الفريضة و اجمتع يب �أانس فضال دلرس الصغرى للشسيخ ... ال�سنويس وقد مسعوا مين حقائق 

و �أحباث يف �أماكن حرك ذكل مهنم ما اكن �سبه ساكن اإىل تقييد ما مسعوه ليكون اكحلافظ ملا وعوه 
فاسعفهتم اخل

هناية النص

خواننا يقر�أ قوهل تعاىل فلهل امحلد رب ال�موات و الأرض و هو العزيز احلكمي  عند مصادقة بعض اإ

و مسيهتا توكيد العقدي فامي �أخذ هللا علينا من العهد قال ذكل جامعها حيي بن محمد مكىن �أاب براكت 
مارة ال�ادات الوفائية ال�اكنني ابلقاهرة فلهل امحلد �أول و �آخرا و الصالة و ال�الم عىل سسيدان  ابإ

آهل و حصبه و سمل ت�لامي كثريا انهت�ى. محمد و �

قول الناخس

مكلت احلا�سية حبمد هللا تعاىل و ح�ن عونه و توفيقه عىل يد اكتهبا �أحوج الورى و �أفقرمه اإىل 
براهمي بن �أيب الفضل قامس دويرة املزيل اتب هللا عليه توبة صادقة اإىل يوم رحيهل و غفر  رمحته اإ
خوانه و مجيع امل�لمني وامل�لامت و املومنني واملومنات الأحياء مهنم   هل و لوادليه و لأ�سياخه و اإ

آهل ووافق متاهما يوم امخليس و قت صالة الضحى  و الأموات و صىل هللا عىل سسيدان محمد و عىل �
احلادي عرش من ربيع الثاين 1110

براهمي بن �أيب الفضل قامس دويرة املزيلاإمس الناخس اإ

ل يوجدماكن الن�خ11 ربيع الثاين 1110 هـ املوافق لـ 17 �أكتوبر 1698 ماترخي الن�خ

عمل الالكم و العقائداملادة
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتب النص ابحلرب الأسود مع متيزي بعض اللكامت ابحلرب الأمحر�ألوان احلرب

الهوامش
الصفحة اخلام�ة تعليق عىل الهامش يظهر �أنه تمكةل للنص ، ويف �أسفل الصفحات ترقمي للأوراق 

بقمل الرصاص

الوصف املادي للمخطوط

234عدد الصفحات

25عدد الأسطر/لوحة

21 سم × 15 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

رشح احلمك العطائيةعنوان النص

براهمي بن عباد التفرياملؤلف محمد بن اإ

بداية النص

امحلد هلل املنفرد ابلعظمة و اجلالل املوحد ابسستحقاق نعوت الكامل املزنه عن الرشاكء و الأضداد 
نفصال عامل الغيب  نتقايل و الإتصال و الإ  والأمثال املقدس عن سامت احلدث من التغيري و الإ

الشسيخ الإمام احملقق  اإىل  ان ملا ر�أينا كتاب احلمك املن�وب  فاإ املتعال...�أما بعد  الكبري  و الشهادة 
العارف الاك�ف الويل اتج ادلين �أمحد بن محمد بن عبد الكرمي بن عطاء هللا الإسكندري ريض 

هللا عنه و نفعنا به ...�أخذان يف وضع تنبيه يكون اكلرشح ملعظم معانيه الظاهرة اخل

هناية النص

ل  و قد جنز حبمد هللا ما �أوردانه و بلغنا الغرض اذلي قصدانه و ل حول لنا يف ذكل و ل قوة اإ
ابهلل و بذكل يتبني ما عندي يف م�ائل الكتاب و هللا تعاىل الهادي اإىل الصواب و قد تقدم يف 
ل هذا املعىن و مل نلزتم كون ما ذكرانه فيه حصيح املبىن حىت  �أول هذا التنبيه �أين مل �أقصد فيه اإ
منا سقنا ذكل عىل سبيل حاكية مذهب  حنتاج اإىل نصب الأدةل و الرباهني عىل ما ادعيناه فيه و اإ

من املذاهب و للمحيك هل ذكل �أن يصححه �أو يبطهل و الصالة و ال�الم عىل نبيه محمد و عىل 
آهل و حصبه وسمل ت�لامي كثريا كثريا �

قول الناخس

مت التنبيه املبارك حبمد هللا و ح�ن عونه عىل يد انخسه لنف�ه مث ملن �اء هللا من بعده املقر 
بذنبه الرايج عفو ربه و غفرانه �أمحد بن �أيب القامس بن عامثن التفراين غفر هللا هل و لوادليه و مجليع 
ل ابهلل املكل ادلاين احلنان  املشاخئ و الإخوان جباه �أيب بكر ومعر و عامثن و ل حول ول قوة اإ
آهل و حصبه و سمل ت�لامي بدوام ادلوام ومرور الأايم. املنان و صىل هللا عىل سسيدان محمد و عىل �

�أمحد بن �أيب القامس بن عامثن التفرايناإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

كتبت احلمك العطائية ابحلرب الأمحر بيامن كتب نص الرشح ابحلرب الأسود�ألوان احلرب

توجد بعض التمكالت للنصوص و يف �أسفل الصفحة ترقمي بقمل حديثالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

281عدد الصفحات

25عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 17 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

النصيحة الاكفية ملن خصه هللا ابلعافيةعنوان النص

ابن العباس �أمحد بن �أمحد محمد الربنويس الفايس معروف بزروقاملؤلف

بداية النص

مام الأمئة   قال الإمام عمل الأعالم و قدوة الإسالم �سيخ الطريقة اجلامع بني الرشيعة و احلقيقة اإ

نفعنا هللا مبنه  الفايس معروف بزروق  الربنويس  �أمحد محمد  �أمحد بن  العباس  ابن  الأمة  و انحص 
و كرمه امحلد هلل عىل منة الإسالم و الشكر هلل عىل نعمة ال�مع و البرص و الالكم و �أسستغفر 
آهل و �أحصابه الكرام �أما بعد  هللا من مجيع الأانم و الصالة و ال�الم عىل محمد خري الأانم و عىل �
يقان و �أعظم الناس هجال من هجل نف�ه   فالنصيحة من الإميان و التحقيق هبا من عالمات الإ

و �أمهل �أحواهل حىت دخل رم�ه

هناية النص

اإىل  ايمه و صلوا  اإ �أحببهتم فبحبك  �أحبوك حىت  �أحبوك و ما  فاإهنم  ليك حبهبم  اإ ان نتوسل  اإ اللهم 
ل حبظنا منك فمتم لنا ذكل مع العافية الشامةل التامة الاكمةل  حبك و حنن مل نصل اإىل حهبم فيك اإ

 حىت �ألقاك اي �أرمح الرامحني انهت�ى قال املؤلف �أمحد بن محمد بن عيىس املعروف ابلزروق الربنويس 

مث الفايس عفا هللا عنه جنزت الوصية الاكفية ملن خصه هللا ابلعافية برواق الرايفة من اجلامع 
ل ابهلل العيل العظمي  الأزهر ابلقاهرة سسنة 861 و ح�بنا هللا و نعم الوكيل و ل حول و ل قوة اإ

آهل و حصبه و سمل ت�لامي و صىل هللا عىل سسيدان محمد و عىل �

قول الناخس
آهل و حصبه و سمل كثريا و ل حول  نفعنا هللا به و ب�أمثاهل جباه محمد و �آهل صىل هللا عليه و عىل �

ل ابهلل العيل العظمي و �آخر دعواان �أن امحلد هلل رب العاملني ول قوة اإ

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط
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�ألوان احلرب
احلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر لمتيزي بعض العبارات كـ : » قال « �أو حرف » الواو « 

ابلإضافة اإىل عبارات �أخرى

ابلهامش بعض العبارات التمكيلية للنص ابلإضافة اإىل بعض التعليقاتالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

27عدد الصفحات

24عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 17 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

اهلمزيةعنوان النص

محمد بن سعيد البوصريياملؤلف

بداية النص

كيف ترىق رقيك الأنبيــــــــــاء

مل ي�اووك يف عالك و قد حا
منا مثلوا صفات للنــــــــــــــــا اإ
�أنت مصباح لك فضل مفــــــا
كل ذات العلوم من عـــــــــامل

اي سامء ما طاولهتا مســـــــــــاء
ل سسىن منك دوهنم و سنــــاء
س كام مثل النجوم و املــــــاء

ل عن ضوئك الأضواء  تصدر اإ
الغيب و مهنا لإدم الأمســــــاء

هناية النص

و سالم عليك منك مفـــــــــا
و سالم من لك ما خلق هللا
و صالة اكمل�ك حتمهل سسين
و سالم عىل رضحيك ختضل
و ثناء قدمت بني يدي جنـوا

غريك منه كامل ال�ــــــــــالم
لتحي بذكرك الأرجــــــــــــــاء

ليك �أو نكبــــــــــــــاء �امل اإ
به منه تربة و ع�ــــــــــــــاء
ذ لــــــــــم يكن دلي ثراء ي اإ

ما �أقام عبد الصالة من هللا  و قامت هبا الأ�سياء )�أو غريه(

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط
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�ألوان احلرب

 اسستعل يف اخملطوط �ألوان عدة : فكتب امس املؤلف ابحلرب الأصفر وسط خلفية ابللون الأمحر 

طار مزين ابلأصفر و الأمحر ، يف �أراكنه رمس تزيين ابلأصفر و الأمحر فوق خلفية سوداء  وسط اإ
�أخرى  الأسود و  الأبيات ابحلرب  �أغلب  تزييين ابلأصفر. و كتبت  دائرة هبا رمس  وعىل هامشه 
الأمحر   و  الأصفر  ابللون  الأبيات  الأسامء يف وسط  بعض  و مزيت   ، والأخرض  الأمحر   ابحلرب 

�أكرث من لون  الثاين رسوم عىل �أ�اكل عدة بعضها حوت  البيت الأول و   و يفصل بني �طر 

و الألوان امل�ستعمةل يه : الأمحر و الأصفر و الأخرض الأزرق و الأسود . يف �آخر ثالث صفحات 
احلرمني  و هذه صفة   « : الأوىل  الصفحة  كتب يف  النيب  و روضة  للكعبة  اخملطوط رمس  من 
الرشيفني بيت هللا احلرام و روضة النيب عليه الصالة و ال�الم و معه صاحباه �أبو بكر ومعر 
ريض هللا تعاىل عهنم « كتب هذا النص حبرب �أخرض مع تزينات �أخرى يف هذه الصفحة و يف 

صفة احلرمني

ابلهامش بعض التصحيحات بعضها خبط حديثالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

50عدد الصفحات

10عدد الأسطر/لوحة

23.5 سم × 19 سممقاسات الورق

يف �آخر صفحتني رمس لصفة الكعبة و روضة النيب صىل هللا عليه وسمل	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

الأدب املرضية ل�اكل طريق الصوفيةعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

الأل�ن مبا جتال للرسائر من الشهود و العيان و �ألبس ظواهرمه حلل الأدب و الأخالق احل�ان 
 و الصالة و ال�الم عىل سسيدان محمد نور الأنوار و عني الأعيان اذلي تفجرت منه ينابيع العلوم 

آهل و حصابته ذوي الرب و الإح�ان و بعد ملا اكنت الطرق اإىل هللا تعاىل  و �أرسار الرحامن و عىل �
ليه العطب... ل زلت قدم ال�اكل و �أرسع اإ ل ابلأدب و اإ و خصوصا طريقتنا هذه ل ت�كل اإ
�أن اثبت بزنةل من الأدب مّن هبا علينا الكرمي الوهاب و مسيته الأدب املرضية ل�اكل  ر�أيت 

طريق الصوفية اخل

هناية النص

اللهم مبحض كرمك ابلقول الثابت و ل جتعلنا من �أهل العناد و اجلحود اي يح اي قيوم اي موجود ل 
آمنت و عليك تولكت و بك من سواك اسستعذت و صل اللهم وسمل عىل سسيدان  ل �أنت بك � هل اإ اإ
آهل و حصبه و سمل عدد خلقك و رضاء نف�ك و رقة عر�ك و مداد لكامتك  و مولان محمد و �
آمني �آمني و سالم عىل  آمني � يف لك حلظة مائة �ألف مرة من يوم خلقت ادلنيا اإىل يوم القيامة �

املرسلني و امحلد هلل رب العاملني.

قول الناخس

و اكن الفراغ منه يوم ال�بت ممتم ربيع الثاين عام 1010 عفا هللا عىل اكتبه و جعهل يف زمرة �أخيار 
آدم  هذا الناس اذلين جتردوا ملعرفة هللا و اجعلنا من احملبوبني دليك و فرحنا بلقائك جباه سسيد ودل �
�أمجعني صىل هللا عليه و سمل .......محمد وعظم لكام ذكره اذلاكرون و معل عىل ذكره العاملون اللهم 
اغفر لنا ولوادلينا و مجليع امل�لمني و امل�لامت الأحياء مهنم و الأموات ربنا اغفر لنا و لأخواننا 

نك رؤوف رحمي. آمنوا ربنا اإ اذلين سسبقوان ابلميان و ل جتعل لقلوبنا غال لذلين �

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ�أواخر ربيع الثاين 1010 ه املوافق لـ �أكتوبر 1601 ماترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
آداب  احلرب الأسود ، و اسستعمل احلرب الأمحر و الأزرق يف كتابة بعض العبارات كـ : »ومن �
املريد «  و كذكل عبارات �أخرى ، و كتب قول الناخس ابحلرب الأمحر ، كام وضع النص داخل 

طار م�طر خبطوط بلون �أمحر و �أزرق اإ

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

388عدد الصفحات

15عدد الأسطر/لوحة

23 سم × 18 سممقاسات الورق

مبتور الأول	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

الفتوحات القدوسسية يف رشح الأجروميةعنوان النص

�أمحد بن جعيبةاملؤلف

بداية النص

امحلد هلل الكرمي املنان اذلي خلق الإن�ان و علمه البيان و فضهل ابلعقل و املعرفة عىل سائر 
الأكوان مث خص العرب العاربة ابلرباعة و البالغة و فصاحة الل�ان ... و بعد ف�أمه ما يعتين به 
الإن�ان بعد اإصالح دينه بتحقيق الإميان و الإسالم اإصالح ل�انه من اللحن يف الالكم و ذكل 
ذ بذكل يتقوى عىل فهم كتابه العزيز و سسنة نبيه عليه �أفضل  ابلتغلغل يف عمل العربية و اللغة اإ
الصالة و �أزىك الت�لمي ... وقد �أردت بعون هللا �أن �أضع علهيا رشحا متوسطا متوحشا بنكت جعيبة 
�ارات صوفية عربية قل �أن يفوض علهيا من هل ��أن يف  قل �أن توجد يف غريه من املطولت و اإ

عمل الأذواق و الإ�ارات و مسيته الفتوحات القدوسسية يف رشح مقدمة الأجرومية

هناية النص

ذكر هذه الفائدة �سيخ �سيوخنا سسيدي �أمحد بن عبد العزيز الهاليل رمحه هللا يف كتابه مشس 
الأدموس يف اصطالح القاموس و ابهلل التوفيق و هو الهادي اإىل سواء الطريق و صىل هللا عىل 
مام املرسلني و حبيب رب العاملني هذا �آخر ما قصدانه من  سسيدان و مولان محمد خامت النبيئني و اإ

الفتوحات القدوسسية يف رشح املقدمة الأجرومية ن��أل هللا تعاىل �أن ينفع به من كتبه �أو طالعه 
نه  �أو حصهل �أو سعى يف يشء منه و �أن يك�وه جلباب القبول و �أن يبلغنا به القصد و امل�أمول اإ

ل ابهلل العيل العظمي عىل ذكل قدير و ابلإجابة جدير و ل حول ول قوة اإ

قول الناخس

ووافق الفراغ من تقييده يوم الثالثة بعد صالة الضحى من �هر هللا الأبرك صفر عام �أربعة و مثانني 
و مائتني و �ألف عىل يد عبد ربه احلقري اذلليل الضعيف الرايج عفو ربه و موله محمد بن الهادي 
آمني و امحلد هلل رب العاملني اللهم  اسفال املالكين ...غفر هللا هل ذنوبه و سرت عيوبه يف ادلارين �
ح�ان اإىل يوم ادلين و امحلد هلل  اغفر لنا ولوادلينا و لأ�سياخنا و �سيوخ �أ�سياخنا و من تبعهم ابإ

رب العاملني اللهم اي عظمي املنة هب لكتابه و لاكسسبه اجلنة و ملن دعا ابملغفرة و الرمحة.

محمد بن الهادي اسفال املالكيناإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ3 صفر 1284 هـ املوافق لـ 6 جوان 1867 ماترخي الن�خ
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التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود و الأمحر ، كتبت املقدمة الأجرومية ابحلرب الأمحر و نص الرشح ابحلرب الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

85عدد الصفحات

38عدد الأسطر/لوحة

28 سم × 19.5 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

املواقف )اجلزء الأول(عنوان النص

الأمري عبد القادر بن حمي ادلين اجلزائرياملؤلف

بداية النص

العارف احملقق و املاك�ف  �أسستاذان و معدتنا و مالذان  الرحمي قال سسيدان و  الرمحن  ب�م هللا 

آمني  املدقق مولان الأمري عبد القادر بن مولان حمي ادلين ف�ح هللا يف مدته و جعلنا من زمرته �
آهل   امحلد هلل محدا يوايف نعمه و ياكيف مزيده اللهم صل و سمل عىل رمحة العاملني سسيدان محمد و عىل �

آءات سسبوحية بعلوم وهبية و �أرسار غيبية من وراء طور العقول  لق� و حصبه هذه نفثات روحية و اإ
و ظواهر النقول خارجة عن �أنواع الإكت�اب و النظر يف كتاب قيدهتا لأخواننا اذلين يومنون 
ذا مل يصلوا اإىل اقتطاف �أمثارها تركوها يف زوااي �أماكهنا اإىل �أن يبلغوا �أ�دمه و ي�ستخرجوا  آايتنا اإ ب�

فك قدمي و �أساطري الأولني اخل كزنمه و ما قيدهتا ملن يقول هذا اإ

هناية النص

فاإن مقام النبوة �أعال من �أن يتلكم فيه بر�أي �أو قياس و �أعز من �أن يدرك لغري نيب مفا عمل من 
ل ما علمه الناس من النجوم عند ظهورها يف املاء فاحلذر احلذر من  العلامء مقام النبوة الأمسى اإ
ايمك من الزلل يف القول و العمل و بعد كتابيت  اخلوض يف النبوة و الأنبياء مطلقا فاهلل يعصمنا و اإ

لهذا املوقف بقليل ورد عيل يف الواقعة قوهل وجوه يومئذ انمعة ل�عهيا راضية.

ل يوجدقول الناخس

حيي بن محمد الزانيت اجلزائرياإمس الناخس

سورايماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

الن�خاخلط

كتب النص ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة املواقف و �أعدادها�ألوان احلرب
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يف �أعىل الصفحة ترقمي للصفحات حبرب �أمحرالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

507عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

27 سم × 20 سممقاسات الورق

يصل هذا اجلزء اإىل املوقف 247	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

املواقف )اجلزء الثاين(عنوان النص

الأمري عبد القادر بن حمي ادلين اجلزائرياملؤلف

بداية النص

آهل املوقف الثامن و الأربعون   امحلد هلل ب�م هللا الرمحن الرحمي و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �

و مائتان قال تعاىل و يرضب هللا الأمثال للناس و قال تعاىل اإن هللا ل ي�ستحي �أن يرضب مثال 
ل العاملون اخرب تعاىل �أنه  ما بعوضة مفا فوقها و قال و تكل الامثال نرضهبا للناس و ما يعقلها اإ
يرضب �أي يبني فاإن الرضب لغة البيان ابلمثال للناس ما غاب عهنم من احلقائق الالهية و املعاين 
الرابنية فاإن املثال ختييل يوصل اإىل حتقيق و ل يشرتط يف املثال م�اواته للمثل هل من لك وجه 

بل يكفي الوجه الواحد و املراد ابلناس املرضوبة هلم الأمثال اذلين ان�انيهتم حقيقة اخل

هناية النص

نه حيار لكرثة التجليات و اختالفها و عدم انضباطها  يقول الإن�ان العارف �أين املفر لشدة حريته فاإ
 و رسعة نقلهتا و كرثة التزنلت الالهية املدهشة للعقول احملرية لها مع وحدة العني املتجلية الك 

ل وزر ل ملج�أ و ل منجا ردع للعارف حيث يريد اخلروج من احلرية لي�رتحي و راحته و معارفه 
فهيا فاإن احلرية تزيد بزايدة التزنلت و يه عني املعارف و ذلا قال سسيد العارفني صىل هللا عليه 

وسمل اللهم زدين فيك حتريا .

قول الناخس
مث اجلزء الثاين و يليه املوقف الاحد و العرشون و ثالمثائة و صىل هللا عىل سسيدان محمد و عىل 
آهل و حصبه وسمل و امحلد هلل وحده عىل يد اكتبه العبد الفقري احلقري �أضعف الكتاب حيي بن محمد  �

الزانيت اجلزائري غفر هللا هل و مجليع امل�لمني �آمني حرر يف غرة ربيع الأنوار 1316

حيي بن محمد الزانيت اجلزائرياإمس الناخس

سورايماكن الن�خ1 ربيع الأول 1316 هـ املوافق لـ 20 جويلية 1898 ماترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

الن�خاخلط

Manuscrit_A_037

 خمطوط/ع/037
 )اجلزء الثاين(



193

كتب النص ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة املواقف و �أعدادها�ألوان احلرب

يف �أعىل الصفحة ترقمي للصفحات حبرب �أمحرالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

462عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

27 سم × 20 سممقاسات الورق

يصل اجلزء الثاين اإىل املوقف 320	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

املواقف )اجلزء الثالث(عنوان النص

الأمري عبد القادر بن حمي ادلين اجلزائرياملؤلف

بداية النص

ب�م هللا الرمحن الرحمي املوقف احلادي و العرشون و ثالمثائة قال تعاىل يوم اييت ل تلكم نفس 

ذنه تعاىل لها ابلالكم  ل ابإ ذنه مفهنم �قي و سعيد يوم اييت حمرض يوم القيامة ل تتلكم نفس اإ ل ابإ اإ
و يه �أنفس اجلوارح ي�أذن لها تعاىل يف الالكم و ينطقها اذلي �أنطق لك يشء فاإن لك جارحة 
من الإن�ان لها نفس فتدفع عن نف�ها يوم اتيت لك نفس جتادل عن نف�ها فهذه مقيدة بذكل فال 

ل من �أذن هل الرمحن فتجادل �أنفس اجلوارح النفس الناطقة اخل يتلكم اإ

هناية النص

فنحن بضوء الشمس و الغري فـــــــي

و ل غرو يف هذا فقد قال ربنــــــــــا
و جنم ال�مـا همام سام هــــــــــان �أمره
�أل فامعلــــــــوا �كرا ملن جاد ابذلي
و صلوا عىل خري الورى خري مرسل
عليه صالة هللا ما قال قــــــــــــــائل

دىج ب�أعيهنم معـــــــــــى ابذاهنم وقر
ترامه ينظرون ليس لهـــــــــــــم برص
ل من ســـــــــــــاعد القدر فال يرى اإ
هداان و من نعمــــــــــــــــائه معنا بر
و روح هداة اخللق يوهمــــــــــــم در
ام�عود جاء ال�عد واخلري و اليرس

ل يوجدقول الناخس

حيي بن محمد الزانيت اجلزائرياإمس الناخس

سورايماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

الن�خاخلط

�ألوان احلرب
ىل  اإ �أعدادها ابلإضافة  كتب النص ابحلرب الأسود و اسستعمل احلرب الأمحر يف كتابة املواقف و 

العناوين
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يف �أعىل الصفحة ترقمي للصفحات حبرب �أمحرالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

399عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

27 سم × 20 سممقاسات الورق

مالحظات

يصل اجلزء الثالث اإىل املوقف 372 ، ينهت�ي يف الصفحة 386 من اخملطوط مث تليه فوائد 	 
 9 بن عريب يف  ادلين  الشسيخ حمي  عن  القادر حتوي الكما  عبد  الأمري  كناش  من  نقلت 

صفحات ، تتبع بقصيدة يف مدح الشسيخ محمد الفايس مطلعها 
ام�عود جاء ال�عد و اخلري و اليرس     وولت ليايل النحس ليس لها ذكر

وخمتت مبا ذكر يف هناية النص.
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التعريف العام للمخطوط

الأنوار القدسسية يف تزنيه طرق القوم العليةعنوان النص

محمد ابن محمد ح�ن بن محزة ظافر املديناملؤلف

بداية النص

اللهم صل عىل سسيدان محمد الفاحت ملا �أغلق و اخلامت ملا سسبق انرص احلق ابحلق و الهادي اإىل رصاط 
آهل و �أحصابه حق قدره و مقداره العظمي امحلد هلل امحليد املنان القوي ال�لطان  م�ستقمي و عىل �

ذي الفضل و الإح�ان اذلي اكن و ل يشء معه و هو الآن عىل ما عليه اكن ... و بعد فيقول 
العبد الفقري اإىل موله املقر بعجزه و قصوره يف تقواه خادم الفقراء محمد ابن الأسستاذ محمد ح�ن 
نه ملا اكن مبىن طرق القوم  بن محزة ظافر املدين عامهل هللا بلطفه و حفه ب�أنواع بره و عطفه اإ
ريض هللا تعاىل عهنم عىل �أساس قواعد الرشيعة املطهرة و �أصول ال�سنة الرشيفة املقررة ساملة 
�أعامهلم يف سائر �أحواهلم من الرشك و الشك و الانتباه ... وذكر سسند فرعنا من الطريقة الشاذلية 
ب�أسامء رجاهل م�سمتنحا من فيض فضهل و نواهل و مسيهتا الأنوار القدسسية يف تزنيه طرق القوم العلية 

 

و رتبهتا عىل �أربعة فصول و تمتة و خامتة

هناية النص
ووسع الربية جوده و نعامئه ها �أان ذا عبدك حمتاج اإىل فضكل فقري �أنتظر جودك و نعمك و...
مذنب �أس�أل منك الغفران فاإن خائف �أطلب منك الصفح و الأمان ميسء عايص فعىس توبة 

جتلوا ب�أنوارها الإساءة و العصيان سائل ابسط يد الفاقة اللكية.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

-اخلط

احلرب الأسود�ألوان احلرب
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يف �أعىل الورقة ترقمي للصفحاتالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

109عدد الصفحات

21عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 17.5 سممقاسات الورق

مالحظات

الفراغ املوجود يف هناية النص لعدم وضوح اللكمة	 
ىل �أبيات �عرية ، مث يتبع بفهرسة 	  يف �أول اخملطوط عنوان اخملطوط مع امس مؤلفه ابلإضافة اإ

مبحتوى اخملطوط مع الإ�ارة اإىل رمق الصفحات

اخملطوط مبتور الآخر	 
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

اىل الأسستاذ مقدمة مع بيان املقامات و �أحوال النفس و كيفية  و قد جعلت لها الغوثية املن�وبة اإ
لهام القليب و الكشف  املبايعة مفصةل لتكون لرغبة لك طالب ممتمة و هذه الغوثية و يه طريق الإ
�أما بعد قال  املعنوي ب�م هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل اك�ف الغمة و الصالة عىل خري الربية 
الغوث الأعظم امل�ستوحش عن غري هللا و املت�أنس ابهلل قال هللا تعاىل اي غوث الأعظم قلت 
لبيك ايرب الغوث قال لك طور بني الناسوت و امللكوت فهو رشيعة و لك طور بني امللكوت 

و اجلربوت فهو طريقة اخل

هناية النص

نظرت لعرش هللا و اللوح نظــــــــرة
و توجين اتج الوصال بنظــــــــــــــرة
فلو �أنين �ألقيت رسي علــــــــى لظــى
و لو �أنين �ألقيت ســـــــــــــــري مبيت

فالحت يل الأمالك و الرب مســــاين
و من خلع الترشيف و القرب اك�اين
لأمخدت النريان من عظم ال�لطــــان
ذن هللا حيا و اندانـــــــــــــــي لقام ابإ

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

28عدد الصفحات

24عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 17.5 سممقاسات الورق

مالحظات
خمطوط يف طبائع النفوس و �أحوال الإن�ان و صفاته ، و كذا املريد والشسيخ يف الطريقة 	 

القادرية
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

فدعته اإىل الزواج و مــــــــــا
و �أاتها يف بيهتا جربائيــــــــــل
ف�أماطت عهنا امخلـــــــار لتدر
فاختفى عند كشفهـــــا الر�أس

�أح�ن ما يبلغ املنا الأذكيـــــاء
و ذلي اللب يف الأمور ارتياء
�أهو الويح �أم هو الإمغــــــاء
جربيل مفا عاد �أو �أعيد الغطاء

هناية النص

ِاإ َوهللا نشطح و اندور
�أهناان و اهنــــــــامك
فرحتنا وفرحتـــــمك
م�عدنـــا وم�عدمك

�فعنـــــا و �فعمك

حبيبنا وحبيبــــــمك

عىل احمبت الرســول
يـــــــــــا �أمة محمد
يــــــــــا �أمة محمد
يــــــــــا �أمة محمد
يــــــــــا �أمة محمد
يــــــــــا �أمة محمد

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_058

 خمطوط/ع/058
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الوصف املادي للمخطوط

54عدد الصفحات

11-17عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 16 سممقاسات الورق

مالحظات
حيوي اخملطوط قصائد يف مدح الرسول	 
مقدار 3 ورقات الأخرية ممزقة.	 
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التعريف العام للمخطوط

دعاء الشسيخ محمد بن انرصعنوان النص

محمد بن انرصاملؤلف

بداية النص

 هذا دعاء القطب الواحض و الويل الصاحل و الشسيخ الاكمل سسيدي محمد بن انرص رمحه هللا 

آمني  و ريض عنه و نفعنا برباكته �

يــــــــــــــا من اإىل رمحته املفر
و يـــــــا قريب العفو اي موله
بك اسستغثنا اي مغيث الضعفا

ليه يلج�أ املضطر و مـــــــــن اإ
و يـــــــا جميب لك من دعاه

حف�بنا يـــــا رب �أنت و كفى

هناية النص

و صل اي رب عىل اخملتـار
صالتك اليت تفــــي ب�أمره
آل كرام و علــــــى مث عىل �
و امحلد هلل اذلي حبمــــده

صالتك الكــــــامةل املقدار
كام يليق ابرتفــــــــاع قدره
�أحصابه الغر و من هلم تال
يبلغ ذو القصد متام قصده

انهت�ى ادلعاء حبمد هللا وح�ن عونهقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
تشكيل  مع  الأسود  ابحلرب  مكتوب  بقيته  و  الأمحر  ابحلرب  الأول  البيت  و  اخملطوط  �أول  كتب 

للحروف ابلأمحر

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_059

 خمطوط/ع/059
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الوصف املادي للمخطوط

11عدد الصفحات

14عدد الأسطر/لوحة

17 سم × 11.5 سممقاسات الورق

-مالحظات



204

التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

محمد العريب بن عطية الطويلاملؤلف

بداية النص

يقول عبيد هللا فــي معىن ذا الرس
خوانه عند �سيخه بذا كنــــــــــــاه اإ
فنحمد ربــــــــــــي حني مد بفضهل

متوج فهيا �أمواج فكران ابلصفــــــــا

محمد العريب الطويــــل و ذو الفقر
و قرة عينه ادلرقاوي ذوي الفخر
فؤادي ب�أرسار جتلــى عن احلرص
و رسهــا �أرسار اتتيين بال حرص

هناية النص
اي من ذكره افناين و ماكل لقد احياين فيا ماكل واحداين )�أو غريه( اغفر جريم مع عصياين     

فقد رضين مع عصيانك
و قال ريض هللا عنه ايمن خاف و مل يزل ما ابنيك ما �أظهرك اإن اكن تغيب عن برصي بعني

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_060_T01

 خمطوط/ع/060
 )النص الأول(
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الوصف املادي للمخطوط

51عدد الصفحات

21عدد الأسطر/لوحة

19 سم × 13.5 سممقاسات الورق

مالحظات
ديوان يضم قصائد صوفية للمؤلف و فيه قصائد �أخرى لغريه	 
يف �أول ورقيت اخملطوط كتبت قصيدة	 
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التعريف العام للمخطوط

لهية فامي من هللا علينا من حبر الوحدانيةعنوان النص الإسسمتدادات الإ

محمد العريب بن عطية الطويلاملؤلف

بداية النص

مام الطريقة و معدن الرشيعة و احلقيقة سسيدان  هذا ت�أليف الأسستاذ الأرىض و اخلالصة املرتىض اإ
لهية فامي من هللا به عليه من حبر الوحدانية  و مولان العريب بن عطية و قد سامه ابلإسسمتدادات الإ
جعهل هللا خالصا لوهجه الكرمي و مبلغا اإىل مرضاته جنات النعمي امحلد هلل اذلي هداان لهذا و ما 
كنا لهنتدي لول �أن هداان هللا و الصالة و ال�الم عىل النور الأول املقبوض من حبر ... وبعد اإين 

�أريد �أن �أقيد بعض ما ورد علينا من زمان البداايت اإىل الهناايت اخل

هناية النص

و امسعوا �أيضا قوهل تعاىل زين للناس حب الشهوات الآية و يكفي يف حتذير املومنني املقبلني عىل 
هللا بقلوهبم و جوارهحم هذه الآايت و كذكل قوهل تعاىل من اكن يريد احلياة ادلنيا و زينهتا نويف 
لهيم �أعامهلم فهيا و مه فهيا ل يبخ�ون الآية و قوهل تعاىل من اكن يريد العاجةل جعلنا هل فهيا ما نشاء  اإ

ملن نريد الآية و هللا املوفق و ال�الم.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

ابلإضافة اإىل العنوان وامس املؤلف �لكت حروف النص املكتوب ابحلرب الأسود ابحلرب الأمحر�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_060_T02
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 )النص الثاين(
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الوصف املادي للمخطوط

189عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

19 سم × 13.5 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

الإكتفاء )اجلزء الثاين(عنوان النص

الإمام احلافظ الالكعياملؤلف

بداية النص

ذكر اإسالم معرو بن العاص و خادل بن الوليد ريض هللا عهنم حدث معرو بن العاص رمحه هللا 
قال ملا انرصفنا مع الأحزاب عن اخلندق و مجعت رجال من قريش اكنوا يرون ر�أيي و ي�معون 
مين فقلت هلم تعلموا و هللا �أين �أرى �أمر محمد يعلوا الأمور علوا منكرا و اإين قد ر�أيت امرا مفا 
ترون فيه قالوا و ما ر�أيت قال ر�أيت �أن نلحق ابلنجايش فنكون عنده فاإن ظهر محمد عىل قومنا 

لينا من �أن نكون حتت يدي محمد اخل ان �أن نكون حتت يديه �أحب اإ كنا عند النجايش فاإ

هناية النص

فلام قر�أ �أبو عبيدة كتابه عىل الناس قال خادل رمح هللا �أاب بكر لو اكن حيا ما عزلين وو ىل معر 
فوىل �أبوعبيدة فعاىف هللا �أاب عبيدة كيف مل يعلمنين بوليته عيل مث �أىت �أاب عبيدة فقال هل رمحك 
هللا �أنت الأمري و الوايل عيل و ل تعلمين و �أنت تصيل خلفي و ال�لطان سلطانك فقال هل �أبو 
عبيدة ما كنت لأعلمك به ابدا حىت تعلمه من عند غريي و ما سلطان ادلنيا و امارهتا فاإن لك 

خوان ف�أينا ... اخوه و �أمر عليه مل يرضه ذكل يف دينه و ل  منا حنن اإ ما ترى يصري اإىل زوال و اإ
ل من عصم هللا وقليل ما مه. ىل الفتنة و �أوقعهام ابخلطيئة اإ دنياه بل لعل الوايل �أن يكون اقر هبام اإ

قول الناخس
مكل ال�فر الثاين من كتاب الإكتفا حبمد هللا تعاىل و ح�ن عونه و صىل هللا عىل سسيدان محمد 
ن �اء هللا يف �أول الثالث ذكر اخلرب عام  آهل و �أحصابه و ازواجه و ذريته و سمل ت�لامي يتلوه اإ و �

ليه �أمر دمشق و امحلد هلل رب العاملني و هو ح�بنا و نعم الوكيل. صار اإ

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التارخي ، سري الأعالم و الأن�اباملادة

Manuscrit_A_024

 خمطوط/ع/024
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
احلرب الأسود و الأمحر و الأزرق ، كتب مدخل اخملطوط خبط �أزرق كبري و مزيت بعض اللكامت 

يف النص ابحلرب الأمحر و كذا الأزرق

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

360عدد الصفحات

25عدد الأسطر/لوحة

29 سم × 21 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

املواهب ال�ارية يف مناقب �أيب �عيب ال�اريةعنوان النص

محمد بن ادريس القادري احل�سيناملؤلف

بداية النص

امحلد هلل املاحن ب�ابق عنايته و حمض فضهل و منته من �اء من خليقته و الفاحت هل ما انغلق عىل 
غري من معرفته ففاز بقصب ال�سبق ... والفاتق رتق قلوب �أهل وليته مبا خصهم به من عنايته ملا 
�أهلهم هل من معرفته و مشاهدته ... �أما بعد فيقول عبد ربه الغين محمد بن ادريس القادري احل�سين 
قد طلب بعض الأحبة اإيل الأعزة عيل املعتنني بكرامة الأولياء املتعلقني ب�أذايل املنتخبني الأصفيا 
ان اكتب هل ما وقفت عليه من كرامات الويل الأكرب و العارف الأ�هر ذي الرس الأهبر و الرضحي 

الأنور مريب املريدين ... سسيدي �أيب �عيب �أيوب ال�ارية ريض هللا وعنا برباكته اخل

هناية النص

فقال الرجل �أ�هد �أنك من �أولد الرسول عليه الصالة و ال�الم تويف ريض هللا عنه ودفن ابلبقيع 
سسنة ت�ع و ت�عني و هو ابن مثان و مخ�ني و محلت ر�أسه اإىل مرص و دفن ابلقرب من جمرات 

املاء اإىل قلعة مبرص العتيقة ريض هللا تعاىل عنه و �أما �أبوه احل�ني ابن عيل ابن �أيب طالب ريض 
الهجرة جح ريض هللا عنه مخ�ا وعرشين جحة ما�سيا  �أربع من   هللا عنه قوهل يف �عبان سسنة 

و جنائبه تقاد بني.

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التارخي ، سري الأعالم و الأن�اباملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود �ألوان احلرب

Manuscrit_A_052

 خمطوط/ع/052
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ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

27عدد الصفحات

23عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 17.5 سممقاسات الورق

مبتور الآخر	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

مفتاح �أجنحة الرغاب يف معرفة الفرائض و احل�ابعنوان النص

�أمحد بن سلامين الرمسويكاملؤلف

بداية النص

امحلد هلل اذلي �أحىص لك يشء عددا و يرس للمومنني سبيال ر�دا و الصالة و ال�الم املرتادفان 
آهل و �أحصابه و �أمته �أهل الفضل و الهدى و بعد فاعمل �أهيا الراغب يف  �أبدا عىل سسيدان محمد و �
حتقيق املطالب �أن عمل احل�اب من �أجل العلوم النافعة لكونه ينتفع به يف همامت امل�ائل الواقعة 

براهمي بن �أيب القامس ... القبيل قصيدة فهيا �أربعة  و قد �ألف يف ذكل العامل النبيل �أبو سامل سسيدي اإ
و ثالثون بيتا مشسمتةل عىل معل الأعداد الصحيحة مث ذيلهتا مبا يمكل مائة وعرشين بيتا قاصدا 
الانتفاع و النصيحة ومسيت مجموعها �أجنحة الرغاب يف معرفة رشائع الفرائض و احل�اب فرشحهتا 

رشحا اخل

هناية النص
ليه و احملطوط  فالعدد الاخر الواقع بعد حىت املطلوب �أي اسستخراجه ابلرضب و هو اجملبور اإ
ليه �أي خيرج من ذكل الرضب معناهام �أي اجلرب و احلط �أي ... اظهار ما خيرج ب��سبه �آخر  اإ

ذا رضب يف. مطلوب اإ

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

احل�اباملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
كتبت الأبيات ابحلرب الأمحر ابلإضافة اإىل بعض العمليات احل�ابية ، وكتب نص الرشح ابحلرب 

الأسود

Manuscrit_A_022_T01

 خمطوط/ع/022
)النص الأول(
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غري موجود يف �أغلب اخملوط ابسستثناء بعض التعليقات و التمكالت يف بعض الصفحات.الهوامش

الوصف املادي للمخطوط

46عدد الصفحات

36عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 16 سممقاسات الورق

مالحظات
خمطوط غري اكمل	 
الفراغ املوجود يف بداية النص لعدم و ضوح اللكمة بيامن املوجود يف �آخر النص سببه متزيق 	 

ابلورقة.
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التعريف العام للمخطوط

رضوان ال�لوانعنوان النص

�أبو محمد سري �أبو القامس بن محمد بن عبد اجلبار بن �أمحد احملجياملؤلف

بداية النص

جيادا  امحلد هلل جبميع حمامده لكها ما علمت مهنا وما مل �أعمل عىل نعمه لكها ماعلمت مهنا وما مل �أعمل اإ
ذ علمت ما مل نكن نعمل منة منه و فضال و به ن�ستعني و عليه نعمته اعامتدا و الصالة  فرادا اإ �أو اإ
 و ال�الم عىل سسيد العرب و العجم املبعوث ب�أوحض النعم و بعد فاإن �أوىل ما اقتىن من احملامد 

دخال الرسور عىل  جابة لك رغبة و قاصد و اإ اإ �أجرى ما سعى يف حتصيهل لك ساع و حامد 
املومنني

هناية النص

انهت�ى و اكن الفراغ من تعليقه عشسية الإثنني سادس عرش ذي احلجة خمتمت سستة ومثانني و ت�عامئة 
عىل يد مؤلفه املذكور حامدا هللا ومصليا عىل مولان محمد ... و �آخر دعواان �أن امحلد هلل رب 
ل ابهلل العيل العظمي و صىل هللا عىل سسيدان   العاملني و هو ح�سيب ونعم الوكيل و ل حول و ل قوة اإ

آهل و حصبه وسمل انهت�ى الرشح املبارك حبمد هللا و ح�ن عونه و توفيقه امجليل  و مولان محمد و �
آهل و حصبه و سمل ت�لامي و مينه و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �

ل يوجدقول الناخس

�أبو محمد سري �أبو القامس بن محمد بن عبد اجلبار بن �أمحد احملجياإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ16 ذي احلجة 986 هـ املوافق لـ 13 فيفري 1579ماترخي الن�خ

الأدب و الوعظاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

�ألوان احلرب
م�ستطيل  داخل  الشعراء  قصيدة  الأوىل كتب رشح  الصفحة  و يف   ، الأمحر  و  الأسود  احلرب 

مزخرف ابحلرب الأزرق و الزعفراين و الأصفر

Manuscrit_A_025_T01
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ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

367عدد الصفحات

15عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 17.5 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

املقامات عنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص
حدثنا الراين عن �أيب الرحيان عن �أيب الرد ااين عن ايل الأغصان عن انظر الإن�ان عن كوكب 
الب�ستان عن وائل املنان فال مررت يوما عىل حديقة خرضة نرضة �أنيقة ظلولها وديقة و �أغصاهنا 

وريقة و كوكهبا ... بريقة ذات �أفنان و �ألوان و �أكامم و �أكنان اخل

هناية النص
و قال �آخر :  ما �أح�ن الكتاب حني متايلته    اعطافه بزهورة و متوجـا
               فكأنـــــه نضب الزبرجد �أخرض   قد مقعوا �أطرافه فريوزجا

قول الناخس
 انهتت املقامات حبمد هللا وح�ن عونه و توفيقه امجليل و �آخر دعواان �أن امحلد هلل رب العاملني 

آهل و صىل هللا عىل سسيدان و مولان محمد و �

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ16 ذي احلجة 986 هـ املوافق لـ 13 فيفري 1579ماترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

طار م�طر ابحلرب الأمحر و الأزرق�ألوان احلرب احلرب الأسود و الأمحر ، وكتب النص داخل اإ

ل يوجد ، ابسستثناء ترقمي للصفحات يف �أسفل الورقة خبط حديثالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

95عدد الصفحات

15عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 17.5 سممقاسات الورق

املقامات يف وصف الأزهار و اخلرض و العقاقري ومنافعها	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجد عنوان النص

عبد الرحامن بن عبد ال�الم الصفوري الشافعياملؤلف

بداية النص

قال الفقيه العامل املزايد سسيدي عبد الرحامن بن عبد ال�الم الصفوري الشافعي ريض هللا عنه 
ذا نودي للصلوة  آمنوا اإ آمني ما نصه ابب فضل امجلعة و يوهما وليلهتا قال هللا تعاىل اي �أهيا اذلين � �
من يوم امجلعة ... و سسي�أيت �أن وقت التكبري اإىل وقت امجلعة من الفجر يف روضة ... �أول من مجع 
 يوم عرفة كعب بن لؤي و قيل هو �أول من سامها امجلعة اكنت قريش جتمتع هذا اليوم فيخطهبم 

و يذكر بعث النيب صىل هللا عليه و سمل و يعلمهم �أنه من ودله و ي�أمرمه ابلإميان اخل

هناية النص

قال عيل ريض هللا عنه من �أراد �أن يكتال ابملكيال الأوىف فليكن �آخر الكمه من جمل�ه سسبحان 
ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني و امحلد هلل رب العاملني قال مؤلفه عبد الرمحن 
بن عبد ال�الم الصفوري الشافعي ريض هللا عهنام فرغت من ت�أليفه يوم الإثنني حادي عرش 
براهمي  ذي القعدة احلرام عن متام �أربع و مثانني و مثان و مائة و طاف به �أسسبوعا وقال عند مقام اإ
آهل  نك �أنت ال�ميع العلمي خالصا لوهجك الكرمي و صىل هللا عىل سسيدان محمد و �  ربنا تقبل منا اإ

و حصبه و سمل ت�لامي انهت�ى

قول الناخس

ومائتني  مثانني  عام  املعظم  رمضان  من  الأول  الثالثة  يوم  الكتاب  هذا  كتابة  من  الفراغ  اكن   و 

و �ألف عىل يد عبد ربه و �أحوج العبيد اإىل موله احلاج عبد العزيز بن العريب الآسفي ادلارغفر 
نك مسيع جميب  هللا هل ولوادليه و �أحبابه و مجليع امل�لمني و امل�لامت الأحياء مهنم و الأموات اإ

آمني و امحلد هلل رب العاملني آمني � �

عبد العزيز بن العريباإمس الناخس

�أسفي - املغربماكن الن�خ1 رمضان 1280 هـ املوافق لـ 9 فيفري 1684 ماترخي الن�خ

الأدب و الوعظاملادة
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود و الأمحر و الأزرق�ألوان احلرب

يف بداية اخملطوط بعض التمكالت و التعليقاتالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

491عدد الصفحات

17عدد الأسطر/لوحة

22 سم × 17.5 سممقاسات الورق

الفراغ املوجود يف بداية النص لعدم وضوح اللكامت	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

جشرة اليقني و حتقيق نور سسيد املرسلني و بيان حال اخلالئق يوم ادلينعنوان النص

�أيب احل�ن الأ�عرياملؤلف

بداية النص

كتاب جشرة اليقني و حتقيق نور سسيد املرسلني و بيان حال اخلالئق يوم ادلين ت�أليف الشسيخ 

الإمام العامل العالمة �أيب احل�ن الأ�عري نفعنا هللا به امحلد هلل رب العاملني و الصالة و ال�الم 
آهل �أمجعني �أما بعد فقد جاء يف اخلرب �أن هللا خلق جشرة من النور ... ف�امها  عىل خري الربية محمد و �

جشرة اليقني مث خلق نور محمد صىل هللا عليه و سمل  اخل

هناية النص
ذن هللا كام اكن يف اجلنة ل ينقص طعاهمم   فيكون مشواي في�ألك و يل هللا من حلوهما مث يرجع ابإ

ن �أهل اجلنة ي�ألكون و يرشبون  و ان الكها ل ينقصوا منه �يئا قال النيب صىل هللا عليه وسمل اإ
مث يصري طعاهمم رحيا كرحي امل�ك...

قول الناخس

انهت�ى حبمد هللا و ح�ن عونه عىل يد اكتبه �أفقر الورى الفقري احلقري الرايج عفو ربه القوي اخلبري 
محمد بن املهدي بن محمد بن يونس غفر هللا هل و لوادليه و لأ�سياخه و ملن سعى يف تعلميه جباه 
آهل و ذكل بتارخي يوم امخليس يف �أواسط ذي احلجة من سسنة اإحدى و مخ�ني بعد مائة  النيب و �
و �ألف من الهجرة النبوية عىل صاحهبا �أفضل الصالة و �أزىك التحية ... اللهم احينا علهيا و �أمتنا 
علهيا و احرشان علهيا برمحتك اي �أرمح الرامحني اي رب العاملني مكل الن�خ و اتفقا و جعلنا اذلي 

وجب رمح هللا من قرئ و دعا اإيل كتب16.

محمد بن املهدي بن محمد بن يونساإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ�أواسط ذي احلجة 1151هـ املوافق لـ مارس 1739ماترخي الن�خ

متفرقاتاملادة
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود و الأمحر�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

167عدد الصفحات

15عدد الأسطر/لوحة

18.5 سم × 15 سممقاسات الورق

مالحظات

الكتاب يف 135 صفحة يليه مواضع �أخرى من غري عنوان مواضيعها �أحاديث للرسول )ص( 	 
و الإسالم و الإميان و الإح�ان.

الأوىل 	  الصفحة  يف  آلك  ت� ب�بب  اللكامت  وضوح  لعدم  النص  بداية  يف  املوجود   الفراغ 

من اخملطوط.
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التعريف العام للمخطوط

ادلين الفائق يف مجع العقائد )�أو غريه(عنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

الشسيخ  اعتىن حبفظها  مما  )�أو غريه(  العقائد  الفايق يف مجع  امل�امة ابدلين  املقيدة  امحلد هلل هذه 
 الإمام العامل العارف عيىس بن محمد بن عيىس املقديس صار هللا هل و غفر هل و لوادليه و لأ�سياخه 

و لأحبته و مجليع امل�لمني مبنه و كرمه و ذكل يف حفظي يف زمن قراءيت عىل �سيخنا الفقيه العامل 
العالمة �أيب عبد هللا محمد بن عيىس املقديس رمح هللا امجليع مع زايدة بعض الألفاظ اكملطالب 
ال�ستة اليت اخترصهتا من رشح الشسيخ الويل العامل سسيدي محمد بن يوسف ال�سنويس عىل عقيدته 

الصغرى اخل

هناية النص

بالغه للخلق   فيجب هلم الصدق يف مجيع �أقواهلم و الأمانة يف �أفعاهلم و نياهتم و تبليغ ما �أمروا ابإ

التوفيق ن��أهل  الإماء و ابهلل  العبيد و  الن�اء و  و قد ت�مى هذه عقيدة ملن ل فهم هل لغريها 
سسبحانه ح�ن اخلامتة بال حمنة دنيا و �أخرى جباه سسيدان محمد صىل هللا عليه و سمل �آمني اي رب 

العاملني انهت�ى

ل يوجدقول الناخس

محمد بن املهدي بن محمد بن يونساإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

عمل الالكم و العقائداملادة

الوصف الفين للمخطوط

-اخلط

احلرب الأسود و الأمحر�ألوان احلرب

ضافاتالهوامش ابلهامش عدة تعليقات و اإ
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الوصف املادي للمخطوط

52عدد الصفحات

15عدد الأسطر/لوحة

18.5 سم × 15 سممقاسات الورق

مالحظات
العنوان غري واحض لرداءة اخلط	 
يف امخلس ورقات الأخرية مجةل من الفوائد خارجة عن النص	 
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التعريف العام للمخطوط

تذكرة الغافل و تبرصة اجلاهلعنوان النص

براكت بن امحد بن محمد العرويس النجار الق�سنطيين ادلاراملؤلف

بداية النص

 امحلد هلل �أر�دان ملةل الإسالم و هداان و كرمنا خباصية العقل و حياان و �أولان من فضهل العظمي 

ل هو خالقنا  هل اإ  و كرمه العممي ما �أولان و �أسسبغ علينا نعمه ظاهرة و ابطنة كرما منه و امتناان ل اإ

اخلريات  و  الفوائد  عظمية  و  الرباكت  �هرية  الوعظ  كتب  ر�أيت  ملا  نين  فاإ بعد  �أما   ... رازقنا   و 

و رساجا للقلوب املظلمة من الأوزار و التبعات ... و اسستخرت من بيده مفاتيح القلوب و خزائن 
الغيوب يف مجع هذا املصنف املبارك و ع�ا �أن يكون يل يف القيامة �افعا وحصنا حصينا من 

�أهوال ادلنيا و حمهنا اخل

هناية النص

الرامحني  �أرمح  آي�ني و ل عن ابب رمحتك مطرودين اي  � تردان خائبني و ل من رمحتك   و ل 

لينا و ملن �أوصاان ابدلعاء  لينا و ملن �أساء اإ  اي رب العاملني و اغفر اللهم لنا و لوادلينا و ملن �أح�ن اإ

مام  و مجليع امل�لمني �أمجعني و صل جبالكل و فضكل عىل سسيدان و مولان محمد خامت النبيئني و اإ
املرسلني و امحلد هلل رب العاملني.

قول الناخس

مكل الت�أليف املبارك امل�مى بتذكرة الغافل و تبرصة اجلاهل ت�أليف عبيد ربه و رايج رمحته براكت 
ليه  بن �أمحد بن محمد بن عبد هللا العرويس النجار الق�سنطيين ادلار غفر هللا هل و لوادليه و نظر اإ
بعني احلنان عىل يد اكتبه �أفقر الورى الفقري احلقري املذنب املضطر الرايج عفو ربه محمد بن املهدي 
بن محمد بن يونس غفر هللا هل و لوادليه و لأ�سياخه و ملن سعا يف تعلميه و مجليع امل�لمني برمحتك 

اي �أرمح الرامحني و امحلد هلل رب العاملني

محمد بن املهدي بن محمد بن يونساإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

الأدب و الوعظاملادة
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الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

264عدد الصفحات

15عدد الأسطر/لوحة

18.5 سم × 15 سممقاسات الورق

الكتاب يف 239 صفحة ، ويف البقية مجةل من الأحاديث	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

اللوا النظمي يف روح التعمل والتعلميعنوان النص

القايض زيك الأنصارياملؤلف

بداية النص

امحلد هلل اذلي رشف و فقه ابلعمل و العمل و زينه ابلهداية املقدرة يف الأزل و الصالة و ال�الم 
آهل و �أحصابه املزنهني عن ال�فاهة و الزلل وبعد  عىل �أرشف من خلقه هللا عز و جل و عىل �
فهذه رساةل مشسمتةل عىل بيان تعلمي العلوم و تعلمها امل�طرة و عىل حرص �أنواعها و بيان حدودها 

 

تعلميها  �أما رشوط  التعلمي  و  التعمل  روح  يف  النظمي  ابللوا  مسيهتا  و  احملررة  املشسهترة  فوائدها  و 
 

ثنا عرش اخل و تعلمها فاإ

هناية النص
و فائدته العمل مبا ظهر ابلسستدلل مبا ذكر و اعمل �أن بعض العلوم املذكورة قد يدخل يف بعض 
ن اكن داخال يف عمل الفقه قد �أفرد عىل حدته و العمل ... وهللا  مهنا و ل تنايف فاإن عمل الفرائض و اإ

آهل و حصبه و سمل �أعمل و صىل هللا عىل سسيدان و مولان محمد و �

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود ، وكتبت �أسامء العلوم ابحلرب الأمحر�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش
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الوصف املادي للمخطوط

13عدد الصفحات

15عدد الأسطر/لوحة

18.5 سم × 15 سممقاسات الورق

-مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

م�اكل احلنفا يف �أبوي املصطفىعنوان النص

جالل ادلين ال�سيوطياملؤلف

بداية النص

مام جالل ادلين ال�سيوطي رمحه هللا  وقر امل�كل الثاين يف م�اكل احلنفا يف �أبوي املصطفى لالإ
آمني قال رمحه هللا �أهنام مل يثبت عهنام رشك بل اكان عىل احلنفية دين  تعاىل و نفع به و بعلومه �
براهمي عليه ال�الم كام  اكن عىل ذكل طائفة من العرب كزيد بن معر و بن نفيل وورقة بن  جدهام اإ
نوفل و غريهام و هذا امل�كل ذهب فيه طائفة مهنم اكلإمام خفر ادلين الرازي رمحه هللا تعاىل اخل

هناية النص

 قال ما زال النيب صىل هللا عليه و سمل ... يف �أصالب الأنبياء حىت ودلته �أمه صىل هللا عليه 

و سمل قال البهيقي  و ابن ع�اكر من طريق ماكل عن الزهري عن �أنس �أن النيب صىل هللا عليه 
ل جعلين يف خريهام ف�أخرجت من قرين �أبوي فمل يصبين يشء  وسمل قال ما افرتق الناس فرقتني اإ
آدم ... �أيب و �أيم ف�أان  من عهد اجلاهلية و �أخرجت من ناكح و مل �أخرج  من سفاح من دلن �
آهل   خريمك نف�ا وخريمك �أاب انهت�ى املراد و هلل امحلد و صىل هللا عىل �أرشف الأنبياء و املرسلني و �

و الصحابة �أمجعني و امحلد هلل رب العاملني.

ل يوجدقول الناخس

محمد بن املهدي بن محمد بن يونساإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود و الأمحر�ألوان احلرب
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ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

15عدد الصفحات

15عدد الأسطر/لوحة

18.5 سم × 15 سممقاسات الورق

الفراغ املوجود يف هناية النص لعدم وضوح اللكامت ب�بب غطاء وضع عىل بعض اللكامتمالحظات
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التعريف العام للمخطوط

يضاح الربهان و احلجة يف تفضيل نفر طنجةعنوان النص اإ

احل�ن بن محمد الغ�ال الطنجياملؤلف

بداية النص

رادته و اختياره و مكل منه ما �اء  امحلد هلل املكل العزيز يف ملكه و اقتداره اذلي �أوجد الوجود ابإ
رادته يعز من يشاء و يذل من يشاء ل رشيك  ملن �اء من عباده حب�ب ما سسبق يف علمه و اإ
للناس من ق�مه و �أصيل و �أسمل  هل يف ملكه �أمحده سسبحانه عىل ما �أوىل من نعمه و �أجزل 
 عىل رسوهل ... �أما بعد فال ياكد خيفى عىل من هل �أدىن دراية و اطالع عىل كتب التارخي القدمية 

و احلادثة �أن طنجة �أقدم املغرب لكها عىل الإطالق ففي رحةل العالمة الزايين رمحه هللا ما نصه اخل

هناية النص

ذ ل يعصم من عيب و منقصة لك ذي عمل علمي  ذا وقف عىل ما ليس حب�ن فال يقبح اإ اإ  �أو 

آمني  و منهت�ى العمل اإىل هللا تعاىل العزيز العلمي جعهل هللا تعاىل خالصا لوهجه الكرمي مبنه و فضهل �
و سالم عىل مجيع الأنبياء و املرسلني و امحلد هلل رب العاملني و اكن الفراغ منه يوم الثالاثء ت�عة 
حمرم احلرام فاحت عام اإحدى و عرشين و ثالمثائة و �ألف جهرية عىل صاحهبا �أفضل الصالة و �أزىك 
آل  التحية عىل يد جامعه عبيد ربه عز وجل احل�ن من محمد الغ�ال اكن هللا هل يف احلال و امل�

آل. جباه النيب و ماهل من حصب و �

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التارخي ، سري الأعالم و الأن�اباملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

مكتوب يف كراسة حديثة حبرب �أزرق حديث�ألوان احلرب

Manuscrit_A_053_T01

 خمطوط/ع/053
 )النص الأول(
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ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

7عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 17.5 سممقاسات الورق

مالحظات
يف �أول صفحة من الكراسة الكم للناخس يقدم فيه موضوع املؤلف و يرتمح عىل مؤلفه	 
التارخي املذكور يف هناية النص يبدوا �أنه اترخي الن�خة الأصلية	 
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التعريف العام للمخطوط

النور الالحئ يف تكفري اذلنوب و القباحئعنوان النص

محمد بن صديقاملؤلف

بداية النص

ليه جناات من النار و جناحا حنمده تعاىل  امحلد هلل اذلي جعل طاعته لل�عادة مفتاحا و الرجوع اإ
ل عن عاله و نشهد �أن هللا  محدا يكون سببا لرضاه و نشكره �كر من ل يعول يف غفران ذنوبه اإ
 اذلي يقبل التوبة عن عباده و يعفوا عن ال�يئات و يكفر عهنم ابحل�سنات اخلطيئات و الصالة 

نه مما ل خيفى عىل �أحد من الناس  و ال�الم عىل سسيدان محمد �أساس اخلري و الرباكت ... �أما بعد فاإ
 و خصوصا مهنم الأكياس �أن اذلنوب و املعايص �أخذا من لك �أحد ابلنوايص ل يعمل مهنا صغري 

و ل كبري و ل جليل و ل حقري اخل

هناية النص

و فامي ذكرانه كفاية و امحلد هلل رب العاملني ... يف اتسع و عرشين خلت من ذي القعدة سسنة اربع 
عال �أهل اليقني و ان حصة  و عرشين و ثالمثائة و �ألف اللهم اإين �أس�أكل توفيق �أهل الهدى و اإ
�أهل التوبة و عزم �أهل اليقني ... و حىت �أتولك علنا يف الأمور ح�ن الظن بك سسبحان خالق 

النور هذا...

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ29 ذو القعدة 1324 هـ املوافق لـ 14 جانفي 1907 ماترخي الن�خ

الأدب و الوعظاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

مكتوب يف كراسة حديثة حبرب �أزرق حديث�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_053_T02

 خمطوط/ع/053
 )النص الثاين(
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الوصف املادي للمخطوط

15عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 17.5 سممقاسات الورق

الفراغ املوجود يف �آخر هناية النص لعدم وضوح اخلط	 مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

و عن عبد املكل ابن حبيب عن �أيب سلامن يرفع احلديث اإىل �أيب هريرة ريض هللا عنه اإىل رسول 
ذ دخلت عليه امر�أة يقال لها رمحة بنت  هللا صىل هللا عليه وسمل اكن جال�ا يف مالإ من �أحصابه اإ
عبد هللا اخملزوم جفل�ت بني يديه يقول فقالت هل ب�أيب �أنت و �أيم اي رسول هللا اإين اذنبت ذنبا 

عظامي فهل من توبة قال لها و ما ذنبك قالت اي رسول هللا اإين زنيت و �أان حمصنة ذات زوج 
ف�كت عهنا رسول هللا صىل هللا عليه و سمل حينا مث �أعادت عليه الالكم و قالت اي رسول هللا 

طهرين اخل

هناية النص
املطامري  الأهدية و  تعمرون  الطعام و  تدخرون  �أنمت  و  فراغها  اإ ليلهتا و يف  و  يوهما   ت�سبح هللا 

و حتتكرون الطعام خيفة للقحط و اجلوع و هللا يرزق من يشاء بغري ح�اب مث قال �أهيا الرجل 
احفظ عين ما �أخربتك به تكون را�دا انهت�ى حبمد هللا و ح�ن عونه

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود و الأمحر�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_016_T01

 خمطوط/ع/016
 )النص الأول(
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الوصف املادي للمخطوط

214عدد الصفحات

16عدد الأسطر/لوحة

20 سم × 15.5 سممقاسات الورق

مالحظات
آن ، بعض ال�ور 	  موضوعها :  قصص ، �أخبار، �أحاديث ، �أدعية ، فضائل الب�مةل و القر�

و الآايت ، قصة برصيص العابد وخرب وفاة الرسول صىل هللا عليه وسمل
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التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

الرشائع  و  العقائد  بيان  و  احلديث  و  آن  القر� بتف�ري  ادلين  علوم  لإحياء  الإسالم  مةل   حفظوا 

آاثرمه و دفع رشمه  و اجملاهدون مهنم حفظوا مةل الإسالم جبهاد الكفار و قهرمه و غلهبم و حمو �
حىت اسستقام ادلين فهيم ريض هللا يف ذكل اكلأب لودله فمل تيمت اكلأب لودله فمل تيمت �أي فمل 
تضيع كام يضيع اليتمي و يه اكلبعل يف حفظ املر�أة فمل تيمت �أي فمل تضيع املةل كام يضيع الايتام اخل

هناية النص
من بعد ما �أخربمه اكههنم ب�أنه نيب زماهنم و �أنه رسول هللا حقا و �أن دينه امل�ستقمي ميحوا ديهنم 
املعوج �أي االزائغ املنحرف املائل عن احلق يذهبه و �أن ديهنم املعوج و هو الكفر مل يقم بعد ذكل 

�أي مل يثبت و مل ي�ستقر و يروى مل يقم ابلرتكيب و مل يقم ابلب�سيط و املعىن واحد نص

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

التصوف ، الزهد ، الأذاكر و النظماملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود�ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_016_T02

 خمطوط/ع/016
 )النص الثاين(
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الوصف املادي للمخطوط

32عدد الصفحات

17عدد الأسطر/لوحة

20 سم × 15.5 سممقاسات الورق

مام البوصريي	 مالحظات اخملطوط مبتور الأول و الأخري وهو رشح لقصيدة الربدة لالإ
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التعريف العام للمخطوط

�فاء الصدر يف فضائل ليةل النصف من �عبان و ليةل القدرعنوان النص

عبد الغين بن اإسامعيلاملؤلف

بداية النص

امحلد هلل اذلي نطقت بشكره الأل�سنة و جل عن �أن ي�أخذه نوم �أو سسنة و فضل �أزمنة كام فضل 
 �أمكنة جفعل ليةل القدر خري من �ألف �هر ... ومثانني سسنة ف�سبحان اذلي ل تغريه حوادث الأمور 

�أما بعد فاعمل وفقنا هللا  �آخر ل مبدد ...  �أول ل من عدد  تبليه تعاقب الأزمان و ادلهور   و ل 

ايمك ملرضاته اخل و اإ

هناية النص

نك عفو حتب العفو فاعف عنا و هذا ادلين اجلامع املانع لأنه مجع خريي ادلنيا و الآخرة   اللهم اإ

 و مجيع نعمها الباطنة و الظاهرة اللهم اإين �أس�أكل العفو و العافية و املعافاه ادلامي يف ادلين و ادلنيا 

نك عىل لك يشء قدير و امحلد هلل رب العاملني كتبه الفقري عبد الغين بن اإسامعيل  و الآخرة اإ
خادم العمل الرشيف يف صاحلية دمشق احملمية

)هناية النص(قول الناخس

عبد الغين بن اإسامعيلاإمس الناخس

ال�املية - دمشقماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

الرقعةاخلط

احلرب الأسود و عليه تصحيحات عىل �لك خطوط ابحلرب الأمحر�ألوان احلرب

ابلهامش اإضافات و تصحيحاتالهوامش

Manuscrit_A_040

 خمطوط/ع/040
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الوصف املادي للمخطوط

31عدد الصفحات

16عدد الأسطر/لوحة

19.5 سم × 13 سممقاسات الورق

مالحظات
متكل هذا اخملطوط الأمري عبد القادر بن حمي ادلين اجلزائري و مجيع الكتاب م�ودة عليه 	 

تصحيحات خبط يده.



240

التعريف العام للمخطوط

ل يوجدعنوان النص

ل يوجداملؤلف

بداية النص

ذا تالها و الضحى  ذا جتىل و الشمس و حضاها و القمر اإ ذا يغىش و الهنار اإ ذا هوى و الليل اإ  اإ

الالمع  الشهاب  و  ال�اطع  النور  و  املشارق  و  املغارب  يف  وما  الطارق  و  ال�امء  و  الليل   و 

و العرش و ما حوى و احلجب الأقصا عىل العرش اسستوى هللا نور ال�موات و الارض مثل 
نوره مكشاكت فهيا مصباح املصباح يف زجاجة اخل

هناية النص
و �أنت العلمي هبمويم و مغويم ففرهجا و �أنت العلمي ب�أعدايئ لكهم فاكفنا رشمه اللهم اإين عبدك 
فامنعين من لك ظامل غشوم فاجر ختار كفور و رد كيده يف حنره و رد هللا اذلين كفرو بغيضهم 

مل ينالوا خريا و كفا هللا

ل يوجدقول الناخس

ل يوجداإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خل يوجداترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

احلرب الأسود �ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

Manuscrit_A_041

 خمطوط/ع/041
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الوصف املادي للمخطوط

20عدد الصفحات

13عدد الأسطر/لوحة

23 سم × 17 سممقاسات الورق

مجموعة من الأذاكر و الأدعية مالحظات
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التعريف العام للمخطوط

مناقب ال�سيد محزةعنوان النص

جعفر بن ح�ن بن عبد الكرمي الربزيخاملؤلف

بداية النص

ذنه   امحلد هلل اذلي بعث سسيدان محمدا صىل هللا عليه و سمل بشريا و نذيرا و داعيا اإىل هللا ابإ

و رساجا منريا و �أفاض عليه عظمي املهابة و اجلالةل و هدى به اإىل الرصاط ال�وي من اختار 
ن جاده ذكره الأرشق  سعاده و اإجالهل و �أطلعه يف سامء الوجود بدرا و �أرسى يف �أغوار الكون و اإ اإ
جابته �أقواما  الأمسري و �أمره بقوهل فاصدع مبا تؤمر فدعا اإىل هللا رسا و هجرا و وفق لل�ابق اإىل اإ

كراما يرسوا لليرسى اخل

هناية النص

ذا ر�أينا مـــن الأحداق حزان و اإ
و �أنبت فقده فـــي القلب جشوا
عليك مرامح الرمحــــــــــن ترى

عليه ادلمع يزري ابلفجيــــــــــع

سقت �أجشاره حسب ادلمـــــوع
بقرب املصطفى الهادي الشفيع

قول الناخس

و كنت قد ن�خهتا منذ سسنني ووقع مين الن�سيان بتارخيها مث يف عام 1348 هـ �أردت �أن اذكر 
التارخي و بيان امس اكتهبا فالناخس لها الغريب الفقري اإىل موله القدير املقر ابذلنب و التقصري عبد 
الرمحن احلريري املديين ميالدا القادري ن�سبا الفتحي طريقة و اكن هذا امل�طور يف جامدى �أول 

و التارخي يف الثاين عام 1348 فن��أهل الغفران عن امل�اوئ و يعاملنا جبزيل الإح�ان

عبد الرمحن احلريري املديين القادرياإمس الناخس

ل يوجدماكن الن�خ1348 هـ - 1929ماترخي الن�خ

متفرقاتاملادة

الوصف الفين للمخطوط

مغريباخلط

Manuscrit_A_057

 خمطوط/ع/057
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احلرب الأسود �ألوان احلرب

ل يوجدالهوامش

الوصف املادي للمخطوط

11عدد الصفحات

22عدد الأسطر/لوحة

22.5 سم × 17.5 سممقاسات الورق

-مالحظات
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الصفحةرمق اخملطوطالعناوين

�أ
ر�اد النبيل اإىل مقالت الأسستاذ اجلليل اإ

Manuscrit_A_07668
ʼiršâdu al-Nabîli ʼilà Maqalâti al-ʼustâḏi al-Ğalîli

نشاذ الرشيد من ضوال القصيد اإ
Manuscrit_A_003_T0292

ʼinšâdu al-Šarîdi min ḍawâli al-Qasîdi

يضاح الربهان و احلجة يف تفضيل نفر طنجة اإ
Manuscrit_A_053_T01230 ʼîḍâḥu al-Burhâni wa al-Huğah  

fî tafḍîli Nafari Tanğah

اسستدراك الهفوات يف ترقيع الصلوات
Manuscrit_A_07770

Istidraku al-Hafawâti fî tarqîʻi al-Ṣalawâti

Manuscrit_A_06426الأجوبة العرشة

al-Ağwiba al-ʻašaraManuscrit_A_06528
Manuscrit_A_06630

الأدب املرضية ل�اكل طريق الصوفية
Manuscrit_A_029186

al-ʼadabu al-Marḍiya li sâliki Ṭarîqi al-Ṣûfiyya

الأنوار القدسسية يف تزنيه طرق القوم العلية
Manuscrit_A_047196 al-Anwâru al-Qudsiyya fî tanzihi Ṭuruqu al-Qawmi  

al-ʻaliyya

لهية فامي من هللا علينا من حبر الوحدانية الإسسمتدادات الإ
Manuscrit_A_060_T02206 al-ʼistimdâdâtu al-Ilâhiyya fîmâ manna Allah ʻlaynâ 

min Bahri al-Wihdâniyya

الإكتفاء )اجلزء الثاين(
Manuscrit_A_024208

 al-Ikyifâʼ (Tome 2)

ب
برهان اخلصوصية يف الطريقة البوزيدية

Manuscrit_A_06222
Burhan al-Ḫuṣûṣiyya fî al-Ṭarîqa al-Bûzaydiyya

بيان اخلالف و التشهري و الاسستح�ان
Manuscrit_A_003_T09106

Bayan al-Ḫilâf wa al-Tašhîr wa al-Istiḥsân

البحر امل�جور
Manuscrit_A_06834

al-Bahru al-Masğûr

فهرس العناوين
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الب�ستان
Manuscrit_A_003_T0394

al-Bustân

ت
حتفة الأانم يف وقف محزة و هشام

Manuscrit_A_003_T07102
Tuḥfatu al-Anâm fî waqfi Hamza wa Hišâm

تذكرة الغافل و تبرصة اجلاهل
Manuscrit_A_039_T03224

Taḏkiratu al-Ġâfili wa Tabṣiratu al- Ğâhili

توكيد العقدي فامي �أخذ هللا علينا من العهد
Manuscrit_A_046178 Tawkîdu al-ʻiqdi fîmâ ʼaḫaḏa Allahu alaynâ 

mina al-ʻahdi

التي�ري
Manuscrit_A_003_T0190

al-Taysîr

جـ
جامع الصحيح – اجلزء الأول

Manuscrit_A_002124
Ğâmiʻu al-Ṣaḥiḥ (Tome 1)

حـ
حا�سية احملقق الصبان

Manuscrit_A_043_T02170
Ḥâšiyatu al-Muḥaqiqi al-Ṣaban

د
دعاء الشسيخ محمد بن انرص

Manuscrit_A_059202
Duʻâʼu al-Šayḫi Muhamad bnu Nâsir

ديوان الشسيخ العالوي
Manuscrit_A_073_T0246

Dîwânu al-Šayḫi al-ʻalâwî

ديوان العارفني يف نظم احملققني
Manuscrit_A_07448

Dîwânu al-ʻârifîn fî naẓmi al-Muḥaqiqîn

ادلين الفائق يف مجع العقائد
Manuscrit_A_039_T02222

al-Dînu al-Fâʼiq fî ğamʻi al-ʻaqâid 

ر
رساةل الفيض العظمي يف رشح ب�م هللا الرمحن الرحمي

Manuscrit_A_07872 Risâlatu al-Fayḍi al-ʻaẓîmi  
fî šarḥi bismi Allahi al-Raḥmâni al-Raḥîmi

رضوان ال�لوان
Manuscrit_A_025_T01214

Riḍwânu al-Silwâni
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Manuscrit_A_06936الرساةل العالوية

al-Risâla al-ʻalâwiyyaManuscrit_A_07038
س

ال�سبعيات
Manuscrit_A_032_T02128

al-Sibʻiyat

ش
جشرة اليقني و حتقيق نور سسيد املرسلني و بيان حال 

Manuscrit_A_039_T01220اخلالئق يوم ادلين
Šağaratu al-Yaqîni wa taḥqîqu nûri sayidi al-Mursalîn 

wa bayanu ḥâli al-Ḫalâʼiqi yawma al-Dîni

رشح احلمك العطائية
Manuscrit_A_028_T01180

Šarḥu al-Ḥikami al-ʻatâiyya

رشح القصيدة اللغوية يف امل�ائل النحوية
Manuscrit_A_014_T0276 Šarḥu al-Qaṣîda al-Luġawiyya fî al-Masâʼili  

al-Naḥwiyya

Manuscrit_A_004132رشح رساةل بن �أيب زيد القريواين

Šarḥu riâlati bnu abiî zayd al-QayrawaniManuscrit_A_005134

رشح غرايم حصيح
Manuscrit_A_043_T03172

Šarḥ ġarâmî ṣaḥîḥ

رشح قصيدة جثال ال�لوك اإىل مكل امللوك
Manuscrit_A_043_T05176

Šarḥu qaṣidat ṯiğâlu al-Sulûki ʼilà maliki al-Mulûki

رشح ل مية ابن ماكل
Manuscrit_A_014_T0174

Šarḥu lâmiyat ibn mâlik

رشح خمترص الشسيخ خليل – اجلزء الأول
Manuscrit_A_023160

Šarḥu muḫtaṣari al-Šayḫ ḫalîl (Tome 1)

 �فاء الصدر يف فضائل ليةل النصف من �عبان 

Manuscrit_A_040238و ليةل القدر
Šifâʼu al-Ṣadri fî faḍâʼili laylatu al-Niṣfi min šaʻbân 

wa laylatu al-Qadri

ف
فتوح مدائن املغرب

Manuscrit_A_032_T03130
Futûḥu madâʼini al-Maġribi

الفتوحات القدوسسية يف رشح الأجرومية
Manuscrit_A_033188

al-Futûḥâtu al-Qudûsiyya fî šarḥi al-Ağrûmiyya
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ق
قصيدة عىل حروف سورة الرمحن عمل القر�آن

Manuscrit_A_014_T0582
Qasîda ʻalà ḥurûfi al-Rahmânu ʻallama al-Qurʼan

قصيدة لفظ الفوائد و مجع البوائد
Manuscrit_A_003_T0496

Qasîda lafẓu al-Fawâʼidi wa ğamʻu al-Bawâʼidi

القاموس احمليط )اجلزء الثاين(
Manuscrit_A_03684

al-Qâmûsu al-Muḥîṭ (Tome 2)

ك
كتاب الأربعني حديثا

Manuscrit_A_032_T01126
Kitâbu al-Arbaʻîn ḥadîṯ

كتاب الت�هيل لعلوم التزنيل
Manuscrit_A_034122

Kitâbu al-Tashîli li ʻulûmi al-Tanzîli

كتاب الترصيف
Manuscrit_A_014_T0378

Kitâbu al-Tasrîf

كتاب عوارف املعارف
Manuscrit_A_07562

Kitâbu ʻawârifi al-Maʻârif

كفاية الطالب الرابين عىل رساةل القريواين
Manuscrit_A_006136 Kifâyatu al-Tâlibi al-Rabbânî  

ʻalà risâlati al-Qayrawâni

كزناملعاين يف رشح حرزالأماين – اجلزء الأول
Manuscrit_A_030118

Kanzu al-Maʻânî fi šarḥi ḥirz al-Amânî (Tome 1)

ل
اللوا النظمي يف روح التعمل والتعلمي

Manuscrit_A_039_T04226
al-Liwâ al-Naẓîm fî rûḥi al-Taʻalumi wa al-Taʻlîm

م
ليه املريد مبادئ الت�أييد يف بعض ما حيتاج اإ

Manuscrit_A_06732  Mabâdiʼ al-Taʼyîd fî baʻḍi  
mâ yaḥtâğu ilayhi al-Murîd

Manuscrit_A_007138منت الشسيخ خليل بن احساق املاليك

Matnu al-Šayḫ ḫalîl bnu isḥâq al-MâlikiManuscrit_A_008140

Manuscrit_A_045166

خمترص خليل
Manuscrit_A_010144

Muḥtaṣar ḫalîl

مذاكرات الأسستاذ ورسائهل وغري ذكل
Manuscrit_A_075 - 56 - 54 - 52 - 50

66 - 64 - 60 - 58 Muḏâkarât al-ʼustâḏ wa rasâʼlih wa ġayru ḏâlik
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م�ائل رمسية و ضبطية و لفظية يف القر�آن
Manuscrit_A_003_T13114 Masâʼil rasmiyya wa ḍabṭiyya wa lafẓiyya  

fî al-Qurʼân

م�اكل احلنفا يف �أبوي املصطفى
Manuscrit_A_039_T05228

Masâliku al-Ḥunafa fî abaway al-Mustafà

Manuscrit_A_00188مصحف

MushafManuscrit_A_031120

معراج ال�الكني وهناية الواصلني
Manuscrit_A_073_T0144

Miʻrâğu al-Sâlikîn wa nihâyat al-Wâṣilîn

مفتاح �أجنحة الرغاب يف معرفة الفرائض و احل�اب
Manuscrit_A_022_T01212 Miftâhu ağniḥati al-Ruġâbi fî maʻrifati al-Farâʼiḍi wa 

al-Ḥisâbi

مفتاح الشهود يف مظاهر الوجود
Manuscrit_A_06120

Miftâhu al-Šuhûdi fî maẓâhiri al-Wuğûd

مناقب ال�سيد محزة
Manuscrit_A_057242

Manâqibu al-Sayid ḥamzah

منظومة البيقوين
Manuscrit_A_043_T01168

Manẓûmatu al-Bayqûnî

آداب البحث مىن طالب البحث من �
Manuscrit_A_043_T04174

Munà ṭâlibi al-Baḥṯ min ʼâdâb al-Baḥṯ

املقامات
Manuscrit_A_025_T02216

al-Maqâmât

Manuscrit_A_07140املناجاة

al-MunâğâtManuscrit_A_07244

املواد الغيثية
Manuscrit_A_06324

al-Mawâd al-Ġayṯiyya

املواقف )اجلزء الأول(

Manuscrit_A_037

190

al-Mawâqif (Tome 1)

192املواقف )اجلزء الثاين(

al-Mawâqif (Tome 2)

194املواقف )اجلزء الثالث(

al-Mawâqif (Tome 3)

املواهب ال�ارية يف مناقب �أيب �عيب ال�ارية  
Manuscrit_A_052210 al-Mawâhibu al-Sâriya fî manâqibi  

ʼabî šuʼayb al-Sâriya
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ن
النصيحة الاكفية ملن خصه هللا ابلعافية 

Manuscrit_A_028_T02182
al-Naṣîḥatu al-Kâfiya liman ḫaṣahu Allah bi al-ʻâfiya

النور الالحئ يف تكفري اذلنوب و القباحئ 
Manuscrit_A_053_T02232

al-Nûru al-Lâʼiḥi fî takfîri al-ḏunûbi wa al-Qabâʼiḥ

ه
اهلمزية 

Manuscrit_A_027184
al-Hamziya



252

الصفحةرمق اخملطوطالإمس

�أ
�أبو القامس محمد بن �أمحد بن محمد بن جزي  

Manuscrit_A_034122 Abû al-Qâsim Muḥamad bnu Aḥmad bnu Muḥamad 
Bnu Ğuzay

�أبو عبد هللا محمد املشهور بشمعة املوصيل املقري احلنبيل  
Manuscrit_A_030118 Abu Abd Allah Muḥamad - Šamʻah al-Mawṣilî  

al-Maqari al-Ḥanbalî

�أبو عبد هللا محمد بن �أمحد بن محمد بن )غار( العامثين 

Manuscrit_A_003_T0292املكنايس 
Abu Abd Allah Muḥamad bnu Aḥmad  

bnu Muḥamad - al-ʻuṯmâni al-Maknâsî

�أبو عبد هللا محمد بن يوسف  
Manuscrit_A_003_T0394

Abu Abd Allah Muḥamad bnu Yûsaf

 �أبو محمد سري �أبو القامس بن محمد بن عبد اجلبار 

Manuscrit_A_025_T01214بن �أمحد احملجي  
Abu Muḥamad Sîr abu al-Qâsim bnu Muḥamad bnu 

Abd al-Ğabâr al-Maḥağî

�أبو نرص محمد بن محمد بن عبد الرمحن اهلمداين  
Manuscrit_A_032_T02128 Abu Nasr Muḥamad bnu Muḥamad bnu abd al-

Raḥmân al-Hamadânî

�أيب احل�ن الأ�عري  
Manuscrit_A_039_T01220

ʼabî al-Ḥasan al-ʼašʻarî

�أمحد بن سلامين الرمسويك  
Manuscrit_A_022_T01212

Ahmad bnu Sulaymân al-Rasmûkî

�أمحد بن جعيبة  
Manuscrit_A_033188

Ahmad bnu ʻağîba

فهرس �أسامء و �ألقاب املؤلفني
Index des auteurs 
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�أمحد بن مصطفى العالوي امل�ستغامني

Ahmad bnu Muṣṭafà al-ʻalâwi al-Mustaġânimi

Manuscrit_A_06120

Manuscrit_A_06222

Manuscrit_A_06324

Manuscrit_A_06426

Manuscrit_A_06528

Manuscrit_A_06630

Manuscrit_A_06732

Manuscrit_A_06834

Manuscrit_A_06936

Manuscrit_A_07038

Manuscrit_A_07140

Manuscrit_A_07242

Manuscrit_A_07344-46

Manuscrit_A_075 60 - 58 - 56 - 54

الأمري عبد القادر بن حمي ادلين اجلزائري  
Manuscrit_A_037194 - 192 - 190

al-ʼamîr abd al-Qâdir bnu Muḥyi al-Dîn al-Ğazâʼiri

الإمام ال�هروردي  
Manuscrit_A_07562

al-ʼimam al-Sahrawardî

ب
براكت بن امحد بن محمد العرويس النجار الق�سنطيين ادلار  

Manuscrit_A_039_T03224 Barakât bnu Aḥmad bnu Muḥamad al-ʻarûsî al-Nağâr 
al-Qasanṭînî

بن عامثن ادلاين  
Manuscrit_A_003_T0190

Bnu ʻuṯmân al-Dânî

 بن العباس �أمحد بن �أمحد محمد الربنويس الفايس 

Manuscrit_A_028_T02182معروف بزروق  
Bnu al-ʻabâs Aḥmad bnu Aḥmad Muḥamad al-Bar-

nûsî al-Fâsî - Zarûq

بن عال  
Manuscrit_A_043_T05176

Bnu ʻallâ

جـ
جعفر بن ح�ن بن عبد الكرمي الربزيخ  

Manuscrit_A_057242
Ğaʻfar bnu Hasan bnu abd al-Karîm al-Barzaḫî
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جالل ادلين ال�سيوطي  
Manuscrit_A_039_T05228

Ğalâl al-Dîn al-Suyûṭî

حـ
ح�ني النييل الزيك اجملدي  

Manuscrit_A_043_T04174
Ḥusîn al-Nîlî al-Zakiy al-Muğdî

احلافظ الالكعي  
Manuscrit_A_024208

al-Ḥâfiẓ al-Kalâʻî

احل�ن بن محمد الغ�ال الطنجي  
Manuscrit_A_053_T01230

al-Ḥasan bnu Muḥamad al-Ġasâl al-Ṭanğî

خـ

خليل بن احساق املرصي املاليك

Ḫalîl bnu Ishâq al-Maṣrî al-Mâlikî

Manuscrit_A_007138

Manuscrit_A_008140

Manuscrit_A_010144

Manuscrit_A_045166

س
سعيد بن سلامين الكرايم

Manuscrit_A_004132
Saʻîd bnu Sulaymân al-Karâmî

ش
براهمي   مشس ادلين محمد بن اإ

Manuscrit_A_012148
Šams al-Dîn Muḥamad bnu Ibrâhîm

مشس ادلين محمد بن يعقوب بن محمد الفريوزاابدي  
Manuscrit_A_03684 Šams al-Dîn Muḥamad bnu Yaʻqûb bnu Muḥamad 

al-Fayrûzabâdî

الرشيف احل�سين موىل عبد هللا بن طاهر  
Manuscrit_A_014_T0582

al-Šarîf al-Ḥasanî - Abd Allah bnu Ṭâhir

ع
عبد الرحامن بن القايض  

Manuscrit_A_003_T0496
Abd al-Raḥmân bnu al-Qâḍî

عبد الرحامن بن عبد ال�الم الصفوري الشافعي  
Manuscrit_A_026218

Abd al-Raḥmân bnu abd al-Salâm al-Ṣafûrî al-Šâfiʻî

عبد الغين بن اإسامعيل  
Manuscrit_A_040238

Abd al-Ġaniy bnu Ismâʻîl

عبد القادر اجليالين  
Manuscrit_A_014_T0480

Abd al-Qâdir al-Ğîlânî

عبد هللا ابن محمد الأمري  
Manuscrit_A_043_T03172

Abd Allah bnu Muḥamad al-ʼamîr
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عبد هللا بن قيس الرشيف  
Manuscrit_A_014_T0378

Abd Allah bnu Qays al-Šarîf

عدة بن تونس  
Manuscrit_A_07770

Adda bnu Tûnis

عيل بن حرض بن �أمحد العمرويس  
Manuscrit_A_023160

Alî bnu ḥaḍar bnu Aḥmad al-ʻamrûsî

ق
القايض زيك الأنصاري  

Manuscrit_A_039_T04226
al-Qâḍî Zakî al-ʼanṣârî

م
محمد اإسامعيل البخاري  

Manuscrit_A_002124
Muḥamad bnu Ismaʻîl al-Buḫârî

محمد ابن محمد ح�ن بن محزة ظافر املدين  
Manuscrit_A_047196 Muḥamad bnu Muḥamad bnu Ḥasan bnu Ḥamza Ẓâfir 

al-Madanî

محمد العريب بن عطية الطويل  
Manuscrit_A_060206 - 204

Muḥamad al-ʻarabî bnu ʻaṭiyya al-Ṭawîl

براهمي بن عباد التفري   محمد بن اإ
Manuscrit_A_028_T01180

Muḥamad bnu Ibrâhîm bnu ʻibâd al-Tafrî

محمد بن ادريس القادري احل�سين  
Manuscrit_A_052210

Muḥamad bnu Idrîs al-Qâdiri al-Ḥasanî

محمد بن اجلوزي الشافعي  
Manuscrit_A_003_T11110

Muḥamad bnu al-Ğûzî al-Šâfiʻî

محمد بن بشري اجلريدي 
Manuscrit_A_07566 - 64 - 52 - 50

Muḥamad bnu Bašîr al-Ğarîdî

محمد بن خليفة ابن احلاج معر املدين القصييب املديوين  
Manuscrit_A_07872 Muḥamad bnu Ḫalîfa bnu al-Ḥâğ ʻumar al-Madanî 

al-Quṣaybî al-Madyûnî

محمد بن سعيد البوصريي  
Manuscrit_A_027184

Muḥamad bnu Saʻîd al-Bûṣayrî

محمد بن صديق  
Manuscrit_A_053_T02232

Muḥamad bnu Siddîq

محمد بن عبد هللا اخلريش املاليك  
Manuscrit_A_009142

Muḥamad bnu abd Allah al-Ḫurašî al-Mâlikî

محمد بن محمد العوادي  
Manuscrit_A_07770

Muḥamad bnu Muḥamad al-ʻawâdî
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محمد بن انرص  
Manuscrit_A_059202

Muḥamad bnu Nâṣir

محمد بن يوسف  
Manuscrit_A_003_T13114

Muḥamad bnu Yûsif

محمد عيل صبان  
Manuscrit_A_043 172 - 170 - 168 

176 - 174 - Muḥamad bnu ʻalî al-Ṣabân

املنور بن تونس  
Manuscrit_A_07448

al-Munawar bnu Tûnis

ن
نور ادلين �أبو احل�ن عيل بن الشسيخ انرص ادلين محمد بن 

محمد بن خلف بن جربيل املنويف املاليك املرصي  
Manuscrit_A_006136 Nûr al-Dîn abû al-Ḥasan Ali bnu Šayḫ Nâsir al-Dîn 

Muḥamad bnu Muḥamad  bnu Ḫalaf bnu Ğibrîl al-
Manûfî al-Mâlikî al-Masrî

ي
حيي بن محمد الشاوي اجلزائري )املكىن �أاب براكت(  

Manuscrit_A_046178 Yaḥya bnu Muḥamad  al-Šâwî al-Ğazâʼrî  
(Abà Barakât)

يعقوب بن سعيد بن يعقوب املالكيت  
Manuscrit_A_014_T0174

Yaʻqûb bnu Saʻîd bnu Yaʻqûb al-Maklâtî
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الصفحةرمق اخملطوطالإمس

�أ
�أبو محمد سري �أبو القامس بن محمد بن عبد اجلبار بن 

Manuscrit_A_025_T01214�أمحد احملجي
Abu Muḥamad Sîr abu al-Qâsim bnu Muḥamad bnu 

Abd al-Ğabâr al-Maḥağî

�أيب العباس بن محمد ال�سنويس 
Manuscrit_A_03636

Abî al-Abâs bnu Muḥamad al-Sanûsî

�أمحد بن �أيب القامس بن عامثن التفراين 
Manuscrit_A_028_T01180

Aḥmad bnu abî al-Qâsim bnu ʻuṯmân al-Tifrânî

�أمحد بن الرايج
Manuscrit_A_003_T0394

Aḥmad bnu al-Râğî

براهمي بن �أيب الفضل قامس دويرة املزيل  اإ
Manuscrit_A_046178

Ibrâhîm bnu abî al-Faḍl Qâsim Dwîra al-Muzlî

دريس بن محمد الوبوطي ادلمنايت   اإ
Manuscrit_A_003_T0292

Idrîs bnu Muḥamad al-Wabûṭi al-Dumnâtî

ص
 الصديق بن �أمحد بن اخلذير بن امحد 

Manuscrit_A_07242بن الطيب بن اوحاب  
al-Siddîq bnu Aḥmad bnu al-Ḫuḍîr bnu Aḥmad  

bnu al-Ṭayab bnu Ûḥâb

ع
عبد الرمحن احلريري املديين القادري  

Manuscrit_A_057242
Abd al-Raḥmân al-Ḥarîrî al-Madînî al-Qâdirî

عبد العزيز بن العريب  
Manuscrit_A_026218

Abd al-ʻazîz bnu al-ʻarabî

عبد الغين بن اإسامعيل  
Manuscrit_A_040238

Abd al-Ġaniy bnu Ismâʻîl

فهرس �أسامء ن�اخ اخملطوطات
Index des scripteurs
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م
محمد الأمري  

Manuscrit_A_043_T03172
Muḥamad al-ʼamîr

محمد الرىض بن �أمحد بن عبد هللا بن �أمحد بن عيل بن 

Manuscrit_A_011146حيي بن محمد بن منصور التجيين  
Muḥamad al-Riḍâ bnu Aḥmad bnu abd Allah bnu 

Aḥmad bnu Ali bnu Yaḥya bnu Muḥamad  
bnu Manṣûr al-Tiğînî

محمد الشتيوي  
Manuscrit_A_023160

Muḥamad al-Šitîwî

محمد الصغري بن عبد العزيز جنل محمد بن امحد 

Manuscrit_A_014_T0174املصمودي  
Muḥamad al-Ṣaġîr bnu abd al-ʻazîz - Muḥamad bnu 

Aḥmad al-Maṣmûdî

محمد بن بشري اجلريدي 
Manuscrit_A_07550-52-54-56-58-

60-62-64-66 Muḥamad bnu Bašîr al-Ğarîdî

محمد بن الصغري بن �أمحد بن عامثن بن �أمحد الغرييس 

Manuscrit_A_006136اجلوزي 
Muḥamad bnu al-Ṣaġîr bnu Aḥmad bnu ʻuṯmân bnu 

Aḥmad al-Ġarîsî al-Ğûzî

محمد بن املهدي بن محمد بن يونس 
Manuscrit_A_039 - 224 - 222 - 220

228 - 226 Muḥamad bnu al-Mahdî bnu Muḥmad bnu Yûnas

محمد بن الهادي اسفال املالكين  
Manuscrit_A_033188

Muḥamad bnu al-Hâdî Asfâl al-Maklânî

 محمد بن خليفة ابن احلاج معر املديين 

القصييب املديوين التونيس
Muḥamad bnu Ḫalîfa bnu al-Ḥâğ ʻumar al-Madanî al-

Quṣaybî al-Madyûnî al-Tûnisî

Manuscrit_A_07872

Manuscrit_A_06120

محمد بن مبارك  
Manuscrit_A_002124

Muḥamad bnu Mubârak

محمد بن محمد العوادي
Muḥamad bnu Muḥamad al-ʻawâdî

Manuscrit_A_07668

Manuscrit_A_07770

محمد بن محمد حمي ادلين ابن امحد 
Manuscrit_A_012148

Muḥamad bnu Muḥamad Muḥyi al-Dîn bnu Aḥmad

محمد بن موىس بن عبد احلق ال�عيد
Manuscrit_A_007138

Muḥamad bnu Mûsà bnu abd al-Ḥaq al-Saʻîd
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محمد قري
Manuscrit_A_06936

Muḥamad Qurî

اخملتار بن محمد بن عبد العزيز امل�ستغامني 
Manuscrit_A_044164 al-Muḫṭâr bnu Muḥamad bnu  

abd al-ʻazîz al-Mustaġânimî

املنور بن تونس
Manuscrit_A_07448

al-Munawar bnu Tûnis

ي
حيي بن محمد الزانيت اجلزائري 

Manuscrit_A_037190-192-194
Yaḥya bnu Muḥamad al-Zinâtî al-Ğazâʼirî
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الصفحةرمق اخملطوطماكن الن�خ

�أسفي - املغرب
Manuscrit_A_026218

Asfi - Maroc

تونس 
Manuscrit_A_06120

Tunisie

م�ستغامن - اجلزائر 

Mostaganem - Algérie

Manuscrit_A_06324

Manuscrit_A_06426

Manuscrit_A_06528

Manuscrit_A_06630

Manuscrit_A_06732

Manuscrit_A_06834

Manuscrit_A_06936

Manuscrit_A_07038

Manuscrit_A_07140

Manuscrit_A_07242

Manuscrit_A_07344-46

Manuscrit_A_07448

Manuscrit_A_075 58 - 56 - 54 - 52 - 50
66 - 64 - 62 - 60 -

Manuscrit_A_07668

Manuscrit_A_07770

Manuscrit_A_07872

مرص
Manuscrit_A_043_T03172

Egypte

مكة  
Manuscrit_A_03684

Mecca

ال�املية - دمشق - سوراي  
Manuscrit_A_040238

Salimia - Damas - Syrie

سوراي 
Manuscrit_A_037190-192-194

Syrie

فهرس �أماكن الن�خ
Index du lieu de scripting
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فهرس توارخي ن�خ اخملطوطات
Index des dates de scripting

الصفحةرمق اخملطوطت�أرخي الن�خ

970Manuscrit_A_004132 هـ - 1563 م 

978Manuscrit_A_012148 هـ - 1570 م 

986Manuscrit_A_025216 - 214 هـ - 1579 م 

1010Manuscrit_A_029186 هـ - 1601 م 

1070Manuscrit_A_014_T0174 هـ - 1660 م 

1082Manuscrit_A_006136 هـ - 1672 م 

1091Manuscrit_A_009142 هـ - 1680 م 

1280Manuscrit_A_026218 هـ - 1684 م 

1106Manuscrit_A_011146 هـ - 1695 م 

1110Manuscrit_A_002124 هـ - 1698 م 

1110Manuscrit_A_046178 هـ - 1698 م 

1126Manuscrit_A_007138 هـ - 1714 م 

1129Manuscrit_A_003_T0190 هـ - 1717 م  

1130 هـ - 1718 م 
Manuscrit_A_003_T0292
Manuscrit_A_003_T0394

1151Manuscrit_A_039_T01220هـ - 1739 م 

1175Manuscrit_A_023160 هـ - 1761 م 

1190Manuscrit_A_03684 هـ - 1776 م 

1284Manuscrit_A_033188 هـ - 1867 م    

1289Manuscrit_A_032130 - 128 - 126 هـ - 1872 م 

1286Manuscrit_A_043_T03172 هـ - 1869 م 

1316Manuscrit_A_037192 هـ - 1898 م 

1319Manuscrit_A_073_T0144 هـ - 1901 م 

1324Manuscrit_A_053_T02232 هـ - 1907 م 

1910/1909Manuscrit_A_06120 م

1328Manuscrit_A_06324 هـ - 1910 م 

1340 هـ - 1921 م
Manuscrit_A_075 )52)النص الثاين

1342 هـ - 1923 م
54)النص الثالث( Manuscrit_A_075 1342 هـ - 1924 م 

64)النص الثامن( Manuscrit_A_075 1344 هـ - 1925 م 

1348Manuscrit_A_057242 هـ - 1929 م 

1354Manuscrit_A_07242 هـ - 1935 م 
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فهرس املواد
Index des matières

رمق اخملطوطاملادة

اللغة ، النحو ، الرصف و العروض
Langue, grammaire, conjugaison

Manuscrit_A_014
Manuscrit_A_036
Manuscrit_A_042
Manuscrit_A_003_T03

آن و علومه القر�
Sciences du Coran

Manuscrit_A_068
Manuscrit_A_001
Manuscrit_A_003
Manuscrit_A_015
Manuscrit_A_030
Manuscrit_A_031
Manuscrit_A_034

احلديث

al-Hadith

Manuscrit_A_002
Manuscrit_A_032_T02
Manuscrit_A_043_T01

العلوم الفقهية
Sciences Jurisprudences

Manuscrit_A_067
Manuscrit_A_069
Manuscrit_A_070
Manuscrit_A_077
Manuscrit_A_004
Manuscrit_A_005
Manuscrit_A_006
Manuscrit_A_007
Manuscrit_A_008
Manuscrit_A_009
Manuscrit_A_010
Manuscrit_A_011
Manuscrit_A_012
Manuscrit_A_013
Manuscrit_A_017
Manuscrit_A_018
Manuscrit_A_019
Manuscrit_A_020
Manuscrit_A_023
Manuscrit_A_035
Manuscrit_A_044
Manuscrit_A_045
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عمل الالكم و العقائد
Thélogie dogmatique et doctrine

Manuscrit_A_043_T02
Manuscrit_A_043_T04
Manuscrit_A_046
Manuscrit_A_039_T02

التصوف ، الزهد، الأذاكر و النظم
Soufisme, dénuement,  
l’invocation et poésies

Manuscrit_A_062
Manuscrit_A_063
Manuscrit_A_071
Manuscrit_A_072
Manuscrit_A_073
Manuscrit_A_074
Manuscrit_A_075
Manuscrit_A_078
Manuscrit_A_014_T04
Manuscrit_A_014_T05
Manuscrit_A_043_T03
Manuscrit_A_043_T05
Manuscrit_A_028
Manuscrit_A_027
Manuscrit_A_029
Manuscrit_A_033
Manuscrit_A_037
Manuscrit_A_047
Manuscrit_A_048
Manuscrit_A_058
Manuscrit_A_059
Manuscrit_A_060
Manuscrit_A_016_T02

التارخي ، سري الأعالم و الأن�اب
 Histoire, biographie 

des personnages et affiliés

Manuscrit_A_075
Manuscrit_A_032_T03
Manuscrit_A_024
Manuscrit_A_052
Manuscrit_A_053_T01

احل�اب
Mathématique

Manuscrit_A_022_T01

عمل الفكل
Astronomie

Manuscrit_A_061

الأدب و الوعظ
Discipline et prédication

Manuscrit_A_025_T01
Manuscrit_A_026
Manuscrit_A_039_T03
Manuscrit_A_053_T02
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متفرقات
Divers

Manuscrit_A_064
Manuscrit_A_065
Manuscrit_A_066
Manuscrit_A_075
Manuscrit_A_076
Manuscrit_A_032_T02
Manuscrit_A_025_T02
Manuscrit_A_039_T01
Manuscrit_A_039_T04
Manuscrit_A_039_T05
Manuscrit_A_016_T01
Manuscrit_A_040
Manuscrit_A_041
Manuscrit_A_057
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صور اخملطــــــــــــوطـــــــــــــات
Photos des Manuscrits
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Manuscrit_A_062 : الصفحة 1 من اخملطوط رمق ▲

Manuscrit_A_074 : الصفحة 49 من اخملطوط رمق ▼
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Manuscrit_A_076 : الصفحة 71 من اخملطوط رمق ▲

Manuscrit_A_063 : الصفحة 1 من اخملطوط رمق ▼
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Manuscrit_A_063 : الصفحة 281 من اخملطوط رمق ▲

Manuscrit_A_061 : الصفحة 37 من اخملطوط رمق ▼
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Manuscrit_A_024 : الصفحة 351 من اخملطوط رمق ▲

Manuscrit_A_024 : الصفحة 360 من اخملطوط رمق ▼
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◄  الصفحة 1 من اخملطوط 

Manuscrit_A_027 : رمق

 الصفحة 48 من اخملطوط ◄

Manuscrit_A_027 : رمق
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Manuscrit_A_029 : الصفحة 388 من اخملطوط رمق ▲

Manuscrit_A_029 : الصفحة 389 من اخملطوط رمق ▼
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Manuscrit_A_031 : الصفحة 12 من اخملطوط رمق ▼
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Manuscrit_A_036 : الصفحة 5 من اخملطوط رمق ▲

Manuscrit_A_036 : الصفحة 190 من اخملطوط رمق ▼
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Manuscrit_A_045 : الصفحة 6 من اخملطوط رمق ▲

Manuscrit_A_059 : الصفحة 1 - 2 من اخملطوط رمق ▼
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► الصفحة 1 من اخملطوط 

 Manuscrit_A_037 : رمق

)اجلزء الثاين(

▼ الصفحة 1 من اخملطوط 

 Manuscrit_A_037 : رمق

)اجلزء الأول(
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▲ الصفحة 56 من اخملطوط 

 Manuscrit_A_037 : رمق

)اجلزء الثالث(

الصفحة 1 من اخملطوط  ◄ 

Manuscrit_A_040 : رمق
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Système de translitération

ḍضʼء
ṭطbب
ẓظtت
ʻعṯث
ġغğج

fفḥح

qقḫخ

kكdد
lلḏذ
mمrر
hهـzز
nنsس
wوšش
yيṣص

•	 Voyelles brèves : a, i, u
•	 Voyelles longues : â, î, û
•	 Parfois on trouve le "  "  indiqué par "h", mais l'usage courant est de ne pas 

l'indiquer en état absolu, et de l'indiquer par "t" en état construit. 
•	 Alif	maqṣûra est souvent indiqué par à
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Introduction

Des chercheurs et spécialistes en sciences humaines, d’une façon générale, tous, sont d’accord sur 
l’importance des manuscrits par ce qu’ils évoquent comme mémoire collective humaine des nations et 
des peuples ainsi que leur rôle dans la préservation du patrimoine de l’humanité.
L’importance et l’intérêt croissant portés par toutes les nations du monde afin de préserver cet héritage, 
se traduisent par la mobilisation  de moyens nécessaires.
La majorité des bibliothèques mondiales pour ne pas dire toutes, préservent parmi leurs structures, 
des espaces liés aux manuscrits. Ils ont pour tâche la mobilisation de spécialistes pour la restauration 
et la classification des manuscrits. Sans omettre, bien sûr, les moyens technologiques de haute qualité 
et autres, pouvant faciliter la restauration et la numérisation de ces manuscrits, afin de prévenir toute 
déperdition ou dégradation. 
Le projet concrétisé par Cheikh Khaled BENTOUNES (l’actuel Cheikh de la Tarîqa Alâwiyya) 
consiste à archiver les manuscrits de la Tarîqa Alâwiyya, ainsi que ceux composant l’héritage de la 
nation Algérienne et la nation Islamique en générale.
Cette noble tâche à laquelle nous invite le Cheikh dépasse, dans le fond, l’étape d’archivage, de 
numérisation, et de préservation du manuscrit. Elle le revivifie d’une façon à permettre aux chercheurs 
et aux étudiants de consulter, d’explorer son contenu d’une part ; et redonner le goût à la lecture 
du manuscrit. Cette « lecture affinée » étant la quintessence de l’idée. Elle vise à créer des ponts 
communicatifs entre les jeunes d’aujourd’hui et les œuvres de leurs prédécesseurs.
Modestement, dans cet ordre d’idée est venu au monde ce travail pour concrétiser la vision du Cheikh 
Khaled BENTOUNES. 
Nous vous présentons ce premier tome comportant l’index des manuscrits conservés au niveau de 
la bibliothèque de la zawiya Alâwiyya à Mostaganem, dans le cadre du projet visant à préserver les 
manuscrits et les faire connaître. Ils représentent un pan important du patrimoine islamique et de 
l’humanité. Grâce à ses efforts de préservation, des manuscrits des machaïkhs de la Tarîqa Alâwiyya, de 
la collecte d’autres manuscrits auraient sans doute disparus. Grâce à ces orientations, il a été possible 
de mettre à la disposition des chercheurs et amoureux du monde des manuscrits, ce premier tome du : 
catalogue des manuscrits de la bibliothèque de la zawiya Alâwiyya.
Il est utile de noter que ce travail est le fruit d’un effort titanesque. Tous les manuscrits ont été numérisés. 
Une fiche signalétique a été établie pour les deux formats - papier et numérique -, avec utilisation de 
codes facilitant le lien et la recherche entre les deux formats.
La numérisation du manuscrit vise à faciliter la recherche et la consultation, mais aussi à limiter la 
manipulation de la copie originale pour mieux la préserver. 
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La rédaction de ce catalogue n’a pas été facile. Notre connaissance approximative en codicologie, nous 
a poussés à nous contenter des définitions disponibles quoi que certains aspects de ces définitions 
relatives à la codicologie n’apparaissant pas dans les index en langue arabe en générale. Ajouté à cela, 
le manque de maîtrise de restauration des manuscrits. Ce qui a été un facteur déterminant pour passer 
directement à l’étape de la numérisation, afin de limiter leur manipulation et faciliter leur consultation 
et leur publication. 
C’est pourquoi nous avons, dès le début, affirmé qu’il s’agit d’un travail modeste et humble. Nous 
saisissons cette occasion pour lancer un appel pressant aux spécialistes en la matière et/ou exerçants dans 
ce domaine - théoriciens ou praticiens-, pour nous aider afin que tous, ensemble, puissions restaurer les 
manuscrits dont la majorité sont abîmés : humidité, termites. 
Nous tenons ici à remercier Mr Mourad Kalim BENTOUNES pour son apport concernant l’information 
historique des manuscrits du cheikh al-Alâwi et le cheikh Adda BENTOUNES.
-Mr Nacer Eddine Mouhoube : correcteur linguistique

 

Archives de la Tarîqa Shâdiliyya Derqâwiyya ʻAlâwiyya
J.S 
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Bibiothèque de la zawiya Alâwiyya

Comme toutes les zawiyas qui ont préservé les manuscrits concernant l’identité nationale, la zawiya 
Alâwiyya fondée par le cheikh al-Alâwi au début du 20ème siècle, a elle aussi conservé ce patrimoine 
culturel de la nation à travers les différentes époques. Ces manuscrits sont à la zawiya de Mostaganem.
Le catalogue contient une partie des manuscrits du cheikh al-Alâwi et son successeur le cheikh Adda 
BENTOUNES, leurs disciples ainsi que ceux qui écrivaient pour eux.

Biographie du cheikh al-Alâwi :

Abbou el abbés Ahmed ibn Mostefa Bénalioua connu sous le nom de al-Alâwi, est né à Mostaganem 
en 1869 où il grandit et mourut : en 1934. Il apprend la lecture et quelques sourates du coran par son 
père. Il fait du commerce et étudia le soir jusqu’à ce qu’il rencontre son maître spirituel Mohamed ibn 
el-Habib el-Bouzaîdi el-Motaghanimi. Il le côtoya jusqu’à sa mort en 1909. 
Il le succéda dans la tarîqa Darqâwiyya à Mostaganem et ses environs. Au début du 20ème siècle, Il 
fonda la tarîqa Alâwiyya qui n’est autre que la lignée de la tarîqa Darqâwiyya Shâdhiliyya.
Le cheikh al-Alâwi est l’un de ses plus grands soufis du 20ème siècle. Il fut un rénovateur du soufisme 
et un maître spirituel modèle qui a beaucoup transmis à ceux qui venaient vers lui et vers son savoir.
L’œuvre spirituelle du cheikh al-Alâwi fut riche : en poésie mystique, l’unicité, l’astronomie, la 
philosophie et l’interprétation du Coran, sans compter les articles journalistiques qu’il écrivait, ainsi 
que la construction d’écoles, d’une imprimerie, d’associations et de clubs instructifs.
Il consacra sa vie durant, dans la voie de dieu et de l’humanité toute entière en appelant au dialogue 
interreligieux et à l’abolition des différents conflits rituels. Il appelait aussi à l’amour fraternel, à la 
paix et à tous ces principes qui demeurent vivants jusqu’à aujourd’hui au sein de la zaouia-mère de 
Mostaganem, à travers le monde entier, grâce à ses disciples.
En 1923 il fonda la revue hebdomadaire « Lissan Eddine » « organe de la Tarîqa Alâwiyya » dans laquelle 
il défendait les valeurs de l’Islam et intervenir contre les rumeurs et les atteintes contre le soufisme en 
appelant à une éthique algérienne attachée à ses valeurs islamiques, ses traditions et son identité.
Après l’interdiction de la publication de la revue « Lissan Eddine » par les autorités françaises, il publia 
en 1926 « al-Balaġ al-ğazâiri » qui avait le même objectif que « Lissan Eddine » sans compter les 
différentes associations « al-wa‘d wa el-iršad » et « al-Salam » et autres.

Parmi ses œuvres : 
•	 Dîwan	du	soufisme	(Code	:	Manuscrit_A_074 - Manuscrit_A_073_T02)
•	 Interprétation	du	Coran	(Commentaire	de	Besmala et quelques sourates du Coran)
•	 La	mer	en	ébullition	ou	le	commentaire	du	Coran		(Code	:	Manuscrit_A_068) 
             (al-Baḥre	al-Masğûr	fî	Tafsîri	al-Qurâni	bi	maḥḍi	al-nûr)
•	 Les	Flux	vitaux	de	la	sagesse	du	ghawth	(Code	:	Manuscrit_A_063) 
             (al-Mawâd	al-ġayṯiya	fî	šarḥi	al-ḥikami	al-ġawṯiya)
•	 Les	dons	sanctifiés	(al-Minaḥ	al-Qudusiya)
•	 Le	discours	pour	ceux	qui	nient	le	Soufisme	 
             (al-qawl	al-Mâʻrûf	fî	al-Raddi	ʻalà	man	ankara	al-tasawauf)
•	 Le	traité	de	Naṣir	Maʻrûf défendant le Soufisme (Code : Manuscrit_A_075_T06)
             (al-Naṣir	al-Maʻrûf	fî	al-ḏabbi	ʻan	mağdi	al-tasawauf)
•	 Le	discours	agréé	sur	l’invocation	du	Nom	Suprême	(Code	:	Manuscrit_A_075_T03) 
             (al-qawlu	al-Muʻtamad	fî	mašrûʻiyati	al-ḏikri	bi	al-ʼismi	al-mufrad)
•	 Traité	«	Alâwi	»	des	prescriptions	religieuses	(Code	:	Manuscrit_A_070 - Manuscrit_A_069)   
               (al-Risâla	al-ʻalâwiyya)
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•	 La	source	pure	ou	les	réponses	et	les	lettres	(Quelques	réponses	et	lettres	sur	le	manuscrit	:		
             Manuscrit_A_075) (ʼa‘ḏab	al-Manâhîl	fî	al-Ağwibati	wa	al-rasâʼil)
•	 Recherches	Alaoui	sur	la	philosophie	Islamique	 
             (al-Abḥaṯu	al-ʻalâwiyya	fî	al-Falsafah	al-Islamiyya)
•	 Sa	sagesse	(ḥikmatuh)
•	 La	clé	de	la	contemplation	dans	l’univers	manifesté	(Code	:	Manuscrit_A_061) 
             (Miftaḥu	al-Šûhûd	fi	maẓahiri	al-wûğûd)
•	 l’oeuvre	mémorable	du	Cheikh	al-Bouzidi	(Code	:	Manuscrit_A_062) 
             (al-Maʼâṯir	al-Bûzaydiya) 
•	 La	clé	des	sciences	de	l’intime	ou	la	sourate	al’asr	 
             (Miftaḥu	ʻûlûmi	al-Sir)
•	 La	manifestation	des	évidences	dans	l’introduction	des	principes	(Code	:	Manuscrit_A_064) 
             (Maẓharu	al-Bayinâti	fî	al-Tamhîdi	bi	al-Muqadimati)
•	 La	lumière	de	plus	grande	clarté	(al-Nûr	al-ḍâwi)
•	 L’arbre	des	secrets	ou	la	prière	sur	le	prophète	élu	 
             (Dawḥatu	al-Asrâri	fî	al-Ṣalâti	‘alà	al-Nabiyi	al-Moḫṭâri)
•	 La	lumière	de	l’antimoine	ou	la	tradition	de	mettre	une	main	sur	l’autre	au	cours	de	la	prière  
            (al-Nûru	al-Aṯmadi	fî	Sunati	waḍʻi	al-Yadi	‘alà	al-Yadi)
•	 Le	discours	agréé	ou	la	théologie	rationnelle	 
             (al-Qawlu	al-Maqbûli	fimâ	tatawaṣalu	ilayhî	al-ʻuqûle)
•	 Commentaire	de	«	L’ascension	des	Salikîne et le but des wâṣiline » (Code : 
             Manuscrit_A_073_T01) (Mi‘râğu	al-Salikîn	wa	nihâyatu	al-wâṣilin)
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Biographie du cheikh Adda Bentounes

Né à Tiğdit (wilaya de Mostaganem) en Algérie. Il grandit dans la zawiya Alâwiyya. Là, il fit son 
enseignement culturel et religieux en compagnie de son maître le cheikh al-Alâwi. Ce dernier  lui  
autorisa à partir à la mosquée al-Zaytûna (Tunisie). Il resta deux années pour revenir vers le pays aux 
côtés de son maître. A ses cotés il acquit la connaissance ainsi que  les activités religieuses et spirituelles 
du cheikh, jusqu’au décès de son maître en 1934. Il le succéda dans la gérance de la zawiya tout en 
poursuivant sa mission. Il fonda des zawiyas à l’intérieur et l’extérieur du territoire national et ceci 
malgré les conflits contre toutes les activités religieuses ou sociales, durant la guerre mondiale et même 
après.
De 1936 à 1939, il restitua le journal « Lissan Eddine » deuxième volet dont la publication fut interdite 
à cause de la 2ème guerre mondiale. Il publia aussi le journal « al-Moršid » de 1946 à 1952  bilingue 
(français-arabe) ainsi que « les amis de l’islam » en français portant le nom de l’association dont 
l’objectif était la transmission des valeurs de l’islam aux non musulmans et surtout les francophones, les 
européens et les africains.
En plus de l’association les amis de l’islam, il fonda d’autres associations telles : association al-Taḏkîr 
al-ʻalâwiya, association al-Tanwîr, association les jeunes Alâwi, une association sportive et autres.
Cheikh Adda BENTOUNES édita plusieurs œuvres scientifiques et spirituelles, sans compter les 
articles publiées dans les journaux : Lissan Eddine , al-Balaġ al-ğazâiri, al-Moršid et les amis de l’Islam. 
Il participa ainsi à l’impression de la plupart des écrits du cheikh al-Alâwi. 
Parmi ses œuvres : 
•	 Le	jardin	fleuri	ou	l’oeuvre	mémorable	du	Cheikh	al-Alâwi	(al-Rawḍa	al-Saniyya)
•	 Le	livre	du	guide	(Moršid)
•	 Ouverture	du	lien	relatif	à	la	conjugaison	(Faku	al-ʻuqâl	ʻane	Tasrîfi	al-Afʻâle)
•	 Le	dogme	de	l’Islam
•	 La	préservation	des	gens	du	souvenir	des	intrigues	des	distraits	 
            (Wiqâyat	al-ḏâkirine	min	ġiwayate	al-ġâfilîne)
•	 La	perle	lumineuse	(al-Durah	al-Bahiya)
•	 Les	séances	du	rappel	(Mağâlise	al-Taḏkîr)
•	 Les	signes	des	amoureux	(Âyâte	al-Muhibbîne)
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Choix codicologique / terminologique

Nous essayons de poursuivre la méthode de nos prédécesseurs dans ce domaine qu’est la classification 
des manuscrits. Nous pensons avoir procédé de la manière la plus fiable que pourra suivre tout chercheur 
voulant avoir une idée assez large sur les manuscrits préservés à la zawiya Alâwiyya.
Le code du manuscrit est écrit en haut de la page précédent le tableau de définitions, en arabe et en 
français. Le code écrit en français est le même que celui de la copie numérique du manuscrit préservé 
dans la zawiya Alâwiyya.
Le code se lit de la manière suivante :
Manuscrit /A (Alâwiyya) suivi d’un numéro du manuscrit. 
Voici un modèle : Manuscrit_A_001

S’il ya plus d’un seul texte dans le manuscrit, on ajoute un numéro. Exemple : Manuscrit_A_014_T01.
Chaque carte a été divisée en trois parties :
Partie 01 : description générale du manuscrit.
Partie 02 : décrire les spécificités de la copie manuscrite y compris la marge.
Partie 03 : description du manuscrit, plus quelques détails pour fournir le maximum d’informations sur 
le manuscrit. Concernant ceux du cheikh al-Alâwi, on y a ajouté quelques détails supplémentaires : la 
date de la publication du contenu des manuscrits sous forme de livres. 
Classement du catalogue :
•	 Manuscrits du cheikh al-Alâwi et autres (Secrétaires et autres).
•	 Manuscrits du cheikh Adda Bentounes et ce qui lui était rédigé en sa demande.
•	 Manuscrit d’un disciple de la tarîqa Alaouia.
Vient ensuite la classification des autres manuscrits suivant les matières (thèmes) sans prendre en 
considération  leurs numérotations. En cas de présence de plusieurs textes dans le même manuscrit, 
la classification se basera sur le texte majoritaire. La numérotation des pages est ajoutée à l’index du 
sommaire (page 245) comme référence.
Le catalogue est illustré  par des photos de quelques pages des manuscrits, extraites de 25000 photos 
numérisées préservées à la zawiya Alâwiyya, dont la publication se fera incessamment dans les prochains 
chapitres.
Nous souhaitons avoir fait de ce catalogue un moyen de présentation des manuscrits de la zawiya 
Alâwiyya. 
Espérant que les prochaines éditions de catalogues seront en conformité avec les recherches en cours 
dans le domaine des manuscrits (la codicologie). 
La préservation de ce patrimoine humain est la plus noble des tâches et notre souhait le plus convoité.

Archives de la Tarîqa Shâdiliyya Derqâwiyya ʻAlâwiyya
I.S
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Introduction

Most researchers and social scientists confirm the importance of manuscripts and archives. In fact, they 
represent “the collective memory”, as well as the patrimony of peoples and nations through the various 
eras. 
In most world libraries, not to say all of them, there is a classification of the renovated manuscripts, 
and it is not a work of least importance at all, it requires the mobilization of the specialists for the 
numbering as well as the modern techniques to facilitate the ranking of manuscripts.

The idea of ranking has inspired Sheikh Khaled Bentounes, current Sheikh of the (Tariqah) Alawiya 
Order, who works for the realization of this idea on the archives of manuscripts belonging to the 
Tariqah, which represent the national patrimony in particular, and the Muslim one in general. It is a 
heritage that deserves to be protected and saved so that it will be accessible to researchers and professors 
to find out its riches and restore the desire of reading. It will be a bridge between the future generation 
and their ancestors. 
In this respect, our work consists firstly of grouping together the manuscripts of the Tariqah in a 
"Volume 1", a task successfully achieved thanks to the efforts Sheikh Khaled made to protect the 
(Mashayikh) Masters’ manuscripts (of Alawiya Darqawiya Order) and of some others which were on 
the way of disappearing. 
Today, we have managed to present the first edition of the table of contents of the Alawiya library 
manuscripts to researchers and lovers of reading and knowledge. 
It is a work that involves the scan of the so-called manuscripts. This task (publication) was faced with 
difficulties because of the little knowledge in this field and the lack of specialists.
We would like to inform you that the accomplished work is modest and humble, that is why we are 
calling for the mobilization of experts in this field so that we can renovate the remaining manuscripts 
damaged by moisture. We thank them in advance.
To end with, we wish to thank Mourad Kalim Bentounes who kindly provided us with the necessary 
documentation on the manuscripts that belong to Sheikh Ahmed Ibn Mustafa al-Alâwi and Sheikh 
Adda Bentounes
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