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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨مخسة أعوام من الدراسات التارخيية

   ملّخص
ن خاصة بأهمية تنبكت مدينة حظيت  العمران مراكز ب
ا والاستقرار،  بعد ٕالافريقية العربية الحضارة ملتقى أصبحت أل

ى تأسيسها  الخامس القرن  ي الطارقية،) مقشران( قبائل يد ع
ى املهم ملوقعها وكان. امليالدي عشر الحادي/ الهجري   الحافة ع
رى  للصحراء الجنوبية  أغلب النيجر، ر منح عليه يطلق بما الك

، ازدهارها ي ٔالاثر ي، والاقتصادي السياس ر والفكري  والاجتما  ع
 املغرب ي تنبكت من أفذاذ لعلماء املقال صفحات وتعرض. الزمن
 وضحوا الربوع، هذه ي املعرفة نشر ي وسًعا يدخروا لم ٔالاق

ي م إسماع أجل من والنفيس بالغا  العربية الحضارة عن والذود كلم
ى ٕالاسالمية،  من ومؤلفاته التنبك بابا أحمد العالمة رأسهم وع

ى باإلضافة حجرية، ومطبوعات مخطوطات،  مخطوطات من جانب إ
ن ي الكنتي  الشنقيطي الكن بكر أبي بن أحمد بن املختار مؤلفات: و
،  بكر أبي بن أحمد بن املختار بن محمد هللا عبد أبو ومؤلفات التنبك

، الكن  الكن املختار بن محمد بن البكاي أحمد ومؤلفات التنبك
  .القادري  التنبك

  ُمقدَّمة
ن املغرب ٔالاق وبالد السودان الغربي  العالقاتاتسمت  ب

ى املستوى العقائدي والفكري بجاذبية  ى وخاصًة ع ا ٔالاو منذ بدايا
ر والتأثر ومن مظاهر هذه الجاذبية أن مجموعة من العلماء . التأث

ي الاستقرار بأهم الحواضر السودانية  املغاربة لم يجدوا غضاضة 
ى املرا كز العلمية املغربية كفاس وخاصة بتنبكت، كما وفد ع

ى الخصوص العديد من رجاالت وطلبة العلم والفقه  ومراكش ع
ن ى ومن . السوداني ر ع ن علماء تنبكت الذين أثروا بشكل كب ب

الحركة العلمية ببالد املغرب ملا تركوه من مشاركات فكرية ومن 
مؤلفات زاخرة، يمكن ذكر أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر 

ذي الحجة  ٢١(ن محمد أقيت التنبك املالكي املزداد ليلة ٔالاحد ب
ي ) م ١٥٥٦أكتوبر  ٢٦/ هـ  ٧٦٣عام  ى بمسقط رأسه  بتنبكت واملتو

  ).م ١٦٢٤يونيو  ٦/ هـ  ١٠٣٢شعبان سنة  ٧( 
ى رأسها  كما ال يمكن أن نتجاهل ٔالاسرة الكنتية العاملة وع

ن التنبك املزداد ببلدة املختار بن أحمد بن أبي بكر الكالعالم 
وزاد " كتيب أغال"

ُ
/ هـ  ١١٤٢سنة ] شمال تنبكت[من قرى منطقة أ

ا سنة  ١٧٢٦ ي  ى تنبكت ال تو / هـ  ١٢٢٦(م، قبل أن ينتقل إ
ا ذريته املشهورة بالعلم ) م ١٨١١ للطريقة  وبإتباعهاوتاركا 

 م عنمن هذه الذرية الصالحة يمكن أن تكل. الصوفية القادرية
العالم أبو عبد هللا محمد بن املختار بن أحمد بن أبي بكر الكن 

ى سنة  ، وأيًضا عن العالم )م ١٨٢٨/ هـ  ١٢٤١(التنبك املتو
والشاعر أحمد البكاي بن محمد بن املختار الكن التنبكي القادري 

ى سنة  ن) م ١٨٦٥/ هـ  ١٢٨٢(املتو م أجمع   . رحمة هللا عل
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  مؤلفات أحمد بابا التنبكتي: أوًال
ى بالد  يء العالمة أحمد بابا التنبك إ  املغربلقد كان مل

ٔالاق خالل عهد السلطان السعدي أحمد املنصور الذه 
ي سنة  للميالد واستقراره بمدينة  ١٥٩٤/ للهجرة  ١٠٠٢وبالضبط 

ى بلدته تنبكت سنة  ن رجوعه إ ى ح م، ١٦٠٧/ هـ  ١٠١٦مراكش إ
ن املغرب وبالد  إيذانا بفتح صفحة جديدة من العالقات املتينة ب

ي امل ولم . جاالت العلمية والفكرية والدينيةالسودان الغربي وخاصًة 
تكن إقامة هذا العالمة ببالد املغرب فقط من أجل طلب املزيد من 
راث املغربي ٕالافريقي  ر بمثابة قيمة مضافة أغنت ال العلم، وإنما تعت

رك م مختلف . املش لقد ترك أحمد بابا رحمه هللا مؤلفات عديدة 
ي مؤلفات تتوزع  ى عدة خزانات ومكتبات العلوم الدينية، و ع

إن التفاتة . سواء بالغرب ٕالاسالمي أو ببالد السودان أو بالد املشرق 
ى العلم  سريعة لفهارس هذه الخزانات واملكتبات، تقدم الدليل ع
ي لهذا العالمة الذي كان منارة عصره، اعتبارا  الغزير والفكر املوسو

طرف املنصور ملكانته العلمية وملا حظي به من حظوة وعطف من 
ي وطنه الثاني ا وهو  . السعدي، بالرغم من الغربة ال قد يشعر 

ن  ن ست فقد ترك هذا العالم الفذ للخزانة العربية ٕالاسالمية ما ب
رة  م مختلف العلوم من فقه وحديث وس ن مخطوطا  وثمان
وعقائد وتراجم وتاريخ ولغة عربية وتصوف فضال عن الفتاوى ال 

  .يا متنوعةتناولت قضا
  املخطوطات) ١(
راجم واملناقب - ١/١   : ي ال
اج  -أ/١/١ اج[نيل الاب ى الديباج ] أو وجه الاب أو نيل [بالذيل ع

اج بتطريز الديباج   )١(]:الاب
ي معرفة أعيان  املخطوط بمثابة تكملة لكتاب الديباج املذهب 

الذي ألفه قا املدينة املنورة أبو إسحاق ] املالكي[علماء املذهب 
ى  ي بن فرحون اليعمري ٔالاندلس املتو برهان الدين إبراهيم بن ع

ي . م١٣٩٦/ هـ ٧٩٩سنة  ي هذا الكتاب حاول أحمد بابا كما أورد 
اك ما غفل عنه ابن فرحون من ٔالاعيان ومضيًفا الديباجة استدر 

إليه تفصياًل وتبسيًطا مناقب وتراجم من جاءوا بعده من ٔالاعالم 
ي هذا املؤلف يورد . املغاربة بفاس وتلمسان وقسنطينة وتونس و

رجمة  راجم مرتبة حسب التسلسل ٔالابجدي مبتدئا ب أحمد بابا ال
ى آخره" مدأح"ابن فرحون صاحب الديباج ثم من اسمه  يقول . إ

اج ل نيل الاب ي مس الحمد هلل الذي انفرد بالبقاء، : "أحمد بابا 
ى خلقه بالفناء، وأختص باإلحاطة وٕالاحصاء ي ..." وق ع وقال 

ى يوم الجمعة سابع جمادى : "آخره ووافق الفراغ منه وقت الض
ى سنة خمس وألف ي عافية، بدرب. ٔالاو ى ختامه  عبيد  أرانا هللا تعا

وكتبه جامعه ومؤلفه العبد : قال..." هللا من مدينة مراكش املصونة
ى رحمة ربه أحمد بابا بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت  ر إ الفق
ي الدهر  ي أموره وحفظه من  ى له  التنبك املالكي، خار هللا تعا

ن وكتب بخط مغربي جيد، ال يستبعد أن يكون من يد ". وشروره، آم
ي . فسهاملؤلف ن  ٢٢: سطرا ومقياسه ١٩ورقة، مسطرته  ٢٣٨يقع 

را ١٥،٥×  مختصر "وأنجز مختصر لهذا الكتاب تحت عنوان . سنتم
اج بتطريز الديباج من طرف مؤلف مجهول كان  ٢"كتاب نيل الاب

ويقع هذا املخطوط ضمن مجموع من الورقة . معاصرا ألحمد بابا
ى الورقة /٣٢١ ×  ٢٠،٥(ا، مقياسه سطرً  ٢٤أ مسطرته /٣٣٥ب إ
هذا ما ق هللا : "، وقد كتب بخط مغربي وسط، مطلعه)سم١٦

ن  ى سبيل الاختصار من تأليف العالم املحقق املتف سبحانه بنقله ع
الصالح املحدث السيد أحمد بابا ابن أحمد بن عمر بن محمد 
ي عمره الذي ذيل به ديباج ابن  ن  أقيت التنبك بارك هللا للمسلم

ى نسخه املختار بن عيس بن عمر بن يح ". فرحون  كما عمل ع
ل جمادى الثانية عام  ي مس  ١٧٠٨/ هجرية  ١١١٩العلوي 

 ٣٣صفحة ذات مسطرة  ١٢٤تتكون هذه النسخة من . ميالدية
، وقد كتبت بخط مغربي ال بأس )سم١٦×  ٢٢،٥: (سطرا ومقياس

  . به
  )٣(:تحفة الفضالء ببعض فضائل العلماء -ب/١/١

ا يتناول أحمد بابا فضائل العلماء ؤالاخيار بما ورد من  وف
ي كل  ٓالاداب ؤالاخبار وما خصوا به من أنواع ٕالاكرام والاعتبار 

ى / ٣٠٢يقع هذا املخطوط ضمن مجموع من الورقة . ٔالاعصار أ إ
ا / ٣٢١الورقة  ). سم١٦×  ٢٠،٥: (سطًرا ومقياسها ٢٤أ مسطر

خط مغربي وسط من ثالثة فصول ويتكون املخطوط الذي ُدون ب
ي ذلك من : وخاتمة يتناول الفصل ٔالاول فضل العلماء وما ورد 

ي القرآن الكريم ؤالاحاديث النبوية الشريفة والسنة النبوية  ٓالايات 
رهم من . العطرة ى غ ي الفصل الثاني يذكر أفضلية العلماء ع

أما الفصل  .العباد بأدلة الحديث الشريف وأقوال الصحابة ؤالائمة
ن ٔالاولياء  ن العلماء وب ر فيحاول أن يفك إشكالية املفاضلة ب ٔالاخ

ى العمل ر هو الباعث ع رًزا أن العلم املعت ن، م أول . العارف
الحمد هلل الذي اختار من شاء من خلقه لعبادته : "املخطوط

ي آخره..." واصطفاهم وجعلهم بفضله من أهل خدمته : وجاء 
نوالحمد هلل رب " ن ال إله إال هللا امللك الحق املب  ".العامل

ي الفضائل السنوسية -ج/١/١ ي السندسية    )٤(:الآل
ي املناقب  مخطوط اختصر فيه أحمد بابا املواهب القدسية 
ي  السنوسية ملؤلفها أبي عبد هللا محمد بن إبراهيم بن عمر ابن ع

ى عام  ي املتو التنبك من تأليفه وقد فرغ . م ١٤٩٢/ هـ ٨٩٧املال
ى يوم السبت سابع ربيع الثاني عام  ي ض / هـ ١٠٠٤بمدينة مراكش 

م، وعمل العالمة أحمد املقري التلمساني بنسخه عشية عام ١٥٩٦
م، كما نسخت منه نسخة أخرى بتاريخ يوم  ١٦٥٨/ هـ ١٠٦٦

يقع املخطوط ضمن . م١٧٣٩/ هـ ١١٤٩الثالثاء ثامن شعبان عام 
ى الصفحة  ٢٤٩حة مجموع من الصف ، وقد كتب بخط ٢٦٩إ

: أوله) سم ٣١×  ٢٣: (سطًرا ومقياسه ٣٦مغربي وسط، مسطرته 
ئ لنا من أمرنا رشدا، ما شاء هللا، ال " ربنا أتنا من لدنك رحمة وه

كما توجد منه نسخة بيد العباس بن محمد بن عبد ". قوة إال باهلل
ي تقع ١٨٩٠/ هـ ١٣٠٦ربيع الثاني عام  ١٦الرحمن بتاريخ  م، و

ى الورقة  ٨٣ضمن مجموع من الورقة   .١٣٧إ
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

 :ي الفقه وملحقاته - ١/٢
ى مختصر خليل -أ/١/٢  )٥(:شرح ع

ي  ا  ٢٢٣الجزء ٔالاول منه يقع  سطًرا  ٣٥ورقة، مسطر
: وقد كتب بخط مغربي وسط، أوله). سم ٢٩،٥×  ٢٠: (ومقياسها

ي اللوح...قوله" بسم هللا الرحمن  بسم هللا، أول ما كتب القلم 
وهو . سطًرا ٣٥ورقة ذات مسطرة  ١٦١الجزء ٓالاخر يضم ". الرحيم

ي البداية ويبتدئ عند الكالم عن أوائل البيوع، كان الفراغ  مبتور 
ي  م، وقد كتب  ١٥٩٦/ هـ ١٠٠٤ربيع ٔالاول عام  ١٦من نسخه 

 .بخط مغربي وسط
ى نيل مجلب السود أو الكشف  -ب/١/٢ معراج الصعود إ

  )٦(:البيان ألصناف مجلوب السودانو 
ن من السودان وقد  ن حكم تملك وبيع العبيد املجلوب وفيه يب
كتبه جواًبا عن سؤال ورد عليه من منطقة توات، وهو عبارة عن 

رقاق بعض ٔالاصناف من السود ي إجازة اس يقع املخطوط . رسالة 
ى الورقة /١ٔالاول يبدأ من الورقة : ضمن أربعة مجامع أ /٧ب إ

وقد كتب بخط مغربي ). سم ١٩×  ٢٥: (سطًرا ومقياسه ٢٣مسطرته 
ن وصالته وسالمه : "جيد مزين باأللوان، أوله الحمد هلل رب العامل

ر ربه أحمد بابا ن وبعد فيقول فق ى سيد املرسل ى آخره..." ع . إ
ى الورقة  ٢٦املجموع الثاني يبتدئ من الورقة   ٢١مسطرته  ٣٨إ

م، وكمل نسخه ١٦١٤/ هـ ١٠٢٣راغ من تأليفه عام وكان الف. سطًرا
املجموع الثالث يضم من . ميالدية ١٨٨٦/ هـ ١٣٠٠صفر عام  ١٦ي 

ى الورقة /٨٣الورقة  : سطرا ومقياس ٢٤ب ذات مسطرة /٨٧أ إ
ي ثالث شوال عام ). سم ٢٠،٥×  ١٥،٥( / هـ ١٢٩٩وفرغ من نسخه 

ن،  الحمد: "أوله. م، وقد كتب بخط مغربي وسط١٨٨٧ هلل رب العامل
ن ى سيد املرسل ن ". وصالته وسالمه ع أما املجموع الرابع فيقع ب

ا  ٢٤٢والورقة  ٢٣٠الورقة  ي أخره  ٢٤مسطر سطًرا، ولم يرد 
  .انته ما وجد منه: تاريخ التأليف أو النسخ حيث كتب فقط

   )٧(:جلب النعمة ودفع النقمة بمجانبة الوالة الظلمة -ج/١/٢
ي الفقه يقع ضمن مجموع من الورقة وهو  ى  ١٩٨مخطوط  إ
 ٩٩٧سطًرا وكان الفراغ من تأليفه عام  ٢١مسطرته  ٢٢١الورقة 

  .م ١٥٩٠/ هـ
 :ي الوعظ -١/٣

ي التحذير من قرب الظلمة  - أ/١/٣ تقييد فيما جاء 
م طلبا لحطام الدنيا   )٨(:ومصاحب

ى الصفحة  ٣٩٥يقع ضمن مجموع من الصفحة   ٧٣٩إ
ن  راوح ما ب  ٢٠،٥×  ١٢،٥: (سطًرا ومقياسه ٢٥و ٢٣مسطرته ت

ي بداية كل ). سم وقد كتب بخط مغربي رديء مزين باللون ٔالاحمر 
ى الطريق املستقيم : "أوله. فقرة الحمد هلل الهادي بفضله من شاء إ

ى ذي خطب جسيم ى آخره، ويختمه املؤلف إ..." الغالب بقدرته ع
ن : "بقوله ي أثناء السادس والتسع وقد كان ابتدائي لهذا الجزء 

ى  ى أن من هللا تعا وتسعمائة، فكتبت منه نحو ثلثه ثم أهملته إ
ي السنة بعده، فوافق الفراغ منه يوم الخميس ثاني  بالفراغ منه 

ي العظ يم وآخر ذي الحجة الحرام، وال حول وال قوة إال باهلل الع
ن وعمل محمد بن عبد هللا الكيكي ". دعوانا أن الحمد هلل رب العامل

ي رابع ذي الحجة عام  ى نسخه   .م١٧٦١/ هـ ١١٧٧ع
 :ي التوحيد - ١/٤

ر ٔالاعمال الصالحة للذنوب -أ/١/٤   )٩(:تنوير القلوب بتكف
ي بعض  وفيه تكلم املؤلف عن ٕالاشكال الواقع فيما ورد 

ر الذنوب ببعض ٔالاعمال، مع ما أجمع  أحاديث الفضائل من تكف
املخطوط يقع . عليه العلماء من كون أن الكبائر ال تكفر إال بالتوبة

ى الورقة /٢٩٥ضمن مجموع من الورقة  أ ذات مسطرة /٣٠٢ب إ
، وقد كتبت بخط مغربي )سم ١٦×  ٢٠،٥: (سطًرا ومقياس ٢٤

..." بائر الذنوبالحمد هلل الذي غفر بالتوبة ك: "صعب القراءة، أوله
ى آخره  .إ

 :ي ٔالاذكار ؤالاوراد - ١/٥
ر -أ/١/٥ ى الشفيع البش ي كيفية الصالة ع ر    )١٠(:الدر النض

. صنفا من التصليات ٩١وهو كتاب تصوف أورد فيه املؤلف 
ى الورقة  ١٣يقع املخطوط ضمن مجموع من الورقة  مسطرته  ٣١إ

بخط مغربي جميل ، وقد كتب )سم ١٩×  ٢٥: (سطًرا ومقياسه ٢٣
ى باأللوان، أوله باسم هللا الذي بعث سيدنا محمدا رحمة : "مح

لألمم وأشرق بنور رسالته كل حلك وظلم وشرف قدره بصالته عليه 
ي ٓالاخر..." أزال قبل خلق اللوح والقلم يتضمن املخطوط . وهو مبتور 

ى الرسول، : مقدمة وأربعة فصول  تناولت املقدمة فضائل الصالة ع
تصلية ذات سند من الحديث  ٣٢فصل ٔالاول ُذكرت فيه ال

تصلية مأثورة عن الصحابة  ٣٦الشريف، الفصل الثاني وردت فيه 
ر  ١٣والسلف الصالح، الفصل الثالث عرضت فيه  تصلية ملشاه

ي الدين الجنيد ر خصص للصلوات العشر مل  .العلماء والفصل ٔالاخ
  مؤلفات أخرى ) ٢(

ن العديد من الخزانات كان ألحمد بابا مؤلفات  أخرى موزعة ب
ففي الخزانة الحسنية بالرباط يمكن ذكر املخطوطات : املغربية
ى الديباج: "التالية ي الذيل ع اج  ي ثمان نسخ  )١١("نيل الاب ويوجد 

مغربي جميل وغالبا ما تكون ملونة ومشكولة  كتبت كلها بخط
ن  رواح صفحاته ما ب ن  ٤٤٢و ٤٥ومجدولة وت ا ما ب  ٢٣ومسطر

ي الديباج. "سطًرا ٣١و وهو  )١٢("كفاية املحتاج ملعرفة من ليس 
ر  ى ترجمة مشاه اج وفيه اقتصر ع عبارة عن مختصر لنيل الاب
ر تحصيله وتقريب تناوله  رهم لتيس ي التصانيف دون غ ٔالائمة وأو
رجمة ٔالاحمدين ومعرفا بنفسه مع ذكر مصادر كتابه، أوله : مبتدًئا ب

ى نبيه محمد سيد " ن والصالة والسالم ع الحمد هلل رب العامل
ن وبعد فهذا  م بإحسان أجمع ى آله وصحبه وتابع ن وع املرسل

..." جزء اختصرته من الذيل الذي ذيلت به كتاب الديباج املذهب
ي وفقيه من شأن أهل : "وآخره معرفة أفاضل ٔالامة من صحابي وتاب

ن من سبق عمن لحقالعلم ومعرفة تاريخ مو م ليتب ...". م ووالد
ي ثالث نسخ  )١٣("تحفة الفضالء ببعض فضائل العلماء" وتوجد 

ن  ورقة  ٥١ورقات و ١٠كتبت بخط مغربي حسن ملون وتقع ما ب
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ن . "ذات مسطرة مختلفة ومقياس متباين ي شأن القوان أجوبة 
ي الخزانة الصبيحية بسال يمكن ذكر املخطو  )١٤(".العرفية طات و
ى تحرير وخصصت نية الحالف: "التالية تنوير " )١٥(،"تنبيه الواقف ع

ر ٔالاعمال الصالحة للذنوب منية املريد آخذ ورد " )١٦(،"القلوب بتكف
ي التحذير من قرب الظلمة "و )١٧(،"شيخنا السديد رسالة 

م ي خزانة ابن يوسف بمراكش نجد. )١٨("ومصاحب ى : "و حاشية ع
ي الديباجكفاي"و )١٩(،"املختصر ي  )٢٠(".ة املحتاج بما ليس  و

جلب النعمة "مؤسسة عالل الفاس بالرباط توجد نسختان من 
حكم بيع العبيد "و )٢١(،"ودفع النقمة بمجانبة الوالة الظلمة

ن من السودان، جواب عن سؤال وارد من أهل توات      )٢٢(".املجلوب
  املطبوعات الحجرية ألحمد بابا ) ٣(

اج بتطريز الديباجنيل  -أ/٣   )٢٣(:الاب
يقع . م١٨٩٨/ هـ ١٣١٦طبع بفاس، املطبعة الحجرية الجديدة عام 

 ).سم ١٨×  ٢٣: (صفحات ذات مقياس ٣٠٤ي 
  )٢٤(:إرشاد الوقف ملع نية الحالف - ب/٣

 ١٦، يقع ضمن مجموع وبه )بدون تاريخ(فاس، املطبعة الحجرية 
  .صفحة
ي النكاح إفهام السامع بمع قول  - ج/٣ الشيخ خليل 

  )٢٥(باملنافع
: يقع ضمن مجموع، املقياس). بدون تاريخ(فاس، املطبعة الحجرية 

 ).سم ١٦×  ٢٢(
ي فتح الاستغالق من فهم الشيخ خليل  -د/٣ أنفس ٔالاخالق 

  )٢٦(:ي درك الصدق
 ١٦، يقع ضمن مجموع ويضم )بدون تاريخ(فاس، املطبعة الحجرية 

 .صفحة
ي الطالقفتح الرزاق  -هـ/٣   )٢٧(:ي مسألة الشك 

، يقع ضمن مجموع ويشمل )بدون تاريخ(فاس، املطبعة الحجرية 
 ).سم ١٧×  ٢٢:  (صفحة ذات مقاس ١٦

ن محمد بن  -و/٣ ى م شرح أحمد بن محمد السوداني ع
  )٢٨(:محمد ابن أجروم

 .م١٨٩٠/ هـ ١٣٠٥فاس، املطبعة الحجرية 
 

  مخطوطات الكنتيين : ثانًيا
املختار بن أحمد بن أبي بكر الكن الشنقيطي  مؤلفات) ١(

 :التنبك
  )٢٩(:ٔالاذكار الكنتية - ١/١

ي  ا  ٨٨يقع   ١٧،٥×  ٢٢: (سطًرا ومقياسها ١٩صفحة مسطر
ي يوم ). سم شوال عام  ٢٠انته من نسخ ما وجد من ٔالاذكار 

م، كما عمل محمد بن املدني العمري الشرقاوي ١٨٨٦/ هـ ١٣٠٠
ي  م، وقد كتبت بخط  ١٩٠٠/ هـ ١٣١٨بان عام شع ٨بنسخها 

ي تقع ضمن مجموع من الصفحة  ى الصفحة  ٧١مغربي جيد، و إ
ا  ٣٢٥ بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد : "أوله. سطوًرا ١٠ومسطر

 ، َ ْق
َ
ى املَْسِجِد ٔالا

َ
َن املَْسِجِد الَحَراِم ِإ ْياًل ِمّ

َ
ْسَرى ِبَعْبِدِه ل

َ
ِذى أ هلل الَّ
ى آخره..."  بحقائق العبوديةاللهم حقق    .إ

ى الن الحبيب أو لب ٔالالباب  - ١/٢ ي الصالة ع نفح الطيب 
ى الن ٔالاواب   )٣٠(:ي الصالة ع

ن ى الصفحة  ١ٔالاول من الصفحة : يقع ضمن مجموع  ٧١إ
ى الصفحة  ٥٤٣والثاني من الصفحة  سطوًرا،  ١٠مسطرته  ٦١٣إ

بخط مغربي وسط مزين  وقد كتب). سم ١٠،٥×  ١٢: (ومقياسه
ي  : أوله. م١٩٠٠/ هـ ١٣١٨شعبان عام  ٢١باأللوان، وكمل نسخه 

ى حبيبنا الن ٔالاواب " بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم ع
ى  رات والصالة والسالم ع ل الخ ى آله وصحبه، الحمد هلل م وع

 ".القائل لم يبق من النبوة إال املبشرات
ر فاتح  -١/٣   )٣١(:ة الكتابتفس

را كامال لسورة  وهو مخطوط حاول فيه املؤلف أن يقدم تفس
سطًرا، وقد  ٢١ورقة ذات مسطرة  ٢٤٠الفاتحة ويتضمن املخطوط 

 .كتبت بخط مغربي جيد
  )٣٢(:ٔالاجوبة املهمة ملن له بأمر دينه همة - ١/٤

ى الورقة /١يقع ضمن مجموع من الورقة  ا /٥٧أ إ ب مسطر
ي عشرين ). سم ٢٢،٥×  ١٨: (اسطًرا، ومقياسه ٢٠ وفرغ من نسخها 

ى عام  م، وقد كتبت بخط مغربي ال ١٨٨٢/ هـ ١٢٩٨جمادى ٔالاو
   ".الحمد هلل الذي أوجب التمسك بالكتاب: "أولها. بأس به
ي فضل ذكر املشائخ وحقائق  - ١/٥ الكوكب الوقاد 

  )٣٣(:ٔالاوراد
ى الورقة /١٥يقع ضمن مجموع من الورقة  أ /١٦١ب إ

ا مس وقد كتب بخط ). سم ٢٢×  ١٨: (سطًرا، ومقياسها ٢١طر
  ".الحمد هلل املنفرد بالعظمة والجالل: "مغربي جميل، أوله

  )٣٤(:هداية الطالب - ١/٦
ا سوى الجزء الثالث ويضم  ي عدة أجزاء لم يتبق م  ٩٣يقع 

وفرغ من ). سم ٢١×  ١٧: (سطًرا، ومقياس ١٨ورقة ذات مسطرة 
ن كتابته عشية يوم  م، وهو ١٨٧٥/ هـ ١٢٩١رجب الفرد عام  ٩الاثن

ن : "أوله. مكتوب بخط مغربي جميل باب البيع معاوضة بمعلوم
ما   ".تعودت ملكي

ي اسم هللا ٔالاعظم - ١/٧    )٣٥(:فوائد نورانية 
ي علم ٔالاسماء ويقع ضمن مجموع من الورقة  وهو مخطوط 

ى الورقة  ١٩٦ ا  ٢٢٢إ بخط مغربي  سطًرا، وقد كتبت ١٩ومسطر
 .وسط
  )٣٦(:حزب النور  - ١/٨

ن  ي ٔالاذكار ؤالاوراد ويقع ضمن مجموع من ورقت وهو مخطوط 
١٠٧ – ١٠٦. 
  )٣٧(:حزب بسم هللا - ١/٩

ي ٔالاذكار ؤالاوراد يقع ضمن مجموع من  وهو كذلك مخطوط 
ن   .١٠٨ – ١٠٧ورقت
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مؤلفات أبو عبد هللا محمد بن املختار بن أحمد بن أبي بكر ) ٢(
  :الكن التنبك

ي اسم هللا ٔالاعظم - ٢/١   )٣٨(:رسالة 
ى الصفحة  ٤٨١يقع ضمن مجموع من الصفحة  ، ٥٢٣إ

كمل نسخه صبيحة ). سم ٢١×  ١٦: (سطًرا ومقياسه ٢٠مسطرته 
ي بن ١٨٩٤/ هـ ١٣١٢رمضان عام  ١٣ٔالاحد  م، بقلم محمد بن ع

، وقد كتب بخط مغربي حسن مزين  . باأللوانعمرو ٔالاغزاوي الفاس
ى نبينا سيدنا : "أوله ى هللا وسلم ع بسم هللا الرحمن الرحيم وص

ى آله وصحبه حمدا ملن أطلع نجوم الفهوم وأسطع أقمار  محمد وع
رة ي فضاء القلوب املن ى آخره..." العلوم    .إ

ى  - ٢/٢ ي الصالة ع الروض الخصيب بشرح نفح الطيب 
   )٣٩(:الن الحبيب
ى الن وفيه يحاول املؤلف  ي الصالة ع ر نفح الطيب  تفس

ي . الحبيب الذي ألفه والده الشيخ املختار بن أحمد يقع املخطوط 
ن ×  ١٨،٥: (سطًرا ومقياسه ٢٠ورقة مسطرته  ١٨٤ٔالاول به : جزئ
ى ). سم ٢٨،٥  ٢٠ورقة من مسطرة  ٢٢٢أما الجزء الثاني فيشمل ع

ن وفرغ من كتابته ). سم ٢٩×  ٢٠: (سطًرا ومقياس  ٢٨يوم الاثن
: أوله. م، وقد كتب بخط مغربي جيد١٨١٠/ هـ ١٢٢٥شوال عام 

ى هللا عليه وسلم بكتاب " الحمد هلل الذي اختص نبينا محمدا ص
  ..."أخرس الفصحاء وأعجز البلغاء

ي شرح التصلية الناصرية  -٢/٣ الفتوحات اللدنية الشرعية 
  )٤٠(:الدرعية

ى الصفحة /١يقع املخطوط ضمن مجموع من الصفحة  ب إ
وقد كتب ). سم ١٨×  ٢٢: (سطًرا ومقياسه ٢٢ب مسطرته /٣١

ى باأللوان، وكمل نسخه عشية يوم ٔالاحد  بخط مغربي جيد مح
ى عام  حمدا ملن : "أول الشرح. م١٨٥٣/ هـ ١٢٧٠سابع جمادى ٔالاو

ي سماء ٔالازل شمس معارف النبوة املحمدية ى آخره..." أطلع  وأول . إ
ى طلعة الذات بس: "التصلية م هللا الرحمن الرحيم، اللهم صل ع
 ".املطلسم
  )٤١(:جنة املريد دون املريد - ٢/٤

ي التصوف ويقع ضمن مجموع من الورقة  ب /١وهو مخطوط 
ى الورقة  ا /١٦٨إ ). سم ٢٢،٥×  ١٧: (سطًرا ومقياسها ١٧أ مسطر

ي يوم الجمعة  / هـ ١٢٢٧ربيع الثاني عام  ١٢فرغ من كتابته 
/ هـ ١٢٨١م، وتم نسخه يوم ٔالاربعاء فاتح ذي القعدة عام ١٨١٢
ى : "أوله. م وقد كتب بخط مغربي جميل١٨٦٧ الحمد هلل ونعم املو

ى ى ما أسبغ وأو  ".والشكر له ع
  )٤٢(:الجرعة الصافية والنفحة الكافية - ٢/٥

ي التصوف ويقع ضمن مجموع من الورقة  وهو كذلك مخطوط 
ى الورقة  ١ ي فاتح وذات مس ١٢٠إ طرة مختلفة، فرغ من تأليفها 

/ هـ ١٢٧٢م وكمل نسخها عام ١٧٩٢/ هـ ١٢٠٧ذي القعدة عام 
ى يد إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إبراهيم١٨٥٥   .م ع
 

  )٤٣(:أوثق عرى الاعتصام لألمراء والوزراء والحكام - ٢/٦
تم بمواضع سياسية ويقع ضمن مجموع من  وهو كتاب 

ى /٧٣الورقة  ا /١٣٧الورقة ب إ : سطًرا ومقياسها ٢٢ب مسطر
وقد كتب بخط مغربي جيد مزين باأللوان، كان ). سم ١٨×  ٢٢(

ى يوم الثالثاء   ١٢٧٠جمادى الثانية عام  ٢٨الفراغ من نسخه ض
حمدا ملن أناب ٔالاقالم مناقب ٔالاقدام وأقام : "أوله. م١٨٥٣/ هـ

ى آخ..." مكاتبة البنان مقام مشافهة اللسان  .رهإ
ر والحديث والفقه والتصوف - ٢/٧ ي التفس   )٤٤(:أجوبة 

ى ٔالاسئلة ال ترد عليه واملتعلقة  ا يحاول املؤلف أن يرد ع وف
ر  ي العنوان التفس ي كما حددها  بمختلف العلوم الدينية و

ي . والحديث والفقه والتصوف ورقة ذات  ١٥٨يقع املخطوط 
نسخها أحمد بن . وسطسطًرا وقد كتبت بخط مغربي  ٢٤مسطرة 

رة للعالم الفقيه املختار ابن الوزير عبد هللا بن الوزير  محمد ابن فق
 .أحمد بن موس

  )٤٥(:وصية بالتقوى  - ٢/٨
ي الوعظ وتقع ضمن مجموع من  ي عبارة عن رسالة  و

ى الصفحة  ١٣٠الصفحة  ن  ١٣٦إ ا متفاوتة ما ب  ٢٩و ٢٣مسطر
. د كتبت بخط مغربي وسط، وق)سم ١٨×  ٢٤: (سطًرا ومقياسها

ى صحة ٕالانجاء وقال : "أولها حمدا ملن أمر باإليصاء وأوجب ٔالاجر ع
ر حساب «جل من قائل  ى الصابرون أجرهم بغ   ".» إنما يو

  )٤٦(:أجوبة فقهية - ٢/٩
ي عبارة عن ردود للمؤلف عن النوازل ال عرضت عليه،  و

ى الورقة /٣٢وتقع ضمن مجموع من الورقة  ا ب /٧٢ب إ مسطر
وقد كتبت بخط مغربي جيد ). سم ١٨×  ٢٢: (سطًرا مقياسها ٢٢

ن  ي يوم الاثن ى باأللوان، وكان الفراغ من نسخها  جمادى  ٢٢مح
ى عام  الحمد هلل واجب حمده والشكر : "أولها. م١٨٥٣/ هـ ١٢٧٠ٔالاو

ى رسول هللا وصحبه  ى ما أوالنا من رفده والصالة والسالم ع له ع
ى آخره..." وجنده  . إ
االت -٢/١٠  )٤٧(:دعوات واب

ى الصفحة  ٣٢٦يقع ضمن مجموع من الصفحة   ٣٤٥إ
ا   .سطًرا وقد كتبت بخط مغربي جيد ١٠مسطر

مؤلفات أحمد البكاي بن محمد بن املختار الكن التنبك ) ٣(
 :القادري 

ى هللا عليه وسلم -٣/١ ي مدح الن ص   )٤٨(:قصيدة 
ى الورقة  ١٦٨الورقة تقع ضمن مجموع من  ا  ١٧٢إ ومسطر

 .سطًرا وقد كتبت بخط مغربي وسط ٢٠
جواب أحمد البكاي بن محمد بن املختار الكن  -٣/٢

ى رسالة محمد بن أحمد أكنسوس  القادري ع
 )٤٩(:املراك التجاني

ن من  وهو مخطوط عبارة عن قصيدة شعرية منظومة يب
القادرية ويدعو الفقيه  خاللها الكن مزايا الطريقة الصوفية

ى اتباعها ونبذ التجانية وما سواها من الطرق املتصوفة . أكنسوس إ
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ي  وقد رد عليه محمد بن أحمد الكنسوس باسم الجواب املسكت 
ي طريقة ٕالامام التجاني بال تثبت ى من تكلم  يتكون  )٥٠(.الرد ع

سطًرا، وقد كتب  ١٤املخطوط من سبع صفحات ذات مسطرة 
ي آخره تاريخ التأليف أو النسخبخط مغ  .ربي جيد ولم يرد 

  مؤلفات أخرى ) ٤(
ى أن لألسرة العلمية الكنتية مؤلفات أخرى  وتجدر ٕالاشارة إ
ى سبيل الذكر ال الحصر ا ع   :باملكتبة الوطنية للمملكة املغربية وم

  :مؤلفات الشيخ املختار - ٤/١
ي  )٥١(كشف النقاب عن أسرار فاتحة الكتاب، جذوة ٔالانوار 

ى نفح  )٥٢(الذب عن مناصب أولياء هللا ٔالاخيار، حاشية ع
ي شرح املقصور واملمدود، )٥٣(الطيب، ي  )٥٤(فتح الودود  كتاب 
 )٥٧(.وحزب ٕالاسراء )٥٦(نزهة الراوي وبغية الحاوي، )٥٥(العقائد،
  :مؤلفات محمد بن املختار - ٤/٢

الطرائف والتالدة من كرامة  )٥٨(حقيقة الخامسة من الطلسمة،
ن الوالد والوالدة  )٥٩(.الشيخ

  :مؤلفات أحمد البكاي -٤/٣
ى أهل مراكش، ي التصوف، )٦٠(رسالة إ وفتح  )٦١(رسالة 

ى أبي عبد هللا محمد أكنسوس ي الرد ع    )٦٢(.القدوس 
  

  خاتمة
أن أستعرض نماذج مما تتوفر  سبقلقد حاولُت من خالل ما 

الوطنية للمملكة املغربية بالرباط من مؤلفات رجاالت  املكتبةعليه 
ن،  ى رأسهم العالمة أحمد بابا فضاًل عن الكنتي علم من تنبكت وع
ا باملكتبة الوطنية خاصًة إذا  ي أن أحطُت بكل ما يوجد م وال أد
علمنا أن العديد من املجامع املهمة لم تكشف لنا بعد عن خباياها 

  .ٓالان حطبوعات الحجرية لم ُتفهرس كاملة الغميسة، كما أن امل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(امللحق رقم 
ر  ى من مخطوط الدر النض   الصفحة ٔالاو

ر ى الشفيع البش   )٦٣(ي كيفية الصالة ع
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٢(امللحق رقم 

ى من مخطوط تحفة الفضالء   الصفحة ٔالاو
  )٦٤(ببعض فضائل العلماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٣ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقاالت ...علماء من تنبكت ، لحسن تاوشيخت        

א    

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

ُم.
حّك
.مة

بع
ر

 
ية
سنو

  

 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  )٣(امللحق رقم 
  صفحة من مخطوط كفاية املحتاج

ي الديباج   )٦٥(ملعرفة من ليس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
 

ي املكتبة الوطنية تحت أرقام) ١(  ٣٩٤٤، )د ٧٦٦( ٢٢٢٩: هذا املخطوط مسجل 
ي املجلد الخامس من فهرس ) د ١٦٤١( ٢٢٣٠، )د ١٩٧٥( ورد ذكره 

)  ٩٠ – ٨٩ص ( ١٩٩٧املخطوطات العربية املحفوظة بالخزانة العامة طبعة 
ي الجزء الثاني من القسم الثاني الطبعة الثانية   – ١٨٧ص ( ٢٠٠١و

١٨٨ .(  
ورد ذكره ) د ١٦٤١( ٢٢٣٠: تحت رقم الوطنيةمسجل باملكتبة  املخطوطهذا ) ٢(

ي الجزء الثاني للقسم الثاني من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة 
  ).١٨٨ص (  ٢٠٠١العامة الطبعة الثانية 

ي املكتبة الوطنية تحت رقم ) ٣( ورد ). د ١٦٤١(  ٢٢٦١هذا املخطوط مسجل 
ي الجزء الثاني للقسم الثاني من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة  ذكره 

ي ملحقه ) ٢٠١ – ٢٠٠ص ( ٢٠٠١العامة، الطبعة الثانية  وذكره بروكلمان 
ي معجم املطبوعات ) ٧١٦ص (الجزء الثاني  هذا ). ٣٨٠ص (وسركيس 

املخطوط حقق من طرف سعيد سامي ونشر من طرف معهد الدراسات 
صفحة  ٨٠صفحة بالعربية و ٨٤ويتكون من  ١٩٩٢ٕالافريقية سنة 

 ]. C36720/3.bis/  ٩٢٢: رقمه باملكتبة الوطنية. [بالفرنسية
 ٢٢٤١، )٢/د ٤٧١( ٤٠٧: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت أرقام) ٤(

ي ملحقه الجزء الثاني ). د ٢١٠٠/٨( ٣٩٤٢و) د ٩٨٤( ص (ذكره بروكلمان 
ي كتاب مؤرخو الشرفاء ) ٣٥٢ ي املجلد ) ٢٥٣ص (ولفي بروفنصال  وورد 

ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 
ي الجزء الثاني من القسم الثاني طبعة ) ١٢٥ص ( ١٩٩٧/١٩٩٨  ٢٠٠١و

ي ا) ١٩٣ -١٩٢ص (  )٨٩ص ( ١٩٩٧ملجلد الخامس طبعة و
 

 
 ١٤٩٢و) د ٤٢٠( ١٨١: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٥(

ي املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية ) د ١٣٦٠( ورد ذكره 
ي الجزء ٔالاول ) ٦٠ص ( ١٩٩٨– ١٩٩٧بالخزانة العامة الطبعة الثانية  و

ي فهرس ). ٢٩٠ص ( ٢٠٠١من القسم الثاني، الطبعة الثانية  كما ورد 
ن تحت رقم  ي  ١٠٢٥الكتب العربية لخزانة القروي وأورده ابن أبي شنب 

 .٣١٠، الصفحة ٩٤إجازة عبد القادر الفاس رقم 
 ٥٣٤، )٣/د ١٩٤( ٥٠٨: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت أرقام) ٦(

ي الجزء ورد ذكره ) ١/د ١٧٢٤( ٣٣٩٨و) د ١٠٧٩( ١٤٤٧،) ٧/د ٤٧٨(
ٔالاول للقسم الثالث من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة طبعة 

ي املجلد ٔالاول الطبعة الثانية )٢٢٠ -  ٢١٩ص ( ١٩٧٣  ١٩٩٨ – ١٩٩٧، و
ي القسم الثاني ) ٢٤٨وص  ٢٠٤ص (  ٢٠٠١الطبعة الثانية ) الجزء ٔالاول (و
: عنوانوقد نشر من طرف معهد الدراسات ٕالافريقية تحت ) ٢٧٨ص (

 ١٨٣( ٢٠٠٠تحقيق فاطمة الحراق وجون هانويك، الرباط . معراج الصعود
   ).صفحة بالعربية

ورد ) ١٦/د ٥١٧( ٥٤٣: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٧(
ي املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة  ذكره 

 )٢٦٧ص ( ١٩٩٨– ١٩٩٧الطبعة الثانية 
ي ) ق ٨٤( ٢٠٩: ذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقمه) ٨( ورد ذكره 

املجلد السابع من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة، طبعة 
  ).٢٠٦ص ( ٢٠٠٢ – ٢٠٠١

ورد ) ١١/د ١٦٤١( ٣٠٥٥: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٩(
ي الجزء ٔالاول للقسم الثالث من فهرس املخطوطات العربية  ذكره 

 ).١٠١ص (  ١٩٧٣بالخزانة العامة الرباط، مطبعة التومي 
ورد )  ٢/د ١٧٢٤( ٤٥٣٥: مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم املخطوطهذا ) ١٠(

ي املجلد الخامس من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة  ذكره 
ن وتمت دراسته وطبعه من طرف حس) ٢٧٥ص ( ١٩٩٧الرباط، طبعة 

ر: "جالب تحت عنوان مراكش، " أحمد بابا السوداني وكتابه الدر النض
  ).صفحة ٧٧( ١٩٩٢طبعة 

، ١٨٩٦، ٢٣٥٨: هذا املخطوط مسجل بالخزانة الحسنية تحت أرقام) ١١(
  .١٣١٤٤و ١١٣١١، ٩٩٠٢مجموع، /٩٩، ٢١٣٩، ٤٢٠٦

مجموع، /١٩٧٠، ٦٨١: هذا املخطوط مسجل بالخزانة الحسنية تحت أرقام) ١٢(
  ٨٠٧٧و ٣٠٢٩، ٢٠٤٥، ٤٥٣، ١١٦٢٦، ٩٩٠٢، ١٧٤١

 ٦٣٠٨، ٥٦٧٥: هذا املخطوط مسجل بالخزانة الحسنية تحت أرقام) ١٣(
  .مجموع/٥٥٣٤و

  .٥٨١٣: هذا املخطوط مسجل بالخزانة الحسنية تحت رقم) ١٤(
  .٣/٣٨٦: الخزانة الصبيحية تحت رقمهذا املخطوط مسجل ب) ١٥(
  .٨/١٩٨: يحية تحت رقمالخزانة الصبهذا املخطوط مسجل ب) ١٦(
  .٢/٢٧٨: الخزانة الصبيحية تحت رقمهذا املخطوط مسجل ب) ١٧(
  . ٢٤/١٢٤: هذا املخطوط مسجل بالخزانة الصبيحية تحت رقم) ١٨(
  .٣٧ق : هذا املخطوط مسجل بخزانة ابن يوسف تحت رقم) ١٩(
  .٣٤ق : هذا املخطوط مسجل بخزانة ابن يوسف تحت رقم) ٢٠(
  .ع ٣٧٩: ل بخزانة مؤسسة عالل الفاس تحت رقمهذا املخطوط مسج) ٢١(
  .ع  ٧٦٤: هذا املخطوط مسجل بخزانة مؤسسة عالل الفاس تحت رقم) ٢٢(
 A80 2890 و   A802608الخزانة العامة : هذا املطبوع مسجل تحت أرقام) ٢٣(
امي ١/٤٥٣٤الخزانة الكتانية : هذا املطبوع مسجل تحت أرقام) ٢٤( ، خزانة ال

 )٣/٢٨، خزانة محمد بوطالب ١/١٠٧٣الكالوي 
امي ٣/٤٥٣٤الخزانة الكتانية : هذا املطبوع مسجل تحت أرقام) ٢٥( ، خزانة ال

 )٣/٢٨، خزانة محمد بوطالب ١٠٧٣الكالوي 
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امي ٤/٤٥٣٤الخزانة الكتانية : هذا املطبوع مسجل تحت أرقام) ٢٦( ، خزانة ال

 )٤/٢٨، خزانة محمد بوطالب ١٠٧٣الكالوي 
امي ٤/٤٥٣٤الخزانة الكتانية : هذا املطبوع مسجل تحت أرقام) ٢٧( ، خزانة ال

 ) ٤/٢٨، خزانة محمد بوطالب ١٠٧٣الكالوي 
  .١٥٤٦٧Aالخزانة العامة : هذا املطبوع مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٢٨(
) ٢/د ١٢٧( ١٠٦: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٢٩(

ي املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات و ) د ١٧٥٤( ٤٥٧٤و رد ذكره 
وكذلك ) ٤٠ص ( ١٩٩٨ - ١٩٩٧العربية بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 

 ).  ٢٨٧ص ( ١٩٩٧ي املجلد الخامس طبعة 
) ١/د ١٢٧( ١٠٦: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٠(

ا يسم الروض ) ٨/ د  ٢٢٥٧( ٤٥٧٥و توجد نسخة منه مع شرح عل
 ١٢٤٠الخصيب ملحمد بن املختار مرتبة باملكتبة الوطنية تحت رقم 

ي املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية ) د ٧٣٠( وورد ذكره 
ي املجلد ) ٤٠ص ( ١٩٩٨ -١٩٩٧طبعة الثانية بالخزانة العامة، ال وكذلك 

 ).  ٢٨٧ص ( ١٩٩٧الخامس طبعة 
ي ) د ٣٤٣( ٧: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٣١( ورد ذكره 

املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة 
 ).  ١٢ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الثانية 

 ١٣٣٥و) د ٢٢٦( ٩٩: باملكتبة الوطنية تحت رقمهذا املخطوط مسجل ) ٣٢(
ي الجزء ٔالاول من القسم الثاني من فهرس ) د ١٤٢٩( ورد ذكره 

 ).  ٢٤٥ص ( ٢٠٠١املخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 
ورد ) د ١٦٦١( ١٢٩٠: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٣(

ي الجزء ٔالاول من ا لقسم الثاني من فهرس املخطوطات العربية ذكره 
 ).  ٢٣١ص ( ٢٠٠١بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 

ورد ذكره ) د ٣٧٢( ١٦٣١: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٤(
ي الجزء ٔالاول من القسم الثاني من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة 

 .  )٣٣١ص ( ٢٠٠١العامة، الطبعة الثانية 
ورد ) ٣/د ٢٠٩( ٥٠٩: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٥(

ي املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة،  ذكره 
 ).  ٢٠٧ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الطبعة الثانية 

ورد ) ٩/د ٢٥٣( ٥١٢: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٦(
ي املجلد ٔالاول م ن فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة، ذكره 

 ).  ٢١٤ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الطبعة الثانية 
ورد ) ١٠/د ٢٥٣( ٥١٢: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٧(

ي املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة،  ذكره 
 ).  ٢١٤ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الطبعة الثانية 

) ١٨/د  ٢٠٠٠( ٤٤٣٥: طوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقمهذا املخ) ٣٨(
ي املجلد الخامس من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة  ورد ذكره 

 ).  ٢٤٨ص ( ١٩٩٧العامة 
 ١٢٤٠و) ك ١٦٤( ٣٠١: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٣٩(

ي الجزء ٔالاول من القسم الثاني من فه) د ٧٣٠( رس ورد ذكره 
) ٢١٧ص ( ٢٠٠١املخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 

ي املجلد السادس طبعة   ).  ١٤٠ص ( ٢٠٠٠ – ١٩٩٩و
ورد ) ١/ د  ١٨٥٥( ٤٥٧٩: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٠(

ي املجلد الخامس من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة  ذكره 
 ).  ٢٨٨ص ( ١٩٩٧

ورد ) د ١٠٣٨( ١٠٦٣: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٤١(
ي الجزء ٔالاول من القسم الثاني من فهرس املخطوطات العربية  ذكره 

 ).  ٢٤٨ص ( ٢٠٠١بالخزانة العامة، الطبعة الثانية 
 

 
ورد ذكره ) د ٣٦٠( ١٢٥: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٢(

د ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة ي املجل
 ).  ٤٦ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الثانية 

ورد ) ٣/ د  ١٨٥٥( ٤٠٤٠: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٣(
ي املجلد الخامس من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة  ذكره 

 ).  ١٢٧ص ( ١٩٩٧
ي ) د ٢٢٦( ٩٩: باملكتبة الوطنية تحت رقمهذا املخطوط مسجل ) ٤٤( ورد ذكره 

املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة، الطبعة 
 ).  ٣٨ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الثانية 

ورد ) ٨/د ٢٢٥٤( ٣٥٠١: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٥(
ي الجزء ٔالاول للقسم الثالث من فهرس  املخطوطات العربية ذكره 

 )٢٥٧ص ( ١٩٧٣بالخزانة العامة الرباط، مطبعة التومي 
ورد ) ٢/د ١٨٥٥( ٣٤١٧: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٦(

ي الجزء ٔالاول للقسم الثالث من فهرس املخطوطات العربية  ذكره 
 )٢٢٦ص ( ١٩٧٣بالخزانة العامة الرباط، مطبعة التومي 

ورد ) ٣/د ١٢٧( ١٠٦: طوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقمهذا املخ) ٤٧(
ي املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية بالخزانة العامة،  ذكره 

 ).  ٤٠ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الطبعة الثانية 
ورد ذكره ) ٥/د ٤٩٢( ٨٣: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٨(

لعربية بالخزانة العامة الطبعة ي املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات ا
 ).  ١٢ص ( ١٩٩٨-١٩٩٧الثانية 

 ١٠٨٦و) د ٢٠٦( ٣٩٥: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٤٩(
ي املجلد ٔالاول من فهرس املخطوطات العربية ) د ١٠٧١( ورد ذكره 

 )١٢٢ص ( ١٩٩٨– ١٩٩٧بالخزانة العامة الطبعة الثانية 
ورد /) د ١٦٠٤( ٣٦٨٠: املكتبة الوطنية تحت رقمهذا املخطوط مسجل ب) ٥٠(

ي الجزء ٔالاول للقسم الثالث من فهرس املخطوطات العربية  ذكره 
وطبع ) ٣١٨ -  ٣١٧ص ( ١٩٧٣بالخزانة العامة الرباط، مطبعة التومي 

ى الحجر بالجزائر سنة   ).صفحة ٧٨(ميالدية  ١٩١٣/ هجرية  ١٣٣١ع
 .د ٣٤٣: وطنية تحت رقمهذا املخطوط مسجل باملكتبة ال) ٥١(
 .ك٢٥٧٩: باملكتبة الوطنية تحت رقم هذا املخطوط مسجل) ٥٢(
 ك ٢٢٢٠: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٣(
 د ٢٩٤٠ك و ٢٥٧٢: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٤(
 ك ٢٤٧٢: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٥(
 ك ١٣٢٧كو ٢١٤٨: خطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقمهذا امل) ٥٦(
 ج ٩٦٢: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٧(
 ج ٧٥: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٨(
 ج ٢٢٩٤ج و ١٤: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٥٩(
 .د مكرر  ١٠٧١: تحت رقمهذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية ) ٦٠(
 د ٢٨٣١: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٦١(
 ك ٢٤٥٥: هذا املخطوط مسجل باملكتبة الوطنية تحت رقم) ٦٢(
ر): حسن(جالب ) ٦٣(  ١٩٩٢مراكش . أحمد بابا السوداني وكتابه الدر النض

 ).٣٦الصفحة (
تحفة الفضالء ببعض فضائل العلماء ألحمد باب : جامعة محمد الخامس ) ٦٤(

تحقيق سعيد سامي، . م ١٦٢٧/ هـ  ١٠٣٦ –م  ١٥٥٦/ هـ  ٩٦٣(التنبك 
 -٣–الرباط، منشورات معهد الدراسات ٕالافريقية، نصوص ووثائق 

 ).١٢والصفحة  ٩الصفحة ( ١٩٩٢
املجلد . ، معلمة املغرب"أحمد باب السوداني التنبك): "محمد(مطيع ) ٦٥(

 ).  ١٦٦الصفحة ( ١٩٨٩ٔالاول، مطابع سال 


