


تقديم

بفزل هللا كتػؼيقو نقجـ لمقخاء كالسذتغميغ في مجاؿ تاريخ العمػـ بالغخب اإلسبلمي كذاؼ مخصػشات    
اإلسياـ في كأعبلـ العمػـ التصبيؿية بالسغخب األقرى في مجاؿ الحداب كاليشجسة، كىػ ما نبتغي مشو 

التعخيف بأصالة السغاربة كجػدة إنتاجيع في مجالي الخياضيات كاليشجسة باعتبارىسا أساس التفكيخ العمسي 
   .في بعجيو الشطخؼ كالتصبيقي كما لحلظ مغ مقاصج فمدؽية كعسخانية

تحت إشخافشا كقج قاـ الباحث بسخكد ابغ البشا السخاكذي عبج العديد الشقخ بإنجاز ىحا العسل السبارؾ    
السباشخ، كبتػجيو مغ فزيمة الجكتػر أحسج عبادؼ، األميغ العاـ لمخابصة السحسجية لمعمساء، متتبعا آثار 

)كالخدانة الحدشية كالسكتبة الػششية  مخصػشات الحداب كاليشجسة بالسغخب في مختمف السكتبات كالخدائغ
مع التعخيف بالسخصػط كمؤلفو كسياقو الدمشي ، فػفق لجسع أكبخ قجر مسكغ مشيا كالخدانة الربيحية ...(

 ... كالثقافي
كيأتي ىحا الكذاؼ كأكؿ حمقة عمسية في ىحا السزسار ستتمػىا أخخػ، بتػفيق مغ هللا، متعمقة بسياديغ    

عمسية أخخػ كالصب كالفمظ كالكيسياء كالجغخاؼيا كغيخىا، كإنسا بجأنا ىحه السداىسة العمسية في مجاؿ 
سي السغخبي بسجاؿ الخياضيات كعخفاف بالجسيل لمعالع السغخبي ابغ البشا األزدؼ السخاكذي السخصػط العم

 ؾ ...ؼ يتذخؼ مخكدنا بحسل اسسو السبار الح
نتسشى أف يكػف ىحا العسل مفيجا لمسذتغميغ بسجاؿ تاريخ العمػـ الكػنية في العالع اإلسبلمي كفي الغخب    

اإلسبلمي عمى كجو الخرػص، كأف يجج مجاالت تصبيؿية في حقػؿ البحث التاريخي كالكػديكػلػجي 
حداب كاليشجسة كاإلبدتيسػلػجي، كأيزا في مجاؿ استذخاؼ آفاؽ البحث العمسي السغخبي في مجالي ال

... مغ حيث التأشيخ الفكخؼ ضسغ رؤية عسخانية شاممة
 .وهللا السػفق لمخيخ كالسعيغ عميو

 د. جساؿ بامي
رئيذ مخكد ابغ البشا السخاكذي



 

 
 

 كذاف مخظهطات وأعالم العمهم التظبيقية 
 الحداب واليشدسة يبالسغرب األقرى في مجال 

 
 إنجاز عبد العزيز الشقر

البشا السراكذيمركز ابن   

 
اج الفشدالَّوي الفاسي" )الستهفى عام  -1  601"ابن الياسسين، أبه دمحم عبد هللا بن دمحم بن حجَّ

 ، لو:1م(1204ه/
 :[الياسسيشية] «أرجهزة في الجبر والسقابمة»  -1

 أ(. 69أ إلى  68)مغ الػرقة  916بخقع  ضسغ مجسػع بالخدانة الحدشيةمشيا تػجج ندخ 
 كرقتاف. :عجد صفحاتيا

 مظمعيا: 
 الحسج هلل عمى ما أليسا       َكَمغَّ مغ تعميسو كفيَّسا 
.      ............................................ 

 عمػػػى ثػػػػبلثة يػػػجكر الجبػػػُخ      الساُؿ كاألعجاُد ثع الجحرُ 
 آخرىا:

ه نقراُف       فافيْع ىجاؾ السِمظ الجيَّافُ   كَضخبو في ضجِّ
 بيتا. 53عجد أبياتيا: 

بخقع  ضسغ مجسػعكندخة  ،1635بخقع بشفذ الخدانة: ضسغ مجسػع ثانية  كتػجج مشيا ندخ
 . كندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 2 أ( 24ب إلى  23)مغ الػرقة  8842

                                                           
1
، والذخٌرة السنٌة فً تارٌخ الدولة المرٌنٌةة ألبةً عرا الساسةً، والنصةون 535انظر ترجمته فً: تكملة الصلة البن األبار ص  - 

 الٌانعة البن سعٌد المنربً.
2
 .79 -77فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 



 

 
 
(1588 D 84/أ إلى 83( )مغ الػرقة.)بدبل بعشػاف  كندخة بالخدانة الربيحية 3/ب

صفحات(، كعجد  4) 3، عجد أكراقيا 237/9"الياسسيشية، )أرجػزة ؼ الجبخ كالسقابمة" بخقع 
( )مغ 1023/5كتػجج مشيا ندخة بسكتبة جامعة أـ القخػ ضسغ مجسػع بخقع ) 52.4أبياتيا 

كتػجج مشيا ندخة بسكتبة تدتخبيتي بعشػاف "األرجػزة  2.5(، عجد أكراقيا 44إلى ص  42ص 
كندخة أخخػ بشفذ السكتبة  6/كجو.35، عجد أكراقيا 3234/3لياسسيشية ضسغ مجسػع بخقع ا

، كندخة 7(235إلى ص  233)مغ ص  3486/22كبشفذ العشػاف ضسغ مجسػع بخقع 
أخخػ بشفذ السكتبة بعشػاف "األرجػزة الياسسيشية في الجبخ كالسقابمة" ضسغ مجسػع بخقع 

ا ندخة بسكتبة جامعة بخندتػف بعشػاف "األرجػزة كتػجج مشي 8(.92-90)مغ ص  4809/7
كتػجج مشيا ندخة بسكتبة الفاتيكاف  9ب. 12 -ب 11، عجد أكراقيا 3051الياسسيشية" بخقع 

 1724/13.10بعشػاف "األرجػزة الياسسيشية في الجبخ" بخقع 
كأشار في مقجمتيا إلى أف د. ، 11نذخىا األستاذ د. السيجؼ عبج الجػاد في ندخة إلكتخكنية

جبلؿ شػقي سبق أف نذخىا ضسغ كتابو "مشطػمات ابغ الياسسيغ" كنذخىا أيزا التيامي 
زمػلي ضسغ رسالتو لمساجدتيخ، كأشار األستاذ عبج الجػاد إلى أنيا متزسشة أيزا في شخح 

 دمحم سػيدي.د. السخحـػ  ، كقج حقق كنذخ ىحا الذخحسبط السارديشي ليا
مع دراسة رياضية كتاريخية )بالمغة اإلنجميديية(  حلظ األستاذ السيجؼ عبج الجػادك نذخىا

 ضسغ :
Mahdi Abdeljaouad, 12

TH 
Century Algebra in an arabic poem : IBN AL-

YĀSAMIN’S URJŪZA FI’L-JABR WA’L-MUQĀBALA, in LLULL, 

25. p. 181-194. 

يع بحيات كد. لبشى نُ  ذخت ىحه األرجػزة مخة أخخػ مع تقجيع تاريخي مغ شخؼ د. إبخـا
يع اليخاـ نرهص مغربية محققة في تاريخ العمهمالعسارؼ ضسغ :  ، تشديق كتقجيع د. إبخـا

 .30-11. ص 2022، 1كد. الخياشي الخيفاعي، دار صسة برشاعة الكتب، ط
                                                           

3
 .765، القسم الثانً، ص 7فهرس المكتبة الوطنٌة، ج  - 

4
 .557فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 

5
 .337، ص 7فهرس مخطوطات جامعة أم القراى ج - 

6
 .538-537، ص 4-5فهرس المخطوطات العربٌة فً مكتبة تشستربٌتً  - 

7
 .789 ، ص7-5فهرس المخطوطات العربٌة فً مكتبة تشستربٌتً،  - 

8
 .975، ص 7-5فهرس المخطوطات العربٌة فً مكتبة تشستربٌتً،  - 

9
 .358، ص 5، مجموعة ٌهودا 7فهرس المخطوطات العربٌة فً جامعة برنستون، ج - 

10
 .759المخطوطات العربٌة فً مكتبة الساتٌكان، ص  - 

11
 .academia.eduموقع  ٌمكن تحمٌل األرجوعة من الحساب الشخصً لألستاذ المهدي عبد الجواد على - 



 

 
 
 : «الغبارتمقيح األفكار في العسل برشهم »  -2

. وقد حققه األستاذ التهامي BG K 222تػجج ندخة مشو بالسكتبة الػششية بالخباط بخقع 

ضمه أطروحته للماجستير، لكه التحقيق لم يُنشر إلى اآلن. 3991زمىلي سنة 
12

 

 

 
، 13(ـ1205-ـ1204ق/ 601الستػفى سشة ) "األنراري الدبتي، أبه العباس أحسد بن جعفر" -

 لو:
 :«حروف الزمام تقييد في قمم»  -3
إلى  111مغ الػرقة ) (د 486)بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع مشو ػجج ندخة ت

112).14 
 

 ، لو:15ـ(1291ق/690)الستػفى عاـ "التمسداني الدبتي، إبراهيم بن أبي بكر  -
 )أرجػزة(: «تمخيص نظم في أصل عمم الجبر والسقابمة»  -1
 صفحات(. 3) 2، عجد أكراقيا 237/10بدبل بخقع  بالخدانة الربيحية مشو تػجج ندخة 

 أوليا: 
 ما َأْنَعَسا   َكَمغَّ ِمغ تعميسو كفيَّسا الحسج هلل عمى 

 آخره:
 16ثعَّ صبلة هللا كالدبلـُ    عمى الحؼ بو اىتجػ األناـ 

 
، "17(م1321/ه 721 الستهفى عام) "األزدي السراكذي ، أحسد بن دمحم أبه العباس"ابن البشاء -

 لو : 
                                                           
12

 - Mahdi Abdeljaouad, Mathématiques et culture : l’exemple du Maghrébin Ibn al-Yāsamīn (m. 1204), 
in Actes du colloque Printemps de Cirta : Eclosions mathématiques et philosophiques, Constantine, 
2009. 

 ذا المخطوط بمكتبة اإلسكندرٌة، لكننا لألسف لم نستطع الحصول على بٌاناتها.نشٌر إلى أن هناك نسخة أخرى من ه -
13

، ص 5. ونٌةل االبتهةاج بتطرٌةع الةدٌباج، ج87، ص 5. وسلوة األنساس، ج507، ص 5انظر ترجمته فً: األعالم للعركلً، ج - 

69. 
14

 .(بروفنصال) 565، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
15

 .56، ص 5ترجمته فً: معجم المؤلسٌن جانظر  - 
16

 .480فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 



 

 
 

 :«تمخيص أعسال الحداب »  -1
 اآلخخ.  ةمبتػر  ، كىي12عجد صفحاتيا:  ،154الخباط بخقع بتػجج ندخة مشو بكمية اآلداب 

 .18: الغخض في ىحا الكتاب تمخيز أعساؿ الحداب كتقخيب أبػابو كمعانيو... إلخاأولي
، كندخة ضسغ مجسػع 19، كعجد أكراقيا 5973الحدشية بخقع بالخدانة  مشو ندختاف تػجج
تػجج مشو ندخة أخخػ بالسكتبة الػششية بالخباط بعشػاف  .419 عجد أكراقيا، 388بخقع 

إلى  219مغ الرفحة ) (د 328)ضسغ مجسػع بخقع  "تمخيز ابغ البشاء في الحداب"
(. 560إلى  544د( )مغ الرفحة 21/2023كندخة أخخػ ضسغ مجسػع بخقع ) 20.(224

(. كندخة أخخػ 101إلى  91د( )مغ الرفحة 2/2313كندخة أخخػ ضسغ مجسػع بخقع )
، عجد أكراقيا 237/7كندخة بالخدانة الربيحية بدبل بخقع  21د.328: 526مختبة تحت عجد 

كتػجج مشو ندخة أخخػ بخدانة ابغ يػسف بسخاكر ضسغ مجسػع بخقع  22.صفحة( 19) 10
اصخية بتسكػرت بخقع مشو ندخة أخخػ بجار الكتب الشكتػجج  23 .3، كرقع السخصػط ىػ 579

كتػجج مشو ندخة أخخػ  25يب.1882كتػجج ندخة أخخػ بشفذ السكتبة بخقع  24ب.1753
كندخة أخخػ بشفذ السكتبة بخقع  26ـ(. 10369بسكتبة عبج هللا كشػف بصشجة بخقع )

بالجار البيزاء بخقع  مؤسدة السمظ عبج العديدندخة بسكتبة ك  27، كىي تامة.10370
كتػجج مشو  3908.29كندخة بسكتبة بصخسبػرغ بخكسيا بخقع  13.28، عجد أكراقيا (262/3)

كتػجج مشو ندخة بسكتبة جامعة  30حداب. 3667/2ندخة بسكتبة الحـخ السكي الذخيف بخقع 
 20.31، عجد أكراقيا 240بخندتػف بخقع 

                                                                                                                                                                                     
17

، وجذوة االقتباس البن 68-65، ونٌل االبتهاج للتنبكتً ص 779-778ص  5انظر ترجمته فً: الدرر الكامنة البن حجر ج - 

 .77-73القاضً ص 
18

 .338-337فهرس كلٌة اآلداب، ص  - 
19

 .46-45الحسنٌة، ص  فهرس الخعانة - 
20

 .(بروفنصال) 737، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
21

 .563، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
22

 .480فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 
23

 وسف بمراكش.سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌ - 
24

 .509دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 
25

 .559دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 
26

 .54مكتبة عبد هللا كنون بطنجة، ص  - 
27

 .95فهري مخطوطات مكتبة عبد هللا كنون التامة، ص  - 
28

 .677، ص 7العربٌة واألماعٌنٌة )مؤسسة الملك عبد الععٌع الدار البٌضاء(، جفهرس المخطوطات  - 
29

 .84-83المنتقى من مخطوطات جامعة بطرسبورغ، ص  - 
30

 .5775السهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكً الشرٌف، ص  - 
31

 .375، ص 5، مجموعة ٌهودا 7فهرس المخطوطات العربٌة فً جامعة برنستون، ج - 



 

 
 

ضسغ مشذػرات الجامعة التػندية سشة حققو كتخجسو إلى الفخندية دمحم سػيدي، كُنذخ 
1969. 

 
 :«رفع الحجاب عن وجهه أعسال الحداب»  -4

 392ح( )مغ الرفحة  94تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )
  .036(، رقع السيكخكفيمع 462إلى 
 ....""الحسج هلل الحق السبيغ، الحؼ جعل لشا عقػال بيا نفيع كبيا ندتعيغ  أوليا:
"عجة أجداء القصخ مثل ثمث أجداء الجكر كسا فعمو أىل الييئة كما ذكخت في ىحا  آخرىا:

 32السػضػع كاؼ ؼيسا أردت".
كتػجج مشو ندخة  56.33، عجد أكراقيا B80بخقع   كتػجج مشو ندخة بسكتبة جامعة بخندتػف 

 2186.34بالخدانة الحدشية بخقع 
حققو كشخحو شخحا رياضيا كفمدؽيا الجكتػر دمحم أببلغ، مشذػرات كمية اآلداب ضيخ ميخاز 

 .1994بفاس، سشة 
 
 :«رسالة في األشكال السداحية والتكدير» -5

 .4، عجد أكراقيا 5415تػجج ندخة مشو بالخدانة الحدشية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
سة كبديصة"."اعمع أف األشكاؿ السداحية عمى قدسيغ: أوليا:   ُمَجدَّ
ُع السخخكط فشزخب ُثُمَث سيِسو في بديط قاعجِتو يُكػف تكديخه كقج ذكخنا  آخرىا: "كأما الُسَجدَّ

، كمغ أحاط عمسا برشاعة [يشبغي]عمَّتو. كىحه نبحة جاءت عمى حدب عخضشا ألعمى ما 
 ".[ياعمى األشكاؿ ... كعمى استخخاج ما يسكغ استخخاجو مغ مجيػالت]اليشجسة يقجر 

ب  9)مغ الػرقة  4748بشفذ الخدانة، ندخة ضسغ مجسػع بخقع ُأخخييغ يػجج مشو ندختاف 
. كندخة أخخػ 3أراقيا  عجد ب( بعشػاف "رسالة ابغ البشا في األشكاؿ السداحية"، 11إلى 
 ، كىي ندخة مبتػرة 2عجد أكراقيا  بعشػاف "رسالة في األشكاؿ السداحية"، 6671بخقع 

 
                                                           

32
 )مجموعة دمحم الحجوي(. 377-375، ص 8فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 

33
 .  337، ص 5، مجموعة جارٌت 5فهرس المخطوطات العربٌة فً جامعة برنستون، ج - 

34
 .755كشاف الكتب المخطوطة بالخعانة الحسنٌة، ص  - 



 

 
 

كندخة بالخدانة الربيحية بدبل بعشػاف "رسالة في السداحة كالتكديخ" بخقع  .35اآلخخ
 16) 8، عجد أكراقيا 488/6كندخة أخخػ بخقع  صفحات(. 8) 5، عجد أكراقيا 262/9

 36صفحة(.
دمحم سػيدي، األشكاؿ السداحية ألبي العباس أحسج بغ البشا السخاكذي، مجمة معيج 

. )اعتسج السحقق 520-491، ص 1984الجدء الثاني، ، 28، السجمج السخصػشات العخبية
 عمى الشدخة الخصية التي يسمكيا(.

دمحم العخبي الخصابي، رسالتاف في عمع السداحة البغ الخقاـ كابغ البشا، مجمة دعػة الحق، 
 . )اعتسج السحقق عمى ندخ الخدانة الحدشية الثبلث(.47-39، ص 1986، 256العجد 

 
 :«أشكال ومجدسات»  -6

د( )مغ الرفحة 15/2215تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )
 (.323إلى  318

"قاؿ الذيخ الفؿيو األجل أبػ العباس ... اعمع أف األشكاؿ السدساة السجدسات عمى أوليا: 
 37قدسيغ الخ".

سابقة الحكخ مبلحطة : نطخا ألنشا لع نقف بذكل مباشخ عمى ىاتو السخصػشة كالسخصػشة 
مخ يتعمق بشفذ )رسالة في األشكاؿ السداحية كالتكديخ(، فإنو ال يسكششا الجـد إف كاف األ

 العسل(.
 
 38:«الجبر والسقابمة»  -7

 39.(10369تػجج مشو ندخة بسكتبة عبج هللا كشػف بصشجة بخقع )
 ، ص1986، الكػيت 2نذخ ضسغ: أحسج سميع سعيجاف، تاريخ الجبخ في العالع العخبي، ج

398-613. 
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 .63-65فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
36

 .497الصبٌحٌة بسال، ص فهرس الخعانة العلمٌة  - 
37

 .575، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
38

 حٌاة ومؤلسات ابن البنا. - 
39

 .57مكتبة عبد هللا كنون بطنجة، ص  - 



 

 
 
 «:االقتزاب في العسل بالرومي والحداب»  -8

 2.40، كرقع السخصػط ىػ 478تػجج مشو ندخة بخدانة ابغ يػسف بسخاكر ضسغ مجسػع بخقع           
 

 1344ىووو/ 745)الستووهفى سووشة  "السغربوويالسرووراتي  "اليووهاري، عبوود العزيووز بوون عمووي بوون داود -
 لو:، 41م(
 :«شرح التمخيص البن البشا»  -1

كتػجػج مشػو ندػخة بسكتبػة عػارؼ  3080.42ت بػخقع بجار الكتب الشاصخية بتسكػخك  تػجج مشو ندخة
حدػػاب(، عػػجد صػػػفحاتو  21حكسػػت بالسجيشػػة السشػػػرة بعشػػػاف "المبػػاب فػػي أعسػػاؿ الحدػػاب" بػػخقع )

 43كىي ندخة محـبة. 130
أثبتشا أعبله العشػاف كسا كرد في بعس فيػارس الخدانػات، أمػا العشػػاف كػامبل فيػػ "المبػاب فػي شػخح 
تمخػيز أعسػػاؿ الحدػػاب"، كقػج حققػػو األسػػتاذ د. السيػجؼ عبػػج الجػػػاد كد. جفػخؼ أككػػذ كنذػػخاه مػػع 

 تخجسة إلى اإلنجميدية كدراسة تاريخية كرياضية. كىػ مشذػر عمى الخابط التالي : 
 https://edition-open-sources.org/sources/14/ 
 

ىػ/  784كاف حيا سشة ) "بن عبد الهاحد الجزولي يعقهب بن أيهب عبد الرحسنأبه  السهاحدي،" -
 (، لو:ـ1382

 )كىػ شخح لتمخيز أعساؿ الحداب البغ البشاء(: «تحريل السشافع»  -1
 اآلخخ. ةمبتػر  ىيك ، 313عجد صفحاتيا: ، 102الخباط بخقع بتػجج ندخة مشو بكمية اآلداب 

 .44: الحسج هلل السشفخد بالقجـ، السشده عغ العجـ كالفشاء ... إلخاأولي
 

 :«تعميق عمى التمخيص البن البشا»  -2
 45أ.3046تػجج مشو ندخة بجار الكتب الشاصخية بتسكػرت بخقع 

 ىحيغ السخصػشيغ لمجـػ إف كاف األمخ يتعمق بشفذ العسل.مبلحطة : لع نقارف 
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 سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش. - 
41

 .73، ص 4م، جانظر ترجمته فً: األعال - 
42

 .709دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 
43

 .894المنتخب من مخطوطات الندٌنة المنورة: مكتبة عارف حكمت، ص  - 
44

 .338فهرس كلٌة اآلداب الرباط، ص  - 
45

 .705دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 

https://edition-open-sources.org/sources/14/
https://edition-open-sources.org/sources/14/


 

 
 

 810الستهفى عام ) "ابن الخظيببن حدن/حدين العباس أحسد  ، أبهالقدشظيشي "ابن قشفذ -
 . لو:46(م 1407ه/

 :«حطُّ الشقاب عن وجهه أعسال الحداب»  -1
 .94، عجد أكراقيا 8563تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع 

: "الحسج هلل الحؼ أحاط بكل شيء عمسا ... كبعُج فيحا كتاب سسَّيتو حط الشقاب عغ أوليا
إيزاح عسل التمخيز لسغ أراد مغ ذكؼ  –وهللا يشفعشي  –كجػه أعساؿ الحداب، قرجت بو 

 األلباب، بأمثمة بديصة".
كىاىشا انتيى  –أخح هللا بيجه  –: "قاؿ جامعو أحسج بغ حدغ عمي بغ القشفح القدشصيشي آخرىا

الغخض في ىحا الكتاب السبارؾ ... كذلظ في آخخ شػاؿ مغ عاـ اثشيغ كسبعيغ كسبعسائة، 
كجسعتو في نحػ خسدة كعذخيغ يػما بسجيشة فاس السحخكسة، كالحامل عمى كضعو عمى 
التمخيز رغبة بعس األخيار مغ أصحابشا الصمبة ... وهللا يشفعشي بقرجؼ في ذلظ ... 

الشقاب عمى حط ". كتػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط بعشػاف 47فى"كحدبي هللا كك
، كىي مبتػرة (235إلى  1مغ الرفحة ) (د 423)ضسغ مجسػع بخقع  "عساؿ الحدابكجو أ 

ؾ(، كتتزسغ فقط الدفخ األكؿ كىػ مبتػر  180كندخة أخخػ بشفذ السكتبة بخقع ) 48اآلخخ.
د( )مغ 3/2313كندخة أخخػ ضسغ مجسػع بخقع ) 131.49األكؿ بشحػ كرقة، عجد أكراقو 

كندخة أخخػ  50د.1678:  2429(. كندخة أخخػ مختبة بخقع 128إلى  102الرفحة 
كتػجج مشو ندخة بجار الكتب  51(.245إلى  1( )مغ الرفحة D 1678ضسغ مجسػع بخقع )

ع كتػجج مشو ندخة بسكتبة مؤسدة عبلؿ الفاسي بخق 52ب. 831الشاصخية بتسكػرت بخقع 
 400.53، عجد صفحاتو 32ع
 

 :«مبادئ الدالكين، في شرح رجز ابن الياسسين»  -2
                                                           

46
ص  5، واإلعةةالم للمراكشةةً ج555-554ص  5، وجةةذوة االقتبةةاس ج 550-509ص  5رجمتةةه فةةً: نٌةةل االبتهةةاج جنظةةر ت - 

774-775. 
47

 .58-57فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
48

 .(بروفنصال) 744، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
49

 (.5)الخعانة الكتانٌة  566-565، ص 6المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  فهارس  - 
50

 .567، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
51

 .763-767، القسم الثانً، ص 7فهرس المكتبة الوطنٌة، ج  - 
52

 .  64دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 
53

 .797، ص 5طات عالل الساسً، جالسهرس الموجع لمخطو - 



 

 
 

 صفحة(. 11) 6، عجد أكراقيا 237/6تػجج مشو ندخة بالخدانة الربيحية بدبل بخقع              
"أما بعج حسج هللا حّق حسجه ... فإني قرجت ىشا شخح رجد ابغ الياسسيغ. في الجبخ  أوليا:

 كالسقابمة ...".
 54"فقذ عميو، كؼيسا )أكردت( كفاية". آخرىا:

، 67نذخه يػسف قخقػر مع دراسة رياضية كتاريخية في مجمة آفاؽ الثقافة كالتخاث، العجد 
 .194-162. ص. 2009

 
 861الستهفى عام ) "الحدن عمي بن عبد هللا بن دمحم التادلي ابن ىيدور، أبه" -9

 ، لو:55(م 1413ه/
كىػ شخح لكتاب تمخيز أعساؿ الحداب ألبي العباس ) :«التسحيص في شرح التمخيص»  -1

 (.(ـ1321ق  721أحسج ابغ البشا األزدؼ السخاكذي )ت 
عجد أكراؽ الدفخ  . كالكتاب في سفخيغ،II-I/ 252تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بخقع 

 .72، أما الثاني فعجد أكراقو ىػ 79األكؿ 
: "الحسج هلل ذؼ الصَّػِؿ كاإلنعاـ ... كبعج، فإف الغخض بيحا أول الشدخة )الدفر األول(

الكتاب شخح تمخيز الذيخ الفؿيو األستاذ الرػفي األصػلي العجدؼ السحقق األعخؼ أبي 
فإنو لخز ؼيو  –رحسة هللا عميو  –العباس أحسج بغ دمحم بغ عثساف األزدؼ الذييخ بابغ البشا 

 ابا، معمػمة كمجيػلة، كفخكعو كأصػلو".جسيع أعساؿ العجد الشطخؼ السدسى حد
"مثاؿ ذلظ: إذا قيل لظ بكع تحط عذخة حتى تكػف أربعة فإنظ تقدع  :آخر الدفر األول

فاْضخْبو في العذخة يخخْج لظ أربعة، كىػ  –كىػ خسداف  –األربعة عمى العذخة كالخارج 
تعَّ الدفخ األكؿ مغ  السصمػب. كقج تعَّ القدع األكؿ مغ الجدء األكؿ مغ الكتاب كبتسامو

 شخحو. كلػاىب العقل الحسج ببل نياية".
: "قػلو: القدع الثاني في الكدػر. الكدػر ىي الشدبة التي بيغ عجديغ متى أول الدفر الثاني

 كانت جدءا أك أجداء".
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 .536فهرس الخعانة العلمٌة بسال، ص  - 
55

ص  3، وسلوة األنساس للكتانً ج406، ودرة الحجال ص 475ص  7انظر ترجمته فً: جذوة االقتباس البن القاضً ج - 

355. 



 

 
 

بًل تفريل الجسع، ؼيرحُّ لحلظ أف يقدع ما ؼيو  :آخر الدفر الثاني "كأما السقدػـ ؼيقدع مفرَّ
االستثشاء، كال يقدع عميو، فاعمع ذلظ. فيحا آخخ ما ذكخ السؤلف في تأليفو، كلػاىب العقل 

 الحسج ببل نياية ...".
 .56 2425كتػجج مشو ندخة أخخػ بشفذ الخدانة بخقع 
، عجد أكراقيا 1212/5بػزاف ضسغ مجسػع بخقع  تػجج مشو ندخة بخدانة السدجج األعطع

كتػجج مشو ندخة أيزا بسكتبة  58د.1753كندخة بجار الكتب الشاصخية بتسكػرت بخقع  4.57
كتػجج مشو ندخة بسكتبة الجامع الكبيخ برشعاء  59(.10349عبج هللا كشػف بصشجة بخقع )

بخقع ية كتػجج مشو ندخة بسكتبة بمجية اإلسكشجر  60، كىي مبتػرة اآلخخ.2723بخقع 
 61/د.4842

حققو الجكتػر إدريذ نغر الجابخؼ مع تحميل رياضي كفمدفي في إشار أشخكحتو لمجكتػراه 
. كنذخ بعس أجدائو ضسغ: إدريذ نغر 2006بكمية اآلداب الخباط، كنػقذت سشة 

ه( حياتو وفكره الرياضي  816عمي بن عبد هللا بن دمحم ابن ىيدور التادلي )ت الجابخؼ، 
، مشذػرات الخابصة السحسجية التسحيصونرهص مختارة وتحميل رياضي لسقاطع من كتابو 

 .2014، 1لمعمساء، ط
" )كىػ شخح لكتاب ابغ تحفة الظالب وأمشية الحداب في رفع ما أشكل من رفع الحجاب"  -2

 :البشا السخاكذي السدسى 'رفع الحجاب عغ كجػه أعساؿ الحداب'( 
 .1403تػجج ندخة مشو بسكتبة الفاتيكاف بخقع 

الرياضيات نذخ ىحا الشز مع تحميل تاريخي كفمدفي كرياضي د. أحسج مرمح في كتابو : 
، ةخفدار نذخ السع، في مغرب القرن الرابع عذر : تحفة الظالب البن ىيدور التادلي"

2018. 
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 .55-48فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
57

 .786فهرس خعانة المسجد األعظم بوعان، ص  - 
58

. ونشٌر هنةا إلةى أن االسةم الةذي ٌةرد فةً فهةرس هةذ  64لٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص د - 

 الخعانة ٌنسب الكتاب إلى "أحمد بن الخطٌب القسمطٌنً"، لكن ٌمكن التأكد من نبته البن هٌدور بالرجوا إلى النص المحقق أعال .
59

 .55مكتبة عبد هللا كنون بطنجة ص  - 
60

 .5788، ص 7مكتبة الجامع الكبٌر بصنعاء، ج - 
61

 .97. ص5فهرس مخطوطات بلدٌة اإلسكدنرٌة، ج - 



 

 
 

 :، لو62ـ(1466ق/871)كاف حيا سشة "العمهيشي، أبه دمحم عبد هللا  -
 :«مخترر في السداحة»  -1
 329د( )مغ الرفحة 18/2215تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع ) 

 (.341إلى 
 لخ".السداحة أذكخ ؼيو ماال يدع جيمو إأكلو بعج الحسجلة كالترمية: فيحا مخترخ في 

رمزاف  19غ مغ ندخو يػـ الدبت ق كفخ 871ذؼ القعجة عاـ  15فخغ مغ جسعو يػـ الخسيذ 
 63ق عمى يج دمحم بغ قاسع بغ دمحم ابغ العاؼية السكشاسي الذييخ بابغ القاضي.1017عاـ 

 
 ، لو:64ـ( 1497ىػ/  903)ت.  "ابن ىالل، إبراهيم بن ىالل بن عمي -

 :«مشظهمة في الكدهر»  -1
، عػجد أكراقيػا 254/5تػجج مشيا ندخة بسكتبة مؤسدة السمظ عبج العديد بالجار البيزاء بخقع 

1. 
يع بػػػغ ىػػػبلؿ ... فػػػي ضػػػخب الكدػػػػر كجسعيػػػا   أوليوووا: الحسػػػج هلل كمػػػغ نطػػػع ... سػػػيجؼ إبػػػخـا

 كشخحا كقدستيا كتدسيتيا كصخفيا.
 الزخب ضخب البدط في البدط كما     يخخج فاقدسو عمى ما رسسيا        
 مغ األئسة كما قج خخجا                فحلظ السصمػب مشو السختجا        
 كالرخؼ ضخب بدط ما صخفتو    في إماـ مرخكؼ إليو فاعخؼ  آخرىا:

 كاقدع عمى أئسة السرخكؼ      أكؿ مخة عمى السألػؼ          
 كالخارج اقدسو عمى إماـ ما     صخفتو إليو خحه محكسا           

 65كسمت األبيات ... كآلو كصحبو كسمع.         
 

 919الستهفى عام ) ""ابن غازي السكشاسي، أبه عبد هللا دمحم بن أحسد العثساني -10
 لو: ،66(م 1513ه/ 
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 انظر ترجمته فً:  - 
63

 .575، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة، ج  - 
64

 (.90-89(، دوحة الناشر )576/5(، طبقات الحضٌكً )99-97/5انظر ترجمته فً: جذوة االقتباس ) - 
65

 .696، ص 7ات العربٌة واألماعٌنٌة )مؤسسة الملك عبد الععٌع الدار البٌضاء(، جفهرس المخطوط - 
66

. 587ص  5، وإتحاف أعالم النةاس بجمةال أخبةار حاضةرة مكنةاس ج347-338ص  5انظر ترجمته فً: طبقات الحضٌكً ج - 

 .336ص  5والعركلً ج



 

 
 

اب» -1  تمخيز عبارة عغ أرجػزة ضسشيا السؤلف مدائل ")، [في أعسال الِحَداب] «مشية الُحدَّ
 :ـ( 1513ق/  721البغ البشا أعساؿ الحداب" 

، 439، عجد أبياتيا 10298تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
 .9كعجد أكراقيا 

  مظمعيا:
 يقػؿ راجي العفِػ كالسفاِز             دمحم بغ أحسج بغ غازؼ 
خا را                قمػَبػػػػشا بسا بيا تػػػػػفجَّ  الحسج هلل الحؼ قج نػَّ

...........................................               .. 
 كبعج فالقرج بحا الكتاِب              نطُع السِيسَّات مغ الحداب

ْشُتو مدائل التمخيز             كربسا أزيج في التسحيز  ضسَّ
 آخرىا:

 67حاٍد يدػقيا لخيِخ حـخ   كأشخَب الِعيَذ بحدِغ الشَّغع     
ب(،  20أ إلى  8)مغ الػرقة  466السكتبة: ضسغ مجسػع بخقع كتػجج مشو ندخ أخخػ بشفذ 

، 6633. ندخة ضسغ مجسػع بخقع 12، عجد أكراقيا 7208. ندخة بخقع 13عجد أكراقيا 
ب(، عجد  21ب إلى  1)مغ الػرقة  1680. ندخة ضسغ مجسػع بخقع 17عجد أكراقيا 

 68كىي مبتػرة اآلخخ. 21أكراقيا 
. كندخة أخخػ بشفذ 26د(، عجد صفحاتيا  513بخقع ) كندخة أخخػ بالسكتبة الػششية

(، يػجج مشيا 217ككرقة أ/ 216ؾ( )كرقة ب/22/65السكتبة ضسغ مجسػع بخقع )
ؾ( 11/155كندخة أخخػ بشفذ السكتبة ضسغ مجسػع بخقع ) 69الرفحتاف األكلى كاألخيخة.

 د( )مغ8/2023كندخة أخخػ ضسغ مجسػع بخقع ) 70(.418إلى  385)مغ الرفحة 
 443. كندخ أخخػ كمعيا شخح ناضسيا بخقسي 456(، عجد أبياتيا 418إلى  400الرفحة 

 د( )مغ الرفحة 2243كندخة أخخػ ضسغ مجسػع بخقع ) 71د.1567:  2437د ك338: 
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 .500-99فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
68

 .505-99ص فهرس الخعانة الحسنٌة،  - 
69

 (.5)الخعانة الكتانٌة  567، ص 6فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
70

 (.5)الخعانة الكتانٌة  567، ص 6فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
71

 .565، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 



 

 
 

 21) 11، عجد أكراقيا 526/4كندخة بالخدانة الربيحية سبل بخقع  72(.121إلى  94
مشيا ندخة بجار الكتب الشاصخية بتسكػرت بعشػاف كسا تػجج  459.73صفحة(، كعجد أبياتيا 
كتػجج مشو ندخة أخخػ بشفذ الخدانة بعشػاف "أرجػزة مشية  74ق.1579"مشية الحداب" بخقع 

 76ر ق ت. -3كتػجج مشيا ندخة بسكتبة دمحم داكد بتصػاف بخقع  75أ.1753الحداب" بخقع 
ندخة بسكتبة قصخ الػششية كسا تػجج مشيا  77س ك ـ. -7كندخة أخخػ بشفذ السكتبة بخقع 

كندخة بالسكتبة البخيصانية  933كندخة بسكتبة اإلسكػرياؿ بخقع  QNL :00015602بخقع 
 QR4758/3.78)السسمكة الستحجة( بخقع 

)كىي مصبػعة عمى  79ق مع شخحيا لشفذ الشاضع. 1317ُشبعت عمى الحجخ بفاس سشة 
الحجخ بفاس مختيغ مع شخح لمشاضع كحاشية دمحم بغ أحسج بشيذ عميو، األكلى بجكف تاريخ في 

 80ص(. 248ق في  1319ص، كالثانية عاـ  261
يع بحياتُنذخت مع دراسة تاريخية مغ شخؼ  ابغ غازؼ في :  د. الخياشي الخيفاعي كد. إبخـا

، 1القخكييغ لمشذخ كالتػزيع، ط، ل الحدابمشية الحداب في تمخيص أعساالسكشاسي، 
2022. 

 
اب» -2 )كىػ شْخٌح لخجد 'مشية الحداب' مغ نطع السؤلف  «بغية الظالب في شرح مشية الُحدَّ

 :نفدو يتشاكؿ ؼيو الحداب كالجبخ(
 .122 :عجد أكراقيا ،9966ندخة بالخدانة الحدشية بخقع:  مشو تػجج
عمسا ... كبعج فيحه بػيُة الصبلب في شخح مشية : "الحسج هلل الحؼ أحاط بكل شيء أوليا

اب، قرجُت فييا بالحات التفديَخ لجػامع ألفاضيا".  الُحدَّ
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 .565، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
73

 .589-548فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 
74

 .97دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 
75

 .509دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 
76

 .84فهرس مخطوطات مكتبة دمحم داود بتطوان،  - 
77

 .754اود بتطوان، فهرس مخطوطات مكتبة دمحم د - 
78

ابن غاعي المكناسً، منٌة الحساب فً تلخٌص أعمال الحساب، دراسة وتحقٌق د. الخٌاطً الرٌساعً ود. إبراهٌم بحٌات،  - 

 .99. ص 7077، 5القروٌٌن للنشر والتوعٌع، ط
79

 . )بروفٌنصال(.539، ص 5فهرس المكتب الوطنٌة، المجلد  - 
80

 .565، ص 5، ج فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط - 



 

 
 

: "ككاف الفخاغ مغ تأليفو يػـ الخسيذ الخابع كالعذخيغ مغ شيخ رمزاف السعطع عاـ آخرىا
لُفو دمحم بغ أحسج كَيْدَئُل مؤ  –كؤلىا هللا تعالى  –خسدٍة كتدعيغ كثساني مائة ... بسجيشة فاس 

بالسغفخة كالخحسة. كصمى هللا عمى سيجنا دمحم خيخ  [لو]ابغ غازؼ مغ كقف عميو أف يجعػ 
 األنبياء كعمة آلو كأصحابو أفزل ىحه األمة".

، بخقع 7075، بخقع 2033، ضسغ مجسػع بخقع 6251كتػجج ندخ أخخػ بشفذ الخدانة: بخقع 
 .81ز 12139، ضسغ مجسػع بخقع 1698
(، 94ب إلى 1)مغ  1080/1دخة بخدانة السدجج األعطع بػزاف ضسغ مجسػع بخقع تػجج ن

ب إلى  1)مغ  1215/1. كندخة أخخػ بشفذ الخدانة ضسغ مجسػع بخقع 94عجد أكراقيا 
كتػجج مشو ندختاف بخدانة ندجج مػالؼ عبج هللا الذخيف بػزاف  84.82(، عجد أكراقيا 84

، 1215. كأخخػ ضسغ مجسػع بخقع 1114ي ىػ كرقسيا التختيب 1080ضسغ مجسػع بخقع 
 83، كىسا تامتيغ.1400كرقسيا التختيبي ىػ 

، كندخة أخخػ 84104د مكخر(، عجد أكراقيا  338تػجج ندخ أخخػ بالسكتبة الػششية بخقع )
بػية "كندخة أخخػ بعشػاف  85(.127إلى  6د( )مغ الػرقة  394ضسغ مجسػع بخقع )

، كىي (218إلى  1مغ الرفحة ) (د 328)جسػع بخقع ضسغ م "الصبلب عمى مشية الحداب
إلى  1ح( )مغ الرفحة  94كندخة أخخػ ضسغ مجسػع بخقع ) 86مبتػرة األكؿ بشحػ كرقة.

فقط،  8(، عجد أكراقيا a 1567 Dكندخة أخخػ بخقع ) 036.87(، رقع السيكخكفيمع 253
، 186/1بدبل بخقع  كندخة بالخدانة الربيحية 88(.bis 338 D) 443كندخة أخخػ بخقع 

، عجد أكراقيا 239كندخة أخخػ بشفذ السكتبة بخقع  89صفحة(. 267) 134عجد أكراقيا 
، عجد أكراقيا 497كتػجج مشو ندخة بالجامع الكبيخ بسكشاس بخقع  90صفحة(. 229) 115
 كسا تػجج ندخة مشو بخدانة ابغ يػسف بسخاكر بعشػاف "بػية الصبلب في الحداب"  98.91
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 .38 -35فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
82

 .775فهرس خعانة المسجد األعظم بوعان، ص  - 
83

 .75فهرس خعانة مسجد موالي عبد هللا الشرٌف، ص  - 
84

 . )بروفٌنصال(.540، ص 5فهرس المكتب الوطنٌة، المجلد  - 
85

 . )بروفٌنصال(.555، ص 5فهرس المكتب الوطنٌة، المجلد  - 
86

 .(بروفنصال) 736، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
87

 )مجموعة دمحم الحجوي(. 370-369، ص 8فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
88

 .765، القسم الثانً، ص 7فهرس المكتبة الوطنٌة، ج  - 
89

 .464فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة، ص  - 
90

 .464 فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة، ص - 
91

 .349فهرس المخطوطات المحسوظة فً خعانة الجامع الكبٌر بمكناس، ص  - 



 

 
 

كنػجج مشو ندخة بجار الكتب الشاصخية بسخاكر بعشػاف "شخح أرجػزة مشية  548.92 كبخقع
كسا  94أ.2175كتػجج ندخة بجار الكتب الشاصخية بتسكػرت بخقع  93ج.1753الحداب" بخقع 

كندخة أخخػ  148.95، عجد أكراقيا 1431تػجج مشو ندخة بسكتبة جامعة القخكييغ بخقع 
ندخة أخخػ بسكتبة مؤسدة السمظ عبج العديد ك  1834.96بشفذ السكتبة ضسغ مجسػع بخقع 

كندخة أخخػ بشفذ  97، كىي مبتػرة اآلخخ.102، عجد أكراقيا 579/1بالجار البيزاء بخقع )
كندخة  98، كىي مبتػرة اآلخخ كىي ممػنة كمججكلة.132، عجد أكراقيا 233السكتبة بخقع 

خة بسكتبة مؤسدة عبلؿ كتػجج مشو ند 99(.166/7، 254/3أخخػ بشفذ السكتبة بخقع )
 157.100(، عجد صفحاتو 417إلى  260)مغ ص  191الفاسي ضسغ مجسػع بخقع ع

 101ق. 1317شبعت عمى الحجخ بفاس سشة 
 .1983حققيا كتخجسيا دمحم سػيدي، مشذػرات جامعة حمب معيج التخاث العمسي العخبي، 

 
 )أرجهزة(: «غشية الظالب»  -3

د( )مغ الػرقة 10/1752بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )تػجج مشيا ندخة بالسكتبة الػششية 
 .121/ب(، عجد أبياتيا 137/ب إلى 132

 مظمعيا: 
 102حسجت ربي ثع صميت عمى   دمحم مدمسا كمغ تبل

  
 :«أبيات لإلمام ابن غازي في الرياضيات»  -4

، عجد أكراقيا 450/8العديد بالجار البيزاء بخقع  تػجج مشيا ندخة بسكتبة مؤسدة السمظ عبج
1. 
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 فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش. سلسلة - 
93

 .509دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 
94

 .544دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 
95

 .677مكتبة جامعة القروٌٌن بساس ص  - 
96

 .879مكتبة جامعة القروٌٌن بساس ص  - 
97

 .673، ص 7فهرس المخطوطات العربٌة واألماعٌنٌة )مؤسسة الملك عبد الععٌع الدار البٌضاء(، ج - 
98

 .674-673، ص 7واألماعٌنٌة )مؤسسة الملك عبد الععٌع الدار البٌضاء(، جفهرس المخطوطات العربٌة  - 
99

 .550فهرس مكتبة آل سعود بالدار البٌضاء، ص  - 
100

 .794، ص 5السهرس الموجع لمخطوطات مؤسسة عالل الساسً، ج - 
101

 . )بروفٌنصال(.540، ص 5فهرس المكتب الوطنٌة، المجلد  - 
102

 .565-564، ص 5اط، ج فهارس المكتبة الوطنٌة بالرب - 



 

 
 

 الحسج هلل كحجه. كلئلماـ ابغ غازؼ رحسو هللا أوليا:
 إذا عجد قج حح صفخ برجره     نعذخ لو كالخسذ كالشرف بالصبع      
 كإف خسدة بالخسذ كالدكج إف    التدع فحك ثمث كسجس كذك تدع      

 أك ثبلثة      فثمث كإال الدبع إف يغشى كإف تبق مشو ستة آخره:        
               ...... 
 103كقج كسمت كالحسج هلل كحجه     كأزكى صبلة تأتي بالخيخ كالشفع               

أبيات مغ إحجػ أراجيده السعخكفة، أؼ أبيات مغ أرجػزتو  مبلحطة : مغ السحتسل أف تكػف 
 الُغشية أك أرجػزتو األخخػ الُسشية.

 
 1006"الجزولي الدهسي، عبد الرحسن بن عسر بن أحسد أبي زيد البعقيمي السفتي )تهفي  -

 ، لو:104ه(
 :«قظف األنهار من روضة األزىار»  -1

ب إلى  15)مغ  1217/3بػزاف ضسغ مجسػع بخقع  تػجج ندخة مشو بخدانة السدجج األعطع
 أ. 38ب ك  37. كبيا بياض في 87(، عجد أكراقيا 102
هلل الحؼ جعل في الدساء بخكجا، كجعل في الدساء ضياء كالقسخ نػرا ...  : "الحسجأوليا

كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا ... دمحم أما بعج، فعمع الحداب مغ أجل ما صخفت إليو األنطار 
 ... السيسا القدع الحؼ ... تحرل بو أكقات الربلة".

الدابق، وهللا أعمع. كىحا آخخ ما  "دارت مج األياـ ضخؼ متعمق بحرت أك بالتبػت :آخرىا
عشيت بجسعو عمى ىحا الخجد مغ الذخح لسػعػد قل انتيى. كالحسج هلل تعالى عمى كفق 
الغخض السقرػد جعمو هللا لي في الجاريغ نافعا ... كصمى هللا عمى سيجنا كمػالنا دمحم خاتع 

يػـ الجيغ كالحسج هلل رب الشبييغ كإماـ السخسميغ ... كعغ التابعيغ كمغ تبعيع بإحداف إلى 
 العالسيغ".

 77.105(، عجد أكراقيا 78ب إلى  1)مغ  1216/1مجسػع بخقع  ندخة أخخػ ضسغكتػجج 
 1938.106كتػجج مشو ندخة أيزا بسكتبة جامعة القخكييغ ضسغ مجسػع بخقع 
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 .665، ص 7فهرس المخطوطات العربٌة واألماعٌنٌة )مؤسسة الملك عبد الععٌع الدار البٌضاء(، ج - 
104

 .  540، ص 5انظر ترجمته فً: معجم المؤلسٌن، ج - 



 

 
 

الستهفى ) 107،"، أحسد بن دمحم بن أحسد بن عمي بن أبي العافية الزناتيالسكشاسي "ابن القاضي -
 ، لو:108 "(م1616ه/ 1028سشة 

كىػ شخح ألرجػزة "اإلكديخ في صشاعة ) «فتح الخبير بحدن التدبير لفك رمهز اإلكدير»  -1
في عمع اليشجسة مغ نطع أبي عثساف سعج بغ أحسج ابغ ليػف التجيبي الستػفى سشة  التكديخ"

 :ق( 750
 .82: اصفحاتيعدد ، 354: مشو بكمية اآلداب الخباط بخقع تػجج ندخة

 رض، كصيخىا عطيسة شػليا كالعخض ... إلخ.: الحسج هلل الحؼ كػر لعباده األأولو
: كىحا آخخ ما قرجناه مغ ىحه العجالة، وهللا تعالى السميع لمرػاب ... كصمى هللا عمى آخره

 .109سيجنا كمػالنا دمحم كآلو كصحبو كسمع تدميسا
إلى  188)مغ الػرقة  53تػجج مشو ندخ أخخػ بالخدانة الحدشية بالخباط: ضسغ مجسػع بخقع 

 5296. ندخة أخخػ بخقع 7" كعجد أكراقيا [في عمع التكديخ]( بعشػاف "شخح األكديخة 199
بعشػاف "فتح الخبيخ  5455ندخة بخقع  110بعشػاف "شخح مشطػمة ابغ ليػف في عمع التكديخ".

د( )مغ 1/2189. كندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )111بحدِغ التجبيخ"
  112(.53إلى  1الرفحة 

 
 ، لو:113م(1666ه/  1076"ابن الرباغ، أبه عبد هللا دمحم بن أحسد العقيمي" )الستهفى عام  -

ابرجد /حاشية عمى )كىػ شخح، «إدراك البغية لحل ألفاظ السشية» -1 " لسحسج "مشية الُحدَّ
 :ـ(1513ق/  919الستػفى عاـ  السكشاسيابغ غازؼ 

 .3214تػجج ندخة مشو بالخدانة الحدشية بخقع 
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 فهرس خعانة المسجد األعظم بوعان، ص - 
106

 .877مكتبة جامعة القروٌٌن، ص  - 
107

 فهرس الخعانة الحسنٌة وفهرس كلٌة اآلداب.اختالف تارٌخ الوفاة بٌن  - 
108

، وأخبةةار 599-598، ص 5، وتعرٌةةف الخلةةف للحسنةةاوي ج 535-533، ص 3انظةةر ترجتةةه فةةً: سةةلوة األنسةةاس للكتةةانً ج - 

 .378-376، ص 5مكناس البن عٌدان ج
109

 .340-339فهرس كلٌة اآلداب الرباط، ص - 
110

 .76-74فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
111

 .557-55لخعانة الحسنٌة، ص فهرس ا - 
112

 .577-575، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
113

 .759، وصسوة من انتشر ص 709، واإلعالم بمن غبر ص 795ص  5انظر ترجمته فً: طبقات الحضٌكً ج - 



 

 
 

"الحسج هلل مختخع األكػاف ... كبعج، فإنو قج تكخرت رغبة بعس الصبلب مسَّغ صخؼ أوليا: 
 ىستو لعمع الحداب ؼيسا يحلُّ ُعقج ألفاظ السشية ... فاستخخُت في ذلظ الػىاب الخزاؽ".

"كختاـ الخاتسة ... دعػاتي أف الحسج هلل كال حػؿ كال قػة إالَّ باهلل العمي العطيع. كسل  آخرىا:
 بحسج هللا كحدغ عػنو".

كندخة أخخػ  331.114د(، عجد صفحاتيا  114تػجج ندخة أخخػ بالسكتبة الػششية بخقع )
)مغ  د(2/2035" ضسغ مجسػع بخقع )إدراك البغية لحل ألفاظ السشية البن غازي بعشػاف "
إلى  1د( )مغ الرفحة 1/2290(. كندخة أخخػ ضسغ مجسػع بخقع )186إلى  36الػرقة 

، كىي مبتػرة 284د(، عجد صفحاتيا 2292( كىي غيخ تامة. كندخة أخخػ بخقع )48
كندخة بالخدانة العمسية  115د.114:  444الػسط كاآلخخ. كندخة أخخػ مختبة بخقع 

تػجج مشو ندخة بسكتبة مؤسدة  116صفحة(. 69قيا )، عجد أكرا204/5الُربيحية بدبل بخقع 
 .564، عجد صفحاتو 118عبلؿ الفاسي بخقع ع

 117"الحسج هلل مختخع األكػاف السشده عغ الكع كالكيف". أوليا:
  14047.118ك 13783ك 4123كتػجج مشو ندخ بالخدانة الحدشية بأرقاـ 

 
 لو: الدساللي، إبراهيم بن أبي القاسم" )القرن التاسع اليجري(، -

 )أرجػزة(: «عسل الحداب»  -1
 8.119كرقع السخصػط ىػ  361تػجج مشو ندخة بخدانة ابغ يػسف بسخاكر ضسغ مجسػع بخقع          

 
 

الرسسهكي، أحسد بن ")القرن التاسع اليجري(. و ""الدساللي، إبراهيم بن أبي القاسم -11
 ليسا: ،(م1721ه/ 1133الستهفى سشة ) "سميسان
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 . )بروفٌنصال(.540، ص 5فهرس المكتب الوطنٌة، المجلد  - 
115

 .566، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة، ج - 
116

 .450فهرس الخعانة العلمٌة الُصبٌحٌة بسال، ص  - 
117

 .  790، ص 5السهرس الموجع لمخطوطات مؤسسة عالل الساسً، ج - 
118

 .76كشاف الكتب المخطوطة بالخعانة الحسنٌة، ص  - 
119

 سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش. - 



 

 
 

يع بغ أبي القاسع ، )«معرفة الفرائض والحدابأجشحة الرغاب في » -1 شخع في نطسيا إبخـا
 (:الدسبللي كأتسيا أحسج الخسسػكي

 مظمعيا:   ، 9222ع: خقبندخة بالخدانة الحدشية يػجج مشيا 
 الحسج هلل العطيع الُسْشِعِع    عمى ذكؼ العمع ِبَجعِّ الشَِّععِ            
           .......................     ...................... 

 ببل ارتياِب    بياُف بعِس عسِل الحدابِ  كبعج فالقرجُ            
 ثع الربلة كالدبلـ أبجا    عمى الخسػؿ الياشسيِّ أحسجا     آخرىا:

ـِ     ِبو األعػػو كصحػػكآل             اـِ ػػػػػػػػػػػغ األنػػػػمٍغ مػػػلِّ مُ ػػػككػػػػبَل
، 491ضسغ مجسػع بخقع  ،6634ضسغ مجسػع بخقع  :ندخ أخخػ بشفذ الخدانةتػجج مشو 

 .315120 ضسغ مجسػع بخقع ،188 ضسغ مجسػع بخقع ، 456ضسغ مجسػع بخقع 
ب  96)مغ   1216/3كتػجج ندخ مشيا بخدانة السدجج األعطع بػزاف ضسغ مجسػع بخقع 

(، 4ب إلى  1)مغ  1217/1. ندخة أخخػ ضسغ مجسػع بخقع 3(، عجد أكراقيا 99إلى 
(، كىي 132)الػرقة  1، عجد أكراقيا 1209/5. كندخة ضسغ مجسػع بخقع 3عجد أكراقيا 

 121غيخ تامة.
إلػى  418مػغ الرػفحة ) (د 230)كتػجج ندخة مشو بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػػع بػخقع 

/ب إلػػػػػػػػى 294( )مػػػػػػػػغ الػرقػػػػػػػػة D 1647كندػػػػػػػػخة أخػػػػػػػػخػ ضػػػػػػػػسغ مجسػػػػػػػػػع بػػػػػػػػخقع ) 122.(432
( )مػػغ D 157( ضػػسغ مجسػػػع بػػخقع )الػػحؼ كضػػعو الخسػػسػكي/أ(.كندػػخة أخػػخػ مػػغ الػػحيل )296

تأليف )كندخة أخخػ بعشػاف "شخح عمى مشطػمة في الحداب"  123/ب(.114/ب إلى 113الػرقة 
ـ( ضػػػسغ مجسػػػػع بػػػخقع 1639ق/ 1049الستػػػػفى الخسػػػسػكي،  غ أحسػػػج بػػػغ دمحم الجدكلػػػيعمػػػي بػػػ

(1531 D 48/ب إلػػى 35( )مػػغ الػرقػػة.)124/أ ( 1647كندػػخة أخػػخػ ضػػسغ مجسػػػع بػػخقع D )
كذيميػا أبػػ العبػاس أحسػج بػغ سػميساف  36/أ(، عجد أبيات األرجػػزة 296/ب إلى 294)مغ الػرقة 

ـ( بأربعػة كثسػانيغ بيتػا، فأصػبح مجػعيػا 1721ق/1133السخاكذي )الستػفى  الجدكلي الخسسػكي
 تػجج مشيا ندخة بسكتبة مؤسدة عبلؿ الفاسي بعشػاف "أرجػزة في الحداب" ضسغ  125بيتا. 120

                                                           
120

 .75-77فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
121

 .774-773فهرس خعانة المسجد األعظم بوعان، ص  - 
122

 .(بروفنصال) 750، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
123

 .767-766، القسم الثانً، ص 7فهرس المكتبة الوطنٌة، ج  - 
124

 .766، القسم الثانً، ص 7فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
125

 .767-766، القسم الثانً، ص 7هرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، جف - 



 

 
 

تػجػج مشيػا ك  126بيتػا. 84كذيميا  35(، عجد أبياتيا 196إلى  188)مغ ص  191مجسػع بخقع ع
 3123.127شػاف "أرجػزة في الحداب" بتسكخكت بخقع ندخة بجار الكتب الشاصخية بع

 
 1721ه/ 1133)الستهفى عام  "الجزولي "الرسسهكي، أحسد بن سميسان -12

 لو: .128م(
 «كذف الحجاب لألصفياء األحباب عن أجشحة الرغاب في معرفة الفرائض والحداب» -1

يع بغ أبي القاسع الدسبللي، كأتسَّيا أحسج بغ سميساف  شخح) لؤلرجػزة التي َنَطَسيا ابخـا
 الخسسػكي، كىي السدساة: أجشحة الخغاب في معخفة الفخائس كالحداب(.

 .115ز، عجد أكراقيا  12424تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع 
ل لمحداب ... كبعجأوليا  فعمُع الحداب مغ العمػـ الشافعة الذخيفة". : "الحسج هلل الُسديِّ
"كىحا آخخ ما تيدخ أف نأتي بو في ىحا السجسػع شخحا ليحا السػضػع ... قج كسل  آخرىا:

بحسج هللا كانتيى ... في آخخ رجب الفخد الحخاـ مغ عاـ اثشي عذخ بعج مائة كألف مغ 
 129األعػاـ ... كآخخ دعػانا أف الحسج هلل رب العالسيغ".

بعشػاف "كذف الحجاب عغ  11081ندخة أخخػ بشفذ السكتبة ضسغ مجسػع بخقع  تػجج
، عجد أكراقيا 477/2كندخة بالخدانة الربيحية بدبل بخقع  .70عجد أكراقيا أجشحة الخغاب"، 

 -3كتػجج مشو ندخة بسكتبة دمحم داكد بتصػاف ضسغ مجسػع بخقع  130صفحة(. 295) 148
بالجار البيزاء بخقع  مؤسدة السمظ عبج العديدكتػجج مشيا ندخة بسكتبة  131ر س ؾ.

 132.، كىي مبتػرة اآلخخ115،عجد أكراقيا (271/1)
 

يع الدسبللي كأحسج  عمى األرجػزة السدساة أجشحةشخح )كىػ  «معهنة األحباب» -2 الخغاب إلبخـا
 (:يختمف في حجسو عغ الذخح الدابقبغ سميساف الخسسػكي 

 
                                                           

126
 .793-797، ص 5السهرس الموجع لمخطوطات مؤسسة عالل الساسً، ج - 

127
 .757دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 

128
 .565-564ص  5ج ، وطبقات الحضٌك737ًص  5انظر ترجمته فً: معجم المؤلسٌن ج - 

129
 .94فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 

130
 .579فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 

131
 .50ص ، مكتبة دمحم داود بتطوانفهرس  - 

132
 .694، ص 7فهرس المخطوطات العربٌة واألماعٌنٌة )مؤسسة الملك عبد الععٌع الدار البٌضاء(، ج 



 

 
 

ب إلى  85)مغ الػرقة  1557ضسغ مجسػع بخقع  بالخباط تػجج ندخة مشيا بالخدانة الحدشية
 .41أ(، عجد أكراقيا  125

"الحسج هلل الفاتح األبػاب ... كبعج فيحا شخح سسيَُّتو ... اخترخُتو مغ شخحشا الكبيخ أوليا: 
 الحؼ كاف ؼيو إششاب".

 .133غديخ"السذتسل عمى زبجة ما في الكبيخ مغ العمع ال الذخح الرغيخكىحا ىػ آخخ  آخرىا:
معػنة األحباب عمى فتح أجشحة الخغاب في "كندخة أخخػ بالسكتبة الػششية بالخباط بعشػاف 

إلى  230مغ الرفحة ) (د مكخر 153)ضسغ مجسػع بخقع  "معخفة الفخائس كالحداب
242).134 

 
عمى األرجػزة السدساة بأجشحة  )شخح: «اب في معرفة الفرائض والحدابمفتاح أجشحة الرغ» -3

يع الدسبللي كذيمو الخسسػكي الذارح، كىحا مخترخ مغ  اب(الخغّ  )كىػ شخح عمى نطع إلبخـا
 :شخح آخخ كبيخ لشفذ السؤلف(

 .51، عجد أكراقيا 3156تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع 
"الحسج هلل الحؼ أحرى كلَّ شيء عجدًا، كبعج فاعمع أييا الخاغب في تحقيق السصالب أوليا: 

عمَع الحداب مغ أَجلِّ العمػـ الشافعة ... كقج ألَّف في ذلظ العالع الشبيل أبػ سالع سيجؼ أفَّ 
يع بغ أبي القاسع الدسبللي ... قاعجًة فييا أربعة كثبلثيغ بيتًا مذتسمة عمى عسل األعجاد  إبخـا

شاب ال يميق الرحيحة ثّع ذيَّمُتيا بسا يكسل مائة كعذخيغ بيتًا ... فذخحتيا شخحًا كبيخًا ؼيو إش
إال بالستشاىي مغ الصبلب فمخَّرت مشو شخحًا ثانيًا ... ثع ضيخ لي أف ييسا ربسا يرعب 

 عمى السبتجغ قاصخ الباع فأردت أف أخترخ مشيسا ىحا الذخح".
تعالى أف يشفَع بو الشفع العسيع ... كآخخ دعػانا أف الحسُج هلل رب العالسيغ،  "ندئموآخرىا: 

 كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم كآلو كأصحابو كأمتو أجسعيغ".
ب إلى  182)مغ الػرقة  456كتػجج مشو ندخ أخخػ بشفذ الخدانة: ضسغ مجسػع بخقع 

ب(،  51أ إلى  22غ الػرقة )م 1680. ندخة ضسغ مجسػع بخقع 46(، عجد أكراقيا 228
 ندخة ضسغ مجسػع بخقع . 84ز، عجد أكراقيا  11884. ندخة بخقع 36عجد أكراقيا 

                                                           
133

 .507فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
134

 . خطأ المسهرس باعتبارها نسخة أخرى من...(بروفنصال) 596، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 



 

 
 

كتػجج ندخة مشو بخدانة  .48135 ب(، عجد أكراقيا 115ب إلى  68)مغ الػرقة  12261
الذخيف بػزاف بعشػاف "أجشحة الخغاب في معخفة الفخائس كالحداب" ضسغ  مػالؼ عبج هللا

 136، كىي ندخة تامة.1404، كرقسيا التختيبي ىػ 1216مجسػع بخقع 
 137(.33إلى  1د( )مغ الػرقة  488تػجج ندخة مشيا بالسكتبة الػششية ضسغ مجسػع بخقع )

كتػجج مشو ندخة  138.(35إلى  1د( )مغ الػرقة 1/2035كندخة أخخػ ضسغ مجسػع بخقع )
 139(.383/2بالجار البيزاء بخقع ) مؤسدة السمظ عبج العديدأخخػ بسكتبة 

 
 :«تقييد في الهصية بأكثر من الثمث»  -4

إلى  37د( )مغ الػرقة  488تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )
40.)140 
 

 :«كفاية ذوي األلباب في ميم معهنة الظالب» -5
 141أ.1765تػجج مشو ندخة بجار الكتب الشاصخية بتسكػرت بخقع 

 
 أرجهزة في الحداب:  -6

 1541.142تػجج مشو ندخة بسكتبة جامعة القخكييغ بفاس ضسغ مجسػع بخقع 
 

 1020)الستػفى سشة "الدهسي البهعقيمي، أبه زيد عبد الرحسن بن أحسد بن عسر  -
 ، لو:143ـ(1911ق/
 :«قظفة األنهار من روضة األزىار»  -1

                                                           
135

 .506-507فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
136

 .6فهرس خعانة مسجد موالي عبد هللا الشرٌف بوان ص  - 
137

 . )بروفٌنصال(.557، ص 5فهرس المكتب الوطنٌة، المجلد  - 
138

 .567-566، ص 5الوطنٌة، جفهرس المكتبة  - 
139

)تأكةد فةً هةذا المرجةع  695، ص 7فهرس المخطوطات العربٌة واألماعٌنٌة )مؤسسةة الملةك عبةد الععٌةع الةدار البٌضةاء(، ج - 

 من طبٌعة الشرح أعال (.
140

 . )بروفٌنصال(.557، ص 5فهرس المكتب الوطنٌة، المجلد  - 
141

 .550إعداد المنونً، ص دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت،  - 
142

 .687مكتبة جامعة القروٌٌن بساس، ص  - 
143

 .540، ص 5انظر ترجمته فً: معجم المؤلسٌن،  - 



 

 
 

إلى  162ح( )مغ الرفحة  105تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع ) 
 . حالة السخصػط سيئة بدبب خخؽ الدػس كأكل األرضة.039(، رقع السيكخكفيمع 334

 "الحسج هلل الحؼ جعل في الدساء بخكجا، كجعل الذسذ ضياء، كالقسخ مشيخا ..." أوليا: 
 144"كىحا آخخ ما عشيت بػضعو عمى ىحا الخجد مغ الذخح السػعػد". آخرىا:

 
 ق(، لو: 1059)الستػفى سشة الدهسي الُهلتي، أحسد بن دمحم بن يهسف " -

)كىي كتقييج عمى اإلكديخ في السبتغى مغ صشعة التكديخ البغ  «مقدمات عمم التكدير»  -1
 :ليػف الُتجيبي(

إلى  95د( )مغ الرفحة 2/2231بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية  
135.) 

 ىػ صشعة تخيظ كسية السسدػح في مخبعات كالسسدػح إما أف يكػف سصحا الخ". التكديخ"أوليا: 
 145د.1590:  2428د ك1588:  2427كندختيغ أخخييغ بخقسي: 

 
 ، لو:146(ـ1680ق/  1091الستػفى سشة ) "الفاسي، عبد القادر بن بهسف" -

 :«أرجهزة في أشكال أرقام القمم الفاسي»  -1
في مجسػع بالػرقة ) (د 308)تػجج ندخة مشيا بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 

 19.147، عجد أبياتيا (23
 

 :«مشظهمة في رسم األعداد»  -2
إلى  279)مغ ص  29تػجج مشيا ندخة بسكتبة مؤسدة عبلؿ الفاسي ضسغ مجسػع بخقع ع

 1.148صفحاتيا (، عجد 279ص 
 

 لو: .149م( 1776ه/ 1190"األبار الفاسي، أحسد بن عبد الجميل الذرايبي " )الستهفى عام  -
                                                           

144
 )مجموعة دمحم الحجوي(. 373-377، ص 8فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 

145
 .577، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة، ج  - 

146
 (.355-354(، و شجرة النور )758-757(، والتقاط الدرر )354-350انظر ترجمته فً: صسوة من انتشر ) - 

147
 .(بروفنصال) 730، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 

148
 .354، ص 5السهرس الموجع لمخطوطات مؤسسة عالل الساسً ج - 



 

 
 
 'كذف األسخار عغ عمع)كىي حاشية عمى باب الكدػر مغ كتاب  :«رسالة في الكدهر» -1

 حخكؼ الػبار" لعمي القمرادؼ البدصي(.
 .17، عجد أكراقيا 5267تػجج ندخة مشيا بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع    

"الحسج هلل ... االقترار في بدط الكدػر عمى بياف كيفيتو بالرشاعة ال يتبيَّغ بو معشى  أوليا:
 البدط".
"فحلظ الرخؼ صحيح كإف لع يتداكيا، فإف اختمفا فالخارج ليذ برحيح. وهللا تعالى  آخرىا:    

 السػفق لمرػاب كإليو السخجع كالسآب".
. ضسغ مجسػع 9كعجد أكراقيا  826أخخػ بشفذ الخدانة: ضسغ مجسػع بخقع تػجج مشيا ندخ 

كعجد  6724. ندخة بخقع 10كعجد أكراقيا  5773. ندخة بخقع 11كعجد أكراقيا  1213بخقع 
 8.150كعجد أكراقيا  10172. ندخة بخقع 10أكراقيا 

الكدػر"، ضسغ مجسػع تػجج ندخة مشو بخدانة السدجج األعطع بػزاف بعشػاف "تقييج في بدط  
كندخة أخخػ بشفذ الخدانة ضسغ  9.151(، عجد أكراقيا 137ب إلى  128)مغ  1216/6بخقع 

 11.152(، عجد أكراقيا 299إلى  288)مغ  297مجسػع بخقع 
د(  488تػجج مشو ندخة أخخػ بالسكتبة الػششية بعشػاف "تقييج في الكدػر" ضسغ مجسػع بخقع )

خخػ بعشػاف "تقييج في الكدػر" ضسغ مجسػع بخقع كندخة أ 153(.48-41)مغ الػرقة 
د( )مغ 12/2215/أ(. كندخة أخخػ ضسغ مجسػع بخقع )42/أ إلى 36د( )مغ الػرقة 2/1752)

كندخة بالخدانة الربيحية  154د(.12/3279(. كندخة أخخػ بخقع )281إلى  274الرفحة 
صفحة(.  17) 9راقيا ، عجد أك 4-235/3بعشػاف "رسالة في حداب الكدػر" ضسغ مجسػع بخقع 

 155كتػجج مشيا أيزا ندختاف بشفذ الخدانة متػاليتاف في نفذ السجسػع.
 

 )نظام الكدهر(: «رسالة في الحداب» -2
 

                                                                                                                                                                                     
149

 .45ص  5، وإتحاف المطالع ج75ص  5انظر ترجمته فً: سلوة األنساس ج  
150

 .75-68ص فهرس الخعانة الحسنٌة،  - 
151

 .777فهرس خعانة المسجد األعظم بوعان، ص  - 
152

 .756فهرس خعانة المسجد األعظم بوعان، ص  - 
153

 . )بروفٌنصال(.553-557، ص 5فهرس المكتب الوطنٌة، المجلد  - 
154

 .567، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة، ج - 
155

 .495فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 



 

 
 

 156(.10402تػجج مشو ندخة بسكتبة عبج هللا كشػف بصشجة بخقع ) 
 

 :«االقترار في بدط الكدهر» -3
 .12، عجد أكراقيا (626)تػجج مشو ندخة بسكتمة آؿ سعػد بالجار البيزاء بخقع 

"بدع هللا الخحسغ الخحيع... مؤلفو ىػ ... سيجؼ أحسج الذخايبي جج الذيخ بشيذ ...  أوليا:
الحسج هلل كالربلة كالدبلـ عمى مػالنا رسػؿ هللا ... االقترار في بدط الكدػر عمى كيفيتو 
بالرشاعة ليتبيغ بو معشى البدط كإنسا يتبيغ معشاه كسخه كيفيع بسا يشذخح بيا الرجر بأخحىا 

كدػر مغ شخيق األئسة ... أخحت كدػر صػرة مغ شخيق األئسة يػافق أخحىا شخيق أعشي ال
 األئسة بدصيا الرشاع".

فحاصل اختيار الرخؼ مأخػذا مغ الػاحج الكامل الرخؼ صحيح كإف لع يتداكيا بأف " آخرىا:
حبو اختمفا بالخارج ليذ برحيح وهللا تعالى أعمع بالرػاب كصمى هللا عمى سيجنا دمحم كآلو كص

 157".1342مغ جسادػ األكلى  3كسمع تدميسا ... كفي 
 

 :«رسالة في بدط الكدهر في الحداب» -4
إلى  343)مغ ص  707تػجج مشو ندخة بسكتبة مؤسدة عبلؿ الفاسي ضسغ مجسػع بخقع ع 

 .16(، عجد صفحاتو 359
 158أكلو: الحسج هلل كالربلة كالدبلـ عمى مػالنا دمحم رسػؿ هللا".

 
)لعمو ىػ عبج الخحسغ بغ عبج الكخيع السرخاتي م( 19ه/ 13)لعمو من أىل القرن  "السرراتي  -

 ، لو:الصخابمدي(
 :«خاتسة شرح تمخيص أعسال الحداب البن البشاء»  -1
ح( )ضسغ مجسػع برفحة  94تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع ) 

 .036(، رقع السيكخكفيمع 526
 "كلشختع ىحا التأليف بثبلثة مدائل مغ ممح الحداب ...أوليا: 

                                                           
156

 .77-76هللا كنون بطنجة، ص  فهرس مكتبة عبد - 
157

 .666، ص 7فهرس المخطوطات العربٌة واألماعٌنٌة )مؤسسة الملك عبد الععٌع الدار البٌضاء(، ج - 
158

 .799، ص 5السهرس الموجع لمخطوطات مؤسسة عالل الساسً، ج - 



 

 
 

ػ العباس ابغ البشاء رحسو هللا تعالى ب"كىحه السدائل الثبلث مسا أشاؿ عمى شيخشا أآخرىا: 
 159كرضي هللا عشو".

 
 . لو:160م(1785ه/ 1200"بشيس، دمحم بن أحسد بن دمحم" )كان حيا عام  -

 
"مشية  كىي حاشية عمى شخح الخجد السدسى) «األنجابنزىة ذوي األلباب وتحفة نجباء »  -1

اب" مغ نطع ابغ غازؼ السكشاسي   ـ(:1513ق/919الُحدَّ
 .42، عجد أكراقيا 4158تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع 

أكليا: "الحسج هلل حسجًا يجسع لمعبج في الجاريغ أْنُعسًا عجيجة ... كبعج ؼيقػؿ العبج الفقيخ إلى 
مػاله ... ىحه فػائُج انتخبتيا كنكٌت انتقيُتيا لتكػف حؤْلية لذخح الُسشَية لشاضسيا ... أبي عبج هللا 

 سيجؼ دمحم ابغ غازؼ".
الشطع كسخد الذخح يػـ السػلج الشبػؼ ... عاـ آخخىا: "ككاف الفخاغ مغ ىحه الحاشية مع قخاءة 

 .161... كصّل عمى حبيب هللا كاجعل لداف الذكخ يعمغ بالثشاء" 1200
ب إلى  85)مغ  1215/2تػجج ندخة مشو بخدانة السدجج األعطع بػزاف ضسغ مجسػع يخقع 

ف كتػجج مشو ندخة بخدانة مدجج مػالؼ عبج هللا الذخيف بػزا 31.162(،  عجد أكراقو 126
كندخة بالسكتبة  163، كىي ندخة تامة.1401، كرقسيا التختيبي 1215ضسغ مجسػع بخقع 

الػششية بالخباط بعشػاف "حاشية عمى بػية الصبلب في شخح مشية الحداب البغ غازؼ" ضسغ 
كسا تػجج مشو  036.164(، رقع السيكخكفيمع 391إلى  254ح( )مغ الرفحة  94مجسػع )

 2كرقع السخصػط ىػ  362سخاكر ضسغ مجسػع بخقع ندخة أخخػ بخدانة ابغ يػسف ب
165. 

 166صفحة. 248ق في  1317شبعت عمى الحجخ بفاس بيامر الذخح السحكػر عاـ 

                                                           
159

 )مجموعة دمحم الحجوي(. 375، ص 8فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
160

 .545ص  5، وتراجم األعالم للشٌخ سكٌر ج95ص  5، وإتحاف المطالع ج794ص  5فً: سلوة األنساس ج  انظر ترجمته - 
161

 .550-509فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
162

 .778-777فهرس خعانة المسجد األعظم بوعان، ص  - 
163

 .560فهرس خعانة مسجد موالي عبد هللا الشرٌف بوعان، ص  - 
164

 )مجموعة دمحم الحجوي(. 375-370، ص 8الرباط، جفهارس المكتبة الوطنٌة ب - 
165

 سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش. - 
166

 )مجموعة دمحم الحجوي(. 375-370، ص 8فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 



 

 
 

 
 :لو، 167ه( 1218)تهفي  "الغربي، دمحم بن أحسد بن حدن" -

 
 :(البغ البشاء السخاكذي) «تخريص أولي األلباب في شرح تمخيص أعسال الحداب»  -1

إلى  237مغ الرفحة ) (د 328)تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
 168، كىي مبتػرة اآلخخ.(509

 
 ، لو:(م1840ه/ 1256الستهفى سشة )الرفاعي، أحسد بن دمحم"  "الحدشي -

 :«الغشية في مدح األسظحة السدتقيسة»  -1
إلى  16مغ الرفحة ) (د 495)تػجج ندخة مشو بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 

28).169 
 

 لو: ،170م(1894-م1827ه/1311-ه1242"التادلي، أبه إسحاق إبراهيم ) -
 :«تحفة األحباب بأعسال الحداب»  -1
 .36أكراقيا (، عجد D 1711بخقع )تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط  

 171."الحسج هلل أسخع الحاسبيغ، كجامع الشاس ليـػ ال ريب ؼيو" أوليا:
 

 ، لو:172ىػ( 1320)الستػفى عاـ "الرهيري، أحسد الحدشي  -
 )في الحداب كاليشجسة(: «غشية الظالب وتذكرة المبيب، وإثسد كل محب وحبيب»  -1
 صفحة(. 118) 60، عجد أكراقيا 150/2تػجج ندخة مشو بالخدانة الربيحية بدبل بخقع  
 أكليا: "الحسج هلل فاتح عػيرات السذكبلت، سخيع الحداب". 
 173، بسجيشة مكشاسة الديتػف ... كأصحابو خيخ األمة".1278آخخىا: "ككاف الفخاغ مغ تقييجه ..  

                                                           
167

 .98، ص 5قرن الثالث عشر، جانظر ترجمته فً: إتحاف المطالع بوفٌات ال - 
168

 .(بروفنصال) 737، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
169

 .(بروفنصال) 554، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
170

 .75، ص 5انظر ترجمته فً: األعالم للعركلً، ج - 
171

 .767، القسم الثانً، ص 7فهرس المكتبة الوطنٌة، ج - 
172

(، معجةةم 567/5(، األعةةالم للعركلةةً )454-453/7فةةً: اإلعةةالم بمةةن حةةل بمةةراكش وأغمةةات مةةن األعةةالم )انظةةر ترجمتةةه  - 

 (.5574المؤلسٌن لكحالة )



 

 
 

 . لو:174م(1905ه/ 1323العمسي، عبد الدالم بن دمحم الحدشي" )الستهفى عام " -
 السقالة األكلى مغ السقجمة(:)تتزسغ الشدخة  «السقدمة في عمم الحداب»  -1

ب إلى  10)مغ الػرقة  7107تػجج ندخة مشو بالخدانة الحدشية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
 .3ب(، عجد أكراقيا  12

ُل  أوليا: "الحسج هلل ... السقالة األكلى مغ السقجمة في عمع الحداب؛ كىػ عمع بأصػؿ ُيَتػصَّ
 بيا إلى استخخاج السجيػالت العجدية".

صيغ مجيػاًل فاضخب أَحَج الصخفيغ في الآلخخ. كاقدع الحاصل  آخرىا: "كإْف كاف أحُج الستػسِّ
عمى أحج الستػسصيغ يخخج الػسط اآلخخ فأْحكع ما أكردُتو لظ ىشا لتدتعيغ بو عمى سائخ 

 .175الكتاب كتحرل عشجؾ شخٌؽ كثيخة في كلِّ عسل"
 

  لو:، 176م(1921ه/ 1340ى عام )الستهف اوي الفاسي، دمحم بن عمي بن عسرو"األغز  -
 :«أعسال المهغاريتم»  -1

 صفحة(. 41) 21، عجد أكراقيا 124/3تػجج مشو ندخة بالخدانة الربيحية بدبل بخقع 
 "الحسج هلل بجسيع السحامج". أوليا:

 177".1321"كىحا آخخ ما يدخ هللا رقسو ... ليمو األحج متع شػاؿ األبخؾ، عاـ خرىا: آ
 
 بالمهغاريتم":"شرح مشظهمة العسل   -2

إلػى  45)مػغ ص  693تػجج مشيا ندخة بسكتبة مؤسدة عبلؿ الفاسي ضػسغ مجسػػع بػخقع ع
 .18(، عجد صفحاتو 63ص

 حسجا لخافع الدسػات الصباؽ  أول السشظهمة:
 ثع عمى الذؽيع في يـػ التبلؽ                        

 178"الحسج هلل بجسيع السحامج". أول الذرح:
                                                                                                                                                                                     

173
 .570فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 

174
 .8ص  4، واألعالم للعركلً ج 43-47ص  55، واإلعالم للمراكشً ج330ص  5: إتحاف المطالع، ج انظر ترجمته فً - 

175
 .507-506فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 

176
، ص 5. وسةل النصةال، ج573، ص 5. وتةراجم األعةالم للشةٌخ السةكٌرج،307، ث 6انظر ترجمته فً: األعالم للعركلً، ج - 

79. 
177

 .458فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 
178

 .304، ص 5السهرس الموجع لمخطوطات مؤسسة عالل الساسً، ج - 



 

 
 
 

 1922ه/ 1344 )الستهفى عام 179"الرباطي، دمحم السيدي بن عبد الدالم األندلدي "َمْتِجُشهش -
 . لو:م(

 :«َرَجٌز في جذر الَكْعب وكْعِب الجذر» -1
ب  120)مغ الػرقة  11023تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع   

 .6. عجد أكراقيا 177ب(، عجد أبياتيا  125إلى 
 حسجًا ِلَسغ َعمَّع ِجْحَر اثشْي عذَخ     صمَّى كسمَّع عمى خيخ البذْخ  يا:   مظمع           
 كحا الربلُة كمع الدبلـ      عمى الشػػػبّي السرصفى اإلماـ خاتستيا:              

  180كآلػػو كصػػحبو األخػػػػيار        ما ارتفع الكعب عمى األجحارِ                       
 

 :«الحداب والربع السجيبرجز في » -2
ب إلى  126)مغ الػرقة  11023ضسغ مجسػع بخقع  تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط

 .7، عجد أكراقيا 232ب(، عجد أبياتيا  132
 الحسج هلل الَعِمي األعمى    سبحاَنو سبحاَنُو كصمَّى   مظمعيا:
ُتيا لػػػخب      صمى      آخرىا: ْحبأبػػياتيا ِعػػػجَّ  181عمى دمحم كالرَّ

، عجد 2-417/1تػجج مشو ندخة بالخدانة الربيحية بدبل بعشػاف "أرجػزة في الحداب" بخقع 
، عجد 421كندخة أخخػ بشفذ السكتبة بخقع  232.182صفحة(، عجد أبياتيا  49) 25أكراقيا 
 183 صفحة(. 49) 25أكراقيا 

 
 )رجز في األبعاد الثالثة(: «نتيجة األطهاد في صشعة األبعاد باألعداد» -3

أ إلى  78)مغ الػرقة  11023تػجج ندخة مشو بالخدانة الحدشية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
 .3أ(، عجد أكراقيا  80

 مظمعيا: 
                                                           

179
 .555-554ص  7، واألعالم للعركلً ج 58ص  57انظر ترجمته فً: معجم المؤلسٌن ج - 

180
 .60فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 

181
 .65فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 

182
 .457فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 

183
 .453فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 



 

 
 

جا  حسجًا لفاعل ىجػ حيث ىَجػ    مفعػلو ليجيو كميَّ
 خاتستيا:

 184أبياتو صحا بكب قعجه      مغ عاـ شكدو كحاء بمجه
  

 :«السبتدي وتذكرة السشتييتبررة »  -4
د(، كتقع في مجمجؼ، صفحات السجمج 2094تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط بخقع )

 .232، كصفحات الثاني 303األكؿ 
 الحسج هلل الحؼ قج أحاط بكل شيء عمسا، كأحرى كل شيء عجد الخ"."أوليا: 

 185د.3244كندخة أخخػ بخقع 
 

 :«ابن الياسسين، في الجبر والسقابمةعظر الياسسين عمى أرجهزة »  -5
تػجج مشو ندخة بالخدانة الربيحية بدبل بعشػاف "عصخ الياسسيغ، عمى أرجػزة ابغ الياسسيغ" 

 صفحة(. 141) 71، عجد أكراقيا 449/2بخقع 
 "الحسج هلل الحؼ جعل إلضيار ما خفي مغ السجيػالت استشباشا".أوليا: 
... كالحسج هلل رب  1325ذؼ الحجة، عاـ  28ككافق الفخاغ نت تبييزو كتشؿيحو،  آخرىا:

 186العالسيغ".
، كىي 101د(، عجد صفحاتيا 2222كتػجج مشو ندخة أخخػ بالسكتبة الػششية بالخباط بخقع )

 187غيخ تامة.
 

 :«معرفة الجيهب، بالحداب»  -6
صفحة(،  16) 8عجد أكراقيا  ،417/3تػجج ندخة مشو ندخة بالخدانة الربيحية بدبل بخقع 

 .63عجد أبياتيا 
 مظمعيا: 

                                                           
184

 .509-508الحسنٌة، ص فهرس الخعانة  - 
185

 .567، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة، ج - 
186

 .558فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 
187

 .568، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة، ج - 



 

 
 

 يقػؿ عبج ربو السيجؼ الخبيخ    بحنبو وهللا ذك الفزل الكبيخ
 آخرىا: 

 فالحسج هلل عمى اإلكساؿ     صمى عمى دمحم كاآلؿ
 188 .63صفحات(، عجد أبياتيا  9) 5، عجد أكراقيا 423كندخة أخخػ بشفذ السكتبة بخقع 

 
 ، لو:189(م1945ه/  1364الستهفى عام ) "بن عبد السجيد"أقربي، دمحم  -13
ابمشية احاشية عمى "» -1  :«"لُحدَّ

 .7041بخقع ضسغ مجسػع تػجج ندخة مشو بالخدانة الحدشية 
"الحسج هلل قاسع األرزاؽ ... أما بعج فقج قرجتُّ كضع ما تيدخ جسُعو عمى شخح الُسِشية أوليا: 

لسؤلفيا مسا يكػف عػنًا لصبلِبو عمى إدراؾ ُلبابو ... مدتعيشا بالحاشية عميو لمذيخ بشيذ 
كسا ضبصو تمسيحه أحسج بغ عجيبة ... كبالذخح عمى الشطع لمذيخ الحيدػبي  –ُكِدكيغ 

 .190بج هللا دمحم ابغ الرباغ، ُعِخَؼ بو، كاسسو أحسج العقيمي"السحقق أبي ع
 

 :«مشحة األفكار إلبراز االضسار عن كذف األسرار في عمم حروف الغبار»  -2
 .7042تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع 

تعميٌق عمى  –إف شاء هللا  –"الحسج هلل جابخ كدخ مغ انصخح إليو ... أما لعج، فيحا أوليا: 
التأليف السػسػـ بكذف األسخار لئلماـ الشطَّار السذيػر بالقمرادؼ؛ جسعت ؼيو ما كشت قيجتو 

 عميو عشج تعاشيو مع إضافة فػائج إليو".
"فسغ ىشا ُعخَؼ  مشيُج السؤلف في كذفو. وهللا سبحانو يتجاركشا بمصفو. كتع ىحا التعميق  آخرىا:

 .191كالحسج بجءًا كتسامًا عمى ما مغَّ بو رحسة كفزبل"، 1361 [عاـ]بيػـ عاشػراء ليبل 
 

 ـ(، لو:1952ق/1371)الستػفى عاـ "الدباغي، أحسد بن عمي الحدشي السراكذي  -
 :«الغشيسة، في مدح األسظحة السدتقيسة»  -1
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 .545-540فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 
189

، 554-555ص   5، وسةةل النصةةال ج503ص  7جانظةةر ترجمتةةه فةةً: إتحةةاف المطةةالع بوفٌةةات أعةةالم القةةرن الثالةةث عشةةر  - 

 .747ص  6والعركلً ج
190

 .57-56فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
191

 .99-98فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 



 

 
 

 صفحة(. 23) 12، عجد أكراقيا 169/4تػجج ندخة مشو بالخدانة الربيحية بدبل بخقع  
 "الحسج هلل رب العالسيغ ... كبعج، فإف عمع السداحة مغ أجل العمـػ قجرا". أوليا: 
 192"كىحا ما تيدخ ؼيسا قرجناه في مداحة األسصحة السعػجة". آخرىا: 
 

 لو:"العمسي الفاسي، دمحم بن دمحم بن إبراهيم،  -
)يذخح السؤلف بيا نطسو السدسى الخكضة  «الغيهث السدبمة، عمى الروضة السكممة»  -1

 السكممة، بشػر عمع الجبخ كالسقابمة(:
 صفحة(. 77) 39، عجد أكراقيا 491/2ػجج ندخة مشو بالخدانة الربيحية بدبل بخقع ت

 ".الحسج هلل فاتح أبػاب الدعادة، الستفزل بالحدشى كالديادة" أوليا:
جسادػ الثانية، عاـ  27"انتيى الشطع كالذخح الجميل ... ككافق الفخاغ مشو،  آخرىا:
1358."193 

 
 لو: "الفرضي، دمحم بن عبد هللا"، -

 «:البيان والتذكار برفة العسل برسهم الغبار»  -1
 1.194، كرقع السخصػط ىػ 397تػجج مشو ندخة بخدانة ابغ يػسف بسخاكر ضسغ مجسػع بخقع  
 

 لو: العربي"، الرحسن ابنعبد  ،"الفاسي -
 )أرجػزة(: «رشم الزمام» -1

 3.195، كرقع السخصػط ىػ 478بسخاكر ضسغ مجسػع بخقع تػجج مشو ندخة بخدانة ابغ يػسف  
كتػجج مشو ندخة بسكتبػة آؿ سػعػد بالػجار البيزػاء بعشػػاف "رسػع الدمػاـة مشطػمػة الدمػاـ فػي القمػع 

، 544/15كندخة أخخػ بعشػاف "مشطػمة في القمع الفاسي"، بخقع ) 196(.544/14الفاسي"، بخقع )
542/27.)197 

 
                                                           

192
 .575-570فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 

193
 .575فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال، ص  - 

194
 لنادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش.سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة ا - 

195
 سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش. - 

196
 .566مكتبة آل سعود بالدار البٌضاء، ص  - 

197
 .576-575مكتبة آل سعود بالدار البٌضاء، ص  - 



 

 
 

 ، لو:198"عبد هللا ابن عياش الحرار، أبه بكر دمحم ابن" -
 :199«الكامل في صشاعة العدد» -1

 313.200تػجج مشو ندخة بخدانة ابغ يػسف بسخاكر بخقع 
 

 :«تأليف في عمم الحداب» -2
إلػػى  204)مػػغ ص  138تػجػػج مشػػو ندػػخة بسكتبػػة مؤسدػػة عػػبلؿ الفاسػػي ضػػسغ مجسػػػع بػػخقع ع 

 .124(، عجد صفحاتو 328
 201"الحسج هلل الحؼ لع يتخح كلجا كلع يكغ لو شخيظ في ممكو". أولو: 
 

 "، لو:الفراني، دمحم بن عمي" -
 :«قظعة في نظم الحروف السدتعسمة في ضرب األعداد»  -1

 202ك.2564تػجج مشو ندخة بجار الكتب الشاصخية بتامكػرت بخقع 
 

 :، لو"الغرناطي، دمحم بن زكرياء القاضي -
 :«عن وجهه أعسال الحدابحط الشقاب بعد رفع الحجاب »  -1

 .33، عجد أكراقيا (394بالجار البيزاء بخقع ) بسكتبة مؤسدة السمظ عبج العديدتػجج مشو ندخة 
أكليا: "حرل مجسػعا ... كنرف التدع ... الحادؼ كالعذخكف ... عمى ثبلثة أثساف مػع نرػف 

ج يػجػػػج فػػػي الػػػثسغ مجسػػػػعيغ مػػػأخػذيغ ... مػػػع ربػػػع الدػػػجس مجسػػػػعيغ مػػػأخػذيغ ... فرػػػل كقػػػ
 الكدػر السختمفة مدائل تكػف أقداميا".

آخخه: "كثانييا الشدبة اليشجية كىي التي يكػف بالشدبة لؤلكؿ لمثاني كشدبة الثالث لمخابع كيف كانت 
 ... بعكذ الشدبة العجدية كسيتيا مختمفة ككيفيتيا متداكية كقيل ليا ندبة ىشجسية ألنيا أخز
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 .539، ص 4انظر ترجمته فً: موسوعة األعالم )العرب والمسلمٌن والعالمٌٌن(، ج - 
199

ورد فً فهرس خعانة ابن ٌوسف أن هذا العمل لكاتب مجهةول، لكةن األسةتاذٌن دمحم أبةالغ وأحمةد جبةار أثبتةا نسةبته ألبةً بكةر  - 

 الحصار. انظر:
مجلةةة كلٌةةة اآلداب والعلةةوم اإلنسةةانٌة ، مةةل فةةً صةةناعة العةةدد للحصةةاراكتشةةاف السةةسر األول مةةن كتةةاب الكادمحم أبةةالغ وأحمةةد جبةةار، 

 .50بساس، العدد 
200

 سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش. - 
201

 .795، ص 5السهرس الموجع لمخطوطات مؤسسة عالل الساسً، ج - 
202

 .567تب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص دلٌل مخطوطات دار الك - 



 

 
 
بالسقاديخ التي يشطخ فييا السيشجس كيدسييا صاحب ارتساشيقي الػاسصة اليشجسية كىي في ثبلثة  

 203أعجاد ندبة الصخفيغ كشدبة الفزميغ ... كسط ككل كاحج مغ".
 

 
 "، لو:"ابن السغرب -
 «:لهح الزبط الجارية عمى عمم حداب القبط»  -1

 . 1198 تػجج مشو ندخة بخدانة القخكييغ بفاس، بخقع
 204."سعخكؼ بابغ السغخبالقػؿ : راجي هللا مشذئ الدحب   /   عمى ي"أولو:       

 
 ، لو:"الهزان، دمحم بن أحسد" -

 :«مشظهمة رشم الزمام»  -1
 205ك. 1579تػجج مشو ندخة بجار الكتب الشاصخية بتسكػرت، بخقع 

 
 

 ، لو:""ابن القاضي، أبه الحدن عمي بن قاسم -
كىػ شخح عمى أرجػزة في الجبخ كالسقابمة ) «الياسسينالدراج السبين إلى أرجهزة ابن »  -1

 (.ألبي دمحم عبج هللا بغ حجاج السعخكؼ بابغ الياسسيغ
 30د( )مغ الرفحة 3/2133تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )

 (، غيخ تامة.38إلى 
 206".كى التدميعالحسج هلل الحؼ جبخ الجيغ بسحسج عميو أفزل الربلة كأز "أوليا: 

 

 "َحمُّ الجاءي"، لو: -
 :«أرجهزة في حل األعداد»  -1
إلى  244ح( )مغ الرفحة  90تػجج مشيا ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع ) 

 .035(. رقع السيكخكفيمع 245
                                                           

203
 .679، ص 7فهرس المخطوطات العربٌة واألماعٌنٌة )مؤسسة الملك عبد الععٌع الدار البٌضاء(، ج - 

204
 فهرس خعانة جامع القروٌٌن بساس. - 

205
 .97فهرس دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، ص  - 

206
 .568، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة، ج   - 



 

 
 

 أوليا:
 فصخحو بتدعة بجءا كرد   فإف يكغ مددكجا صجر العجد  

 آخرىا: 
 207كاختبخ    خارجو بسا مزى ما ذكخفأقدع عمى مقاـ ذاؾ 

 
 :«مشظهمة في صرف الجامعة ألجزاء السثقال»  -2
إلى  242ح( )مغ الرفحة  90تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )  

 .035(، رقع السيكخكفيمع 244
 أكليا: 

 حسجا لخبشا كبالحسج يرل    ألكفخ الحع الحؼ لو عسل
 آخخىا:

 208كعمى اآلؿ الكخاـ   كالرحب كاألتباع ما سح الغساـ ثع الربلة
 
 

 :"، دمحم بن األسفيماخ؟" -14
  )أرجػزة في أعساؿ الكدػر(: «َتبِررُة السدتغرب»  -1

 .5 صفحاتيا ، عجد101أبياتيا  ، عجد9993تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع 
 مظمعيا: 

 شاء مغ السػاىبِ الحسج هلل القجيِخ الػاىِب     لمعبج ما 
 خاتستيا:

 209لػاىب العقل مع التدجيِج     الحسج كالذكخ ببل تججيجِ 
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 )مجموعة دمحم الحجوي(. 369، ص 8فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
208

 .(مجموعة دمحم الحجوي) 374، ص 8فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
209

 .40-39فهرس الخعانة الحسنٌة بالرباط، ص  - 



 

 
 

 الئحة السخظهطات مجيهلة السؤلف 
 

 الخاصة بالرياضيات
 

 فيرس الخزانة الحدشية

 
)مشقػػػؿ مػػغ كتػػاب فػػي اليشجسػػة لػػع يػػحكخ فػػي الشدػػخة اسػػع "بوواب السربووع الستدوواوي األضووال "  -1

 مؤلفو(:
ب(،  3أ إلػى  2)مغ الػرقػة  4749بالخدانة الحدشية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع تػجج مشو ندخة 

 ، كىي مبتػرة اآلخخ.2عجد أكراقيا 
: "باب السخبع الستداكؼ األضبلع. اعمع أف مداحة ىحا السخبع ىػػ أف تزػخب أحػج أضػبلعو أوليا

 في مثمو، فسا كاف فيػ التكديخ".
عػخض فػي مثمػو مثػُل الُقْصػِخ فػي مثمػو، فاضػخب شػيئا فػي : "كقج عمسشا أف الصػؿ فػي مثمػو كالآخرىا

 210مثمو يُكْغ ماال".
 
)تقييػػج لػػع يػػحكخ فػػي الشدػػخة اسػػع كاتبػػو، كىػػػ شػػخح "بيووان أمثمووة بعووض السدووائل الحدووابية"   -2

يع الدسبللي كأحسج الخسسػكي السدساة "أجشحة الخغاب"(:  ألرجػزة إبخـا
(، عػجد 281إلػى  263)مػغ الرػفحة  188قع تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية ضسغ مجسػع بخ 

 .10أكراقيا 
"الحسج هلل الحؼ أحػاط بكػلِّ شػيء عمسػا ... كبعػج فيػحا تقييػٌج يذػتسل عمػى بيػاف أمثمػة بعػس أوليا: 

يع الدػػسبللي كالدػػيج  السدػائل الحدػػابية أجعمػػو كالذػػخح كالبيػػاف لػػشطع الفقييػيغ الفاضػػميغ سػػيجؼ إبػػخـا
 لخسسػكي".عبج العديد ابغ أبي بكخ أحسج ا
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 .34فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 



 

 
 

"انتيػػػى بحسػػج رب الدػػػسػات كاألرض ...  مػػا أردنػػػا تقييػػجه مػػػغ األمثمػػة لسػػػا احتػػػت عميػػػو  الثوواني:
 211األرجػزة مغ السدائل".

 
)كتػاب فػي اليشجسػة كحدػاب السثمثػات متػخجع عػغ لغػة أكربيػة، "تظبيق الجبور عموى اليشدسوة"  -3

 كلع يخد في الشدخة ذكٌخ السع السؤلف كال الستخجع(:
 .237، عجد أكراقيا 995و ندخة بالخدانة الحدشية بخقع تػجج مش
 الحسج هلل الحؼ خمق اإلنداف كأبجعأوليا: "

ؼيو حكستو ... كبعج، فالقرج بيحا التقييج تعخيُب تأليف عجسي ججيج مزسَّشو تصبيق الجبػخ عمػى  
 ؽية".اليشجسة كالتبخىغ عميو بالكعِّ السترل الستزسغ لؤلشكاؿ اليشجسية كالسثمثات الكي

: "كمغ ناحية أخخػ إف أردت االقتشاع في ذلظ فصالْع تأليفي في الحداب الفزمي كالتتسيسػي أخرىا
فِخ الثالث عشج كرقة   212".646كفرل  638في الدِّ

 

)رسػالة فػي والسشفرالت"  [السترالت]"تمخيص العبارت وإيزاح اإلشارات عمى ذوات األسسا  -4
 الجحكر لع يحكخ في الشدخة اسع مؤلفيا(:

 .9، عجد أكراقيا 10363تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بخقع 
"الحسػج هلل ربِّ العػالسيغ ... كبعػج فػإني قرػجت بيػحا التػأليف أف أتكمػع عمػى ذكات األسػساء  أوليوا:

ـٍ ُيَقػػخُِّب فيسػػو ... كُأْتبػػع ذلػػظ بالعسػػل كأبػػخىغ عميػػو كأضػػُعُو بعػػج ذلػػظ  السترػػبلت كالسشفرػػبلت بكػػبل
 تشاكليا".في ججاكؿ يديل 

"كىا أنا أضعيا لظ في ججاكؿ بالبخىاف، إذ ليذ الخبُخ كالعيػاف لتعػخؼ مشيػا أعساليػا كمَّيػا  آخرىا:
عمى البجيية حتى ال يخفى عميظ شيء مشيا. وهللا سبحانو كلي التػفيق ... كىحه صفحة الجػجاكؿ 

 213... فانطخه".
 

                                                           
211

 .39-38فهارس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
212

 .44-43الخدانة الحدشية، ص فيخس  - 
213

 .48فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 



 

 
 
 معرفوة قظور الودائرة السحيظوة باألشوكال""الجهاب السزيل لإلشكال لعمة الظريق السهصومة إلوى  -5

 )لع يخد في الشدخة اسع السؤلف(:
 .3، عجد أكراقيا 10361نػجج مشيا ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع 

: "ذكخ األشعخؼ في )كتابو التفاحة في عمع السداحة( شخيقا في معخفة قصخ الػجائخة السحيصػة أوليا
 بالذكل مغ خارجو".

تيا، كقػػج ذكخنػػاه فػػي شػػخح التفاحػػة، "كىػػحه قا آخرىووا: عػػجة كّميػػة قػػج قػػاـ البخىػػاف اليشجسػػي عمػػى صػػحَّ
 214فاعمْع ذلظ كتجبَّْخه".

 
)كتػاب فػي الخياضػيات التصبيؿيػة لػع يػخد فػي الشدػخة ذكػُخ عشػانػو كال اسػع  "الجيهب والسثمثات" -6

 مؤلفو(:
 94ب إلػى  72ػرقػة )مػغ ال 1213تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط ضسغ مجسػع بػخقع 

 .23إ(، عجد أكراقيا 
"الجػػػػدء األكؿ فػػػػي لسصالػػػػب األكليػػػػة السػػػػتخخاج جػػػػجاكؿ الجيػػػػػب. السصمػػػػُب األكؿ، قاعػػػػجة أوليووووا: 

 بخىانية: َكَتُخ القػس ىػ ِضْعف جيب نرِف ىحه القػس".
ػػمع الثالػػث. اعػػِخْؼ أكاًل الػػد آخرىووا:  اكيتيغ األخػػخييغ "إف ُعِمػػَع ضػػمعاف كالداكيػػة التػػي بيشيسػػا ُيعَمػػُع الزِّ

بالسصمب الثاني مغ ىحا الفرػل ثػع الزػمع السصمػػب فػي السصمػب الدػابق. كصػمى هللا عمػى سػيجنا 
 215كمػالنا دمحم خاتع الشبييغ ...".

 
 [يبػػجك أف]...  )لػػع  يػػخد فييػػا ذكػػخ لعشػانيػػا كال السػػع السؤلػػف"رسووالة فووي الجبوور والسعووادالت"  -7

 كاضعيا درس الخياضيات عمى السشيج الحجيث(:
 52أ إلػى  41)مػغ الػرقػة  1213تػجج مشػو ندػخة بالخدانػة الحدػشية بالخبػاط ضػسغ مجسػػع بػخقع 

 .12أ(، عجد أكراقيا 
 "الشَِّدُب كتتابع األعجاد عمى معاٍف خاصة". أوليا:
 216عمى أخح أكثخ ... مسا ذكخنا"."كتديج تأكيجًا عمى التشبية مغ أنو البج مغ عمػـ الديادة  آخرىا:
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 .55-54فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
215

 .56-55فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 



 

 
 
 )اسع السؤلف غيخ محكػر في الشدخة(:"رسالة في الحداب"  -8

 181أ إلػى  153)مػغ الػرقػة  826تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
، كىػػي غيػػخ تامػػة االنتدػػاخ يشقرػػيا نحػػػ كرقػػة تذػػتسل عمػػى ديباجػػة الكتػػاب 29ب(، عػػجد أكراقيػػا 

 تختيبو كأقدامو.كبياف 
"الباب الخابع في جسع الجحكر بعزيا إلػى بعػس. البػاب الخػامذ فػي شػخح جػحكر األعػجاد أوليا: 

 بعِزيا مغ بعس ...".
"فإف قيل لظ: األكؾية بخُبع درىع كخخُّبة كشدبة الدتة عذخ درىسًا فتكػف ندبة خسدِة أجداء  آخرىا:

ذػخ درىسػًا إلػى األكاقػي السجيػلػة فتعسػل فييػا مغ ستة عذَخ مغ درىع إلى األكؾيػة كشدػب الدػتة ع
عمػى مػا تقػجـ يخػػخج لػظ السصمػػب إحػجػ كخسدػػػف أكؾيػة: فػافيع مػا شػػخحُت لػظ كتػجبَّخه كِقػْذ عميػػو 

 217كىػ مػفقشا لمرػاب". –جسيع ما يخد عميظ مشو ُتِرْب إف شاء هللا تعالى 
 
 )لع َيِخْد فييا اسع السؤلف(:"رسالة في الحداب"  -9

 7أ إلػػى  2)مػػغ الػرقػػة  466ندػػخة بالخدانػػة الحدػػشية بالخبػػاط ضػػسغ مجسػػػع بػػخقع  تػجػػج مشػػو مشػػو
 ، كىي مبتػرة األكؿ.6ب(، عجد أكراقيا 

"تدػصيح جسيػػع أيسػػة السجسػػػع كأيسػة السجسػػػع إليػػو، كالػاحػػج الكامػل فػػي ىػػحا السثػػاؿ أربعػػػف أوليووا: 
 كثسانسائة".

رخكؼ مأخػذا مغ الػاحػج الكامػل أيزػا، "فحاصل اختيار الرخؼ أنو إف كافق الكدخ الس آخرىا:
فػػػػحلظ الرػػػػخؼ صػػػػحيح كإف لػػػػع يتدػػػػاكيا بػػػػأف اختمفػػػػا فالخػػػػارج لػػػػيذ برػػػػحيح. وهللا تعػػػػالى أعمػػػػع 

 218بالرػاب".
 

 "قظعة من رسالة في الحداب والفمك": -10
أ إلػى  26)مػغ الػرقػة  1213تػجج مشيا ندخة بالخدانػة الحدػشية بالخبػاط ضػسغ مجسػػع بػخقع 

 ، كلع يبق مشيا سػػ الباب العاشخ كالخاتسة.10ا ب(، عجد أكراقي 35
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 .65-64فهرس الخعانة الحسنٌة،  - 
217

 .66-65فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
218

 .67-66فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 



 

 
 

"مشو شيء، كإال البجَّ مغ زيادة الفاضل عمى حاصل الزخب كسػا فػي امتحػاف القدػسة أورليا: 
 وهللا أعمع".

"كانقز، إف كشت أخحت الدائج يحرل السصمػب. كاآلف كسػل لشػا مػغ فزػل هللا تعػالى  آخرىا:
ما أردنا كصفو ... هللف الحسج عمى جسيع الشِّعع كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم كآلو كصحبو 

 219كسمع تدميسا كالحسج هلل رب العالسيغ".
 
 يخد فييا اسع الذارح(: )لع"شرح تمخيص أعسال الحداب البن البشا األزدي السراكذي"  -11

، كىػي مبتػػرة األكؿ 97، عجد أكراقيػا 10304تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع 
 كاآلخخ.
 "... تقابميا كىي الػاقعة في مثل مشدلتيا، كىي التي عمى رأسيا".أوليا: 
، بػػاع إذا قيػػل لػػظ: عذػػخة أقفػػدة مػػغ قسػػح كشػػعيخ ؛)ىكػػحا كردت فػػي الفيػػخس( مدػػئمة" آخرىووا:

القسَح كلَّ قفيد بدتة، كباع الذعيَخ كلَّ قفيد بثبلثة كجسع الثسَغ ككاف ثسانية كأربعيغ، كع ىي 
 220أقفدة القسح؟ ككع ىي أقفدة الذعيخ؟ ككع َثَسُغ كّل ...؟".

 
)ليذ في الشدخة ما يجؿُّ عمى اسػع الذػارح، "شرح التمخيص البن البشا األزدي السراكذي"  -12

تذػتسل خاصػة عمػى شػخح القدػع الثػاني مػغ كتػاب التمخػيز الػحؼ يبحػث كالسػجػد مشو قصعػة 
 في الكدػر، كعمى القدع الثالث في الجحكر(:

، كىػي متبلشػية رديئػة 3، عجد أكراقيا 10748تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع 
 الخط كالػرؽ كثيخة الترحيف مبتػرة األكؿ كاآلخخ.

 شف العجد"."العسل في ذلظ أف ترأوليا: 
"مثػػاؿ: إذا قيػػل لػػظ: ابدػػط سػػبع أثسػػاف كثمثػػي الػػثسغ إال سػػجس إال ثمػػث األربػػع )كػػحا(  آخرىووا:

 221فاندؿ ...".
 

 )لع ُيحَكخ في الشدخة اسع السؤلف(:(" العسميات التصبيؿية"مدائل في الحداب ) -13
                                                           

219
 .68-67ص  فهرس الخعانة الحسنٌة، - 

220
 .76فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 

221
 .77-76فهرس الخعانة الحسنٌة،  - 



 

 

 

إلػى  ب 7)مػغ الػرقػة  10408تػجج مشو ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط ضسغ مجسػػع بػخقع 
 .4أ( عجد أكراقيا  10

"الحسػػج هلل، ىػػحا سػػؤاؿ كجػػػاب. عجبػػت مػػغ مػػاٍؿ سػػار فػػي ثمػػث ُثُمِثػػو ... فكػػع كػػاف ىػػحا أوليووا: 
 الساؿ قبل التقديع؟".

بشا؟ جحر عذخيغ إال اثشيغ في ِجحر عذخيغ كاثشيغ خػخج  آخرىا: "... كىػ العجد الخابع، فإذا قخَّ
 222لشا ستة عذخ مثل مدصح الػسصيغ".

 1291)نقميػػػػا عػػػػػغ الفخندػػػػػية أحسػػػػج بػػػػػغ عبػػػػػج هللا، كػػػػاف حيػػػػػا عػػػػػاـ "مقيووووواس الحدووووواب"  -14
ككيؽيػػػػػػة  arithmomètreـ( )تذػػػػػػخح الخسػػػػػػالة اآللػػػػػػة السدػػػػػػساة بسؿيػػػػػػاس الحدػػػػػػاب 1874ق/

 استعساليا(:
 .7، عجد أكراقيا 1738تػجج مشيا ندخة بالخدانة الحدشية بالخباط بخقع 

ـ الخياضػيات ... كبعػج، فيػحه تخجسػُة رسػالٍة عمػى آلػة "الحسج هلل الحؼ جعػل مفتػاح العمػػ أوليا: 
حدابية مغ المغة الفخنداكية إلى المغة الذخيفة العخبية، تخجستيا بالسعشى كترخفُت فييا بعػَس 

 الترخؼ".
"كػػاف الفػػخاغ مػػغ تعخيبيػػا يػػـػ األربعػػاء خػػامذ ذؼ الحجػػة الحػػخاـ عػػاـ إحػػجػ كتدػػعيغ  آخرىووا:

 223ية عمى صاحبيا أفزل الربلة كأزكى التحية".كاثشي عذخ مائة مغ اليجخة الشبػ 
 
 )لع َيخْد في الشدخة اسع السؤلف(:"العسل بالجداول المهغارتسية"  -15

إلػػى  21)مػػغ الرػػفحة  850تػجػػج مشػػو ندػػخة بالخدانػػة الحدػػشية بالخبػػاط ضػػسغ مجسػػػع بػػخقع 
 .74(، عجد أكراقيا 168

 خا االستعساؿ في البحخ"."الججكؿ األكؿ كالثاني؛ قمُت: ىحاف الججكالف كثيأوليا: 
 224"فسا كاف فيػ االرتفاع الثابت ىخبًا مغ تمظ السذقة مغ المػغاريتسات الستشاسبة". آخرىا:
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 .98فهرس الخعانة الحسنٌة،  - 
223

 .508 -507فهرس الخعانة الحسنٌة، ص  - 
224

 .555 -550فهرس الخعانة الحسنٌة،  - 



 

 
 

 الخزانة الربيحية
 :«أرجهزة في الجبر» -

 مؤلفيا غيخ محكػر.
صفحات(، عجد 5)  3، عجد أكراقيا 449/1بدبل بخقع  تػجج مشيا ندخة بالخدانة االربيحية

 .43أبياتيا 
 أكليا: 

 عمى ثبلثة يجكر الجبخ    الساؿ كاألعجاد ثع الجحر
 آخخىا:

 225كضخبو في ضجه نقراف  فافيع ىجاؾ السمظ الجياف
 

 :«بدط الكدهر» -
 السؤلف غيخ محكػر

 صفحة(. 24) 13، عجد أكراقيا 137/11بدبل بخقع  تػجج مشو ندخة بالخدانة الربيحية
 الحسج هلل ... االقترار في بدط الكدػر عمى بياف كيفيتو بالرشاعة".أوليا: "
 226"كإف لع يتداكيا بأف اختمفا، فالخارج ليذ برحيح. وهللا أعمع بالرػاب".آخرىا: 

 227صفحة(. 17) 8، عجد أكراقيا 262/1كندخة أخخػ بخقع 
 

 :«بن الياسسين، في الجبر والسقابمةشرح أرجهزة ا» -
 السؤلف غيخ محكػر.

 صفحة(. 27) 14، عجد أكراقيا 137/12تػجج مشو ندخة بالخدانة الربيحية بدبل بخقع 
"الحسج هلل الجائع الػجػد ... أما بعج، فالسخاد مغ ىحا السػضػع شخح ألفاظ أرجػزة الفؿيو أوليا: 

 اإلماـ الرجر العمع ابغ الياسسيغ".
 228"ؼيكػف الباقي ستة، كذلظ السصمػب ... العمي العطيع. آخرىا:

                                                           
225

 .457فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة، ص  - 
226

 .463ص فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة،  - 
227

 .464-463فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة، ص  - 
228

 .507فهرس الخعانة العلمٌة الصبٌحٌة، ص  - 



 

 

 
 السكتبة الهطشية

 
وىي مختررة من نخبة التفاحة لعبد المظيف ) «السحجة في مداحة األسظحة السعهجة» -

 :(الدمذقي
 مخترخىا غيخ محكػر.

إلى  33مغ الرفحة ) (د 495)تػجج ندخة مشو بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
44).229 
 

 :«تقييد في معرة السرتفعات» -
 مؤلفو غيخ محكػر.

إلى  47مغ الرفحة ) (د 495)تػجج ندخة مشو بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
49).230 
 

 :«تقييد في معرفة عروض األنيار وأعساق اآلبار ونحه ذلك» -
 مؤلفو غيخ محكػر.

إلى  49مغ الرفحة ) (د 495)تػجج ندخة مشو بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
51).231 
 

 :«مهدة األصحاب في مدائل الحداب» -
 مؤلفو غيخ محكػر.

إلى  57مغ الرفحة ) (د 495)تػجج ندخة مشو بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
24).232 
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 .(بروفنصال) 554، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
230

 .(بروفنصال) 554، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
231

 .(بروفنصال) 554، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 



 

 
 

 :«ومختمف األرقام العجسيةتقييد في األرقام األبجدية » -
 صاحب التقييج غيخ محكػر.

إلى  165مغ الػرقة ) (د 253)تػجج ندخة مشو بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 
171).233 

 
 :«كتاب في الجبر والسقابمة» -

 السؤلف غيخ محكػر. 
إلى  463مغ الرفحة ) (د 94)تػجج ندخة مشو بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 

 .036، رقع السيكخكفيمع (525
"الحسج هلل الػاحج السعبػد، الجائع الػجػد ... كبعج، فإني ألفت ىحا الكتاب في الجبخ أوليا: 

 كالسقابمة ...".
 234فإف ذلظ ىػ األصل كالسبجأ ليحه الرشاعة، كمشو تؤخح مقجماتيا بحػلو كقػتو".آخرىا: "

 
 :«السقاالت األربع في العدد» -

 غيخ محكػر.السؤلف 
إلى  527مغ الرفحة ) (ح 94)تػجج ندخة مشو بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع 

ق عمى يج نائب كزيخ الحخب بالسغخب  1269. تع ندخيا سشة 036، رقع السيكخكفيمع (594
 سابقا أحسج الدػيخؼ اإلدريدي.

ألفت بيسغ هللا تعالى ىحا الكتاب في  : "الحسج هلل السشفخد بالػحجانية كالقجـ ... كبعج، فإنيأوليا
 عمع العجد ...

 235: "كقذ عميو جسيع ما يخد عميظ مشو ترب إف شاء هللا تعالى كىػ السػفق لمرػاب".آخرىا
 

 :«جداول في الجذر» -
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 .(بروفنصال) 555-554، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
233

 .(بروفنصال) 755، ص 5فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
234

 .(مجموعة دمحم الحجوي) 373، ص 8فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
235

 .( الحجويمجموعة دمحم) 374-373، ص 8فهارس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 



 

 

 

 كاضعيا غيخ محكػر.
 175د( )مغ الرفحة 14/2133تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )

 236(.197إلى 
 )أيزا(: «جداول في الجذر» -

 كاضعيا غيخ محكػر.
إلى  19د( )مغ الرفحة 2/2148تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )

33.)237 
 

)مشقػلة مغ تأليف الخياضيات  «رسالة في السعامالت حدب السدعر والدعر والثسن والسثسن» -
 :الخػارزمي(ألبي عبج هللا دمحم بغ مػسى 

 ناقميا غيخ محكػر. 
إلى  39د( )مغ الرفحة 4/2133تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع ) 

40.) 
أكليا بعج الحسج كالترمية: باب السعامبلت، اعمع أف معامبلت الشاس كميا كىي البيع كالذخاء 

 كالرخؼ كاإلجازة كغيخ ذلظ عمى كجييغ الخ".
  238عغ كتاب الخػارزمي أف الكتاب كجج بيج الشرارػ بخط عخبي فعجسػه بمغتيع. قاؿ الشاقل

 
 «رسالة في الشدبة والتشاسب» -

 مؤلفيا غيخ محكػر.
 153د( )مغ الرفحة 2/2147تػجج مشيا ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )

 (.160إلى 
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 .568، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
237

 .568، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
238

 .569-568، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 



 

 
 

حجه كفي ابغ ىيجكر أف في بعس األخبار أكحي أكليا بعج البدسمة كالترمية: الحسج هلل تعالى ك 
إلى نبي مغ األنبياء عمييع الربلة كالدبلـ ككاف قج ندؿ الػباء بأمتو أف افتح بابا عمى شكل 

 239مخبع مدتصيل".
 

)نطع األرجػزة  «طرر عمى األرجهزة السدساة بأجشحة الرغاب في معرفة الفرائض والحداب» -
يع الدسبللي كذيميا أحسج الخ   سسػكي(:إبخـا

 صاحب الصخر غيخ محكػر.
 279د( )مغ الرفحة 20/2003تػجج مشيا ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )

 (.287إلى 
 240أكليا بعج البدسمة كالترمية: "قػلو الحسج هلل العطيع السشعع الخ".

 
 :«مشظهمة في تراريف األصابع في عقد العدد مع شرحيا» -

 غيخ محكػر.السؤلف في كل مشيسا 
/ب 121د( )مغ الػرقة 20/1755تػجج مشيا ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )

 /ب(.122إلى 
 مظمعيا:

 241يا سائبل عغ جسمة األعجاد     كعقجىا في العذخ كاآلحاد
 

 :«تقييد في السربع الستداوي األضال » -
 مؤلفو غيخ محكػر.

السخبع ... اعمع أف مداحة ىحا السخبع ىػ أف تزخب أحج أكليا بعج البدسمة كالترمية: "باب 
 أضبلعو في مثمو".

 325د( )مغ الرفحة 17/2215تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )
 242(.329إلى 

                                                           
239

 .569، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
240

 .569، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
241

 .569، ص 5المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج فهرس  - 



 

 
 

 :«فتح السبدي في جسع بع األصهل اليشدسية لمذادي والسبتدي» -
 مؤلفو غيخ محكػر.
أبػ الخيحاف دمحم بغ دمحم بغ أحسج البيخكني رحسو هللا: إّف اإلحاشة بييئة العمع أكليا: "قاؿ األستاذ 

 ككيؽية الدساء كاألرض كما بيشيسا عمى كجو اإلخبار الخ".
 301د( )مغ الرفحة 14/2215تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )

 (.318إلى 
سا ىػ محفػظ مغ عبارات شيخو ميقاتي القاىخة أبػ عبج ممحػضة: جسع مؤلفو ؼيو بعس القػاعج م

هللا دمحم بغ دمحم السيقاتي الذييخ بالصحاف، كمسا أخحه السؤلف مغ بعس كتب القػـ كقرج بو 
التذبت بأذياؿ الدمصاف أحسج السشرػر الدعجؼ. كأغمب ما نقمو ىشا مأخػذ مغ كتاب التفييع 

 243 الحكخ.ألكائل صشاعة التشجيع لمبيخكني الستقجـ 
 

 :«رسالة في عمم اليشدسة» -
 مؤلفيا غيخ محكػر.

أكليا بعج البدسمة كالترمية: "باب ىشجسة كيقاؿ بالداؼ السعجسة عمع بسقاديخ األشياء كيفا 
 كمػضػعو الشقصة الخ".

إلى  1د( )مغ الرفحة 1/2060تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )
4.)244 
 

 :«الكالم عمى ذوات األسساء وما يترل بيا من الذرح والبيان بالرهرة والسثالتأليف في » -
 مؤلفو غيخ محكػر.

أكلو: الحسج هلل كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم كآلو أما بعج، فيحا التأليف في الكبلـ عمى ذكات 
 األسساء.

إلى  251)مغ الرفحة ( D 1678تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع )
258.)245 

                                                                                                                                                                                     
242

 .573، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
243

 .573، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 
244

 .573، ص 5فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج  - 



 

 
 

 :«تأليف في األشكال اليشدسية» -
 مؤلفو غيخ محكػر.

 246مبتػر اآلخخ. كىػ (،D 1062في السكتبة الػششية بالخباط بخقع ) عذخ كرقاتيػجج مشو 
 

 :«تأليف في فن التكدير» -
 مؤلفو غيخ محكػر. 
أكليا: "الكبلـ في مقجمات عمع التكديخ ... كأكال في حؿيقتو كتشػيع السكدخ كالسكدخ بو )يتخممو   

 صػر األشكاؿ(.
/ب إلى 6( )مغ الػرقة D 1590تػجج مشو ندخة بالسكتبة الػششية بالخباط ضسغ مجسػع بخقع ) 

 247/ب(.16

 
 

 خزانة السدجد األعظم بهزان

 
 "اإلشارة إلى أشكال الزمام"  -1

 168أ إلى  165)مغ  1084/3تػجج ندخة بخدانة السدجج األعطع بػزاف ضسغ مجسػع بخقع 
 .3أ(، عجد أكراقيا 

: الحسج هلل أشكاؿ الدماـ التي ىي األصػؿ ىي سبع كعذخكف شكبل التي ليذ ليا كخاسي، أوليا
 كىي ثبلثة أقداـ آحاد كعذخات كمئػف".

يا الكخاسي فبل يحتاج إلى شيء مغ ذلظ، كباهلل : "كل شكل أحخز نفدو إال األلف أحخزتآخرىا
 248تعالى التػفيق. كصمى هللا عمى سيجنا كمػالنا دمحم كآلو كصحبو كسمع تدميسا".

                                                                                                                                                                                     
245

 .763، القسم الثانً، ص 7فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
246

 .767، القسم الثانً، ص 7ٌة بالرباط، جفهرس المكتبة الوطن - 
247

 .768، القسم الثانً، ص 7فهرس المكتبة الوطنٌة بالرباط، ج - 
248

 .778فهرس خعانة المسجد األعظم بوعان، ص  - 



 

 
 
 "رسالة في األعداد":  -2

ب إلى  174)مغ  1209/12تػجج ندخة بخدانة السدجج األعطع بػزاف ضسغ مجسػع بخقع 
 .6(، عجد أكراقيا 180

: "الحسج هلل مبيغ األعجاد، كمفرل األحجاث، كالسبيغ كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم سيج أوليا
كل مغ حاضخ كباد، كعمى آلو كأصحابو كأزكاجو ... أما بعج، فالعجد ال نياية لو ... كىػ يشقدع 

 عمى ثبلثة أقداـ أحجاث كعذخات كمئػف ...".
 249غ ىحا آخخ ما كردنا، وهللا السػفق لمرػاب".: "كلع أقرج اإلشالة خذية السبللة. ليكآخرىا

 
 خزانة مدجد مهالي عبد هللا الذريف بهزان

 

 "كتاب في األعداد":  -1
 مجيػؿ.: فالسؤل

 250، كىي ندخة تامة.1365، كرقسيا التختيبي 1209تػجج ضسغ مجسػع بخقع 
 

 "كتاب في بدط الكدهر":  -2
 : غيخ محكػر.السؤلف

 251، كىي ندخة تامة.1407كرقسيا التختيبي ، 1216تػجج ضسغ مجسػع بخقع 
 

 "كتاب في الييئة والحداب":  -3
 غيخ محكػر.السؤلف: 

 252، كىي ندخة تامة.230(، كرقسيا التختيبي 297تػجج ضسغ مجسػع بخقع )
                                                           

249
 .779-778فهرس خعانة المسجد األعظم بوعان، ص  - 

250
 .575فهرس خعانة مسجد موالي عبد هللا الشرٌف بوعان، ص  - 

251
 .577مسجد موالي عبد هللا الشرٌف بوعان، ص  فهرس خعانة - 

252
 .535فهرس خعانة مسجد موالي عبد هللا الشرٌف بوعان، ص  - 



 

 
 

 خزانة ابن يهسف بسراكش

 لسؤلف مجيػؿ «كتاب في الحداب» -
 563.253تػجج مشو ندخة بخدانة ابغ يػسف بسخاكر بخقع 

 

 لسؤلف مجيػؿ «تأليف في الحداب» -
 694.254ك 693تػجج مشو ندختاف بخدانة ابغ يػسف بسخاكر بخقع 

 

 :«الهجهه القريبة في الحداب والزمام» -
، كرقع السخصػط ىػ 478تػجج مشو ندختاف بخدانة ابغ يػسف بسخاكر ضسغ مجسػع بخقع 

1.255 
 

 :«رشم الزمام وشرحو» -
، كرقع السخصػط ىػ 478بسخاكر ضسغ مجسػع بخقع تػجج مشو ندختاف بخدانة ابغ يػسف 

4.256 

 
 دار الكتب الشاصرية بتسكهرت

 :«مقيدات رياضية متشهعة» -
 257ك.1753تػجج مشو ندخة بجار الكتب الشاصخية بتسكػرت بخقع 

 
 :«قظعة من رسالة في الحداب» -

 258ب.1768تػجج مشو ندخة بجار الكتب الشاصخية بتسكػرت بخقع 
                                                           

253
 سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش. - 

254
 الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش.سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات  - 

255
 سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش. - 

256
 سلسلة فهارس المكتبات الخطٌة النادرة: الئحة المخطوطات الحبسٌة المحسوظة بخعانة ابن ٌوسف بمراكش. - 

257
 .509ر الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص دلٌل مخطوطات دا - 



 

 
 

 :«أرجهزة في الحداب» -
 259ح.2060تػجج مشيا ندخة بجار الكتب الشاصخية بتسكػرت بخقع 

 
 :«شرح أرجهزة في الحداب» -

 260أ.2553تػجج مشو ندخة بجار الكتب الشاصخية بتسكػرت بخقع 
 

 مكتبة جامعة القرويين بفاس
 "أرجػزة في عمع الحداب": -

  1935.261تػجج مشو ندخة بسكتبة جامعة القخكييغ ضسغ مجسػع بخقع 
 

 عبد هللا كشهن بظشجةمكتبة 
 "تقييد في عمم الحداب: -

 10488.262تػجج مشو ندخة بسكتبة عبج هللا كشػف بصشجة بخقع 
 
 "ُغشية الظالب لسا بو ييتم في الحداب": -

 263 (.10485) تػجج مشو ندخة بسكتبة عبج هللا كشػف بصشجة بخقع
 
 "نظم العسل الفاسي": -

 264 (.10376) بخقعتػجج مشو ندخة بسكتبة عبج هللا كشػف بصشجة 
 
 

                                                                                                                                                                                     
258

 .550دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 
259

 .535دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  - 

 
260

 .566دلٌل مخطوطات دار الكتب الناصرٌة بتمكورت، إعداد المنونً، ص  -
261

 .869بة جامعة القروٌٌن، ص مكت - 
262

 .47، ص بمكتبة عبد هللا كنون بطنجة - 
263

 .555، ص بمكتبة عبد هللا كنون بطنجة - 
264

 .564، ص بمكتبة عبد هللا كنون بطنجة - 



 

 
 

 خزانة آل سعهد بالدار البيزاء
 "أرجهزة في أعسال الحداب": -

 265(.359/2تػجج مشيا ندخة بسكتبة آؿ سعػد بالجار الببيزاء بخقع )

 "تأليف في الحداب": -
 266(.262/4تػجج مشيا ندخة بسكتبة آؿ سعػد بالجار الببيزاء بخقع )

 "رسالة في الحداب": -
 267(.254/4تػجج مشيا ندخة بسكتبة آؿ سعػد بالجار الببيزاء بخقع )

 
 "شرح عمى مشظهمة في الرياضيات": -

 268(.118تػجج مشيا ندخة بسكتبة آؿ سعػد بالجار الببيزاء بخقع )
 

 غشية الظالب لسا بو ييتم في الحداب":" -
 269(.14/1تػجج مشيا ندخة بسكتبة آؿ سعػد بالجار الببيزاء بخقع )

 

 مجيهلة السؤلف أخرى  مؤلفات
 )مشقػؿ مغ مقاالت ابغ بشجكد(: «حداب عقد األصابع» -

إلى ص  47)مغ ص  261/6تػجج مشو ندخة بخدانة كمية اآلداب الخباط ضسغ مجسػع بخقع 
48.) 
 "الػاحج عصف الخشرخ مغ اليج اليدخػ حتى تمقى بديط الكف ... إلخ" أولو:

 
                                                           

265
 .506مكتبة آل سعود بالدار البٌضاء، ص  - 

266
 .550مكتبة آل سعود بالدار البٌضاء، ص  - 

267
 .554آل سعود بالدار البٌضاء، ص  مكتبة - 

268
 .558مكتبة آل سعود بالدار البٌضاء، ص  - 

269
 .559مكتبة آل سعود بالدار البٌضاء، ص  - 



 

 
 

"كالتدعػف عصف الدبابة حتى تمقى بديط الكف كضع اإلبياـ إلييا، كالسائة فتح اليج  آخرىا:
 .270بيا"
 
 

مشظهمة في تسييز عقهد األيدي مسا ىه معروف عشد أىل مرر وغيرىا في البيع والذراء » -
 :«بيشيم

 (.3إلى ص  2)مغ ص  374/3تػجج ندخة مشو بكمية اآلداب الخباط ضسغ مجسػع بخقع 
 مظمعيا: 

 271بحسجؾ يا رباه أبجأ أكال      فسا زلت أىبل لمسحامج مفزبل.
 

 
 

                                                           
 .340خدانة كمية اآلداب الخباط، ص  - 270
 .341خدانة كمية اآلداب الخباط، ص  - 271


