
 

 

 

 

14 

 

 4102ديسمبر   –  الجزائر –*مخبر المخطوطات الجزائرية في غرب إفريقيا *جامعة أدرار  مجلة رفوف

 دراسة عينةمن خالل  فريقيا إغرب خزائن في  التواتية المخطوطات  ماهية
The Twati Manuscripts in the Khizanat of West Africa through a 

Sample 
 

  مبارؾ جعفري
 كموف عبد السالـ

 الجزائر /جامعة أدرار                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتقلصصت يريصصر مصصن المخطوطصصات التواتيصصة عبصصر أزمنصصة مختل صصة إلصص  مختلصصف  الملخصص  
ناطق غرب أفريقيا، حيث ال تياد تخلوا خزانة من الخصزائن إال وباصا بعًصان مصن هص   م

المخطوطصصات، بجيصصت التوالصصل العلمصصي والرقصصافي بصصين تصصوات وأفريقيصصا جنصصوب اللصصحرا ، 
والصص ش لصصيلت القوافصصل التجاريصصصة، وجوافصصل الحجصصيم، وتنقصصصل العلمصصا  بصصين المنطقتصصصين 

لدراسصصصة بصصصالتعرف علصصص  ماهيصصصة هصصص   روافصصصد  اسساسصصصيةو وسصصصنقوت مصصصن خصصصالل هصصص   ا
 المخطوطات من خالل دراسة عينةو

اليلمصصصات الم تاحيصصصة  تصصصوات، غصصصرب أفريقيصصصا، المخطوطصصصات، الخصصصزائن، إفريقيصصصا جنصصصوب 
 اللحرا ، التوالل العلمي، القوافل التجاريةو

 
Abstract Many manuscripts had moved through different periods 

to several parts in West Africa. There is almost no single 

khizanah, which does not contain at least some of them, with 

regard to the scientific and cultural interaction between Twat and 

Sub-Saharan Africa.  Trans-Saharan trade caravans, the 

caravans of pilgrims and the movement of scholars between the 

two regions constituted its main streams. The research aims at 

identifying these manuscripts through the study of a sample. 

Keywords: Twat, West Africa, manuscripts, Khizanat, Sub-

Saharan Africa, scientific interaction, Trans-Saharan trade 

caravans و 

 



 

 

 

 

14 

 

 4102ديسمبر   –  الجزائر –*مخبر المخطوطات الجزائرية في غرب إفريقيا *جامعة أدرار  مجلة رفوف

 تمايد 
غػػر  إلػ  مختمػػؼ منػاطؽ  عبػػر أزمنػة مختمفػػة التواترػةمخطوطػػا  الانتقمػ  كيرػػر مػف  
بجكػـ مػف ذػ ا المخطوطػا ،  بعضػاً حرث ال تكاد تخموا خزانػة مػف الخػزائف إال و ب ػا أفررقرا، 

 ،القوافػؿ التجاررػة ، والػ ي كػكم توا  وأفررقرػا جنػو  الصػحرا واصؿ العممي واليقافي برف الت
وسػػػنقـو مػػػف خػػػالؿ ذػػػ ا . روافػػػدا اسساسػػػرة تنقػػػؿ العممػػػا  بػػػرف المنطقتػػػرفو  ،وقوافػػػؿ الحجػػػر 

 مف خالؿ دراسة عرنة.و لؾ الدراسة بالتعرؼ عم  ماذرة ذ ا المخطوطا  
كنػا عكفنػا عمػ  جمع ػا منػ  سػنوا  مائة مخطػوط ف رس   تميم  العرنة المدروسة في حوالي

 في غر  أفررقرا وأذم ا: مف خالؿ ف ارس مختمفة لمعدرد مف الخزائف 
أنكػ  ذػ ا المركػز بنػا  عمػ  التوصػرا  المنبيقػة   مريز أحمد بابا للتوريق فصي تمبيتصو ص  1 

أصػػدر   4791ارر رنػػ 42عػػف اجتمػػاع الػػدورب الرابعػػة عكػػر لممػػؤتمر العػػاـ لمرونسػػكو، وفػػي 
ـ 4792ال ي افتتح رسمرا في ك ر نوفمبر  ،حكومة مالي مرسوما رقضي بإنكا  ذ ا المركز

 المختمفػةمخطوطا بالمغػا  اففررقرػة  01آالؼ مخطوط من ا  7111 أزرد مف . رضـ المركز
رد مف أكبر الخزائف اففررقرة وأكيرذا غني، ورضـ العد، ورعد المركز  مكتوبة بالحرؼ العربي

 .(1)التواترةوالويائؽ مف المخطوطا  
 17تأسس  ذػ ا المكتبػة فػي أواسػط القػرف التاسػر ال جػري )  ما حيدرة  بمالي اص ميتبة م 2 

ـ(  في قررة )بمبػا( فػي محافظػة )بػوررـ( بػإقمرـ )غػاو(، دولػة مػالي وأسػس ذػ ا المكتبػة 40ذػ/
تبػػة حالرػػا حػػوالي ياليػػة آالؼ الكػػرم محمػػد اسمػػرف جػػد أصػػحا  المكتبػػة الحػػالررف، تضػػـ المك

( موزعػػػػػة عمػػػػػ  موضػػػػوعا  مختمفػػػػػة  ) عمػػػػػـو القػػػػرآف، الحػػػػػدرث، الفقػػػػػ ،  2111مخطػػػػوط ) 
التصوؼ ،اسد  ،النحو، الفمؾ ...الم تعرض  المكتبة في فترا  سابقة إلػ  حػوادث مختمفػة 

 .  (2)تسبب  في ضراع جز  كبرر مف محتورات ا
تأسسػػ  دار الويػػائؽ القومرػػة النرجرررػػة  : يريصصة بيادونصصادار الورصصائق القوميصصة النيجميتبصصة صصص  2

كمـ كماؿ مدرنػة أبوجػا، تضػـ ذػ ا المكتبػة 411بمدرنة بكادونا والتي تبعد حوالي  4709سنة 
 .(3)مخطوطًا، في مرادرف مختمفة 4504حوالي 

مػػف طػػرؼ السػػرد )وأف كتردارػػؿ( وب ػػا  تأسػػرس المكتبػػة  صصص ميتبصصة جامعصصة إبصصادان بنيجيريصصا   1
 .(4) مخطوط، معظم ا بالغة العربرة 4011زرد مف أ
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: تعد جامعة فرربورغ مف  المخطوطات المح وظة في ميتبة جامعة فريبورغ بألمانياص  5
بار ، و تخرج من ا الكيرر مف العمما  وك 1457تأسس  عاـأعرؽ الجامعا  في ألمانرا 

، وتضـ جامعة فرربورغ مكتبة لممخطوطا   الكخصرا  في ألمانرا وأوربا في مختمؼ العمـو
عررقة كاف إنكاؤذا متزامنا مر إنكا  الجامعة، وكان  تضـ في البدارة ستة عكر مخطوطا 
عربرا في القرآف الكررـ والفق  واسد  حالت ا جردب، وفي بدارة اليمانرنا  قامة الجامعة بعمؿ 

  5ووضع ا في متناوؿ الباحيرف امف خالؿ تصورر أزرد مف ألفي مخطوط مف موررتانر جبار
 وذػػو مكػػروع بحيػػي  رضػػـ ف رسػػة لػػػ صصص موجصصث بحصصث المخطوطصصات العربيصصة فصصي غصصرب أفريقيصصا 

حرػػث قامػػ  جامعػػة  7321سػػنة كانػػ  بدارػػة البرنػػام   المخطوطػا  العربرػػة فػػي إفررقرػػا الغربرػػة
ب ػػدؼ تزورػػد  (AMMS) ".ر برنػػام  كمبرػػوتري باسػػـ .أ.ـ.ـ.سرو تطػػألرنػػوي بالوالرػػا  المتحػػدب ب

فػػي إفررقرػػا الغربرػػة.  العربرػػة مخطوطػػا فػػي البػػاحيرف بػػأداب تسػػاعدذـ عمػػ  البحػػث الطػػال  وال
إلػػػ   يػػػـ توسػػػر وابتػػػدأ المكػػػروع مػػػف مكتبػػػة ذػػػاروف بػػػف سػػػردرا فػػػي بوترممػػػ  فػػػي موررتانرػػػا. 

عممرػة نواقكػػط، مكتبػػة سػرقو بمػػالي محتفظػػة ف ػػارس المع ػد الموررتػػاني لمبحػػوث ال طوطػا مخ
بجامعػػػة نػػػورث وسػػػترف فػػػي الوالرػػػا  المتحػػػدب اسمرركرػػػة، ف ػػػارس مع ػػػد البحػػػوث فػػػي العمػػػـو 

حالرػػػًا ورضػػػـ  .افنسػػػانرة فػػػي نرػػػامي بػػػالنرجر، ومركػػػز الكػػػرم أحمػػػد بابػػػا بتمبكتو.....وغررذػػػا(
 .(6)مف غر  أفررقرامخطوطة  07222برانا  أكير مف 

مدروسة: كاف اخترارنا ل  ا العرنة عكوائي مف خزائف مختمفة كما أسمفنا وذي ال ػ العرنة ال
تميؿ كؿ المخطوطا  التواترة في خزائف غر  أفررقرا، وتم  العممرة أوال باالعتماد عم  

وكان  بعض   ،افدخاؿ اآللي لمفاترح البحث يـ التحقؽ مف المخطوط بعد  لؾ في الف ارس
، القبالوي، 27، الزجالوي77، المزمري 71، المغرمي 17توا  ي )النتائ  مميمة فرما رم

 (27الجراري ، 27الكمقمقرة 
 وبعد حصولنا عم  الف ارس المطموبة قمنا بتحمرم ا وحصمنا عم  النتائ  التالرة :

في المرتبة اسول  بعدد ياليرف مؤلفًا، متبوعا بالكرم  (7): جا  المغرميص بالنسبة للمؤل ين  1
وقد ميم  مؤلفات ما مجتمعة أكير مف النصؼ مف العرنة  (8)ف أ  المزمريمحمد ب

 وأحمد بف أبي بكر الزجالوي يـ باقي المؤلفرف اآلخررف.  (9)المدروسة، ، يـ جا  ابف الوناف
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1457
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 جدول يبين توزيث المخطوطات حسب المؤل ين  
 20 ضرؼ اهلل بف ا  72 المغرمي

 20 احمدحمزب بف الحاج  02 ابف ا  المزمري

محمد عبد الكررـ بف محمد بف أبي  20 ابف الوناف
 بكر

20 

أحمد )محمد( بف ابي بكر 
 الزجالوي

 72 مؤلفرف آخررف 21

 20 مؤلؼ مج وؿ 27 محمد بف لعبرد التواتي

وعات   2 تنوع  موضوعا  المخطوطا  التواترة في غر  أفررقرا، لكف  ص بالنسبة للمًو
ن  سائدب في المغر  افسالمي ورأتي في المقدمة اسد  والمغة رغم  عمر ا العموـ التي كا

يـ الفق  والسراسة الكرعرة التي أخ   موقعا متقدما بسب  ج ود المغرمي افصالحرة 
والصر  الكبرر ال ي تركت  رسائم  لألسقرا الحاج محمد الكبرر ولمحد بف رعقو  رمفا أمرر 

طا  في التجارب نظرا لخبرب التواتررف في ذ ا كانو. كما ضم  الخزائف الكيرر مف المخطو 
 المجاؿ.

وعاا    جدول يبين توزيث المخطوطات حسب مًو

 فق  لغة أد 
ـ ُحكْ 

 سراسة
 حدرث اقتصاد باطنرا  منطؽ

جغراف
 را

 تاررم
 أنسا 

مواضرر 
 مكتركة

01 77 71 72 21 21 20 27 27 20 20 
غم  الخزائف في غر  أفررقرا )مالي، توزع  المخطوطا  التواترة في أ ص أماين الح ظ   3

موررتانرا، النرجر، نرجرررا( لكف أغم  المخطوطا  التواترة توجد في مركز الكرم أحمد بابا 
كوف ذ ا اسخررب كان  عاصمة لميقافة في السوداف الغربي سكير لذ ا ررجر في تمبكتو و 

 مف ستة قروف ولكون ا كان  تضـ جالرة كبررب مف التواتررف .
 دول يبين توزيث المخطوطات حسب ميان الح ظ  ج

 70 المع د الموررتاني لمبحث العممي 00 مركز أحمد بابا بتمبكتو

 27 خزانة إبراذرـ الكرم نواقكط 77 مكتبة الحاج عمر سرقو
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 27 مكتبة ماما حردرب مالي 20 مكتبة جامعة نورث وسترف نرجرررا

 27 بة جامعة أباداف نرجرررامكت 20 خزانة أذؿ الكرم سردرا موررتانرا

   20 مكتبة العمـو افنسانرة النرجر
 

أغم  المخطوطا  التواترة في أفررقرا مف خالؿ العرنة المدروسة مف الحجـ  ص الحجت  4 
الصغرر،  سن ا في معظم ا عبارب عف رسائؿ أو قصائد كعررة أو غرر تامة، ول  ا جا  

أما المخطوطا  التي تجاوز  المائة فمـ تتعدى   جم ا تقرربا في أقؿ مف خمسرف صفحة،
اليالية، ول  ا الظاذرب في نظرنا كيرر مف اسسبا  من ا : أف المخطوطا  مف الحجـ 
الكبرر ذي اسكير عرضة لمتمؼ، واسقؿ نسخا لحاجت ا لعدد كبرر مف الورؽ، ولمرؿ كيرر 

 مف المؤلفرف التواتررف لالختصار. 
 وطات حسب حجماا جدول يبين توزيث المخط

 غرر معروؼ 722أكير مف  722إل   02مف  02إل   72مف  72أقؿ مف 
73 72 27 27 22 
لػػ  جانػػ  مػا تمػػ  افكػػارب إلرػػ  رمكػػف أف نضػػرؼ معمومػػا  أخػػرى  صصص إحلصصائيات أخصصر    5 وا 

مخطوطػا جػا   كػعرا ورفسػر ذػ ا بولػر التػواتررف بػاسد  وانتكػار ظػاذرب المتػوف  77من ا أف 
ر  افسػػالمي، كمػػا أف معظػػـ المخطوطػػا  لػػـ تتضػػمف أسػػـ الناسػػم الػػ ي ورد اسػػم  فػي المغػػ

في تسعة من ا فقط، وأغمب ا تضمن  العنواف عدا سبعة من ا جا   مف دوف عنواف. كما أف 
ذناؾ سبر مخطوطا  كاف الناسم فر ػا تواترػا. وذنػاؾ الكيرػر مػف المخطوطػا  المكػررب مػياًل 

سػػػقرا ذنػػػاؾ أربػػػر نسػػػم مختمفػػػة فػػػي مركػػػز أحمػػػد بابػػػا وذػػػي مخطػػػوط أجوبػػػة المغرمػػػي عمػػػ  اس
، النسػػخة 41( عػػدد الصػػفحا  1114، النسػػخة رقػػـ )41عػػدد الصػػفحا  ( 15رقػػـ )النسػػخة 
ومخطػػػػوط . 41( عػػػػدد الصػػػػفحا  1910، النسػػػػخة رقػػػػـ )41( عػػػػدد الصػػػػفحا  0411رقػػػـ )

كػز وذػػي : لػنفس المؤلػؼ توجػػد يػالث نسػم فػي نفػس المر فػي أصػوؿ الفػالح مصػباح اسرواح 
، 15( عػػػػػدد الصػػػػػفحا  1124رقػػػػػـ )، والنسػػػػػخة 11عػػػػػدد الصػػػػػفحا  ( 4410) رقػػػػػـنسػػػػػخة 

 ذنػػػاؾ البػػػف الونػػػاف  (10)الكػػػمقمقرة مخطػػػوط  .41( عػػػدد الصػػػفحا  15294والنسػػػخة رقػػػـ )
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عػػػدد  (070)رقػػػـ ، النسػػػخة 70عػػػدد الصػػػفحا   (7237)رقػػػـ أربػػػر نسػػػم فػػػي نواقكػػػط النسػػػخة 
 .70عدد الصفحا   31رقـ ، النسخة 72عدد الصفحا   (7707)  رقـ، النسخة 27الصفحا  

 الموجزب رمكف أف نستنت  ما رمي:مف خالؿ ذ ا الدراسة   أهت ما يمين استنتاجهص 
وأف اسفارقة قد  ، واسكير استنساخاأف مؤلفا  المغرمي وابف أ  المزمري كان  اسكير طمبا ػ

أ  في المغة والمغرمي في المنطؽ والسراسة الكرعرة حرث ال  ابفكيررا ب  رف العالمرف  اتأيرو 
  .تكاد تخمو خزانة في غر  أفررقرا مف مؤلفات ـ

التاسر وبدارة العاكر ال جرررف والياني عكر ال جري أكير ن ارة  القرف كؿ مف رككؿ ػ 
  ، وأكير المخطوطا  تعود لمفترترف  الم كورترف. ألرفا في توا الفترا  ت

رعد مركز أحمد بابا بتمبكتو مف أكير المراكز في أفررقرا الغربرة غن  بالمخطوطا  ػ 
 .التواترة

فة كالفق  في مواضرر مختمفة غرر المواضرر التقمردرة المعرو  تواترة ذناؾ مخطوطا ػ 
  والعقود.، برف التجاراجة إل  دراسة كالرسائؿ والحدرث واسد  والمغة، وذي بح

مػػػياًل   كػػػر محمػػػد العػػػالـ )الزجػػػولي( بػػػدؿ  ػػػػ تضػػػمن  ذػػػ ا المخطوطػػػا  بعػػػض اسخطػػػا   
، أو اسػػتبداؿ اسػػـ المؤلػػؼ ميػػؿ ابػػف أ  حمػػؿ )الػػزجالوي( أو محمػػد بػػف ا  التػػواتي الغػػالوي
  اسـ )عبرد رب (، أو عبرد رب  الكنقرطي...الم 

نما جز  رسرر من ا.نة المدروسة كؿ المخطوطا  التواترة في ػ ال تميؿ العر  غر  أفررقرا وا 
 أف ن كر ببعض التوصرا  من ا: كما رمكف

 .ضرورب االذتماـ بالتراث الوطني المخطوط الموجود في غر  أفررقرا ف رستا ودراسة وتحقرقا
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 المالحق 
 فاارس العينة المدروسة 

 المغرميمحمد بف عبد الكررـ المؤلؼ : 
رواح فػػػػػػي أصػػػػػػوؿ سمصػػػػػباح ا: عنػػػػػواف المخطػػػػػػوط 

 الفالح
 الموضوع : فق  

 محمد المختار بف أحمد بف بقرفالناسم : 
 أذػػػػؿ الكػػػػرم سػػػػبدرا بوترممػػػػ  خزانػػػػةمكػػػػاف الحفػػػػظ: 

 موررتانرا
 47عدد الصفحا     01/4   الرقـ: 

 محمد بف عبد الكررـ المغرميالمؤلؼ : 
 فرما رج  عم  اسمرر: عنواف المخطوط 

 الموضوع : سراسة كرعرة 
 الناسم : ِرْر ِصْح بف ُسمرماف ِصحْ 

 خزانة إبراذرـ الكرم نواقكطمكاف الحفظ: 
 44عدد الصفحا    m s95    الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
 رجز المغرمي في المنطؽعنواف المخطوط : 
 الموضوع :  المنطؽ

 ػػػػػارس المخطوطػػػػػا  فػػػػػي العمػػػػػـو فمكػػػػػاف الحفػػػػػظ:  
 , نرممي النرجرافنسانرة
 020الرقـ: 

 

 محمد بف عبد الكررـ المغرميالمؤلؼ : 
 الصبر خبر: ف المخطوط عنوا

 الموضوع : أد  
 محمد المختار بف أحمد بف بقرفالناسم : 

 مكتبة جامعة نورث وسترف نرجرررامكاف الحفظ: 
 12عدد الصفحا     ms/4411   الرقـ: 

 د الكررـ المغرمي المؤلؼ: محمد بف عب
 قصردبعنواف المخطوط: 

 الموضوع:  /
ف ػػػػػػارس المخطوطػػػػػػا  فػػػػػػي العمػػػػػػـو مكػػػػػػاف الحفػػػػػػظ: 

 مي النرجرا, نرافنسانرة
   7702الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
 رسالة الي سمطاف كانوعنواف المخطوط : 

 سراسة كرعرةالموضوع :  
عمػػػػـو  ػػػػارس المخطوطػػػػا  فػػػػي الفمكػػػػاف الحفػػػػظ:  

 , نرممي النرجرافنسانرة
 7107الرقـ: 
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 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
 قصردبعنواف المخطوط: 

 الموضوع:  /
ف ػػػػػػارس المخطوطػػػػػػا  فػػػػػػي العمػػػػػػـو مكػػػػػػاف الحفػػػػػػظ: 

 مي النرجرا, نرافنسانرة
   7170الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
مػػػػي عمػػػػي أجوبػػػػة الكػػػػرم المغرعنػػػػواف المخطػػػػوط : 
 أسئمة الحاج أسكرا

 الموضوع :  سراسة كرعرة
  مالي مكتبة الحاج عمر, سرغومكاف الحفظ:  

 "39a-44b ,5259"الرقـ: 
 15عدد الصفحا  

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
 /عنواف المخطوط: 

 فق  عالقة المسممرف بغررذـ الموضوع:  /
  مكتبة الحاج عمر, سرغومكاف الحفظ: 

 "149b-154a ,5452"رقـ: ال
 20عدد الصفحا  

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
أجوبػػػػة الكػػػػرم المغرمػػػػي عمػػػػي عنػػػػواف المخطػػػػوط : 
 أسئمة الحاج أسكرا

 الموضوع :  سراسة كرعرة
 مكتبة الحاج عمر, سرغومكاف الحفظ:  

 "48a-64b ,5259"الرقـ: 
 41عدد الصفحا  

 المغرمي المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ 
 عمؿ الرـو والمرمةعنواف المخطوط: 

 الموضوع:  / حدرث
  مكتبة الحاج عمر, سرغومكاف الحفظ: 

 "257a-259b ,5673"الرقـ: 
 27عدد الصفحا  

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
أجوبػػػػة الكػػػػرم المغرمػػػػي عمػػػػي عنػػػػواف المخطػػػػوط : 
 أسئمة الحاج أسكرا

 الموضوع :  سراسة كرعرة
 مركز الكرم بابا تمبكتوالحفظ:  مكاف 

 41عدد الصفحا   15الرقـ: 
 41عدد الصفحا   1114الرقـ 
 41عدد الصفحا   0411الرقـ 
 41عدد الصفحا   1910الرقـ 
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 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
كػػػرح مػػػنح الوذػػػا  فػػػي رد الفكػػػر عنػػػواف المخطػػػوط: 

 الصوا  إلي
 منطؽالموضوع:  / 
  تبة الحاج عمر, سرغولمكمكاف الحفظ: 

 "36a-47a ,5602"الرقـ: 
 70عدد الصفحا  

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
  اسربعوف حدرياعنواف المخطوط : 

 حدرثالموضوع :  
 لمكتبة الحاج عمر, سرغومكاف الحفظ:  

 "1b-36b ,5626"الرقـ: 
 36عدد الصفحا  

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
منظومػػػػة صػػػػغررب فػػػػي المنطػػػػؽ اف المخطػػػػوط : عنػػػػو 

 لمحمد عبد الكررـ المغرمي
 الموضوع :  منطؽ

 مركز الكرم بابا تمبكتومكاف الحفظ:  
 12عدد الصفحا   229الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
كػػػػػػرح مػػػػػنح الوذػػػػػا  فػػػػػػي رد عنػػػػػواف المخطػػػػػوط : 
 المفكر الي الصوا 
 الموضوع :  منطؽ

 مركز الكرم بابا تمبكتوظ: مكاف الحف 
 49عدد الصفحا   4171الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
 اسربعرف حدرياعنواف المخطوط : 

 حدرثالموضوع :  
 مركز الكرم بابا تمبكتومكاف الحفظ:  

 4125الرقـ: 
 21عدد الصفحا  

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
مػػػػػنح الوذػػػػػا  فػػػػػػي رد كػػػػػػرح عنػػػػػواف المخطػػػػػوط : 
 المفكر الي الصوا 
 الموضوع :  منطؽ

 مركز الكرم بابا تمبكتومكاف الحفظ:  
 40عدد الصفحا   4277الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
مصباح اسرواح و مرزاف اسرباح عنواف المخطوط : 

 لمف خص بحقرقة السالـ في الكفاح
 فق الموضوع :  

 مركز الكرم بابا تمبكتومكاف الحفظ:  
 11عدد الصفحا   4410الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
كػػػػػػرح مػػػػػنح الوذػػػػػا  فػػػػػػي رد عنػػػػػواف المخطػػػػػوط : 
 المفكر الي الصوا 
 الموضوع :  منطؽ

 مركز الكرم بابا تمبكتومكاف الحفظ:  
 44عدد الصفحا   4491الرقـ: 
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 15عدد الصفحا   1124الرقـ 
 41عدد الصفحا   15294الرقـ 

 49عدد الصفحا   1971الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
 مصباح اسرواح عنواف المخطوط : 

 الموضوع :  فق 
 مركز الكرم بابا تمبكتومكاف الحفظ:  

 10عدد الصفحا   2251الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
 قم قصردب بكراؾ راعنواف المخطوط : 
 الموضوع :  أد 

 مركز الكرم بابا تمبكتومكاف الحفظ:  
 41عدد الصفحا   2109الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
  السمطنة أمور في رسالةعنواف المخطوط : 

 سراسة كرعرةالموضوع :  
 ػػػػػػارس المخطوطػػػػػػا  االسػػػػػػالمرة فمكػػػػػػاف الحفػػػػػػظ:  

 أباداف 29لمؤسسة الفرقاف رقـ : 
 41عدد الصفحا  82/212: الرقـ

 المؤلؼ: محمد بف عبد الكررـ المغرمي 
 أجوبة المغرمي عم  اسسقراعنواف المخطوط : 

 الموضوع :  سراسة كرعرة
 مكتبة ماما حردرب مالي مكاف الحفظ:  
 14عدد الصفحا   41رقـ :  

 )الزجولي(المؤلؼ: محمد بالعالـ الزجالوي
قرآف مرتبة عنواف المخطوط: ألفرة في غرر  ال

 حس  حروؼ العجـ
 الموضوع: عمـو القرآف 

محمد بف محمد المختار بف الطال  عبد الناسم: 
 اهلل الكمكوي

مكاف الحفظ: مركز أحمد بابا لمتويرؽ والبحوث 
 التاررخرة بتنبكتو

 المؤلؼ: محمد بف مالؾ التواتي
 عنواف المخطوط: فتوى في صالب الجمعة

 الموضوع:  فق  ـ
كاف الحفظ: مركز أحمد بابا لمتويرؽ والبحوث 

 التاررخرة بتنبكتو
 20عدد الصفحا   0ج/0700الرقـ: 
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 00عدد الصفحا   0220الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف أ  المزمري
 عنواف المخطوط: كػرح الخػزرجرة

 الموضوع: عروض 
مكاف الحفظ: مركز أحمد بابا لمتويرؽ والبحوث 

 التاررخرة بتنبكتو
 71الصفحا  عدد  0277الرقـ: 

المؤلػػؼ: عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد الرحمػػاف بػػف 
 ذػ( 7703عمر اسموي ) ألؼ سنة 

 لمػػػورد الغبػػػري لمعػػػاني العبقػػػريعنػػػواف المخطػػػوط: 
 وذو كرح عم  العبقري في نظـ س و اسخضري

 الموضوع: فق  
  "مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ : 

 70عدد الصفحا   0210الرقـ: 
مد بف أ  بف أحمد  بف عيماف بف أبػي المؤلؼ: مح
 بكر المزمري

 عنواف المخطوط: نظـ مقدمة اآلجرومرة

 الموضوع: المغة 
 مكاف الحفظ: مكتبة مما حردرب  بمالي

 0ج/7277الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف أ  المزمري
 عنواف المخطوط: نظـ معاني الحروؼ السبعة

الموضوع: النحو مكاف الحفظ: مركز أحمد بابا 
 متويرؽ والبحوث التاررخرة بتنبكتول

 7ج/072الرقـ: 

 أحمد بف محمد التواتي الحمرريالمؤلؼ : 
 لكمقمقرةعنواف المخطوط: 
 الموضوع : أد 
ف ػػػػػارس المخطوطػػػػػا  فػػػػػي المع ػػػػػد مكػػػػػاف الحفػػػػػظ: 

 نواقكطالموررتاني لمبحث العممر

 المؤلؼ: عبد الرحماف بف عمر التواتي

اف المخطوط: مختصر الدر المصػوف فػي عمػـ عنو 
 الكتا  المكنوف

 الموضوع: عمـو القرآف 
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مكاف الحفظ: مكتبة سرقو, مالي, محتفظػة بجامعػة  27عدد الصفحا   070الرقـ: 
 )نورث وسترف( الوالرا  المتحدب اسمرركرة

 003عدد الصفحا   7/0730ػ 003الرقـ: 

 المؤلؼ: محمد بف ا  المزمري
 عنواف المخطوط: تفكرؾ الدوارر الخمسة

 الموضوع: عروض 
 مكاف الحفظ: مكتبة سرقو مالي

 27عدد الصفحا   0770, 722الرقـ:  

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ: 
 المزمري التواتي

 نظـ المقدمة اآلجرومرةعنواف المخطوط: 
 لغة عربرة: نحوالموضوع : 

ف ػػػػارس المخطوطػػػػا  فػػػػي المع ػػػػد مكػػػػاف الحفػػػػظ: 
 كطنواقالموررتاني لمبحث العممر

 72عدد الصفحا   727الرقـ: 
محمد بف آ  بف أحمد بف عيماف المزمػري المؤلؼ: 
 التواتي

 تألرؼ في قواعد العربرةعنواف المخطوط: 

 لغة عربرة: نحوالموضوع : 
 بوتمرمر  موررتانرا أذؿ الكرم سبدرامكاف الحفظ: 

 79/15 الرقـ: 
 70عدد الصفحا  

محمد زرػاف بػف محمػد المػأموف بػف طالػ  المؤلؼ: 
 عبد الرحماف التواتي

قصردب سرؼ بف  ي رػزف فػارس عنواف المخطوط: 
 الرمف ومبرد أذؿ الكفر والمحف

 أد : قصصالموضوع : 
كانو جامعػػػػػة نػػػػػورث وسػػػػػترن مكتبػػػػػةمكػػػػػاف الحفػػػػػظ: 

 نرجرررا
 22عدد الصفحا   MS/2770/الرقـ: 

 أحمد بف محمد التواتي الحمرريالمؤلؼ: 

منظومػػػػة الكػػػػرم سػػػػرد أحمػػػػد بػػػػف  عنػػػػواف المخطػػػػوط:
  محمد الوناف التواتي

 الموضوع : لغة أد  
ف ػػػػػػارس المخطوطػػػػػػا  فػػػػػػي العمػػػػػػـو مكػػػػػػاف الحفػػػػػػظ: 

 نرامياالنسانرة, نرممي النرجر 

 ؤلؼحمزب بف الحاج بف أحمد التواتي المالمؤلؼ: 

 قصردبعنواف المخطوط: 

 الموضوع : أد 
 مكاف الحفظ: نرامي

 7773 الرقـ: 
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 277الرقـ: 

محمد بف آ  بف أحمد بف عيماف المزمػري المؤلؼ: 
 التواتي

 نظـ المقدمة اآلجرومرةعنواف المخطوط: 
 لغة عربرة: نحوالموضوع : 

ف ػػػػػارس المخطوطػػػػػا  فػػػػػي المع ػػػػػد مكػػػػػاف الحفػػػػػظ: 
 الموررتاني لمبحث العممي

 077الرقـ: 
 77عدد الصفحا  

 أحمد بف محمد التواتي الحمرريالمؤلؼ : 
 الكمقمقرةعنواف المخطوط : 

 أد الموضوع : 
 مكاف الحفظ: نواقكط

 70عدد الصفحا   7237الرقـ 
  27عدد الصفحا   070الرقـ 
 72عدد الصفحا   7707  الرقـ: 
 70عدد الصفحا   31الرقـ /

محمػػد عبػػد الكػػررـ بػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر المؤلػػؼ : 
 التواتي الزجالوي 

 تنبر  مف ردري بكرح اسخضري عنواف المخطوط : 
 الموضوع : فق 

 مكاف الحفظ: تمبكتو
 707عدد الصفحا   4990 الرقـ: 

موالي أحمد بف موالي عبد اهلل بف مػوالي المؤلؼ: 
 محمد بف الواحد البرركي التواتي

رسالة في تحدرد المحبة والع د عنواف المخطوط: 
 برف المرسؿ والمرسؿ الر  

 الموضوع : أد 
 0077الرقـ:  مكاف الحفظ: تمبكتو

محمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عيمػػػػػػاف المؤلػػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

 نظـ المقدمة اآلجرومرةعنواف المخطوط : 
 الموضوع : لغة نحو

ف ػػػػػارس المخطوطػػػػػا  فػػػػػي المع ػػػػػد مكػػػػػاف الحفػػػػػظ: 
 الموررتاني لمبحث العممي

 23عدد الصفحا   030  الرقـ: 

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ: 
 المزمري التواتي

 نظـ عبرد رب  في النحوعنواف المخطوط: 
 الموضوع : لغة نحو

ف ػػػػارس المخطوطػػػػا  فػػػػي المع ػػػػد مكػػػػاف الحفػػػػظ: 
 .الموررتاني لمبحث العممي

 77عدد الصفحا   7073/  الرقـ: 
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 77عدد الصفحا   

 حمد بف أبي بكر بف أبي القاسـ التواتيالمؤلؼ: أ
السر المغتبط في براف الخمس  عنواف المخطوط:

  الخالي الوسط
 الموضوع :طالسـ باطنرا 

ف ػػػػػارس المخطوطػػػػػا  فػػػػػي المع ػػػػػد مكػػػػػاف الحفػػػػػظ: 
 نواقكط الموررتاني لمبحث العممر

 770عدد الصفحا   7107الرقـ: 

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

العبقػػػػػػػري فػػػػػػػي نظػػػػػػػـ سػػػػػػػ و  عنػػػػػػػواف المخطػػػػػػػوط :
  اسخضري

 الموضوع : فق 
 ػػػػارس المخطوطػػػػا  مػػػػف المكتبػػػػة مكػػػػاف الحفػػػػظ: ف

 "الحاج عمر, سرغو
   "49a-53b ,5474الرقـ: 

 27عدد الصفحا  
 كر بف أبي القاسـ التواتيمحمد بف أبي بالمؤلؼ: 

السر المغتبط في براف الخمس  عنواف المخطوط:
  الخالي الوسط

 الموضوع :طالسـ باطنرا 
 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 

 27عدد الصفحا   7117الرقـ: 

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ: 
 المزمري التواتي

لعبقري في نظـ س و عنواف المخطوط: ا
 ضرياسخ

 فق الموضوع : 
 ػػػػارس المخطوطػػػػا  مػػػػف المكتبػػػػة مكػػػػاف الحفػػػػظ: ف

 "الحاج عمر, سرغو
 الناسم : أحمد بف روسؼ

 22عدد الصفحا    "108- 101 ,5470" الرقـ :
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محمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عيمػػػػػػاف المؤلػػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

 نظومة في عمـ العروضم عنواف المخطوط :
 الموضوع : أد  عروض

 "مركز أحمد بابا, تنبكتوظ: : مكاف الحف
 0777  الرقـ: 

 27عدد الصفحا  

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

ف ػػػػو  -لػػػػدري عمػػػػي العقبػػػػري ا عنػػػػواف المخطػػػػوط :
ظػػـ الكػػرم محمػػد بػػف كػػرح وضػػع  المؤلػػؼ عمػػي ن

 نير( )و ذو كرح اسخضري -أ  بف أحمرد 
 الموضوع : أد  عروض

 "مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: : 
 7300  الرقـ: 

 02عدد الصفحا  
عيمػػػػػػاف محمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف المؤلػػػػػػؼ : 

 المزمري التواتي
 خػػػػائر كنزرػػػػة فػػػػي حػػػػؿ ألفػػػػاظ  عنػػػػواف المخطػػػػوط :

 ال مزرة
 الموضوع : أد  لغة

 "مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: : 
 7770  الرقـ: 

 77عدد الصفحا  

آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف محمػػػػػد بػػػػػف المؤلػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

العبقػػػػػػػري فػػػػػػػي نظػػػػػػػـ سػػػػػػػ و  عنػػػػػػػواف المخطػػػػػػػوط :
  اسخضري
 صالح كرتة المعارؼ بف موسي كرتةالناسم : 

 الموضوع : فق 
 ػػػػارس المخطوطػػػػا  مػػػػف المكتبػػػػة مكػػػػاف الحفػػػػظ: ف

 "الحاج عمر, سرغو
 "132b-139b ,5320"الرقـ: 

 22عدد الصفحا  
 مزمري التواتيال المؤلؼ : أبي عبد اهلل 

 تعمرؽ عمي تحدرد موقر القبمة عنواف المخطوط :
 صالح كرتة المعارؼ بف موسي كرتةالناسم : 

 الموضوع : جغرافرا فق  نير
 ػػػػػارس المخطوطػػػػػا  مػػػػػف المكتبػػػػػة مكػػػػػاف الحفػػػػػظ: ف

 "الحاج عمر, سرغو

 محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػافالمؤلػػػػػؼ : 
نظػػػـ عبرػػػد ربػػػ   عنػػػواف المخطػػػوط :المزمػػػري التواتر

 في النحو
 الموضوع : لغة نحو

ف ػػػػارس المخطوطػػػػا  فػػػػي المع ػػػػد مكػػػػاف الحفػػػػظ: 
 الموررتاني لمبحث العممي
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 1339الرقـ:  20عدد الصفحا   "150b-151a ,5311"الرقـ: 
 20عدد الصفحا  

محمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عيمػػػػػػاف المؤلػػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

مػف لعبقري في نظـ بػا  السػ و عنواف المخطوط : ا
 كتا  اسخضري
 الموضوع : فق 

 ػػػػػارس المخطوطػػػػػا  مػػػػػف المكتبػػػػػة مكػػػػػاف الحفػػػػػظ: ف
 "الحاج عمر, سرغو

 22عدد الصفحا   "85a-92a ,5610"  الرقـ: 

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ: 
 تواتيالمزمري ال

 ظـ كعري في عمـ العروضعنواف المخطوط: ن
 أد : عروضالموضوع : نظـ  

ف ػػػارس المخطوطػػػا  مػػػف المكتبػػػة "مكػػػاف الحفػػػظ: 
 "الحاج عمر, سرغو

 27عدد الصفحا   "60b-63a ,6109"الرقـ: 

محمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عيمػػػػػػاف المؤلػػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

 عبرد رب  في النحو عنواف المخطوط :
 ضوع : لغة نحوالمو 

ف ػػػػػارس المخطوطػػػػػا  فػػػػػي المع ػػػػػد مكػػػػػاف الحفػػػػػظ: 
 الموررتاني لمبحث العممي

 1262الرقـ: 
 8عدد الصفحا  

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

 عبرد رب  في النحونظـ  عنواف المخطوط :
 الموضوع : لغة نحو

ف ػػػػارس المخطوطػػػػا  فػػػػي المع ػػػػد مكػػػػاف الحفػػػػظ: 
 اني لمبحث العمميالموررت

 1339الرقـ: 
 6عدد الصفحا  

 حمزب بف الحاج بف أحمد التواتيالمؤلؼ : 
 قصردب في ذجا  قبرمة المالبعنواف المخطوط : 

 أد : ذجا الموضوع : 
 الناسم ألفا عمر
ف ارس المخطوطػا  فػي مركػز أحمػد "مكاف الحفظ: 

حمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عيمػػػػػػاف المؤلػػػػػػؼ: أ
 المزمري التواتي

قصردب في مدح النبي صمي عنواف المخطوط: 
 اهلل عمر  و سمـ

 الموضوع : السررب 
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 "بابا, تنبكتو
 20عدد الصفحا   702  الرقـ: 

 "مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 
 27 عدد الصفحا  220الرقـ: 

 حمد بف أبي بكر بف أبي القاسـ التواتيالمؤلؼ : أ
لفػػػتح المغتػػػبط فػػػي كػػػرح السػػػر عنػػػواف المخطػػػوط : ا

 المغتبط في براف الخمس الخالي الوسط
 اطنرا : رقي/طالسـالموضوع : ب
 "مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 

 70عدد الصفحا   1029  الرقـ: 

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ: 
 المزمري التواتي

 خائر كنزرة في حؿ ألفاظ عنواف المخطوط: 
 ال مزرة

 لغةالموضوع : 
 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 

 77عدد الصفحا   1412الرقـ: 
ف عيمػػػػػػاف محمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػالمؤلػػػػػػؼ : 

 المزمري التواتي
نظـ معاني الحروؼ السبعة )أي عنواف المخطوط : 

 ( حروؼ الجر
 الموضوع : لغة نحو

 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 
 20عدد الصفحا   7012  الرقـ: 

 مد بف أبي بكر بف أبي القاسـ التواتيمحالمؤلؼ: 
فتح المغتبط في كرح السر عنواف المخطوط: 

 المغتبط في براف الخمس الخالي الوسط
 اطنرا : رقي/طالسـالموضوع : ب
 "مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 

 77عدد الصفحا   7100الرقـ: 

محمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عيمػػػػػػاف المؤلػػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

روائػػػػؽ الحمػػػػؿ فػػػػي  كػػػػر القػػػػا  عنػػػػواف المخطػػػػوط : 
 الزحافا  و العمؿ

 أد : عروضالموضوع : 
 الناسم : أحمد بف صن  الفالني

 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 
 20عدد الصفحا   0700  الرقـ: 

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف لمؤلػػػػػؼ : ا
 المزمري التواتي

 نفث القمـ بكرح المرة العجـعنواف المخطوط : 
 الموضوع : أد  عروض

 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 
 23ا  عدد الصفح 7217  الرقـ: 
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محمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عيمػػػػػػاف المؤلػػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

المفحػػة النردرػػة فػػي كػػرح التحفػػة عنػػواف المخطػػوط : 
 الوردرة

 الناسم : محمد الحسف
 الموضوع : لغة نحو )نير(

 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 
 غ كامؿ 27عدد الصفحا   7003  الرقـ: 

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

 عنواف المخطوط : قصردب في مدح الرسوؿ
 الموضوع : أد  سررب

 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 
 27عدد الصفحا   7071  الرقـ: 

محمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عيمػػػػػػاف المؤلػػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

قصردب فػي ريػا  الكػرم أحمػد بػف عنواف المخطوط : 
 أعمر

 الموضوع : أد 
 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 

 غ كامؿ 27عدد الصفحا   0322  الرقـ: 

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

أوالد  إخوانػػػ قصػػػردب رػػػ كر أف عنػػػواف المخطػػػوط : 
 سردي محمد الكنتي ورمدح فر ا موالي اسماعرؿ

 الناسم : محمد بف أحمد
 الموضوع : أد  

 مركز أحمد بابا, تنبكتوظ: مكاف الحف
 27عدد الصفحا   0717  الرقـ: 

محمػػػػػػد بػػػػػػف آ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف عيمػػػػػػاف المؤلػػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

 عنواف المخطوط : منظومة في عمـ العروض
 الموضوع : أد 
 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 

  27عدد الصفحا   0777  الرقـ: 

محمػػػػػد بػػػػػف آ  بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عيمػػػػػاف المؤلػػػػػؼ : 
 المزمري التواتي

 قصردبعنواف المخطوط : 
 الموضوع : أد 
 بكتومركز أحمد بابا, تنمكاف الحفظ: 

 27عدد الصفحا   7707  الرقـ: 
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ضػػػػرؼ اهلل بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف أ  المؤلػػػػؼ : 
 المزمري

قصػػردب فػػي ريػػا  سػػرد أعمػػر بػػف عنػػواف المخطػػوط : 
 محمد المصطفي بف أحمد الرقاد

 الموضوع : أد  
 مركز أحمد بابا, تنبكتوالحفظ:  مكاف
 27عدد الصفحا   0037     الرقـ: 

ضػػػرؼ اهلل بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف أ  المؤلػػػؼ: 
 المزمري

 قصردب في ريا  ابف أ عنواف المخطوط: 
 الموضوع : أد  

 مركز أحمد بابا, تنبكتو مكاف الحفظ:
 27عدد الصفحا  :  0721الرقـ:      

 محمد بف أبي بكر بف أبي القاسـ التواتيالمؤلؼ : 
 منظومة المخمس الخالي الوسطعنواف المخطوط : 
 الموضوع : باطنرا 

 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 
 20عدد الصفحا      7270  الرقـ: 

 مختار بف أحمد التواتيالمؤلؼ: 
 منظومة في آدا  النكاحعنواف المخطوط: 

 رحي بف محمد بف خطار اسروانيالناسم : 
 الموضوع : فق 
 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 
 27عدد الصفحا  :   0221الرقـ:      

 مج وؿلؼ : المؤ 
مكتػػو  فػػي كػػأف مافعػػؿ سػػردي عنػػواف المخطػػوط : 

و ذػػػػي يػػػػالث حػػػػػاال   -محمػػػػد بػػػػف مالػػػػؾ التػػػػواتي 
 فعم ف في صالب الجمعة

 فق الموضوع : 
 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 

 20عدد الصفحا    0700    الرقـ: 

 محمد بف لعبرد التواتيالمؤلؼ: 
رسالة في خبر ما جري برف عنواف المخطوط: 

 الفالف والفو 
 الموضوع : تاررم

 مركز أحمد بابا, تنبكتومكاف الحفظ: 
 27عدد الصفحا  :    0727الرقـ:    

 عبد القادر بف محمد العمري التواتيالمؤلؼ : 
طي فر ػا المرسػؿ أخبػار رسالة رععنواف المخطوط : 

 اسرض
 اقتصادالموضوع : 

 تمبكتو  مركز أحمد بابامكاف الحفظ: 

 محمد بف لعبرد التواتيالمؤلؼ: 
المرسؿ خبر رسالة رعطي فر ا عنواف المخطوط: 

الممح في اروار وكف والررش ور كر ل  معارؾ 
 جر  برف فالف وفو 

 الموضوع : اقتصاد تاررم
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 مركز أحمد بابامكاف الحفظ:  27عدد الصفحا    0770    الرقـ: 
 27عدد الصفحا  :   0707الرقـ:      

 محمد ناجـ بف محمد صالح التواتيالمؤلؼ : 
رسػػػػػػالة تتعمػػػػػؽ بتجػػػػػارب الرقرػػػػػػؽ عنػػػػػواف المخطػػػػػوط : 

 والحررر والكـ
 : تجارباقتصادضوع : المو 

 تمبكتو مركز أحمد بابامكاف الحفظ: 
 27عدد الصفحا     0711   الرقـ: 

 محمد بف لعبرد التواتيالمؤلؼ : 
 رسالة في كأف ال ذ  والرقرؽعنواف المخطوط: 

 صادالموضوع : اقت
 تمبكتو مركز أحمد بابامكاف الحفظ: 

 27عدد الصفحا  :      0720الرقـ:   

موالي أحمد بف مػوالي عبػد اهلل بػف مػوالي المؤلؼ : 
 محمد بف الواحد البرركي التواتي

رسػػالة فػػي تحدرػػد المحبػػة والع ػػد عنػػواف المخطػػوط : 
 برف المرسؿ والمرسؿ الر 

 الموضوع : اجتماع 
 تمبكتو أحمد بابا مركزمكاف الحفظ : 

 27عدد الصفحا    0077    الرقـ: 

محمػػػد الحسػػػف بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف المؤلػػػؼ: 
 محمد بف مالؾ التواتي

رسالة روصي فر ا المرسؿ عنواف المخطوط: 
أحمد بابا بف )الر ببعض التجار ال رف أرسم ـ 

 (العباس
 الموضوع : تجارب اقتصاد

 تمبكتو مركز أحمد بابامكاف الحفظ: 
 27عدد الصفحا  :      0070الرقـ:   

 المؤلؼ : /
 نوازؿ بزوارة الرقادي: عنواف المخطوط 
 الموضوع : فق 

محمد بف أحمد بف عمر بف أبو القاسػـ بػف  الناسم :
 عمي التواتي البرماتي

 ,مركز أحمد بابافظ: مكاف الح
 09عدد الصفحا     1155  الرقـ: 

 المؤلؼ : مج وؿ
جػػػػػواذر العقػػػػػدرف فػػػػػي فصػػػػػؿ : عنػػػػػواف المخطػػػػػوط 

الكػػررفرف كػػرؼ العمػػـ الجمػػي وكػػرؼ النسػػ  العمػػي 
 العمي بف عبد اهلل السم ودي

 الموضوع : أنسا 
 محمد بف أحمد بف عمي التامرتي التواتي الناسم :

 ,مركز أحمد بابامكاف الحفظ: 
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 411عدد الصفحا     1104  الرقـ: 

 عبد اهلل بف محمد بف مسعودالمؤلؼ : 
الروض الرانر في أحكاـ التػزور  : عنواف المخطوط 

 وآدا  الجامر
 الموضوع : فق 

محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف محمػػػد  الناسػػػم :
 ابراذرـ الغاوي التواتي

 تمبكتو ,مركز أحمد بابامكاف الحفظ: 
 51عدد الصفحا     0542  الرقـ: 

 المؤلؼ : التواتي
منظومػػة التػػواتي فػػي المخمػػس : عنػػواف المخطػػوط 

 1الخالي الوسط
 الموضوع : باطنرا 

 ,مركز أحمد بابامكاف الحفظ: 
 17عدد الصفحا     1919  الرقـ: 

 

المخطوطا  التواترة في غر  أفررقرا الصفحة اسول  مف مخطوط فرما رج  عم  مف 
 (m s95) رقـ خزانة إبراذرـ الكرم نواقكطاسمرر لممغرمي 
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أجوبة المغرمي عم  مف المخطوطا  التواترة في غر  أفررقرا الصفحة اسول  مف مخطوط 
 . 41رقـ   مكتبة ماما حردرب مالي  اسسقراأسئمة 
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 لحواكي :ا
                                                           

مجموعة مف المكتبررف: ف رس مخطوطػا  مركػز أحمػد بابػا لمتويرػؽ والبحػوث التاررخرػة بتمبكتػو, تحررػر  (1)

  ـ.4779عبد المحسف العباس, مؤسسة الفرقاف لمتراث افسالمي, لندف, 

 

ا حردرب لممخطوطا  والويػائؽ, تحررػر أرمػف ف رس مخطوطا  مكتبة مام ,عبد القادر ماما حردربأنظر:  (2)

 وما بعدذا. 9/ ص4, جـ4111فؤاد  سرد, مؤسسة الفرقاف لمتراث افسالمي, لندف, 

 

الويػػػائؽ القومرػػػة النرجرررػػػة بكادونػػػا, تحقرػػػؽ جػػػوف  ابػػػا  رػػػونس محمػػػد: ف ػػػرس مخطوطػػػا  دار. أنظػػػر: ب(3)

  ـ.4114ذنورؾ, مؤسسة الفرقاف لمتراث افسالمي, لندف, 

ابا رونس محمد: ف رس مخطوطا  مكتبة جامعة أباداف نرجرررا, تحقرؽ  جوف ذنورػؾ, مؤسسػة  . أنظر:(4)

 ـ.4779الفرقاف لمتراث افسالمي, لندف, 

، ترجمة وتحقرؽ عبد السالـ الحموحي، مؤسسة 7أنطواف ذارنف : المخطوطا  افسالمرة في العالـ، ج .(5)

 701ص ـ.7331الفرقاف لمتراث افسالمي، لندف، 

رنظر : المخطوطا  العربرة في غر  أفررقرا: ]عم  الخط[ متاح عم   (6)

http://westafricanmanuscripts.org/arindex.html 70/72/0277، تاررم افطالع. 

ـ، درس فػػي تممسػػاف، 4149ذػػػ/141عمػػ  اسرجػح سػػنة ذػو الكػػرم محمػػد بػػف عبػد الكػػررـ المغرمػػي، ولػػد  (7)
ومدرنة الجزائر، وبجارة، وفاس. مف كروخ  الكرم عبد الرحماف اليعػالبي، والكػرم رحرػ  بػف رػدرر التدلسػي، 
حػؿ بتػوا  وكانػ  لػ  ب ػػا حػرو  مكػ ورب مػر الر ػػود كمػا تنقػؿ  لمسػوداف الغربػػي، وأتصػؿ بعػدد مػف الممػػوؾ 

درػدب من ػا: .البػدر المنرػر فػي عمػـو التفسػرر., .فػتح الوذػا ., .فرمػا رجػ  عمػ  واسمػرا  ذنػاؾ تػرؾ مؤلفػا  ع
المسممرف مف اجتنا  الكفار وما رمـز أذؿ ال مة مف الجزرػة والصػغار) رسػالة فػي الر ػود(.،   .مغنػ  النبرػؿ 
فػػػي كػػػرح مختصػػػر خمرػػػؿ.، .مػػػنح الوذػػػا  فػػػي رد الفكػػػر لمصػػػوا ., .مصػػػباح اسرواح فػػػي أصػػػوؿ الفػػػالح.  

ابف مررـ : البستاف في  كػر اسولرػا  والعممػا  بتممسػاف، ذػ رنظر : 717.الم، توفي بزاورت  في توا  سنة ..
ومػػا بعػػدذا. أحمػػد بابػػا التمبكتػػي: نرػػؿ افبت ػػاج  352ـ، ص 6891درػػواف المطبوعػػا  الجامعرػػة، الجزائػػر، 
ومػػا  312، ص 3002قػػاذرب, ، جػػزآف،  مكتبػػة اليقافػػة الدرنرػػة، ال6بتطررػػز الػػدرباج، تحقرػػؽ عمػػي عمػػر، ط

. محمػػػد عبػػػد القػػػادر بػػػف عمػػػػر 621بعػػػدذا. محمػػػد العػػػالـ بكػػػراوي, الػػػدرب الب رػػػة, المخطػػػػوط السػػػابؽ, ص 
الكسػنمي الطوبػوي: كتػا  البكػرى كػرح المرقػاب الكبػرى,  عبػد القػادر. 62التنرالني: المخطوط السػابؽ, ص 

، برػػرو ، 2لػػي: تػػاررم الجزائػػر العػػاـ، ج. عبػػد الرحمػػاف الجرال602، ص ذػػػ6212مطبعػػة المنػػار, تػػونس, 
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. رابػػػػح خدوسػػػػي وآخػػػػروف: موسػػػػوعة العممػػػػا  واسدبػػػػا  الجزائػػػػرررف, دار الحضػػػػارب, 16, ص 6890لبنػػػػاف، 
. عادؿ نور ض : معجـ أعالـ الجزائر مف صدر افسالـ حت  العصر الحاضر، 16, ص3002الجزائر, 

د الطر  بف الحػاج عبػد الػرحرـ) ابػف بابػا محم.  209، ص 6896، مؤسسة نور ض، بررو ، لبناف، 3ط
حردب(: القوؿ البسرط فػي أخبػار تمنطػرط, تحقرػؽ فػرج محمػود فػرج, درػواف المطبوعػا  الجامعرػة و المؤسسػة 

  .62،  ص الوطنرة لمكتا , الجزائر.بدوف تاررم
فػي زاورػة كنتػ  ذو أبو عبد اهلل محمد بف أّ  بف أحمد المزمري ولػد بقصػر أوالد الحػاج بػأولؼ، درس   (8)

, وخاصػة فػي المغػة واسد   تالمرػ  كيػر مػن ـ: ابنػ  ضػرؼ أخػ  عنػ  العمػـ وتمنطرط، برز في مختمؼ العمـو
اهلل، والكػػرم عبػػد الرحمػػاف بػػف عمػػر التنرالنػػي، تػػرؾ العدرػػد مػػف المؤلفػػا  اغمب ػػا كػػعررة فػػي مختمػػؼ العمػػـو 

., .أرجوزب في عمـ العروض., .ا لعبقػري. وذػو نظػـ بػا  السػ و فػي الصػالب مػف من ا: .نظـ مقدمة ابف أجرـو
., .أرجػػوزب فػػي عمػػـ الكػػالـ., .الػػ خائر  مختصػػر الكػػرم اسخضػػري, .نزذػػة الحمػػـو فػػي نظػػـ منيػػور ابػػف اجػػرـو
الكنزرػػة فػػي حػػؿ ألفػػاظ ال مزرػػة., .روضػػة النسػػررف فػػي مسػػائؿ التمػػررف., .قصػػردب أبرات ػػا تقػػرأ مػػف الج تػػرف., 

عبػػد رنظػػر :  ـ بترنجػػوراررف.4919جػػواف  47ذػػػ/4451مػػادي اليانرػػة عػػاـ ج 41...الػػم، تػػوفي رػػـو االينػػرف 
) ف رسػ  ،ف بػف عمػر التنرالنػياالكػرم عبػد الرحمػ ومكػارمالرحماف بف عمر التنرالني: تراجـ بعض عممػا  

، تحقرػػػؽ عبػػػد الرحمػػػاف بعيمػػػاف، رسػػػالة لنرػػػؿ كػػػ ادب الماجرسػػػتررفي التػػػاررم، إكػػػراؼ د محمػػػد بػػػف النػػػي(رالتن
الخزانػػػة  ،: رحمػػػة الكػػرم ضػػرؼ اهللضػػػرؼ اهلل بػػف محمػػد بػػف ا ّ . ػ 4119/4111 عػػة بكػػار،معمػػر، جام

محمػػد بػػف عبػػد الكػررـ بػػف عبػػد الحػػؽ التمنطرطػػي: جػػوذرب المعػػاني فػػي ومػػا بعػػدذا. 44، صتمنطػػرط ،البكررػة
ّ  عدذا. أحمد بالصافي جعفري: محمد بف اوما ب 11، صادرار كوساـ،تعررؼ عمما  اسلؼ الياني, خزانة 

 وما بعدذا.  58ـ, ص3002, دار الكتا  العربي, القبة الجزائر, 6ذػ حرات  وأيارا, ط6610المزمري 

ود نسب  ، رعـ(4992ذػ/4419)   الحمرري التواتي الونافذو أبو العباس احمد بف محمد بف محمد بف (9)
  بالكػػمقمقي إكػػت ر إلػػ  عػػر  بنػػي معقػػؿ ممػػف توطنػػوا تػػوا ، تمرػػز بػػروح الدعابػػة والطرافػػة واسد ، ولقػػ

بقصردت  )الكمقمقرة( نرجح ان  عاش في تػوا  ردحػا مػف الػزمف. مػف مؤلفاتػ  أرجوزتػ  الكػعررة التػي تعػرؼ 
التػػي نالػػ  إعجػػا  البمغػػا  واسدبػػا , ل ػػا أكيػػر مػػف سػػتة ولػػ  .منظومػػة فػػي الكػػرفا  القػػادرررف., بالكػػمقمقرة، 

ا سخبػػار دوؿ المغػػر  اسقصػػ .، تػػوفي بفػػاس كػػروح، إحػػداذا لمناصػػري السػػرالوي صػػاح  كتػػا  .افستقصػػ
عبػد العزرػز بػف عبػد اهلل: الموسػوعة المغربرػة     رنظػر :  ـ.4992ذػ/4419وقرؿ ببودب في إقمرـ توا  عاـ 

 ،المغػػػػر  ،اسوقػػػاؼ والكػػػػؤوف افسػػػالمرة مطبوعػػػػا  وزارب ،لألعػػػالـ البكػػػررة والحضػػػػاررة)معممة الصػػػحرا (
اسدبرػة فػي منطقػة تػوا  خػالؿ القػرنرف اليػاني عكػر واليالػث عكػر  . أحمد جعفري: الحركة41ص ,ـ4795

ص  ،ـ4115/4119 ،جامعػػة تممسػػاف ،إكػػراؼ الػػدكتور محمػػد زمػػري ،ال جػػرررف, رسػػالة دكتػػوراا فػػي سد 
211. 

ل ا أكير مف سػتة كػروح،  ،نال  إعجا  البمغا  واسدبا مف أك ر المنظوما  الكعررة في الصحرا   (10)
عبػػػد اهلل كػػػانوف  . السػػػرالوي صػػػاح  كتػػػا  .افستقصػػػا سخبػػػار دوؿ المغػػػر  اسقصػػػ . إحػػػداذا لمناصػػػري

  وما بعدذا. 1ص, ـ4720مطبعة مصطف , مصر,  ،الحسني: كرح الكمقمقرة
 
. 


