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 مقدمة

 

كمستشار علمي  منصبه أهمها مناصب عدة شغلحيث  ،حميد التريكي بمدينة آسفي والباحث ولد املؤرخ

وقد عمل في الحقل التاريخي  واشتغل في عدد من املؤسسات الوطنية والدولية. الوطنية التربية بوزارة

 على البحث ف
ً
 ي الوثائق املغربية التي تهم التاريخ االقتصادي والسياس ي ملغرب ما قبل الحماية.املغربي مركزا

لتنقيب عن لمساره األكاديمي  كرسالتاريخ املحلي في بعده الجهوي، حيث بمن الباحثين الشغوفين  واعتبر

أسفي وقبيلة الوثائق التي ظلت دفينة عند األسر والعائالت املخزنية والتجارية؛ خاصة املتعلقة بمنطقة 

 عبدة والجنوب املغربي.

كما قام باإلشراف على مجموعة من املعارض عن املغرب واألندلس بمعهد العالم العربي بباريس وغرناطة  

التريكي من الباحثين املهتمين باألدب الشعبي املغربي وبالتاريخ واألرشيف  حميدويعد  وقرطبة واملغرب.

 التاريخ والفن. مجال في مؤلفات عدة إصدارب كما قام ،مغربية مدن بعدة الخاص

 

 

Introduction, 

Né à Safi, Hamid TRIKI est un intellectuel marocain qui manifeste un intérêt particulier pour 

la littérature populaire marocaine, l’histoire et les archives relatives à diverses villes du 

Maroc, particulièrement à celles du Souss. 

Retraité du Ministère de l’Education Nationale, il occupe le poste de consultant scientifique 

de diverses fondations : El Legado Andalusí (Grenade), Institut du Monde Arabe (Paris), Aga 

Khan Award for Architecture (Genève) et la Fondation ONA (Casablanca) et de Co-

Commissaire d´expositions sur le Maroc et l´Andalousie à l´Institut du Monde Arabe (Paris), à 

Grenade et Cordoue (Espagne) et au Maroc. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d´histoire et d´art.  
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 بآسفي. التريكي أحمد بن محمد الفقيه مكتبة من المخطوطات أصل هذه  1

 التريكي حميد الرصيد صاحب جد  2

       من المخطوط األصلي نسخة3 

 مع إضافة بخط حميد بن عبد الرحمان التريكي 4 

 على هوامش بخط محمد بن أحمد التريكييحتوي  5

  وموحى وهبيسيدي محمد أميزميز  6

  وتفريج الكربالمعروفة بتيسير األرب  7

 

 

مخطوطات -
1
اآلسفي محمد بن أحمد التريكي  

2
. 

 

- Manuscrits de Mohamed   Ben Ahmed Triki. 

 

o د.ت.[ 3".داللة المؤدبين على نكتة المتعلمينمخطوط " نسخة مصورة ل[ 

 

o  د.ت.[ 4"." إرشاد النبيه إلى معاني التنبيهمخطوط بعنوان[ 

 

o د.ت.[ ".بيه" حاشية إرشاد النبيه إلى معاني التن مخطوط بعنوان[ 

 

 

"شرح الحكم العطائيةكتاب بعنوان "  -
5
  لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن عباد النفزي الرندي.  

 

" لمحمد بن " داللة المؤدبين على نكتة المعلمينبحث لنيل دبلوم مفتش الطور الثاني عن مخطوط  -

من إعداد طالبين مفتشينالتريكي،  أحمد
6
 -1989التعليم بالرباط. ) بالمركز الوطن لتكوين مفتشي 

1990) 

 

 

 . شرح عالم آسفي الفقيه الشاعر البشير بن الطاهر الحكيم اآلسفي. 7مخطوط " شرح المنفرجة" -

 ]د.ت.[

 

 

 

 كتب ومخطوطات

Ouvrages et manuscrits 
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 ارتي.نتم جلب هذه الوثائق من زاوية سيدي محمد أوبراهيم التم  8

9  

Ces archives ont été identifiées, localisées et partiellement étudiées et référenciées par Ahmed Triki après les avoir extraites de la 

boue avec l’aide de Bernard Rosenberger (février 1971) où elles étaient enterrées suite à l’inondation qui a eu lieu à la Zaouïa de 

Sidi M’Hamed Oubrahim. 

 تحتوي على وثائق أصلية  10

 

 

 

 

 

 

 

وثائق أصلية متنوعة تخص منطقة تمنارت وأكرض )سوس درعة(: عقود بيع وشررا،، وثرائق الحالرة  -

 .8واإلقرار بالدين، مراسالت المدنية

 

- Documents originaux divers relatifs aux régions de Tamanart et Aguerd 

(Souss et Draa) : Actes d’achat et de vente, quittances, enregistrements de 

naissance, correspondance, reconnaissance de dettes.9 

 

 

 .[ت.د]،؟1921 ؟،1709-1711 ،1703 -1702 ،1608 ،1603 ،1590 ،1554

 

 

 (.درعة وأكرض )سوس منطقة تمنارت تخص تجارية خاصة بمبادالت متنوعة 10عقود -

 

 

- Actes divers relatifs aux transactions commerciales concernant les régions 

de Tamanart et d’Aguerd (Souss et Draa) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقود عدلية ووثائق متنوعة

 Actes adulaires et 

 Documents divers 
 

11 AP2 



5 
 

 

 11بنهيمة ةمخزنية موجهة للقائد حمز مراسالت
 

 
 تاريخها الموضوع رقم الرسالة

رسالة مخزنية موجهة ألمنا، مرسى أسفي، بخصوص توجيه عدد من  1

 صناديق الكبريت للمرسى المذكور.

 

غشت  1326/16رجب  18

1908 

رسالة موجهة للقائد حمزة بن الطيب بنهيمة، بشأن خروج الشرري  المعاشري  2

ن طاعة المخزن واالمتناع عن أدا، كلر  لدعوة أهل بادية الشاوية للخروج ع

 الترتيب وغيرها.

 

مررارس  1323/26محرررم  19

1905 

رسالة مخزنية مبعوثرة للقائرد حمرزة برن الطيرب بنهيمرة، بسررض إرسرا  قطرع  3

 غيار إلصالح مدفع النوبة بالمحلة السلطانية.

 

أبريررررل  1323/13صررررفر  19

1905 

ة، بشررأن ديررن المخررزن الررذي بذمررة رسررالة مخزنيررة مبعوثررة للقائررد حمررزة بنهيمرر 4

 المدعو محمد بن المكي بن كيران وتكلي  من يستخلصه من عند ورثته.

 

 1322/30ذي القعرررررررررررردة  24

 1905يناير 

رسالة مخزنية موجهة للقائد حمزة بنهيمة، بشأن ما وقع مرن تللرم علرى أوالد  5

 الشاط بمدينة طنجة وسلبهم متاعهم.

 

 1324/17ربيرررررررررع األو   23

 1906ماي 

رسالة مبعوثة من أمنا، مرسى طنجرة للقائرد حمرزة بنهيمرة بشرأن مرا وقرع مرن  6

تجرراوزات ألصررحاب الب ررائع الترري تركوهررا دون وضررعها بالمخررازن، خاصررة 

 السلع القابلة لالشتعا  مثل الفحم الحجري والكبريت.

 

أبريررررل  1324/22صررررفر  27

1906 

ة، يخبررره بامتنرراع المرردعو رسررالة مررن أمنررا، مرسررى طنجررة للقائررد حمررزة بنهيمرر 7

ي دولة إسبانيا( من حمل سلعته من الخشب مرن المرسرى يبوصوف )أحد محم

 المذكور.

 

مررراي  1324/3ربيرررع األو   9

1906 

رسالة من قنصل دولرة إسربانيا بطنجرة للقائرد حمرزة برن الطيرب بنهيمرة، بشرأن  8

 .المحمي محمد بوصوف وأمر نقله لسلعة الخشب التي تخصه بمرسى طنجة

 

مررراي  1324/2ربيرررع األو   8

1906 

رسالة من المدعو القاسم بن أحمد السنجاوي للقائد حمزة بنهيمرة، بشرأن السرلع  9

 التي طلب توجيهها إليه.

 

 

 1319/26ذي القعرررررررررررردة  18

 1902فبراير 

رسررالة مررن محمررد الرردواس للقائررد حمررزة بنهيمررة، يطلررب منرره إطررال  سررراح  10

 ي.المسجون ولد سي العربي الريف

 

مررارس  1324/18محرررم  22

1906 

                                                           
11

إعرادة ترتيبهرا وفرق دون تركنرا ذلرك لموضوع وفق ما وجد في سجالت تلك الوثائق التي عمل الواهب لهرذا األرشري  علرى وضرعها، بالترالي التقسيم ا احترامعملنا على  

 .الكرونولوجيالتسلسل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مراسالت

Correspondance  
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رسررالة مبعوثررة مررن محمررد الرردواس للقائررد حمررزة بنهيمررة، يرردعوه فيهررا إلطررال   11

 سراح المدعو علي ولد عبد الكريم.

 

 1906أبريل /1324صفر 

رسالة مرن المرولى عبرد الحفريو للروزير المردني المرزواري والقائرد عيسرى برن  12

 السلطانية. للنهوض للحركة اعمر العبدي يأمرهم

 

 1326/22ذي القعرررررررررررردة  28

 1908دجنبر 

رسالة من نائب قنصل دولة فرنسا إلى القائرد محمرد برن الطيرب بنهيمرة، حرو   13

 موضوع نزاعات حو  أمالك تعود ألحد محميهم بمدينة أسفي.

 

 1295/8جمررررررادن الثانيررررررة  6

 1878يونيو 

خبرره بسرجن المعتردي رسالة جوابية من الطيب بنهيمة لقنصرل دولرة فرنسرا، ت 14

 على المحمي محمد األسفي.

 

 1295/8جمررررررادن الثانيررررررة  7

 1878يونيو 

نسخة من رسالة سلطانية موجهة للنائرب محمرد بركراب، بشرأن مرا توصرل بره  15

القائررد بنهيمررة مررن عنررد نائررب قنصررل أمريكررا بأسررفي حررو  موضرروع المراكررب 

سررب للنلرر مرع جانرب األجنبية المعادية للدو  التي تربطها معاهردات مرع الم

 المخزن في أمرها.

 

 1280/14ربيرررررررررع األو   30

 1863شتنبر 

صررورة لرسررالة مبعوثررة مررن المررولى الحسررن للقائررد محمررد بررن عمررر البحتررري،  16

 بشأن تعيين أخيه عيسى بن عمر العبدي خليفة له.

 

 1296/25ربيرررررررع الثررررررراني  1

 1879مارس 

عيسررى بررن عمررر العبرردي، يررأمره  رسررالة السررلطان المررولى عبررد العزيررز للقائررد 17

 بالتوجه على وجه السرعة لاللتحا  بالحركة السلطانية.

 

 1321/15جمادن األولى  22

 1903شتنبر 

 نسخة رسالة بشأن تولية محمد بن الطيب بنهيمة لخطة الق ا، بمدينة أسفي. 18

 

أكترررروبر  1288/24شرررعبان  9

1871 

حمزة بن الطيب بنهيمرة، بشرأن مرا  رسالة من محمد بن العربي الطريس للقائد 19

ورد من عند الدار التجارية األلمانية التي تعود للتاجر ياب، من ديون بالمدينة 

 والعمل على تحصيلها من عند التجار.

 

 1320/28جمادن األولى  23

 .1902غشت 

رسالة مبعوثة للوزير محمد المف ل بنسبريط، بشرأن مرا وقرع مرن أحردا  قرام  20

لريسرروني مررن تشررويش وإلقررا، القرربن علررى كررل مررن أراد الرردخو  بهررا خليفررة ا

 لسو  البزار بطنجة والقادم من أنجرة.

 

شرررررررتنبر  1323/4رجرررررررب  4

1905 

نسخة رسالة مبعوثة للقائد عبد الكريم بن أحمد والقائد علري بلقاسرم، تردعوهما  21

 لإلعتنا، بساكنة حرم الولي سيدي أبو محمد صالح دفين مدينة أسفي.

 

 د.ت

لباشرا بنهيمرة المعرين مرن طرررف لرسرالة مبعوثرة مرن أعيران قبيلرة جبرل حبيرب  22

السلطان، يخبروه بالقدوم إليه لقرا،ة كتراب توليتره حينمرا تتسرنى لهرم الفرصرة 

 بذلك؛ نلراً للصراع القائم بينهم وبين القبائل المجاورة.

 

 1322/25جمادن األولى  12

 1904يوليوز 

 للقائد حمزة بنهيمة بشأن مسجون وطلب تسليمه.رسالة مخزنية مبعوثة  23

 

أكتررررروبر  1323/8شرررررعبان  8

1905 

رسررالة مررن المرردعو محمررد بررن عبررد الخررالق للقائررد حمررزة بنهيمررة، يرردعوه فيهررا  24

إلطال  سراح السجين محمد بن محمد بن الطاهر الصحراوي المعتقل بسجن 

 طنجة.

 

 1323/21ذي القعرررررررررررردة  25

 1906يناير 

زنيررة موجهررة لنائررب الدولررة اإليطاليررة بخصرروص طلررب اسررترجاع رسررالة مخ 25

 إيطاليا. ةي دولياألمالك المتعلقة باألحباس والمفوتة االستسال  لرعايا ومحم

 

أكترروبر  1323/26شررعبان  26

1905 

رسررالة موجهررة لنائررب دولررة إنجلترررا بطنجررة بشررأن اسررترجاع أمررالك األحبرراس  26

 .زاإلنجلي محمييلالمفوتة لبني جنسه و

 

 

أكترروبر  1323/26شررعبان  26

1905 
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رسالة موجهة لنائب دولة بلجيكا بشأن استرجاع أمالك األحباس المفوتة لبني  27

 جنسهم ومحمييهم.

 

 

أكترروبر  1323/26شررعبان  26

1905 

رسالة مبعوثة من أحمد بن محمرد الريسروني للقائرد حمرزة بنهيمرة، بشرأن بعثره  28

 ة.لسبعة سجنا، إليداعهم بسجن طنج

 

 1323/26ربيرررررع الثررررراني  22

 1905يونيو 

نسخة من رسالة موجهة من المولى عبد الحفريو للقائرد سرالم العمرانري، بشرأن  29

المخررزن  عشررروع الكمبانيررة الفرنسررية ببنررا، المررون وفررق االتفاقيررة الموقعررة مرر

 العزيزي.

 

 1323/3ربيرررررررع الثررررررراني  29

 1905يوليوز 

ن قبيلرة عبردة يرأمرهم بالتوجره للمشراركة نسخة رسالة سرلطانية موجهرة ألعيرا 30

 بحركة لاللتحا  بالركب السلطاني على وجه االستعجا  بمراكش.

 

يونيررو /1326جمررادن األولررى 

1908 

نسخة رسالة موجهة من المولى عبد الحفريو للروزير عيسرى برن عمرر العبردي  31

قبائرل يخبره بتوصله برسالته وما قام بره مرن أعمرا  موكلرة لره بالتنسريق مرع ال

 لإلطاحة بمحلة أخيه المولى عبد العزيز.

 

غشرررت  1326/18رجرررب  20

1908 

نسرررخة مرررن رسرررالة المرررولى عبرررد الحفررريو لعيسرررى برررن عمرررر العبررردي للتنسررريق  32

 بالمشاركة بالمحلة السلطانية.

 

 1321/15ربيرررررع الثررررراني  19

 1903يوليوز 

لمردني برن محمرد نسخة من رسالة مبعوثة من المولى عبد الحفيو إلى الوزير ا 33

باالسرتعداد  االكالوي( والوزير عيسرى برن عمرر العبردي، يأمرهمر(المزواري 

 للحركة والوقوف على تفاصيلها.

 

 1326/22ذي القعرررررررررررردة  28

 1908دجنبر 

نسخة من رسرالة سرلطانية مرن المرولى عبرد الحفريو إ  القائرد عيسرى برن عمرر  34

 .العبدي يدعوه لاللتحا  بالسلطان على وجه السرعة

 

أكترررررروبر  1320/8رجررررررب  5

1902 

نسررخة رسررالة مررن المررولى عبررد الحفرريو للقائررد عيسررى بررن عمررر العبرردي، بشررأن  35

توجيرره عرردد مررن الرجررا  األصررحا، مررن قبيلررة عبرردة للمشرراركة فرري المحلررة 

 السلطانية.

 

 1320/2جمررررادن الثانيررررة  28

 1902أكتوبر 

نسررخة رسررالة سررلطانية ألعيرران قبيلررة البحرراترة مررن عبرردة، بخصرروص تعيررين  36

 عيسى بن عمر العبدي قائداً على منطقتهم.

 

نررررررونبر  1293/6شرررررروا   18

1876 

 نسخ ظهائر تعيين القائد لحسن بن عبد الرحمن الجرجوري. 37

 

 د.ت

 نسخة من ظهير الجياللي الزرهوني الملقب "بوحمارة". 38

 

 د.ت

 مبعوثة للحاجب أحمد بن موسى تفيد ق ا، حوائج. رسالة 39

 

أبريرل  1296/1ربيع الثاني  8

1879 

رسالة مبعوثة من النراجم برن محمرد لمحمرد برن العربري، بشرأن عردم اسرتطاعة  40

 فقرا، المنتسبين للزاوية الدرقاوية سد حاجتهم.ال

 

 د.ت

ه بفرررس رسررالة مررن مرروالي العربرري للحاجررب أحمررد بررن موسررى لإلنعررام عليرر 41

 بسرجه.

 

دجنبرررررر  1298/12محررررررم  9

1880 

رسالة من الشريفة اللة رقية بنت موالي الحسين، تطلب من السلطان المرولى  42

 الحسن إعانتها بشي، من الزرع مؤنة ألوالدها.

 

 د.ت

نسخة من رسالة من المولى عبد الرحمن بن هشام للشيخ عبرد   الرورزازي،  43

 بالهدية المقدمة للسلطان.وصو  نائبه بيخبره فيها 

 

 

شرررررتنبر  1240/6محررررررم  12

1824 
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نسررخة مررن رسررالة سررلطانية مررن سرريدي محمررد بررن عبررد الرررحمن للطيررب بنهيمررة، بشررأن  44

الصائر الذي كل  به إلنجاز قبة ال ريح الولي سيدي أحمد بن مومن.
12
 

 د.ت

 

 

 ملف يخص العالقات التجارية الخاصة بالقائد حمزة بنهيمة

 

 تاريخها الموضوع رسالةرقم ال

رسالة من الطيب بن محمد بن مبارك للقائد حمزة بنهيمة، يخبره بقيامه  1

 بإحصا، السلع داخل المخازن وجرد كل ما تحتويه من ب ائع.

 

 1325/19جمادن األولى  8

 1907يونيو 

رسالة من الطيب بن محمد بن مبارك للقائد حمرزة بنهيمرة، يخبرره علرى مرا ترم  2

ه من تكلي  إلنجراز الوصرية التري تتعلرق بتركرة المتروفى المردعو قاسرم على يد

 بمدينة أسفي.

 

 1325/23جمررررادن الثانيررررة  12

 1907يوليوز 

رسالة مرن الطيرب برن محمرد برن مبرارك للقائرد حمرزة بنهيمرة، حرو  تصرري   3

 إنجازها والوقوف على تنفيذها.باألعما  التي كلفه بها 

 

 1325/26جمررررادن الثانيررررة  15

 1907يوليوز 

رسالة من الطيب بن محمد بن مبارك للقائد حمزة بنهيمرة، بشرأن مرا علرق مرن  4

 أمور التجارة والسلع التي كل  بتسييرها نيابة عن القائد المذكور.

 

 1325/30جمررررادن الثانيررررة  19

 1907يوليوز 

رسالة من الطيب بن محمد برن مبرارك للقائرد حمرزة بنهيمرة، يخبرره بتصرري   5

 ا  التجارية المكل  بإنجازها.األعم

 

 1325/29جمرررادن األولرررى  18

 1907يونيو 

رسررالة مررن الطيررب بررن محمررد بررن مبررارك للقائررد حمررزة بنهيمررة، يخبررره بمررا تررم  6

 استخالصه من أموا  التجارة بمدينة أسفي.

 

 1325/3جمرررررادن األولرررررى  22

 1907يوليوز 

يمرة، للقائرد حمرزة بنه نسخة مرن رسرالة مبعوثرة مرن قاسرم برن أحمرد السنجراوي 7

 يخبره بتصري  األمور التجارية التي كلفه بها.

 

 1319/28ذي الحجررررررررررررررررة  18

 1902مارس 

رسالة من قاسم بن أحمد بن أحمد السنجاوي للقائد حمرزة بنهيمرة، يخبرره برأدا،  8

 كرا، المحالت التي كل  بتسديدها.

 

مررراي  1322/21ربيرررع األو   6

1904 

د بررن أحمررد السنجرراوي للقائررد حمررزة بنهيمررة، يخبررره رسررالة مررن قاسررم بررن أحمرر 9

ً بإرساله له صندوق  به نعا  جلدية )بالغي( للقائد المذكور. ا

 

مررراي  1322/21ربيرررع األو   6

1904 

مرا ترم برسالة من قاسم بن أحمد بن أحمد السنجاوي للقائد حمزة بنهيمة، يخبره  10

 ه من سلع قالب السكر الموصى بحيازتها.ؤشرا

 

مررراي  1322/22ع األو  ربيررر 7

1904 

رسالة من قاسم بن أحمد بن أحمد السنجاوي للقائد حمزة بنهيمة، يخبره بقررب  11

 وصو  شحنة السكر القادمة عبر سفينة شحن.

 

مراي  1322/25ربيع األو   10

1904 

رسالة موجهرة للقائرد بنهيمرة بشرأن السرلع القادمرة عبرر سرفينة فرنسرية لمرسرى  12

 أسفي.

مررراي  1322/18ألو  ربيرررع ا 3

1904 

رسررالة مررن قاسررم بررن أحمررد بررن أحمررد السنجرراوي للقائررد حمررزة بنهيمررة، يخبررره  13

 بوصو  شحنات السكر.

 

 

مرررررررراي  1322/15صررررررررفر  29

1904 

رسررالة مررن قاسررم بررن أحمررد بررن أحمررد السنجرراوي للقائررد حمررزة بنهيمررة، يخبررره  14

 بتصري  سلعة السكر وق ا، الحوائج التي كل  بإنجازها.

أكتررررروبر  1320/20رجرررررب  17

1902 

                                                           
12

  ضريحه قرب البحر.يقع دفين مدينة أسفي  
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رسررالة مررن قاسررم بررن أحمررد بررن أحمررد السنجرراوي للقائررد حمررزة بنهيمررة، يخبررره  15

 بوقوفه على إتمام األمور التجارية التي كل  بها بمدينة أسفي.

 

نرررررررونبر  1320/11شرررررررعبان  9

1902 

ة رسالة من قاسم بن أحمد بن أحمد السنجاوي للقائد حمزة بنهيمة، بشأن ب اع 16

 السكر الصسير والكبير وحاجة السو  لها.

 

أكترررررررروبر  1323/5شررررررررعبان  5

1905 

رسالة من قاسم بن أحمد بن أحمد السنجاوي للقائد حمزة بنهيمة، يخبره بمرا ترم  17

علرى يرده مرن أدا، كررا، المحرالت وتسريير األمرور الماليرة التري تخرص تجرارة 

 القائد بنهيمة بأسفي.

 

يونيرررررررررو  1320/7صرررررررررفر  29

1902 

رسررالة مررن قاسررم بررن أحمررد بررن أحمررد السنجرراوي للقائررد حمررزة بنهيمررة، يخبررره  18

 بانتلار سلع سكر القالب الصسير والشمع.

 

نررررررونبر  1320/18شرررررعبان  16

1902 

رسررالة مبعوثررة مررن المرردعو بلررة مررن حمررو إلررى القائررد حمررزة بنهيمررة يسررأ  عررن  19

 أحواله.

 

 1325/18جمرررررادن األولرررررى  7

 1907يونيو 

لة مبعوثة من المدعو بلة من حمو إلى القائد حمزة بنهيمة، يخبرره بأسرعار رسا 20

 الحبوب والسكر في السو  المراكشية.

 

 1325/19جمرررررادن األولرررررى  8

 1907يونيو 

ما وقع برسالة مبعوثة من المدعو بلة من حمو إلى القائد حمزة بنهيمة، يخبره  21

 ئن بمدينة الرباط.البنة أخيه من حاد  جرا، سقوط سق  بيتها الكا

 

 1325/21جمرررادن األولرررى  10

 1907يونيو 

رسالة مبعوثة من المدعو بلة من حمو إلى القائد حمزة بنهيمة، بشرأن القطراني  22

 والحبوب المحملة عبر سفن شحن بريطانية وفرنسية.

 

 1325/22جمرررادن األولرررى  11

 1907يونيو 

ائد حمزة بنهيمة، يخبره بما يقوم رسالة مبعوثة من المدعو بلة من حمو إلى الق 23

 به من اعتنا، بأوالده والحرص على دراستهم.

 

 1325/23جمرررادن األولرررى  12

 1907يونيو 

رسالة مبعوثة من المدعو بلة مرن حمرو إلرى القائرد حمرزة بنهيمرة، بشرأن السرلع  24

 وردة من الخارج.ستوالب ائع الم

 

 1325/24جمرررادن األولرررى  13

 1907يونيو 

 حساب ثمن براميل السمن. بشأنة موجهة لبنهيمة رسال 25

 

 1325/20جمرررررادن األولرررررى  9

 1907يونيو 

رسالة مبعوثة من المدعو بلة من حمو إلى القائرد حمرزة بنهيمرة، يخبرره بأثمنرة  26

 الحبوب وب اعة السمن الموجهة للمرسى من أجل تصديرها للخارج.

 

 1325/20جمرررررادن األولرررررى  9

 1907يونيو 

منره التوسرط لره إلنجراز  بمن محمد بن غانم للقائرد حمرزة بنهيمرة، يطلر رسالة 27

 بعن المهام.

 

ينرررررراير  1342/8ذي الحجررررررة  4

1908 

ما ترم برسالة موجهة للقائد بنهيمة، بشأن العل  الذي تم جلبه للماشية وإخباره  28

 من إنجاز المهام اليومية لصالح تجارة القائد المذكور.

 

مراي  1324/16ربيع األو   22

1906 

رسالة مبعوثة من الطيب بن محمد بن مبارك لحمزة بنهيمة، يشكره على الثقة  29

 الذي وضعها فيه في تدبير أموره وإنجاز مصالحه.

 

 1325/19جمرررررادن األولرررررى  8

 1907يونيو 

رسالة مبعوثة من الطيب بن محمد بن مبارك لحمزة بنهيمة، يبلسه تعازيره فري  30

 وفاة أخيه.

 

 

 1325/16ن األولرررررى جمررررراد 5

 1907يونيو 

رسالة مبعوثة من الطيب برن محمرد برن مبرارك لحمرزة بنهيمرة، حرو  مرا كلفره  31

بتسيير أموره التجاريرة وإنجراز بعرن الق رايا العالقرة وإرسرا  األجوبرة عبرر 

 البريد.

 

 1325/16جمرررررادن األولرررررى  5

 1907يونيو 
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غراض الموجهة له على ظهرر رسالة مبعوثة للقائد بنهيمة بشأن الطلبيات واأل 32

 البسا .

 

 د.ت

ما لوالردة المردعو برن كيرران مرن برسالة من بناصر لحلو للقائد بنهيمة، يخبره  33

 ديون تخص المخزن.

 

ينرراير  1322/31ذي القعرردة  25

1905 

رسررالة موجهررة للقائررد بنهيمررة تهررم األعمررا  التجاريررة الترري كلرر  بهررا نوابرره  34

 لتصريفها.

 

 1323/15ولرررى جمرررادن األ 12

 1905يوليوز 

 ثمن الشعير بالسو . بشأنرسالة مبعوثة للقائد بنهيمة  35

 

 1323/4جمرررررررادن األولرررررررى  1

 1905يوليوز 

 رسالة مبعوثة لبنهيمة بشأن ثمن عل  الماشية. 36

 

دجنبرررررررر  1349/5رجرررررررب  14

1930 

 

 

 بعنوان: مخزنية لمراسالت جامع كتاب -

 

Eugène FUMEY, Choix de Correspondances marocaines pour servir : à l’étude 

du style épistolaire administratif employé au Maroc ; 50 lettres officielles de la 

Cour chérifienne- Maisonneuve, 1903.  
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ألواح خشبيةعقود عدلية:  -
13
تي تهم التجارة والتي تت من مجموعة من المواثيق ال )ألواح سوس( 

والبيوعات وكذا تفويت بالبيع وغيرها من المعامالت التي تحفو وتودع لدن الزوايا بجنوب 

 المسرب.

 

- Actes adulaires relatifs notamment à la vie économique, sociale et 

communautaire de la Zone de Tamanart-Taghjijt: planchettes en bois. 
 

 

 .األلواح على المكتوبة ليةالعد عقود   -

 

- Des textes adulaires écrits sur planchettes : avec un article de presse sur 

Alwah Souss, intitulé « un patrimoine violé », écrit par Hamid Triki. 

 

 I (1589-1590) 

 II (1632) 

 III (1640) 

 IV (1646-1647) 

 V (1652) 

 VI (1652) 

 VII (1655) 

 VIII (1665) 

 IX (991?-1901?) 

 X (970? - 1007? ) 

 XI (1636) 

 XII [s.d.] 

 XIII [s.d.] 

                                                           
 نظرا لخصوصية األلواح الخشبية، تم تلفيفها في علبة خاصة   13
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 عقود عدلية على اللوح


