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اھداء
اقدم ھذا العمل اھداء الي روح

جدي المجاھد والمجدد الكبیر الشیخ عثمان بن فودي
والي روح خلفاءه من بعده

والي روح ابي وامي

الرحمة والمغفرة للجمیع
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شكر وتقدیر
أتقدم بخالص شكري وتقدیري للعدید من األشخاص والجھات التي ساھمت في
اعداد ھذه الموسوعة بتوفیر المعلومات والنصح واالرشاد.  وأخص بالشكر اخي

العزیز الدكتور ایمن علي محمد السیسي من جمھوریة مصر العربیة  الباحث
المتخصص في تاریخ الشیخ عثمان بن فودي.  فھو الذي الھمني بالمبادرة بإعداد

ھذه الموسوعة وشكري أیضا الي األخ العزیز األمیر محمد شریف بن فریدا
بروكس  . األمیر العام لجماعة الشیخ عثمان بن فودي للدعوة واالرشاد في

للدراسات)Sankore(سنكورسمعھدمدیروأوروبا)أمریكا(الغرب
اإلسالمیة واالفریقیة المقیم حالیا في باماكو بدولة مالي علي ما سھم بھ من قوائم
أعمال المعھد وغیرھا من األعمال وشكري أیضا للدكتورة عائشة غندوز.  من

جامعة الجیالني بونعامة خمیس ملیانة.بدولة الجزائر  الباحثة النشطة و
المتخصصة في تاریخ أفریقیا جنوب الصحراء  علي ما ساھمت بھ من قوائم

العدید من البحوث العلمیة ذات الصلة بخالفة سكتو اإلسالمیة . وشكري أیضا
لألخ العزیز الدكتور محمد محمد من العراق علي ماساھم بھ من بعض البحوث

والرسائل العلمیة.
أخوتي األعزاء الیسعني المجال لذكر كل من ساھم ولكني اقول خالص شكري

لكل من ساھم في اعداد النسخة االولي من ھذه الموسوعة
وجزي هللا خیرا للجمیع.
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تقدیم
تعتبر خالفة سكتو اإلسالمیة واحدة من اھم الحضارات اإلسالمیة التي نشأة في
غرب أفریقیا في القرن التاسع عشرالمیالدي. كما یعتبر مؤسس ھذه الحضارة

العالم العالمة المفكر والمجاھد والمجدد الشیخ عثمان بن فودي احد أعظم
رجاالت الفكر والدعوة والدولة األفارقة

لقد تركت لنا حضارة سكتو اإلسالمیة منتوج علمي وفكري عظیم جدا . وكتب
الشیخ عثمان بن فودي وعلماء عصره عدد كبیر وواسع من المؤلفات اإلسالمیة
باللغة العربیة وغیرھا من اللغات المحلیة مثل الفلفلدي والھوسا  وكتبوا في كافة

فروع العلوم اإلسالمیة مثل الفقھ والسیرة والتاریخ والعقائد وعلوم الحدیث
والتفسیر وفي علوم اللغة العربیة وفي الشعر و التوحید والتصوف وفي الطب

والحكم واالدارة والسیاسة وعلم الحساب وغیرھا من فروع العلم .  وكتبوا بعض
مؤلفاتھم نثرا والبعض االخر شعرا كما عمل  بعضھم علي ترجمة مؤلفات بعض

الي لغات اخري .
ساھمت مؤلفات الفودیین بشكل كبیر في نشر الثقافة اإلسالمیة والعربیة في

غرب أفریقیا وامتد اثرھا الي خارج غرب أفریقیا.
ھناك جھود كبیرة بذلت في جمع وحفظ وتحقیق وترجمة ونشر ھذا التراث
العلمي الكبیر . واقیمت لذلك دور ومؤسسات  لعبت ادوارا كبیرة . واجریت

العدید من البحوث العلمیة حول ھذه الحضارة وخاصة حول انتاجھا الفكري وقد
تفوقت ھذه الحضارة علي الكثیر من الحضارات من خالل حجم اإلنتاج الفكري

لھا .وال تزال جوانب كثیرة من ھذه الحضارة لم یكشف النقاب عنھا .
تعتبر ھذه الموسوعة المتخصصة في مؤلفات علماء خالفة سكتو اإلسالمیة

وما كتب حولھا من بحوث علمیة من كبار العلماء المتخصصین تعتبر ھذه
الموسوعة بدایة متواضعة جدا إلعداد قوائم بأسماء مؤلفات علماء خالفة سكتو

وموضوعاتھا وقوائم ببعض البحوث التي كتبت عنھا من قبل كبار العلماء .
ال ادعي ان ھذه الموسوعة شملت كل المؤلفات حصریا . بل یقیني ھناك عدد
كبیر من المخطوطات والبحوث لم اصل إلیھا بعد وخاصة المتواجدة في العدید

من المؤسسات العلمیة مثل الجامعات ومراكز البحوث وغیرھا .
تعتبر ھذه الموسوعة موسوعة سنویة یتم مواصلة الجھود في عملیة الحصر
والتحدیث فیھا في كل عام من ما نحصل علیھ من مخطوطات وبحوث علمیة
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بشكل مستمر ودوري وھي  متخصصة فقط في مخطوطات علماء خالفة سكتو
اإلسالمیة والبحوث التي لھا الصلة بشكل مباشر او غیر مباشر بخالفة سكتو

اإلسالمیة.  وقصدت باعدادھا تحقیق عدة أھداف منھا
عصرهوأسرتھمنعلماءومؤلفاتفوديبنعثمانالشیخمؤلفاتحصر/١
سكتوخالفةعنكتبواالذینوالباحثینالعلماءمنالعدیدجھودوابرازحصر/٢

وقادتھا
والتصحیحالتحقیقفيحظھانالتالتيالمؤلفاتعنمعلوماتقاعدةتوفیر/٣

والترجمة والطباعة والنشر . وتشجیع الباحثین للنظر في بقیة المخطوطات
بالتحقیق والترجمة حتي تعم الفائدة من ھذه االنتاجات الفكریة

الجھودلتوفیروالبحوثالمخطوطاتبھذهوتعریفھموالقراءالباحثینتزوید/٤
لھم في مواصلة مسیرة البحث واالطالع

والجھدللوقتتوفیراالمخطوطاتھذهتواجدبأماكنوالقراءالباحثینتعریف/٥
والبحث المضني

بھذااإلنسانيالتراثعليبالحفاظالمعنیةالدولیةالمؤسساتبعضتعریف/٦
التراث العظیم واماكن تواجده ودعوتھا للمساھمة في حفظھ وصیانتھ  من

الضیاع
التيواألبحاثباألعمالالكاملةالمعلوماتیوفرشاملودلیلمرجعإیجاد/٧

تمت ومتابعة عملیة إضافة اي عمل أو بحث یتم الحصول علیھ او إنجازه الحقا
محددةمراكزفيوالبحوثمخطوطاتمناألعمالھذهوجمعحصر/٨

ومعلومة للجمیع وحوسبتھا
في سبیل جمع وحصر وإعداد ھذه الموسوعة لقد استفدت كثیرا مما یتوفر

لدي في مكتبتي من ھذا اإلرث الفكري الموروث ابا عن جد واستفدت من  جھود
وبحوث عدد مقدر من العلماء الذین سبقوني في مجال حصر اسماء بعض

المخطوطات وفي مقدمة ھؤالء أمیر المؤمنین محمد بلو بن الشیخ عثمان بن
فودي.  الذي عدد لنا البعض من مؤلفات والده الشیخ عثمان بن فودي من خالل

كتابھ وسفره القیم انفاق المیسور في تاریخ بالد التكرور  . كما  استفدت من
أعمال  علما كبار منھم  محمد عیسي تالتة مفرا.  من مدینة سكتو   . و الدكتور
عبدهللا محمد سیفاوا من سكتو و  عبدهللا بخاري من سكتو من االستاذ عبدالقیوم

عبدالحلیم الحسن.  من جامعة أفریقیا العالمیة من خالل ورقتھ بیبلوجرافیة
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وصفیة مختارة عن مؤلفات الفودیین و من جھود الدكتور محمد ھداجي .صاحب
رسالة دكتوراة عن العائلة  الفودیة ودورھا اإلصالحي في السودان األوسط

خالل القرن التاسع عشر المیالدي. من جامعة أحمد درایة بوالیة أدرار. الجزائر
وجھود  الدكتور فتحة محمد من جامعة الجیالني بونعامة خمیس ملیانة الجزائر
وكذلك من جھد طالبة الدكتوراة  عائشة غندوز.  من جامعة الجیالني بونعامة

خمیس ملیانة بالجزائر واستفدت من أعمال البروفسیر سعدیة عمر بیلو من مدینة
سكتو وایضا استفدت من جھود واعمال معھد سنكوري تحت قیادة األمیر محمد

شریف بن فریدا واستفدت من قائمة االستاذ بشیر عثمان أحمد  قائمة
مخطوطات دار الوثائق سكتو. واستفدت من غیرھا من األعمال العلمیة .الیسع

المجال لذكرھم جمیعا
ولھم مني جزیل الشكر وفضلھم في اعداد ھذا العمل معترف بھ ومحفوظ .
بما ان اعداد الموسوعات من األعمال الكبیرة  ومعقدة وصعبة جدا علي

األفراد لصعوبة اإلحاطة بكل المعلومات المطلوبة لذا عادة تصدر الموسوعات
من مؤسسات كبیرة . ولكن إیماني الكبیر باألھداف انفة الذكر جعلني ابادر

واتحدي الصعاب وتبنیت اعداد العدد األول من ھذه الموسوعة .واقر بامكانیة
وجود أخطاء في ھذا العدد ولكن من المؤكد لیست متعمدة بل ھي طبیعیة لطبیعة

العمل البشري الناقص دوما . لذا ادعوا الجمیع في المساھمة بالمبادرة في
توضیح األخطاء في القوائم والترتیب والمبادرة بتقدیم النصح واالرشاد حتي

نجود مع كل عدد جدید ونسیر لألفضل دوما . واعتذر مسبقا لكل عالم او باحث
ورد ھنا خطأ ما في حقھ

دعوتي لكل المؤسسات العلمیة والباحثین والعلماء والقراء المساھمة بما لدیھم
من معلومات حول المخطوطات او البحوث ذات الصلة بھذه الموسوعة . وصوال

الي موسوعة شبھ شاملة وحصریة
واجھت المدید من الصعوبات  في اعداد ھذه الموسوعة  منھا

العلمیةالمؤسساتمنالعدیدفيتمتالتيبالبحوثالمعلوماتعليالحصول/١
ذات اھتمام بخالفة سكتو اإلسالمیة

لمالمخطوطاتمنالمؤلفاتبعضفھناكالمخطوطاتبعضاسماءضبط/٢
یمنحھا مؤلفھا اسما محددا فالبعض منحھا االسماء من خالل موضوعاتھا خاصة
القصائد والبعض االخر منھا اسماء  من خالل بدایة نصھا والبعض منحھا اسماء
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من خالل لغة النص  فاختلفت األسماء في قوائم بعض العلماء  التي اطلعت علیھا
بل تكرر اسم بعض األعمال  حتي في القائمة الواحدة فابعدت التي تعرفت علیھا

من المكررة  ولكني فشلت في توحید طریقة التسمیة لعدم توفر بعض األعمال
من المؤلفات  لدي ولكن قد انجح في توحید طریقة التسمیة الحقا .

جاءت موسوعة مؤلفات علماء خالفة سكتو وما كتب عنھم وعن دولتھم  في
عدد عشرة فصول  . وعدة مالحق  بعد ھذا التقدیم

الفصل االول:_ خصصتھ  لقائمة باسماء مؤلفات الشیخ عثمان بن فودي . وبلغ
١٥٦عددلمؤلفاتھحصري

الفصل الثاني:_ كان مخصص لقائمة بأسماء مؤلفات عالمة السودان الشیخ
١٦٠لمؤلفاتھحصريبلغفوديبنعثمانالشیخشقیقفوديبنعبدهللا

الفصل الثالث:_  خصصتھ لقائمة بأسماء مؤلفات األمیر محمد بلو بن الشیخ
١٦٩عددلمؤلفاتھحصريوبلغفوديبنعثمان

الفصل الرابع:_ خصصتھ لقائمة بأسماء مؤلفات بعض من ابناء وبنات واحفاد
٢٥٦عددلمؤلفاتھمحصريوبلغ.فوديبنعثمانالشیخ

الفصل الخامس :_ خصصتھ لقائمة اسماء مؤلفات أسرة الوزیر عثمان  قطاطو
١٥٢عددلمؤلفاتھمحصريوبلغلیمبن

الفصل السادس : خصصت الجزء االول منھ لقائمة اسماء مؤلفات بعض علماء
خالفة سكتو اإلسالمیة  وبلغ حصري لمؤلفاتھم عدد

والجزء الثاني من الباب السادس خصصتھ لقائمة بأسماء بعض  مؤلفات علماء
خالفة سكتو  مجھولة المؤلف وبلغ حصري لھا عدد….

الجزء الثالث من الفصل السادس خصصتھ  لقائمة مخطوطات بعض  من العلماء
المسلمین الذین سبقوا قیام خالفة سكتو اإلسالمیة ولكن كانت مخطوطاتھم من

بین المناھج التي تدرس في خالفة سكتو والتزال ھذه المخطوطات موجودة
كجزء من إرث خالفة سكتو اإلسالمیة

الفصل السابع :_ خصصتھ لمخطوطات الفودیین التي نالت حظھا في الحقیق
٢١١عددلھاحصريوبلغ.والنشروالطباعةوالترجمةوالتصحیح

الفصل الثامن :_ خصصتھ للكتب والرسائل العلمیة العربیة والمعربة من
١٣٨عددلھاحصريوبلغاإلسالمیةسكتوبخالفةالصلةذاتالبحوث
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الفصل التاسع :_ خصصتھ للكتب والرسائل العلمیة األجنبیة ذات الصلة بخالفة
٢٦١عددلھاحصريوبلغاإلسالمیةسكتو

الفصل العاشر :_ خصصتھ لمقاالت الدوریات والمكتوبة في المجالت المحكمة
وذات الصلة بخالفة سكتو اإلسالمیة وایضا شملت األوراق العلمیة التي قدمت

١٨٢عددلھاحصريوبلغ.العلمیةوالمؤتمراتالندواتفي
١٩١٧عددحصرھاالتياألعمالاسماءعددجملةوبلغ

وایضا شملت الموسوعة عدد من المالحق منھا
اإلسالمیةسكتوخالفةعلماءمنالمخطوطاتمؤلفيبأسماءقائمة/١
المخطوطاتحفظاماكنقائمة/٢

قائمة بأسماء المصادرالمراجع التي اعتمدت علیھا في اعداد الموسوعة .

Introduction
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Sokoto Islamic caliphate is considered one of the most
important Islamic civilizations founded in West Africa in
the Nineteenth century. Its founder the scholar ,thinker,
mujahid and reformer Shiekh Usman Bin Fodiye
considered to be one the greatest men of thought and
state in Africa.

Sokoto caliphate left behind a great legacy of
scientific and intellectual production.  Sheikh Usman Bin
Fodiye and contemporary scholars left numerous
writings in Arabic and other local languages such as
Fulfulde and Hausa. They wrote in all branches of
Islamic sciences such as Islamic ,jurisprudence,
biography, history, prophetic hadith ,medicine,
governance,  administration, politics,  arithmetic and
other branches of science in general, the works of the
fodiyawa contributed largely to the dissemination of
Arabic and Islamic culture in West Africa and beyond.

Great efforts have been made to collect ,preserve
,verify,  translate and publish this great scientific
heritage. To that end established institutions and houses
played a major role. Research studies about the
civilization and its intellectual heritage were conducted.
This civilization has surpassed many civilizations
through the volume of its intellectual production. Many
other aspects remain still not unveiled.

This encyclopedia focuses on writings of Sokoto
caliphate scholars and the written research about them
by prominent scholars. The writer does not claim
exclusive position of related literature but rather certain
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that there are still many manuscripts and research
papers that he has not reached yet. Especially those
existing in many scientific institutions such as
universities, research centres and other's

This encyclopedia is meant to be an annual. Efforts
to update it will continue annually by obtaining
manuscripts and research on periodical basis. It focuses
solely on manuscripts and writings of Sokoto caliphate
scholars and other research directly or indirectly related
to it. The objectives are:
1/ listing the books written by Sheikh Usman Bin Fodiye
and his family members
2/ Highlighting and listing the effects of many scholars
and writers who wrote about Sokoto caliphate and its
leaders.
3/ providing a database of books that have been
reviewed, verified, translated, printed and published.
Finally, encouraging researchers to look for the rest of
manuscripts, verify and interpret them for the general
benefit.
4/ Introducing those manuscripts to researchers and
readers and to encourage them continue their efforts.
5/ Informing researchers of the whereabouts of these
manuscripts in order to conserve them and facilitate
research.
6/ Familiarising International institutions concerned with
the preservation of human heritage of the location of
these manuscripts and invite them to preserve them and
protect them from loss.
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7/ Founding a comprehensive reference and guide that
provides full information about research and writings
realised and adding to it research and works that follows
.
8/ The collection of those works and manuscripts in
specific known centres and computerising them.

For the preparation of this encyclopedia, I have
benefited a lot from what is available in this collection of
this intellectual heritage, inherited from his father and
grandfather.  I have also benefited from effort and
research of several esteemed scholars who have
preceeded him in the field of enumerating of these
manuscripts chiefly among them and in the vanguard
the commander of the Faithful Muhammad Bello bin
Sheikh Usman Bin Fodiye through his valuable work
"Infag Al Maisur " I also benefited from the works of
other great scholars including Muhammad Isa Talata
Mafara and Dr Abdullahi Muhammad Sifawa, both from
Sokoto and Abdul Qayyum Abd Al Haleem Al Hassan
from the international University of Africa through his
descriptive  biographic paper of selected fodi writers. I
also benefited from the works of Dr Muhammad Hadaji
of Ahmed Deraya University in the state of Adrar ,
Algeria who is the Author of a Doctorate dissertation on
fodi family and its reformist role in central Sudan during
the Nineteenth century. Also further effort of Dr Fatah
Muhammad from Algeria,and  PhD student Aicha
Ghandouz from the University of Djilani Bounaama
khemis Miliana , Algeria and the works of professor
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Saadiya Omar Bello from City of Sokoto,  the works of
Sankore institute under the leadership of Emir
Muhammad Shareef.bin Farid,  the list of name of the
Arabic manuscripts in the  Sokoto manuscripts House of
Bashir Usman Ahmad,  the work of the centre of Islamic
studies at Usman Danfodiyo University In Sokoto .and
other science works. I can not mention all. But is very
grateful and thankful. Their valuable merit in the
preparation of this work is recognised .

Since the preparation of encyclopaedias is one of
the most large and complex tasks due to difficulty in
acquiring information, they are usually issued by large
institutions nevertheless, the writers deep convection of
the afore mentioned goals,  I took the initiative and defy
the odds to issue this first encyclopaedia.  I
acknowledges the possibility of error in this issue but it is
certainly not intentional but rather of human nature of
being always incomplete therefore,  he invites all to take
initiative and highlights mistakes in listing and
arrangement, advice and guide with objective of
excelling with each new issue.

I apologies again for everything scientist researcher
or writer who is misquoted here. I equally invites all
scientific institutions, research centres, scholars and
readers to contribute with their information about
research and manuscripts related to this encyclopaedia
with the objective of having a semi comprehensive one.

I have encountered many difficulties in preparing this
encyclopaedia
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1/  obtaining information about research that was carried
out in many centres intersected in the Islamic caliphate
of Sokoto
2/ verification on the names of some of the manuscripts.
Some of them have not been given a specific name or
title by their authors while others gave them names
through their topics especially poems. Some of those
manuscripts gained their title by the beginning or the
language of the text . In some lists that  I looked into
scholars gave different names to same manuscripts
some are repeatedly mentioned even in the same list. I
was not able to unify the naming method due to lack of
these words in his literature. I succeeded in unifying the
naming method at a latter stage.

The encyclopedia of the writings of the scholars of
Sokoto Caliphate and what is written about them and
their caliphate elaborates in ten chapters and several
appendices after this introduction.
The first chapter is devoted to a list of names of works of
Shaikh Usman Bin Fodiye and exclusive number of
books amounting to hundreds and fifty six.
The second chapter is devoted to list of the names of
books written by Sheikh Abdullahi bin Fodi amounting to
one hundred and Sixty  books.
The third chapter listes the names of books written by
Emir Muhammad Bello bin Sheikh Usman Bin Fodiye
amounting to one hundred and sixy nine books.
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Chapter four is devoted to books authored by numbers
of sons and daughters and grandchildren of Sheikh
Usman Bin Fodiye reaching two hundred and fifty six .
Chapter five is devoted to writings authored by members
of the family of Wazir Usman Gidadu bin layama
amounting to one hundred and fifty-two .
Chapter six consist of a first part with a list of names of
writings of some scholars of Sokoto Caliphate
amounting to one hundred forty seven.  The second part
of chapter six is devoted to list of writings by unknown
authors of Sokoto caliphate.  The third part of chapter
six numerate some of the writings of some Muslim
scholars before the Establishment of Sokoto caliphate,
but their manuscripts were part of curriculum taught in
the caliphate and constitute still part of its legacy. The
number of books under this category amounts to forty
five.
Chapter seven is devoted to list of fodian manuscripts
that are thoroughly investigated, verified, translated,
printed and published, A number of writings under this
category amounts to 211
Chapter 8⃣ is devoted to a list of some Arabic and
Arabized books and scientific research related to Sokoto
Caliphate. And this is amounting to 138
Chapter 9 is devoted to list of some books and research
documents related to Sokoto Caliphate written in a
language other than Arabic. The number of books under
this category amounts to 261
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Chapter 10 is devoted to list of periodical articles
published in referred journals related to Sokoto
Caliphate in addition to papers and scientific research
written in Arabic and other languages and presented in
seminars and scientific conferences.The list amounts to
182
The total of the amount of the manuscripts is one
thousand,one hundred and twenty five
The total of all the encyclopedia is 1917

We have also included a few appendices
1/ Appendix listing manuscripts authors
2/ Appendix listing places where manuscripts are
preserved
List of references
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مخطوطات الشیخ عبدهللا بن فودي

السنةعليالعاداتآداب/١٥٧
واآلخرةالدنیافيالنجاةلطلبالمعاشرةآداب/١٥٨
المعرفةتحقیقفيالحسانالجواھر/١٥٩
األخالق_المصطفياخالق/١٦٠
اإلیمانأركان/١٦١
والدعواتاألذكار/١٦٢
المعادلیوماالستعداد/١٦٣
الخلوتیةالسادةطریقعليالسبعةاألسماء/١٦٤
الحدیثعلوم_البخاريإسناد/١٦٥
تاریخ_الفالنییناصل/١٦٦
األصولألفیة/١٦٧
الیومیةاألعمال/١٦٨
تاریخ_الشیوخمنعنھاخذتلمنالنسوخإیداع/١٦٩
المعادزادإیضاح/١٧٠
النحو_المحیطالبحر/١٧١
التصوف_الصوفیةللطریقةوالشروطاألركانبیان/١٧٢
النحوعلمالنحو_علومفيالبحر/١٧٣
بالھوساقصیدة.بواللیا/١٧٤
تصوف_القادریةللطریقوالشروطاألركانبیان/١٧٥
تصوف_الداروأصولالنسببیان/١٧٦
مفقود-الناصحینبیان/١٧٧
وتصوفتاریخ_والصالحینالعلماءتاریخ/١٧٨
وتصوفتاریخ_الشیخبكرامةاإلخوانتبشیر/١٧٩
مفقود-النظارتبصرة/١٨٠
اإلنسانحقوقاإلنسان_لحقوقالتبیان/١٨١
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اإلنسانحقوق_اإلخوانلحقوقالتبیان/١٨٢
عبدهللالشیخدالیةتخمیس/١٨٣
للغاليالعشرینیاتتخمیس/١٨٤

الترغیب في علم األولیاء أصحاب الذوق _ التصوف
فقھ_الصالةفيالغفلةفيالترھیب/١٨٥
وأدبتاریخ_ابیاتمنليمابجمعالورقاتتزیین/١٨٦
الحدیثعلوم_والترھیبالترغیب/١٨٧
الشیخاعجمماتعریب/١٨٨
الحدیثعلوم_البخاريالجامعفيماتعریف/١٨٩
الكرامسیدورسولناربناهللابتعظیماألنامتعلیم/١٩٠
األراضيمواتفياالختصاصاسبابالراضيتعلیم/١٩١
التوحید_الدینعلوممنالضروريتقریب/١٩٢
العربیةعلوم_الرصینالحصنتلخیص/١٩٣
مفقودالسالكین-وإرشادالغافلینتنبیھ/١٩٤
تصوف_الشیطانخصالمناإلنسانتھذیب/١٩٥
قصیدة.مسلمابالصالةقوليثنیت/١٩٦
تاریخ_الحصنبناءنبأفيالسائلجواب/١٩٧
السعادةجودة/١٩٨
العربیةعلوم_التصریفعلمفيالرصینالحصن/١٩٩
الوھابالمتفضلالحمد/٢٠٠
األصولخالصة/٢٠٢
وعبدهللاعثمانبینالخالف/٢٠٣
الزیارةوكیفیةالجمعةخطبة/٢٠٤
فوديبنعبدهللالشیخدالیة/٢٠٥
النبيمدحفيدالیة/٢٠٦
القرآنوقراءةالصالةفيوالغفلةالوسواسدواء/٢٠٧
الكرمواھلللرسولالحكمدرر/٢٠٨
الحسابعلم_الھیئةعلمفياللینةدرع/٢٠٩
المدیح_العبادسیدمدحفيالعاشقروض/٢١٠
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المعادزاد/٢١١
السعادةسبیل/٢١٢
السیاسة_اإلمامةفيالسالمةسبیل/٢١٣
الدینعلوممنالضرورةعليالمعینالمرشدسبیل/٢١٤
التصوف_النجاةسبیل/٢١٥
الجنةاليالموصلةالسنة/سبیل٢١٦
التصوف_الفالحاليالصالحاھلسبیل/٢١٧
الحدیثعلم_للبخاريالجامعسراج/٢١٨
الصالةروحاوالصالةسفینة/٢١٩
المفتاحساللة/٢٢٠
البدماسيقصیدةشرح/٢٢١
والوسوسةالغفلةداءمنالناسشفاء/٢٢٢
المنانمننعلياالحسانشكر/٢٢٣
المصليضوء/٢٢٤
فقھ_األحكامضیاء/٢٢٥
وسیاسةفقھاألنام_إصالحفياإلمامضیاء/٢٢٦
فقھ_االئمةادلةفياألمةضیاء/٢٢٧
فقھ_والحرامالحاللفياألنامضیاء/٢٢٨
التفسیرعلوم_التنزیلمعانيفيالتأویلضیاء/٢٢٩
السیاسة_األحكاممنوعلیھملھمفیماالحكامضیاء/٢٣٠
السیاسة_الخلفاءضیاء/٢٣١
الحدیثعلم_الراويضیاء/٢٣٢
السیاسة_السلطانضیاء/٢٣٤
_السندضیاء/٢٣٥
السیاسة_المسائلمنالدینفروعفيالنوازلوفتاويالسیاساتضیاء/٢٣٦
فقھ_الدینعلومضیاء/٢٣٧
فقھ_المقاصدألھلالفوائدونشرالقواعدضیاء/٢٣٨
التصوف_المقتدینضیاء/٢٣٩
المنجیاتضیاء/٢٤٠
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الوالیاتضیاء/٢٤١
الوالیةضیاء/٢٤٢
الرشاداھلضیاء/٢٤٣
االحتساباھلضیاء/٢٤٤
_الراشدینوالخلفاءالنبيسیرةفيوالمجاھدیناألمراوليضیاء/٢٤٥

السیاسة
مفقود-الصالحینطریق/٢٤٦
المادةمنعلیھاحتوتوماالجادةالطریقة/٢٤٧
الساداتوتابعیھالرسولسنةعليالعادات/٢٤٨
عقائد_السنوسیةالعقیدة/٢٤٩
للسنةالمتبعینعالمات/٢٥٠
قصیدةعلیكم.والسالمالسالمعلیكم/٢٥١
الروابيغیوث/٢٥٢
العربیةعلوم_والقوافيالعروضلعلميالوافياللطیففتح/٢٥٣
التفسیرعلوم_التفسیرعلمفيالبصائرفتح/٢٥٤
مفقود-فوديبنعثمانالشیخألفاظمنوردمافيالمنيفتح/٢٥٥
مفقود-األذكارافضلفضل/٢٥٦
التفسیرعلومالقرآن_علومفيالجلیلةالفوائد/٢٥٧
التصوف_الرحمةفیوضات/٢٥٨
الفالحاليالصالحقواعد/٢٥٩
وفقھسیرة_الفلفلديبلغةالراشدینالخلفاءطریققصیدة/٢٦٠
االعظم�الحمدقصیدة/٢٦١
هللامودةقصیدة/٢٦٢
مفقود-نبكقفاقصیدة/٢٦٣
مفقود-الصالةقواعد٢٦٤
مفقود-والدعواتالقرآنقراءة/٢٦٥

كتاب الترغیب والترھیب في الصالة
الدیاناتكتاب/٢٦٦
السنةعليالعاداتكتاب/٢٦٧
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الحدیثعلوم_والحكمالمواعظكتاب/٢٦٨
التاریخ_النسبكتاب/٢٦٩
التوحید_المصالحاھمفيالنصائحكتاب/٢٧٠
فقھ_النكاحفيالطالبكتاب/٢٧١
فقھ_النیةكتاب/٢٧٢
مفقود-األمةمراتببیانفيالغمةكشف/٢٧٣
فقھ_البیوعفيالعوامكفایة/٢٧٤
القرآنتفسیرعلوم_القرآنتفسیرفيالسودانضعفاءكفایة/٢٧٥
فقھ_اإلیماناھلعليباالنكارالتعرضعلياإلخوانكف/٢٧٦
مفقود-الساطعالكوكب/٢٧٧
الدینعلومأحیاءلباب٢٧٨
والفضلالدیناھلآدابفيالمدخللباب/٢٧٩
العربیةعلوم_األعرابفيالبرقلمع/٢٨٠
العربیةعلوم_القواعدعلمفيالمصوناللؤلو/٢٨١
البخاريمحمدالوزیرمدح/٢٨٢
المسائل/٢٨٣
مفقود-عثمانالشیخبمناقباإلخوان/مخبر٢٨٤
اإلنسانمصالح/٢٨٥
الحدیثعلوم_الراويمصباح/٢٨٦
المعاداليالزادمطیة/٢٨٧
اإلخوانمعین/٢٨٨
األصولمفتاح/٢٨٩
المنطقعلوم_المنطقعلمفيالتحققمفتاح٢٩٠
القرآنتفسیرعلوم.قصیدة_التفسیرمفتاح/٢٩١
قصیدة.الفتھمقومنقداوخالطللمن/٢٩٢
اإلیمانشعبأرادلمنالمنانمنن/٢٩٣
مفقود-التحققمنھاج/٢٩٤
فقھ_الطالبمیراث/٢٩٥
المصالحاھمفيالنصائح/٢٩٦
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الكافیةالنصیحة/٢٩٧
الوضیئةالنصیحة/٢٩٨
التوحیدمكلف_كلعليیجبمابتقریبالنصیحة/٢٩٩
العربیةعلوم_النحویةالمسائلالھمالحاوي/النظم٣٠٠
الجوامعالجامع/نظم٣٠٢
الوسطينظم/٣٠٣
التصوف_الغیبرجالنظم/٣٠٤
اإلتقانفيما/نظم٣٠٥
مفقود-الشرشاويفيمانظم/٣٠٦
مفقودالتقیة-نظم/٣٠٧

نظم التلخیص - مفقود
قصیدةاإلیمان.شعبأرادلمنالمنانمنننظم/٣٠٨
العشریةالقصیدةشرحفيالبشریةالنفحات/٣٠٩
والدینیةالدنیویةاألعمالفيالنیات/٣١٠
القرآنتفسیرعلومالرسول_كالمجوامعمنالمأمولنیل/٣١١
الحدیثعلوم_الكرامشیممنالمرامنیل/٣١٢
المنانمننشرحعليالوھابھبة/٣١٣
األذكار_ورد/٣١٤

ورقات توضح ظاھر الفقھ ودقائقھ.  - مفقود
عبدهللالشیخوصیة/٣١٥
بلولمحمدقصیدة.النوریاطالب/٣١٦
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الفصل  الثالث
مخطوطات امیرالمؤمنین محمد بلو

قصیدة.یاتواباللھمأحمدك/٣١٧
والتصوفالعقائد_باالولیاءاالعتقادصحیحفيالطالبارشاد/٣١٨
للمجاھدینالنصراسباب/٣١٩
تاریخ_االرحامصلةاموربعضفيواعالمإشارة/٣٢٠
السیاسة_الطاعةعنالخارجینحكمفياالشاعة/٣٢١
السیاسة_السیاسةأصول/٣٢٢
تاریخالمجددون_اإلعالم/٣٢٣
واللیلةالیومأعمال/٣٢٤
النحو_اإلخوانإفادة/٣٢٥
الحقهللافزع/٣٢٦
_والمجاھدینالمھاجرینأقسام/٣٢٧
بالفلفلديقصیدة.شلمنیناإلسالمھوهللاغتان/٣٢٨
الخالفمسائلذكرفياإلنصاف/٣٢٩
وتصوفوأدبتاریخ_التكروربالدتاریخفيالمیسورانفاق/٣٣٠
قصیدة.حدثینيویحكنفسیااال/٣٣١
فقھ_الصالةفيالسھوباب/٣٣٢
قصیدة.سعادالفؤادعليتعزبانت/٣٣٣
التصوف_الجامعالوردفيالالمعالبدر/٣٣٤
التصوف_المغفرةبھاتدركالتيالخصالفيالمسفرةالبدور/٣٣٥
التاریخ_القرنياالویساخبارفيالیمنيالبدر/٣٣٦
التصوف_الصوفیةللطریقةوالشروطاألركانبیان/٣٣٧
الطبالباسور_علةفيالبیان/٣٣٨
فقھ_الجامعسقفسقوطأحكامفيالسامعتبلیغ/٣٣٩
السیاسة_السیاساتفيالتبصیرفوائدفيالتحریر/٣٤٠
الطب_الفریدةاألدویةفيالمجردةالمقاصدتخلیص/٣٤١
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النحو_البردةتخمیس/٣٤٢
والتصوفالنحو_عبدهللالعمھالقادریةالقصیدةتخمیس/٣٤٣
بالفلفلديقصیدة.غمواناتخمیس/٣٤٤
سعادبانتتخمیس/٣٤٥
البحرحزبتخمیس/٣٤٦
تاریخ_عثمانالشیخوعظكیفیةعنالترجمان/٣٤٧
التسبیحصالةفيالتربیح/٣٤٨
فقھ_البیعمسائلتقریب/٣٤٩
الفكر_المھديبخروجالمتصلةالفتنفيالمنظومةابیاتناعليالتعلیق/٣٥٠

المھدوي
_منھالفاتحةونسبةومعانیھالقرآنموضوعفيقصیدتناعليالتعلیق/٣٥١

علوم القرآن
الدارجمارسلكمنظومةعليتعلیق/٣٥٢
الطب_الطعومتفضیلفيالطبیةالقصیدةشرحفيوجیزتعلیق/٣٥٣
الطب_النبيطبتلخیص/٣٥٤
التصوف_العبادعمدةعليزادفیماالعبادتمھید/٣٥٥
فقھاألمان_احكامعلياإلخوانتنبیھ/٣٥٦
الطب_الدیدانأدویةعلياإلخوانتنبیھ/٣٥٧
المھدويالفكر_الختامھوالمھديانعلياالفھامتنبیھ/٣٥٨
فقھ_الشفاعةأحكامعليالجماعةتنبیھ/٣٥٩
_المفاسدمنالحاجیعتريماعليالراقدتنبیھ/٣٦٠
فقھ_المكاسبأحكامعليالصاحبتنبیھ/٣٦١
الوسائلباعظمالتوسلعليالعاقلتنبیھ/٣٦٢
والنجومالشعوذةاھلاجتنابعليالفھامتنبیھ/٣٦٣
الفضولفيالخوضاجتنابعليالعقولاھلتنبیھ/٣٦٤
فقھ_السامعتنبیھ/٣٦٥
فقھ_الصالحاتالباقیاتفيجاءفیماالواضحاتالتنبیھات/٣٦٦
الجیالنيعبدالقادرسیديالربانيبالقطببلومحمدالمؤمنینأمیرتوسل/٣٦٧

_ تصوف
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الرسلبغیرالتوسل/٣٦٨
الشرورصدأمنفیھایختلجعماالصدورجالء/٣٦٩
والھممواألقوالاألحوالأمراضفيالصممجالء/٣٧٠
فقھ_الغلولمسائلفيالنقولجمع/٣٧١
الجیالنيلمحمدنصائحالمبانيمنجمل/٣٧٢
الموقظةاإلشارةفیھاالمنبھةالجملة/٣٧٣
لبوبنحمةأحمدالوجیھاالستاذحواشيعليبلومحمدجواب/٣٧٤
بالفلفلديالتصوففيقصیدة.كمسلمتاديشنیطاليحدیث/٣٧٥
تشوف_العصمةحزب/٣٧٦
الكفایةحزب/٣٧٧
المسافرعليالالزمةاألحكامالبصائرفيحلیة/٣٧٨
المھديالفكر_(ص)الرسولأحادیثمنالمستفادالمھديخبر/٣٧٩
مدیح_البكاريأحمداليقصیدةإمالئي.منالمكتوبخذ/٣٨٠
التصوف_القادریةاالورادفيالزاھیةالدرر/٣٨١
الدعاء/٣٨٢
ادبالمؤمنین_أمیرقصائدببعضالطالبینإفادةدیوان/٣٨٣
تاریخ_المجددینذكر/٣٨٤
ومالئكتھعلیھهللایصليمنذكر/٣٨٥
والحراسةاألمن_والحراسةالرباط/٣٨٦
آدم)(مودبوآدم.العالماليرسالة/٣٨٧
المسلمینجماعةاليرسالة/٣٨٨
المختارمحمداليرسالة/٣٨٩
الطب_شافیةاألمراضفيرسالة/٣٩٠
األزھروشیخالحرمینائمةاليرسائل/٣٩١
شافیةاألمراضفيرسالة/٣٩٢
مھمةرسائل/٣٩٣
هللاوباھلبا�التعلقفياالشتباهرفع/٣٩٤
والظلمةبالكفرةالتشبھفيالشبھةرفع/٣٩٥
تاریخ_عبدالسالموبینبینيجريفیماالكالمسرد/٣٩٦
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صفرفيطلعنجمشأنعنغفیرجمعسؤال/٣٩٧
فقھالغلول_أحكامفيالمسلولالسیف/٣٩٨
النحوالبدماصي_شرح/٣٩٩
التصوف_واالقتداءاالھتداءلنورالجامعالوردشرح/٤٠٠
البحرحزبشرح/٤٠١
فقھ_الرقیقجنایةفيالصدرشرح/٤٠٢
األحكاممداركذكرفياالسقامشفاء/٤٠٣
السیاسة_السیرةحسنمنالواليعليیجبفیماالظھیرةشمس/٤٠٤
والبصیرةالعلماھلمنھاجفيالظھیرةشمس/٤٠٥
بالفلفلديقصیدة.المختارالنبيعليهللاصل/٤٠٦
فقھ_الغلولعنالتحذیرفيالعقولضیاء/٤٠٧
فقھ_الفوائدونشرالقواعدضیاء/٤٠٨
األخالقاألخالق_بمكارمالخالقطاعة/٤٠٩
الطب_النبويالطب/٤١٠
الطب_اللجینمصوغمنمختصر.العینأدویةفيالھینالطب/٤١١
الطب_السائبالطبفيالراكبعجالة/٤١٢
النحوعلم_النحویةالجملعلم/٤١٣
ألنحوعلم_النحویةالعوامل/٤١٤
(ص)الرسولتفاصیلفيالسؤالغایة/٤١٥
السیاسةیعقوب_األمیرتوصیةفيالشؤبوبالغیث/٤١٦
السیاسة_العدلاإلمامسیرةفيالوبلالغیث/٤١٧
األخالقمكارمالتممبعثتحدیثفياالغالقفتح/٤١٨
وتصوفمدیحالجیالني_عبدالقادرالشیخقصائدذكرفيالبابفتح/٤١٩
المنطقعلم_المنطقعلمفيالمغلقفتح/٤٢٠
قصیدة.قلمینفتح/٤٢١
فقھ_والصلةالبرفيمجملةفوائد/٤٢٢
ادب_قصیدة.فافراغزوةاناتاھاھل.االفافراغزوةفي/٤٢٣
قصیدة.النبيمدحفي/٤٢٤
الجھادھذاامرفيالزنادقدح/٤٢٥
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كنتااھلاليبلولمحمدقصیدتان/٤٢٦
الموتذكرفيبلومحمدقصیدة/٤٢٧
بالفلفلديهللامیتي�الحمدقصیدة/٤٢٨
تاریخبالفلفلدي_الكاالوةقصیدة/٤٢٩
فقھ_الصالةقوائد/٤٣٠
الطب_بالسناالتمشيوجوبفيالسناالقول/٤٣١
فقھ_الغلولمسائلذكرفيالمبذولالقول/٤٣٢
اإلمامجلوسوعندالزوالعندالجمعةاذاالنقولجمعفيالمحبالقول/٤٣٣

علي المنبر
المھدويالفكرالمنتظر_المھديفيالمختصرالقول/٤٣٤
المغنمبذاتالزناأحكامفيالمرھمالقول/٤٣٥
الطبالباسور_أدویةبیانفيالمنثورالقول/٤٣٦
فقھ_والبیتالنفقةفيالمنعوتالقول/٤٣٧
السیاسة_یعقوباألمیرأجوبةفيالموھوبالقول/٤٣٨
أربعینالسنینمنبلغمنفيماقیلعلياحتويكتاب/٤٣٩
السیاسة_اإلسالمبیضةحفظاإلمامعليیجبفیمااإلعالمكتاب/٤٤٠
العملجنسمنالجزاءكتاب/٤٤١
فقھ_الذكركتاب/٤٤٢
الحسابعلم_والجوافيالجفرعلمفيالكافيالكتاب/٤٤٣
والصدقواالخالصالنیةفيكتاب/٤٤٤
االیضاحشأنفيكتاب/٤٤٥
الفاتحةفضلفيكتاب/٤٢٣
العشرواللیاليالمعلوماتاالیامفيالفجرنوركتاب/٤٤٦
المھدويالفكر_المھدياإلمامأخبارمنالخفيكشف/٤٤٧
الكفارموالةفيوالسترالغطاءكشف/٤٤٨
االستغفارسرفيواالستارالقناعكشف/٤٤٩
المختلفینأحكامفيالمھتدینكشف/٤٥٠
الشیطانخطواتاتباععناإلخوانكف/٤٥١
التصوف_الصوفیةمصطلحاتبعضفيالدریةالكواكب/٤٥٢
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قصیدة.بطاحبذاتعافطلللمن/٤٥٣
سعیدبنمحمدمدحفيقصیدة.تنملماللیلطولعینكبالما/٤٥٤
تاریخ_األنسابمجموع/٤٥٥
فقھ_الغلولمسائلمنجملةذكرفيالمحصول/٤٥٦
الربمعرفةفيالقلبمراءت/٤٥٧
قصیدة.الماضیینإخوانھوبقیةاختھمرثیة/٤٥٨
.قصیدةالعماالستاذبنومحمدعبدالقادرمرثیة/٤٥٩
فوديبنعبدهللاللشیخمرثیة/٤٦٠
فقھ_الجھادفيمسائل/٤٦١
فقھ_مھمةمسائل/٤٦٢
صفرفيظھرنجممسائل/٤٦٣
الطب_العینطبفياللجینمصوغ/٤٦٤
تاریخ_البالدھذهاھلأقسامفيالسدادمفتاح/٤٦٥
وتصوفتاریخ_االوالدواالربعةاألولیاءفيالسدادمفتاح/٤٦٦
الدررجمانمنظومة/٤٦٧
القطبشأنفيمنظومة/٤٦٨
الطب_طبیةمسائلفيالنبویةالموارد/٤٦٩
بالفلفلديقصیدةمغفال.میتي/٤٧٠
الرقائقكتبعننبذة/٤٧١
وافيوالمقصودكافنصح/٤٧٢
شافيولالمراضكافينصح/٤٧٣
مھماتمقاصدعليوالتنبیھاتالنصائح/٤٧٤
خطیئةكلراسالدنیاحبانبیانفيالوضیئةالنصیحة/٤٧٥
تاریخ_والطوارقالبربرشأنفيالنواطقالنقول/٤٧٦
العشرواللیاليالمعلوماتاالیامفيالفجرنور/٤٧٧
الثعلبيالقطبسلسلةفيالراغبنیل/٤٧٨
الكرامشیمعنالمرامنیل/٤٧٩
أحمدبنحامدالشیخاليوثیقة/٤٨٠
المسلمینجماعةاليوثیقة/٤٨١
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العتیقابوبكراخیھاليبلومحمدوثیقة/٤٨٢
الفكر_المھديظھورعليادلةفیھاأحمد.الشیخاليبلومحمدوثیقة/٤٨٣

المھدوي
بلومحمدالمؤمنینأمیرمنوثیقة/٤٨٤
فوديبنعبدهللالشیخلعمھقصیدة.نوبةأھلیا/٤٨٥
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الفصل  الرابع
مخطوطات بعض أفراد أسرة بن فودي

أمیر المؤمنین ابوبكر العتیق بن الشیخ عثمان بن فودي

أبيبنمحمدبنأحمدالفقیھكتابعنالعتیقابوبكرالمؤمنینأمیرأجوبة/٤٨٦
بكر بن سعید .

تاریخ_فوديبنعثمانالشیخأسرار/٤٨٧
السعادةجودة/٤٨٨
الدوانيالفواكھرسالة/٤٨٩
غندوجماعةاليرسالة/٤٩٠
_العبادسیاساتفيوالسنةوالجھادالھجرةأحكامفيالرشاداھلضیاء/٤٩١

فقھ
المسلمینجماعةاليالعتیقابوبكرالمؤمنینأمیرمنوصیة/٤٩٢

أحمد  الرفاعي بن الشیخ عثمان بن فوديامیر المؤمنین

الكتابعليللخلیفةوالبیعةاالئمةطاعةمنعلیھمماعلياألمةتنبیھ/٤٩٣
والسنة _ فقھ

الجھادعليوالحثاألمراوليوطاعةورسولھهللاطاعةفياألمةتنبیھ/٤٩٤
في سبیل هللا والجھاد _ فقھ

تشوف_القادریةالطریقةفيقصیدة/٤٩٥
الدینناصرربناهللانحمد/٤٩٦
قصیدة.والتقويالمالالباذلبا�وثقت/٤٩٧

الحسن بن الشیخ عثمان بن فودي

المدخللبابالحاوي/٤٩٨
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الترتیبسلم/٤٩٩
متفرقةقصائد/٥٠٠

محمد البخاري بن الشیخ عثمان بن فودي

قصیدةبكاءمنأمیمةأعجبتاال/٥٠١
قصیدةأتاني.بجوارهالذيبأن/٥٠٢
قصیدة.النساءمحاسنمنشئذكر/٥٠٣
فوديبنعبدهللالشیخمدح/٥٠٤
فوديبنعبدهللاللشیخمرثیة/٥٠٥
قصیدة.النساءحبعليالمیل/٥٠٦

عبدالقادر بن الشیخ عثمان بن فودي

.قصیدةبطیئاتسريكیفاللیلایھا/٥٠٧
عیسي بن الشیخ عثمان بن فودي

فوديبنعثمانللشیخحقیقةتبتاقصیدةتخمیس/٥٠٨
الھوسابلغةفوديبنعثمانالشیخكراماتبعضذكر/٥٠٩
النبيمدحفيقصیدة/٥١٠
الجیالنيعبدالقادربالشیخالتوسلقصیدة/٥١١
بنعثمانالشیخفیھامكثالتيالمناطقحولاسماءناناقصیدةترجمة/٥١٢

فودي في كل حیاتھ . ترجمھا من الفلفلدي الي الھوسا _ تاریخ
بالھوسا�الشكرقصیدة/٥١٣
الھوسابلغةالبشارةقصیدة/٥١٤
الفلفلديبلغةالوعظفيقصیدة/٥١٥
بالفلفلديالتصوففيقصیدة/٥١٦
الھوسابلغةالدینعلومضروريقصیدة/٥١٧
الھوسابلغةالموتذكرفيقصیدة/٥١٨
الھوسابلغةاسماءنانااختھرثاءفيقصیدة/٥١٩
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القرآنسوربعضفيالرحیماتكتاب/٥٢٠
المعرفاتكتاب/٥٢١
الھوسالغةاليالعربیةمنغطاطوللوزیرالجنانروضةكتابترجمة/٥٢٢
منالعبادعليالھجرةوجوببیانفوديبنعثمانالشیخكتابترجمة/٥٢٣

العربیة الي الھوسا
الھوسابلغةفوديبنعثمانالشیخصفاتفيقصیدة/٥٢٤
الھوسابلغةالمؤمنعليالمؤمنحقوققصیدة/٥٢٥
الھوسابلغةالدنیاأحوالفيقصیدة/٥٢٦
النبيأحوالمعالشیخأحوالتطابقفيقصیدة/٥٢٧
الفلفلديبلغةالقرآنفوائدفيقصیدة/٥٢٨
الفلفلديبلغةفوديبنعثمانالشیخحیاةتاریخعنقصیدة/٥٢٩
الھوسابلغةفوديبنعثمانالشیخكراماتفيقصیدة/٥٣٠
الفلفلديبلغةفوديبنعثمانالشیخوكراماتمناقبذكرفيقصیدة/٥٣١
بلومحمدأخیھامرثیة/٥٣٢
بالفلفلديقصیدة.شنیطوهللامدیت/٥٣٣

خلیل بن عبدهللا بن فودي

التصوف_الصالحینهللاباولیاءالتعلقفيالغافلینتنبیھ/٥٣٤
والخاصةالعامةنصیحة/٥٣٥
دعاء_العافیةطلبفيقصیدة/٥٣٦
بالھوساهللافيشكراقصیدة/٥٣٧
دعاء_بالھوسااالستسقاءفيقصیدة/٥٣٨
هللاليالدعاءفيقصیدة/٥٣٩

محمد بن عبدهللا بن فودي

والوزراءالعلماءمنمعھمنوجمیععبدالسالمیورباأمیراليرسالة/٥٤٠
واإلخوان واالعوان .

خدیجة بنت الشیخ عثمان بن فودي زوجة المصطفي التوردي
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النحوفيقصیدة/٥٤١
الفقھفيقصیدة/٥٤٢
التورديالمصطفيزوجھامرثیة/٥٤٣
النحوكتاب/٥٤٤
الجھادفيللنصرالدعاءقصیدة/٥٤٥
الھوسابلغةالمھديظھورفيقصیدة/٥٤٦
الھوسابلغة�الشكرقصیدة/٥٤٧
مریماختھارثاءفيقصیدة/٥٤٨
فقھ_الشریعةطریققصیدة/٥٤٩
الوعظ_الھوسابلغة(التحذیر)غركديقصیدة/٥٥٠

فاطمة بنت الشیخ عثمان بن فودي زوجة علي جیدو

بالفلفلديالتصوففيقصیدة/٥٥١
الصالةفيقصیدة/٥٥٢
بالفلفلديبا�یامؤمنین/٥٥٣
بالفلفلديهللاصفاتفيقصیدة/٥٥٤

قطاطو ثمالشیخ عثمان بن فودي زوجة عبدالقادر ادي بنمریم بنت
أمیر كانو ابراھیم دابو

Niقصیدة/٥٥٥ 'imomin Ubangiji ga Bawansaالھوسابلغة
سیاسة_باواغوبرملكعنقصیدة/٥٥٦
فقھ_الصالةفياإلمامشروطفيقصیدة/٥٥٧
المھدويوالفكرتاریخوالمھديالھجرةبخصوصمریماالمرسالة/٥٥٨
السیاسة_اإلمارةشأنفينصائح/٥٥٩

.ناناأسماءبنت الشیخ عثمان بن فودي زوجة الوزیر قطاطو بن لیم

بالفلفلديالقیامةیوماحوالعنقصیدة/٥٦٠
بالنصرلھدعاءالموریتاني.أحمدالمعلمالي/٥٦١
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بالھوساقصیدةابنغجمحلامفودي/٥٦٢
المنانالخالقعندالقرآنبسوربالتوسلاإلخوانتبشیر/٥٦٣
القرآنسورببعضبالتوسلاإلخوانتبشرة/٥٦٤
تاریخ_القاضاواةمعركةفيالنصرعنهللامدیتقصیدةتخمیس/٥٦٥
الفلفلديبلغةعثمانبنبلومحمدمرثیةتخمیس/٥٦٦
تاریخ_قصیدةاسماءناناتلمیذات/٥٦٧
بالفلفلدي.قصیدةغوركيیملكوا/٥٦٨
سكتوتاریخفيقصیدة/٥٦٩
سیاسة_بالفلفلدياإلمامتنصیبوصورالجھاد/٥٧٠
سیاسة_بالھوسااإلمامتنصیبوصورالجھاد/٥٧١
الدعاءقصیدة/٥٧٢
دعاء_بالفلفلديقصیدةباواغوبرملكلتدمیردعاء/٥٧٣
تاریخ_بالفلفلديقصیدةفوديبنعثمانالشیخذریة/٥٧٤
تاریخ_الھوسابلغةفوديبنعثمانالشیخذریة/٥٧٥
الكموعمربنتعائشةرثاء/٥٧٦
المھدويالفكر_بالھوساقصیدة.المھديظھورذكرمعالخالقهللاشكر/٥٧٧
غوبرجیشعليبالنصرورجاءاتادعیةفأنا./٥٧٨
الھوسابلغة)(تنبؤاتفیجيقصیدة/٥٧٩
الفلفلديبلغةتنبوءاتفیجي/٥٨٠
بالعربیةقصیدة/٥٨١
تاریخ_بالفلفلديفوديبنعثمانالشیخأحوالذكرقصیدة/٥٨٢
تاریخ_بالھوسافوديبنعثمانالشیخأحوالذكرقصیدة/٥٨٣
تاریخبالفلفلدي_فوديبنعثمانالشیخحیاةعنقصیدة/٥٨٤
تاریخ_بالھوسافوديبنعثمانالشیخسیرةفيقصیدة/٥٨٥
تاریخ_كبياھلوصففيقصیدة/٥٨٦
سیاسةغوبر_ھزیمةعليهللاشكرفیھا.فواكليقصیدة/٥٨٧
بالفلفلديالنبيمدح/٥٨٨
وعظ_بالفلفلديجومممدیتقصیدة/٥٨٩
بخارياخوھامرثیة/٥٩٠
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بالفلفلديدنديالمعلممرثیة/٥٩١
التورديالمصطفيالمعلممرثیة/٥٩٢
بالفلفلديبنغلمرثیة/٥٩٣
بلومحمدأخیھامرثیة/٥٩٤
بالفلفلديبلومحمدأخیھامرثیة/٥٩٥
بالفلفلديقطاطولزوجھامرثیة/٥٩٦
بالفلفلديحواءمرثیة/٥٩٧
بالفلفلديفوديبنعبدهللابنخلیلعمھاابنمرثیة/٥٩٨
بالفلفلديزھراءمرثیة/٥٩٩
بالفلفلديعبدهللامرثیة/٦٠٠
بالفلفلديجیدوعليزوجةفاطمةاختھامرثیة/٦٠١
بالھوساعليبنالقاضيمودبومرثیة/٦٠٢
بالفلفلديوأخواتھااخوانھامنمضيلمنمرثیة/٦٠٣
وثیقة_الرفاعيأحمدأخیھااليقصیدة/٦٠٤
بالفلفلديالنبيمدحفيقصیدةارنديمنتوري/٦٠٥
بالفلفلديالنبيمدحطیطبريمنتور/٦٠٦
بالفلفلديالنبيمدحتتبريمنتوري/٦٠٧
بالھوساالنبيمدحفيقصیدةاحمداوأقرأ/٦٠٨
الھوسابلغةالوعظقصیدة/٦٠٩
تاریخ_ورنوبمدینةإقامتھاعنقصیدة/٦١٠
فقھ_البدععنالنھيفيقصیدة/٦١١
تصوف_الجیالنيعبدالقادرالشیخمدحفيقصیدة/٦١٢
التوحیدفيقصیدة/٦١٣
وعظ_یسرالعسرمعاناقصیدة/٦١٤
دعاء_المطراستسقاءقصیدة/٦١٥
الصوفیاتبالسیداتالتوسلقصیدة/٦١٦
عبدالرحمنبنسعدالشیخاليناناوثیقة/٦١٧
بالفلفلديبلوصفاتفيقصیدة/٦١٨
انامومرثیة/٦١٩
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الحقیقةقصیدة/٦٢٠
القرآنقصیدة/٦٢١
دعاء_بالفلفلديمیاكيقصیدة/٦٢٢
وعظالقیامة_أشراطقصیدة/٦٢٣
مدیح_المصطفيمدحفيقصیدة/٦٢٤
تاریخ_غوكوكيمعركةعنقصیدة/٦٢٥
التحذیرقصیدة/٦٢٦
فاطمةالممرضة/مرثیة٦٢٧
وثیقة_عليالياسماءنانامنقصیدة/٦٢٨
وعظالقضاء_یومعنقصیدة/٦٢٩
دعاءیارب_لياغفريقصیدة/٦٣٠
الطب_النبويالطبفيقصیدة/٦٣١
التوحیدفي_بالفلفلديهللاوجوددلیلقصیدة/٦٣٢
تاریخ_السودان.موصوفةقصیدة/٦٣٣
الدعاء_الروحامرقصیدة/٦٣٤
الوعظ_المنجیاتفيقصیدة/٦٣٥
السیاسةفي_الملكإدارةفيقصیدة/٦٣٦
ترجمة_الھوسابلغةالشیطانخطواتاتباععناإلخوانكفقصیدة/٦٣٧

لمؤلف والدھا الي الھوسا
_الھوسابلغةالصالحینطریقاليالعاقلینوتحذیرالغافلینتنبیھقصیدة/٦٣٨

ترجمة لمؤلف والدھا
ترجمة_الھوسابلغةالقرآنسوربعضبخواصاإلخوانتنبیھقصیدة/٦٣٨

لمؤلف والدھا
_الفلفلديبلغةرمضانشھرفيالصیامعنالشاطرینتحذیرقصیدة/٦٣٩
وعظ

مخطوطات فاطمة بنت محمد یرو بن محمد فودي
السیاسة_بالفلفلدي_غوبراھلعلياالنتصارعليهللاشكرقصیدة/٦٤٠

أمیر المؤمنین علي بن محمد بلو بن الشیخ عثمان بن فودي
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بالفلفلدي.قصیدةیارحمنمؤسیم/٦٤٢
السیاسة_بالفلفلديقصیدةفرعون.كلكدویامؤسیم/٦٤٢

محمد بلو بن الشیخ عثمان بن فوديسعید بن

المعبودحضرةاليالعابدارشاد/٦٤٣
قصیدةاألبوابفاتحلربيحمدا/٦٤٤
شعربیت٣٧٥بعددبالفلفلدي.قصیدةدیننعحاند�الحمد/٦٤٥
األذكیاءمركب/٦٤٦
المھدويالفكرفيالمنتظر_المھدي/٦٤٧

عبد الرؤوف بن محمد بلو بن الشیخ عثمان بن فودي

قصیدةالنصیحة/٦٤٨
بن محمد البخاري بن الشیخ عثمان بن فوديعمر

تاریخ_السودانامرفياإلخوانتنبیھ/٦٤٩
الطب_األطباءعلمفياألحیاءمعونة/٦٥٠
تاریخ_فوديبنعبدهللابنخلیلمناقببعضإلظھارنبذة/٦٥١

عبدالقادر بن محمد البخاري بن الشیخ عثمان بن فودي

تاریخالسودان_فيالخلفاءبأخباراإلخوانتبشیر/٦٥٢
حیات بن سعید بن محمد بلو بن الشیخ عثمان بن فودي

ابراھیمبنعثمانبوشيأمیراليرسالة/٦٥٣
مودببرنوأمیراليرسالة/٦٥٤
المودةاھلالياإلعانةطلب/٦٥٥
المحبوبحضرةاليالحبیبمركب/٦٥٦
الخیراتمفتاح/٦٦٠
السودانمھدياليرسالة/٦٦١
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سعید بن محمد بلو بن الشیخ عثمان بن فوديالمجیل بن

التصریفعلمفيالطالبسلم/٦٦٢
أحمد بن سعید بن محمد بلو بن الشیخ عثمان بن فودي

البخاريمحمداليرسالة/٦٦٣
العتیق بن الشیخالطاھر االول بن أحمد زروق بن ابوبكرامیر المؤمنین

عثمان بن فودي

مواعظ_النصاريقصیدة/٦٦٤
بلو مایرنو بن الطاھر األول ال بن فوديالسلطان

مواعظالجماعةالياإلعانةنبھ/٦٦٥
واالمبراطوریةاستنبولسلطانالخامسرشادمحمدالسلطاناليرسالة/٦٦٦

العثمانیة في تركیا الحالیة  _ وثیقة
الحجازملكالھاشميعليبنالحسینالملكمكةشریفاليرسالة/٦٦٧

_ وثیقة
محمدالتركیةاالمبراطوریةتاجتحتالعراقواليوحاكماليرسالة/٦٦٨

ذكي باشا . بغداد
ال بن فوديمي كاتورو بن إبراھیم بن الطاھر الثانيمالم ابوبكر

الھوسابلغةالنبيمدحفيقصیدة/٦٦٩
الھوسابلغةوالتحذیرالوعظقصیدة/٦٧٠
الساعةعالماتفيقصیدة/٦٧٢
فوديبنعثمانالشیخمدحفيقصیدة/٦٧٢
الھوسابلغةالسحرممارسةمنالعلماءتحذیرقصیدة/٦٧٣
والقحطانيالمطرقلةأسبابفيقصیدة/٦٧٤
میقاتھافياألعمالفيقصیدة/٦٧٥
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المحبینتجاوزاتمنالتحذیرفيقصیدة/٦٧٦
الھوسابلغةبالعلماءالمحیطینالجھالءحولقصیدة/٦٧٧
للقرآنالمفسرالعالمفيالشروطتوضیحقصیدة/٦٧٨
الصالةفياألولالصففيالجھالءحولقصیدة/٦٧٩
الزمانھذااھلتنبیھقصیدة/٦٨٠
الزماناخرأحداثحولقصیدة/٦٨١
الھوسابلغةالوالیةشروطبیانقصیدة/٦٨٢
الھوسابلغةالصالةاوقاتعنقصیدة/٦٨٣
الھوسابلغةوالملكاإلمارةفيقصیدة/٦٨٤
المیراثفيقصیدة/٦٨٥
الزراعةفيقصیدة/٦٨٦
الھوسابلغةفوديبنعبدهللاللشیخالنسبكتابتترجمقصائد/٦٨٧
الھوسابلغةالمؤمنحیاةعلیھمایجبعنقصیدة/٦٨٨
الھوسابلغةحالعليالدنیادوامعدمعنقصیدة/٦٩٠
عصرهعلماءكبارعنقصیدة/٦٩١
بالموتالتذكیرقصیدة/٦٩٢
العلمأھمیةفيقصیدة/٦٩٣
الكفرأعمالمنتحذیرقصیدة/٦٩٤
بالھوسابرالوالدینفيقصیدة/٦٩٥
الھوسابالداھلمعظموتدینایمانحولقصیدة/٦٩٦
هللاصفاتفيقصیدة/٦٩٧
الفتنمنالتحذیرقصیدة/٦٩٨
حیاتھفيتاثیراالعلماءاكثرعنقصیدة/٦٩٩
القطیةاھلعنقصیدة/٧٠٠
التوحیدفياالوليالقصیدة/٧٠١
التوحیدفيالثانیةالقصیدة/٧٠٢
بالھوساالحجمناسكفيقصیدة/٧٠٣
الكفرعناإلبتعادقصیدة/٧٠٤
الھوسابلغةینواقصیدة/٧٠٥
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الغیبمعرفةادعاءمنالتحذیرقصیدة/٧٠٦
النبيخصالفيقصیدة/٧٠٧
تاسیسھاعندسكتوعنقصیدة/٧٠٨
الھوسابلغةالمتكبرعنقصیدة/٧٠٩
بالمرضاالبتالءعنقصیدة/٧١٠
بلومحمدبنلسعیدیاغیاثقصیدةتخمیس/٧١١
مباالةاالعنقصیدة/٧١٢
بالھوساالناسعليتفرضالاالستسقاءصالةبأنقصیدة/٧١٣
الھوسابلغةفوديبنعثمانللشیخالدینأصولكتابتفسیرفيقصیدة/٧١٤
المؤمنینقصیدة/٧١٥
الناساحوالعنقصیدة/٧١٦
القیامةعالماتعنقصیدة/٧١٧
الزمانقصیدة/٧١٨
المقتدرینعنقصیدة/٧١٩
السحرعلماءتحذیرقصیدة/٧٢٠
األمراءحولعلماءعنقصیدة/٧٢١
بالھوساالحیضأحكامعنقصیدة/٧٢٢
الھوسابالدفيالجھادمعاركعنقصیدة/٧٢٣
البدعبیانفيقصیدة/٧٢٤
ومتغیراتھاالزمانقصیدة/٧٢٥
هللاحقفيالواجبةالصفاتمعرفةقصیدة/٧٢٦
للعھودالحافظینالمؤمنینعنقصیدة/٧٢٧
السھوسجودفيقصیدة/٧٢٨
الكافروصفاتالمؤمنصفاتحولقصیدة/٧٢٩
زمانھعلماءاحوالعنقصیدة/٧٣٠
بالھوساالھجرةعنقصیدة/٧٣١
المطربنزول�الشكرقصیدة/٧٣٢
والترھیبالترقیبقصیدة/٧٣٣
بالھوساالمنافقینعنقصیدة/٧٣٤
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اإلسالمیةسكتودولةأمراءترتیبعنقصیدة/٧٣٥
القاضي عمر مرنونا بن أحمد بن خلیل بن ابوبكر بن الحسن بن الشیخ

عثمان بن فودي

الھوسابلغةالجھالءحالةقصیدة/٧٣٦
الھوسابلغةالتوسلقصیدة/٧٣٧
الوعظقصیدة/٧٣٨

أحمد بن مصطفي بن محمد بن أبوبكر العتیق بن الشیخ عثمان بن فودي

بالفلفلديقصیدة/٧٣٩
عرفة بنت علي بن امیرالمؤمنین الطاھر األول

الھوسابلغةمایرنوبلومحمدالسلطانمدحفيقصیدة/٧٤٠
الھوسابلغةمایرنو.بلومحمدالسلطانرثاءفيقصیدة/٧٤١
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الفصل  الخامس
مخطوطات أسرة  الوزیر قطاطو

بن لیمعثمان قطاطو

التاریخ_المقاصدوتقریبالفوائدبسط/٧٤٢
بلولمحمدتنبیھاتبعض/٧٤٣
عثمانالشیخذكرفيالمحكيبالتصورالجنانالروض/٧٤٤
تاریخ_عثمانالشیخكراماتبعضذكرفيالجنانروض/٧٤٥
النقابورفعالحجابكشف٧٤٦
تاریخبلو_محمدالسیدأحوالبعضعنوالبیانالكشف/٧٤٧
تصوف_القادریةالطریقةبیانفيالنورانیةاللوامع/٧٤٨
تاریخ_بلومحمدالمؤمنینأمیرأصحابفيمجموع/٧٤٩
تاریخ_عثمانالشیخخصائصفيالمجموع/٧٥٠
تاریخ_واالباالمجھةمنغطاطواألمیرنسب/٧٥١
سلكقدبلومحمداالمیرانزعممنعليالردفي.غطاطووثیقة/٧٥٢

الطریقة التجانیة _ تاریخ
تاریخ_.قصیدةجرمادموريمعركةوصف/٧٥٣
بلومحمدالمؤمنینأمیروصیة/٧٥٤

الوزیر عبدالقادر بن قطاطو
( ابن نانا اسماء بنت الشیخ عثمان بن فودي)

تاریخ_المقاصدوتقریبالفوائدبسط/٧٥٥
تصوف_بمشائخناالتعلقفي/٧٥٦
تصوف_القادریةالطریقةتحقیقفيالربانیةالمواھبملخص/٧٥٧
تاریخ_بلومحمدالمؤمنینأمیرمناقب/٧٥٨
المفیداالنیس/٧٥٩
تصوف_واالقتداءالتاسيألھلاالكتفاء/٧٦٠
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األمیرمناقبفيالوزیرمجموع/٧٦١
الرسائلمجموع/٧٦٢

الوزیر عبدهللا بایرو بن عثمان قطاطو ( ابن نانا اسماء بنت الشیخ
عثمان بن فودي )

ادب_القریحةبھاسمحتالتياألبیات/٧٦٣
غطاطووالدهمرثیة/٧٦٤

الوزیر محمد البخاري بن احمد بن قطاطو (حفید نانا اسماء بنت الشیخ
عثمان بن فودي)

تاریخالسودان_فيالعظماءالخلفاءذكرفياالخوانتانیس/٧٦٥
تاریخ_وانكا.مفراأمیرخبرفيالریاحینروض/٧٦٦
والتدبیرالعلماھلاليالوزیررسالة/٧٦٧
تاریخ_كرارسفيویوسفھدیجیاوأمیربینناجريفیماكتاب/٧٦٨
الفجاروأقوالاألبصارحكمة/٧٦٩
ھناكتستریحھالصاحیاقصیدة/٧٧٠
واحزانشوقمنباليخیالیاقصیدة/٧٧١
مفراأھلیاسیأتیكمقصیدة/٧٧٢
الھوسابلغةالجماعةقصیدة/٧٧٣
الھوسابلغةمرادكقصیدة/٧٧٤
الھوسابلغة�الشكرقصیدة/٧٧٥
الھوسابلغةغاربيغااناقصیدة/٧٧٦
الھوسابلغةفقطوالجلھمالبد/٧٧٧
الھوسابلغةالروحأیھایاقصیدة/٧٧٨
الھوسابلغةقصیدةالدلیلصاحبأجدأینقصیدة/٧٧٩
الھوسابلغةاخيالياستمعقصیدة/٧٨٠
التصوففيبوطنغامنعبدالقادرقصیدةتخمیس/٧٨٢
الھوسابلغةوالحكمالوعظفيقصیدة/٧٨٢
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الوزیر جنید بن الوزیر محمد البخاري (حفید نانا اسماء )

تاریخ_عثمانالشیخبھامكثالتياألماكنبذكراإلخواناتحاف/٧٨٣
الدیسبأخباراألكیاساتحاف/٧٨٤
المسافربمرائيالحاضراتحاف/٧٨٥
تاریخ_الصالحیناألولیاءترببذكرالزائرینإسعاف/٧٨٦
تاریخ_فوديبنعثمانالشیخبنتاسماء/٧٨٧
العربیةعلومالعروض_فنإصالح/٧٨٨
الشیخبنتاسماءأعمال/٧٨٩
ادب_عثمانبنبلومحمدالمؤمنینأمیرقصائدببعضالطالبینإفادة/٧٩٠
الفوالنیةاللغةعليالجنیةالباكورة/٧٩١
الھوسالغةاليالملتقطاتضبطترجمة.الفالنتاریخ/٧٩٢
تاریخ_االصفیاءغندوأمراءبذكراألحیاءتانیس/٧٩٣
تاریخ_عثمانالشیخكراماتذكرفياإلخوانتحفة/٧٩٤
البھیةسكتوبلدةبذكرالسنیةالتحفة/٧٩٥
فوديبنعبدهللابنخلیلكتابعليالتذلیل/٧٩٦
الكروبمنأصابھامامنالقلوبتسلیة/٧٩٧
التوسلفياسماءناناقصیدةتعریب/٧٩٨
وجیزتعلیق/٧٩٩
الفالنمنمنھتعلمتمنبذكراإلخوانتعلیم/٨٠٠
تاریخ_والقدسالعراقزیارةبذكرالنفستفریح/٨٠١
الزائرینإسعافتلخیص/٨٠٢
بلومحمدامیرالمؤمنینلزیارةالزائرینتنشیط/٨٠٣
النساءمنوالكرامباالتقیاءالتوسل/٨٠٤
مساكنعليالذیولجر/٨٠٥
بلومحمدالمؤمنینأمیرقصائدفيدیوانجمع/٨٠٦
عثمانالشیخبنالبخاريمحمددیوانجمع/٨٠٧
الوزیرقصائددیوان/٨٠٨
القدیسرحلة/٨٠٩
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والقاھرةوالسودانلیبیااليالفاخرةالرحلة/٨١٠
ولیبیااالقصيوالمغربوالسنغالغینیارحلة/٨١١
تاریخ_الجنان.قصیدةروضمناالزھارروائع/٨١٢
السیوطيالدینلجاللجنیدالوزیررؤیا/٨١٣
ناناقصیدةتعریبشرح/٨١٤
التفسیرفيلیممحمدالخيالمحبمقاصدشرح/٨١٥
صكتوتاریخ/٨١٦
تاریخ_عثمانالشیخبذكرالتبركفيالریحانعرق/٨١٧
الفالنلغةعليالمرجانعقد/٨١٨
مصطفيبنعبدالقادرقصائدبعضذكرفيالناضرالغصن/٨١٩
التوسالتقصیدة/٨٢٠
تاریخ_عثمانالشیخكراماتبعضفيقصیدة/٨٢١
عثمانالشیخأموربذكرالعقبانقالئد/٨٢٢
العروضیةالدروسفيالضروریةالمبادئ/٨٢٣
تاریخوالبیانالكشففياتيبمااإلخوانمتحف/٨٢٤
جنیدالوزیرقصائدمجموع/٨٢٥
بلومحمدأحوالذكربعضفيمجموع/٨٢٦
الفالنلغةعلياالذھانمرتع/٨٢٧
الفالنلغةبتھجيالمواتيالمرشد/٨٢٨
فوديبنعبدهللالشیخمزار/٨٢٩
فوديبنعثمانالشیخمزار/٨٣٠
تاریخ_عثمانالشیخجماعةخواصبعضبذكرالظمانمورد/٨٣١
تاریخ_بلومحمدالمؤمنینأمیربمكاتیبنبذة/٨٣٢
أبجدیةحروفعليسعدكتابنسق/٨٣٣
والبیانالكشففياتيبمااإلخواننصح/٨٣٤
الحجازیةالریاضعنالذكیةالنفحة/٨٣٥
تاریخ_النسباستقصاءفياالربنیل/٨٣٦
تاریخ_دغلقریةبذكراألملنیل/٨٣٧
تاریخ_الھمامبلومحمدالمؤمنینأمیربترجمةالمرامنیل/٨٣٨



57

یحي النووي بن الوزیر عبدالقادر بن الوزیر محمد البخاريالقاضي
(حفید نانا اسماء)

والزیارةالتوسلمشروعیةفيالسنةاھلدور/٨٣٩
وإرشادتنبیھ/٨٤٠
غسو_حادثةفيالتجانیةوبعضالقادریةبعضبینوقعفیماواقراربیان/٨٤١
تاریخ
نیجیریافيالھاللرؤیةحولغميمحمدابوبكرأراءنقد/٨٤٢
تاریخصكتو_وزراءتاریخ/٨٤٣
الحجمناسكحولاالرشاد/٨٤٤
فقھ_والصیامالصالةمعرفةاليالعوامطریق/٨٤٥
الترجمانكتابعلیھاشتملمابعضتوضیح/٨٤٦
الھاللرؤیةفيالعلماءاختالف/٨٤٧
معاذبنحسنالمؤمنینأمیرمدحفيمیمیةقصیدة/٨٤٨
الثالثابوبكرامیرالمؤمنینمدحفينونیةقصیدة/٨٤٩
االمینوبلدةمكةاليرحلتنااخباربذكرحزینقلبترویح/٨٥٠
وسالطینھاملوكھاخبرفيداروماوسودانیةھوسیةبالداخبار/٨٥١

مالم بیلو قطاطاوا بن الوزیر عبدالقادر بن محمدالبخاري ( حفید نانا
اسماء)

بالھوساقصیدةالعلمدرجة/٨٥٢
بالھوساالعظیمبالقرآنالتوسل/٨٥٣
بالھوسا.قصیدةهللامنالیسرعنالبحث/٨٥٤
بالھوساللفاھمالوعظقصیدة/٨٥٦
بالھوساقصیدةالحجفرائضبیان/٨٥٧
بالھوساقصیدةسیسيكوسیسي/٨٥٨
للعامةمفتوحةرسالة/٨٥٩
الھوسابلغةالدنیااحوالعنقصیدة/٨٦٠
بالھوساقصیدة.صالحالينصیحة/٨٦١



58

بالھوساالنصائحفيقصیدة.تنبیلي/٨٦٢
بالھوساقصیدةالعاقلینالمفكریناإلخوانالىرسالة/٨٦٣
تفعلھماحجةفيالتفكیرفيقصیدة/٨٦٤
النبيمدحفيقصیدة/٨٦٥
النبيمدحفيثانیةقصیدة/٨٦٦
الھوسابلغةالنبيحبفيفوديبنعثمانالشیخقصیدةتفسیر/٨٦٧
فوديبنعثمانالشیختقلیدقصیدة/٨٦٨
وسلمعلیھهللاصلىالرسولمدحفيقصیدةالمحبةسعة/٨٦٩
الھوسابلغةالمستقیمالحقاتبعقصیدة/٨٧٠
العمالاليرسالة/٨٧١
بالھوساالحسنةالمشورةاتباعقصیدة/٨٧٢
الھوسابلغةحذراكنقصیدة/٨٧٣
الھوسابلغةالھامالنداءقصیدة/٨٧٤
بالھوساالمحبةقصیدة/٨٧٥
الھوسابلغةاالوليسمعتقصیدة/٨٧٦
الھوسابلغةالجیدالتدبیرقصیدة/٨٧٧
الھوسابلغةنغورياليرسالة/٨٧٨
كانوعبدالقادرالحاجمكاماالكابتناليرسالة/٨٧٩
باباطنسنوسيالحاجلرسالةإجابة/٨٨٠
غسویحياليمفتوحةرسالة/٨٨١
مكاماصدیقياليمفتوحةرسالة/٨٨٢
كانتویوسفاليرسالة/٨٨٣
بنغطوفيزبیرزینومالماليمفتوحةرسالة/٨٨٤
بالھوساالحكمةجلبابقصیدة/٨٨٥
بالھوساالشوكلباسقصیدة/٨٨٦
الرحمصلةقصیدة/٨٨٧
الھوسابلغةالمكانقصیدة/٨٨٨
الھوسابلغةالكالماخرقصیدة/٨٨٩
بالھوساقصیدةوالتكنولوجیاالعلوم/٨٩٠
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الجیالنيعبدالقادرالشیخمدحفيقصیدة/٨٩١
الھوسابلغةقصیدةعیوبكالیريیحبكمن/٨٩٢
دسوقيالمؤمنینأمیرمدحفيقصیدة/٨٩٣
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الفصل  السادس
مخطوطات عدد من علماء خالفة صكتو اإلسالمیة

بن فودي)عبدالقادر بن المصطفي ( ابن خدیجة بنت الشیخ عثمان

ھوسابالداخبار/٨٩٤
عثمانالشیخجماعةمنالخواصبذكراالذان/٨٩٥
بلومحمدالمؤمنینأمیرمدحفيقصیدةالحجبدونھوحالتالحبیببأن/٨٩٦
فوديبنعثمانالشیختنبیھاتبعض/٨٩٧
فوديبنعثمانالشیخبنسمبومحمدخالھومعامالتتغیراتبیان/٨٩٨
المسائلكتاب.وعبدهللاعثمانالشیخبینالخالف/٨٩٩
فوديبنعبدهللالشیخبنسمبومحمدرثاء/٩٠٠
واالسماعاألفكارروضة/٩٠١
الدولطلسم/٩٠٢
ومواثیقعھود/٩٠٣
السودانأرضأحوالذكرفيالجنانقطائف/٩٠٤
األنسابكتابفيأشكللماوالبیانالكشف/٩٠٥
بنعثمانالشیخكلماتمجموع/٩٠٦
الملوكمنلھاوماالصكتیةالعثمانیةالدولةمدة/٩٠٧
لیمبنموديمرثیة/٩٠٨
الصاحبومسامرةالحبیبمسامرة/٩٠٩
السودانموصوفة/٩١٠
الحجاليعمربنعليالسلطان.رحلةسالممحمدبنعبدهللا/٩١٢

مودبو راجي بن علي بن أبي بكر قاضي قضاة غندو ( ابن اخت الشیخ
عثمان بن فودي)

غندودولةتاریخ/٩١٢
االجوبةكتاب/٩١٣
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الحبیبمقاصداليالحبیبارشاد/٩١٤
الدینلباب/٩١٥
الخاسریناالشقیاءاتباعمنالفائزینالسعداءتحذیر/٩١٦
النفستزھید/٩١٧
الوصیة/٩١٨
الخلیلابراھیمغندوأمیراليرسالة/٩١٩
قطاطوبنعبدالقادرالوزیراليرسالة/٩٢٠
قصیدةالتصوففيالقلبمراءت/٩٢١
الخلیلابراھیمغندوأمیررثاءفيقصیدة/٩٢٢
بالعلملالھتماماألمةوحثالوعظفيقصیدة/٩٢٣
بالفلفلديقصیدةالصالة)أعضاء(جولديتیردي/٩٢٤
بالفلفلديقصیدة)لھالشریك(ملكھوتاكاموالمیطو/٩٢٥
بالفلفلديقصیدةبوكينغرعالماجي/٩٢٦
بالفلفلديقصیدة(حبیبي)امعطویاه/٩٢٧
بالفلفلديقصیدةالنائم)صحي(طانیطوفندن/٩٢٨
بالفلفلديقصیدةفورووایمري/٩٢٩
بالفلفلديقصیدةالطاھر)الراجي(راجيشنیطوقصیدة/٩٣٠

محمد بلو بن بكر الكورادي

بلومحمدأحوالبعضاستقصاء/٩٣١
فوديبنعثمانالشیخوقدراتأسرار/٩٣٢
بالقادریةتمسكبلومحمدانزعممنعليالصكتیةالحجج/٩٣٣

عمر بن أبي بكر

الحبیبذاكیاعثمان.الشیخبنبلومحمدمدح/٩٣٤
قصیدةالعملانعتاق/٩٣٥

مالم محمد ماحي بن محمد اناشي- غورنمودا

والتعلمالمعلمآداب/٩٣٦
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حدیثاأربعون/٩٣٧
والناسالنفسإعانة/٩٣٨
النفسإنقاذ/٩٣٩
الھوسابلغةكويبامكاوا/٩٤٠
الھوسابلغة.(السوط)بوالال/٩٤١
الھوسابلغة.قصیدةسنغدمي/٩٤٢
الصالةفيوالغفالتالوسواسدواء/٩٤٣
المستقیمالطریق/٩٤٤
المیراثمسائل/٩٤٥
الھوسابلغةسكاليكن/٩٤٦
بالھوساالنبيمدح.یبون/٩٤٧

مالم محمد بن عیسي بن محمد بن رمضان بن واكسو- غورنمودا

)(الغزاليانجاليلألمامالتوحیدعقیدةدلیلشرح/٩٤٨
الطالقأحكامفيرسالة/٩٤٩

مخطوطات مالم محمد بابا - مدینة برنن مقاجي زمفرا
المقصرابانة/٩٥٠
بالفلفلديقصیدةننیجيباسل/٩٥١
بالفلفلديقصیدةداديشكاجي/٩٥٢
النبيمدحفياوليقصیدة/٩٥٣
والدعاءالنبيمدحفيثانیةقصیدة/٩٥٤

شیخ سلیمان بن علي بن ابوبكر حفید یحي طن بتا- غورنمودا

اإلرشادبفضلالمرادتقریب/٩٥٥
عبدهللاللشیخوالقوافيالعروضلعلميالوافياللطیفشرحعليتعلیق/٩٥٦

بن فودي
فوديبنعبدهللابشیخيالقوافي/٩٥٧
منظومة.االعیانفروضمعرفة/٩٥٨
العروضفي-الوزنحدیقة/٩٥٩
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ماحيمحمدشیخيمھديفيطویلةقصیدة/٩٦٠
الفالتيصالحبنمحمدكتابعليتعلیق/٩٦١

تكر طن بنتاالمكاشف
( صدیق الشیخ عثمان بن فودي)

النسوانمعاشرةفياإلخوانمعاونة/٩٦٢
األسماءسربیانفيالحبیبقري/٩٦٣
اإلخوانتعلیم/٩٦٤
المظالموردالخصومةاستردادفيوالظلمةالخصماءتنبیھ/٩٦٥
االبراجعلمفيإشارة/٩٦٦
بالفلفلديقصیدةبیغوري/٩٦٧
بالفلفلديقصیدة)(الخوفةھولنديقصیدة/٩٦٨
بالفلفلديقصیدةالخیبة/٩٦٩
بالفلفلديفاالمامي/٩٧٠
بالفلفلديقصیدةالوعظ/٩٧١
بالفلفلديالوعظكتاب/٩٧٢
بالفلفلديقصیدةهللایامامیتي/٩٧٣
بالفلفلديشئكلمالكهللاشكرقصیدة/٩٧٤
بالفلفلديالتاریخیةسكتوحصنأبوابتأسیسفيقصیدة/٩٧٦
الفلفلديبلغةفوديبنعثمانالشیخمدحفيقصیدة/٩٧٦
النبيمدحفيقصیدة/٩٧٧
الفلفلديبلغةالمرسياليالوصولقصیدة/٩٧٨

مخطوطات مالم بوي بن محمد بشرو - سكتو
النبيمدحفياوليقصیدة/٩٧٩
النبيمدحفيثانیةقصیدة/٩٨٠
النبيمدحفيثالثةقصیدة/٩٨١
النبيمدحفيرابعةقصیدة/٩٨٢
بلومحمدالمؤمنینأمیرمدحفيقصیدة/٩٨٣
التوسلفيقصیدة/٩٨٥
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جنیدووزیريرثاءفيقصیدة/٩٨٦
العلماءمنعددرثاءفيقصیدة/٩٨٧
الثالثابوبكرالمؤمنینأمیررثاءفيقصیدة/٩٨٨
بخاريبھاارثيلیتيقصیدة/٩٨٩
رحالتھوصففيقصیدة/٩٩٠

الشیخ ابوبكر بوبي بن عبدالقادر- بلدة مسما بالقرب من غندو

كسیناأمیرمدحفيقصیدة/٩٩١
شنجدیةعبدالرحمنابيمحمدالشیخمدحفيقصیدة/٩٩٢
عبدالرحمنالشیخقصیدةتخمیس/٩٩٣
السلفبعضوذكرالوعظفيقصیدة/٩٩٤
ألنحوعلمفيقصیدة/٩٩٥
نحولاعلمقصیدةشرح/٩٩٦
فوديبنعبدهللالشیخبنالخلیلابراھیمرثاءفيقصیدة/٩٩٧
الخزرجيشرحالعروضعلمفيقصیدة/٩٩٨
)العروس(تاجالمحیطالبحرفيتعلیقاتھ/٩٩٩

الرسولكتاب/١٠٠٠
التصوففيقصیدة/١٠٠١
الوعظفيقصیدة/١٠٠٢

مخطوطات مالم خضر قطاطاوا - سكتو
اإلخوانتنبیھ/١٠٠٣
والدانياھليتعلیمفياإلخوانتذكرة/١٠٠٤
جنیدوالوزیرتھنئة/١٠٠٥
المكلفعليیجبمامعرفةكتاب/١٠٠٦

عمر بن شتیما الحاج

الوزیرحرزكراماتمنشئذكر/١٠٠٧
المباركةالمنظومة/١٠٠٨

عمر الكاتب
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قصیدةالعثمانيخلفاءمنالتاریخسلسلة/١٠٠٩
فوديبنعثمانالشیخخلفاء/١٠١٠

یحي الفالتي

المھديظھورعليواالثباتالحجج/١٠١١
المنتظرالمھدي/١٠١٢

محمد جلدي بن القاضي المحتسب

لیمبنغدادومرثیة/١٠١٣
محمد دكو

األولیعقوببوشيمؤسستاریخ/١٠١٤
مودبو مولیلي

عليبنراجيمودبومرثیة/١٠١٥
أحمد بن مالم ثاني (احمد كاغو)

القادریةالطریقةكتاب/١٠١٦
سعد قاضي قضاةاحمد بن

فوديبنعبدهللابنعليغندوأمیراليسعدبنأحمدرسالة/١٠١٧
محمد علي بنكري

التوسلقصیدة/١٠١٨
أمیر المؤمنین علي بن محمد بلو

بالفلفلديالشكرقصیدة/١٠١٩
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علي بن محمد بن القاضي

فوديبنعبدهللالشیخرثاء/١٠٢٠
محمد بن محمود بن عبدالقادر البخاري

العالمینربكتابمنالحصینالحصن/١٠٢١
عثمان بن محمد سمبو بن عبدالرحمن

اإلخوانمفارقةعلياإلخواننصیحة/١٠٢٢
ابوبكر بن ذید االدري

قصیدة/١٠٢٣
عمر بن أبي بكر توردي

قصیدةالبریةسیدمدحفيالدریةالكواكبتخمیس/١٠٢٤
أحمد البدوي الخباري الفلكوي المالوي

الذي�الحمدقصیدة/١٠٢٥
محمد بن صالح

هللایامیتمبالفلفلديقصیدة/١٠٢٦
بالفلفلديقصیدة/١٠٢٧

محمد بن یوسف السنوسي

العقليالحكم/١٠٢٨
محمد بن عثمان أمام میغا

بالھوساقصیدة.هللاغودامنا/١٠٢٩
آدم بن علي الكثناوي
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بلومحمدالمؤمنینأمیراليقصیدة/١٠٣٠
محمد مودي بن صالح الدین

الجناناليالنیرانطریقعنالعینانخذ/١٠٣١
محمد الوالي سلیمان الفالتي

قصیدة/١٠٣٢
محمد ابرشي محمد ثاني

الفلكيالحسابكتاب/١٠٣٣
ابن إسحاق الراجي

النحوفيالبناءمعرفةاليالطالبسلم/١٠٣٤
ألفا ھاشم بن أحمد بن سعید

المنتظرالمھديفيجاءفیماالنظرمجال/١٠٣٥
القاضي عبدهللا بن علي

األولالطاھرالمؤمنینأمیرھجرةفتوي(المعاصریناليرسالة/١٠٣٦
)١٩٠٣وجماعتھ

ابوبكر الصدیق

بالفلفلديقصیدةجنعمهللامیتیم/١٠٣٧
ابوبكر بن محمد عیشة

بالفلفلديقصیدةغتیمهللا/١٠٣٨
بالفلفلديقصیدة.جسكلرهللامیتیم/١٠٣٩

عمر الزبیر الكسناوي مایرنو حي بانت
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بالفلفلديقصیدةیتي.كاندطوغیتيمن/١٠٤٠

مخطوطات الفودیین مجھولة المؤلف

برنوأرضفيالفالتةدخولتاریخ/١٠٤١
كانوفيالفالنیینأمراءخامسفعلھماملخص/١٠٤٢
البخاريمحمدبنعبدالقادرالوزیرترجمة/١٠٤٣
المھديظھوروتوقعصكتوخالفة/١٠٤٤
السیفاوا/١٠٤٥
السوداناليالھجرةطریق/١٠٤٦
عثمانالشیخبنبلومحمدسیرة/١٠٤٧
فوديبنعثمانالشیخشمائلفي/١٠٤٨
الشیخبنبلومحمدالخطیرالملكاوصاففيالقدیرفیض/١٠٤٩
كسیناأمراءمعرفةكتاب/١٠٥٠
عثمانالشیخكرامات/١٠٥١
بلومحمدتاریخعننبذة/١٠٥٢
فوديبنعثمانالشیخخصائصبعضذكرفينبذة/١٠٥٣
فوديبنعثمانالشیخاتباعنصیحة/١٠٥٤
والحروفالحسابعلمفيكتاب/١٠٥٥
2والحروفالحسابعلمفيكتاب/١٠٥٦
بالفلفلدي.عالمججممدیتقصیدة.تخمیس/١٠٥٧
ص٢٤النبيسیرةفيبالفلفلديقصیدة.هللابسممفدر/١٠٥٨
ص١بالفلفلدي.قصیدة.یاسالمهللایامیتیم/١٠٥٩
الھوسابلغةالمھديظھورعنقصیدة/١٠٦٠
الفلفلديبلغةمنظومةالفقیھحزبكتاب/١٠٦١
بالفلفلديقصیدةنعماجحدو�الحمد/١٠٦٢
بالفلفلديقصیدةنعماج.دوهللامیت/١٠٦٣
بیت٢٣بھابالفلفلديقصیدة.احمدویاجمعاري/١٠٦٤
ص١٦الھوسابلغة.هللاتاكلمافركنهللابسمكتاب/١٠٦٥
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بالفلفلديقصیدةغیتي.جولبيیاهللایامیتم/١٠٦٦
الھوسابلغةالسھو.سجودكتاب/١٠٦٧
ص٢الدعاءوآدابشروطكتاب/١٠٦٨
ص٢٠الھوسا.بلغةالفقھفيقصیدة/١٠٦٩
ص٦الھوسابلغةقصیدة/١٠٧٠
ص٩بالھوساقصیدة/١٠٧١
ص٢بالفلفلديقصیدةدوم.صالةماجالتعالي�الحمد/١٠٧٢
ص٢٢بالفلفلديقصیدة.غدنامفواكرامعنانبو/١٠٧٣
ص٤.الرجللعدةالسبعةالحاالتكتاب/١٠٧٤
فوديبنعثمانالشیخمدحفيبالفلفلديقصیدةوعظ.فیاريفعثمان/١٠٧٥
ص٢بالفلفلديقصیدة.تقیدیممیتي/١٠٧٦
ص٢بالفلفلدي.قصیدةجھادصحابيمسلمني/١٠٧٧
ص٤بالفلفلدي.قصیدةدحوسهللامدیت/١٠٧٨
ص٤بالھوساقصیدة.سروتاسركنابنغجيناغودي/١٠٧٩
ص٨بالفلفلديكتابمعلمني.یارحیمهللامیتیم/١٠٨٠

مخطوطات قدماء  العلماء والزالت منتشرة بین الفودیین

جداكثیرةنسخالكریمالقرآن/١٠٨١
البخاريلألمامالبخاريصحیح/١٠٨٢
مسلملألماممسلمصحیح/١٠٨٣
سحنونسعیدبنلعبدالسالمروایة.الكبريالمدونة/١٠٨٤
القیروانذیدأبيابنلعبدهللا.ذیدأبيابنرسالة/١٠٨٥
الجنیدإسحقبنلخلیل-خلیلمختصر/١٠٨٦
-الذبیانيالنابغة-الفحلعلقمةالقیس-(امرؤالجاھلیةشعراءمعلقات/١٠٨٧

زھیر بن أبي سلمة - طرفة - عنترة العبسي - عمرو بن كلثوم )
الشاذليالمالكيخلفبنعليالبوالحسنالعزیةكتاب/١٠٨٨
العشماويلعبدالباري.العشماویة/١٠٨٩
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داؤودبنمحمدبنمحمدعبدهللاالبناألعرابفياالجرومیة/١٠٩٠
الصنھاجي

االخضريالصغیرمحمدبنعبدالرحمنلاالخضریة/١٠٩١
الخرشيمحمدعبدهللابولالخراشيشرح/١٠٩٢
البصريالحریريمحمدل)الزمانبدیعالحریري.(مقامات/١٠٩٣
ل)الدینعلوممنالضرورةعليالمعین(المرشدعاشرابنقصیدة/١٠٩٤

عبدالواحد بن عاشر
للماردیني.النديقطر/١٠٩٥
األلفیة-مالكابنخالصة/١٠٩٦
السیوطيعبدالرحمن.لالمرضیةالنھضة/١٠٩٧
للسیوطي.الفریدة/١٠٩٨
السیوطيالدینجالللالساطعالكوكب/١٠٩٩
السیوطيالدینجالللاألثر.ألفیة/١١٠٠
السیوطيالدینجالل.لالحدیثلباب/١١٠١
األلمانيابومدینلالجواھر/١١٠٢
الونشریسيالعباسابي.لالمعیار/١١٠٣
.المغیلياالنتھاءنیل/١١٠٤
المغیليالمسائلكتاب/١١٠٥
.المغیلياالرواحمصباح/١١٠٦
الجرجانيعبدالقاھر.لالنحوفيالعوامل/١١٠٧
الجزائريعبدهللابنأحمد.لالتوحیدمنظومةكتاب/١١٠٨
البكائيأحمدلالجیالني.عبدالقادرالشیخمدحفيقصیدة/١١٠٩
لالشموني.المنھج/١١١٠
الطاھرلاللوامع.الدرر/١١١١
الزبیديالحسنالمرتضىمحمدالسندألفیة/١١١٢
األندلسيفیرةبنابوالقاسمل.القراءاتفيالشاطبيقصیدة/١١١٣
الشنبليابوبكرحكایةكتاب/١١١٤
الجیالنيالطائيمالكبنمحمدبنعبدهللابنمحمداإلمامالفقیھكتاب/١١١٥
الوعیظيعبدهللابنعليبنابوالحسنقصیدة/١١١٦
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الفلكحسابفي.الراجياسماعیلبنحسینبنعبدالواحدكتاب/١١١٧
الشنقیطيالعلويأحمدبنباببنأحمد-التجانيأحمد/١١١٨
قطربمثلثعلي.نصربنابوعبدالوھابقصیدة/١١١٩

للعالمة قطرب بن أحمد النحوي
البدماصيمحمدكتاب/١١٢٠
وطناوالبرناويالفالتيإبراھیمبنالطاھرالمحققالعالمةمنظومة/١١٢١
عبدالرسولبنمحمدالشریفللعالمةالساعةأشراطفياالشاعة/١١٢٢

الحسیني البرزنجي المدني
بنمحمدبنالدینجمالللعالمةالدارینإصالحفيالنورین/١١٢٣

عبدالرحمن بن عمر الحبشي الوصابي
للمیدانيمختصروھوالتصریفكتاب/١١٢٤
المغیليلعبدالكریماألمیر.أسئلةعنالفقیرأجوبة/١١٢٥
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الفصل السابع
المخطوطات التي تم تحقیقھا اوتصحیھا وطباعتھاالمترجمة

الي غیر العربیة

اوال المحققة :

مخطوطات الشیخ عثمان بن فودي(أ)

البدعة.واخمادالسنةأحیاء/١١٢٦
تحقیق الدكتور أحمد عبدهللا باجور.

م.١٩٨٥حطاإلسالمیةالبحوثمجمع
البدعةواخمادالسنةأحیاء١١٢٧

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

مقررة.أسئلةعنمحررةأجوبة/١١٢٨
تصحیح الدكتور عبدهللا محمد سیفاوا و مالم سراج موسي.

دار اقرأ. غسو. نیجیریا . ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢مجفودي.
النسوانخروجاحكامعلياإلخوانارشاد/١١٢٩

تحقیق الدكتور مالم سراج موسي تالتة مفرا
دار اقرأ غسو. نیجیریا.  ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز٣فودي.مج
المستقیمالصراطاليواالفراطالتفریطاھلارشاد/١١٣٠

تحقیق الدكتور محمد مودي شوني وسراج موسي تالتة مفرا .
دار اقرأ. غسو. نیجیریا.  ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزفودي.
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الشریفأحمدبمشافعةالمتشفعالضعیفاسانید١١٣١
دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزجفودي.
الفقیراسانید/١١٣٢

تحقیق الدكتور عمر النقر
شمیصمصأسئلة/١١٣٣

تحقیق الدكتور عمر بلو.  صكتو
والتقصیربالعجزالمعترفالفقیراسانید١١٣٤

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الدینأصول/١١٣٥
تحقیق الدكتور علي غندو وثاني یوسف برنن تدو ومنصور ابراھیم.

دار اقرأ. غسو. نیجیریا .ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز٣مج.فودي.
الفضلواھلاألمورلوالةالعدلأصول/١١٣٦
Sankoreبروكسفریدبنشریفمحمدالدكتورتحقیق institute of

Islamic African studies. Maiwurno. Sennar State. Sudan
الوالیةأصول١١٣٧

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الطریقةأصول١١٣٨
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

المنكرینافھام/١١٣٩
تصحیح الدكتور عبدهللا محمد سیفاوا .
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دار اقرأ. غسو. نیجیریا.  ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٣مجفودي

الكافرینمواالةعنوالنھيالمؤمنینبمواالةاألمر/١١٤٠
تحقیق الدكتور ثاني یوسف برنن تدو

دار اقرأ .غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢.مجفودي.
هللادیناليالداعياعداد/١١٤١

تحقیق الدكتور نجف علي میرزائي
١٩٩٨.كانواإلسالمیةوالعلومللدراساتالبیتاھلمعھد

العلماقتباس١١٤٢
تحقیق الدكتور الطیب عبدالرحیم محمد الفالتي

جامعة القرآن الكریم.  الخرطوم. السودان
المحمدیةالملةأبوابفيالناسأحدثھاالتيالشیطانیةالبدعبیان/١١٤٣

تحقیق الدكتور مالم أنس محمد یعقوب .
دار اقرأ.غسو نیجیریا.  ضمن كتاب مختارات من مؤلفات. الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢فودي.مج
الدعاءبستان١١٤٤

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الجھادوإقامةاإلمامنصبوجوبوبیانالعبادعليالھجرةوجوببیان/١١٤٥
تحقیق الدكتور فتحي حسن المصري. جامعة أكسفورد لندن وجامعة الخرطوم

الجھادوإقامةاإلمامنصبوجوبوبیانالعبادعليالھجرةوجوببیان/١١٤٦
تحقیق الدكتور ثاني یوسف برنن تدو .

دار اقرأ .غسو. نیجیریا.  ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢فودي.مج

األحمدیةاألمةتبشیر١١٤٧
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
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Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

المھدیةادعاءمناإلخوانتحذیر/١١٤٨
تصحیح الدكتور عبدهللا محمد سیفاوا و ثاني یوسف برنن تدو

دار اقرأ. غسو . نیجیریا .ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢فودي.مج

السودانملوكبھاكفرناالتيباألموراإلخوانتعلیم/١١٤٩
G.Martinالدكتورتحقیق 1967
للتخلقوالذيللتحققالتصوفعلمبینالتفرقة١١٥٠

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الرحمنأنصارالسنةاھلتمییز/١١٥١
تحقیق الدكتور محمد مودي شوني ومنصور ابراھیم .

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٣فودي.مج

الكافرینمنالمسلمینتمییز١١٥٢
دار اقرأ . غسو.  نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمج.فودي.
السودانأرضأحوالعلياإلخوانتنبیھ/١١٥٣

تحقیق الدكتور محمد مودي شوني وسلیمان موسي
دار اقرأ .غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.١مجفودي
الساعةأشراطھجومقربعلياألمةتنبیھ/١١٥٤

تصحیح الدكتور منصور محمد ابراھیم
دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢فودي.مج
الطلبةتنبیھ/١١٥٥

تصحیح الدكتور ثاني یوسف برنن تدو
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دار اقرأ .غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزفودي.
االخباروتنظیمالغافلینتنبیھ/١١٥٦

تصحیح الدكتور عبدهللا محمد سیفاوا
دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢فودي.مج
الساعةأشراطھجومقربعلياألمةتنبیھ١١٥٧

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

السنةاھلمنكانواالذینالمجتھدینمذاھبحكمعليالمسلمینتوقیف/١١٥٨
المتقین

تصحیح الدكتور عبدهللا محمد سیفاوا
دار اقرأ .غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢فودي.مج
الشیخحرز/١١٥٩

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

األوھامجیوشمناالفھامحصن/١١٦٠
تحقیق الدكتور فضل الرحمن الصدیقي

١٩٨٩كوالتيمطبعةكانوبایروجامعة
ھوسابالدجھالحكم/١١٦١

تحقیق الدكتور سلیمان موسي
دار اقرأ. غسو. نیجیریا ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.١فودي.مج
فوديبنعثمانالشیخدالیة/١١٦٢

تصحیح الدكتور ابوبكر علي غندو وسلیمان موسي
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دار اقرأ .غسو. نیجیریا .ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢مجفودي.
فوديبنعثمانالشیخدالیة/١١٦٣

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الشیخدالئل/١١٦٤
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الزمانھذافيالیھیحتاجمااھمفياإلخوانسراج/١١٦٥
Celesateتحقیق infar Tagbia
الصوفیةللساداتالذھبیةالسالسل/١١٦٦

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

القادریةالسالسل/١١٦٧
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

السنةاتباعالياألمةسوق/١١٦٨
٢٠٠٢الخرطوم.جامعةبروكس.فریدبنشریفمحمدتحقیق
السنةاتباعالياألمةسوق/١١٦٩

تصحیح الدكتور یحي محمد االمین
دار اقرأ .غسو. نیجیریا ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٣فودي.مج
القدیسحضرةاليالصادقینسوق/١١٧٠

تصحیح الدكتور عبدهللا محمد سیفاوا و مالم انس محمد یعقوب
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دار اقرأ -غسو- نیجیریا- ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢فودي.مج

القدیسحضرةاليالصدیقینسوق/١١٧١
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

عمربنجبریلشیوخناشیخكالممنأشكلفیماالغلیلشفاء/١١٧٢
تحقیق الدكتور سلیمان موسي

دار اقرأ .غسو. نیجیریا  ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.١فودي.مج

الكبريالصلوات١١٧٣
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الجنةطریق/١١٧٤
تحقیق الدكتور عبدهللا محمد سیفاوا.  مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان

بن فودي-صكتو
٢٠١٢.فودي-صكتوبنعثمانجامعةالعربیةاللغةقسمموسيعمرثانيو

الجنةطریق/١١٧٥
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

المعاملةعلوم/١١٧٦
تصحیح الدكتور یحي محمد االمین

دار اقرأ .غسو. نیجیریا ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.١فودي.مج

البیانعمدة/١١٧٧
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
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Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

العبادعمدة/١١٧٨
تحقیق الدكتور عمر محمد بغاراوا. معھد السلطان مشطو سكتو

العلماءعمدة/١١٧٩
تصحیح الدكتور یحي محمد االمین

دار اقرأ .غسو. نیجیریا.  ضمن كتاب مختارات من مؤلفات .الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.١فودي.مج

للمسائلالفتاوي/١١٨٠
تحقیق الدكتور محمد المنصور ابراھیم مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان

٢٠١١نیجیریاكانواألمةدارطباعةفودي-صكتوبن
والظواھرالبواطنعلوملتحقیقالبصائرفتح/١١٨١

تحقیق الدكتور سیني موني والدكتور سألو حسن
٢٠١٢
والظواھرالبواطنعلوملتحقیقالبصائرفتح/١١٨٢

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الكفراھلوالیةوبیناإلسالماھلوالیةبینالفرق/١١٨٣
تحقیق مجلة الدراسات اإلسالمیة والمسیحیة المعھد البابوي

٦١٩٨٠عددبوسكودونمطبعة
الوماالعملعلیھماكشف/١١٨٤

تحقیق الدكتور ابوبكر محمد بخاري
م٢٠٠٢نیجیریا.یابي.عباسانسالناشر
المھتدینكفایة/١١٨٥

تصحیح الدكتور سلیمان موسي
دار اقرأ. غسو. نیجیریا ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٣فودي.مج
التوحیدعلمفيالمھتدینكفایة١١٨٦
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تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

المھديظھورعالماتعليالمحذورات/١١٨٧
تصحیح الدكتور عبدهللا محمد سیفاوا و سلیمان موسي

دار اقرأ. غسو. نیجیریا.  ضمن كتاب. مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢فودي.مج

أبوابمستندفيالطالبمرآة/١١٨٨
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الدنیامدة/١١٨٩
تصحیح الدكتور سلیمان موسي ومالم انس محمد یعقوب

دار اقرأ .غسو. نیجیریا.  ضمن كتاب. مختارات. من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٣فودي.مج

األعمالمصلحة/١١٩٠
تصحیح الدكتور عبدهللا محمد سیفاوا و سلیمان موسي

دار اقرأ .غسو. نیجیریا ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.١مجفودي.
السوداناھلمعرفتھااليیحتاجالتيمھمةمسائل/١١٩١

تحقیق الدكتور حسن عیسي عبدالظاھر
فوديبنعثمانالشیخمناجاة/١١٩٢
Sankoreبروكس.فریدبنشریفمحمدتحقیق institute of Islamic

African studies Maiwurno Sennar State Sudan
الزمانأمورفيهللابإذنبھیھتدوناإلخواننجم/١١٩٣

تحقیق وتعلیق وتقدیم الدكتور أحمد مصطفي أبوالخیر
م١٩٩٠المنصورة.جامعةالتراث.وتحقیقوالمخطوطاتالوثائقمركز

األمةنصائح/١١٩٤
تصحیح الدكتور محمد مودي شوني
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.٣فودي.مجبنعثمانالشیخمؤلفاتمنمختاراتكتابضمنغسو.اقرأ.دار
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز

الزماناھلنصیحة/١١٩٥
تحقیق معلم محمد بوكر.  صكتو

الزماناھلنصیحة/١١٩٦
تصحیح الدكتور سراج موسي

دار اقرأ. غسو. نیجیریا.  ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٣فودي.مج

األلبابنور/١١٩٧
تحقیق الدكتور اسماعیل حلمت

٤٢١٩٩٨مجاألفریقیة.المجلة
األلبابنور/١١٩٨

تحقیق الدكتور إبراھیم سلیمان
الطالبھدایة/١١٩٩

تحقیق الدكتور ابوبكر علي غندو
دار اقرأ .غسو. نیجیریا ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.١فودي.مج
السوداناھلوثیقة/١٢٠٠
D.H.BIVARتحقیق

Vol,2 No 2j.A.H.
الشیخورد/١٢٠١

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الشیخ عبدهللا بن فوديمخطوطاتب)(

المصطفياخالق/١٢٠٢
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
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Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

النسوخإیداع/١٢٠٣
تحقیق الدكتور محمد احمد البدوي

مجلة الوثائق والمخطوطات.
١٩٨٧السنةالثانيالعدداإلیطالي.الغزوضدلیبیاجھاددراساتمركز

النسوخإیداع/١٢٠٤
تحقیق الدكتور متباي رجب

جامعة ….
والصالحینالعلماءتاریخ١٢٠٥
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عبدهللا بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمجفودي.
الصالةفيوالترھیبالترغیب١٢٠٦

تحقیق الدكتور الطیب عبدالرحیم محمد الفالتي
جامعة بایرو.  كانو

الورقاتتزیین/١٢٠٧
تحقیق الدكتور ھسكت

فوديبنعثمانالشیخاعجمماتعریب١٢٠٨
تحقیق

دار اقرأ غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عبدهللا بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمج.فودي.
األراضيمواتفياالختصاصاسبابالراضيتعلیم/١٢٠٩
A.A.Gwanduالدكتورتحقیق
الشیطانخصالمناإلنسانتھذیب/١٢١٠

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

السیاسةجودة/١٢١١
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دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عبدهللا بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمجفودي.
التصریفعلمفيالرصینالحصن/١٢١٢

تحقیق الدكتور محمد صالح حسین
١٩٨٤كانو.بایروجامعة
النجاةسبیل/١٢١٣

تصحیح الدكتور سلیمان موسي ومحمد مودي شوني
دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢مجفودي
النجاةسبیل/١٢١٤

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

المصليضوء/١٢١٥
تصحیح الدكتور عبدهللا غندو ومحمد مودي شوني

دار اقرأ. غسو. نیجیریا ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزفودي.
األمراءضیاء/١٢١٦

تحقیق الدكتور حامد الكالي
Publishing house Kaduna

األحكامضیاء/١٢١٧
تحقیق الدكتور شیحو یاموسي

١٩٥٦زاریافيطبعزاریابلوأحمدوجامعة
االولالجزءالتنزیلمعانيفيالتأویلضیاء/١٢١٨
١٩٦٠القاھرةاالستقامةمطبعة
األحكاممنوعلیھملھمفیماالحكامضیاء/١٢١٩

تصحیح الدكتور سلیمان موسي
دار اقرأ. غسو. نیجیریا ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٣مجفودي
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السلطانضیاء/١٢٢٠
تصحیح الدكتور سلیمان موسي

.٣مجفوديبنعثمانالشیخمؤلفاتمنمختاراتكتابضمنغسو.اقرأ.دار
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز

السندضیاء/١٢٢١
تصحیح الدكتور مالم انس محمد یعقوب

.٢مجفوديبنعثمانالشیخمؤلفاتمنمختاراتكتابضمنغسو.اقرأ.دار
مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان بن فودي-صكتو

النوازلوفتاويالسیاساتضیاء/١٢٢٢
تحقیق الدكتور أحمد محمد كأني.

١٩٨٨القاھرةالعربي.لإلعالمالزھراء
السیاساتضیاء/١٢٢٣

تصحیح الدكتور محمد مودي شوني
.٣مجفوديبنعثمانالشیخمؤلفاتمنمختاراتكتابضمنغسو.اقرأ.دار

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز
المجاھدینضیاء/١٢٢٤

تصحیح الدكتور أبوعلي غندو وسلیمان موسي
دار اقرأ. غسو. نیجیریا ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزفودي.
الكریمالقرآنعلومفيالجلیلةالفوائد/١٢٢٥

تحقیق الدكتور عبدالعلي عبدالحمید
جامعة بایرو كانو. الناشر الحاج محمد طن ایغي

االولالجزءالقرآنتفسیرفيالسودانضعفاءكفایة/١٢٢٦
١٩٥٧لندنم.د.س..ھسكتتحقیق
الثانيالجزءالقرآنتفسیرفيالسودانضعفاءكفایة/١٢٢٧

تحقیق الدكتور ھسكت
البیوعفيالعوامكفایة/١٢٢٨

تحقیق وشرح  الدكتور محمد الخرشي بلو غل غل. سكتو
اإلیماناھلعليباالنكارالتعرضعناإلخوانكف/١٢٢٩
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تحقیق الدكتور محمد أمین بخاري. صكتو
اإلیماناھلعليباالنكارالتعرضعناإلخوانكف/١٢٣٠

تصحیح الدكتور ثاني یوسف برنن تدو
دار اقرأ. غسو. نیجیریا ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن

٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزفودي.
األعرابفيالبرقلمع١٢٣١
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عبدهللا بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمج.فودي.
القواعدعلمفيالمصوناللؤلؤ١٢٣٢
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات الشیخ عبدهللا بن
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمج.فودي.
فوديبنعبدهللالشیخودعواتورد١٢٣٣

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

ج) مخطوطات األمیر محمد بلو(
السیاسةأصول/١٢٣٤

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies
Maiwurno Sennar State Sudan

والمجاھدینالمھاجرینأقسام/١٢٣٦
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد
بلو. مج. مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان بن فودي-صكتو

٢٠١٣
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المثانيسبعفيالتيالعلومفياإلشارة/١٢٣٦
تحقیق الدكتور یحي محمد االمین

األمیرمؤلفاتمنمختاراتكتابضمن.٢نیجیریاغسواقرأ.دار
م٢.٢٠١٣مجبلومحمد

االرحامصلةأموربعضفيواعالمإشاعة/١٢٣٧
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد
بلو مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان بن فودي-صكتو

الخالفمسائلذكرفياإلنصاف/١٢٣٨
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد
بلو مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان بن فودي-صكتو

التكروربالدتاریخفيالمیسورانفاق/١٢٣٩
١٩٦٤القاھرة.الشریف.األزھرعلماءتحقیق
التكروربالدتاریخفيالمیسورانفاق/١٢٤٠

تحقیق الدكتور الطیب عبدالرحیم محمد الفالتي.  جامعة القرآن الكریم.  السودان
التكروربالدتاریخفيالمیسورانفاق/١٢٤١
١٩٩٦المغربالرباطفيالثانيالحسنجامعةالشاذلي.بھیجةالدكتورةتحقیق
الجامعالوردفيالالمعالبدر١٢٤٢
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمج.

المغفرةبھاتدركالتيالخصالفيالمسفرةالبدور١٢٤٣
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو. مج
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.

الباسورعلةفيالبیان١٢٤٤
تحقیق



87

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمج.

الدیدانأدویةعلياإلخوانتنبیھ/١٢٤٥
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمج.

تنبیھ اھل الفھوم علي وجوب اجتناب اھل الشعوذة والنجوم
تحقیق الدكتور یحي محمد االمین

دار اقرأ غسو نیجیریا.  ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
م٢٠١٣فودي-صكتو.بنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢مج

المكاسبأحكامعليالصاحبتنبیھ/١٢٤٦
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الجیالنيلمحمدنصائحالمبانيمنجمل/١٢٤٧
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمج.

المسافرعليالالزمةاألحكامالبصائرفيحلیة/١٢٤٨
تحقیق الدكتور یحي محمد االمین

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز٢مج

إمالئيمنالمكتوبخذ/١٢٤٩
تحقیق

دار اقرأ غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو. مج.
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز

هللاوباھلبا�التعلقفياالشتباهرفع/١٢٥٠
تحقیق الدكتور یحي محمد االمین.مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان بن

فودي-صكتو
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والظلمةبالكفرةالتشبھفيالشبھةرفع/١٢٥١
تحقیق الدكتور یحي محمد االمین

٢مجبلومحمداألمیرمؤلفاتمنمختاراتكتابضمننیجیریا.غسواقرأدار
م٢٠١٣فودي-صكتو.بنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز

األحكاممداركذكرفياالسقامشفاء/١٢٥٢
٢٠١٧نیجیریا.بوشي.بللو.آدمالقاضيالدكتورتحقیق
والبصیرةالعلماھلمنھاجفيالظھیرةشمس/١٢٥٣
٢٠١٧نیجیریا.بوشي.بللو.آدمالقاضيالدكتورتحقیق
السائبالطبفيالراكبعجالة/١٢٥٤
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمج.

الرسولتفاصیلفيالسؤالغایة/١٢٥٥
تحقیق الدكتور یحي محمد االمین

دار اقرأ غسو. نیجیریا.  ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
م٢٠١٣فودي-صكتو.بنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢مج

یعقوباألمیرتوصیةفيالشؤبوبالغیث/١٢٥٦
تحقیق الدكتور یحي محمد االمین

دار اقرأ غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
م٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراسات.مركز٢مج

العدلاإلمامسیرةفيالوبلالغیث/١٢٥٧
تحقیق الدكتور عمر بلو. صكتو

حدثینيویحكنفسیااالقصیدة/١٢٥٨
تحقیق الدكتور یحي محمد االمین

دار اقرأ غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
م٢٠١٣فودي-صكتو.بنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز.٢مج

المبیتفيوالقسمالنفقةفيالمنعوتالقوى/١٢٥٩
تحقیق الدكتور یحي محمد االمین
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دار اقرأ غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
م٢٠١٣فودي-صكتو.بنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراسات.مركز٢مج

المھتدینكشف/١٢٦٠
تحقیق

دار اقرأ غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو. مج.
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركز

األنسابمجموع/١٢٦١
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب مختارات من مؤلفات األمیر محمد بلو.
٢٠١٣فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیةالدراساتمركزمج.

االستغفارمجموع/١٢٦٢
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

العشرواللیاليالمعلوماتاالیامفيالفجرنور/١٢٦٣
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

(د) مخطوطات بعض الفودیین
أمیر المؤمنین ابوبكر العتیق بن الشیخ عثمان بن فودي

فودي.بنعثمانالمؤمنینأمیربنالعتیقابوبكرالمؤمنینأمیرأجوبة/١٢٦٤
عن كتاب الفقیھ أحمد بن أحمد بن أبي بكر أمام ماسینا

تحقیق الدكتور علي یعقوب استاذ بالجامعة اإلسالمیة النیجر مكتبة التبن للطباعة
٢٠١٠نیجیریا.الغوسواالعالن.والتوزیعوالتصمیم

مریم بنت الشیخ عثمان بن فودي

بنتلمریمالھجرةطریقعنعثمانالشیخبنتمریماالمرسالة/١٢٦٥
الشیخ عثمان بن فودي



90

Sankoreبروكس.فریدبنشریفمحمدتحقیق institute of Islamic
African studies Maiwurno Sennar State Sudan

القاضي عبدهللا بن علي

عليبنعبدهللا١٩٠٣فيسكتوقضاةلقاضيالمعاصریناليرسالة/١٢٦٦
تحقیق الدكتور عمر بلو.

Published by Islamic Academy. Sokoto.
عبدالقادر بن المصطفي

الزمانعلماءبعضترجمان/١٢٦٧
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

المصطفيبنلعبدالقادرواالسماعاألفكارروضة/١٢٦٨
Sankoreبروكس.فریدبنشریفمحمدتحقیق institute of Islamic

African studies Maiwurno Sennar State Sudan
األحزانسلوة/١٢٦٩

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

المواھبمفیدعليالوھابشكر/١٢٧٠
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

والمواثیقالعھود/١٢٧١
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الحقمعرفة/١٢٧٢
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تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الموجوداتنسب/١٢٧٣
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الوزیر عبدالقادر بن قطاطو

بنعبدالقادرللوزیرالقادریةالطریقةتحقیقفيالربانیةالمواھب/١٢٧٤
قطاطو

تحقیق وتعلیق وشرح الدكتورعبدالرحمن بن خضر حفید مصطفي كاتب الشیخ
عثمان بن فودي . العثمانیة للطباعة والنشر والتوزیع واالعالن  صكتو

الوزیر عثمان قطاطو بن لیم

عثمانالشیخكراماتبعضذكرفيالجنانروض/١٢٧٥
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

والبیانالكشف/١٢٧٦
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان بن
فودي-صكتو

الیسیرمجموع/١٢٧٧
تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan
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عبدالقادر بن محمد البخاري

السودانفيالخلفاءبأخباراإلخوانتبشیر/١٢٧٨
تحقیق

دار اقرأ. غسو. نیجیریا. ضمن كتاب
مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان بن فودي-صكتو

الشیخ محمد الوالي بن سلیمان الفالتي
التوحیدعلممعرفةفيالفریدالمنھج/١٢٧٩

تحقیق األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

:ثانیا المترجمة لغیر العربیة

الشیخ عثمان بن فودي

فوديبنعثمانللشیخالبدعة.واخمادالسنةأحیاء/١٢٨٠
ترجمة الي االنجلیزیة

لالمیر محمد شریف بن فرید بروكس.
Sankore institute of Islamic. African studies.

الفقیراسانید/١٢٨١
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الدینأصول/١٢٨٢
ترجمة الي االنجلیزیة واالسبانیة والفرنسیة والروسیة



93

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الطریقةأصول/١٢٨٣
ترجمة الي االنجلیزیة

الشیخ محمد شریف بن فرید بروكس.
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الوالیةأصول/١٢٨٤
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الدعاءبستان/١٢٨٥
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

وإقامةاإلمامنصبوجوبوبیانالعبادعليالھجرةوجوببیان/١٢٨٦
الجھاد

ترجمة الي االنجلیزیة
الدكتور فتحي حسن المصري

األحمدیةاألمةتبشیر/١٢٨٧
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الساعةأشراطھجومقربعلياألمةتنبیھ/١٢٨٨
ترجمة الي االنجلیزیة
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األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

للتخلقوالذيللتحققالتصوفعلمبینالتفرقة/١٢٨٩
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الشیخحرز/١٢٩٠
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

فوديبنعثمانالشیخدالیة/١٢٩١
ترجمة الي االنجلیزیة والصینیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

فوديبنعثمانالشیخدالئل/١٢٩٢
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الصوفیةللساداتالذھبیةالسالسل/١٢٩٣
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

القادریةالسالسل/١٢٩٤
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ترجمة الي االنجلیزیة
األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

القدیسحضرةاليالصادقینسوق/١٢٩٥
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

السنةاتباعالياألمةسوق/١٢٩٦
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الكبريالصلوات/١٢٩٧
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الجنةطریق/١٢٩٨
ترجمة الي االنجلیزیة

الدكتور عبدهللا محمد سیفاوا
الجنةطریق/١٢٩٩

ترجمة الي االنجلیزیة
األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

االعیانعليوجبتالتيالعلومفيالبیانعمدة/١٣٠٠
ترجمة الي االنجلیزیة
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Sankoreبروكس.فریدبنشریفمحمدالشیخ institute of Islamic
African studies

العبادعمدة/١٣٠١
ترجمة الي االنجلیزیة

Sankoreبروكس.فریدبنشریفمحمدالشیخ institute of Islamic
African studies

المتعبدینعمدة/١٣٠٢
ترجمة الي االنجلیزیة

Sankoreبروكس.فریدبنشریفمحمدالشیخ institute of Islamic
African studies

البصائرفتح/١٣٠٣
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

التوحیدعلمفيالمھتدینكفایة/١٣٠٤
ترجمة الي االنجلیزیة والفرنسیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

أبوابمستندفيالطالبمرأت/١٣٠٥
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الشیخورد/١٣٠٦
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
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Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الشیخ عبدهللا بن فودي

المصطفيأخالق/١٣٠٧
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

النسوخإیداع/١٣٠٨
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر ألفا محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies.

.الورقاتتزیین/١٣٠٩
ترجمة الي الھوسا

للعالمة عمر محمد بوي . سكتو
فوديبنعبدهللاللشیخاألنامسیدورسولناربناهللابتعظیماألنامتعلیم/١٣١٠

ترجمة الي االنجلیزیة
األمیر ألفا محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies.
الشیطانخصالمناإلنسانتھذیب/١٣١١

ترجمة الي االنجلیزیة
األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الصالةروح/١٣١٢
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ترجمة الي االنجلیزیة
األمیر ألفا محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies.
النجاةسبیل/١٣١٣

ترجمة الي االنجلیزیة
األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

األحكامضیاء/١٣١٤
ترجمة الي االنجلیزیة

للدكتور شیحو یاموسي
م١٩٥٦زاریابلو.احمدو
فوديبنعبدهللاللشیخاألمراءضیاء/١٣١٥

ترجمة الي االنجلیزیة
للدكتور حامد الكالي

األحكاممنوعلیھملھمفیماالحكامضیاء/١٣١٦
ترجمة الي االنجلیزیة

لالمیر محمد شریف بن فرید بروكس.
Sankore institute of Islamic-African studies.

القرآن.تفسیرفيالسودانضعفاءكفایة/١٣١٧
ترجمة الي االنجلیزیة

للدكتور ھسكت
م١٩٥٧لندن

فوديبنعبدهللالشیخورد/١٣١٨
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

األمیر محمد بلو
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الصالحاتالباقیاتفيجاءفیماالواضحاتالتنبیھات/١٣١٩
ترجمة الي االنجلیزیة

Sankoreبروكس.فریدبنشریفمحمدالشیخ institute of Islamic
African studies

السیاسةأصول/١٣٢٠
ترجمة الي االنجلیزیة

Sankoreبروكس.فریدبنشریفمحمدالشیخ institute of Islamic
African studies

التكروربالدتاریخفيالمیسورانفاق/١٣٢١
ترجمة الي االنجلیزیة

E.J.Amett. 1922
شافیةاألمراضفيرسالة/١٣٢٢

ترجمة الي االنجلیزیة
Sankoreبروكس.فریدبنشریفمحمدالشیخ institute of Islamic

African studies

االستغفارمجموع/١٣٢٣
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

العشرواللیاليالمعلوماتاالیامفيالفجرنور/١٣٢٤
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

نانا أسماء بنت الشیخ عثمان بن فودي
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اسماءناناأعمالمنعمل٦٠عدد/١٣٢٥
Jeanترجمة Boyd and B.B.Marck

Theكتابفي collected works of Nana Asma'u Daughter of
Usman Dan fodio

الوزیر عثمان قطاطو بن لیم
عثمانالشیخكراماتبعضذكرفيالجنانروض/١٢٢٦

ترجمة الي االنجلیزیة
األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الیسیرمجموع/١٣٢٧
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

عبدالقادر بن المصطفي

الزمانعلماءبعضترجمان/١٣٢٨
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

األفكارروضة/١٣٢٩
ترجمة الي االنجلیزیة األمیر محمد شریف بن فرید بروكس

Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan
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األحزانسلوة/١٣٣٠
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

المواھبمفیدعليالوھابشكر/١٣٣١
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الحقمعرفة/١٣٣٢
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

والمواثیقالعھود/١٣٣٣
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الموجوداتنسب/١٣٣٤
ترجمة الي االنجلیزیة

األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

الشیخ محمد الوالي بن سلیمان الفالتي
التوحیدعلممعرفةفيالفریدالمنھج/١٣٣٥

ترجمة الي االنجلیزیة
األمیر محمد شریف بن فرید بروكس
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Sankore institute of Islamic African studies Maiwurno
Sennar State Sudan

أمیر المؤمنین الطاھر االول
قصیدةالنصاريزامنن/١٣٣٦

ترجمة الي االنجلیزیة
Sankoreبروكسفریدبنشریفمحمداألمیر institute of Islamic

African studies Maiwurno Sennar State Sudan
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الفصل الثامن
الكتب والرسائل العلمیة  العربیة والمعربة

(أ) العربیة:

البروفسیر أحمد محمد كأني

أفریقیاغربفياإلسالميالجھاد/١٣٣٧
م١٩٨٧-القاھرة-العربيلإلعالمالزھراء-

الدكتور علي بن غانم الھاجري

فوديبنعثمانالشیخوعالمھاافریقیااسطورة/١٣٣٨
عبدهللا آدم االلوري

فوديبنعثمانوالشیخنیجیریافياإلسالم/١٣٣٩
م١٩٧١-بیروت

أفریقیاتاریخموجز/١٣٤٠
م١٩٦٥بیروت-الحیاةدارمكتبة

الجاھلیةوتقالیداإلسالم/١٣٤١
١٩٧٩.القاھرة
النیجیریة.الدیارفياألدبیةالدراساتمصباح/١٣٤٢

أحمد بن محمد لواء الدین

ترسیخھفيفوديبنعثمانالشیخودورنیجیریافياإلسالم/١٣٤٣
عومار عطیة
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علىوتأثیراتھاجذورھااإلصالحیة.وحركتھفوديبنعثمانالشیخ/١٣٤٤
م)١٨١٧-١٧٥٤(أفریقیاغرب

م٢٠١٦الجزائر-غردایةجامعة-ماجستیررسالة-
محمد بن علي السكاكر

فوديمحمدبنعثمانالشیخودعوةعبدالوھاببنمحمدالشیخدعوة/١٤٤٥
ه١٤٠٧الریاض-االجتماعیةالعلومكلیة-

م١٨٣٧-١٨١٧عھدهفيالصكتیةوالدولةبلومحمد/١٣٤٦
م٢٠٠٠اإلسالمیة-الریاض.سعودبنمحمداإلمامجامعة

حسن عیسي عبدالظاھر

الفوالندولةوقیامأفریقیاغربفياإلسالمیةالدعوة/١٣٤٧
م١٩٩١-العربيلإلعالمالزھراء-

موري الست
سكتودولة/١٣٤٨

ترجمة الي اللغة العربیة
دكتور الطیب عبدالرحیم محمد الفالتي

جامعة بایرو كانو

عبدالفتاح مواد الغنیمي

أفریقیاغربفياإلسالميالمدحركة/١٣٤٩
م١٩٨٥-القاھرة-الشرقنھضةمكتبة-

باري عثمان برایما

االفریقيالغربفياإلسالمیةالحضاراتجزور/١٣٥٠
م٢٠٠٠--القاھرةاالمیندار-

_____________
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وحضارةتاریخأفریقیاغربفيالمسلمون/١٣٥١
م٢٠٠٧-بیروتالعلمیةالكتبدار

أحمد بوعتروس

القرنإبانالصحراءجنوبأفریقیاغربفياإلصالحیةالحركات/١٣٥٢
الثالث عشر الھجري والتاسع عشر المیالدي

م٢٠٠٩الجزائر--الھدي-دار
عبدهللا عبدالرازق ابراھیم

نیجیریافياإلسالمیةوالحضاراتاإلسالم/١٣٥٣
- مكتبة االنجلو المصریة - القاھرة

أفریقیاقارةفيالصوفیةالطرقعليأضواء/١٣٥٤
١٩٩٠.مبدوليمكتبة.

غربفيالدینیةوأثارھااإلصالحیةفوديبنعثمانالشیخحركة//١٣٥٥
أفریقیا.

جامعة أفریقیا.  وقطر
اإلسالمیةسوكوتودولة/١٣٥٦
م١٩٠٣-١٨١٧

رسالة ماجستیر غیر منشورة

أحمد مھدي رزق هللا

قبلأفریقیاغربفياإلسالميوالتعلیمواالسالمالتجارةحركة//١٣٥٧
االستعمار واثارھا الحضاریة

.دتم١٩٩٨--الریاضاالسالمیةوالدراساتللبحوثفیصلالملكمركز-

بلعالم محمد باي
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والمأثر-والمعرفةالعلوممنلھاوماوالحاضرالماضيفيالفالنقبیلة/١٣٥٨
م٢٠٠٤-ھومةدار-

بن أیوب ناجي علي

والیوماألمسبیننیجیریافياالسالمعنلمحات//١٣٥٩
- دار الكتاب الحدیث-الكویت . دت.

بو عزیز یحي

اإلسالمیةالغربیةأفریقیاتاریخ/١٣٦٠
م٢٠٠٩--الجزائرالبصائردار-

حسن ابراھیم حسن

األفریقیةالقارةفياإلسالمانتشار//١٣٦١
م١٩٦٣--القاھرةالمصریةالنھضةمكتبة-

ذھني الھام محمد علي

الفرنسياالستعمارضدأفریقیاغربفياإلسالمیةالممالكجھاد/١٣٦٢
١٩٥٠م١٩١٤

م١٩٨٨-الریاض-المریخدار-
زیادیة عبدالقادر

الصحراءجنوبالغربیةأفریقیافياالروبيوالتأثیرالعربیةالحضارة/١٣٦٣
م١٩٨٩--الجزائرللكتابالوطنیةالمؤسسة-

المسلمینالعربومؤلفاتمأثرفيالصحراءجنوبأفریقیاعندراسة/١٣٦٤
- دیوان المطبوعات الجامعیة - الجزائر .دت.

حجازيمصطفي
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االسالميالھوساادب/١٣٦٥
ه١٤١٩الریاضاإلسالمیة-سعودبنمحمداإلمامجامعة-

عبدالقادر خالد علي

الحیاةعليوأثرهونیجیریابالنیجرالھوساإماراتفياإلسالمانتشار/١٣٦٦
االقتصادیة واالجتماعیة

م٢٠١٤-القاھرة-العربيالفكردار-
عمار ھالل

أفریقیاغربفيالعربیةوالثقافةاإلسالمونشرالصوفیةالطرق/١٣٦٧
م١٩٨٨-والسیاحة-الجزائرالثقافةوزارة-

محمد شریف بن فرید

المفیدالتعلیممنھجفيالصندیداألمیرمعاونة/١٣٦٨
م٢٠٠٨-الدولیةللدراساتاالفریقياإلسالمي-المعھد
عثمانالشیخسیرةفيالزماننور/١٣٦٩

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
المصطفيبنعبدالقادرالشیخوزمانحیات/١٣٧٠

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
ابوبكرمایرنوسلطانمرثیة/١٣٧١

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
بلومحمدلالمیرشافیةلألمراضالرسالةعليالشرح/١٣٧٢

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
السنةاتباعالياألمةسوقكتابشرحفيالنعمةواتماماللمعةذوق/١٣٧٣

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
المصطفياخالقشرحفيالدجيواجالءالصفاءنیل/١٣٧٤

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
الدینأصولكتابشرحفيالعارفینقوت/١٣٧٥
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معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
عثمانالشیخمناجاةشرح/١٣٧٦

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
والمحترفینالمتعبدینعمدةكتابشرحفيوالمخلصینالمتاھبینعدة/١٣٧٧

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
األنامتعلیمكتابشرحفياالفھاموایقاظالظالممصباح/١٣٧٨

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
جبریلسؤالحدیثوتأویلالسبیلتسھیل/١٣٧٩

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة

فداح نعیم

اإلسالمظلفيالغربیةأفریقیا//١٣٨٠
م١٩٦٠-دمشق-نعیمفداح

الغربیةأفریقیافيأروباوحضارةاإلسالمحضارة//١٣٨١
- الشركة الوطنیة للطباعة والنشر والتوزیع -الجزائر .دت

الودغیري عبدالعلي

التاثیرمنومالمحاالفریقيبالغرباإلسالمیةوالثقافةالعربیةاللغة/١٣٨٢
المغربي

م٢٠١١-الرباطاإلنسانیة-والعلوماآلدابكلیة-

سید أحمد العراقي

الصكتیةالخالفةفيالحكمنظام/١٣٨٣
م١٩٨٧--الخرطوم

أفریقیافياإلسالمتاریخ/١٣٨٤
المركز اإلسالمي-الخرطوم

ه١٤٠٣
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ایمن علي محمد السیسي

م١٨١٧م١٧٥٤فوديبنعثمانللشیخواالجتماعيالدینيالفكر/١٣٨٥
-رسالة ماجستیر -معھد البحوث والدراسات األفریقیة قسم التاریخ -جامعة

م٢٠١٤-القاھرة

ابراھیم علي طرخان

البرنوإمبراطوریة/١٣٨٦
م١٩٧٥--القاھرةللكتابالعامةالمصریةالھیئة-

اإلسالمیة.الفوالنیینإمبراطوریة/١٣٨٧
.١٩٧٥القاھرة.

البكري ابو عبدهللا بن عبدالعزیز

م١٨٥٧والجزائروالمغربأفریقیافيالمغرب/١٣٨٨

حسن أحمد محمود

أفریقیافيالعربیةوالثقافةاإلسالم/١٣٨٩
م١٩٦٣-القاھرة-

شیحو أحمد سعید

م١٩٦٦-١٨٠٤نیجیریافيوادابھاالعربیةاللغةحركة/١٣٩٠
- دار المعارف -القاھرة

عبدالرحمن زكي
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٣٨٤عددكتابالفسلسلة.الغربیةأفریقیافياإلسالمیةالدولةتاریخ/١٣٩١
م١٩٦١القاھرة-

عبدالفتاح ابراھیم

نیجیریافياإلسالمیةوالحضارةاإلسالم/١٣٩٢
م١٩٨٨القاھرة-انجلو-مكتبة

أفریقیافيالصوفیةالطرق/١٣٩٣
م١٩٨٨-القاھرةالثقافةدار-

علي ابوبكر

م١٩٦٠-١٧٥٠نیجیریافيالعربیةالثقافة/١٣٩٤
م١٩٧٢بیروت-

مصطفي الشعیني

والمجتمعالدولةنیجیریا/١٣٩٥
م١٩٥٧-القاھرة-

محمد عیسي تالتة مفرا

فوديبنعثمانالشیخبھاقامالتياإلسالمیةالحركةعنموجزتاریخ/١٣٩٦
-دار األمة كانو نیجیریا

فودي.بناسسھاالتيالخالفةعلياالنجلیزياالستعمارماسي/١٣٩٧
م٢٠١٢.نیجیریا.كانومدینةاألمة.دارمطبعة
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عبدالعظیم االجطل

اإلسالمیةنیجیریافيالدینيوأثرهفوديبنعبدهللالمفسر/١٣٩٨

یحي میرزائي

أفریقیاغربفيالتغیریةوحركتھفوديبنعثمانالشیخ/١٣٩٩

البروفسیر محمد ابراھیم ابوسلیم

المھدیةفيالفكریةالحركة/١٤٠٠
م١٩٧٠للنشرالخرطومجامعةدار-

جاه ابا ادم الحاج

الثقافةمردودحالةدراسةاألفریقیة.الثقافةعلياإلسالمیةالثقافةأثر/١٤٠١
األفریقیة غرب أفریقیا

م٢٠٠٦-والتكنولوجیا-الخرطومللعلومالسودانجامعة-

دكتور زكریا حسین

الغربیةأفریقیافيالعربیةلطالباألدبیةالمأدبة/١٤٠٢
م٢٠٠٠-نیجیریابوشيالنوردار-

دكتور عیسي البي ابوبكر

واالزدھارالتطورآفاقنیجیریافيوادابھاالعربیةاللغة/١٤٠٣
م٢٠٠١األمة--دارنیجیریاالورین-



112

الدكتور عبدالباقي شعیب اغاكا

فوديبنعبدهللالديالقرآنیةالبالغة/١٤٠٤
م٢٠٠٢-القاھرة-للنشرالمختارمؤسسة-

محمد سمیر التابعي

فوديبنعثمان/١٤٠٥
- رسالة ماجستیر غیر منشورة -معھد البحوث والدراسات األفریقیة- جامعة

م١٩٧٦-القاھرة

عبدالخالقنیفبني فؤاد

)١٨٣٧-١٨١٧(نیجیریاشمالبلومحمدالخلیفةعصر/١٤٠٦
- رسالة دكتوراة غیر منشورة معھد البحوث والدراسات األفریقیة-جامعة

م١٩٩٩-القاھرة

الدكتورة بھیجة الشاذلي

التاریخدراسةفيمساھمةفودي.بنعثمانالشیخعندالسیاسيالفكر/١٤٠٧
السیاسي للسودان األوسط خالل القرن التاسع عشر

-رسالة دكتوراة كلیة اآلداب جامعة الحسن الثاني - المغرب
الصحراء.جنوبأفریقیافيوالدولةاإلسالم/١٤٠٨

مركز الدراسات الصحراویة.
م٢٠١٥المغرب.الرباطالخامس.محمدجامعة

ابوالحسن علي السماني

سوكوتودولةفيالسیاسيالفكرنصوصتطبیق/١٤٠٩
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م١٩٩٠--الخرطومھایلدار-

الدكتور محمد صالح أیوب

أفریقیاوسطفياالجتماعيالتحدیثجماعات/١٤١٠
م١٩٩١القاھرة

مختار عبدالرحمن

نیجیریافياإلسالمانتشارفيفوديبنأثر/١٤١٢
م١٩٦٧العلومداركلیةالقاھرة-جامعةمنشورةغیرماجستیررسالة-

دكتور عبدالرحمن أحمد عثمان

الفوالنيقبیلةتنصیرمشروع/١٤١٢
- دار المركز اإلسالمي-الخرطوم

عمر أحمد سعید

فوديبنعبدهللالشیخعندالصوفيالتفكیر/١٤١٣
رسالة ماجستیر في الدراسات اإلسالمیة  غیر منشورة

الحاجالدكتور محمد احمد

الشمالياإلقلیمفياإلسالمیةوالحضاراتفوديبنعثمانالشیخ/١٤١٤
لجمھوریة نیجیریا االتحادیة

محمد الفالتيالدكتور الطیب عبدالرحیم
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بایروجامعةوفھارسھاالفودیینبعضمخطوطات/١٤١٥
جامعة بایرو كانو

السودانفيوالتنمویةاإلسالمیةومساھمتھمأفریقیافيالفالتة/١٤١٦
م١٩٩٤الكویت.الحدیث.الكتابدار

عثمان سید احمد اسماعیل البیليالبروفسیر

نیجیریاشمالتاریخبحثالعربیة:مشروعالمخطوطاتفھرست/١٤١٧
م١٩٨٤-للنشرالخرطومجامعةدار-الخرطوم

األمیر محمد بلو

وتعلیقدراسةبلومحمدلالمیرالتكرور.بالدتاریخفيالمیسورانفاق/١٤١٨
عبدالنعیم ضیفي عبدالنعیم عثمان

جامعة القاھرة -الجزیرة للنشر والتوزیع

فاطمة عبدالسالم

ماجستیر.التفسیر.رسالةفيفوديبنعثمانالشیخمنھج/١٤١٩
جامعة المدینة العالمیة -مالیزیا -قسم القرأن الكریم

م٢٠١٣

مصباح الدین حمید

والسنةالكتابضوءعليعقیدتھالفالتيفوديبنعثمانالشیخ/١٤٢٠
ماجستیر جامعة …. المملكة العربیة السعودیة

م١٩٨٢

الشیخ عثمان بن محمد سمبو الماسني
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فوديبنعثمانالشیخلفتاويالحاويالجامعشرح/١٤٢١

بللو تكرالدكتور

نیجیریاشمالاإلسالمي.المجتمعخدمةفيفوديبنعثمانالشیخدور/١٤٢٢
نموزجا

قسم الدراسات االسالمیة جامعة والیة یوبي دماترو -نیجیریا

یحي محمد االمین

واإلسالمیةالعربیةالثقافةفيصكتووزراءتحفة/١٤٢٣
مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان بن فودي. صكتو

م٢٠٠٨

االمین ابومنقاالبروفسیر

النیلوبحرالنیجرنھر/١٤٢٤
م٢٠٢١-الخرطومجامعةمطبعة

البروفسور بابكر حسن قدرماري

نیجیریادولة/١٤٢٥
المركز اإلسالمي االفریقي-الخرطوم

یولیو١٩٨٦

بن یونسابراھیم صالح
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-برنو.كانمإمبراطوریةفيالعربوحیاةاإلسالمتاریخ/١٤٢٦
م١٩٧٦-مصرالحلبيالبابيمصطفيومطبعةمكتبة

محمد الخرشي بلو غل غل

فوديبنعثمانالشیخالمؤمنینأمیر/١٤٢٧
سكتو

الدكتور علي الكماسي

فودي.ابنالشیخحیاةذكرفيالظمانمورد/١٤٢٨
كانو . نیجیریا

دكتورة دنیا العشري

أفریقیا.غربفياإلسالمنشرفيودورهفوديبنعثمان/١٤٢٩
- باحثة ومتخصصة عالقات دولیة -جامعة القاھرة

م٢٠١٨سبتمبر

عبدالمجید دریفي وعلي تویریك

فودي..عثمانبنبلمحمد/١٤٣٠
م٢٠٢٠یونیو١٦الجزائر.أدراردرایةأحمدجامعةماجستیررسالة

كلو ابراھیم ھارون
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الحدیثمصطلحمجالفيومساھمتھفوديبنعثمانالشیخ/١٤٣١
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا-الخرطوم

عائشة غندوز وسومیة تقرورت

.الھوسابالدفيالفوالنيمملكةازدھارفيودورهبلومحمدالسلطان/١٤٣٢
ماجستیر. جامعة الجیالني بونعامة خمیس ملیانة.

م.٢٠٢٠

بشیر بن عبدالنبي و بوبكر مفتاحي

.١٨٢٩-١٧٦٦وأثره.حیاتھفوديبنعبدهللالشیخ/١٤٣٣
م٢٠١٩الجزائر.أدرار.درایةأحمدجامعةماجستیررسالة

آدم بمبا

فودیو.دانعثمانالشیخعندالتربويالفكر/١٤٣٤
أكادیمیة الدراسات اإلسالمیة. جامعة ماالیا كوااللمبور مالیزیة

الدكتور القاضي آدم بللو

.التفسیرفيومؤلفاتھفوديبنعبدهللا/١٤٣٥

الدكتور ابوبكر عثمان الروبي

فوديبنعبدهللادیوانفيوصورهالبیانعطف/١٤٣٦
دراسة نحویة.

الطاھر دوباخ
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م١٨١٧-١٨٠٤أفریقیاغربفيفوديبنعثمانإمارة/١٤٣٧
م٢٠٢٠.الجزائر.سعدهللابوالقاسمجامعةدكتوراةرسالة

الدكتور القاضي آدم بللو نیجیریا
والدكتور فتحة محمد.  الجزائر

فيبنیجیریاسكوتوفياإلسالمیةالخالفةعلماءاسھاماتمننماذج/١٤٣٨
التألیف والتعریب خالل القرن التاسع عشرالمیالدي.

الدكتور ثلبي أحمد

اإلسالمیةوالدولاإلسالمیةوالحضارةاإلسالميالتاریخموسوعة/١٤٣٩
جنوب الصحراء األفریقیة منذ دخول اإلسالم حتي اآلن.

.٦جم١٩٨١طالمصریةالنھضةمكتبة

الدكتور تجاني الزبیر رابح

نیجیریافياإلسالمتاریخ/١٤٤٠
WWW .alukah net.

الدكتور عبدهللا عبدالرازق ابراھیم
والدكتور شوفي عطاء هللا

والمعاصرالحدیثأفریقیاغربتاریخفيدراسات/١٤٤١
م١٩٩٨-القاھرةاإلسكندریة-مكتبة

الفیتوري عطیة مخزوم
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انتشارمرحلةالصحراءوجنوبأفریقیاشرقتاریخفيدراسات/١٤٤٢
اإلسالم.

.م١٩٩٨.الوطنیةالكتبدار.بنغازيقازبونسجامعة

لطیفة شوا وثابت مبروك

.١٩الالقرنبدایةخاللوالجھادالمھادنةأراءالفوالنيمملكة/١٤٤٣
ماجستیر جامعة أحمد درایة. والیة ادرار .الجزائر.

٢٠١٩.

بوكي سكینة

عشرالتاسعالقرنخاللالغربيالسودانفيبالھوساالعلمیةالحركة/١٤٤٤
المیالدي
.م٢٠١٠الجزائروھران.جامعةماجستیر

نسمة روابحي ونعیمة حمرا راس

القرن.خاللدولتھوتنظیماتالجھادیةفوديبنعثمانالشیخحركة/١٤٤٥
التاسع عشر المیالدي.

ماجستیر جامعة…

الدكتور الحمدي أحمد

موقف(حضاريمنظورمناالنجلیزطرفمننیجیریااخضاع/١٤٤٦
الخالفة السكتیة من االحتالل .

م٢٠٢٠الجزائر-درایة-ادرارأحمدجامعة

عبیداوي وردة و حاج حجة
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التاسعالقرنخاللالھوسابالدفيالحضاريودورھاسكوتوحاضرة/١٤٤٧
عشر المیالدي.

م٢٠٢١الجزائرأدرار.درایة.أحمدجامعةماجستیر

أمینة أحمد یحي وامینة محمد مسعود

غربفيالجھادیةالحركاتظھورفيودورهالمغیليعبدالكریماإلمام/١٤٤٨
أفریقیا.

م٢٠١٤الجزائرملیانةخمیسبونعامةالجیالنيجامعةماجستیر

الدكتور عبدهللا سالم بازینة

الصحراءجنوبأفریقیافياإلسالمانتشار/١٤٤٩
م١.٢٠١٠ط.لیبیاوالنشروالمطبوعاتللمكتباتالعامةاإلدارة

دكتور احمد ابراھیم دیاب

م١٨٠٦اإلسالمیةالفالنیةفوديبنعثمانإمبراطوریةوثائقنموزج/١٤٥٠
نقال عن ترخان
جامعة ابادان.

مكي عبدالرحمن علي

ه١٤٠٠-ه١٢٠٠نیجیریاشمالفيواإلسالميالعربيالتعلیممؤسسات/١٤٥١
.

ماجستیر معھد الدراسات األفریقیة واالسویة .جامعة الخرطوم .

دكتور ماش عبدالعزیز أحمد آدم
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نیجیریا.كسیناعلماءقصائدفيوالوصلالفصل/١٤٥٢
دكتوراة في اللغة العربیة. جامعة أمدرمان اإلسالمیة.

محمد صالح ودكتور نبیل رابح آدم سعیددكتور محمد مصطفي

واديسودانفيالمھديلفكرةالترویجفيالسكتیةالجھادعلماءدور/١٤٥٣
النیل.

نماديمحمد تاسع

.فوديبنعبدهللالشیخمنھج/١٤٥٤
دكتوراة- كلیة علوم الدین

م٢٠٠٤األزھر.جامعة

دكتور محمد ھداجي

القرنخاللاألوسطالسودانفياإلصالحيودورھاالفودیةالعائلة/١٤٥٥
التاسع عشرالمیالدي.

م٢٠٢١الجزائر.أدرار.درایة.أحمدجامعةدكتوراةرسالة

الخذراوي عبدالعاطي ابوالعید

التأویلضیاءتفسیرهخاللمنفوديبنعبدهللاعندوالمنسوخالناسخ/١٤٥٦
في معاني التنزیل.

العلوم.دار.م٢٠١٢.المیناجامعةفيماجستیررسالة

ادب ولد سید امحمد
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والسودانموریتانیافيوالسیاسیةاإلصالحیةالحیاةفيكنتھعلماءدور/١٤٥٧
م١٨٦٤-١٧٥٩الغربي
م٢٠٢٢الجزائر.المسیلة.بوضیافجامعةدكتوراة.رسالة

میاقي شعیب عبدهللا

نیجیریاشمالفياإلسالمیةسوكوتومملكةزعماءعنداإلسالميالفكر/١٤٥٨
.٢٠١٩طیبةجامعةدكتوراةرسالة

البروفسیر سمبو ولي جنیدو

١٩٦٠حتي١٨٠٤.منواسلوبھبناؤهصكتومدینةفيالمدیحفن/١٤٥٩
قسم اللغة العربیة جامعة عثمان بن فودي-صكتو.

دار األمة لوكالة المطبوعات . كانو
ودار القلم للطباعة والنشر والتوزیع . بیروت لبنان

الدكتور بدري محمد فھد

وافریقیاالعرببینالصالت/١٤٦٠
م٢٠٠٢األردنالمناھجداراالوليالطبعة

فاطمة الزھراء تدرس
أصلھ،(المیالديعشروالتاسعالثامنالقرنیینفيالفوالني/الشعب١٤٦١

القیاداتھ العسكریة لقبائل الفوالني )
مركز رؤیا جدیدة لجودة البحوث والدراسات . جامعة الجیالني بونعامة خمیس

ملیانة الجزائر
ابوبكر اسماعیل میغا
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-ه٤٠٠الغربيالسودانفيواالصالحیةوالثقافیةالعلمیةالحركة/١٤٦٢
ه١١٠٠

مكتبة التوبة الریاض
مصطفي بلھ محمد طاھر مایرنو

)١٩٠٢–١٩٠٠(الثانيأحمدمیساوأمیر/تاریخ١٣٦٣
معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة

م٢٠٢٢
فوديبنخلفاءمایرنوسالطین/١٤٦٤

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
م٢٠٢١
غندوقاضيراجيومودبوغندووزیرجبریلمالم/الشقیقین١٤٦٥

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
،١٨(القرونفيعثمانالشیخجدماسرانحفیداتمنالعالماتالنساء/١٤٦٦

)المیالدي١٩،٢٠
معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة

م٢٠٢٢
م١٩٠٣فياألولالطاھرالمؤمنینأمیرھجرة/٢٤٦٧

معھد سنكوري للدراسات اإلسالمیة
م٢٠٢٢

عبدالعزیز حمزة عبدالسالم ابوبكر
البشرياللغزالفالتة١٤٦٨
م٢٠٢٢

ب) المعربة:(

Arnoldارنولد-توماس Thomas

اإلسالماليالدعوة/١٤٦٩
ترجمة حسن ابراھیم حسن
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Madhu-نیكار Pankar

.أفریقیاغربفيالزنجیةاإلمبراطوریةتاریخواالسالمالوثنیة/١٤٧٠
ترجمة.

Hopkins ھوبكنز

الغربیةالفریقیااالقتصاديالتاریخ/١٤٧١
م١٩٩٨-القاھرة-للثقافةاالعليالمجلس-بلیعفؤادأحمدترجمة

دي فیج جي

أفریقیاغربتاریخ/١٤٧٢
م١٩٨٢-القاھرة-المعارفدار-نصریوسفالسیدترجمة.

وایدز دونالدل

الصحراءجنوبأفریقیاتاریخ/١٤٧٣
. ترجمة علي أحمد فخري ، شوقي عطاء هللا  - مؤسسة سحل العرب - القاھرة

م١٩٧٦-

دنیس بولم
ترجمةاألفریقیةالحضارات/١٤٧٤

الدكتور علي شاھین .
م١٩٧٤.لبنانبیروتالحیاةمكتبة
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الفصل العاشر
قائمة المقاالت والبحوث العربیة

أ) مقاالت الدوریات(

الجمل شوقي عطاء هللا
ودورسماتھاأفریقیاغربفيالعربیةاإلسالمیةالحضارات-م١٧٣٦/١٩٧٦

الرباط.الثقافیة-الشؤونوزارة٧العددالمناھلمجلةفیھا-المغرب
مخطوطضوءفياتبعھاالتياإلسالميالجھادوسیاسةفوديبنعثمان/١٧٣٧

فرید بوثائق الرباط

السر سید أحمد العراقي
والثقافيالحضاريالدورالتاریخعبراإلسالمیةأفریقیابالد/١٧٣٨
أفریقیا.غربفيالعربیةاللغةانتشار-م١٩٨٥أبریل١٧٣٩

مجلة الدراسات األفریقیة
المركز اإلسالمي-الخرطوم.

ابو الخیر أحمد مصطفي
االفریقيالغربفيإسالمیةریادةفوديبنعثمان-م١٧٤٠/٢٠١٢

العربي - مجلة رسالة التقریب -المجمع العالمي للتقریب بین المذاھب اإلسالمیة
٩٠عدد

م١٩٤٦االلوري-آدمعبدهللا
مننیجیریاالمسماةالغربیةأفریقیةفياإلسالمدخولتاریخ-م١٧٤١/١٩٤٦

مستعمرات بریطانیا
- مجلة األزھر- مطبعة األزھر-

جاه عمر
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عثمانالشیخبجھادوعالقتھالفوتيعمرلجھادجدیدتقویم-١٧٤٢/١٩٨٢
بن فودي

سعودبنمحمداإلمامجامعة٦العدداالجتماعیةالعلومكلیةمجلة-
اإلسالمیة-الریاض

عمر أحمد سعید
أفریقیا.غربفياإلسالميالتجدیدحركاتدورم-١٩٨٩أكتوبر/١٧٤٣
٥العددأفریقیةدراساتمجلةسكتو.جامعة
واإلسالمیةالعربیةالعلومنظمفيالتعلیمیةفوديبنعبدهللالشیخجھود/١٧٤٤

٣٣العددأفریقیةدراساتمجلة-
بنعبدهللاللشیخ(واالدبالتاریخبینالورقاتتزیین-م١٧٤٥/١٩٨٥
فودي)

مجلة الدراسات األفریقیة. المركز اإلسالمي-الخرطوم.
فوديبنعبدهللاوالشیخالغزالياإلمامبینم١٩٩٧یونیو/١٧٤٦

.١٧عدداألفریقیةالدراساتمجلة
المركز اإلسالمي-الخرطوم.

فيالثقافيالتشكیلفياإلسالمأثرحولنظرات-م٢٠٠٢دیسمبر/١٧٤٧
غرب أفریقیا. بالتركیز علي الدور الحضاري لخالفة صكتو.

مجلة الدراسات األفریقیة.
١٨السنة٢٨العدداإلسالمي-الخرطوم.المركز

.
عبدالظاھر حسن عیسي

الفالنیةدعوةوبینعبدالوھاببنمحمداإلمامدعوةالسلفیةدعوةبین/١٧٤٨
دعوة الشیخ عثمان بن فودي

مجلة التربیة - الكویت

ھانویك جون
أفریقیاغربفيومظاھرھاالعربیةاللغة-م١٧٤٩/١٩٧٨



171

-مصرأج٢٤-مجالعربیةالمخطوطاتمعھدمجلة-

عبدهللا عبدالرازق ابراھیم
التاسعالقرنفينیجیریافيوالثقافیةالفكریةالحیاةم-١٩٨٥أكتوبر/١٧٥٠

عشرالمیالدي.
١٠٣العددالفیصلمجلة

أفریقیافياالروبيواالستعمارالمسلمون/١٧٥١
الكویت-١٣٩العددالمعرفةعالم-

ابراھیم طرخان
أفریقیاغربفيالعربیةواللغةاإلسالم-م١٧٥٢/١٩٦٦

-٢٧العددالقاھرةجامعةاآلدابمجلة-

عباس محمود جالل
أفریقیافياإلسالميالتعلیم/١٧٥٣

٣٧-السنة٧العددالقاھرةاألزھر-مجلة-

محمد البھي
نیجیریافيالمسلمون-م١٧٥٤/١٩٦١

نوفمبرالقاھرة٥العدداإلسالميالمنبرمجلة-

علي الخاتم
الثقافیةوآثارهأفریقیاغربفياإلسالم-م١٧٥٥/١٩٨٥

- مجلة دراسات أفریقیة-جامعة أفریقیا العالمیة -الخرطوم

مصطفي محمد مسعد
أفریقیاغربفياإلصالحیةالفالنوحركةاالسالم-م١٧٥٦/١٩٦٨

- مجلة جامعة أمدرمان اإلسالمیة - العدد األول
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عبد الحمید ابراھیم
الجھادوحركةسوكوتومدرسة-ه١٤١٦محرم/١٧٥٧

٢٢٣العددالفیصلمجلة-

البروفسیر عثمان سید احمد اسماعیل البیلي
أحمدومحمدفوديبنعثمانالشیخحركتا-ه١٤٠٦شعبان-م١٧٥٨/١٩٨٦
المھدي

٢العددأفریقیة-دراساتا

الدكتور االمین ابومنقا
المھدیةإطارفيالنیجیریةالسودانیةالعالقات-م١٧٥٩/١٩٩١

دراسات أفریقیة العدد الثامن
النصراني.البریطانياالستعمارمنالسكتیةالخالفةموقف/١٧٦٠

دار الفكر المعاصر. بیروت دمشق د.س.
مناألولالطاھرالمؤمنینأمیرلھجرةالفقھیةاألسس-١٩٨٩اكتوبر/١٧٦١
سكوتو.

.٥عدداألفریقیةالدراساتمجلة
المركز اإلسالمي-الخرطوم.

التعلیم.لنظاممایرنوفياالولياالجیالمقاومة-م١٧٦٢/١٩٩٠
.٧عدداألفریقیةالدراساتمجلة

المركز اإلسالمي-الخرطوم.
فيوالھوسیةالفوالنیةباللغتیناإلسالمیةالدینیةالقصائددور-م١٧٦٣/١٩٩٧

نجاح حركة الجھاد السكتیة.
١٧عدداألفریقیةالدراساتمجلة

المركز اإلسالمي-الخرطوم.

الدكتور عمر النقر
السوداناليورنوميلھجرةوالتاریخیةالعقائدیةالجذور/١٧٦٤
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١٠٨صالثانيالمجلداألول-العددالسودانیةالدراساتمجلة

الدكتور محمد صالح أیوب
باقرمي،سلطنةأفریقیاوسطفيالعربیةالثقافةجذور-م١٧٦٥/١٩٨٩

.بنغازيالعربیةالثورةمطابع١٢-١١عددالعربیةالثقافةمجلة
أفریقیاوسطفيالعربیةالثقافةجذور_م١٧٦٦/١٩٨٩

٥٥-٥٤صاألولالعدد
مطابع الثورة بنغازي

أفریقیاوسطفيالعربیةالثقافةوانتشارودايدار-م١٧٦٧/١٩٨٩
.بنغازيالثورةمطابع١٦السنةاألولالعددالعربیةالثقافةمجلة

آدم بللوالقاضي
بینھاوالمقارنةبھاللتعریفالقرآن.علومفيفوديبنعبدهللامنظومات/١٧٦٨

مجلة التدبر للدراسات القرآنیة جامعة یوبي -دماترو والیة یوبي -نیجیریا

الھوساويلديالعلماءومكانةصفاةفيبحث/١٧٦٩
مركز الدراسات اإلسالمیة جامعة عثمان بن فودي صكتو

مجلة التراث العلمیة .مطبعة النھضة

دكتور علي یعقوب
أفریقیا.غربفيودورھاسكتفيالعثمانیةالخالفةم١٧٧٠/٢٠١٦

.١١العددأفریقیةقراءاتمجلة
التباعھالروحیةالتربیةفيومنھجھفودي.بنعثمانالشیخ/١٧٧١

،المغربم٢٠٢٢الثالثةالسنة٥العدداألفارقةالعلماءمجلة
ماسینا.فيودولتھلبوحمديأحمدالشیخحیاةم١٧٧٢/٢٠١١

.٨العدداإلسالمي.المنتديأفریقیةقراءاتمجلة
واللغة.الشعبالفوالنیون-م١٧٧٣/٢٠١٥

.٢٤العددأفریقیةقراءاتمجلة
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أفریقیا.غربفياإلسالمیةالثقافةفيالفرنسياالستعمارآثار/١٧٧٤
ینایر٧السبتالعربیة.للغةالدوليالمجلسرعایةتحتالعربیةاللغةصحیفة
م٢٠٢٣

دكتور الزبیر مھداد
أفریقیانساءملكة.الداعیةالمعلمةأسماءنانا/١٧٧٥

. المغرب
المغربم٢٠٢٢الثالثةالسنة٥العدداألفارقةالعلماءمجلة

دكتور بشیر الھرجاني
المغرببینالمشتركةللثوابتوخدمتھفوديبنعثمان-م١٧٧٦/٢٠٢٠

وافریقیا وراء الصحراء من خالل رسالتھ فتح البصائر
.جمھوریة النیجر

م٢٠٢٠االوليالسنة٢العدداألفارقةالعلماءمجلة

شعباني نورالدین وفتحة محمد
عبدالكریمبنبمحمدفوديبنعثمانتأثرمظاھر-م٢٠٢١یونیو١٧٧٨/٣٠

المغیلي .األدب السلطاني انموزجا
شعباني نورالدین وفتحة محمد من الجزائر

بوضیافمحمدجامعة.في١العدد٢المجلدالجزائریةالتاریخیةالمجلة

محمد ثاني ابراھیم
فوديبنعثمانالشیخوعالمھاأفریقیا-أسطورةكتابفيقراءة/١٧٧٩

ھو  -استاذ اللغة العربیة والتربیة جامعة أحمد بلو
موقع سودان اون الین

الدكتور ابوبكر ابراھیم ومحمود محمد
الشیخدالیةفيالمرفوعةاألسماءمنصور-م٢٠٢١یونیو١٧٨٠/١٠

عثمان بن فودي رحمھ هللا
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.٣العدد٢.المجلدوالثقافیةاإلنسانیةالھماالیامجلة

الدكتور ابو نظیف عبدهللا محمد آدم
وتقدیم.دراسةفوديبنعبدهللاللشیخالمحیطالبحر-م٢٠١١ینایر/١٧٨١

مجلة جامعة غرب كردفان للعلوم اإلنسانیة
.٥عالعدد

دكتور شریف عبدالعزیز
حیاتھ(االفریقيالغربفيفوديبنعثماناإلمامم-٢٠٢٢أكتوبر١٧٨٢/١٠

وآثاره ودولتھ ودعوتھ )
مجلة الخطباء اإللكترونیة

الدكتور الحسین جدیدي
اإلسالمیةوالحضاراتالثقافةنشرفياالقصيالمغربعلماءجھود/١٧٨٣

بغرب أفریقیا عبر التاریخ.  .
مجلة العلماء األفارقة. المغرب

المغناويدكتور سعید
الحسنیةبالخزانةأفریقیةمخطوطاتاألفریقیة.بالمخطوطاتالتعریف١٧٨٤
بالرباط

مجلة العلماء األفارقة. الرباط المغرب.
الوثائق.دارالتصوففيمخطوطاتاألفریقیة.بالمخطوطاتالتعریف/١٧٨٥

القومیة النیجیریا بكادونا.
ھو  استاذ بجامعة سیدي محمد بن عبدهللا بفاس .المغرب

مجلة العلماء األفارقة. المغرب

عبدالرحمنالدكتور ابو سلیمانو
اإلسالمیة.صكتوخالفةظلفيالعربيالشعرفنون-م٢٠٢١یونیو/١٧٨٦

ھو استاذ بجامعة مروة الكامیرون.



176

٤٠المجلداألزھر.جامعةوالعربیھ.اإلسالمیةالبحوثفيالفراندمجلة
وغربھا.أفریقیاشرقفياإلسالميالعربيالتراث-م١٧٨٧٢٠١٤

.٤العددالجزائر.األفریقیة.الدراساتمجلة

مھديالدكتور میغا ھارون
أفریقیا.بغربوالدعويالعلميوأثرھاالعلمیةالمراسالت-م١٧٨٨/٢٠١٣

.١٧العددأفریقیة.قراءاتمجلة

الدكتور انجاي مصطفي
.للسودان.السیاسيالتاریخموجزصكتواليكانممن/١٧٨٩

مجلة قراءات أفریقیة

حوتیة محمد
القرنینخاللأفریقیاوغربتواتباقلیمالصوفیةالطرق_م١٧٩٠/٢٠٠٩

.المیالدي١٩و١٨
.القاھرة١..مجلد١٧العدد-العرباتحاد-العربيالمؤرخمجلة

الدكتور قوقو عتیق محمد بري
بلو.محمدالمؤمنینأمیرحیاةتاریخمننبذة/١٧٩١

محمد عثمان و دكتور قاسم ابراھیمدكتور خلیل هللا
وآثارهنیجیریاعلماءلديالمخطوطاتتحقیقدور-م٢٠١٥سبتمبر/١٧٩٢

في كتب النحو والصرف .
.٧.العددالجزائرادرار.جامعةرفوفمجلة

الدكتور ابوالبشر علي آدم
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اثارهمنلمحاتفودي.بنعبدهللالشیخ-م٢٠٠٢دیسمبر١٧٩٣/٢٨
العلمیة .

.١٨العددالخرطومالعالمیة.أفریقیاجامعةأفریقیة.دراساتمجلة

الدكتور أسامة عبدهللا محمداالمین
اإلصالحیةفوديبنعثمانالشیخحركةم-٢٠١٤دیسمبر/١٧٩٤
م١٨١٧-١٧٥٤

.الكویت.٢٦العددالتاریخیةكانمجلة

الدكتور آدم بمبا
أفریقیا.غربفياإلسالمیةالممالكواقعفيالھجرة-م١٧٩٥/٢٠١٢

.السعودیة.الریاض٧العددأفریقیا.قراءاتمجلة

دكتور خضر عبدالباقي محمد
أفریقیا.غربفيالدینيواإلصالحالتجدید-م١٧٩٦/٢٠١٠

مجلة الوعي اإلسالمي.  وزارة االوقاف .الكویت .

موسي محمد ثانيالدكتور عمر
.الھویةالستعادةوالطریقفوديبنعثمان-الشیخم١٧٩٧/١٩٩٦

.الریاض.١العددأفریقیةقراءاتمجلة

الدكتور محمد سعید مصطفي
أفریقیا.غربفياإلصالحیةالفالنوحركةاإلسالم-م١٧٩٨/١٩٨٦

مجلة جامعة أمدرمان اإلسالمیة. .

الدكتور مصطفى مصطفاوي سعاد
فيالعلمیةالحركةتطویرفياإلسالميالجھاددور-م٢٠١٤مایو/١٧٩٩

غرب أفریقیا.
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.١العدداألفریقیة.الدراساتمجلة

ابیكن موسي عبدالسالم مصطفي
غربفيواإلسالميالعربيالتراثعلياالستعماريالغزوم١٨٠٠/٢٠١٤
أفریقیا.

نیجیریاكوغيوالیةجامعة.٢١عددالعربيالقسممجلة
وجامعة بنجاب الھور باكستان

رابحدكتور تجاني الزبیر
نیجیریافياإلسالمتاریخفيقراءات-م١٨٠١/٢٠١٤

د.م.ن. جامعة الكتب اإلسالمیة

دكتورة ثریا محمود عبدالحسن
والثقافي.الحضاريالتاریخفيدراسةالھوساإمارات/١٨٠٢

مجلة العلوم اإلنسانیة  د مج كلیة التربیة األساسیة.
جامعة دیالي د.س

العلومفياألبحاثبمعھداإلسالمیةالمخطوطاتفھرسم١٨٠٣/٢٠٠٤
اإلنسانیة

مجلة مؤسسة الفرقان لندن

دكتور یحي الشامي
واإلسالمیةالعربیةالمدنموسوعة-م١٨٠٤/١٩٩٣

دار الفكر العربي بیروت .

إسحاق محمد الجمعاريدكتور یھوذا
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العربیةالثقافةنشرفيفوديبنعثمانبنتاسماءناناجھود/١٨٠٥
واإلسالمیة في خالفة صكتو بنیجیریا.

مجلة كلیة التربیة الفدرالیة مرحبا زوبا ابوجا د.س

الدكتور جعفري مبارك
بالفكروتاثرهم١٨١٧-١٧٥٤القادريفوديبنعثمانالشیخ/١٨٠٦

اإلصالحي للمغیلي من خالل مخطوطة أصول العدل لوالة األمور واھل الفضل
.١٧-١٦عددجدیدةعصورمجلة

دكتور الھادي ھارون
الصحراءجنوبأفریقیافيالقادریةللطریقالسیاسيالتاثیرم١٨٠٧/٢٠١٧

خالل العصر الحدیث.
.٢.عددغردایةجامعةوالدراسات.للبحوثروافدمجلة

عطیة عومار & محمد حوتیة
خاللاإلسالمیةسكوتوخالفةفيوالثقافیةالعلمیةالحوار-م١٨٠٨/٢٠٢١

القرن التاسع عشر المیالدي.
١العدد.١٤المجلدوالدراسات.للبحوثالواحاتمجلة

شیحو أحمد سعیددكتور غالدینش
م١٩٦٦-١٨٠٤مننیجیریافيوادابھاالعربیةاللغةحركة/١٨٠٩

دار المعارف

منزو عثمان دكتور عبدالرازق لولدكتور علي
الھوسا.بالدفياإلسالمنشرفيالمسلمینالعلماءجھود-م١٨١٠/٢٠٢٢

.٢.العدد٧.المجلدالعلومآفاقمجلة

بنت محجب الحامددكتورة نورة
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ه١٢٠٢بنیجیریافوديبنعثمانالشیخدعوةه-١٤٢٩األولربیع/١٨١١
اإلصالحیةعبدالوھاببنمحمدالشیخبدعوةوتاثرھام١٧٨٨.

الریاضاإلسالمیة.سعودبنمحمداإلمامجامعة.٧عدداإلسالمیة.العلوممجلة
السعودیة.

بروفسور غانم بودن
أفریقیا.غربفياإلصالحیةفودیوبنعثمانالشیخحركة/١٨١٢

جامعة تیارت
الجزائر.الحفلة.جامعة.٢٤العدد.التراثمجلة

عطیة عوماردكتور
فيفوديبنعثمانالشیخلحركةالمغاربیةالجذورم-٢٠١٦دیسمبر/١٨١٣

بالد الھوسا خالل القرن التاسع عشرالمیالدي.
جامعة غردایة.  مجلة روافد للبحوث والدراسات. العدد األول.

دكتور فرح سعد
اإلصالحیةفوديبنعثمانالشیخحركةم-٢٠١٦دیسمبر/١٨١٤

جامعة وھران .
.١٥.العددللمخطوطاتالجزائریةالمجلة

دكتور بدوي
وجبریل.عثمانبینالعالقةفيالغلیلشفاءكتاب-م١٨١٥/١٩٧٥

.١٨.صباریسالملتقي.مجلة

عائشة غندوز
بالدفيبلومحمدالسلطانعندالمخطوطاإلسالميالتراث-م١٨١٦/٢٠٢٢

الھوسا ودوره في نشر الثقافة العربیة واإلسالمیة خالل القرن التاسع
عشرالمیالدي.

جامعة الجیالني بونعامة خمیس ملیانة. الجزائر
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مجلة المیادین للدراسات في العلوم اإلنسانیة. المجلد الثالث .العدد الثاني.

دكتور سرالختم سید احمد
األوسطالسودانبالدفياإلسالمیةالحضارةتطورمالمح-م١٨١٧/١٩٩

والغربي
.السعودیة.١٢.العدددارالمنظومة.بیادرمجلة

منیرة ابومنقاالدكتورة
الجھادلمباركووصفھفوديبنعبدهللالشیخ-م٢٠٠٢دیسمبر١٨١٨/١٨

في بالد الھوسا.
.٢٨العددالعالمیة.أفریقیاجامعةأفریقیة-دراساتمجلة

دكتور احمد عمر عبیدهللا
نیجیریا.فياإلسالم-م١٩٩٠مارس/١٨١٩

والتوزیعللنشرالجماھیریةالدار.لیبیا.٨٩.العدد.الجھادرسالةمجلة
واالعالن .

دكتور علي عبدهللا الخاتم
أفریقیاغربفياإلسالميالتعلیم-م١٨٢٠/١٩٨٧

.٣العددالعالمیة.أفریقیاجامعةأفریقیة-دراساتمجلة

دكتور حسن مكي محمد احمد
واالفغانيوالمھديفوديدانبین-م١٩٩٧یونیو/١٨٢١

.١٧العددالعالمیة.أفریقیاجامعةأفریقیة-دراساتمجلة

الدكتور جون ھانویل وآخرین
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الفالنيشخصیةعليجدیدضوءوالنیجرالنیلبین-م١٩٩٩ینایر/١٨٢٢
المھدي محمد الداداري.

.٢٠العددالعالمیة.أفریقیاجامعةأفریقیة-دراساتمجلة

البروفسور أحمد محمد كأني
األوسط.السودانفيالعربیةالمخطوطاتم٢٠٠٢یونیو/١٨٢٣

.٢٧العددالعالمیة.أفریقیاجامعةأفریقیة-دراساتمجلة

دكتور بابكر حسن قدرماري
القرنفيصكتوخالفةشعراءلديالرثاءشعرمنحيم-٢٠٠٢دیسمبر/١٨٢٤

التاسع عشرالمیالدي.
١٨.السنة٢٨العددالعالمیة.أفریقیاجامعةأفریقیة-دراساتمجلة

دكتورة سلمي عمر السید
للشیخالتنبیھ.كتاباالفریقياإلسالميالتراثمن-م٢٠٠٦دیسمبر/١٨٢٥

محمد بلو.
.٢٢الالسنة.٣٦العددالعالمیة.أفریقیاجامعةأفریقیة-دراساتمجلة

كمال بابكر
المعلوماتیةالتقنیةوتحديالنیجیریةالعربیةالمخطوطاتصیانةه١٨٢٦/١٤٣٠

مجلة معلمي الدراسات العربیة واإلسالمیة بنیجیریا

( ب) أوراق علمیة عربیة

اسماعیل رفاعي الحاج
اثراءفيالصكتیةالخالفةلقادةاإلسالمیةالعربیةالمخطوطاتدور/١٨٢٧

اللغة العربیة بنیجیریا
م٢٠١٣-العربیةاإلماراتدبي-الثانيالعربیةللغةالدوليالمؤتمر-
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االستاذ مھدي سآتي
الشیخحركةعليذلكوانعكاسالھوسالحضاراتالتاریخیةالجذور/١٨٢٨

عثمان دان فودیو
م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة-

البروفسور أحمد محمد كأني
عشرالتاسعالقرنفيأفریقیاغربفياإلسالميالجھادحركة/١٨٢٩

المیالدي
االستراتیجیة -المنھجیة -األھداف

م١٩٩٥االیسسكو-الخرطوممنظمةوالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

االستاذ / عبداللطیف سعید
فيساھمتالتيللعواملاإلشارةمعفودیودانعثمانالشیخسیرة/١٨٣٠

تكوین شخصیتھ
م١٩٩٥الخرطوماالیسسكوومنظمةالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

االستاذ / عمر أحمد سعید
فوديبنعثمانالشیخلزعامةالروحیةالمرتكزات/١٨٣١

م١٩٩٥الخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة-
أفریقیا.غربفيوالعلوماألدبرائدفوديبنعبدهللا١٨٣٢

ملتقي الجامعات األفریقیة.
م٢٠٠٦للنشر.العالمیةأفریقیاجامعةدار

الدكتورة بھیجة الشاذلي
فوديبنعثمانالشیخعندالسیاسيالفكرمكونات/١٨٣٤

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة
ونموذجعشرالمیالدي.التاسعالقرنخاللالھوساببالدالمغربعالقة/١٨٣٤
صكتو.
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الندوة العالمیة للعالقات المغربیة األفریقیة.
م٢٠١٢المغربالبیضاءالدارالثاني.الحسنجامعة
الثقافةاثراءفيعشرالمیالديالتاسعالقرنخاللاألفارقةالزعماءدور/١٨٣٥

العربیة واإلسالمیة في أفریقیا.
مؤتمر جامعة أفریقیا العالمیة مع جمعیة الدعوة بوزارة اإلرشاد واألوقاف

السودانیة
م٢٠٠٦نوفمبر٢٧-٢٦

بجامعة أفریقیا العالمیة.  الخرطوم السودان

دكتور عمر أحمد عبیدهللا
فودیودانعثمانالشیخعندالتجدیدلحركةالتربویةاألسس/١٨٣٦

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

االستاذ / بابكر حسن قدرماري
فوديبنعثمانللشیخالدعوةفيالتربويالمنھج/١٨٣٧

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة
السواحیلي)الھوسا-الفلفلدي-(العربيبالحرفاألفریقیةاللغاتكتابة/١٨٣٨
١ط.م٢٠٠٠الخرطوماألفریقیة.الجامعاتملتقي

الدكتورة محاسن عبدالقادر حاج الصافي
حسنعبدهللامحمدوجھادأفریقیاغربفيفودیوبنعثمانالشیخجھاد/١٨٣٩

في الصومال دراسة مقارنة
م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

البروفسیر زكریا بشیر أمام
مجددافودیودانعثمانالشیخ/١٨٤٠

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

دكتور عبدالرحمن أحمد عثمان
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المسلمیناإلخوانحركتيبینالسیاسیةالسلطةامتالكوالیاتمفاھیم/١٨٤١
والشیخ عثمان دان فودیو

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

دكتور حسن مكي
فيوالدولةوالدعوةالفكررجالبینفوديبنعثمانالشیخمكانة/١٨٤٢
اإلسالم

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

البروفسور عثمان سیداحمد اسماعیل البیلي
الصكتیةالعثمانیةالخالفةفيالفكریةالحیاةحولوخواطرمالحظات/١٨٤٣

القرن الثالث عشر الھجري التاسع عشر المیالدي
م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

الدكتور االمین ابومنقا
النیلواديسودانفيفوديبنعثمانالشیخلحركةالعقائدیةاآلثار/١٨٤٤

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

الدكتور محمد صالح أیوب
شادوحوضالھوساعليفودیودانعثمانالشیخأثر/١٨٤٥

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

البروفسور یوسف فضل
واديسودانفيالمھدیةدعوةعليفودیودانعثمانالشیخحركةأثر/١٨٤٦

النیل
م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

االستاذ الطیب عبدالرحیم محمد الفالتي
والسودانأفریقیاغربفياالستكبارومقاومةالفودیون/١٨٤٧
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م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

البروفسور عبدهللا الطیب
الشاعربلومحمد/١٨٤٨

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

دكتور زین العابدین عبدالحمید السراج
تناولتھاالتيوالقضایافوديبنعثمانالشیخمؤلفاتأبرز/١٨٤٩

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

االستاذ/ عبد القیوم عبدالحلیم الحسن
مختارةوصفیة،بیبلوجرافیةالفودیینمخطوطات/١٨٥٠

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

القاضي آدم بللو
فوديبنعبدهللالشیخمؤلفاتفيالقضائیةالمباحث/١٨٥١

ھو  قاضي استئناف والیة بوشي
م٢٠١٧--كانوبایرو-جامعةللعلماءالوطنيالمؤتمر

صحابي علي
الكریمالقرأنوعلومالتفسیرتطویرفيفوديبنعبدهللالشیخاسھامات/١٨٥٢

.
المؤتمر العالمي للقرآن الكریم المقدس السادس

م٢٠١٦عامیولیو٢٠-١٩مالیزیاجامعة

محمد عیسي تالتة مفرا
الھوسابالدبربوعاإلسالمنشرفيالعلماءدور/١٨٥٣

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو
جامعة عثمان بن فودي صكتو
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م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

الدكتور ابوبكر علي غندو
وخلقھفوديبنعثمانالشیخخلق/١٨٥٤

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

عبدهللا الحاج شیحو صكتو
اإلسالمیةصكتودولةعنالدفاعفياألولالطاھرامیرالمؤمنیندور/١٨٥٥

م١٩٠٣_١٩٠٢االروبيالغزوضد
مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة

جامعة عثمان بن فودي-صكتو
م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

الدكتور علي محمد بنزة
الغدلعلماءوتحدالیوملعلماءوعبردروس/١٨٥٦

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤-یولیو٢٥-٢٤

محمد االمین محمدالطاھر ساالمي
العربیةالثقافةفيالمصطفيبنعبدالقادرالشیخمساھمة/١٨٥٧

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

شیخ صالح محمد
صكتوخالفةقادةعليالثقافةأثر/١٨٥٨
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شیخ صالح محمد
مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة

جامعة عثمان بن فودي-صكتو
م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

جعفر ماكو قورا
خالفةقادةعلياإلصالحيوأثرهبالجھازالقادريالتصوفعالقة/١٨٥٩
صكتو

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

البروفسیر سمبو ولي جنیدو
صكتوخالفةفيوتطبیقھاإلسالمفيالرئاسةمفھوم/١٨٦٠

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

محمد وإبراھیم محمد زغشیخ صالح
االستعماریةالبریطانیةلألغراضصكتوخالفةفعلردة/١٨٦١

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

الدكتور یحي محمد االمین
اإلسالمیةالشرعیةالسیاسةفيالجھادعلماءدور/١٨٦٢

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤
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الدكتور المختار عمر بنزة
صكتوخالفةتأسیسمنالثانيالقرنفيشاملةنظرة/١٨٦٣

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

محمد بلو مرتضي قورانمودا
فوديبنعثمانالشیخجھاد.والمعصیةالطاعةحولالبشريالصراع/١٨٦٤

ومناصریھ علي منوال ذلك الصراع البشري
مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة

جامعة عثمان بن فودي-صكتو
م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

بلو تمبولمحمدالدكتور عثمان
فوديبنعثمانالشیخجماعةمنواالنصارالمھاجرینمساھمة/١٨٦٥

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

مالم عمر انكا
اإلسالمیةالدولةوإقامةغدواليدغلمنفوديبنعثمانالشیخھجرة/١٨٦٦

الصكتیة
مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة

جامعة عثمان بن فودي-صكتو
م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

الدكتور مجتبي بل غل غل
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فوديبنعثمانالشیخالمجددظھورقبلالسودانیةھذهارضناأحوال/١٨٦٧
رضي هللا عنھ

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

الدكتور طاھر محمد ارغنغو
االستعمارعھدقبللماانموزجصكتوجھاد/١٨٦٨

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
جامعة عثمان بن فودي-صكتو

م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

الدكتور إبراھیم جنید صكتو
الدولةفيالعلوموسائراإلسالميالدیننشرفيالفالنیةاللغةدور/١٨٦٩

العثمانیة بصكتو
مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة

جامعة عثمان بن فودي-صكتو
م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤

عائشة غندوز
خاللالفوالنيمملكةفيبلومحمدللسلطانالحضاریةالتنظیمات/١٨٧٠

العصر الحدیث  -جامعة .الجیالني بونعامة خمیس ملیانة -الجزائر
ندوة إلكترونیة- تقیمھا األمانة العامة التحاد المؤرخین العرب - بغداد

م٢٠٢٢دیسمبرالخمیسیوم

الدكتور ابو سلیمانو عبدالرحمن
المتصوفالشاعرفوديبنعثمانالشیخ/١٨٧١

المؤتمر الدولي للغة العربیة وادابھا وتعلیمھا
جامعة ماالنج الحكومیة
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.الدكتور مادو فورا جعفر
خالفةقادةعلياإلصالحيوأثرهبالجھادالقادريالتصوفعالقة/١٨٧٢

سوكوتو .
م٢٠٠٤سكتومؤتمر

الدكتور رفاعي الحاج اسماعیل
اثراءفيالصكتیةالخالفةلقادةواإلسالمیةالعربیةالمخطوطاتدور/١٨٧٣

اللغة العربیة في نیجیریا .
م٢٠١٣مایو١٠-٦دبيفيالثانيالعربیةللغةالدوليالمؤتمر

الدكتور آدم بللو والدكتور فتحة محمد
بلومحمدالمؤمنینأمیرعندونھضتھاوالمجتمعالدولةازدھارعوامل/١٨٧٤

من خالل كتابھ جواب شافي وخطاب مني كافي الي محمد الجیالني
المؤتمر الدولي عن الفكر اإلسالمي وتطور المجتمع .

.نیجیریایوبيوالیةجامعةم٢٠٢٠فبرایر٦-٤

الدكتور حاج محمد احمد
إالقلیمفيواإلسالمیةالعربیةوالحضاراتفوديبنعثمانالشیخ/١٨٧٥

الشمالي لجمھوریة نیجیریا.
ندوة العلماء األفارقة ومساھماتھم في الحضارات العربیة واإلسالمیة-الخرطوم

م١٩٨٣عام٣٠-٢٨
م١٩٨٥عامالكویتوالنشر.للطباعةالخلیجمؤسسةطبعت

الدكتور الغدیري مصطفي
العربیةاللغةونشراإلسالمیةالعقیدةترسیخفيودورھافوديالأسرة/١٨٧٦

بشمال نیجیریا.
ندوة التواصل الثقافي واالجتماعي بین االقطار األفریقیة علي جانبي الصحراء

م١٩٩٨مایو١٤-١٢لیبیا-الكبري
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الدكتور موسي یوسف بن عیسي
والمامول.الواقعأفریقیاغربفياإلسالمیةالدعوة/١٨٧٧
م٢٠٠٨.السوداناإلسالمیة.أمدرمانجامعة.المسلماالفریقيالشبابمؤتمر

دكتورة مرامة عبدالحمید عبدهللا
جانبيعلياألفریقیةاالقطاربینواالجتماعيالثقافيالتواصلندوة/١٨٧٨

الصحراء-
م١٩٩٨طرابلساإلسالمیة.الدعوةوكلیةاآلدابكلیة

الدكتور مصطفي محمد مسعد
اإلصالحیةفوديبنعثمانالشیخحركةفيعبدالوھاببنالشیخدعوة/١٨٧٩

في غرب أفریقیا.
ندوة دعوة محمد بن عبدالوھاب.

م١٩٩١اإلسالمیة-الریاضسعودبنمحمداإلمامجامعة

دكتور داؤود الطاھر محمد
.المستقبلوافاقونظامھانشرتھانیجیریافيالقرآنیةالمدارس/١٨٨٠

المؤتمر العالمي للقرآن الكریم- جامعة أفریقیا العالمیة. الخرطوم

دكتور عبدهللا عبدالرازق ابراھیم
ماسینا.فياإلصالحیةوحركتھلبوأحمد/١٨٨١

ملتقي الجامعات األفریقیة. التداخل والتواصل في أفریقیا.
.م٢٠٠٦الخرطوم.العالمیة.أفریقیاجامعة

دكتور محمد بیلو إدریس
الوثائقدارفيالعربيبالحرفالمكتوبةالعربیةالمخطوطاتحالة/١٨٨٢

بوالیة سكتو النیجیریة .
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مارس٣-٢الجزائر.ادرار.درایة.أحمدجامعة-للمخطوطاتالدوليالملتقي
م٢٠١٥

عبدالرشید محمود مقدم
النیجیریة.المكتباتبعضفيالعربیةالمخطوطاتوضع/١٨٨٣

المؤتمر الدولي حول المخطوطات العربیة في غرب أفریقیا وصیانتھا ونشرھا _
م٢٠١١فودي-صكتو.بنعثمانجامعةالعربیةاللغةقسمتنظیم

ج) األوراق العلمیة األجنبیة(
Dr Omar Bello
1884/ The historical social cultural, Economic and
political background to shaykh Uthman B foduye's life

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

Y.B. Usman
1885/ The significance of shehu's sermons and poems
in (Ajami) studies in the history of Sokoto caliphate
AlHaj Garba Saidu
Seminar papers. published by thr dept of history.
Ahmadu Bello University. Zaria

Ustaz / Ibrahim Mohammed B.Zagga
1886 / The political Ideas of Shehu Usman Bin Fodiye
as Actualized by His son Muhammad Bello the Amir al
Muminin of Sakkwato Caliphate

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

B.A.Kano
1887 / "The Effect of Mahdism in West Africa "
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Alhaj Garda A.Said
Paper presented to the international Seminar on Muslim
Movement,  1980

Dr Usman M. Bugaje
1888 / The Jihad of Shaykh Usman dan fodio and its
Impact Beyond the Sokoto caliphate

م١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیاجامعةندوة

Doing I.A
1890 / Ethical Foundation of Sokoto caliphate.
Doing I.A .
C.I.S.Usman
Danfodiyo University. Sokoto. 1985

Gwandu A.A
1891 / A pragmatic administrator. approach to fight. The
case of Muhammad Bello.
C.I.S .Usman Danfodiyo University.  Sokoto 1985.
1892/  The life and works of Shaikh Abdullahi.
C.I.S. 1999

Minna MTM
1894 / Succession and legitimacy:the leadership crisis
and intellectual dispute between Abdullahi fodiyo and
Muhammad Bello
C.I.S .Usman Danfodiyo University. Sokoto.1985.

Balogun S.U
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1895 / Sultan Muhammad Bello:A model for
contemporary leader's .
C.I.S. Usman Danfodiyo University Sokoto. 1985.

Junaidu S.W
1896 / life and ideas of sultan Muhammad Bello.
C.I.S .Usman Danfodiyo University.  Sokoto 1985

Jumare M.A
1897 / The role of slavery in shaping the policy
.Establishment and development of Ribat in Sokoto.
Dept of The history U.D.U. Sokoto 15th January 1987.

Muhammad Habib
1898 / Conference on the works and contributions of
sultan Muhammad Bello.
C.I.S.Usman Danfodiyo University Sokoto 1985.

C.N.Ubah
1899 / The Emirates and the Central government:the
case of kano-Sokoto relations.
Sokoto Seminar. Lagos 1979 .

Mamman M.
1900 / European Rivalry in the middle Benue Basin and
its Impact on the Emirate of Muri,1880-1895.
ABU .Zaria. 1984.

Jimda I. S
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1901 / Clash of imperialism 1886-1896.:The Bida and
British Authorities at the crossroads.
Seminar. A.B.U. zaria 1997.

Mahdi A.
1902 / perpetuation of the concept and Institution of
slavery and other of violence in the Name of Islam: the
case of Bilad as- Sudan to the end of the Nineteenth
century.
World conference on slavery and Society, Organized by
Arewa House at Lugard Hall. Kaduna .

Mason M.
1903/ Trade and the state in Nineteenth century Nupe :
Seminar on Economic history of the Central Savannah
of west Africa.
5-10 January 1976.kano .

Opened A.A
1904 / Political Brigandage or Religious proselytisation ?
The Sokoto jihad in Ebiraland 1859-1903.
International conference on the Sokoto caliphate and its
legacies, 1804-2004.
2004

Yusuf A.B
1906 / The Development of Ethnic identity among the
Hausa,the Nupe, the Mossi ,the Wolof and the Songhai :
some theoretical Observations.
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Seminar on culture in West Africa.
A.B.U. Zaria. 1977.

Saidu A.G
1906 / Sultan relevance to the ummah .
Keffi S UD .
Path news paper interviews June 18_ 23 .1996
1907 / Gidado bin laim.
Seminar on the intellectual Traditional of the Sokoto
caliphate and Borno.1987.
1908 / The life and works of Malam Saidu B.Bello .
Intellectual Traditional in Sakkwato Caliphate and Borno
on 20_23 June 1987.

Ahmadu B.U
1909 / Waziri Abdulkadir Gidado as scholar and
administrator.
Seminar of the rol Ulama in the Sakkwato Caliphate
1800_1903.  UDUS Sokoto Organized by C.I.S
university of Sokoto from 8_11 April 1986.

Ibrahim Y.Y.
1910 / Sufism and its Impact in the making of the
Sakkwato Caliphate.
International Seminar of the intellectual Traditional of the
Sakkwato Caliphate and Borno .April 1987.

Junaidu I.S.



198

1911/ Acjami literature as a vital source of African
history.
On fourth Islamic manuscript conference at Queens
college Cambridge UK.2008.

Murray last
1912/  1903 revised.
A.B.U.Arewa House kaduna 2005

Al Amin Abu Manga
1913/ Afte the Hijra Colonialism and the Establishment
of Immigrant Communities in the Sudan.
A.B.U Arewa House kaduna 2005

Ahmad Yerima
1914/  Sultan Attahiru European Conguest and
Dramaturgy
A.B.U Arewa House kaduna 2005

Isa Abba and Ahmad R Muhammad.
1915/ The Amir of kano in Exil: Aliyu Baba 1903-1926
Arewa House kaduna 2005

Muhammad N.alkali
1916/ Colonialism and transformation of Value systems.
A.B.U Arewa House kaduna 2005

Ali D Yahaya
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1917/  Traditional leadership and Institutions: the
colonial transformation of the Emirate system.
Arewa House kaduna 2005
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مالحق

)١(رقمملحق
قائمة اسماء مؤلفي المخطوطات من علماء خالفة سكتو

فوديبنعثمانالشیخ/١
فوديبنعبدهللالشیخ/٢
فوديبنعثمانالشیخبنبلومحمدالمؤمنینأمیر/٣
فوديبنعثمانالشیخبنالعتیقابوبكرالمؤمنینأمیر/٤
بنعثمانالشیخبنالرفاعيأحمدالمؤمنینأمیر/٥
فوديبنعثمانالشیخبنالحسن/٦
فوديبنعثمانالشیخبنمحمدالبخاري/٧
فوديبنعثمانالشیخبنعبدالقادر/٨
فوديبنعثمانالشیخبنعیسي/٩

فوديبنعبدهللابنمحمدغندوأمیر/١٠
فوديبنعبدهللالشیخبنالخلیلابراھیمغندوأمیر/١١
فوديبنعثمانالشیخبنتخدیجة/١٢
فوديبنعثمانالشیخبنتفاطمة/١٣
فوديبنعثمانالشیخبنتمریم/١٤
فوديبنعثمانالشیخبنتأسماءنانا/١٥
فوديمحمدبنیرومحمدبنتفاطمة/١٦
عثمانالشیخبنبلومحمدبنعليالمؤمنینأمیر/١٧
عثمانالشیخبنبلومحمدبنسعید/١٨
عثمانالشیخبنبلومحمدبنعبدالرؤوف/١٩
عثمانالشیخبنالبخاريمحمدبنعمر/٢٠
عثمانالشیخبنالبخاريمحمدبنعبدالقادر/٢١
بلومحمدبنسعیدبنحیاة/٢٢
بلومحمدبنسعیدبنالمجیل/٢٣
بلومحمدبنسعیدبنأحمد/٢٤



201

العتیقابوبكربنزروقأحمدبناألولالطاھرالمؤمنینأمیر/٢٥
األولالطاھربنمایرنوبلومحمدالسلطان/٢٦
الثانيالطاھرامیرالمؤمنینبنإبراھیمبنكاتوروميابوبكر/٢٧
عثمانالشیخبنحسنحفیدخلیلبنأحمدبنمرنوناعمرالقاضي/٢٨
عليبنتعرفة/٢٩
لیمبنقطاطوعثمانالوزیر/٣٠
قطاطوعثمانبنعبدالقادرالوزیر/٣١
قطاطوعثمانبنبایروعبدهللالوزیر/٣٢
قطاطوعثمانبنأحمدبنمحمدالبخاريالوزیر/٣٣
احمدبنالبخاريمحمدبنجنیدالوزیر/٣٤
البخاريمحمدبنعبدالقادربنالنوويیحي/٣٥
محمدالبخاريبنعبدالقادربنبیلو/٣٦
التورديالمصطفيبنعبدالقادر/٣٧
عليبنراجيمودبو/٣٨
الكوراديبكربنبلومحمد/٣٩
بكرأبيبنعمر/٤٠
اناشيمحمدبنماحيمحمد/٤١
واكسورمضانمحمدبنعیسيبنمحمد/٤٢
ابوبكربنعليبنسلیمان/٤٣
بنتاطنتكرالمكاشف/٤٤
عبدالقادربنبويابوبكر/٤٥
شتیمابنعمر/٤٦
الكاتبعمر/٤٧
الفالتيیحي/٤٨
المحتسبالقاضيبنجلديمحمد/٤٩
دكومحمد/٥٠
مولیليمودبو/٥١
ثانيمالمبنأحمد/٥٢
سعدبنأحمدالقاضي/٥٣
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بنكريعليمحمدالشاعر/٥٤
القاضيبنمحمدبنعلي/٥٦
عبدالقادربنمحمودبنمحمد/٥٦
عبدالرحمنبنسمبومحمدبنعثمان/٥٧
االدريذیدبنابوبكر/٥٩
تورديابوبكربنعمر/٥٩
المالويالفلكويالخباريالبدويأحمد/٦٠
صالحبنمحمد/٦١
السنوسيیوسفبنمحمد/٦٢
میغاأمامعثمانبنمحمد/٦٣
الكثناويعليبنآدم/٦٤
ق٩٩الدینصالحبنموديمحمد/٦٥
الفالتيسلیمانالواليمحمد/٦٦
ثانيمحمدبنابرشيمحمد/٦٧
الراجيإسحاقابن/٦٨
سعیدبنأحمدھاشمألفا/٦٩
عليبنعبدهللالقاضي/٧٠
الصدیقابوبكر/٧١
عیشةمحمدابوبكر/٧٢
الكسناويالزبیرعمر/٧٣
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)٢(رقمملحق
أماكن حفظ المخطوطات

(أ) مكتبات أحفاد الشیخ عثمان بن فودي
.والیةمایرنومدینةمایرنو.طاھرمحمدبلھمصطفي/السردونامكتبة/١

سنار . السودان
نیجیریا.سكتووالیة.سكتومدینة.جنیدالوزیرمكتبة/٢
نیجیریا.سكتووالیة.ساالميمدینة.التورديالمصطفيمكتبة/٣
نیجیریا.سكتووالیةسكتومدینة.بیلوعمرالدكتورمكتبة/٤
نیجیریا.سكتووالیة.سكتومدینةمكوشي.ابراھیمالبروفسیرمكتبة/٥
.نیجیریاسكتوجنیدو.وليسمبوالبروفسیرمكتبة/٦
السودان.الخرطوم.ابومنقااالمینالبروفسورمكتبة/٧
Sankoreسنكوريمكتبة/٨ institute of Islamic African studis(

وغیرھا من مكتبات أحفاد بن فودي-
-

(ب) دور حفظ الوثائق والمخطوطات
نیجیریاكدوناوالیة.كدونامدینة.النیجیریةالقومیةالوثائقدار/١
نیجیریا.سكتو.والیةسكتومدینة.سكتوالوثائقدار/٢
نیجیریا….والیة.ابادانمدینة.ابادانالوثائقدار/٣
نیجیریا.كانووالیة.كانومدینة.كانوالوثائقدار/٤
النیجیریةالثقافةوزارةمكتبة/٥
.الخرطوموالیة.الخرطوممدینة.السودانیةالقومیةالوثائقدارمكتبة/٦

السودان
البریطانیةالقومیةالوثائقدار/٧

وغیرھا-
(ج) مكتبات الجامعات

نیجیریاسكتووالیة.فوديبنعثمانجامعةمكتبة/١
نیجیریا.كدوناوالیة.زاریامدینةبلو.احمدوجامعةمكتبة/٢
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نیجیریاكانووالیة.بایروجامعةمكتبة/٣
نیجیریا…والیة.ابادانجامعةمكتبة/٤
بریطانیة.لندنأكسفوردجامعةمكتبة/٥
السودان.الخرطوموالیةالخرطوم.جامعةمكتبة/٦
السودان.الخرطوموالیةالعالمیة.أفریقیاجامعةمكتبة/٧
السودان.الخرطوموالیة.الكریمالقرآنجامعةمكتبة/٨
الجزائرملیانة.خمیسبونعامةالجیالنيجامعةمكتبة/٩

.الجزائرادراروالیةدرایة.جامعةمكتبة/١٠
المغربالرباط.الخامسمحمد/جامعةمكتبة/١١
مصر.القاھرة.القاھرةجامعةمكتبة١٢
مصر.القاھرة.الشریفاألزھرمكتبة/١٣
الجامعاتمنوغیرھا/١٤

(د) مكتبات خاصة
نیجیریا.سكتومدینةمفرا.تالتةعیسيمحمدمكتبة/١
ماليباماكومدینة.فریدابنشریفمحمدمكتبة/٢
بغاراوامحمدعمرالدكتورمكتبة/٣

مدینة سكتو.  والیة سكتو. نیجیریا
وغیرھا من المكتبات الخاصة-



205

قائمة مصادرومراجع  الموسوعة

مایرنو.طاھرمحمدبلھمصطفي/السردونا/١
قائمة  حصر المخطوطات الفودیة  والمصادر والمراجع بمكتبتھ

عثمانالشیخبنبلومحمد/٢
١١٠و١٠٩.صالقاھرةتحقیقالتكروربالدتاریخفيالمیسورانفاق

جنیدالوزیر/٣
أعمال نانا اسماء بنت الشیخ. مخطوطة

أحمدعثمانبشیر/٢
قائمة بأسماء المخطوطات العربیة لعلماء سكتو. مطبوعة

الحسنعبدالحلیمالقیومعبد/االستاذ/٣
مخطوطات الفودیین بیبلوجرافیة وصفیة مختارة. ورقة بحثیة بندولة جامعة

م.١٩٩٥نوفمبرالخرطوماالیسسكومعالعالمیةأفریقیا
االمینمحمدیحي/الدكتور/٤

تحفة وزراء صكتو في الثقافة العربیة واإلسالمیة
مركز الدراسات اإلسالمیة. جامعة عثمان بن فودي-صكتو

٢٠٠٨مارسالثانیة.الطبعة
ھداجيمحمدالدكتور/٥

العائلة الفودیة ودورھا اإلصالحي في السودان األوسط خالل القرن التاسع
عشرالمیالدي.

م٢٠٢١الجزائر.أدرار.درایة.أحمدجامعةدكتوراةرسالة
الحسن.عبدالحلیمالقیومعبدواألستاذسعیدأحمدعمراالستاذ/٦

كتاب الشیخ عثمان بن فودي.
بحوث الندوة العالمیة التي عقدتھا جامعة أفریقیا العالمیة مع االیسسكو الخرطوم

م١٩٩٥نوفمبر
وآخرینجنیدووليسمبوالبروفسیر/٧

بحوث مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو
م٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤فودي-صكتوبنعثمانجامعةاإلسالمیة
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العالمیةأفریقیاجامعةأفریقیة-دراساتلمجلةاعدادعدةمنمقاالت/٨
(المركزي اإلسالمي االفریقي-الخرطوم)

ساالميالطاھراالمینمحمد/٩
مساھمة الشیخ عبدالقادر بن المصطفي في الثقافة العربیة.  ورقة بحثیة في

مؤتمر العلماء لذكري مرور مائتین سنة علي تأسیس خالفة صكتو اإلسالمیة
م.٢٠٠٤یولیو٢٥-٢٤فودي-صكتوبنعثمانجامعة

أعالهالمذكورةالمراجعفيالواردةوالمراجعالمصادرقوائم/١٠
الدكتوروتقدیمتحقیقبلومحمدلالمیرالعدلاإلمامسیرةفيالوبلالغیث/١١

عمر بلو
اإلصالحيفوديبنعثمانالشیخفكرفيالمالكیةالمرجعیة/١٢

محمد فتحة
م٢٠٢٢الجزائر.ملیانة.خمیسبونعامة-الجیالنيجامعةدكتوراةرسالة

13/ Abdullahi Bukhari. Intellectual Foundation of Sokoto
caliphate.
Usman Danfodiyo University press. 2014.
Abdullahi Muhammad Sifawa
Sifawa in the history of the 19th century Jihad of
Haualand. P 95-98
14 / Jean Boyd and B.B.Marck
The collected works of Nana Asma'u Daughter of
Usman Dan Fodiyo 1793-1864.
Sam bookman publishers Ibadan. 1999.
15 / Prof Saadiya Omar Bello
Malamai Mata A Daular Usmaniyya A karni Na 19.da 20.
Ahmadu Bello University press limited. 2017.
16 / Muhammad Isa Talata Mafara
Daular Usmaniyya
Littafi 3-1.
Nadao printer procuction. Abakwa kaduna. 1999.
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Woodpecker communication. 2016.
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