
 لماذا الفهرسة موضوعا للبحث؟
داب والعلوم إالنسانية 

ٓ
جامعة ابن زهر في فهرسة كـتاب المعسول لمؤلفه المختار السوسي منذ ثالث سنوات تحت ٕاشراف  -شرعت كلية اال

ن هذا العمل يبقى دائما ناقصا وقاصرا عن الوصول ٕالى 
ٔ
ساتذة المشرفين ا

ٔ
ساتذة، وكل مرة يتبين لال

ٔ
الهدف المنشود، رغم الجهود مجموعة من اال

بواب، قد تصل
ٔ
خرى كان يتضمن عدة ا

ٔ
جزاء اال

ٔ
ن فهرسة كل جزء من الكـتاب على حدة بمعزل عن اال

ٔ
ساتذة معا، وال

ٔ
 المبذولة من طرف الطلبة واال

حيانا ٕالى خمسة عشر بابا 
ٔ
عالم الجغرافية / فهرس القبائل (ا

ٔ
يات/ فهرس الكـتب / فهرس اال

ٓ
ن ولسبب رئي...) فهرس اال

ٔ
هم من هذا، هو ا

ٔ
كبر بل ا

ٔ
سي ا

خر
ٓ
جزائه العشرين يشكل وحدة متكاملة، ال يمكن تجزيئه مادام كل جزء يتمم اال

ٔ
تت الفكرة الجادة بعد التجارب السابقة للقيام بهذا . الكـتاب با

ٔ
وهنا ا

ستاذين
ٔ
طير اال

ٔ
ول، وذلك بتكوين مجموعتين من الطلبة تحت ٕاشراف وتا

ٔ
 : العمل الهام واال

ٔ
رفاك، يكون موضوع بحثها مقتصرا على السكراتي وا

و باب واحد
ٔ
:موضوع ا  

عالم البشرية: مجموعة موضوع بحثها (1
ٔ
فهرسة اال . 

عالم الجغرافية والطوائف والقبائل: مجموعة ثانية موضوع بحثها (2
ٔ
اال . 

نه مجرد عم
ٔ
ثناء العمل، وليس كما يبدو للبعض با

ٔ
ل تقني ال غير، وهنا تكمن فالفهرسة عمل دقيق يستوجب الدقة والضبط والتحري ا

جزائه العشرين، والذي يعتبر لحد الساعة خزانا
ٔ
مر يتعلق هنا بعمل ضخم ككـتاب المعسول با

ٔ
ن اال

ٔ
همية الفهرسة ككل، خاصة وا

ٔ
غنيا  صعوبته، وكذا ا

راد االطالع على منطقة سوس، بل حتى البحث فيها، وهو بهذا يعتبر محجا للباحث
ٔ
ين بحكم قيمته التي يتميز بها بين ومصدرا هاما بالنسبة لكل من ا

خرى 
ٔ
.الكـتب اال  

ثناء ٕاعادة هيكلته وتنقيحه  -موضوع البحث-ولهذا فالفهرسة هذه 
ٔ
كـثر مرونة وطواعية على الباحث، بل ستزداد الحقا ا

ٔ
ستزيده غنى وا

 .وتفكيكه ٕالى مواضيع وعناصر كما هو الحال هنا

 طريقة العمل
جل بلوغ هذه الهدف فٕان العمل كا

ٔ
ين لكل طالب كالتاليمن ا

ٔ
جزاء ٕاذ تم تقسيم المؤلف جزا

ٔ
ن بداية فرديا على مستوى اال : 

بنياس زهرة: 20و 16ج  بوسليم عبد هللا: 19و 1ج      
حمد: 12و 6ج

ٔ
امراض ا اكناو عبد هللا: 14و 2ج      

ٕاركي لحسن: 8و 7ج  ثابت حميد: 11و 5ج      
مسلك االيام عمر: 18و 3ج القرافلي رشيد: 17و 15ج     

ازنكض لحسن: 13و 4ج .العوفي زهير: 10و 9ج      

عالم البشرية بما فيها المذكورة في الهامش، مع ذكر 
ٔ
ين الخاصين به وذلك باستخراج جميع اال

ٔ
قدر -فكل طالب تكـفل بفهرسة الجزا

ستاذ/ توفي / قائد / قاضي / عالمة (كل حيثية من قبيل  -المستطاع
ٔ
ن تساعد في العملية الال...) ا

ٔ
حقة وهي عملية الجمعيمكنها ا . 

و 
ٔ
خذ واالكـتفاء باالسم الثالثي فقط لكل علم وردت لدينا شجرة نسبه كاملة ا

ٔ
ننا في عملنا هذا، قد اقتصرنا على اال

ٔ
سمح بها وتجدر االشارة ٕالى ا

و ذاك في الجزء
ٔ
 .النص لتحديدها، مع ذكر الصيغ التي قد يرد بها هذا العلم ا

مثلة
ٔ
 :ا

بو الحسن االلغي= االلغي علي بن عبد هللا  -
ٔ
.علي الدرقاوي= الشيخ االلغي  -.    ا  

عمرو بن بحر= ابن بحر = الجاحظ  -.              سعيد الكـثيري = الشريف الكـثيري  - . 

رقام مع تحديد الصفحة مكان وجود الترجمة وتمييزها ب
ٔ
و تشتيتا لال

ٔ
ن يتم تجميع الصفحات في خانة واحدة تجنبا للتكرار ا

ٔ
( ) وضعها بين قوسين على ا

رقام
ٔ
ن يحال على الخانة التي تحمل كل اال

ٔ
لف، والذي سيحيله مباشرة على . بعد ا

ٔ
بي الحسن االلغي، فٕانه سيبحث في حرف اال

ٔ
ٕاذا كان يبحث مثال عن ا

جزاء بصفحاتها من " العين"حرف 
ٔ
با الحسن االلغي هو علي بن عبد هللا االلغي، وسيجد معه جميع اال

ٔ
ن ا

ٔ
خرهحيث سيجد ا

ٓ
ول جزء ٕالى ا

ٔ
.ا  

بتوجيه من  -قدر المستطاع-كل هذا العمل ٕانما توخينا منه التسهيل على المطلع ال غير، وهذه الطريقة هي التي انتهجناها وسلكناها 
 .االستاذين المشرفين

:مرحلة الجمع  
جزاء العشرين، كيف ذلك؟

ٔ
عالم البشرية من اال

ٔ
 وهي مرحلة جمع كل اال
ن قمنا في المرحلة

ٔ
تي ضمن طريقة العمل، لكن هذه المرة طريقة  بعد ا

ٔ
ولى بوضع كل َعلم في جذاذته وصلنا ٕالى المرحلة الثانية التي تا

ٔ
اال

عالم 
ٔ
ي تجميع اال

ٔ
كبر، ا

ٔ
بجدي/ عمل تجميعية ا

ٔ
سماء حسب تسلسلها اال

ٔ
وتسهيال للعمل وربحا للوقت ورغبة في التحكم في هذا العمل، تم تقسيم . اال

عالم ع
ٔ
و اال

ٔ
لى الطلبةالجذاذات ا و اثنين 

ٔ
بجدي ا

ٔ
. على طريقة موحدة يسير عليها العمل -في ذلك طبعا-مع االتفاق ... العشرة، وتكـفل كل طالب بحرف ا

 ،
ٔ
و خطا

ٔ
ن يتم جمعها باعتبارها اسما واحدا في خانة واحدة، تجنبا لكل خلط ا

ٔ
سماء المتشابهة للتحقيق قبل ا

ٔ
وهنا وفي هذه المرحلة تخضع كل اال

و على حيثية واضحة قد  تجدر إالشارة
ٔ
و ثنائي ا

ٔ
سماء الفردية التي ال نحصل فيها علىجذر ثالثي كامل ا

ٔ
مام اال

ٔ
ننا واجهتنا صعوبات كـثيرة، خاصة ا

ٔ
ٕالى ا

قل التوضيح
ٔ
و على اال

ٔ
و اجتهاد مادمنا لم نستطع التحقق منها وتحديدها، . تساعد على الجمع ا

ٔ
بل لذا نتركها كما هي في متن الكـتاب دون تصرف منا ا

البيضاوي: للمطلع كما هي مثال نقدمها . 

 مرحلة التصنيف
بجدية  -كما هو واضح-ٕان صح التعبير، فهي المرحلة النهائية التي سيليها مباشرة التحرير؛ فالتصنيف 

ٔ
حرف اال

ٔ
يتتبع تسلسل اال

عالم
ٔ
سماء داخل خانة الحرف الواحد، فق. العربية، هذا على مستوى كلي لتصنيف اال

ٔ
ما تصنيف اال

ٔ
د سلكنا فيه نفس المنهج بتتبع ترتيب ا

سماء الفرادية كـ
ٔ
ن نقدم دائما اال

ٔ
خر، على ا

ٓ
سبقية كل حرف على اال

ٔ
ي ا

ٔ
بجدية، ا

ٔ
حرف في السلسلة اال

ٔ
ستاذ بٕاداومنو(ٕابراهيم : اال

ٔ
يضا ). ا

ٔ
وهذا ا

 :، ونسوق مثاال حول هذا سبيال للتوضيح)البسيطة(كان يشكل نوعا من الصعوبات 
 
 



 ٕابراهيم
حم

ٔ
دا  

بجدية =        ٕادريس
ٔ
ب، ح، : الحرف الثاني من كل علم مرتب حسب اال  

ول... د، س، ل، و  ٕاسماعيل
ٔ
هذا ما يخص إالسم اال . 

 ٕالياس
وصاص

ٔ
 ا

ما االسم الثالث 
ٔ
و الكنية، ا

ٔ
و اللقب ا

ٔ
ب ا

ٔ
يضا على االسم الثاني وهو اسم اال

ٔ
ول سرى ا

ٔ
ا فٕانن) الكنية/ الجد (ٕان ما اتبعناه في تصنيف االسم اال

مثال توضيحي. لم نعتد به في التصنيف وٕان كنا حددناه : 
 مبارك بن ٕابراهيم البصير  

بوكاض  
ٔ
 مبارك ا

حمد بن حمو االوتاتني  
ٔ
 مبارك بن ا

 مبارك البعريري   
نامري   

ٔ
 مبارك بن محمد اال

عالم البشرية موضوع البحث
ٔ
 .وهكذا مع كل اال

 اقتراحات
ي بحث من 

ٔ
شرنا، فال يخلو ا

ٔ
ي عمل-صعوبات، لكن يبقى االحتكاك به وكما ا

ٔ
 -من خالل الممارسة المتكررة والمالحظات التي تصحب ا

ن تنير الط
ٔ
ي عمل الحق من الوقوع في بعض المزالق غير المقصودة، بل يمكن لها ا

ٔ
ريق سبيال للوصول ٕالى بعض االقتراحات التي تمكن من تجنيب ا

خر مهتم مثلما هو ا
ٓ
ي باحث ا

ٔ
و ا

ٔ
مام المطلع ا

ٔ
ن هنا في فهرسة ا

ٔ
ٕالى المبتغى المنشود،  -ولو من بعيد-حتى تتسنى المشاركة في الوصول " المعسول"لشا

:وهو ٕاخراج عمل تام  
سماء الفردي (1

ٔ
ما اال

ٔ
سماء التامة، ا

ٔ
فضل استخراج اال

ٔ
نه من اال

ٔ
عالم البشرية من كل جزء، يبدو ا

ٔ
ول، وهو عملية استخراج اال

ٔ
ثناء العمل اال

ٔ
ة، ا

الشخص بالضبط فٕانه يجبوالتي ال تحدد  ن الذي سيحدد مكان ترجمة الشخصية هو الوحيد الذي له ٕامكانية  
ٔ
ساس ا

ٔ
ذكرها كما ذكرت في النص، على ا

 .فك الغموض
ننا وجدنا في جزء ما اسمين فقط متقاربين من حيث اللقب :مثال

ٔ
حمد الرسموكي: (لنفرض ا

ٔ
سيبدو "). صاحب الوفيات"الرسموكي (و) ا

ن المقصود بالرسموكي صاحب  للمشتغل على هذا
ٔ
ن هناك جزءا مخصصا للعائلة الرسموكية، مع ا

ٔ
نه غير مدرك ا

ٔ
نهما اسمان لشخص واحد ال

ٔ
الجزء ا
حمد

ٔ
ن االيكراري المؤرخ . الوفيات هو داود ال ا

ٔ
ن الرسموكي المؤلف وشا

ٔ
مثلة كـثيرة شا

ٔ
 غير مقصود واال

ٔ
ن يقع العمل الالحق في خطا

ٔ
وهنا يمكن ا

فنا"صاحب 
ٔ
و الحضيكي في " نروضة اال

ٔ
)...طبقاته(ا  

الدارس لتاريخ المغرب يدرك الحقيقة التاريخية لطبيعة البنية االجتماعية المشكلة من القبائل حتى وقت غير بعيد، بل مازالت كذلك  (2
ي القبائل السوسية والمناطق الجغراف

ٔ
مكن ضبط هذه المكونات التي يقصدها الكـتاب ا

ٔ
خرجت من بطونها رغم بعض التحوالت، لذا فمتى ا

ٔ
ية التي ا

ينا المتواضع-علماء كـثيرين، فٕانه يمكن 
ٔ
سر متعددة  -في را

ٔ
ن كل قبيلة تتفرع ٕالى فخذات وكل فخذة تتفرع ٕالى عدة ا

ٔ
ضبط العمل، فالكل يدرك ا

وسع ليشمل عدة قبائل، فعلى سبيل االستد
ٔ
خر وكل قبيلة تنتمي ٕالى حيز جغرافي ا

ٓ
يت بعمران : الل ال الحصرالبيوتات، بل قد تنتقل من مكان ال

ٔ
فا

عالمها 
ٔ
خرى التي يتحدث المؤلف عن ا

ٔ
حرى مجموعة قبائل ال تختلف في شيء عن بقية القبائل السوسية اال

ٔ
و باال

ٔ
وسع ا

ٔ
قبائل (هي منطقة جغرافية ا

ن الكا...) هشتوكة/ سكـتانة / سماللة 
ٔ
ي بصيغتين مختلفتين ال

ٔ
ن نصادف اسمين لعلم واحد ا

ٔ
حيانا ا

ٔ
:تب مدرك لهذالذا قد يحدث ا  

 محمد بن عبد هللا البوكرفاوي  
 محمد بن عبد هللا البعمراني  

يت بعمران، 
ٔ
نهما اسمان لشخص واحد مادامت بوكرفا قبيلة من قبائل ا

ٔ
ثناء عملية التحقيق قد نكـتشف ا

ٔ
نهما شخصان مختلفان لكن ا

ٔ
قد يظن ا

 
ٔ
مثلة عديدة كالطاهر االفراني الذي هو الطاهر التامانارتي ا

ٔ
حبالي وعبد الرحمان واال

ٔ
و عبد الرحمان البوزاكارني الي يرد تحت اسم عبد الرحمان اال

غبالو منطقة ماسية
ٔ
و فالن االغبالويــي الذي هو فالن الماسي مادامت ا

ٔ
خصاصي ا

ٔ
.الخ... اال  

ن نكون قد وفينا الكـتاب حقه، ووفينا قيمته التي يحظى بها بين بقي
ٔ
مل ا

ٔ
خرى ذات القيمة ونحن نقدم هذا العمل المتواضع، نا

ٔ
ة المؤلفات اال

و ٕاصالح ما لم نكن لنر 
ٔ
ن يتقدم مشكورا ٕالضافة ا

ٔ
و الباحث النظر في عملنا هذا با

ٔ
ن يكون للمطلع ا

ٔ
اه نحن العلمية والتي تؤرخ لمنطقة سوس، على ا

 .ونستطيع كشفه
  



 

 

 

 ٕاشارات توضيحية
 

سماء المعروفة بـ - 1
ٔ
بي: "اال

ٔ
بي العالء " ابن"و" ا

ٔ
لفكابن حبوس وا

ٔ
 .صنفت في حرفا اال

رقام المحصورة بين قوسين  - 2
ٔ
 .تحيل المطلع على مكان وجود الترجمة بالتحديد( ) اال

رقام المصحوبة بحرف  - 3
ٔ
تمييزا ) مكررة" (= م"تدل على وجود تكرار صفحتين تحمالن نفس الرقم لكن الثانية هي التي رمزنا لها بحرف " م"اال

ينوتسهيال، وهي معتمدة كما هو م
ٔ
خطاء في الجزا

ٔ
 .19و 3: شار ٕالى ذلك في هامش اال

مور مثل - 4
ٔ
خذ في االعتبار مجموعة ا

ٔ
و التصنيف لم نا

ٔ
ثناء مرحلة العمل ا

ٔ
ل : ا

ٓ
ل / ا

ٔ
بي / ابن وسط االسمين / ا

ٔ
/ ولد / الشيخ / الحاج / القائد / ابن ا

 ...لال/ موالي / سيدي 

و توفي حس: نرمز به ٕالى" ت: "حرف التاء - 5
ٔ
 .ب السياق الذي ورد فيهتلميذ ا

ي بالفتح( -فتحا-تعني محمد  -ف-محمد : مثال" فتحا"نرمز به ٕالى " ف: "حرف الفاء - 6
ٔ
 .(ا

بجدية العربية"كـ: "تركناها كافا" َكـ: "الكاف المعقوفة - 7
ٔ
 .، لكونها غير موجودة في اال

  



 
 

:الـغـد   

حفادنا 
ٔ
و ا

ٔ
والدنا ا

ٔ
تي يوم يثور فيه ا

ٔ
نه سيا

ٔ
بائهم من نحن نوقن ا

ٓ
ثورة عنيفة ضد كل ما ال يمت ٕالى غير ما ال

ثم يحاولون مراجعة تاريخهم ليستقوا منه كل ما في ٕامكانهم استدراكه، فلهؤالء يجب على من وفقه هللا . النافع المحمود

عيننا الي
ٔ
ن يسعى في ٕايجاد المواد الخام لهم في كل ناحية من النواحي التي تندثر بين ا

ٔ
بناء اليوم ا

ٔ
وم، وما ذلك ٕاال من ا

عمال والمحافظة على المثل العليا، 
ٔ
خبار والعادات واال

ٔ
مس كل ما يمكن من اال

ٔ
بٕايجاد مراجع للتاريخ يسجل فيها عن ا

تون في الغد سيلتهم كل ما يقدم ٕاليه كيفما كان ليستنتج منه ... بل يسجل فيه كل ما كان ولو الخرافات
ٔ
فٕان َنَهَم من سيا

ن يعرفه عن ما
ٔ
جدادهما يريد ا

ٔ
...وهذه ٕاحدى مغازي هذا الكـتاب. ضي ا  

.محمد المختار السوسي  

 

 

 

 



 

لف-
ٔ
 -حرف اال

دم -
ٓ
 )زوج حواء(ا

 185: 1ج
 226: 2ج

 ،171،178،182،189،193،209، 19: 7ج
215. 

 ،104،207،221: 10ج 
 247: 11ج

 .22،234،235،267،303: 12ج
 .268: 13ج
 .238: 14ج

حمد بن حسون التيزنيتي-
ٔ
منة بنت ابراهيم بن ا

ٓ
 )ا

 .173م،157: 19ج
بي بكر بن ابراهيم-

ٔ
منة بنت ا

ٓ
خت عثمان (ا

ٔ
 )المسفيويا

 .100: 16ج
بي القاسم بن علي الناصري -

ٔ
منة بنت ا

ٓ
 ا

 .39: 10ج
منة بنت الحسين الشاكوكي التانكرتي-
ٓ
 ا

 .49: 10ج
منة بنت خالد بن محمد االغرباوية-
ٓ
 ا

 .119: 11ج
منة بنت صالح بن ع-
ٓ
كماري (العزيز.ا

ٔ
حمد اال

ٔ
 )زوجة ا

 .100: 11ج
منة بنت سعيد بن الطيب االغرباوية-
ٓ
 ا

 .100: 11ج
منة بنت عبدالرحمان بن بلقاسم االدوزية-
ٓ
 ا

 .40-28: 14ج
منة بنت عبدالكريم اللوى-
ٓ
 ا

 .321: 2ج
حمد-

ٔ
منة بنت علي بن ا

ٓ
خت المؤلف(ا

ٔ
 )ا

 .350: 2ج
باراغ-
ٔ
باراغ=ا

ٔ
 محمدبن ابراهيم ا

بان بن عثمان بن عفان-
ٔ
 ا

 .319: 3ج
 .146: 8ج

 )من انصار الهيبة(ابا ولد الحبيب -
 92:ص20ج
- ابراهيم-

 )عالم من إالزاريفيين(االبراهيمي-
 .19: 8ج

 ):النبي/الخليل(ابراهيم-
 35: 1ج

 .294: 2ج
 .12: 4ج

 ،171،182،189،193،198،209: 7ج
212،215. 

 .107،205: 8ج
 .47،235: 12ج
 .96،191: 13ج

 .124: 19ج
 .267: 20ج

 )دفين تيموالي بافران/قائد(ابراهيم-
 .12: 16ج

 )ريينمن الغرميين الجرا(ابراهيم-
 .86: 18ج

 )طالب(ابراهيم-
 .203: 14ج

 )استاذ بمدرسة تنالت/الحاج(ابراهيم -
 58،167: 17ج

 
 )استاذ باداومنو(ابراهيم -

 209: 10ج
 )خال محمد بن عبيل(ابراهيم -

 .107: 18ج
 )صاحب علي الدرقاوي/الفقير(ابراهيم -

 213: 1ج
 )الفقير(ابراهيم -

 .217: 20ج
 )هـ 1111توفي/التامانارتي(الساموكني ابراهيم بن ابراهيم -

 265: 11ج
 ابراهيم بن ابراهيم االسغاركيسي-

 118: 5ج
 )الملك الداودي الحاحي.ابراهيم بن ع(ابراهيم بن-

 .73: 19ج
مين الجيش(ابراهيم بن ابراهيم بن محمد-

ٔ
 فقيه وا

 )العزيزي 
 .98: 19ج

 )جندي(ابراهيم بن ابراهيم االنداوزالي  -
 26:ص20ج

 ابراهيم بن ابراهيم البعمراني-
 .50: 13ج

حرار(ابراهيم-
ٔ
 )بن ابراهيم المكنى با

 244،245: 12ج 
وشبوبو الوكاكي -

ٔ
 )فقيه(ابراهيم بن ابراهيم ا

 58،346: 11ج
 ابراهيم بن ابراهيم االساكي االفراني-

 114،115: 18ج
 )فقيه(ابراهيم بن احمد االزكاوري التملي-

 76: ص17ج 
 )قاضي(احمد الشاهدي الركنيابراهيم بن  -

 12،29،108: ص16ج 
 )رئيس(ابراهيم إاليغشاني إاللغي=ابراهيم بن احمد بن محمد إاليغشاني-

 3،47،103،165،238،341،388،389: ص1ج
 61،111:ص 2ج

، 107،109،110،115،121،122،125:ص3ج
126،127،128،)129(،133،134،135،136، 

 ،م144م،137،138،140،142،143،144،129
163،165،175،177،202،209،211،255،256،289 

 ،106،118،120،168:ص4ج
 79،265،266،316:ص5ج

 252،282:ص8ج
 10،46،92،155،157،175،181:ص9ج

 9:ص11ج
 ،332،397:ص13ج

 ،236:ص15ج
 40:ص17ج



 

 ،20:ص18ج
 10،44:ص19ج

 216،217،219،222:ص20ج
ابراهيم =هيم البعقيليابرا=ابراهيم بن احمد البودراري التيواركاني البعقيلي -

 )استاذ(البودراري 
 93،116،137:ص13ج

 179:ص15ج
 )رئيس(ابراهيم بن احمد البعقيلي -

 .205:ص10ج
 ابراهيم بن احمد بن ابراهيم التاكانتي-

 224: ص12ج
 139:ص18ج

 ابراهيم بن احمد السكرادي البوشكيري -
 134،135:ص11ج

 )الركراكي المزاري (ابراهين بن احمد بن سعيد -
 312:ص5ج

 ابراهيم بن احمد الدرقاوي-
 36:ص4ج

 ابراهيم بن احمد التيمكيدشتي-
 212:ص13ج

ل حدو(ابراهيم بن احمد -
ٓ
 )قائد من ا

 233:ص19ج
 )فقير من ايت داود(ابراهيم بن احمد -

 104:ص19ج
 ابراهيم بن احمد التكيانزي -

 147:ص2ج
 )فقيه(ابراهيم بن احمد إاليغالني الحامدي-

 46:ص14ج
 193:ص14ج)   بوهو(هيم بن احمد ابرا-

 ابراهيم بن احمد الهيالني-
 381:ص3ج

قاوي-
ٔ
 ابراهيم بن احمد اال

 170:ص18ج
 ابراهيم بن احمد التيغيشتي-

 17:ص3ج
 )عالم(ابراهيم بن احمد بن سليمان بن يحيا المزواري -

 170،171:ص8ج
 )جد مرابطي تاكاركوست/شيخ( ابراهيم بن احمد بن عثمان-

 69،115:ص16ج
 ابراهيم بن احمد الوانكيضائي-

 252:ص12ج
 ابراهيم بن احمد التاوريرتي-

 125:ص18ج
 25:ص19ج

ستاذ متوفي بالحج(ابراهيم بن احمد بن محمد االزاريفي-
ٔ
 )ا

 9،53:ص8ج
 )عالمة(ابراهيم بن احمد بن موسى التتكي العبالوي-

 236:ص16ج
 8،9،12،17،18،76:ص17ج

 محمد االساكي االفرانيابراهيم بن احمد بن -
 216،231:ص12ج

ديب(احمد ) الحاج(ابراهيم بن -
ٔ
 )تلميذ داود التاغاتيني/ا

 382:ص18ج

 )فقيه بدرعة(ابراهيم بن احمد بن محمد -
 404:ص13ج

ستاذ بالحمراء(ابراهيم بن احمد-
ٔ
 )صديق الحسن المعدري /ا

 156:ص13ج
ديب(ابراهيم بن احمد التيييوتي-

ٔ
 )الرسموكيتلميذ داود /ا

 217،221،229:ص19ج
 )شيخ(ابراهيم بن احمد بن عبدهللا إاليغاغانيــي-

 61،62،81،120،121:ص19ج
 )عالم)(التاموديزتي(ابراهيم بن احمد بن سعيد -

 151،157:ص8ج
 إاليكراري  -ف-ابراهيم بن احمدبن محمد-

 369:ص13ج
حمد الكسيمي إالينزكاني ) القائد الحاج(ابراهيم بن -

ٔ
كاديرنائب (ا

ٔ
 )على ا

 170،186:ص14ج
 ابراهيم بن احمد بن محمد الشريفي-

 .247:ص12ج
 )عالمة)(الركراكي(ابراهيم بن احمد بن ابراهيم -

 308،315:ص5ج
 )بن احمد الركائبي(ابراهيم -

 89:ص12ج
وجمل المزالي-

ٔ
وجمل=ابراهيم بن احمد ا

ٔ
 ابراهيم ا

 14:ص6ج
 8،11:ص14ج

 263،264،265:ص17ج
ابراهيم بن احمد -=ابراهيم بن احمد السليماني=د بن صالح إاللغيابراهيم بن احم-

ستاذ(ابو سالم إاللغي = السوسي
ٔ
 )ابن عم المؤلف/ا

 42:ص1ج
 356،357،359،363، ) 355( 37،51،52،53،56،344،347:ص2ج

 168:ص8ج
 15،27،32،266:ص9ج

 446:ص13ج
 99:ص19ج

ابراهيم بن احمد -=م السوسيابراهي= ابراهيم بن احمد بن محمد الطالبي السليماني-
ستاذ(ابراهيم إاللغي = إاللغي

ٔ
 )عم المؤلف/ا

، 79،91،111،119،120،125،147،153:ص1ج
154،181،186،198،222،223،232،240،367 ،388 

، 63،66،)58(،6،9،10،11،12،35،50،56:ص2ج
86،116،281،334،335،366، 

 131، 23،24،29،103،104،115،117،118:ص3ج
 70،73:ص7ج

 77،175،252،282:ص8ج
 24،27،118،139،153:ص9ج

 33،72،212،259:ص10ج
 68:ص12ج
 229:ص14ج

 23،46،107،108:ص15ج
 29:ص16ج
 27:ص17ج

 144،145،148،177:ص18ج
 6:ص19ج

 177:ص20ج
 )شيخ(ابراهيم بن احمد الرسموكي -

 216:ص8ج



 

 ابراهيم بن احمد بن احمد السماللي-
 249:ص5ج

 )فقيه(السماللي ابراهيم بن احمد التازولتي -
 211:ص9ج

 ابراهيم بن احمد العسري السماللي-
 149:ص18ج

 ابراهيم بن احمد بن الحسين السماللي-
 8:ص11ج

 ابراهيم بن احمد بن محمد الوكاكي السماللي-
 51:ص11ج

 ابراهيم بن احمد بن مسعود المعدري -
 142:ص13ج

 ابراهيم بن احمد بن محمد بن عبد الرحمان إاليكراري -
 381:ص13ج

 )هللا االلغي.بن احمد بن ع(ابراهيم -
 120:ص1ج

 ابراهيم بن احمد االدوزي -
 41،61:ص5ج

ستاذ(ابراهيم بن احمد بن يحيا التامانارتي-
ٔ
 )فقيه/ا

 59:ص7ج
 89:ص9ج

 )فقيه(ابراهيم بن احمد بن ابراهيم التامانارتي-
 54:ص7ج

 )االفرانيجد الطاهر /فقيه/شيخ(ابراهيم بن احمد التامانارتي-
 50:ص2ج
 39:ص7ج

 247:ص16ج
 )الوفقاوي/المشهوربكافقا(ابراهيم بن احمد-

 205:ص13ج
 ابراهيم بن احمد بن عبدهللا-

 287:ص17ج
 بوهيا القائد=ابراهيم االخصاصي-

 )الطالب دفين ميرغت(ابراهيم االخصاصي-
 113:ص18ج

 )الفقير(ابراهيم بن ادريس-
 353:ص3ج

دهم-
ٔ
 ابراهيم بن ا

 393:ص18ج
 ابراهيم االرغني-

 222:ص18ج
 )المعلم(ابراهيم االزاريفي-

 141:ص14ج
زناك-

ٔ
 )الشاعر(ابراهيم ا

 233:ص19ج
 )عدل بٕايمنتانوت(ابراهيم االزنيري االعرج -

 80:ص3ج
شيبان-

ٔ
 ابراهيم ا

 7:ص14ج
 ابراهيم االعرج -

 213:ص14ج
فحام-

ٔ
 )عالم/فقيه(ابراهيم ا
 252:ص11ج

 )فقيه/شيخ(ابراهيم االفريقي-

 303:ص11ج
فكون-

ٔ
 )استاذ(ابراهيم ا

 278:ص17ج
فلول الشبي-

ٔ
 )شيخ(ابراهيم بن ا

 5،6،7،10:ص8ج
 )استاذ(ابراهيم االكاري -

 258:ص10ج
كوتام-

ٔ
 ابراهيم ا

 214:ص14ج
 ابراهيم االكجكالي التازاروالتي-

 31:ص13ج
 ابراهيم بن ٕاكرام الكرسيفي االسرسيفي-

 283،286،288:ص3ج
وكنانة-

ٔ
 ابراهيم ا

 175:ص14ج
كني المضائي الرسموكي-

ٔ
 ابراهيم ا

 67:ص4ج
 )االمتضي الساموكني(ابراهيم-

 104:ص9ج
 )والد محمد ابرغاش)(االمانوزي (ابراهيم-

 237:ص1ج
 ابراهيم االمروشي-

 191:ص15ج
 )فقيه(ابراهيم االوزالي-

 116،143:ص13ج
 ابراهيم االوساري البراييمي-

 143:ص13ج
ولقاسم المعدري -

ٔ
 ابراهيم ا
 29:ص13ج

 ابراهيم االونايني-
 418:ص18ج

 )قاضي ايغرم(ابراهيم االيتوغانيــي -
 257:ص16ج

 247،250،294:ص17ج
 ابراهيم االيدكايري االنشادني-

 117:ص14ج
 )الحاج(ابراهيم ايريفي-

 274:ص1ج
 ابراهيم االيسيكيسي-

 265:ص18ج
 )قاضي باداوكنسوس/الحاج(ابراهيم االيغرمي-

 177:ص8ج
 )عالم( ابراهيم االينماتني-

 54،55،56،57:ص8ج
يوب-

ٔ
 ابراهيم بن ا

 83:ص1ج
بي بكر بن يعزى ويهدى-

ٔ
 ابراهيم بن ا

 177،181:ص10ج
بي بكر -

ٔ
قا(ابراهيم بن ا

ٔ
 )رئيس ا

 246:ص9ج
والد احمد بن موسى(ابن بحمان =ابراهيم بن بحمان-

ٔ
 )استاذ/من ا

 113،116:ص9ج
 )شريف من تراست(باكريم )الحاج(ابراهيم بن-



 

 185:ص14ج
حمد-

ٔ
 )فقيه)(االزاريفي(ابراهيم بن البشير بن ا

 8،16:ص8ج
 )شيخ(ابراهيم بن البصير-

 107:ص2ج
 35،57:ص3ج

 297،313،321:ص15ج
 ابراهيم البصري -

 252:ص11ج
 )رئيس(ابراهيم البردي الدرعي-

 17،343:ص16ج
 )استاذ(ابراهيم البرماوي الشافعي-

 123:ص16ج
بو الزيت-

ٔ
 ابراهيم ا

 59:ص19ج
 )فقيه/استاذ)(االيغيالني(البعمرانيابراهيم -

 80،84:ص3ج
 255:ص10ج

 ابراهيم بال بن الحاج محمد-
 271،272،) 270:(ص19ج

قا(ابراهيم بن بلعيد المربيطي االقاوي-
ٔ
 )قائد ا

 399:ص3ج
 265:ص4ج

 66:ص7ج
 134:ص9ج
 148:ص16ج
 202:ص20ج

 )قائد(ابراهيم بن بلعيد بن علي التوزونيني -
 55،56،254،255،256،257،259،263:ص19ج

 )ٕامام/قاضي(ابراهيم بن بوبكر الرسموكي-
 148:ص9ج

 ابراهيم بن بلقاسم الكرسيفي-
 218م،157:ص3ج

 ابراهيم بن بلقاسم بن محمد التاكنزي -
 133،)132(،78:ص1ج

 11،68:ص2ج
 ابراهيم بن بلقاسم بن علي التيييوتي االلغي-

 135:ص1ج
 )الكريم.بني ع من) (البلدي(ابراهيم-

 277:ص9ج
بي حارشيش=ابراهيم بوحرشيش-

ٔ
 )استاذ(ابراهيم ا

 83:ص17ج
 118:ص18ج

 )قائد(ابراهيم بوعودة المرابطي الرحماني-
 65:ص20ج

 )استاذ(ابراهيم التازمورتي-
 255:ص16ج

 ابراهيم التامارووتي المنتاكي-
 212:ص14ج

 ابراهيم التاسافتي-
 54:ص12ج

 )امام(الكدميويابراهيم التيزكيني -
 140:ص14ج

 21،22:ص15ج
 ابراهيم التاكضرانتي-

 40:ص5ج
 ابراهيم التاالستي-

 48:ص18ج
 )فقيه(ابراهيم التاكاركوستي االرغني-

 134:ص16ج
 ابراهيم التافراوتي-

 217:ص9ج
 )عالمة(ابراهيم التادلي -

 301:ص15ج
 )فقيه من ايت بو ياسين(ابراهيم التيملي-

 118:ص19ج
 )استاذ(التيسي الصوابي الهشتوكي ابراهيم -

 105:ص8ج
 )قائد(ابراهيم التيييوتي -

 272:ص5ج
 157:ص6ج
 21:ص10ج

 ابراهيم التيركيتي-
 134:ص17ج

 )فقيه)(الميلكي الهشتوكي(ابراهيم التيييوتي-
 337:ص3ج

 )قاضي(ابراهيم التيييوتي -
 290:ص9ج

 ابراهيم التينتازارتي-
 253:ص6ج

 ابراهيم التيزي نتل-
 340:ص18ج

 ابو ابراهيم السفاج=التخفيستي=ابراهيم الجريف السماللي التخفيستي-
 34،35:ص5ج

 279،280،282،340،331:ص18ج
بو الجمال-

ٔ
 )استاذ(ابراهيم بيرعمان الساحلي=ابراهيم ا

 188:ص8ج
 292،293،294،305:ص12ج

 43،321،382:ص13ج
 )باشا(ابراهيم الحاحي-

 65:ص3ج
 )عالم(ابراهيم الحاحي-

 315،357:ص11ج
 )قائد(ابراهيم الحاحي-

 63،76:ص20ج
 ابراهيم الحاحي-

 132:ص14ج
 )تاجر بالدارالبيضاء(ابراهيم بن الحاج-

 .219:ص9ج
 ابراهيم بن الحبيب السكرادي-

 4،199،264:ص11ج
 )االلغي(ابراهيم بن الحبيب -

 270:ص2ج
 ابراهيم بن الحسن بن عمرو االنامري الساموكني-

 87:ص9ج
 )فقيه)(االلغي(بن الحسن السليماني ابراهيم-



 

 ).374(،147:ص2ج
 )تاجر(ابراهيم بن الحسن بن محمد االخصاصي-

 203:ص3ج
 143:ص13ج

 )االكماري (ابراهيم بن الحسن بن موسى البوشكيري -
 138،140،141،359:ص11ج

 ابراهيم بن الحسن الميرغيتي-
 145:ص13ج

 )الحاج(ابراهيم بن الحسن البنيراني المجاطي-
 233:ص15ج
 267:ص19ج

 122،208،209،211:ص20ج
 ابراهيم بن الحسن بن حميد االيموكاديري -

 126،127:ص9ج
 149:ص2ج

 )عالم)(البوشواري (ابراهيم بن الحسن بن الطيب-
 268:ص17ج

ابراهيم االيسقالي ابو =ابراهيم االيسقالي التناني=ابراهيم بن الحسن التناني االيسقالي-
 )صوفي/عالمة(سالم 

 337:ص4ج
 230:ص8ج
 120:ص9ج
 248:ص10ج
 337:ص13ج

 15،123،127،132،188:ص15ج
 119،132:ص19ج

 ابراهيم بن الحسن المزاري -
 180:ص14ج

 ابراهيم بن الحسن بن محمد االزاريفي-
 9،30:ص8ج

 ابراهيم بن الحسن العاللي الهشتوكي-
 141:ص14ج

 )الركراكي(ابراهيم بن الحسن بن محمد -
 309،317:ص5ج

 )الواسالمي(ابراهيم بن الحسن-
 247:ص12ج

 )فقير وطالب(ابراهيم بن الحسن االيعداني المجاطي-
 222،223:ص1ج

 )فقيه)(البعقيلي(ابراهيم بن الحسن-
 25،44:ص12ج

يت عميرة(ابراهيم بن الحسن-
ٔ
 )مكلف بسوق الخميس با

 116:ص14ج
 )هـ 1320ت/الواعظ(ابراهيم بن الحسين بن عبدهللا الساموكني-

 335:ص4ج
 89،90:ص9ج

 )استاذ(ابراهيم بن الحسين االزنيري -
 32:ص9ج

 )امام دار الهجرة(ابراهيم بن حسين الكردي الكوراني-
 278:ص9ج

 14،98،283:ص13ج
 )شيخ(ابراهيم بن الحسين االيدكوراني المجاطي-

 222:ص20ج
 )تاجر(ابراهيم بن الحسين البكري الويهداوي -

 284:ص7ج
 )رئيس(الوهياويابراهيم بن الحسين -

 218:ص20ج
 ابراهيم بن حسين بن بوجمعة النجاري -

 142:ص13ج
ضارضور بن محمد التاغاجيجتي-

ٔ
 )رئيس(ابراهيم بن الحسين ا

 109،111:ص9ج
كني ٕايعدان(ابراهيم بن الحسين-

ٔ
 )من ا

 146:ص18ج
 )من فقراءالمعدر(ابراهيم بن الحسين -

 197:ص13ج
 )دوار ايت موسىشيخ من (ابراهيم بن حماد بن علي-

 185:ص14ج
 ابراهيم بن خالد االفالوكنسي-

 150:ص2ج
 )شيخ(ابراهيم بن خدو-

 318:ص15ج
 ابراهيم الخنبوبي-

 133:ص18ج
 )الرئيس(ابراهيم بن داود الوفقاوي-

 105،106،163،251،)102(،58:ص3ج
 ابراهيم بن داود الرسموكي التاغاتيني-

 377:ص18ج
 ابراهيم بن داود االلغي-

 156:ص4ج
 )بافران(ابراهيم بن داود بن عيسى-

 87:ص9ج
 )صاحب مشهد بالفائجة(ابراهيم بن داود بن سليمان-

 245:ص16ج
 )شيخ/استاد(الرسموكي ) بن الحاج(ابراهيم -

 95:ص2ج
 177:ص5ج
 162:ص14ج

 )استاذ(ابراهيم الرفاكي=ابراهيم بن الرفاكي االيكراري -
 239:ص5ج
 200:ص19ج

 357،)349:(ص13ج
 ابراهيم القائد=ابراهيم الركني -

 34:ص17ج
 )شيخ(ابراهيم الركراكي -

 66:ص3ج
ستاذ(ابراهيم الركراكي -

ٔ
 )ا

 143،176،188:ص14ج
 ابراهيم بن سالم التيفنوتي-

 34،37:ص18ج
 )فقيه(ابراهيم الساموكني -

 178:ص12ج
ستاذ(ابراهيم الساموكني -

ٔ
 )ا

 303:ص5ج
 )فقيه/استاذ(لمابو سا= ابراهيم ابي السدرة السوسي-

 269:ص8ج
 39:ص18ج

 )فقيه)(بن سعيد بن محمد إاليديكلي(ابراهيم -



 

 10،11:ص17ج
 )عالم(ابراهيم بن سعيد التارنائي-

 57:ص8ج
 ابراهيم بن سعيد الصوابي-

 204:ص10ج
 )قائد(ابراهيم بن سعيد الوجداري -

 10،132،142:ص20ج
 )عالم(ابراهيم بن سعيد بن سليمان الكرامي-

 25،32:ص7ج
 )تلميذ بيبيس(ابراهيم بن سعيد الصالحي -

 141:ص8ج
 )قائد)(البعمراني(ابراهيم بن سعيد -

 197:ص12ج
 )الكرسيفي(ابراهيم بن سعيد بن مخلوف -

 71:ص17ج
 )تلميذ(ابراهيم بن سعيد العواد االيسقالي التناني -

 230:ص8ج
 )تلميذ(ابراهيم بن سعيد االمالحي االيسقالي التناني-

 230:ص8ج
 )ساكن تنزلوض(التملي -التازولتي-ابراهيم بن سعيد  االثمدي-

 245:ص9ج
 )من قبيلة ٕاذاوكنيضيف(ابراهيم بن سعيد -

 218،222: ص17ج
 )قائد(ابراهيم السكري -

 17:ص20ج
 )صاحب سعيد المعدري (ابراهيم بن السكياضي-

 111:ص19ج
 )شيخ(ابراهيم بن سليمان الواسخيني-

 242:ص8ج
 بن سليمان الجزولي الدرعيابراهيم -

 26:ص12ج
 ابراهيم بن سليمان بن يعزى الرسموكي-

 336،337:ص18ج
 الرسموكي -ف-ابراهيم بن سليمان بن محمد-

 203:ص11ج
 )فقيه(ابراهيم بن سليمان بن محمد االلغي-
 ،143،145،)141(،78،117،137،140:ص1ج

146،148،197 
 5،54،390:ص2ج

 23:ص3ج
 293:ص5ج
 221:ص20ج

 
 )جد ايت فالس(ابراهيم بن سليمان -

 275:ص14ج
 )الساكن بتادلة(ابراهيم السوسي -

 149:ص12ج
 )عالمة(ابراهيم السوسي-

 201:ص10ج
 )زوج خديجة بنت احمد التيمكيدشتي(ابراهيم السويري -

 304:ص6ج
 )مدرس(ابراهيم بن سيداتي بن الكنتي الجاكاني االقاوي-

 126:ص9ج

 انيابراهيم السيموري البعمر -
 221:ص7ج

قا/شيخ(ابراهيم الشعيبي-
ٔ
 )رئيس ا

 242،243:ص19ج
 )طالب(ابراهيم بن شواف-

 98،99:ص14ج
 ابراهيم الصابي-

 226:ص12ج
 )نخاس(ابراهيم بن صالح -

 83،208:ص20ج
 ابراهيم بن صالح االكازي -

 311:ص14ج
ل يعزى ويهدى(ابراهيم بن صالح-

ٓ
 )دفين تيسينيت/من ا

 179،183:ص10ج
ل يعزى ويهدى(بن صالحابراهيم -

ٓ
 )دفين تيزكموضين/من ا
 179،183:ص10ج

 )عالمة/استاذ(ابراهيم بن صالح بن مبارك التازياللتي الرسموكي-
 369:ص1ج
 238:ص5ج
 222:ص7ج

 98،102، 94:ص8ج
 29:ص9ج

 187،195،197،198،199:ص11ج
 330:ص18ج

 )تلميذ(ابراهيم بن صالح البعقيلي التيصكييــي-
 102:ص8ج
 210:ص9ج

 راهيم بن صالح بن جرا االغرابويــياب-
 85،90،92،124،156:ص11ج

ابراهيم العروسي =ابراهيم بن صالح الشريف=ابراهيم بن صالح بن احمد التازروالتي-
 )شيخ/فقيه/استاذ(ابراهيم التزروالتي=التازروالتي

 ،188،194،195،196،238،239،269:ص1ج
308،311 

 99:ص2ج
 41،298:ص3ج

 269:ص4ج
 9،151،162،208،211،216،217،228،234،237،257:ص5ج

 54:ص7ج
 49،59،196،246:ص8ج

 85،86،90،92،156،187:ص11ج
 ،57،63،66،67،69،77،180،187،)5:(ص12ج

209،232،271 
 319:ص13ج

 120،129:ص14ج
 31،182،233:ص15ج
 206،207،208:ص17ج

 ابراهيم بن صالح بن احمد االلغي-
 52،89،353:ص2ج
 73،90،268:ص13ج

 بن الطاهر الشاحوري االيكراري  ابراهيم-
 118:ص19ج

 ابراهيم بن الطاهر بن احمد الساحلي السماللي-
 103:ص5ج



 

 224،308:ص12ج
 )فقيه(ابراهيم بن الطاهر االيفراني-

 221،235،236:ص7ج
 )عالمة(ابراهيم بن الطيب التيييوتي-

 286:ص17ج
 )فقيه( ابراهيم بن الطيب بن ابراهيم االكماري -

 150:ص2ج
 149:ص9ج

 238،242:ص12ج
 267:ص17ج

 ابراهيم بن الطيب بن احمد الطاحوني-
 264:ص13ج

 ابراهيم بن الطيب المزاري -
 185:ص14ج

 ابراهيم بن الطيب الباعقيلي-
 370:ص1ج

 ابراهيم بن الطيب بن خالد االغرابويــي-
 82،94،97،384:ص11ج

ل واغزن ( -ف-ابراهيم بن الطيب بن محمد-
ٓ
 )من ا

 261:ص17ج
 بن عابد الرسموكي ابراهيم-

 202،215،353:ص11ج
 )من امكيون(ابراهيم بن عبد-

 141:ص20ج
 ابراهيم بن عبد بن صالح البعمراني-

 254:ص10ج
 ابراهيم بن عبدهللا بن محمد السماللي-

 24:ص11ج
 )البوكرفاوي(ابراهيم بن عبدهللا-

 50،51:ص13ج
 )البوبكري العثماني(ابراهيم بن عبدهللا بن محمد-

 51،55،99،107،158،194:ص17ج
 )له مشهد بمقبرة دانيال/عالم بتاكموت(ابراهيم بن عبدهللا بن محمد-

 97،102:ص16ج
 )االلغي(ابراهيم بن عبدهللا بن اليزيد -

 389:ص2ج
 ابراهيم بن عبدهللا التامانارتي-

 230:ص20ج
 )فقيه(ابراهيم بن عبدهللا بن الحسن الساموكني-

 88:ص9ج
 بن الحسين الساموكنيابراهيم بن عبدهللا -

 91:ص9ج
 )البعمراني(عبدهللا البوكرفاوي)الحاج(ابراهيم بن -

 44:ص7ج
 261:ص10ج

 )فقيه(ابراهيم بن عبدهللا بن الحسن الماسي-
 6:ص14ج

ابراهيم اوعامي =ابراهيم اوعمي السماللي=ابراهيم بن عبدهللا بن احمد السماللي-
 السماللي التازيمامتي التاغاتيني

 117:ص5ج
 19،50:ص11ج

 338:ص18ج
 )السماللي(ابراهيم بن عبدهللا بن يعقوب-

 5،45،50،113:ص5ج
 )فقيه(ابراهيم بن عبدهللا بن محمد االساكي -

 227:ص12ج
 ابراهيم بن عبدهللا بن محمد البوشكيري -

 149:ص11ج
 ابراهيم بن عبدهللا بن ابراهيم الييبوركي االسغاركيسي-

 310:ص14ج
 بن محمد الصنهاجي الصوفيابراهيم بن عبدهللا -

 15:ص19ج
 ابراهيم بن عبدهللا بن صالح االلغي-

 158:ص1ج
 ابراهيم بن عبدهللا االفالوكنسي-

 92:ص5ج
 )من جزيرة جربة(ابراهيم بن عبدهللا الجمني-

 293،294:ص13ج
 ابراهيم بن عبدهللا االقاوي-

 137،140:ص5ج
 254:ص12ج
 182:ص18ج

 ابراهيم بن عبدهللا التزنيتي-
 101:ص5ج

 ابراهيم بن عبدهللا التودماوي-
 135،136،138:ص11ج

 )شيخ(ابراهيم بن عبدهللا بن احمد الكرامي-
 32:ص7ج

 ابراهيم بن عبدهللا التالكـفونتي-
 255:ص6ج

 ابراهيم بن عبدهللا االنداوزالي-
 221:ص18ج

 )قتيل البصرة(ابراهيم بن عبدهللا الكامل-
 5:ص12ج

 الكـثيري ابراهيم بن عبدهللا -
 249،251:ص9ج

ل يعزى ويهدى(ابراهيم بن عبدهللا االساوي-
ٓ
 )من ا

 211:ص10ج
 )عالم(الركني  -ف-ابراهيم بن عبدهللا بن محمد-

 5،6:ص16ج
مين البقالين بفاس(الجرفي=ابراهيم بن عبدهللا الجرفي-

ٔ
 )ا

 22،23،78،79:ص6ج
 )هـ 1329وتي تمن الفرع التامارو /قاضي ومفتي (ابراهيم بن عبدهللا بن محمد-

 84:ص15ج
 )صالح)(الكرسيفي (ابراهيم بن عبدهللا بن حامد -

 83:ص17ج
 )استاذ بالبيضاء)(الكرسيفي(ابراهيم بن عبدهللا بن محمد-

 160،165:ص17ج
 )االيكراري (ابراهيم بن عبدهللا بن محمد -

 404:ص13ج
 عبدهللا بن صالح) الحاج(ابراهيم بن-

 75،82:ص2ج
 )بقرية ايت سليمان(عبدهللابراهيم بن -

 353:ص2ج
 )من قرية افانتليت(هللا .ع)الحاج(ابراهيم بن-

 319:ص17ج



 

 )هـ 1336موضع ثقة القائد محمد اللحيان ت/فقيه(ابراهيم بن عبدهللا-
 188:ص14ج

 )اليعقوبي السماللي(ابراهيم بن عبد العزيز بن محمد -
 ،6،64،66،68،82،99،107،134،224:ص5ج

237،240،241 
بي فارس االدوزي =ابراهيم بن عبد العزيز بن محمد االدوزي -

ٔ
 )استاذ(ابراهيم بن ا

 79:ص7ج
 176:ص9ج
 362:ص11ج
 254:ص13ج

 94،100،107:ص18ج
 12،213:ص19ج

 )عالم بسيدي بوعبدلي/استاذ(ابراهيم بن عبد العزيز-
 308:ص12ج

 ابراهيم بن عبدالرحمان االكـتاري -
 102:ص8ج

 ن البوزيديابراهيم بن عبد الرحما-
 84،194:ص17ج

 ابراهيم بن عبد الرحمان بن احمد االغرابويــي-
 82،125،349:ص11ج

 ابراهيم بن عبد الرحمان بن ابراهيم التاكوشتي-
 73:ص8ج

 هـ1270ت)عالم(ابراهيم بن عبدالرحمان بن عبدهللا الساموكـتي-
 99:ص9ج

 ابراهيم بن عبد السالم الديلمي-
 266:ص18ج

 عبدالسالم بن احمد االيفرانيابراهيم بن -
 220:ص12ج

ل سيدي وساي)(االيموكاديري (ابراهيم بن عبدالقادر-
ٓ
 )من ا

 251،270:ص16ج
 )من قرية ايت داود(ابراهيم بن عبدالملك بن الحسن بن داود-

 71،73:ص19ج
 )قائد(ابراهيم بن عبد الملك المتوكي-

 286:ص15ج
 )القتيل(ابراهيم بن عبد الواحد التامانارتي-

 54:ص7ج
 )شيخ(ابراهيم بن عبدالواحد التنوخي-

 123:ص16ج
 ابراهيم المرقوشي)=شيخ(ابراهيم بن عبد الوافي بن علي المرقوشي-

 40،41،42:ص7ج
 )فقيه) (البوزيدي(ابراهيم بن عبال بن بلقاسم-

 85:ص17ج
 )فقيه(ابراهيم بن عبال االينزكاني-

 172:ص14ج
 )الرئيس(ابراهيم العبالوي-

 147:ص17ج
 )فقيه(ابراهيم بن عثمان االمسراوي-

 174:ص2ج
 )رئيس ايت جمال(ابراهيم بن عبيد هللا -

 276:ص19ج
 )قائد) (البوياسيني االخصاصي(ابراهيم بن عدي بوفوس-

 167:ص19ج
 182:ص20ج

 ابراهيم بن عدي-
 236:ص15ج

 )عالمة(ابراهيم بن العربي بن ابراهيم الميلكي-
 151،286:ص17ج

 )الكسيمي(العربي ) الحاج(ابراهيم بن -
 145:ص14ج

 )استاذ(ابراهيم بن علي االغبالويــي-
 113:ص18ج

 ) 135ت،(الرحمان االنامري الساموكني .ابراهيم بن علي بن ع-
 ) 105(،103:ص9ج

 ابراهيم بن علي التازروالتي-
 31:ص13ج
 145:ص19ج

 )عالم(ابراهيم بن علي البوزوكي -
 255:ص8ج

 )فقيه( ابراهيم بن علي العيني-
 12:ص3ج

 )استاذ(ابراهيم بن علي المزوار الرسموكي  -
 201،248،249،252:ص17ج

 )تلميذ(ابراهيم بن علي االكلويــي-
 303:ص6ج

ابن الشيخ /اخ المؤلف(ابراهيم بن علي الدرقاوي=ابراهيم بن علي بن احمد االلغي-
 )االلغي

 324:ص1ج
 284،285،288،289،290،) 282(،268:ص2ج

 50:ص3ج
 268:ص8ج
 446:ص13ج

 51،52:ص15ج
 )الكرسيفي(ابراهيم بن علي بن يحيا-

 47:ص17ج
 )اليعقوبي السماللي(ابراهيم بن علي بن ابراهيم -

 146:ص5ج
 )فقيه(ابراهيم بن علي التيمكيدشتي-

 76:ص17ج
 ابراهيم بن علي بن احمد الغساني-

 83:ص1ج
 )عالم(ابراهيم بن علي التارنائي االدائي-

 57:ص8ج
 راهيم بن علي التنانياب-

 55:ص12ج
 199،200،201:ص13ج

 49،99:ص16ج
 294،322:ص17ج

 75:ص19ج
 )دفين ايموال/صالح(ابراهيم بن علي االيغشني-

 226،) 225(،108،179:ص3ج
 7،8،124:ص12ج

 ابراهيم بن علي بن محمد الواسالمي-
 250:ص12ج

 )حافظ(ابراهيم بن علي الوفقاوي -
 91،92:ص3ج

ل يعزى ويهدى/دفين تيميتار(عليابراهيم بن -
ٓ
 )ا



 

 177،182:ص10ج
 

 ابراهيم بن علي التيغانيمي-
 93:ص17ج

 ابراهيم بن علي المجاطي-
 211:ص17ج

 ابراهيم بن علي الحبيب السكراتي-
 262:ص11ج

 ابراهيم بن علي كبراييم الرسموكي-
 210:ص5ج

 )التاكدورتي(ابراهيم بن علي-
 40:ص5ج

محيل -
ٔ
 البودرقاويابراهيم بن علي ا

 293:ص11ج
 )الشريف(ابراهيم بن علي االتناني-

 38:ص18ج
 )فقيه(ابراهيم بن علي الكسيمي-

 273:ص18ج
 ابراهيم بن علي بن سعيد االياللني-

 278،279:ص9ج
 )كاتب(ابراهيم بن علي بن ابراهيم الكرسيفي-

 87،88:ص1ج
 )فقيه عالم(ابوسالم =ابراهيم بن علي بن محمد الكرسيفي-

 76:ص17ج
 )فقيه(ابراهيم بن علي بن ابراهيم التاكوشتي -

 78،81:ص8ج
 )من قرية تيفغلت(ابراهيم بن علي التملي-

 26:ص17ج
 )البعقيلي االكلويــي(ابراهيم بن علي الجلوي-

 212،213:ص13ج
ل بيقى الركراكي(ابراهيم بن علي بن احمد -

ٓ
 )من ا

 6:ص4ج
 )مربي محمد بن محمد االيكراري (ابراهيم بن علي-

 312:ص13ج
 ابراهيم بن علي بن بلعيد-

 249:ص19ج
 )استاذ بمسجد ندعدي واحالوت(ابراهيم بن علي بن احمد -

 182:ص12ج
 )رئيس بوزمور (ابراهيم بن علي-

 190:ص15ج
 )شيخ)(الجد االعلى لعبد الملك التيغانيمي التناني(ابوسالم=ابراهيم بن علي-

 15،72،73،74،75،78،81،83،84،89:ص15ج
118،119،120،133،138،140،148،154،160 

 )فقيه(ابرهيم بن عمر بن محمد الداودي الحاحي-
 72،99:ص19ج

 )قيم على زاوية حمان ابو الخشبة بتارودانت)(الحاج(ابرهيم بن عمر-
 109:ص19ج

 )عالم(ابرهيم بن عمرو بن طلحة اللكوسي-
 10،64:ص7ج

 )شيخ/فقيه(الزدوتي=ابرهيم بن عمرو الزدوتي-
 295:ص3ج
 252:ص6ج
 30:ص10ج

 234:ص16ج
 222:ص17ج

 ابراهيم العمري البونعماني-
 420:ص13ج

 
 )رئيس(ابراهيم بن العوفي -

 71،78:ص14ج
 )عالم(ابراهيم بن عيسى بن سليمان المزاوري -

 170،171:ص8ج
 )عالم(ابراهيم الفيومي المالكي-

 121،123:ص16ج
 )امام/استاذ(ابراهيم الفقير البعقيلي-

 90،206،231:ص2ج
 125:ص14ج

 )استاذ)(ابراهيم البعقيلي االنزيــي=ابراهيم القاسمي البعقيلي-
 370:ص1ج
 29:ص9ج
 158:ص10ج

 154،199،342،352:ص11ج
 )من كبراء ايت بوياسين(ابراهيم بن القاسم -

 9:ص20ج
 ابراهيم بن القاضي الزنزمي الحاحي-

 25:ص15ج
 )قاضي(ابراهيم القصار -

 239:ص19ج
 )صاحب الملفقات) (استاذ) (ابراهيم اوكدورت=هيم الكادورتي االيسيابرا-

 135:ص8ج
 158،283:ص9ج

 304،305،309،310:ص13ج
 205:ص15ج

 )استاذ(ابو المزايا =ابراهيم الكـتاني الفاسي-
 302،305:ص4ج

 265:ص17ج
 )كاتب الكنتافي(ابراهيم الكدميوي-

 36:ص10ج
 276،284،290:ص15ج

 )فقيه صوفي(ابو اسحاق=الساحلي ابراهيم كزور المعدري -
 194:ص4ج

 97،156،282:ص11ج
 194،205،287،295:ص12ج

 ،191،192،194،) 188(،29،41،95،96:ص13ج
197،319 

 )استاذ(ابراهيم كعلي التازمامتي السماللي-
 9،11:ص11ج

 ابراهيم الكاللي المزياني-
 201:ص10ج

 )حاجب(ابراهيم كوشا -
 186:ص14ج

 بصيرابراهيم بن كسيوم ال-
 138:ص8ج
 90:ص12ج

 ابراهيم الكيني-
 243:ص19ج



 

 )شيخ(ابراهيم اللقاني-
 186:ص10ج

 123،124:ص16ج
 ابراهيم الماسيني البعقيلي-

 235:ص13ج
 )عالمة بتادارت موساكنة(ابراهيم الماسي -

 129،134:ص18ج
 )تاجر/استاذ(ابراهيم الماسي-

 102:ص5ج
 )من قرية افران(ابراهيم بن ماماس-

 165:ص20ج
 ابراهيم المقدمي التيزنيتي-

 202،204،206،249:ص13ج
 )قاضي(ابراهيم بن مبارك الهشتوكي -

 189،236،240:ص8ج
 270:ص12ج

 ابراهيم بن مبارك التاموديزتي-
 23:ص19ج

 )المعدري (ابراهيم بن مبارك بن احمد -
 7:ص13ج

 )فقيه(ابراهيم بن مبارك االمسرائي-
 241،285:ص7ج

 )اديب/فقيه(التاجراني الولياضيابراهيم بن مبارك -
 331:ص3ج

 )استاذ(مبارك القاسمي البعقيلي ) الحاج(ابراهيم بن-
 90،126،206،234،384:ص2ج

 ابراهيم بن مبارك االغرابويــي-
 90:ص11ج

 )استاذ(ابراهيم بن مبارك الصوابي-
 102:ص8ج
 97:ص16ج

 308،309،311،322:ص17ج
 ابراهيم بن مبارك اولموش التاغجيجتي-

 221:ص7ج
ابراهيم البصير =ابراهيم البصير=ابراهيم بن مبارك بن ابراهيم البصير  الركائبي-

 )شيخ)(ابراهيم بن مبارك البصير االخصاصي التادلي=ابراهيم الركيبي=الركائبي
 312:ص1ج

 88،89،102:ص4ج
 263:ص5ج

 ،97،98،100،101،102،104،) 88:(ص12ج
108،113،117،118،120،123،126،130 
140،152،153،155،156،158،162،163 

166،167،169،170،171،172 
 251:ص13ج

 38،162،329،330:ص15ج
 271:ص17ج
 118:ص18ج
 169:ص19ج

 )فقيه(ابو سالم=ابراهيم بن المحجوب الساحلي الدرقاوي-
 206:ص5ج
 120:ص18ج

 12،24،112،113:ص19ج
 )اليعقوبي السماللي(الرحمان.ابراهيم بن المحفوظ بن ع-

 7،103،132،240،242،246:ص5ج
 ابراهيم بن المحفوظ االدوزي -

 224:ص12ج
 )قاتل محمد الوفقاوي(ابراهيم بن المحفوظ-

 87:ص3ج
 )االفراني التامانارتي(ابراهيم محمد بن ابراهيم-

 181:ص1ج
 60:ص2ج

 )ابو الفضل=ابوسالم=ابراهيم محمد المحجوبي الولتيتي الرسموكي-
 193:ص8ج
 367:ص13ج

 15،29،30،31،32،34،35،37،38،43،249:ص14ج
 )الركراكي(ابراهيم بن محمد بن ابراهيم-

 309،311،318،319:ص5ج
 )استاذ(ابو سالم الولياضي الهشتوكي =ابراهيم بن محمد الوالياضي التونودي-

 319،339:ص4ج
 251:ص6ج

 138،22،223،228:ص8ج
 317:ص11ج
 15:ص13ج

 34،37،39،249،315:ص14ج
 93،94،95:ص17ج

 136:ص18ج
قراب السماللي )=السماللي الساحلي(ابراهيم بن محمد بن محمد -

ٔ
ابراهيم ا

 )فقيه(ابو اسحاق = ابو سالم=الساحلي
 10:ص5ج
 45:ص7ج

 296،297،298،299،300،301:ص12ج
 363:ص13ج

 )قائد(ابوزيد= ابراهيم بن محمد التامانارتي-
 170،173،175،186:ص18ج

 231،233،234،237،238،239،240،241،242،243،244:ص20ج
 )فقيه(ابراهيم بن محمد بن ابراهيم التمانارتي -

 13،43،46،47،290:ص7ج
 32:ص12ج

 )قتيل(ابراهيم بن محمد بن عبد هللا بن منصور التامانارتي -
 53:ص7ج

 )الجد(ابراهيم بن محمد بن البشير البصير-
 91،92،93،97،98،99:ص12ج

 )استاذ(راري ابراهيم بن محمد االك-
 91:ص18ج

 ابراهيم بن محمد بن عبد هللا بن احمد االكراري -
 404:ص13ج

 ابو سالو االدوزي = ابراهيم بن محمد بن العربي االدوزي -
 163،229:ص8ج

 135:ص9ج
 128:ص11ج
 359:ص13ج
 282:ص17ج
 104:ص19ج

 )ه1320ت (ابراهيم بن محمد بن احمد السماللي -
 238:ص12ج

 )ه1352حي /نفي الى رودانة(السماللي ابراهيم بن محمد -



 

 399:ص3ج
 )فقيه(االكراري =ابوسالم االكراري = ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمان االكراري -

 14،16،185،196،264،266:ص6ج
 136:ص8ج

 157،282:ص11ج
 303:305،306،313:ص13ج

 )عالم(ابراهيم بن محمد بن ابراهيم العثماني الكرسيفي-
 86،88:ص1ج

 5،12،19ج
 73:ص17ج

 ابراهيم العشري التامانارتي= ابراهيم بن محمد بن احمد الغشري االيموكاديري -
 371:ص1ج

 31،122:ص9ج
 ابراهيم بن محمدبن مسعود المعدري -

 142:ص13ج
 )عالم(ابراهيم بن محمد الواسكاري -

 123:ص8ج
 246:ص9ج

 ابراهيم بن محمد القصبي-
 65،221:ص7ج

 )تاجر(الكـثيرب  ابراهيم بن محمد بن عبد هللا-
 245،274:ص9ج

 )استاد(ابراهيم بن محمد التاموديزتي -
 157،158:ص8ج

 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الجشتيمي-
 165،166:ص6ج

 )فقيه(ابراهيم بن محمد المركوسي -
 208:ص6ج

 ابراهيم بن محمد بن العربي الهشتوكي-
 125:ص18ج

 ابراهيم بن محمد الوغزاني-
 313:ص17ج

 بن محمدالبيكراويابراهيم -
 287:ص17ج

 ابراهيم بن محمد بوفوس-
 151:ص17ج

القائد الديلمي = ابراهيم الديلمي الهشتوكي= ابراهيم بن محمد الديلمي الهشتوكي-
 )قائد(الديلمي=الهشتوكي 
 36:ص10ج
 144:ص13ج

 ،109،110،11،114،115،132،149:ص14ج
150،166 

 152،153:ص15ج
 202،270:ص17ج

 75:ص18ج
 159:ص19ج

 13،92،93:ص20ج
 )ه1346ت/فقيه(محمد الكضيوي)الحاج(ابراهيم بن -

 190:ص16ج
 ابراهيم بن محمد بن عبد هللا العويني-

 85:ص5ج
 )فقير(ابراهيم بن محمد االقاوي-

 31:ص19ج

 محمد االكرضي التافراوتي)الحاج(ابراهيم بن -
 210:ص17ج

 ابراهيم بن محمد االكيسي-
 315:ص17ج

 )فقيه(بن محمد بن سليمان المزواري ابراهيم -
 170،172،180:ص8ج

 ابراهيم بن محمداالفغالي الباحماني-
 313:ص17ج

 ابراهيم بن محمدبن يحيا المعقد االمسراوي-
 238:ص5ج

 ابراهيم بن محمد االيغالني-
 148:ص2ج

 )قائد(ابراهيم بن محمد بن بال االمزالي -
 139:ص20ج

 
 ابراهيم بن محمد االمكاسي-

 27:ص17ج
 )الطالب (ابراهيم بن محمد االفراني -

 181:ص1ج
 )اجير(ابراهيم بن محمد -

 315:ص17ج
 )خليفة النكادي(ابراهيم بن محمد العطاوي الحطوشي -

 298:ص16ج
 )استاد(ابراهيم بن محمد السوسي الزيكي -

 19:ص8ج
 )فقير(ابراهيم بن محمد المجاطي -

 215:ص20ج
 )عالمة(االدوزي اليعقوبي ابراهيم بن محمد بن عبد هللا -

 3،526،49،52،67،83،99،100،104،131،136،137،148،248:ص5ج
 204،207:ص11ج

 10:ص17ج
 )استاذ(ابراهيم بن محمد بن حسين الطاطائي -

 67:ص4ج
 97،98:ص16ج

 )استاذ/فقيه(ابوسالم =ابراهيم التاغاجيجتي= ابراهيم بن محمد بن علي التاغاجيجتي -
 371:ص1ج

 30،106،107،155،169:ص9ج
 155:ص10ج
 84:ص17ج

 ابراهيم بن محمد بن محمد التامراوي الرسموكي-
 57،191،214:ص8ج

 ابراهيم بن محمد بن علي الرسموكي-
 204:ص11ج

 )استاذ(ابراهيم بن محمد الزعنوني -
 340:ص18ج

 )نائب القاضي(ابراهيم بن محمد بن براهيم البعمراني -
 257:ص10ج

 امبارك الكدسي المحجوبيابراهيم بن محمدبن -
 63،64:ص5ج

 )ه1300فقيه ت (التاسكدلتي  -ف-ابراهيم بن محمد بن محمد-
 167:ص6ج

 )ه1300فقيه ت قبل (ابراهيم التاسكدلتي االياللني=ابراهيم بن محمد التاسكدلتي -
 168:ص6ج



 

 293:ص14ج
 25:ص17ج

 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم التيييوتي-
 226:ص19ج

 حمد يدير الساحليابراهيم بن م-
 103:ص5ج

 168:جص
 156:ص11

 ابراهيم بن محمد بن احمد اوعمو التزنيتي-
 237:ص5ج
 233:ص13ج

 )فقيه(البوشواري  -ف-ابراهيم بن محمد بن محمد-
 266:ص17ج

 )االفراني(ابراهيم بن محمد بن الطاهر -
 70:ص11ج

 )ه1355ت(ابراهيم بن محمد بن عبد هللا التامانارتي -
 57:ص7ج

 راهيم بن محمد التادارتي االعمىاب-
 238:ص5ج

 )تلميذ(ابراهيم بن محمدالعفياني التيزنيتي -
 229:ص8ج

 ابراهيم بن محمد التيزيرتي النظيفي-
 252:ص18ج

 )عالم(ابراهيم بن محمد التاجاريفي الهماني -
 57:ص8ج

 ابراهيم بن محمد التنوخي-
 300:ص14ج

 ابراهيم بن محمد بن محمد االغواريــي-
 309،322:ص5ج

 ابراهيم بن محمد بن علي الترسواطي-
 88:ص1ج

 )الشريف(ابراهيم بن محمد اليزيدي التازروالتي -
 119،178،179:ص4ج

 84:ص5ج
 ،32،33،39،73،75،76،80،192،221:ص13ج

224،228،229 
 بن الحسن االزاريفي-ف-ابراهيم بن محمد-

 7،13:ص8ج
 )لمعا(بن احمد االزاريفي-ف-ابراهيم بن محمد -

 9:ص8ج
 الييبوركي االسغاركيسي-ف-ابراهيم بن محمد-

 276،298،299:ص14ج
 )القاضي(ابوسالم االيكراري =ابراهيم بن محمد بن احمد االيكراري -

 68:ص12ج
 ،30،224،225،261،325،341،349:ص13ج

354،355،356،357،359،360،376،379،381، 
383،402،439 

 8:ص14ج
 ،208،223،226،227:ص19ج

 بن الطاهر اليعقوبي السماللي-ف-بن محمد ابراهيم-
 7:ص5ج

وعبو الهشتوكي-
ٔ
 )عالمة(ابراهيم بن محمد ا

 240:ص8ج

 )فقيه/من بني حسين(ابراهيم بن محمد المهدي بن الحنفي -
 ،232،238:ص6ج

 ابراهيم بن محمد بن الحسن الركراكي-
 10:ص4ج

 )استاذ(ابراهيم بن محمد بن احمد الركراكي -
 267،273:ص3ج

 10:ص4ج
 319:ص5ج
 138:ص14ج

ابراهيم = ابو اسحاق= ابو سالم=ابراهيم بن محمد بن عبد هللا اليعقوبي السماللي -
 )ه1160ت)(استاذ(ابراهيم بن محمد بن عبد هللا بن يعقوب = اليعقوبي

 113،117:ص3ج
 7،8،49،57،60،136،140،141:ص5ج

 28،31:ص7ج
 174:ص8ج

 248،252،253،254،255،256،257:ص12ج
 66،69،95،114:ص16ج

 87،335،422،423:ص18ج
 131،177:ص3ابراهيم بن محمد بن باها االكلييــي ج-

 252:ص18ابراهيم بن محمد الماسكيني ج-
 )عدل(ابراهيم بن محمد التازكاني -

 27،42،290:ص17ج
 ابراهيم بن محمد بن محمد االغرابويــي-

 119،120،211:ص11ج
 )فقيه(ابراهيم بن محمد التاكوشتي الثاني -

 63،74:ص8ج
 313:ص11ج

ابراهيم = ابراهيم بن محمد الظريفي= ابراهيم بن محمد بن محمد التكوشتي االول-
بو سالم =ابراهيم بن محمد التاكوشتي= الظريفي الصوابي

ٔ
 )فقيه(ا

 53،54،55،56،63،137،138،148:ص5ج
 251:ص6ج

 64،69،70،74:ص8ج
 249:ص12ج

 92،280:ص14ج15:ص13ج
 241،415،416،419:ص18ج

 73،130:ص8ابراهيم بن محمد احكوك السماللي ج-
 )مدرس(ابراهيم التملي = ابراهيم بن محمد االمزيلي التملي-

 203:ص3ج
 )اديب(السكـتاني = ابراهيم بن محمد بن ابراهيم السكـتاني السوسي-

 379:ص1ج
 96:ص7ج
 30:ص10ج

 ،184،192،287،288،289،291،292:ص18ج
293،294،298،299،301،302،305،306،307،313،314،315،316،319،320،

321،322،323،328 
 )من اهل تيزنيت(ابراهيم بن محمد الفقير -

 211:ص11ج
 )الرئيس(ابراهيم بن محمد بن الشيخ التازروالتي -

 56:ص12ج
 ابراهيم بن محمد بن ابي بكر الموصغي-

 252:ص6ج
 )اشتغل بالقضاء(وسالم اب=ابراهيم بن محمد بن محمد بن احمد االعرج -

 230،231،233،234،235:ص6ج



 

 )المرابط(ابراهيم بن محمد الوسعي السماللي -
 243:ص8ج

 ابراهيم بن الحاج محمد اللحيان-
 165،173:ص14ج

 ابراهيم بن محمد بن جعفر-
 138:ص14ج

 ابراهيم بن محمد بن جعفر زكريا-
 10:ص4ج

بي بكر-
ٔ
 ابراهيم بن محمد بن الحسن بن ا

 138:ص14ج
 )عالمة(ابراهيم بن محمد االخصاصي -

 113:ص18ج
 )من اوالد جرار(بن محمد بن علي )القائد(ابراهيم بن-

 157:ص19ج
 )استاذ من اكرض انتانوت(ابراهيم بن محمد بن علي -

 6:ص18ج
 

 )رئيس زاوية تاسيوين(ابراهيم بن محمد بن سليمان -
 98:ص16ج

 )اوبو(ابراهيم بن محمد-
 201:ص16ج

وباها -
ٔ
 )الرئيس(ابراهيم بن محمد ا

 216،217:ص19ج
ل الشيخ/رئيس اكرض(ابراهيم بن محمد -

ٓ
 )من ا

 248:ص20ج
 )جد ايت ابرايم بفم تاتلت/عالم(ابراهيم بن محمد الصغير -

 71،103:ص16ج
 )شارح المبنيات(ابراهيم بن محمد-

 402:ص13ج
 )ابن ابراهيم الجمني بجربة(ابراهيم بن محمد-

 293:ص13ج
 )صهر الحسين بن محمد القائد ابي النعيالت(ابراهيم بن محمد -

 232،233،234:ص6ج
 )فقيه بتازروالت(ابراهيم بن محمد بن اليزيد -

 69،78:ص15ج
 )تلميذ احمد الجشتيمي( ابراهيم بن محمد-

 254:ص6ج
 )المؤرخ(ابو سالم )=االيكراري (ابراهيم بن محمد بن ابراهيم -

 303:ص12ج
 283:ص13ج

 66،82:ص17ج
 )نائب القاضي بن بداح(ابراهيم بن  المختار -

 180:ص18ج
 احمد بن  المدني بن علي االلغي-

 145:ص2ج
 المدني االخصاصي) القائد(احمد بن -

 203:ص20ج
 ابراهيم المرادي-

 70:ص12ج
 )رئيس قبيلة اداوزكري (ابراهيم بن مري -

 173،175،176:ص16ج
 )فقيه(ابراهيم المسفيوي -

 10،11:ص14ج

 ابراهيم بن مسعود المعدري -
 230:ص4ج
 237:ص5ج

 26،34،35،36،37،38،115:ص13ج
 )بكسيمة(ابراهيم بن منصور -

 148،168:ص14ج
 )من لوباير باوالدجرار(ابراهيم بن منصور -

 152:ص19ج
 )من ذرية االكراريين(ابراهيم بن موسى-

 404:ص13ج
 ابراهيم بن موح االيبوركي االيغشاني-

 121،125،127،211:ص3ج
 )مشارط(ابراهيم المنقوش السماللي-

 236:ص7ج
 17:ص11ج

 )خادم(ابراهيم المؤدن الهوزالي-
 58:ص16ج

 )مدرس(ابراهيم المومني-
 276:ص15ج

 ابراهيم بن المهدي-
 243:ص11ج

 ابراهيم الميموني-
 105:ص13ج

 ابراهيم نايت عبال-
 312:ص5ج

 )فقيه(ابراهيم بن النصير الركائني-
 156:ص11ج

 ابراهيم بن نعمان الكرسيفي-
 46،63:ص17ج
 )النيفر(ابراهيم-

 70:ص12ج
 )الشيخ(ابراهيم الوافقاوي -

 46:ص1ج
 ابراهيم الودريمي-

 212:ص5ج
 )مشارط بايوزيون(ابراهيم بن هارون -

 235:ص18ج
 ابراهيم بن همو بن الطالب االغرابويــي-

 123،132،133:ص11ج
 )فقيه(ابراهيم الهواري -

 305:ص6ج
 ابراهيم الهين-

 55:ص11ج
مسكين(ابراهيم بن يحيا التامانارتي-

ٔ
 )دفين ا

 6،119:ص13ج
 ابراهيم بن يحيا الجزولي-

 33:ص13ج
 )فقيه وقاضي اقا(ابراهيم بن يحيا االقاوي-

 170:ص18ج
 ابراهيم بن يحيا بن عبدهللا البوزيدي السالوي-

 93،98:ص19ج
بي السحاب بن -

ٔ
 )ابراهيم ابي السحاب=يعزى ويهدىابراهيم بن يحيا ا

 315:ص5ج



 

 175،181:ص10ج
 )فقيه(ابراهيم بن يحيا بن عمر البوزيدي الكرسيفي-

 336:ص3ج
 81:ص17ج

 ابراهيم بن يحيا  االغرابويــي-
 119:ص11ج

 ابراهيم بن يحيا بن سليمان الكرسيفي-
 47،70:ص 17ج

 ابراهيم بن يدير الساحلي-
 223،238:ص5ج

 295،)288(،259:ص12ج
 31:ص13ج
 66:ص14ج

 )بيبي:مشهور ب(ابراهيم اليزيدي-
 340:ص4ج

 ابراهيم بن يعزى بن عبدالسميح التاغاتيني الرسموكي-
 281:ص18ج

 )شيخ(ابراهيم بن يعزى الواسخيني-
 243:ص8ج

 ابراهيم بن يعزى ويهدى-
 175،180:ص10ج

مين القائد المحجوب الكلولي(ابراهيم بن  يوسف -
ٔ
 )ا
 198:ص15ج

 ابراهيم بن ييبورك بن الحسين االسغاركيسي-
 276،278،279:ص14ج

 
برهة -
ٔ
 )االشرم(ا

 124:ص6ج
ابو عبدهللا =محمد اوبلوش= محمد بن عبدهللا اوبلوش بن محمد البعمراني=ابلوش

 )قاضي(محمد اوبلوش
 ابليس-

 ،79،123،196،197،212،268،274:ص13ج
376،381 

 30،228،232:ص18ج
 )امام/شاعر/فقيه(البوصيري =االبوصيري -

 31:ص1ج
 66:ص4ج

 23،85،182:ص6ج
 105:ص7ج
 272:ص8ج
 170:ص9ج
 141:ص10ج

 77،296،393:ص13ج
 209:ص14ج

 64:ص15ج
 64،208:ص16ج

 36،51،354:ص18ج
 )شيخ(االبياري -

 283:ص8ج
بي بن كعب -  )راوي للحديث(ا�

 252:ص14ج
 االتموني-

 58:ص1ج

 حاميتي الرحالنيٕاجا بنت الحسين بن -
 158:ص14ج

جاكو-
ٔ
 الفقير المعدري =ا

 41:ص3ج
 )شيخ وفقيه(االجهوري -

 399:ص13ج
 االحسن بن ابي جمعة البعقيلي-

 68:ص4ج
 الحسن البعقيلي= االحسن البعقيلي-

 الحسن بن مبارك= االحسن بن مبارك البعقيلي -
- ابن-

 ابن ابرايم-
 151،152:ص9ج

 )شاعر( محمد بن ابراهيم= ابن ابراهيم-
 محمد بن ابراهيم التييوتي=ابن ابراهيم-

 العربي االدوزي =ابن ابراهيم -
 )استاذ زكريا البعمراني(ابن ابراهيم-

 260:ص10ج
 محمد بن ابراهيم االيكراري =ابن ابراهيم االيكراري -

 عبدهللا بن ابراهيم البوفتركاوي=ابن ابراهيم البوفتركاوي-
 محمد بن ابراهيم التكروري =السباعيابن ابراهيم التكروري -

 احمد بن ابراهيم الركني=ابن ابراهيم الركني-
 احمد بن ابراهيم الساموكني=ابن ابراهيم الساموكني-

 محمد بن ابراهيم التامانارتي=ابن ابراهيم-
بي جماعة-

ٔ
 ابن ا

 298:ص13ج
 279:ص18ج

 ابن ابي جمرة-
 306،366:ص3ج

 26،214،297:ص6ج
 285:ص8ج

 318،304:ص11ج
 237:ص13ج

 343،419:ص18ج
 )شاعر(عمر بن ابي ربيعة =ابن ابي ربيعة-

 ابن ابي زيد صاحب الرسالة-
 192،366:ص3ج

 280:ص6ج
 211،212:ص8ج

 126:ص9ج
 320:ص13ج

 125،260:ص16ج
 49،199،269:ص18ج
 ابن ابي زيد الكرسيفي-

 92:ص17ج
 ابن ابي الزين-

 92:ص17ج
 )شاعر(سلمىزهير بن ابي =ابن ابي سلمى-

 )اديب(ابن ابي العتيق-
 64:ص9ج

 )مفتي مكة(ابن ابي الفتوح الكاووسي-
 236:ص6ج

 ابو بكر الصديق=ابن ابي قحافة-



 

 ابن ابي مكيدة-
 118:ص20ج

ل الشيخ التيجاني-
ٓ
 ابن ابي النصر ا

 129،130:ص7ج
 ابن االبار-
 114ص10ج
 ابن االثير-
 294:ص3ج
 99:ص10ج
 90:ص16ج

 الهاشمي بن خضراء=السلويابن االخضر -
 ابن االرج-

 22:ص2ج
 )صاحب روض االعالم(ابن االزرق -

 90:ص18ج
 266:ص20ج

 )استاذ(ابن االسعاد-
 183:ص6ج

 ابن االشقر الكادورتي-
 356:ص3ج

 ابن االعرابية-
 87،88:ص4ج

 احمد دكنا=ابن االعمش الجاكاني-
 )وزير(ابن ادريس-

 176:ص11ج
 30:ص14ج

 )قائد(الشراديابن ادريس -
 71:ص20ج
مكم-

ٔ
 ابن ا

 286:ص2ج
 محمد بن اوبراييم السالمي=ابن اوبراييم السالمي-

وس-
ٔ
وس=ابن ا

ٔ
 ابو تمام=حبيب بن ا

 )شاعر(عبد الصمد بن منصور =ابن بابك-
 )شاعر(ابن باجة االندلسي-

 25:ص2ج
 26:ص6ج

 ابن بادس-
 118:ص13ج
 ابن باقة-
 243:ص11ج

 الجاحظ=ابن بحر-
 )استاذ(ابراهيم بن بحمان=ابن بحمان-

 محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن بداح=ابن بداح التوزونيني-
 )اديب(ابن بدرون -

 87:ص7ج
 علي بن بو الرحيم=ابن بو الرحيم -

 )شاعر(بشار بن برد =ابن برد-
 ابن بري -

 271،272،277:ص3ج
 251:ص14ج
 256:ص16ج
 235:ص18ج

 علي برو =ابن برو -

 )اديب(ابن بسام -
 142:ص2ج

 72:ص7ج
 388:ص13ج

 )امام(ابن بشير -
 291:ص13ج

 ابن البطاح الصنهاجي-
 9:ص4ج

 ابن بطال-
 19:ص17ج

 )قائد(محمد بن البغدادي=ابن البغدادي-
 ابن بكاس-

 204:ص5ج
 )الجزائري (ابن بلة -

 202،221:ص19ج
 )صاحب المباحث(ابن البناء-

 187:ص10ج
 302:ص15ج
 245:ص17ج
 ابن البواب-

 247:ص11ج
 283:ص18ج

 محمد بن بوفوس=ابن بوفوس-
 محمد بن تابيا=ابن تابيا-

 )استاذ(ابن التاودي-
 320:ص15ج
 100:ص16ج

 ابن التعاوذي-
 383:ص18ج
 ابن تيمية-
 239:ص13ج
 ابن جابر-
 257:ص11ج
 ابن جبير-
 240:ص16ج
 ابن جدعان-

 287:ص1ج
 ابن الجريف-

 62:ص20ج
 )صحابي(ابن جريح التابعي-

 14:ص4ج
 )صاحب القوانين(جزي ابن -

 284:ص2ج
 366:ص3ج
 233:ص6ج

 72،83:ص7ج
 268:ص8ج
 144:ص16ج
 174:ص18ج
 70:ص19ج

 )وزير(ابن جماعية-
 293،295:ص16ج

ديب(ابن الجوزي -
ٔ
 )ا



 

 272:ص1ج
 ابن الجون-

 129:ص6ج
 ابن جهل-
 252:ص5ج

 )صاحب كـتاب المدخل(ابن الحاج-
 258:ص1ج

 )المختصرصاحب (احمد فرعي=ابن الحاجب الفرعي-
 )مؤرخ(علي بن الحبيب=ابن الحبيب-

 )شاعر(ابن حبوس-
 133:ص9ج

 )اديب(ابن حجة الحموي-
 141:ص2ج
 58:ص15ج

 الحافظ بن حجر العسقالني=ابن حجر العسقالني-
 )احد رؤساء تانكرت بافران(ابن حجوب-

 36:ص4ج
 )شاعر(ابن حرب-

 40:ص1ج
 )صاحب طوق الحمامة(ابن حزم-

 75:ص2ج
 83:ص7ج
 256:ص9ج

 44،64:ص11ج
 291:ص12ج

 محمد بن الحسن العدائي المجاطي=ابن الحسن العدائي-
 محمد بن الحسن البعقيلي=ابن الحسن الوجاني البعقيلي-

 محمد بن الحسن الدباغ=ابن الحسن الصغير الدباغ-
 )صاحب متن جوهرة اللقاني(

 محمد بن الحسين االسغاركيسي=ابن الحسين االسغاركيسي-
 محمد بن الحسين بن عبدهللا=الحسين االكلوي الكبيرابن -

 محمد بن الحسين االيفراني=ابن الحسين االيفراني-
 ابن الحسين االيدغي-

 357:ص13ج
 عمر الحسين الطالبي=ابن الحسين-

 )شاعر(احمد بن الحسين=المتنبي=ابوالطيب المتنبي=ابن الحسين-
 )باشا(ابن الحمدونية-

 33:ص20ج
 قليابن حمديس الص-

 343:ص3ج
 احمد بن حمو التامانارتي=ابن حمو-

 الحموي السرخسي= ابن حمويه-
 ابن حميد-
 83:ص20ج

 ابن حميدان-
 103:ص20ج

 احمد بن حنبل=ابن حنبل-
 )مؤرخ/اديب(ابن حوقل-

 260:ص9ج
 حماد بن حيدة بن ميس المنبهي=ابن حيدة-

 )نخاس بهوارة(ابن حيدة-
 83،199:ص20ج

 )فقيه( ابن خاتمة-

 226:ص6ج
 ابن خازم-

 72:ص3ج
 21:ص6ج

 )وزير المتوكل(ابن نصر=الفتح بن خاقان=ابن خاقان-
 )حفيد ماء العينين(ابن خطر-

 324:ص17ج
 )صاحب الوفيات(القسطيني=ابن قنفد=ابن الخطيب-

 314:ص2ج
 69:ص4ج
 306ص5ج
 33:ص6ج
 72:ص7ج
 19:ص9ج

 62،67:ص10ج
 62،48:ص17ج

 111:ص18ج
 )شاعر(االندلسيابن خفاجة -

 72:ص7ج
 176:ص13ج

 ابن الخماسية-
 68،69:ص20ج

 )شاعر(ابن خميس التلمساني-
 72:ص9ج
 176:ص10ج

 )صاحب المقدمة(عبدالرحمان بن خلدون=ابن خلدون-
 )شاعر/مؤرخ(ابن خلكان-

 14،57:ص1ج
 60:ص2ج

 294،413:ص3ج
 125،236،256:ص9ج

 99،118:ص10ج
 340:ص13ج
 132:ص17ج

 139،426:ص18ج
 )شاعر(ابن الخياط-

 304:ص13ج
 184:ص20ج

 ابن دارة-
 350:ص18ج

 )قائد مراكشي(ابن داود -
 87،149:ص4ج

 325:ص15ج
 احمد بن داود التملي=ابن داود التيملي-

 ابن داود بن محمد الحريزي -
 299:ص15ج

 ابن ّدا الفقير-
 315:ص3ج

 )قائد(محمد بن دحان الزموري =ابن دحان-
 )استاذ(ابن دحو -

 324:ص15ج
 )شاعر(ابن دريد-

 366:ص3ج



 

 268:ص12ج
 )شاعر(ابن دراج-

 271:ص9ج
 ابن دريقة الشريف-

 349:ص3ج
 ابن دقيق العيد-

 298:ص13ج
 ابن الدمينة-

 201:ص9ج
 ابن راشد القفصي-

 291:ص13ج
 ابن رجاء-
 247:ص11ج
 ابن رجب-
 249:ص11ج
 ابن رحال-

 59،135:ص9ج
 )فيلسوف(ابن رشد-

 18:ص4ج
 308:ص5ج

 23،280:ص6ج
 286:ص10ج

 311،84:ص11ج
 252،254:ص13ج

 94:ص17ج
 )صاحب مختصر المدارك(ابن رشيق -

 44:ص1ج
 295:ص4ج
 284:ص15ج
 212:ص16ج

 ابن رضوان القليوبي-
 283:ص15ج

 ابن رقية بنت زينة-
 156:ص13ج

 )شاعر(ابن الرومي-
 24:ص1ج
 97:ص6ج
 96:ص9ج

 170،171:ص17ج
 181:ص20ج

 )قائد(ابن الزادي -
 87:ص20ج

 )شاعر(ابن زاكور -
 354:ص18ج

 انظرعبدهللا بن الزبير=ابن الزبير بن العوام-
 )صحابي(

 )قاضي قرطبة(ابن زرب -
 402:ص18ج

 )امام صوفي(ابن زكرياء-
 49:ص12ج

 )االستاذ(ابن زكريا-
 207:ص6ج
 ابن زمرك-

 256:ص2ج
 )الطبيب(ابن زهر-

 150:ص10ج
 )شاعر(كعب بن زهير=ابن زهير-

 القاسمابن -
 219:ص1ج

 
 ابن القاسم-

 298،366:ص13ج
 )شيخ(ابن القاسم التيقنوتي-

 50:ص7ج
 )مؤرخ(عبدالرحمان بن زيدان=ابن زيدان-

 )شاعر(ابن زيدون -
 72:ص7ج
 189:ص9ج

 130،135:ص10ج
 122،162،177،343:ص13ج

 217:ص16ج
 359:ص18ج

 )خطيب(قيس بن ساعدة=ابن ساعدة-
 ابن سالم-
 277:ص11ج

 )صاحب الطبقات(يابن السبك-
 306:ص3ج
 284:ص5ج

 12،36:ص6ج
 17:ص8ج
 101:ص9ج

 97،316:ص13ج
 283:ص15ج

 6،27،403:ص18ج
 ابن سعادة-

 226:ص6ج
 ابن سعد-
 107:ص10ج

 )كريم عربي(ابن سعدي-
 73:ص10ج

 )استاذ بفاس(ابن سعيد -
 260:ص10ج

 )صاحب الالمية(ابن سعيد-
 31:ص14ج

 المرغيتي ابو عبدهللا محمد بن سعيد=ابن سعيد-
 محمد بن سعيد الغرمي=ابن سعيد التيملي-

 ابن سعيد بن محمد بن يعزى بن عبدالمنعم السماللي-
 12،13،34:ص5ج

 محمد بن سعيد االعضيائي=ابن سعيد-
 ابن سعيد  الهشتوكي-

 263:ص10ج
 ابن سالم-

 37:ص6ج
 ابن سلمون-

 142:ص18ج
 ابن سلول-



 

 292:ص18ج
 ابن سليمان-

 26:ص20ج
 اكابن السم-

 251:ص11ج
 ابن سمكين االكناوي-

 244:ص16ج
 )محدث(ابن السني-

 229:ص6ج
 ابن سودة-

 288،297:ص13ج
 )شاعر(ابن سهل االندلسي-

 314:ص2ج
 72:ص7ج
 130:ص10ج

 ابن سيف الدولة ابي الهيجاء-
 352:ص18ج

 )الطبيب(ابن سينا-
 23:ص6ج
 56:ص14ج

 )قاضي تاكمادارت(ابن الشافعي-
 339:ص16ج

 عبدالسالم بن الشداخ=الشداخابن -
 )شاعر(ابن شرف القيرواني-

 209:ص9ج
 ابن شريح-
 243:ص11ج

 )صاحب كـتاب الزاهي(ابن شعبان-
 283:ص15ج

 )من تاوريرت(ابن شعيب-
 160:ص20ج

 ابوالعباس)=شاعر(ابن شقرون الفاسي-
 )وزير(عبدالسالم بن الشكراء=ابن الشيكر الزمراني-

 ابن شهيد-
 72:ص7ج

 )خليفة(الشيخابن -
 159:ص15ج

 )صاحب مشهد اربعاء الفقيه بن صالح(ابن صالح-
 319:ص15ج

 محمد بن صالح بن عبدالرحمان البعمراني=ابن صالح-
 )اديب(ابن الصالح-

 350:ص18ج
 ابن صياد-
 185:ص20ج

 ابن الطالب بن محمد بن سعيد-
 312:ص5ج

 )قائد(ابن الطاهر الرحماني-
 14،16،17،116:ص4ج

 ابو عبدهللا بن محمد بن الطاهر=محمد بن الطاهر بن محمد االفراني=هرابن الطا-
 )شاعر(ابن الطمحان-

 20:ص1ج
 156:ص2ج

 )اديب(ابن الطيب الصواغ-

 149:ص10ج
 الحسن بن طيفور =ابن الطيفور -

 ابن عابد بن صالح-
 211:ص20ج

 عبدالواحد بن عاشر=ابن عاشر-
 )اديب(ابن عاصم -
 248،293،360:ص3ج

 198:ص5ج
 22:ص6ج
 83:ص7ج

 56،139:ص8ج
 125،156:ص9ج

 123:ص15ج
 228:ص18ج

 ابن عباد االصبهاني-
 349:ص18ج

 )امام(ابن عباد-
 49،50:ص12ج

 المعتمد بن عباد)=الملك(ابن عباد-
 )راوي(ابن عباس-

 76،196:ص13ج
 252:ص14ج
 200:ص17ج
 325:ص18ج

 163،178،193:ص19ج
 )صاحب التفسير(ابن عباس-

 107:ص2ج
 )اديب(محمد بن عباس=عباسابن -

 محمد بن العباس القباج=ابن العباس القباج-
 )شاعر(ابن عبدوس-

 359:ص18ج
 ابن عبدون-
 72،87:ص7ج

 بن عبو-ف-محمد بن محمد=ابن عبو-
 مالك(ابن عبد البر-

ٔ
 )صاحب موطا

 62:ص4ج
 83:ص7ج
 64ص،9ج
 432:ص13ج

 )شاعر(ابن عبد ربه-
 250:ص2ج
 114:ص9ج

 احمد بن عبد الرحمان الملوي=عبدالرحمانابن -
 )صاحب مشهد بتسينت طاطا(ابن عبدالرحمان -

 315،319:ص16ج
 محمد بن عبدالرحمان المسكدادي=ابن عبد الرحمان-

 )شارح المرشد(ابن عبدالصادق-
 296:ص13ج

 احمد بن عبدالعزيز بن الرشد السجلماسي=ابن عبدالعزيز-
 مان االيكراري محمد بن عث=ابن عثمان االيكراي-

 ابن العتيق ماء العينين الكردوسي-
 33،35،36:ص3ج

 101،284:ص4ج



 

 ابن عجيبة-
 31:ص15ج

 محمد بن سعيد المرغيتي=ابن عدي-
 احمد بن سعيد العركوبي=ابن عدي العركوبي-

 ابن عدي الحرطاني-
 111:ص20ج

دوزي =ابوبكر بن العربي=ابن العربي االدوزي -
ٔ
 محمد بن العربي اال

 العربي برادة الفاسيابن -
 152:ص4ج

 ابن العربي الحاتمي-
 83:ص7ج
 84:ص18ج

 )قاضي(ابن العربي الدكالي-
 62،39:ص15ج

 ابن العربي العلوي الفاللي-
 126:ص11ج
 117:ص17ج

 ابن العربي الهواري -
 256،296،297:ص15ج

 )السلطان المخلوع(ابن عرفة -
 231:ص1ج

 361،262:ص2ج
 94:ص3ج
 91:ص7ج
 44:ص9ج

 255:ص15ج
 309:ص16ج

 38:ص17ج
 28،142،143،264:ص18ج

 282:ص19ج
 65:ص20ج

 ابوبكر بن العربي المعافري =ابن العربي المعافري -
 ابن العريف-

 16:ص10ج
 ابن عزوز التطواني-

 312،279:ص3ج
 )صاحب التنوير(ابن عطاء هللا-

 272:ص1ج
 18،22،53،62:ص6ج

 252،250،247، 63،235:ص11ج
 42،49،50:ص12ج

 294،296،298،411،422:ص13ج
 21:ص14ج
 87:ص15ج
 54:ص19ج

 )وزير(ابن عطية-
 136:ص2ج
 200:ص10ج

 58:ص12ج
 303:ص18ج

 )اديب(ابن عقيل -
 219:ص8ج

 199،342،350:ص18ج

 محمد بن عبد الكريم االخصاصي=ابن عبد الكريم-
 محمد بن عبدالكريم الريفي=ابن عبدالكريم-

 ابن علفة-
 318:ص18ج

 )قائد(ابن العالم -
 94:ص4ج
 16:ص20ج

 ابن العالء البصري -
 275،302:ص3ج

 74:ص12ج
 )رئيس(ابن علي -
 265،266:ص19ج

 محمد بن علي الجلوي=ابن علي-
 ابن علي اليعقوبي-

 179:ص18ج
 )شاعر(ابن عمار-

 289،246:ص5ج
 178ص،13ج

 محمد بن عمر االسغاركيسي=ابن عمر االسغاركيسي-
 ابن عمر الجزولي-

 62:ص17ج
 )مؤلف(عمر  ابن-

 41:ص3ج
 )روائي(عبدهللا بن عمر=ابن عمر-

 )فقيه(ابن عمرو -
 289،215:ص5ج

 )مشارط بمسجد اماسين(ابن عمرو -
 248:ص4ج

 محمد بن عبد المومن الدياني=ابن عبد المومن الدياني-
 )وزير(ابن العميد -

 144:ص2ج
 140:ص10ج

 17،355:ص11ج
 )شاعر(ابن عنين-

 246:ص5ج
 140:ص10ج

 17،315:ص18ج
 )الحاحي(ابن عواد-

 220:ص15ج
 عبد الرحمان بن عوف=ابن عوف-

 ابن عون-
 235:ص4ج

سفي(ابن عيسى العبدي-
ٓ
 )باشا ا

 24،28،26،27،25:ص20ج
 محمد بن احمد بن غازي =ابن غازي -

 151:ص8ج
 48:ص11ج

 42،49،295:ص13ج
 319:ص15ج
 202:ص16ج

 27،174:ص18ج
 الفرزدق=ابن غالب-
 ابن غدر السكراتي-



 

 290:ص5ج
 ابن الفارض-
 274،311:ص3ج

 181:ص5ج
 270:ص6ج

 33:ص7ج
 96،190:ص9ج

 99:ص10ج
 273:ص11ج
 50:ص12ج

 60،68،194،260،298:ص13ج
 34،309:ص15ج
 80،340:ص16ج

 42:ص19ج
 ابن الفاضل الكرسيفي-

 239:ص8ج
 ابن الفجاءة-

 17:ص10ج
 ابن فرحون-

 48:ص17ج
 ابن فروخ-
 357:ص1ج

 الدكاليابن فطومة الجابري -
 320:ص15ج

 )قائد(ابن الفكاك-
 22،29:ص20ج

 ابن قاسم بن محرز -
 306:ص5ج

 محمد بن القاضي االيديكلي=ابن القاضي االيديكلي-
 )صحابي(ابن قتادة-

 183:ص7ج
 ابن قتيبة-
 247:ص7ج

 )استاذ(ابن القرشي السرغيني-
 190:ص11ج
 157:ص16ج

 ابن القرشي الفاللي-
 157:ص16ج

 )انس الفقيرصاحب (ابن قنفد -
 29:ص5ج
 183:ص10ج

 ابن قيس االخنق-
 233:ص2ج

 )مؤرخ(ابن القيم الجوزي -
 272:ص1ج
 167:ص2ج

 )صاحب القراءة(ابن كـثير-
 273،274،275،302:ص3ج

 56:ص8ج
 129:ص9ج

 214،216،223،251،252:ص14ج
 )كاتب(ابن كـتيران-

 149:ص1ج

 ابن الشيخ الكنتي-
 30:ص14ج

 ابن كداو البعمراني-
 209:ص5ج
 ابن الكلبي-

 178:ص19ج
 الطيب بن كيران=ابن كيران-

 ابن كيسان-
 138:ص2ج

 )اديب(ابن اللبانة-
 72:ص7ج

 ابن لنكك-
 348،349:ص18ج

 )صاحب المختصرات(ابن ليون االندلسي-
 48:ص5ج
 38:ص8ج

 ابن الماجشون-
 47:ص7ج

 303:ص13ج
 انس بن مالك=ابن مالك -
 كعب بن مامة=ابن مامة-

 العينين بن فاضلماء =ابن مامين-
 )صاحب دالية(ابن مبارك-

 251:ص14ج
 )الحجام(ابن مبارك الساموكني-

 40:ص1ج
 احمد بن محرز =ابن محرز -

 ابو عبدهللا بن المحفوظ التازيمامتي السماللي=ابن المحفوظ-
 ابن المحفوظ الكـتكي االخصاصي-

 155:ص20ج
 االياللني-ف-ابن محمد-

 155:ص20ج
 ابن المدلف-

 388:ص18ج
 بن المدني االكالويا-

 97:ص20ج
 ابن مدين-

 110،113:ص14ج
 )شاعر(جرير=ابن المراغة-

 )شاعر(ابن مرج الكحل-
 194:ص12ج

 
 )شاعر(ابن المرحل-

 27:ص2ج
 )صاحب المسند الصحيح(ابن مرزوق-

 183:ص10ج
 محمد بن مسعود المعدري =ابن مسعود-
 احمد بن مسعود المعدري =ابن مسعود-

 )صحابي(ابن مسعود -
 183:ص19ج

 بلقاسم بن مسعود بن علي التاجارمونتي=ابن مسعود-
 ابن مسعود-

 233:ص9ج



 

 ابن مسمار-
 37:ص19ج

 ابن مطروح-
 198:ص2ج
 ابن المعتز-

 313:ص3ج
 100،132:ص10ج

 247:ص11ج
 359،426:ص18ج

 ابن المعدلي-
 303:ص13ج

 )قائد(ابن المعروف-
 33:ص20ج

 )صحابي(ابن معطون-
 19:ص3ج

 احمد الشريف السباعي ابن المعطي بن-
 103:ص13ج

 ابن المعلم المراكشي-
 81:ص2ج
 275:ص7ج

 )الخطاط(ابن مقلة -
 71:ص5ج

 79،80:ص9ج
 12:ص10ج

 247،231،74،65،64،256،254:ص11ج
 304:ص12ج
 120:ص13ج

 34:ص15ج
 383:ص18ج

 )شاعر(ابن مكانس-
 51،179:ص9ج

 221:ص13ج
 ابن المالح-

 167:ص8ج
 )ابي طالبقاتل علي بن (ابن ملجم-

 235:ص9ج
 )شاعر(قيس بن الملوح=ابن الملوح-
 )قاضي(احمد بن منصور =ابن منصور -

 ابن المؤقت المراكشي-
 142:ص7ج
 11:ص10ج
 223:ص11ج

 78:ص19ج
 محمد بن حمو=ابن المؤذن-

 ابن مهدي الهواري -
 17:ص20ج

 )صاحب كـتاب سرح العيون(ابن نباتة -
 198:ص2ج
 189:ص9ج
 343:ص13ج
 ابن الناجي-

 212:ص8ج
 محمد بن ناصر االفراني=علي بن محمد بن ناصر الدرعي=احمد بن ناصر=ابن ناصر-

 )شاعر(ابن النبيه-
 68:ص9ج

 ابن خاقان=الفتح بن خاقان= ابن نصر-
 ابن النقيب-

 356:ص18ج
 )شاعر(ابن الوردي-

 157:ص2ج
 238،293،366:ص3ج

 بن ويساعدن-ف-محمد=ابن ويساعدن-
 ابن هارون-
 405:ص18ج

 ابن هاشم التيمكيديشتي-
 269:ص20ج

 )قائد(ابن هاشم الشريف-
 216:ص15ج

 )قائد تازروالتي(ابن هاشم-
 149،152،153،157،166:ص19ج

 )الهواري (ابن هامان-
 87:ص17ج

 محمد بن هانئ االندلسي)=شاعر(ابن هانئ االندلسي-
 )راوي الحديث(ابن هرمز-

 13:ص6ج
 )صاحب السيرة(ابن هشام-

 57:ص1ج
 284:ص2ج

 72:ص7ج
 17:ص8ج

 118:ص10ج
 207،210:ص13ج

 49،405:ص18ج
 )فقيه(ابن هالل-

 51:ص7ج
 74،64:ص11ج

 )التافراوتي(ابن همو-
 38:ص1ج

 )قائد(ابن هند الحياني-
 93:ص20ج

 )شاعر(عمرو بن هند=ابن هند-
 محمد بن يدير الساحلي=ابن يدير-

 )قاضي(ابن اليزيد-
 221،254:ص14ج

 )ُتّراحتطالب من ايت (ابن اليزيد-
 313:ص3ج

 )قائد(ابن يطو الشركي-
 28:ص20ج

 ابن يعزى بن منصور -
 51:ص16ج

 محمد بن يعقوب=ابن يعقوب-
 ادريس بن يعيش)=قائد(ابن يعيش-

 ابن يمون-
 163:ص16ج

 )السلطان(محمد بن يوسف=ابن يوسف-
 ابن يوسف المراكشي-



 

 22،23،24،25:ص5ج
 

 )مؤلف كـتاب الجامع(ابن يونس-
 306:ص5ج
 يونس ابن-
 403:ص18ج

بو-
ٔ
- ا

 ابو ابراهيم الدغوغي-
 170:ص18ج

 ابراهيم الجرفي السماللي=ابو ابراهيم السفاج-
 )راوية(ابو احمد -

 128:ص10ج
 احمد=ابو االخبار-

 ابواسحاق بن ابراهيم الدكالي-
 252:ص14ج

 ابو اسحاق ابراهيم الغافقي-
 228:ص8ج

 )اوي حديثر (ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن ابي عبدهللا -
 13:ص6ج
 23:ص14ج

 ابو اسحاق االندلسي-
 91:ص11ج

 ابو اسحاق البلغيثي-
 231:ص1ج

 ابواسحاق التنوخي-
 227،235:ص6ج

 ابراهيم كزوز المعدري =ابو اسحاق-
 السماللي الساحلي-ف-ابراهيم بن محمد بن محمد=ابو اسحاق-

 ابراهيم بن محمد بن عبدهللا اليعقوبي=ابو اسحاق-
 السماللي

 ابو االزهري عبدالرحمان بن عبدالصمد-
 171:ص10ج

 ابو االسعاد الفاسي=ابو االسعاد الكـتاني-
 269:ص1ج

 49:ص3ج
 85،183،184،185،265:ص6ج

 ،225:ص8ج
 320:ص11ج

 237،298،330:ص13ج
 ابو االسود الذؤلي-

 291:ص3ج
 82:ص8ج
 14:ص9ج

 203:ص13ج
 134:ص17ج
 355:ص18ج

 )افران فاتح واد(ابو االعالم الركراري -
 6،9:ص4ج

 )خليفة(ابو االنوارابن ماءالعينين-
 175،247،297:ص4ج

 المدني بن احمد التيمكيدشتي=ابو البركات-
 ابو البركات-

 7:ص14ج

 ابو البركات بن الحاج-
 228:ص8ج

 )صاحب كـتاب المعرب(ابو البقاء-
 خالد بن يحيا الكرسيفي=ابو البقاء خالد بن يحيا المصمودي-

 )بن عبد الملك بن زهروزير (ابو بكر-
 231:ص14ج

 )رئيس زاوية تيمسال بدرعة(ابوبكر -
 122:ص19ج

 )خليفة بمراكش(ابو بكر-
 85،86،91ص20ج

 )رئيس زاوية تاسيوين(ابو بكر بن ابراهيم-
 99،100،101:ص16ج

 ابو بكربن احمد بن عبدهللا الهوتاتي-
 276:ص17ج

 ابو بكر بن احمد اضارضور -
 368:ص13ج

 احمد ابو حمزةابو بكر بن -
 252:ص14ج

 ابو بكر بن احمد بن زكرياء بن عبد الملك-
 150:ص8ج

 ابو بكر بن احمد بن محمد بن عبدالرحمان-
 318،341،342،370:ص13ج

 ابو بكر بن احمد بن عبد هللا بن محمد االقاوي-
 181:ص18ج

 )اديب لغوي(ابو بكر بن احمد التملي االثمدي-
 29:ص5ج
 288:ص8ج

 حمد التازروالتي التمليابو بكر بن ا-
 270:ص13ج

 ابو بكر بن احمد بن الحسين بن يعزى -
 255،256:ص13ج

 )راوي(ابو بكر بن اسماعيل -
 13:ص6ج

شماس-
ٔ
 )من الرؤساء الركراكيين(ابو بكر ا

 5،6،16:ص4ج
 )اديب( ابو بكر االنباري -

 231:ص14ج
 ابو بكرااليكيوازي االقاوي-

 181:ص1ج
 108:ص4ج

 ،131،132،133،134،136،)130(،128:ص9ج
137،140،144 

 30،92:ص13ج
 ابو بكر بن عبد الرحمان-

 381:ص2ج
 ابو بكر بن عبدالرحمان االصبهاني االعرابي-

 171:ص10ج
 ابو بكر بن عبدهللا بن الحاج احمد-

 176:ص20ج
 ابو بكر بن عبدهللا التامانارتي-

 85:ص1ج
 54:ص8ج

 ابو بكر التالعينتي-



 

 341:ص13ج
 ابو بكر التاكموتي-

 315:ص11ج
 222،225،228،229،230،231،232:ص18ج

 )نائب القاضي(ابو بكر التيزنيتي -
 115،142،221،228،229،257:ص13ج

 ابو بكر التيمي-
 411:ص18ج

 )رئيس هشتوكي(ابو بكر بن جدي -
 115:ص20ج

 ابو بكر جسوس-
 54،102:ص17ج

 
 ابو بكر  بن الحسن-

 56:ص16ج
 )خليفة السلطان بمراكش(بكر بن الحسن بن محمد بن عبدالرحمان ابو -

 374:ص3ج
 133:ص4ج

 ابو بكر بن الحسن بن ابراهيم-
 368:ص13ج

 )قائد(ابو بكر الخلفي البوعمراني-
 208:ص4ج

 )قاضي رسموكة(ابو بكر بن عمر التازولتي-
 228،290:ص8ج

 )قائد مرابطي(ابو بكر بن عمر -
 46،47:ص11ج

 ابو يحيا الكرسيفي=عمرو بن نعمان ابو بكر بن-
 46،49،63،64:ص17ج
 )عالم(ابو بكر اللباد -

 42:ص13ج
 ابو بكر بن مبارك الكرامي-

 30:ص7ج
 ابو بكر المحفوظي-

 278:ص9ج
 )تلميذ الهاشم التمكديشي(ابو بكر بن محمد االحوزي المرتيني االسافني -

 254:ص6ج
 ابو بكر بن محمد بن احمد بن محمد-

 8،16:ص8ج
 ابو بكر بن محمد بن سعيد الكرامي-

 30:ص7ج
 ابو بكر بن محمد بن العباس الخوارزمي-

 232:ص14ج
 بن يحيا بن عبد هللا االقاوي-ف-ابو بكر ان محمد-

 169،184:ص18ج
 بن يعقوب-ف-ابو بكر بن محمد-

 255:ص17ج
 بن الطيب بن محمد-ف-ابو بكر بن محمد-

 266:ص17ج
 اللحيانابو بكر بن محمد -

 277:ص17ج
 )ناظر(ابو بكر بن الحاج محمد -

 98:ص19ج
 )مؤسس الزاوية االحمدية(ابو بكر بن محمد الرسموكي-

 141:ص9ج
 245:ص19ج

 )طبيب(ابو بكر المصري -
 216:ص8ج

 )تلميذ الهاشم التمكدشتي(ابو بكر الموضعي-
 251:ص6ج

 ابو بكر الموسوي المجاطي-
 285:ص7ج

 حسن الناصري ابو بكر بن موماد بن ال-
 36:ص10ج

 ابو بكر الناصري -
 210:ص8ج
 273:ص18ج

 ابو بكر بن هيول االقاوي-
 186،187:ص18ج

 ابو بكر بن يحيا التاجارمونتي-
 149:ص2ج

 ابن اوس=حبيب بن اوس=ابو تمام-
 ابو جدعان-

 125:ص3ج
 ابو جعفر ابن االبر-

 235:ص14ج
 ابو جعفر محمد بن الحسن الصادق-

 252:ص14ج
 )صحابي(جعفر محمد بن علي ابو -

 90:ص18ج
 ابو بكر الدرعي-

 196:ص6ج
 ابو بكر السكـتاني االمغاري -

 186،187،201:ص10ج
 ابو بكر بن سليمان التيملي-

 154:ص8ج
 )راوي(ابو بكر الشجادي-

 13:ص6ج
 ابو بكر ابن شيبة-

 225:ص6ج
 ابن ابي قحافة=ابو بكر الصديق-

 178،253:ص1ج
 232،339،372:ص3ج

 315:ص4ج
 7،8،195،271:ص6ج

 ،36،43،64،146،174،181،200،203:ص7ج
207،212،229 

 23،184،205،259،283،170،172،174:ص8ج
176،179،180،191،192 

 241،224،180،182،203:ص11ج
 33،138،139،190:ص12ج

 71،140،417:ص13ج
 43،45:ص17ج

 221،347:ص18ج
 115:ص19ج

 243،257:ص20ج
 س الدكاليابو بكر بن الطيب بن يون-



 

 306:ص5ج
 ابو بكر بن عدي-

 141:ص20ج
 )استاذ(ابو بكر بن العربي-

 200:ص1ج
 ابن العربي المعافري =ابو بكربن العربي المعافري -

 324:ص3ج
 23،83:ص7ج

 64:ص9ج
 190:ص11ج
 23:ص12ج
 228:ص20ج

 ابو بكر بن عبدالرحمان-
 381:ص2ج

 ابو بكر بن عبدالرحمان االصبهاني االعرابي-
 171:ص10ج

 ابو بكر بن علي بودميعة-
 56،57:ص12ج

 ابو بكر بن علي بن موسى التيملي التاسكدلتي-
 164:ص6ج

 )عميد الزاوية التامكروتية(ابو بكر بن علي بن يوسف الناصر التامكروتي -
 116:ص5ج
 294:ص14ج

 19:ص16ج
 224:ص17ج
 110:ص18ج

 ابو بكر بن عمر التازوالتي=ابو بكر بن عمر االيليغي-
 350:ص2ج

 56:ص3ج
 163:ص12ج

 80،277،407،408:ص13ج
 162:ص14ج

 26،48،34:ص15ج
 البوعشراوي=ابو جمعة البوعشراوي الكسيمي-

 388:ص1ج
 216،217:ص13ج

 142،146،154،163،176،177،181:ص14ج
184،185،187 

 44،47،236:ص15ج
 119،136:ص20ج

 ابو جمعة بن مرزوق التيزنيتي-
 224:ص12ج

 )م1360متوفى قبل (الشياظمي  ابو جمعة المريدي-
 ابو جهل القرشي-

 128،127:ص6ج
 178،193،203:ص7ج

 ابو الحاتم-
 236:ص11ج

 )استاذ سعيد الكـثيري الهشتوكي(ابو  حامد بن العربي بن ابراهيم السماللي -
 184:ص6ج

 العربي االدوزي =ابو حامد العربي االدوزي -
 ابو حامد العربي بن احمد الدرقاوي-

 321:ص4ج

 )امام(الغزالي=بو حامد الغزاليا-
 200،205،225،226،272:ص1ج

 236:ص2ج
 154:ص5ج

 22،29،60،61،280:ص6ج
 257:ص9ج

 247،250:ص11ج
 20،272،274:ص12ج

 106،160:ص13ج
 226:ص14ج
 259:ص15ج

 240،340:ص16ج
 26،174،232:ص18ج
 )صحابي(ابو حذيفة -

 102:ص17ج
 علي بن احمد االلغي=ابو الحسن-

 )شيخ(ابو الحسن -
 116،153:ص2ج

 )امام(علي بن ابي طالب=ابو الحسن-
 )حرازم(ابو الحسن-

 167:ص11ج
 علي بن محمد بن ناصر الدرعي=ابو الحسن-

 )الرئيس(علي االيغشاني=ابو الحسن االيغشاني-
 )راوي حديث(ابو الحسن بن ابي زرعة-

 13:ص6ج
 ابو الحسن البطوي-

 415:ص18ج
 

 ابو الحسن التيزنيتي-
 227:ص8ج

 ابو الحسن الحصصي-
 223:ص5ج

 )صاحب الطريقة التجانية(ابو الحسن علي بن احمد االيساكي-
 49،58،60:ص14ج

 204:ص19ج
 ابو الحسن بن سعيد التامسرتي-

 307:ص5ج
 الشادلي=ابو الحسن الشادلي-

 273،252:ص11ج
 34،39،40،42،123:ص12ج

 275،288:ص13ج
 30:ص17ج

 ابو الحسن الصعيدي-
 318،319:ص11ج

 ابو الحسن الطرابلسي-
 38،45:ص7ج

 ابو الحسن عبد الرحمان بن المظفر الداودي-
 123:ص16ج

 عالل بن شقرون=ابو الحسن عالل بن شقرون-
 ابو الحسن علي بن ابراهيم االدوزي السماللي-

 141،144:ص5ج
 ابو الحسن علي بن احمد الرسموكي-

 21:ص5ج



 

 155:ص8ج
 الدرقاويعلي =ابو الحسن علي الدرقاوي-

 علي بن سعيد=ابو الحسن علي بن سعيد الهاللي االياللني-
 )من رواد الطريقة الناصرية(ابو الحسن علي بن سليمان الدمناتي -

 184:ص6ج
 98،104:ص13ج

 ابو الحسن علي بن سليمان بن عبدهللا التيملي-
 154:ص8ج

 ابو الحسن علي بن عمران-
 86:ص19ج

 المضغري ابو الحسن علي بن هارون -
 416:ص18ج

 )سلطان(االكحل=ابو الحسن المريني-
 88:ص12ج
 286:ص13ج
 241:ص16ج

 48،62:ص17ج
 173:ص18ج

- ف-علي بن محمد=ابا حسون-
 عمر بن محمد بن باها=ابو حفص-

 عمر الجراري =ابو حفص الجراري المراكشي-
 ابو حفص الرضا-

 375:ص18ج
 الشاطبي=ابو حفص الشاطبي-

 ابي القاسم بن عبدالرزاق عمر بن=ابو حفص عمر-
 ابو حفص عمر بن احمد بن عبدهللا-

 282:ص14ج
 عمر بن عبدالرحمن االثميدي=ابو حفص عمر بن عبدالرحمان االثميدي-

 ابو حفص عمر بن عبد العزيز-
 323:ص11ج

 
 عمر الفاسي=ابو حفص الفاسي-

 ابو حفص عمر بن محمد الحاحي االيداوكرضي-
 287:ص9ج

 عمر بن محمد التيملي=محمد التمليابو حفص عمر بن -
 )اديب(ابو الحكم مالك بن مرحل -

 49:ص6ج
 الجياللي الزرهوني الثائر=ابو حمارة-

 حمورابي=ابو حمور -
 ابو حنيفة-

 175:ص5ج
 243:ص11ج
 186:ص13ج
 414:ص18ج

 175،270:ص19ج
 ابو حيان التوحيدي-

 61:ص4ج
 208:ص9ج
 113:ص13ج
 ابو خشبة-
 156:ص11ج

 )راوي(احمد بن واجب ابو الخطاب-
 226:ص6ج

 137:ص18ج
 )راوي(ابو الخطاب محمد بن خليل-

 226:ص6ج
 )امام(ابو داود-

 225:ص6ج
 85:ص16ج

 )صحابي(ابو الدرداء-
 98:ص1ج

 249:ص10ج
 ابو دسم-
 149:ص19ج
 ابو دالمة-
 177:ص13ج
 ابو دلف-
 288:ص18ج

 )رواي حديث(ابو ذر الهروي-
 227:ص6ج

 139،228:ص8ج
 230:ص11ج
 137:ص18ج
 ابو ذؤيب-
 347:ص18ج

 عبد الملك بن مروان=ابو الدياني-
 ابو رافع اليهودي-

 275:ص16ج
 ابو الرايس-

 79:ص3ج
 ابو الربيع-

 43:ص6ج
 )دفين ايليغ(ابو الرجاء -

 413:ص3ج
 145:ص5ج

 177،182:ص10ج
 178:ص20ج

قا(ابو الرحيم-
ٔ
 )رئيس ا

 159:ص20ج
 

 )امام(ابو زرعة -
 16:ص4ج

ل يعزى ويهدى(زكرياءابو -
ٓ
 )ا

 179،183:ص10ج
 )امام(ابو زكرياء-

 219:ص6ج
 )اداويسارن (ابو زكرياء الحاحي -

 183:ص10ج
 يحيا النووي=ابو زكريا النووي-

 274:ص13ج
 ابو زكريا يحيا بن عبدهللا بن سعيد-

 177:ص2ج
 81،85:ص19ج

 ابو زكرياء يحيا بن مخلوف السوسي-
 269،271:ص13ج

 بن بلقاسم الكرسيفي ابو زيد بن احمد-



 

 17،26:ص12ج
 ابو زيد ادريس بن محمد بن الحسين-

 252:ص14ج
 )مجهول(ابو زيد -

 196:ص10ج
 عبدالرحمان بن احمد الكدوزتي االيسي=ابو زيد االيسي-

 )عالم(عبدالرحمان البوزاكارني=ابوزيد البوزاكارني-
 )عالم(عبدالرحمان التاغارغاتي=ابوزيد التاغارغاتي-

 عبدالرحمان التامانارني=التامانارتيابوزيد -
 عبدالرحمان الجزولي البعقيلي=ابوزيد الجزولي-

 عبدالرحمان بن عبدهللا الجشتيمي=ابوزيد الجشتيمي-
 )مؤلف الحضيكيون(

 ابوزيد الركراكي-
 62:ص17ج

 ابوزيد السروجي-
 289،290:ص18ج

 44:ص19ج
 محمد بن يوسف السنوسي=ابوزيد السنوسي-

 يابوزيد القاض-
 287:ص13ج

 عبدالرحمان بن محمد الفاسي=ابوزيد عبد الرحمان بن محمد الفاسي-
 االزاريفي الحامدي=ابوزيد عبد الرحمن بن ابراهيم الحامدي البزي -

 187،235،278:ص4ج
 14:ص7ج

 17،23:ص8ج
 13:ص12ج
 171:ص13ج

 ابوزيد عبدالرحمان بن عبدالقادر-
 186:ص10ج

 ابوزيد عبد الرحمان بن القاضي-
 252:ص14ج

 ابوزيد عبدالرحمان بن الطيب بن العربي الدرقاوي-
 المجوطي

 301،307:ص15ج
 ابوزيد عبد الرحمان بن عمر-

 321:ص11ج
استاذ بالمدرسة (عبدالرحمان العوفي =ابوزيد عبدالرحمان بن محمد العوفي االنصاري -

 )البونعمانية
 ابوزيد عبدالرحمان بن لوقاض-

 47:ص7ج
 ابوزيد القيرواني-

 201:ص16ج
 )قاضي(ابوزيد السائب المخزوني-

 65:ص9ج
 سامورابي= ابوبسام-

 محمد بن احمد االيكراري =ابوسالم االيكراري -
 ابراهيم بن الحسن التناني االيسقالي=ابوسالم-

 ابراهيم بن علي=ابوسالم-
 ابراهيم بن المحجوب الساحلي=ابوسالم-

 ابراهيم بن المحجوب الولتيتي الرسموكي=ابوسالم-
 السماللي الساحلي-ف-ابراهيم بن محمد بن محمد=ابوسالم-

 ابراهيم بن محمد بن علي التاغاجيجتي=ابوسالم-
 التاكوشتي-ف-بن محمد-ف-ابراهيم بن محمد=ابوسالم-

 ابراهيم بن محمد بن عبدهللا اليعقوبي السماللي=ابوسالم-
 بن محمد بن احمد االعرج -ف-ابراهيم بن محمد=ابوسالم-

 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم االيكراري =ابوسالم-
 ')قاضي القضاة(ابوسالم -

 200:ص10ج
 ابراهيم بن محمد بن العربي االدوزي =ابوسالم االدوزي -
 ابراهيم بن محمد العربي االيكراري =ابوسالم االيكراري -

 محمد بن احمد االيكراري =ابوسالم االيكراري -
 د بن صالح االلغيابراهيم بن احم=ابوسالم االيليغي-

 )شاعر(ابوسالم التكشتي-
 74:ص8ج

 )شاعر(ابوسالم الروداني -
 22،52،53:ص6ج

 ابوسالم بن عبد العزيز-
 112،127:ص5ج

 ابوسالم عبدهللا العياشي-
 28:ص11ج
 310:ص19ج

 ابراهيم بن علي بن محمد الكرسيفي=ابوسالم الكرسيفي-
 ابراهيم بن محمد الولياضي=ابوسالم الولياضي-

 ابوالسباع-
 255:ص16ج
 ابوالسبطين-

 236:ص12ج
 ابوالسحاب-

 318:ص5ج
 120:ص13ج

 ابوسدرة اليحياوي-
 103،104:ص13ج
 البشير=ابوالسراء-

 )عالم(ابوسعيد التاسكدلتي-
 5،8:ص14ج

 )صحابي(ابوسعيد الخشني-
 228:ص6ج

 ابوسعيد مبارك الدشيري -
 183:ص14ج

 )عالمة(ابوالسعود -
 278:ص6ج

 )زعيم قريش(حرب ابوسفيان بن -
 315:ص4ج
 255:ص5ج
 163ص9ج
 137:ص17ج

 )رئيس ايت باكو(ابوالسالم بن حسين-
 ابوالسالم العبوب االينزكاني-

 179:ص14ج
 )خليفة(ابوالسالم المتوكي -

 97،98:ص2ج
 129،156،208:ص4ج

 128،130:ص18ج
 135،136،137،194،195:ص20ج

 )اديب(داود الرسموكي=ابوسليمان داود الرسموكي -
 ابوشامة االصبويائي البعمراني-



 

 261:ص10ج
 145،163،203:ص20ج

 )قاضي(عبدالرحمان بن علي بن احمد=ابوالشبوك-
 ابوالشراب-
 379:ص18ج

 )نزيل ازمور (ابوشعيب ايوب-
 108:ص12ج
 377:ص13ج

 )سلفي(بوشعيب الدكالي=ابوشعيب الدكالي-
 284،250،336:ص2ج

 60،66،69:ص3ج
 11،148،158،167،179،301:ص4ج

 104،288:ص5ج
 144،265،266،267،270:ص8ج

 9،29،126،190،298:ص11ج
 163:ص12ج

 145،444،447:ص13ج
 39:ص15ج

 92،248:ص17ج
 42،66،343:ص18ج

 93:ص20ج
 ابو شعيب الشاوي-

 194:ص3ج
 266:ص8ج
 316:ص15ج

ل يعزى ويهدى(ابو صالح بن علي-
ٓ
 )ا

 177،182:ص10ج
 ابو الصبر-
 377:ص13ج

 ابو طالب المكي-
 242:ص11ج
 ابو الطاهر-
 386:ص18ج

 احمد بن مبارك الرخاوي=ابو الطعام-
مزاركو=ابو الطرق -

ٔ
 ابو العباس احمد السندالي ا

 ابو الطعام المرابطي السعيدي-
 251:ص4ج

 )شاعر(ابو الطيب الجعفري -
 288:ص1ج

 احمد بن الحسين المتنبي=ابو الطيب المتنبي-
 )مدرس بجامع الزيتون بتونس(الضياءابو -

 253:ص1ج
 ابن شقرون=ابوالعباس-

 )ولي(ابوالعباس-
 319:ص18ج

 )السلطان(ابوالعباس-
 89:ص19ج

 احمد بن محمد الحضيكي=ابوالعباس-
دخال الدرعي-

ٔ
 احمد بن محمد السمساني الدرعي=ابوالعباس ا

 ابوالعباس االساوي-
 225،226:ص18ج

 بن احمد االفراني -ف-بن محمد احمد=ابوالعباس االفراني-
 ابوالعباس بن ابي عثمان بن سعيد-=ابوالعباس االكماري -

 235،236:ص10ج
 مبارك البوزاكارني=ابوالعباس البوزاكارني الكسيمي-

وكنار(ابوالعباس احمد بن ابراهيم بن علي-
ٔ
 )من تاالت ا

 192،193:ص16ج
 احمد بن ابي بكر=ابوالعباس احمد بن ابي بكر-

احمد بن محمد =ابوالعباس الميموني-=عباس احمد بن محمد التيمكيدشتيابوال-
 التمكيدشتي

حوزي -
ٔ
 احمد احوزي الهشتوكي=ابوالعباس احمد ا

 )عدل(ابوالعباس احمد بن الحسين بيبيس-
 143:ص8ج

 ابوالعباس احمد بن داود الجزولي التيملي-
 50:ص8ج

 ابوالعباس احمد بن محمد-
 43:ص16ج

 كنكور ابوالعباس احمد -
 103:ص13ج

 )قاضي(ابوالعباس احمد بن عبدهللا-
 274،275:ص17ج

 احمد بن محمد بن محمد الخياطي العيني=ابوالعباس احمد-
 ابوالعباس احمد بن موسى السماللي-

 206:ص8ج
مزاركو-

ٔ
 احمد السندالي امزاركو=ابوالعباس احمد السندالي ا

 احمد بن عبدالرحمان الجيشتيمي=ابوالعباس احمد-
 احمد بن محمد اليزيدي=بوالعباس احمد اليزيديا-

وجمل-
ٔ
وجمل االمزالي=ابوالعباس احمد ا

ٔ
 احمدا

 احمد بن عبدهللا الصوابي االقاريضي=ابوالعباس احمد بن عبدهللا الصوابي-
 احمد البنائي االيغشاني=ابوالعباس احمد البنائي الدياني-

 ي بن الصديق الناصري احمد بن القرش=ابوالعباس احمد بن القرشي الهشتوكي-
 احمد بن مبارك الهشتوكي=ابوالعباس احمد بن مبارك الهشتوكي-

 ابوالعباس احمد بن مبارك الفاللي-
 292:ص14ج

 احمد بن البشير=ابوالعباس احمدبن البشير الناصري -
 بن المدني الناصري 

 احمد بن صالح بن الحسين التاوريرتي االفراني=ابوالعباس احمد االفراني-
 والعباس بن عبد الحي الشافعياب-

 186:ص10ج
 ابوالعباس احمد بن محمد الورزازي التطواني-

 318،319:ص11ج
 احمد الذهبي=ابوالعباس احمد الشريف-
 احمد التيجاني=ابوالعباس احمد التيجاني-

 ابوالعباس احمد بن محمد التكوشتي-
 291:ص14ج

 
 ابوالعباس احمد بن عبدهللا الغربي الرباطي-

 318:ص11ج
 احمد الهيبة=ابوالعباس-

 احمد بن العربي المراكشي=ابوالعباس-
 138:ص5ج

 ابوالعباس احمد بن محمد الدرعي السوساني-
 86:ص19ج

 ابوالعباس احمد السالمي المراكشي-
 187:ص10ج

 احمد ابن عبدالعزيز الهاللي=ابوالعباس بن عبدالعزيز الهاللي-



 

 موسىاحمد بن =ابوالعباس احمد بن موسى-
 ابوالعباس احمد بن محمد االدوزي -

 109:ص5ج
 )استاذ(احمد بن عبدااله الهوزيوي=ابوالعباس احمد الهوزيوي-

 ابوالعباس احمد الهوزالي-
 243:ص18ج

 ابوالعباس احمد بن محمد بن ناصر-
 122،138،257:ص5ج

 ابوالعباس احمد بن مسعود اليوسي-
 138:ص5ج

 احمد سكيرج =سكيرج الخزرجي االنصاري  ابوالعباس احمد بن الحاج العياشي-
 ابوالعباس احمد بن محمد التاكمونتي-

 321:ص11ج
 ابوالعباس احمد الزقاق-

 306:ص5ج
نجار-

ٔ
نجار=ابوالعباس احمد ا

ٔ
 احمد ا

 احمد بن زكريا التدرارتي البعمراني=ابوالعباس احمد بن زكريا-
 ابوالعباس العباسي-=ابوالعباس احمد العباسي-

 62،90،113:ص5ج
 278:ص9ج

 312،324:ص11ج
 117:ص17ج

 احمد بن موسى بن عيسى=ابوالعباس احمد بن موسى-
 .احمد بن عبدهللا الجزائري =ابوالعباس احمد بن عبدهللا الجزائري -

 )استاذ(ابوالعباس بناني-
 267:ص8ج

 ابوالعباس البلغيثي-
 126،190:ص11ج
 ابوالعباس الخضر-

 14:ص7ج
 الخياط الفاسيابوالعباس بن -

 301:ص15ج
 احمد بن سليمان=ابوالعباس الرسموكي المزاوري -

 احمد بن محمد الزدوتي=تالمصحفت=ابوالعباس الزدوتي-
 ابوالعباس الزياني-

 214:ص5ج
 ابوالعباس السبتي-

 62:ص2ج
 274:ص6ج
 113:ص8ج

 15،21،116،117:ص12ج
 263:ص14ج
 131:ص15ج

 السماللي احمد بن ابراهيم=ابوالعباس السماللي-
 ابوالعباس الشادلي-

 49،50:ص12ج
 ابوالعباس العزفي-

 377:ص13ج
 )اديب رباطي(ابوالعباس القباج-

 223:ص1ج
 احمد بن علي الكاشطي=ابوالعباس الكاشطي التناني-

 ابوالعباس الكواوي-
 223:ص11ج

 ابوالعباس المبرد-
 231:ص14ج

 ابوالعباس المرسي-
 104:ص18ج

 احمد بن مسعود البونعماني=بونعمانيابوالعباس بن مسعود ال-
 احمد بن عبدالرحمان التيزركيني=ابوالعباس المسكدادي التيزركيني-

 احمد الحرفي االيبوركي=-ف-ابوالعباس احمد بن محمد-
 احمد بن محمد اليزيدي=ابوالعباس محمد اليزيدي-

 ابوالعباس المرسي-
 104:ص18ج

 مسعود البونعمانياحمد بن =ابوالعباس بن مسعود البونعماني-
 احمد المقري =ابوالعباس المقري -

 )قاضي تزنيت(احمد الناظر=ابوالعباس الناظر-
 احمد بن ناصر الدرعي=ابوالعباس بن ناصر الدرعي التامكروتي-

 احمد بن يحيا الونشريسي=ابوالعباس الونشريسي-
 )كاتب(ابوعامر بن االرقم-

 88:ص7ج
 ابوعبادة-
 143:ص2ج

 )الشيعي(هللابو عبد -
 176:ص4ج

ل يعزى ويهدى(ابو عبد هللا-
ٓ
 )ا

 179،184:ص10ج
 احمد بن عبدهللا المراكشي=ابو عبد هللا-

 ابوعبدهللا امغار الصغير-
 243:ص8ج

 )استاذ(محمد بن عبدهللا الصوابي االقاريضي=ابوعبدهللا اقاريض الصوابي-
 محمد بن عبدهللا بن صالح=ابوعبدهللا االلغي-

 محمد بن احمد البوزيدي= البوزيدي االسكاويابوعبدهللا-
 محمد التامانارتي=ابوعبدهللا التامانارتي-

 ابوعبدهللا بن جالل التلمساني-
 403،416:ص18ج

 ابو الجنان=محمد الجنان=ابوعبدهللا الجنان-
 )اديب(محمد الحامدي=ابوعبدهللا الحامدي-

 )عالم(ابوعبدهللا الحسن بن محمد-
 128:ص8ج

 الحسين بن مبارك الزبيدي= الحسين بن مبارك الزبيديابوعبدهللا-
 ابوعبدهللا بن حوبي-

 128:ص8ج
 ابوعبدهللا الخراز-

 27:ص8ج
 ابوعبدهللا بن سعيد بن عبد المنعم المناني-

 77:ص19ج
 ابوعبدهللا بن سعيد بن محمد المعدري -

 314،318،320،328،330:ص4ج
 ابوعبدهللا بن عائد-

 42:ص13ج
 بن عبدالرحمان بن ابراهيم التومانارتي االيكراري ابوعبدهللا -

 406:ص13ج
 ابو عبدهللا بن عبدالرحمان اليشتني-

 415،416:ص18ج
 ابو عبدهللا بن عبدالكبير-

 249:ص8ج



 

 ابو عبدهللا بن عبدهللا بن صالح-
 312،313،314:ص4ج

 محمد بن علي بن عبدهللا االلغي=ابو عبدهللا بن علي بن عبدهللا االلغي-
 بو عبدهللا بن علي الهاللي االياللنيا-

 228:ص8ج
 ابو عبدهللا العياشي-

 177:ص2ج
 ابو عبدهللا الغربوي-

 13:ص13ج
 )ذكر في الرسالة القشيرية(ابو عبدهللا القرشي-

 29:ص15ج
 ابو عبدهللا بن مخلوف-

 252:ص14ج
 محمد بن احمد الكنسوسي= ابو عبدهللا محمد بن احمد الكنسوسي-

 محمد بن احمد البليسي المصري  ابو عبدهللا-
 32:ص11ج

ابو -=محمد  بن احمد الحضيكي= ابو عبدهللا محمد بن احمد الحضيكي السماللي-
 عبدهللا الحضيكي

 بن الحاج االفراني -ف-محمد=ابو عبدهللا محمد بن احمد االفراني-
 محمد بن احمد بن حسين=ابو عبدهللا محمد بن احمد بن حسين الجلوي-

 محمد احمد الباعقيلي=عبدهللا محمد بن احمد الباعقيلي ابو -
 محمد بن احمد التيملي=ابو عبدهللا محمد بن احمد التيملي-

وبلوش-
ٔ
 )قاضي(محمد بن عبدهللا اوبلوش البعمراني=ابو عبدهللا محمد ا

 محمد بن عبدهللا بن يعزى =ابو عبدهللا محمد اوبالوش االيدغازالي-
وعبو-

ٔ
وعبو=ابو عبدهللا محمد ا

ٔ
 محمد ا

 محمد بن علي ٕايكيك=ابو عبدهللا محمد ٕايكيك الرسموكي-
 ابو عبدهللا محمد بن ابي بكر بن علي الناصري -

 304:ص14ج
 ابو عبدهللا محمد بن الحسين بن جماعة االدوزي -

 252:ص14ج
 )عالم(محمد بن الحسين الييبوركي=ابو عبدهللا محمد بن الحسين الييبوركي-

محمد بن الحسن =السماللي 321:ص11بن الحسين الطويلي ج ابو عبدهللا محمد-
 الطويلي الولتيتي

 البناني الفاسي=محمد بن الحسن بناني=ابو عبدهللا محمد بن الحسن البناني الفاسي-
 ابو عبدهللا محمد بن الحسين-

محمد بن الحبيب بن عبد =ابو عبدهللا بن محمد بن الحبيب بن عبد القادر الفاللي-
 لفالليالقادر ا

 )عالم(محمد بن احمد الركني=ابو عبدهللا محمد بن احمد الركني-
 ابو عبدهللا بن محمد الصغير التامكروتي-

 161،417:ص18ج
 محمد بن صالح القاضي الفاللي=ابو عبدهللا محمد بن صالح-

محمد المعطي الشرقي =ابو عبدهللا محمد بن المعطي بن صالح الشرقي البوجعدي-
 البوجعدي

 محمد بن الطاهر االفراني=عبدهللا محمد بن الطاهر ابو-
 )عالم(ابو عبدهللا محمد سالم بن محمد سالم-

 143:ص9ج
 محمد بن ابراهيم بن مسعود=ابو عبدهللا محمد السائح -

 محمد بن سعيد الغرمي الجراري =ابو عبدهللا محمد بن سعيد الغرمي الجراري -
 المعدري محمد بن سعيد بن همو =ابو عبدهللا محمد-

ابن سعيد =محمد بن سعيد المرغيتي=ابو عبدهللا محمد بن سعيد المرغيتي السوسي-
 )عالم(المرغيتي

 )فقيه(ابو عبدهللا محمد بن سعيد المحمودي-
 18:ص16ج

 ابو عبدهللا محمد الشابي-
 292:ص14ج

 )استاذ(محمد بن العربي االدوزي =ابو عبدهللا محمد بن العربي االدوزي السماللي-
 ابو عبدهللا محمد بن عبدالسالم التناني-

 138،228:ص8ج
 محمد بن عبدالسالم الكادورتي=ابو عبدهللا محمد بن عبدالسالم الكادورتي-

 )عالمة(ابو عبدهللا محمد بن عبدالعزيز التيغانيمني التناني -
 89:ص15ج

 ابو عبدهللا محمد بن عبدالعزيز الفارسي-
 252:ص14ج

 )المنجم(عمر ابو عبدهللا محمد بن -
 138:ص6ج

 ابو عبدهللا محمد بن علي بن مبارك السماللي المعدري -
 122:ص5ج

 ابو عبدهللا محمد بن علي اليعقوبي-
 185:ص8ج

 ابو عبدهللا محمد بن عثمان التامانارتي-
 18:ص5ج

 محمد بن غازي الفاسي المكناسي=ابو عبدهللا محمد بن غازي -
 )عالمة(بوركيابو عبدهللا بن محمد بن محمد اليي-

 276،295،301:ص14ج
 محمد الواسخيني=ابو عبدهللا محمد بن محمد الواسخيني السماللي-

 ابو عبدهللا محمد بن محمد االثمدي التازولتي-
 74:ص17ج

 ابو عبدهللا محمد بن محمد الحاحي-
 285:ص5ج

 ابو عبدهللا محمد بن محمد التتكي االياللني-
 235:ص16ج

 )فقيه(بن ابراهيم  -ف-محمدابو عبدهللا محمد بن -
 128:ص16ج

 )استاذ(ابو عبدهللا محمد بن مسعود-
 149:ص16ج

 محمد بن مسعود النظيفي الكرياني=ابو عبدهللا محمد بن مسعود النظيفي الكرياني-
ابو عبدهللا محمد بن مسعود البونعماني -=ابو عبدهللا محمد بن مسعود المعدري -

 )استاذ(
 محمد بن المحفوظ التازيمامتي السماللي= لمحفوظابو عبدهللا محمد بن ا-

 )فقيه(محمد بن مهدي =ابو عبدهللا محمد بن مهدي الجراري الجزولي-
 )استاذ(ابو عبدهللا محمد بن نظر بن صالح الفربري -

 123:ص16ج
الهاشم بن =محمد الهاشمي بن البشير االقاوي=ابو عبدهللا محمد الهاشم االقاوي-

 )قاضي(ديق البناني الفاسي االقاويالبشير بن محمد الص
 محمد  بن العربي الهواري =محمد الهواري =ابو عبدهللا محمد الهواري -

 )شيخ(محمد بن يحيا الشبي االزاريفي =ابو عبدهللا بن محمد بن يحيا الشبي-
 محمد بن احمد اليزيدي=ابو عبدهللا محمد اليزيدي-

 )شاعر(ابو عبدهللا محمد بن يعقوب الفيروزبادي-
 107:ص8ج

 )شيخ(ابو عبدهللا المكالتي الفاسي-
 190:ص10ج

 ابو عبيدة الثقفي-
 372:ص3ج

 )صحابي(ابو عبيدة بن الجراح-
 292:ص2ج
 235:ص4ج



 

 143:ص10ج
 43،45:ص17ج

 ابو عبيدة المومن-
 348:ص18ج

 )شاعر(ابو العتاهية -
 309:ص17ج
 359:ص18ج
 181:ص20ج

 )الطاحونيشيخ الطيب بن احمد (ابو عثمان -
 56:ص4ج) من بلدة الرحامنة(ابو عثمان -

 ابو عثمان-
 93،96،85،102،114:ص20ج

 سعيد بن احمد الكـثيري =ابو عثمان بن احمد الكـثيري -
 ابو عثمان البلغيتي المراكشي-

 62:ص3ج
 سعيد بن عبدالنعيم الحاحي=ابو عثمان سعيد بن عبد النعيم الحاحي-

 سعيد بن محمد الكـثيري =شريفسعيد ال=ابو عثمان سعيد الشريف-
 ابو عزة السريفي البخاري -

 14:ص20ج
 زكرياء بن محمد الولتيتي=ابو عقيل-

 )شاعر(ابو العالء المعري -
 255:ص7ج

 19:ص8ج
 209:ص9ج

 8،104:ص10ج
 267:ص12ج
 238:ص14ج
 209:ص16ج

 171،261:ص17ج
 347،356،432:ص18ج

 )االمام(ابو علي -
 186:ص10ج

 احمد بن مبارك الرسموكيالحسن بن =ابو علي-
 احمد بن محمد التيمكيدشتي=ابو علي احمد بن محمد التيمكيدشتي-

 الحسين االفراني=ابو علي االفراني-
 الحسن التمكيدشتي=ابو علي التمكيدشتي-

كازو السقالي-
ٔ
 الحسن الكزويــي االيسقالي=ابو علي الحسن بن احمد ا

 الحسن بن مبارك البعقيلي=ابو علي الحسن -
 )ذكر في الرسالة القشيرية(الدقاق=ابو علي الدقاق-

 الحسن بن شرحبيل=ابو علي بن شرحبيل-
 الحسن بن الطيفور الساموكني=ابو علي الحسن بن الطيفور الساموكني-

 الحسن بن العربي الدرعي=ابو علي الحسن بن العربي الدرعي-
 الحسن بن محمد البعقيلي=ابو علي الحسن بن محمد البعقيلي-

 الحسن بن محمد االياللني=ابو علي الحسن بن محمد بن احمد االياللني-
 الحسن بن مسعود اليوسي=ابو علي الحسن بن مسعود اليوسي-

 الحسن النكنافي=ابو علي الحسن النكنافي-
 الحسن بن احمد الكوسالي=ابو علي الكوسالي-

 اكالحسن بن وك=ابو علي بن وكاك بن وزلوان بن ابي جمقر السمالي-
 ابو عمران-
 42:ص13ج

 )شيخ(ابو عمران الفاسي-
 212:ص8ج

 30،33،38،39،43:ص11ج

 )قاضي تارودانت(موسى الرسموكي =ابو عمران موسى الرسموكي-
 موسى بن الطيب االلغي السليماني=ابو عمران موسى بن الطيب-

 )قاضي(ابو عمران موسى بن العربي-
 204،254،255:ص14ج

 )سلطان(ابو عنان المريني-
 88:ص12ج
 348:ص18ج

 ابو عيسى اليونسي-
 263:ص11ج
 ابو العيناء-

 26:ص10ج
 )عالم(ابو فارس-

 41،99:ص13ج
 )الفلسطيني(ابو فارس -

 76،139:ص6ج
 )قائد على سوس(ابو فارس بن احمد الذهبي-

 84:ص1ج
 420:ص3ج

 عبد العزيز االدوزي =ابو فارس االدوزي -
 )استاذ(ابو فارس الجزولي-

 79:ص7ج
 عبد العزيز بن ابي بكر الرسموكي=فارس الرسموكيابو -

 )اديب(الشاطبي=ابو فارس الشاطبي-
 ابو فارس عبد العزيز بن محمد التيزختي-

 291،292،293:ص14ج
 140:ص17ج

 ابو فارس القشتالي-
 154:ص10ج

 )دفين االسكندرية(ابو الفتح -
 98،99:ص13ج

 )شاعر/اديب(ابو الفتح محمود كشاجم-
 147:ص6ج

 الفتح الموصليابو -
 360:ص18ج

 )شيخ(ابو الفتح الميدومي-
 225:ص6ج

 ابو الفتوح احمد بن عبدهللا بن ابي الفتوح الكاووسي-
 236:ص6ج

 ابو الفتوح الشاوشي-
 98،99:ص13ج

 )قطب الدين(ابو الفتوح الطاوسي-
 227:ص6ج

 13،14:ص13ج
 278:ص19ج

 ابو الفتوح يوسف بن محمد الدالخي القرشي-
 ابو الفدا-
 244:ص14ج

 )شاعر(ابو فراس الحمداني -
 161:ص4ج
 108:ص8ج
 186:ص9ج

 291،359:ص18ج
 )فقيه(ابو الفرج ابن الجوزي -



 

 225:ص6ج
 ابو الفضائل-

 126:ص11ج
 ابو الفضل-

 264:ص9ج
 ابو الفضل-

 235:ص4ج
 ابو الفضل راشد-

 62:ص17ج
 ابو الفضل عبد الملك-

 38:ص14ج
 )الشفاءصاحب (ابو علي=عياض=ابو الفضل عياض-

 ابو الفضل ابن النحوي-
 292:ص13ج

 )امين(ابو الفيداق-
 38:ص8ج

 محمد بن احمد الحضيكي=ابو الفيض-
 ابو الفيض التيجان-

 142:ص9ج
 144:ص19ج

 الطيب بن ابراهيم االكماري =ابو القاسم-
 بلقاسم بن محمد بن ويساعدن=ابو القاسم-

 بلقاسم ابن االلغي=ابو القاسم-
 يعزى ابو القاسم ابن -

 7،42:ص13ج
 ابو القاسم بن ابراهيم الدكالي-

 252:ص14ج
 )فقيه(ابو القاسم بن احمد الدفالوي التملي -

 17،75،77:ص17ج
 بلقاسم بن احمد بن سعيد الكرسيفي=ابو القاسم احمد بن سعيد الكرسيفي-

 
 ابو القاسم بن ابي النعيم الغساني الفاسي-

 86:ص19ج
بلقاسم =اسم بن مسعود بن علي التاجارمونتيبلق=ابو القاسم التاجارمونتي-

 التاجارمونتي
 ابو القاسم الجنيد-

 270:ص6ج
 ابو القاسم بن داود الساموكني-

 321:ص11ج
 الزياني=ابو القاسم الزياني-

 225:ص11ج
 )فقيه(ابو القاسم السجلماسي-

 35:ص6ج
 السهيلي=ابو القاسم السهيلي-

 )امام(ابو القاسم الشاطبي-
 56،59،227،251،253:ص14ج

 ابو القاسم بن عبد ربه-
 13:ص6ج

 ابو القاسم بن عبدالرزاق الدرعي-
 120:ص19ج

 ابو القاسم بن عبد الكريم الركراكي-
 6،10:ص4ج

 ابو القاسم بن عبد هللا الييبوركي-

 276،281:ص14ج
 ابو القاسم بن عبدهللا-

 255:ص3ج
 ابو القاسم بن عبدهللا االيديكلي-

 76:ص17ج
 بلقاسم بن علي بن احمد المانوزي =ابو القاسم بن علي بن احمد المانوزي -

 )قاضي(ابو القاسم العميري -
 33:ص6ج

 )نزيل المدينة(ابو القاسم بن غازي الحامدي-
 51:ص16ج

 ابو القاسم الغازي الكرسيفي-
 325:ص3ج

 ابو القاسم الغول-
 187:ص10ج

 ابو القاسم القشيري -
 5:ص19ج

 بلقاسم بن محمد السليماني االلغي= محمد السليماني االلغيابو القاسم بن -
 )استاذ(بلقاسم محمد العباسي السماللي=ابو القاسم بن محمد العباسي-

 ابو القاسم بن محمد بن يحيا-
 245،246:ص16ج

 ابو القاسم المنصوري -
 213:ص19ج

 ابو القاسم بن النعيم-
 415:ص18ج

 ابو القاسم بن يحيا المصمودي-
 168:ص18ج

 )ايت موسى(ابو كاض محمد بن مبارك-
 225:ص20ج

 محمد بن الحسين بوكرع البعمراني=ابو كرع محمد بن الحسين البعمراني-
 )راوي(ابو الكريك-

 13:ص6ج
 احمد بن مبارك بن الحسين=ابو الكيد-

 )صحابي(ابو لبابة-
 292،293:ص13ج

 289:ص14ج
 )من سمرقند( ابو لقمان الخنتالني-

 278:ص9ج
 14،98،293:ص13ج

 احمد اللحيان=ابو اللحيان-
 ابو لهب القرشي-

 275:ص13ج
 ابو المجد القرويني-

 13:ص6ج
 ابو المحاسن-

 275:ص12ج
 صالح بن الحبيب السجلماسي=ابو محمد-

 ابو محمدعبد هللا الهبطي-
 عبدهللا بن علي بن سعيد االياللني=ابو محمد-

 الييبوركيعبدهللا بن ابراهيم بن احمد =ابو محمد-
 عبدهللا بن احمد بن سعيد البعقيلي=ابو محمد-

 )شيخ(عبدهللا بن محمد االلغي=ابو محمد االلغي -
 )مؤذن(ابو محمد ابو القاسم بن الغازي -

 26:ص8ج



 

 )من خلفاء(ابو محمد بن ابي زيد -
 16:ص4ج
 212:ص8ج
 18:ص14ج

 )شيخ(ابو محمد التامانارتي-
 168:ص4ج
 202:ص9ج

 ابو محمد جابر-
 252:ص11ج

 )شيخ(ابو محمد صالح االسفي-
 263:ص14ج
 302:ص16ج

 ابو محمد صالح الشبكي-
 171:ص10ج

 ابو محمد صالح اللمطي-
 231:ص17ج

 )استاذ(الطاهر بن محمد االفراني=ابو محمد الطاهر االفراني-
 )عالم(ابو محمد عبدالسالم القادري -

 5:ص8ج
 ابو محمد عبد الصادق الصبان-

 62:ص17ج
 عبدالقادر الفاسي=محمد عبد القادر الفاسيابو -

 ابو محمد بن عبد هللا بن احمد التيزختيني-
 321:ص11ج

 )استاذ(ابو محمد عبدهللا بن احمد السرخسي-
 300:ص14ج
 123:ص16ج

 عبدهللا بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي الداودي=ابو محمد عبدهللا بن سعيد الحاحي-
 )سلطان(ادلابو محمد بن محمد عبدهللا الع-

 50:ص16ج
 عبدهللا بن عمر البوشواري =ابو محمد عبدهللا بن عمر البوشواري -

 )شيخ(ابو محمد عبدهللا بن مبارك-
 153:ص8ج

 )فقيه(ابو محمد عبدهللا بن محمد االجاصي-
 300:ص14ج

 ابو محمد عبدهللا بن محمد التاسكدلتي-
 321:ص11ج

 
 )سلطان(ابو محمد عبدهللا بن محمد الشيخ-

 80:ص19ج
 )حرطاني(ابو مديك-

 156:ص16ج
 )شاعر(ابو مدين الغوث-

 212:ص8ج
 42،201،294:ص12ج

 325:ص15ج
 254،336:ص16ج

 )صاحب المقامات(ابو هرة ابليس-
 138:ص6ج
 167:ص19ج

 )ولي صالح(ابو مروان -
 94:ص7ج

 )وزير(ابو مروان عبدالملك بن زهر-

 231:ص14ج
 )قيم المخطوطات في المغرب(الفاسيابراهيم الكـتاني =ابو المزايا-

 )شيخ(ابو مسعود -
 171:ص10ج

 ابو مسلم الخراساني-
 343:ص1ج
 260:ص3ج
 176:ص4ج
 171:ص17ج

 ابو المصابيح-
 199:ص8ج

 محمد الخليفة=ابو المعالي-
 المحفوظ االدوزي =ابو معروف-

 ابو مقرح -
 53:ص6ج

 ابو المواهب المزواوي-
 179:ص6ج

 )رصاحب المختص(ابو المودة-
 201:ص16ج

 ابو موسى االشعري -
 10:ص12ج

 7:ص17ج
 ابو موسى الجناني-

 42:ص13ج
 ابو موسى بن علي بن حاتم الزاجي-

 172:ص10ج
 ابو موسى المومناني-

 42:ص13ج
ل يعزى ويهدى(ابو مهدي -

ٓ
 )ا

 184،200:ص10ج
 )استاذ عبدهللا بن يعقوب(ابو مهدي-

 11:ص5ج
 )استاذ(السكـتانيابومهدي عيسى =ابو مهدي السكـتاني-

 187،201:ص10ج
 268،269:ص13ج

 86:ص19ج
 )شيخ تانكرت(الحسن بن محمد بوناكة =ابو الناقة -

 ابو النجم-
 378:ص18ج

 )فقيه(ابو الندر-
 23،30:ص6ج

 ابو النصر بن محمد السعيدي-
 154،155،156:ص16ج

 
 ابو نمر بن عبد الرحمان الماسي وساي-

 12:ص4ج
 ابو ايوب االنصاري الخزرجي=الحسن بن هانئ=ابو نواس-

 ابو الوقت السنجي الهروي-
 300:ص14ج

 )استاذ(ابو الوقت عبد االول بن عيسى-
 123:ص16ج

 )شيخ(ابووكيل ميمون بن ساعد المصمودي -
 252:ص14ج



 

 ابو الوليد الباجي-
 91:ص10ج

 ابو الوليد راشد-
 42:ص13ج

 ابو الوليد بن زيدون-
 233،236:ص14ج

 )صحابي(ابو هريرة-
 18:ص5ج
 300:ص6ج
 352:ص18ج

 ابو بكر بن نعمان=ابو يحيا الكرسيفي التاداررتي التملي الجزولي-
 229،319،325:ص3ج

 17:ص4ج
 150:ص9ج

 5:ص17ج
 )المقدم(ابو يحيا -

 63:ص16ج
 )صحابي(ابو يزيد البسطامي-

 184:ص8ج
 )صاحب ابي شعيب الزموري (ابو يعزى ويهدى-

 108:ص12ج
 ابو يعزى نجل علي حرازم-

 103:ص11ج
 ابو يعزى المغربي-

 377،378:ص13ج
 ابو يعزى المنصوري -

 334:ص15ج
 ابو يعقوب االسود-

 171:ص10ج
 ابو يعقوب يوسف بن عمر بن يسار االزرق المصري -

 171:ص10ج
 )القاضي(ابو يوسف-

 22:ص15ج
 )شاعر(ابو يوسف-

 214:ص16ج
 ابو يوسف-

 204:ص1ج
 ابو يوسف الهروي-

 278:ص9ج
 13:ص13ج

 )قائد(يونس ابو-
 150،170:ص20ج

 )رجل من ميرغت(اتوركي -
 91:ص12ج

 
 
 
 

- احمد-
 )من الناصريين(احمد -

 43:ص10ج
 )وصيف المقام العالي(احمد-

 242:ص19ج

 )رئيس امديول(احمد-
 117:ص20ج

 )ابن عم الكيلولي/نائب(احمد-
 217،216،209:ص15ج

 )شيخ الطريقة االحمدية(احمد-
 17:ص15ج

 )من عمومة الهيبه/باكديرخليفة (احمد-
 110:ص20ج

 )رئيس ادبنيران(احمد-
 205،206:ص20ج

ل سالم(احمد-
ٓ
 )فقيه بالمدرسة البوزاكارنية/منا

 49:ص9ج
 )رئيس العوينة(احمد-

 295:ص12ج
 )صهر التوزونيني(احمد-

 273:ص16ج
 )1330ت/استاذ(احمدبن ابراهيم-

 67:ص14ج
 )كاتب خاص للمدني/فقيه(احمد بن ابراهيم -

 192،211:ص20ج
 )مؤذن(احمد بن ابراهيم  بن احمد الطالبي السليماني-

 64:ص2ج
 احمد بن ابراهيم بن احمد التكي العبدالوي-

 9،17،78:ص17ج
 احمد بن ابراهيم باضاني البعمراني-

 261:ص10ج
 )ابوالديه(احمد بن ابراهيم االخصاصي-

 224:ص12ج
 احمد بن ابراهيم االدوزي -

 324:ص11ج
 ابراهيم االزاريفياحمد بن -

 7،14:ص8ج
 احمد بن ابراهيم االسغاركيسي-

 276،279:ص14ج
 )فقيه(احمد بن ابراهيم االشكري االياللني-

 38:ص17ج
 94،101:ص8ج

 احمد بن ابراهيم اقراب السماللي-
 85:ص7ج

 )قائد(احمد بن ا براهيم االكاراني-
 113،114،115،116،157،158:ص14ج

 احمد بن ابراهيم المحجوبي-
 39،40:ص14ج

 احمد بن ابراهيم االنامري -
 108،214:ص3ج

 )بن الحاج االيتسادي(احمد -
 11:ص20ج

 )مدرس(احمد بن ابراهيم االيتيكني -
 126:ص9ج

 )عالم(احمد بن ابراهيم االيدرمني-
 59:ص8ج

 )رئيس(احمد بن ابراهيم االيغشاني او الغشاني-
 47،103،376:ص1ج



 

 13،17،57،69،99،101،110،241،244،246،264:ص2ج
:ص3ج

29،32،107،109،128،138،139،140،141،143،129،130،131،132،133،134
،135،136،137،162،165 
 209،246،248،264:ص4ج

 266،165:ص5ج
 20:ص7ج

 10،12:ص9ج
 94:ص10ج
 47:ص15ج

 267،268:ص19ج
 103،104،105،119،121،153،154،155،158،217:ص20ج

 )الحقيد(احمد بن ابراهيم البصير -
 156:ص12ج

 )قاضي(احمد بن براهيم بن بلقاسم الهوزيوي-
 116:ص16ج

 )والد االديب البوزكارني(احمد بن ابراهيم البوزكارني -
 361:ص1ج

 )فقيه(احمد بن ابراهيم التامانارتي -
 53:ص7ج

 )فقيه(احمد بن ابراهيم التاوييتي-
 107،179:ص3ج

 )فقيه سماللي(م التلينياحمد بن ابراهي-
 40:ص5ج

 احمد بن ابراهيم التوماوي-
 286:ص17ج

 )رئيس(احمد بن ابراهيم التهالي -
 84:ص1ج

 احمد بن ابراهيم التيرمساني-
 319:ص13ج

 )فقيه(احمد بن ابراهيم الركني -
 252:ص12ج

 5،6،10،12،13،51،52،53،62،103،104،115،175ص،16ج
 )1295ت(احمد بن ابراهيم بن سليمان -

 54:ص2ج
 )1263ت/السليماني(احمد بن ابراهيم بن سليمان-

 143:ص1ج
احمد بن ابراهيم =ابو العباس)=عالمة(احمد بن ابراهيم السماللي الساحلي-

 .احمد بن ابراهيم امجوض الساحلي=الكريمي
 175:ص1ج
 142:ص3ج

 194،31،32:ص4ج
 149،163،264،117:ص5ج

 266:ص6ج
 168،245:ص8ج
 245،246:ص10ج

 22،282،156:ص11ج
 ،181،227،228،293،297،300،303:ص12ج

304،305 
 63،143،67،313،368،389:ص13ج

 225:ص17ج
 113:ص18ج

 110،111:ص19ج

 10:ص20ج
 احمد بن ابراهيم بن الطيب االغرابوي-

 94:ص11ج
 )الدرقاوي(احمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن االيكراري -

 270،274:ص11ج
 احمد بن ابراهيم العسر-

 210:ص11ج
 احمد بن ابراهيم بن علي التيغانيميني التناني-

 76:ص15ج
 احمد بن ابراهيم بن علي االسكاوري -

 102،103:ص17ج
 )استاذ(احمد بن ابراهيم بن علي الوفقاوي-

 281،342:ص2ج
 58،79،84،90،91،92،23،94:ص3ج

 93:ص16ج
احمد بن =االكناري احمد بن ابراهيم =احمد بن ابراهيم بن علي االياللني االكناري -

 ابو العباس)=امام(احمد بن ابراهيم االياللني=ابراهيم التلعتي
 102،222:ص8ج

 ،211،277،278،279،280،281،282:ص9ج
283،284 

 99:ص17ج
 192،143:ص16ج

 )فقيه(احمد بن ابراهيم ابوالكيد-
 145:ص13ج

 )فقيه(احمد بن ابراهيم الكادورتي-
 158:ص9ج

 )فقيه(ي الغرموزي احمد بن ابراهيم الكرسيف-
 88:ص1ج

 179،184،205،243:ص6ج
 313:ص11ج

 )عالم(احمد بن ابراهيم بن عيسى الهزواري -
 170،172:ص8ج

 احمد بن ابراهيم كزور المعدري -
 195،198:ص13ج

 )ه1347ت/استاذ(احمد بن ابراهيم المجوطي الساحلي-
 318،319:ص13ج

 )كاتب(احمد بن ابراهيم بن محمد -
 88،89:ص1ج

 )من انزاض(بن ابراهيم بن محمد البعقيلياحمد -
 249:ص12ج

 احمد بن ابراهيم بن محمدالتازروالتي-
 56:ص12ج

 )فقيه(احمد بن ابراهيم بن محمد التامانارتي -
 15ص5ج

 47،52،65:ص7ج
 244،245:ص20ج

احمد بن ابراهيم = احمد المؤذن التاكانتي= احمد بن ابراهيم بن محمد التاكانتي-
 )فقيه(االخصاصيالتاكانتي 
 209:ص5ج
 141:ص8ج
 153:ص10ج

 121،131،135،138،169:ص18ج
 162:ص20ج



 

 احمد بن ابراهيم التاكموتي-
 99:ص16ج

 احمد بن ابراهيم بن محمد التومانارتي االيكراري -
:ص13ج

41،42،4356،106،120،122،189،261،281،306،307،309،310،382،383،
439، 

282 
 

 )فقيه/ليعقوبيا(احمد بن براهيم بن محمد -
 7،8،9،10،15،131،141:ص5ج

 250:ص12ج
 418:ص18ج

 احمد اللحيان)= قائد(احمد بن ابراهيم بن محمد اللحيان-
 ،141،149،150،151،152،165،166:ص14ج

168،169،170،191،194،167 
 احمد بن ابراهيم بن محمد الوليجي االريغي-

 252:ص18ج
 )استاذ(احمد بن ابراهيم المسفيوي-

 291:ص17ج
 )متصوف(احمد السائح المعذري = احمد بن ابراهيم بن مسعود-

 101،278:ص14ج
 احمد بن ا براهيم بن يحيا االغرابوي-

 341،321،320،317:ص11ج
 )عالم(احمد بن ابراهيم اليبوركي -

 276،287:ص14ج
يت ابراييم(احمد بن احمد-

ٔ
ل عمرو با

ٓ
 )من ا

 207:ص13ج
 ياحمد بن احمد االسكيني التيمل-

 317،321:ص11ج
 )رئيس هشتوكي(احمد بن احمد االيكراني  -

 108:ص20ج
 )مقدم(احمد بن احمد االولوكومي-

 317،319:ص16ج
 احمد بن احمد بناني-

 101،102:ص11ج
 )مؤلف(احمد بن احمد التاجاكانتي السامكي-

 48،52:ص19ج
 احمد بن احمد التاساكاتي-

 312:ص11ج
 )عالم(احمد بن احمد التاكموتي-

 99:ص16ج
 )بن الحاج التيزختي(احمد بن احمد -

 319،320:ص11ج
 احمد بن احمد الجيد الحاحي-

 286:ص5ج
 )فقيه(احمد بن احمد بن الحسن التاكوشتي-

 73:ص8ج
 احمد بن احمد بن حمو المشاري -

 141:ص18ج
 احمد بن احمد الحمزاوي-

 317:ص6ج
 احمد بن احمد بن سعيد االساكي-

 216،218،219:ص12ج

 احمد بن احمد بن عبد هللا االقاوي-
 188:ص18ج

 )فقيه(احمد بن احمد بن محمد التاكوشتي-
 64،76،77،)63:(ص8ج
 احمد بن احمد المعدري -

 25:ص13ج
 )قاضي(احمد بن احمد بن يحيا المجاطي-

 72:ص12ج
 احمد بن احمد بن يعقوب السماللي-

 210:ص11ج
 )فقيه(احمد بن احمد الييبوركي-

 277،307،308:ص14ج
 

 احمد بن ادريس بن ادريس=احمد بن ادريس -
 )الجد االعلى للكـثيريين-من ذرية علي بن ابي طالب(

 246:ص9ج
 احمد بن ادريس الواسالمي-

 291:ص12ج
 )قائد سوسي(احمد بن اسماعيل-

 :ص1ج
 احمد ابالغ)=قائد(احمد ابالغ االساكي الباعقيلي-

 157،329:ص1ج
 201:ص5ج

 )عامل) (هوارة بسوس مهرى من(احمد االتاري -
 31:ص20ج

ابو =احمد احوزي الهشتوكي=احمد الهشتوكي السامكي=احمد الهشتوكي=احمد احوزي -
 احمد بن محمد احوزي الدرعي=العباس

 330:ص3ج
 164،276:ص6ج

 230:ص8ج
 159:ص9ج

 98،99،283،300:ص13ج
 62:ص15ج

 ،127:ص16ج
 253:ص18ج

 )قائد الجيش الملكي(احمد االخصاصي-
 263:ص10ج

 )استاذ بمدرسة ابن يوسف(احمد االخضر الرحماني-
 162:ص16ج

 )نائب حاكم بتارودانت(احمد اخرباش -
 80:ص3ج

 )استاذ(احمد االدايــي الرسموكي -
 382:ص18ج

 احمد ارجدال الوفقاوي-
 90،91،104:ص3ج
 )شيخ(احمد ارفاك -

 57:ص16ج
 )فقيه(احمد ابو الرهوات -

 282:ص3ج
زكاي -

ٔ
ستاذ بمدرسة ايت رخى(البعقيلياحمد ا

ٔ
 )ا

 127،238:ص5ج
 237:ص13ج

 احمد االساكي االفراني-



 

 429:ص18ج
 )استاذ(احمد اسالس -

 17:ص8ج
 )عالم باالزهر(احمد االسكندري المالكي -

 51،52:ص8ج
 303:ص11ج

 احمد االسماترتي-
 266:ص18ج

 احمد االسيكيسي السكسنوي-
 270:ص18ج

 )نقائد بني واعزو (احمد ابشاو -
 413:ص3ج

 )فقيه(احمد االشباني -
 310:ص6ج

 )رئيس(احمد االشكر البعمراني =احمد االشكر-
 243:ص10ج

 184،185:ص12ج
 165:ص19ج

 
 )فقيه(احمد اشقور االيجمي -

 157:ص6ج
 )قائد(احمد االصبويائي البعمراني-

 260،264:ص10ج
 )فقيه/حاج(احمد اضارضور االيكراري -

 149،151:ص5ج
 67:ص7ج

 126،283:ص11ج
 303:ص12ج

 10،11،27،305،310،311،313،365:ص13ج
368،371 

 29:ص14ج
احمد =احمد اضارضور التاغجيجتي=احمد اضرضور بن الحسين بن محمد التاغجيجتي-

احمد االبراهيمي =احمد بن الحسين االبراهيمي=اضارضور االبراهيمي
 )رئيس/قائد(الضارضوري 

 371:ص1ج
 132،134:ص2ج

 30،108،109،111:ص9ج
 21،77،158،159:ص10ج

 185:ص16ج
 150،159،160،165:ص20ج

 )عالم(احمد اضمني الوادريمي-
 282:ص14ج

 )استاذ(احمد االعرابي السباعي-
 57،358:ص13ج

 93:ص14ج
 موالي احمد)=سلطان سعدي( احمد االعرج -

 332،411:ص3ج
 19،40،41،42،43:ص7ج

 289:ص8ج
 270:ص13ج

 56:ص16ج
 )فقيه(محمد احمد االعرج بن -

 208:ص6ج

 احمداالغبالوي الماسي-
 311:ص14ج

 )موحا االفقيري (احمد االفقيري الهشتوكي-
 93،114:ص20ج

 احمد افغياس السماللي التاغاتيني-
 302:ص6ج

 )رئيس(احمد اقنور -
 78،136:ص7ج

 )استاذ/فقيه(احمد اكرام المراكشي -
 284:ص2ج
 280:ص8ج
 316:ص15ج

 70،99،100،102:ص16ج
 99:ص19ج

 )فقيه(احمد اكروم -
 132:ص8ج

 )فقيه(احمد بن الحاج االكلوي  -
 85:ص5ج

 )من قرية اعدالن(احمد بن الحاج االكنيضيفي التاجوكاتي -
 316،317:ص17ج
 احمد المارسي-

 230:ص8ج
 )رئيس(احمد االمازري =احمد االمازري البعقيلي=احمد االمازري الولتيتي-

 7،9،97،100:ص2ج
 131،259،385،386،387،388،389م:ص3ج
 150،168،170،199،205،206،207:ص4ج

 196:ص11ج
 165،270:ص19ج

 118،120،121،122،135،197،225:ص20ج
233 

 )استاذ(احمد خساي-
 126:ص2ج

 )هـ1354ت(احمد اكسيمي االمسراوي -
 174:ص2ج

 هـ1309ت) فقيه(احمد االمام بن محمد االمام -
 98:ص17ج

 )فقيه(احمد بن محمد بن محمد =احمد امجوض=اليعقوبياحمد امجوض الماسي -
 68:ص4ج
 108:ص5ج

 )استاذ(ابو العباس=احمد ا مزاركو=احمد امزاركوا السندالي-
 222:ص3ج
 153:ص6ج

 87،256:ص8ج
 339:ص18ج

 )قائد-المرابطي(احمد اموسي -
 202:ص5ج

 احمد االميني االداوعيسي الهشتوكي-
 83:ص8ج
 214:ص11ج

 132،133،296،305،306:ص14ج
 114،117:ص18ج

 احمد النجار-
 319:ص13ج



 

 )استاذ(ابو العباس=احمد انجار البوكرفاوي=احمد النجاري =احمد انجار-
 294:ص5ج
 162:ص10ج

 182،198،208،282:ص12ج
 6،99،195:ص14ج

 118،123،124،126،134:ص18ج
 110:ص19ج

 احمد االنزيــي-
 233:ص19ج

 )رئيس ايت موسى(المجاطياحمد اوبخيس بن احمد -
 224،225،226،206:ص20ج
 )شيخ(احمد اوبيهي المانوزي -

 237:ص20ج
 احمد اوحسين-

 193:ص18ج
 احمد بن الحاج االوداشتي-

 222،235،236:ص18ج
 احمداوركوك البرايمي=احمد اوركوك-

 142:ص8ج
 30:ص13ج

 )فقيه(احمد اوشلح السرسيفي -
 5:ص8ج

 )فقيه(احمد او الشلح=احمد او الشلح االيسي=االيسي احمد او الشلح االكرضيماللني-
 337:ص1ج

 87،133،354:ص3ج
 155،157،159:ص9ج

 )فقيه(احمد او لكود البرايمي-
 188:ص12ج

 )من بني دغوغ(احمد او محمد-
 9:ص4ج

 )امغار(احمد االيبالغي االساكي-
 225:ص8ج

 )من االعيان(احمد االيداكراني الهشتوكي -
 93:ص20ج

 )فقيه صوفي مشارط في اكلميم(االيديعشي احمد -
 143:ص13ج

 )من تاكظيشت ايساكن(احمد االيساكي -
 45:ص14ج

 )فقيه(احمد االيسدغاسي -
 307:ص12ج

 123،164:ص14ج
 90:ص15ج

 )فقيه(احمد االيغيري =احمد االيغيري التامانارتي-
 41:ص8ج

 249،250:ص16ج
 265،266،268:ص20ج
 احمد االيغيري الهوزالي-

 158:ص6ج
 )اسميض(احمد االيكاوزي -

 92:ص17ج
 )فقيه(احمد االيالني-

 252:ص6ج
 )قائد باكادير(احمد االينزكاني -

 80:ص3ج
 113:ص14ج

 )شيخ(احمد بابا السوداني -
 50:ص7ج

 احمد باحو االيشتي-
 303:ص6ج

 )مستشار لجنة مدرسة بالبيضاء(احمد باكو -
 219:ص9ج

 احمد بن باها االيكلييــي-
 121،175،177:ص3ج
 احمد بن باها الدياني-

 121،132،175:ص3ج
 )شيخ(احمد بن باحمان التييوتي-

 24:ص10ج
 )دفين مراكش(احمد البدالي بن صالح بن يعزى ويهدى-

 175،179،181:ص10ج
 )شيخ درقاوي(احمد البدوي الفاسي -

 298:ص15ج
 297:ص16ج

 )عالم(احمد البرزنجي المدني -
 76:ص3ج

 ة الخرازاحمد بن برك-
 182:ص12ج

 )استاذ(احمد بن بريك البعمراني-
 103:ص5ج
 149:ص10ج

 )استاذ(احمد البرايمي -
 285:ص7ج

 احمداالصبوياوي)=قائد(احمد بن البشير االصبوياوي-
 197:ص12ج

 155،163،167،144:ص20ج
 )رئيس(احمد بن البشير التامانارتي-

 273:ص20ج
 ابو العباس=البشير الناصري  احمد بن=احمد بن البشير المدني الناصري -

 55:ص7ج
 49،52،72،73،74:ص10ج

 )من اسيف اودرار(احمد بن الحاج البعقيلي -
 157:ص10ج

 )عالم-مشهور بالشتوكي(احمد البعقيلي-
 125:ص16ج

 )استاذ بتمكيدشت(احمد البعقيلي-
 15:ص13ج
 56:ص17ج

 )فقيه(احمد البعمراني -
 253:ص6ج

 )شاوش(احمد البعمراني-
 263:ص10ج

 )الكاتب(احمد بن بوبكر بن ابراهيم -
 88:ص1ج

 ابو العباس=احمد بن ابي بكر-
 19،30،45،47،285:ص7ج
 احمد بن ابي بكر التاكموتي-

 231:ص18ج



 

 احمد بن ابي بكر الضيائي-
 283:ص9ج

 )استاذ(احمد بن ابي بكر الناصري -
 220:ص8ج
 287:ص16ج

ل امغار(احمد بن بال -
ٓ
 )من ا

 138:ص20ج
 )فقيه)(عبدهللا(بالاحمد بن -

 131،132:ص8ج
 احمد بن بال االيشتي-

 103:ص6ج
 )حاجب(احمد بن بلخير -

 192:ص14ج
 )فقيه(احمد بن بلخير بن بلعيد التاغجيجتي=احمد بن بلخير التاغجيجتي-

 233:ص10ج
 153،154:ص18ج

 )المجاطي(احمد بن بلخير اوبخيس -
 208:ص20ج

 احمد بن بلخير العلوي االخصاصي-
 174:ص2ج

 )قائد(احمد بن بن بلعيد التناني التانكرتي-
 54،74:ص15ج

 احمد بن بلعيد المستي البعمراني-
 261:ص10ج

 )مجاهد(احمد بال فريج-
 285:ص2ج

 75:ص4ج
 )دفين تامرووت(احمد بن بلقاسم 

 68:ص15ج
 )فقيه(احمد بن بلقاسم بن احمد االغرابوي-

 121،329:ص11ج
 )عالم(يسي السالمياحمد بن بلقاسم بن احمد اال-

 150:ص9ج
 

 احمد بن بلقاسم التيملي=احمد بن بلقاسم بن احمد التيملي-
 369:ص1ج
 222:ص7ج

 29،246:ص9ج
 )من اصحاب الطريق االحمدية)(عالمة/قاضي(احمد البلغيتي -

 263:ص4ج
 267،282:ص8ج

 140:ص19ج
 احمد بن بلقاسم بن احمد الزعنوني -

 248:ص12ج
 )عالم(احمد بن يحيا الكرسيفياحمد بن بلقاسم بن  -

 87،89،139:ص1ج
 احمد بن بلقاسم االغرابوي البعقيلي -

 84:ص5ج
 احمد بن بلقاسم التاضكوكـتي-

 98:ص11ج
 )فقيه(احمد بن بلقاسم التيواركاني -

 250،82:ص12ج
 احمد بن بلقاسم التييوتي -

 329:ص11ج
 )عالمة(احمد بن بلقاسم بن الحسن  -

 156:ص17ج
 لقاسم الزاوي االلغياحمد بن ب -

 17:ص2ج
 احمد بن بلقاسم بن علي التييوتي -

 78،135،136،137،338:ص1ج
 )استاذ(احمد بن بلق =احمد بن بلقاسم بن علي السليماني -

 24،33،376:ص2ج
 احمد  بلقاسم الكرسيني -

 310:ص11ج
 )فقيه(الكرسيفي=ابوزيد=احمد بن بلقاسم الكرسيفي -

 13،14،15،239،243:ص6ج
 )االيموكاديري (احمد بن ابي القاسم بن محمد -

 246:ص16ج
 )هـ1376ت(احمد بن بلقاسم بن محمد  -

 23،26،34،238:ص17ج
 )التيوتي(احمد بن بلقاسم بن محمد  -

 153:ص1ج
 احمد بن بلقاسم بن محمد الغازي االزاريفي -

 28،9:ص8ج
 )اديب(احمد بن بلقاسم المنصور الزياني  -

 277،280:ص2ج
 د بن بلقاسم النازي احم -

 320:ص3ج
 )حاج(احمد بناني-

 171،172،173:ص20ج
 )استاذ(ابو العباس احمد البناني الدياني=احمد البناني االيغشاني االلغي-

 153،222،225،228:ص7ج
 28،210،149:ص9ج
 )امام(احمد البودري -

 124:ص16ج
 بورغا)=الخليفة(احمد بورغا-

 332:ص1ج
 151،152:ص14ج

 )اديب من ادابن سالم(رني احمد البوزكا-
 60،230:ص8ج

 )زعيم اداوتنان(احمد بوزكرا -
 139:ص15ج

 احمدالبوزكاوي-
 )مهر الحسن االول( 47:ص20ج

 احمد بوزوك)=فقيه(ابوالعباس=احمد البوزوكي الكسيمي-
 )255:(ص8ج

 159:ص11ج
 118،309،311:ص14ج

 43:ص18ج
 )باشا مراكش(احمد بوستة المراكشي -

 266،267:ص6ج
 275:ص15ج

 )دفين فاس(احمد بن البوسعيدي-
 129:ص11ج

 )عالم)(ناسخ مقدمة الحافظ بن حجر(احمد البوسعيدي-
 79:ص19ج



 

 )قاضي(احمد البنسعيدي =احمد البوسعيدي السوسي-
 142:ص8ج
 268:ص16ج

 332،342:ص18ج
 )من اكاديرزكاغن(احمد بوسكسور -

 30:ص13ج
 احمد بوسلهام الركائبي-

 165:ص12ج
 )عالم)(هـ1370ت قيل(البودرقاوياحمد -

 318:ص17ج
 )طالب(احمد بوعالل -

 312:ص13ج
 )قائد(احمد بوغاز -

 216:ص20ج
 )استاذ(احمد البوالوقتي التيزنيتي الزعيري -

 236،256:ص2ج
 116،128،201،249،250،252،254:ص13ج

 42،43،178:ص15ج
 )قائد(احمد بومهدي الهواري -

 95،182،189،202،250،265،282:ص6ج
 )فقيه(احمد بن بوهوش التاويتي االيغشاني االلغي-

 368:ص1ج
 38:ص2ج

 107،182:ص3ج
 احمد البوهي-

 225:ص20ج
 احمد البو ياسيني-

 174:ص2ج
 احمد بيغاراسن االيدغزالي االخصاصي-

 210:ص5ج
 احمد بيهي-
 252:ص18ج

 احمد بن بيهي بن موسى االخصاصي)=الطالب(احمد بن بيه االخصاصي -
 125:ص9ج
 133:ص18ج

 )عالم(احمد بن بيهي التادارتي -
 129:ص8ج

 )التييوتي(احمد بن بيهي -
 168:ص15ج

 احمد بن بيهي الهشتوكي-
 140:ص14ج

 
 )استاذ(احمد التاجرمونتي االهرييــي-

 28،26،11:ص11ج
 100:ص3ج

 )دفين تزنيت(احمد التادرارتي -
 220:ص19ج

 احمد التازروالتي الوعناني-
 186:ص4ج

 تازنينكااحمد -
 95:ص12ج

 )استاذ(احمد التازي الروداني -
 209:ص14ج

 )فقيه(احمد التازيمامتي السماللي-
 232،369:ص1ج

 احمد التاسادمتي-
 226:ص15ج

 احمد التاغزاوي الزعناني الرسموكي-
 102:ص8ج

 )فقيه(احمد التاكموتي -
 315:ص11ج

 98،99:ص16ج
 141:ص19ج

 احمد التاكندورتي-
 241:ص7ج

 اماشتياحمد الت-
 118،119:ص20ج

 )فقيه(احمد التامالوكـتي تابيضارت -
 170،175:ص8ج
 احمد التسدرتي-

 122:ص14ج
 احمد بن التقي-

 306:ص16ج
 احمد تدعبال العلوي-

 141:ص8ج
 احمد التكرور اليعقوبي-

 305:ص4ج
 )وطني سوسي(احمد بن الحاج التملي -

 271:ص20ج
 احمد التملي-

 314:ص5ج
 )فقيه(احمد التناني-

 310:ص3ج
 230،237:ص8ج

 65:ص14ج
 80:ص15ج

 )استاذ(احمد التوازويني الوادريمي-
 207،222:ص14ج

 ابوالعباس)=للزاوية التيجانية) شيخ(احمد التيجاني-
 62،239:ص3ج

 ،25،41،64،80،82:ص4ج
 299:ص6ج

 ،78،94،120،123،127،129،130،131:ص7ج
133،146،229 

 114،185،186:ص8ج
 161،166،167،269:ص11ج

 30،189:ص14ج
 154:ص15ج
 90:ص16ج

 81،106،107،198،363:ص18ج
 59،138:ص19ج

 
 احمد بن الفقيه التيكيداري الكدميوي-

 257،265،274:ص18ج
 احمد التيغشيتي-

 16:ص3ج



 

 )فقيه(احمد  التينهمويــي -
 237:ص8ج

 )فقيه(احمد بن الحاج التيواضوتي االيسي-
 138:ص16ج

 ي احمد  التيوتي بن الولتيتي الصوير -
 238:ص5ج

 احمد بن جامع البوبكري البعمراني-
 261:ص10ج

 احمد محمد  الجبلي)=شيخ(احمد الجبلي -
 150:ص2ج

 330،331،342،358:ص11ج
 )عالمة(احمد الجراري -

 210:ص10ج
 224:ص12ج

 58:ص14ج
 88:ص15ج

 )شيخ(احمد الجريدي -
 70:ص12ج

 )استاذ(احمد بن الفقيه الجريدي -
 136:ص7ج

 )فقيه(الحاحي احمد الجيد -
 32:ص9ج

 الفاسي) استاذ(احمد بن الجيالني-
 315:ص1ج
 156:ص9ج

 306،307،298:ص15ج
 البيضاوي-احمد الحاحي-

 282:ص2ج
 )هـ1330ت(احمد الحاحي البوزياوي-

 271،272:ص18ج
ل تاغرابوت(احمد الحاج البوشواري -

ٓ
 )من ا

 254،282:ص17ج
 احمد النكنافي-

 270:ص18ج
 )قاضي القضاة(ياحمد الحاحي الركراك-

 253:ص6ج
 احمد الحبيب-

 285:ص13ج
 )الجزار(احمد بن الحبيب الدافالي-

 158:ص19ج
 احمد بن الحبيب بن محمد االدوزي -

 128:ص5ج
 )حافظ(احمد بن حجر العسقالني-

 123:ص16ج
 )  Iبن السلطان الحسن (احمد -

 18،37:ص20ج
ل كرفال)فقيه(احمد بن الحسن -

ٓ
 )من ا

 108:ص19ج
 )مشارط في مدرسة بونعمان(الحسن احمد بن-

 65:ص17ج
 )عالم(احمد بن الحسن بن احمد التاكوشتي -

 63:ص8ج
 )فقيه(احمد بن الحسن بن احمد الجيتشتيمي -

 96،154،156،158:ص6ج
 )استاذ(احمد بن الحسن االخصاصي -

 103:ص5ج
 )فقيه(احمد بن الحسن االسكاري -

 123:ص8ج
 السماللياحمد بن الحسن االعضياوي -

 369،389:ص1ج
 احمد بن الحسن االغرابوي-

 222:ص7ج
 احمد بن الحسن االمزوالي العاللي-

 86:ص5ج
 احمد بن الحسن االوتغوسي البراييمي-

 284:ص12ج
 احمد بن الحسن االيكراري -

 362:ص13ج
 احمد بن الحسن الباعمراني الرسموكي-

 65:ص5ج
 )اديب-استاذ(الحسن االيغشانياحمد بن -=احمد بن الحسن البنائي االيغشاني-

 368:ص1ج
 147،152،161،173،339،353:ص2ج

 124:ص8ج
 100:ص9ج

 )فقيه(احمد بن الحسن بيبيس -
 266:ص8ج

 احمد بن الحسن التاكرورتي الدرعي-
 315:ص11ج

 )عالم(احمد بن الحسن اليتمكيدشتي -
 65:ج  ص

 احمد بن الحسن التيتيوتي البوبكري -
 248:ص10ج

 )فقيه(الحسن الحنكيري احمد بن -
 55،58:ص19ج

 احمد بن الحسن الرسموكي-
 67:ص14ج

 احمد بن الحسن الركراكي-
 137،138:ص14ج

 الزكري )=فقيه(احمد بن الحسن الزكري -
 150،171،245:ص16ج

 )كاتب(احمد بن الحسن الزيكي -
 171،172:ص15ج

 )عالم(احمد بن الحسن الساموكني -
 102،104:ص9ج

 السريري الصوابياحمد بن الحسن -
 311:ص14ج

 )اديب(احمد بن الحسن بن عبد هللا الحاحي -
 29:ص5ج

 71،83،84،89،92:ص19ج
 احمد بن الحسن بن عبد العزيز التينمساوي الدرعي-

 122:ص19ج
احمد بن الحسن بن العربي المرسي -)= فقيه(احمد بن الحسن بن العربي -

 )عالمة(البوبكري 
 82:ص3ج

 246:ص10ج



 

 )من بني بال المسكداديين( الحسن بن علي احمد بن -
 404:ص13ج

 احمد بن الحسن الكرسيفي-
 148:ص2ج

 )ه1315ت(احمد بن الحسن بن محمد -
 280:ص17ج

 )بفم ازال(احمد بن الحسن بن محمد -
 257:ص6ج

 احمد بن الحسن التادرارتي-=احمد بن الحسن بن محمد التادرارتي البعمراني-
 85:ص5ج

 244:ص10ج
 )فقيه(ن الحسن  بن محمد التاكوشتي احمد ب-

 73:ص8ج
 )رجل صالح من ازاردين(احمد بن الحسن بن محمد -

 9،29:ص8ج
ل على بن ايون(احمد بن الحسن بن محمد -

ٓ
 )من ا

 309،317،318:ص5ج
 احمد بن الحسن بن موسى البوشكيري -

 135،138،140،350:ص11ج
 احمد بن الحسن الناصري -

 39:ص10ج
 نوح بن يعزى ويهدى احمد بن الحسن بن-

 177،181:ص10ج
 احمد بن الحسن الوادريمي-

 317:ص17ج
 )استلذ(احمد بن الحسن الواكنيمي االيسي-

 244:ص9ج
 )صوفي/ فقيه(احمد بن الحسن اليزيدي -

 174:ص2ج
 257،256:ص5ج

 28،237:ص9ج
 )من فو تاتلت(احمد بن الحسن اليعقوبي -

 71:ص16ج
 الساموكنياحمد بن حسون بن احمد -

 282:ص11ج
 المتنبي=احمد بن الحسين-
 احمد بن الحسن المانوزي -

 45:ص12ج
 احمد بن الحسين بن براهيم-

 114:ص14ج
 )عدل(احمد بن الحسين االكروري -

 142:ص13ج
 احمد بن الحسين االعضيائي-=احمد بن الحسين االعضياوي السماللي-

 163:ص3ج
 222:ص7ج

 29:ص9ج
 159:ص10ج

 احمد االخضر= الحسين االكرضي العبالوي البعمرانياحمد بن -
 72،118:ص19ج

 احمد بن الحسين االوتغوسي البرايمي-
 115:ص13ج

 احمد بن الحسين االيغشاني االلغي-
 304:ص5ج

احمد بن الحسين اولكود )= صوفي/فقيه) (ابن الكود(احمد بن الحسين البعمراني-
 البعمراني

 175:ص12ج
 142:ص13ج

احمد بن -=احمد بن الحسين االيفراني=الحسين بن بلقاسم السوقي االفرانياحمد بن -
 الحسين السوقي التانكرتي االيفراني

 239،330م،141:ص3ج
 71،72،74،45:ص4ج

 221:ص7ج
 احمد بن الحسين بن ابي القاسم الركراكي-

 23:ص4ج
 )شيخ(احمد بن الحسين بيبس االخصاصي -

 221،)135:(ص7ج
 135،141،142،143،266:ص8ج

 احمد بن الحسين التغوسي البرايمي-
 30:ص13ج

 احمد بن الحسين الجراري -
 82،237:ص5ج

 233،339ص،13ج
 )استاذ(احمد بن الحسين الرسموكي -

 67،314:ص14ج
 )من الركراكين(احمد بن الحسين بن سعيد الدويماللني-

 10:ص4ج
 احمد بن الحسين السنسكي المزوضي-

 256:ص18ج
 عبد هللا الساموكني احمد بن الحسين بن-

 90:ص9ج
 احمد بن الحسين بن علي السماللي-

 8،9،343:ص11ج
 احمد بن الحسين بن عبد هللا اليعقوبي-

 278:ص17ج
 احمد بن الحسين بن محمد االساوي-

 209:ص10ج
والددحو(احمد بن الحسين بن محمد -

ٔ
 )توفي با

 157:ص17ج
 )فقيه(احمد بن الحسين المصطفى االيموكاديري -

 125:ص9ج
 احمد بن الحسين الناصري -

 38:ص10ج
 احمد بن الحسين بن يحيا التملي-

 277:ص13ج
 احمد بن الحسين الييبوركي-

 276،305،306:ص14ج
 منبهي) قائد(احمد الحراب -

 77:ص18ج
 33،47:ص20ج

 )احد االعيان الركائبيين(احمد حماد -
 143:ص20ج

 )حاكم(احمد الحمري -
 287:ص15ج

 )ويلغ(احمد حمزة -
 283:ص8ج

 )قاضي(احمد بن حمزة االنغازي  -



 

 413:ص3ج
 )فقيه يعقوبي(احمد بن حمو -

 74:ص16ج
 احمد بن حمو التاغجيجتي-

 136،230:ص8ج
 123،151،152،153:ص18ج

احمد =احمد بن حمو التامانارتي)= قائد(احمد بن حمو بن عبد الرحمن التامانارتي -
 التامانارتي الجزولي

:ص20ج
228،251،252،258،256،259،260،261،262،263،264،265،266،268،24

7، 
 احمد بن حمو العزاوي-

 311:ص14ج
 )فقيه(احمد بن حميد الغرمي الجراري -

 83:ص5ج
 200،210،213:ص19ج

 
 )صاحب المسند(االيمام احمد= الحنبلي= احمد االمام= احمد بن حنبل-

 88:ص6ج
 90:ص16ج
 270:ص17ج

 47،224:ص18ج
 )استاذ(احمد الحنكري =احمد الحنكري السمكي -

 196:ص14ج
 46:ص16ج

 )فقيه(احمد بن الحنفي بن المدني -
 256،257،304،311:ص6ج

)= فقيه(المزوضي= احمد بن الحنفي بن محمد المزوضي= احمد بن الحنفي المزوضي-
 احمد بن الحنفي االكنيضيفي المزوضي

 185،183:ص6ج
 250،267،268،270،271،272،273:ص18ج

 )بتمكيدشت(احمد بن الحنفي -
 361،362:ص3ج
 احمد بن حيدة-

 217:ص19ج
 احمد بن خالد االكماري = احمد بن خالد التضكوكـتي االكماري -

 84:ص5ج
 263:ص8ج

 )استاذ(احمد بن خالد بن محمد االغرابوي -
 82،93،94،119:ص11ج

 احمد بن خالد الناصري )=مؤرخ(احمد بن خالد الناصري السالوي -
 111:ص1ج

 206،345:ص3ج
 101:ص4ج
 136:ص7ج

 57،79:ص10ج
 166:ص18ج
 م147:ص19ج

 احمد ابو الخربيش االيسافني-
 253:ص6ج

 )فقيه(احمد الخضري -
 358:ص16ج

 )رئيس(احمد بن خليل بن بال االيشتي -

 132:ص2ج
 262،263:ص19ج

 )استاذ(احمد بن الداريوش الوادريمي -
 124،257:ص8ج

 احمد داموح الرسموكي-
 214:ص11ج

 احمد بن داود بن ابراهيم السماللي الوكاكي=احمد بن داود السماللي الوكاكي-
 103:ص5ج

 54،346:ص11ج
 )فقيه(احمد بن داود اليتملي الجشتيمي = احمد بن داود التملي-

 59،62،63،64،183،193،196،270:ص6ج
 312،313:ص13ج

 63:ص19ج
 الرسموكياحمد بن داود -

 364:ص18ج
 )فقيه(احمد بن داود بن عبد الرحمان الحامدي -

 28:ص7ج
 

 احمد بن داود المانوزي -
 277:ص13ج

احمد = احمد الفقير التاكانزي االكرضي=احمد بن داود بن يوسف التاكانزي االكرضي-
خبار احمد الفقير ابو اال= احمد الفقير االلغي= الفقير ابو االخبار احمد بن باها الفقير

 الساموكني الدوكاديري 
 118:ص1ج

 18،19،20،21/22،115،108،218:ص3ج
 )الشيخ(احمد الدردير -

 58،149:ص1ج
 10،43:ص6ج

 209:ص8ج
 223،247:ص11ج

 97،147،326،376،398،433:ص13ج
 213:ص15ج
 196:ص17ج
 49:ص18ج

 )اديب(احمد الدرعي -
 51:ص6ج

 300:ص13ج
 )فقيه(احمد دكنا التاجاكانتي=دوفي احمد دكنا التن= احمد دكنا بن االعمش-

 329،330:ص3ج
 284:ص8ج
 249:ص16ج

 158،161،162،164،165:ص18ج
 )من الرواة(احمد بن دهقان -

 13:ص6ج
 احمد الديب البعمراني-

 169:ص20ج
 احمد الديري االبراييمي-

 143:ص13ج
 احمد الدكالي الفرجي-

 104:ص13ج
 احمد الديلمي-

 75:ص18ج
 احمد الرسلوادي-



 

 141:ص14ج
 )Iقائد موالى الحسن(احمد الربيبي -

 289:ص16ج
 احمد الريتي-

 94:ص8ج
 )فقيه(احمد الرسموكي الولتيتي -

 305:ص6ج
 استاذ) لقبه قال(احمد الرسموكي -

 68:ص5ج
 )تلميذ بلقاسم التاجارموتي(احمد الرسموكي -

 29:ص9ج
 احمد الرفاعي-

 317:ص4ج
 )شيخ(احمد الركائبي -

 322:ص16ج
 )شمورك( الركراكي  احمد-

 290:ص17ج
 )حاجب السلطان موالى الحسن(احمد الركينة التطواني -

 47،48:ص20ج
 )فقيه(احمد الرنكي -

 156:ص11ج
 

 )جاويش(احمد الرواد -
 192:ص14ج

 )قاضي(احمد الروداني -
 79:ص3ج

 183:ص14ج
 الريسوني= احمد الريسوني-

 57،56،58:ص20ج
 )شيخ(احمد زروق الفاسي= ابو العباس= احمد زروق= احمد زروق البرنوسي المغربي-

 322:ص4ج
 56،28:ص5ج
 54،298:ص6ج

 216:ص8ج
 252،300:ص11ج

 9،34:ص12ج
 103:ص13ج
 ،185:ص15ج

 90:ص16ج
 62:ص17ج

 416،232:ص18ج
 )فقيه(احمد الزعراوي -

 195:ص3ج
 )فقيه(احمد بم الزكري البعقيلي-

 29:ص9ج
)= استاذ(احمد بن زكريا بن الحسين البعمراني = احمد بن زكريا البعمراني التدارتي-

 ابو العباس= احمد بن زكريا البعمراني
 113،149،212،216:ص2ج

 81:ص3ج
 20:ص5ج
 137:ص7ج

 233،241،254،259:ص10ج
 151،153،155:ص19ج

 169،170:ص20ج
ل بن عمرو (احمد بن زكريا بن عبد المالك -

ٓ
 )من ا

 150:ص8ج
 )قائد(احمد الزلطني -

 102،103:ص19ج
 )قائد/خليفة(احمد الزموري -

 265:ص8ج
 )قائد(احمد الزناكي الهتيقي-

 21:ص20ج
 )فقيه(احمد الزواق -

 302،303:ص2ج
 )قاضي/اديب(احمد الزياني -

 24:ص1ج
 215:ص8ج

 )استاذ(احمد الزيمامي -
 199،238،240:ص1ج

 احمد السباعي-
 11:ص20ج

 احمد الشريف السباعي= احمد السباعي -
 64،187:ص6ج

 )قائد(احمد السباعي االصبوي -
 128:ص18ج

 )صهر الطيب بن علي السكراتي(احمد السباعي -
 298،296،297:ص5ج

 )رئيس(احمد بن سالم بن سرية بن دحمان -
 281:ص19ج

 
 احمد بن سي الزموري -

 340،341:ص3ج
 )قائد(احمد بن سعيد -

 29،30:ص20ج
 )شيخ(احمد بن سعيد بن ابراهيم االياللني -

 278،283،284:ص9ج
 احمد بن سعيد االفراني-

 313:ص11ج
احمد بن سعيد =احمد بن سعيد االكماري =احمد بن سعيد بن الطيب االكماري -

 )اديب(االكماري البعقيلي
 344،370،388:ص1ج

 72،150،193،207،215،227،384:ص2ج
 238:ص5ج
 163:ص8ج
 149:ص10ج

 81،99،106،107،108،109،110،216،218:ص11ج
 بن سعيد االلغياحمد -

 120:ص10ج
 احمد بن سعيد االمسراوي-

 356:ص11ج
 احمد بن سعيد االياللني-

 314:ص11ج
 احمد بن سعيد االيديكلي-

 7،11:ص17ج
 احمد بن سعيد االيمسواني التامري -

 71،96:ص19ج



 

 احمد بن سعيد بن بلقاسم التيملي المسناتي-
 293:ص11ج

 احمد بن سعيد التازاغليتي الهوزالي-
 381:ص18ج

 احمد بن سعيد التيزنيتي-
 210:ص5ج
 29:ص13ج

 احمد بن سعيد التاريمامتي السماللي-
 4،18،342،343:ص11ج

 )شيخ(احمد بن سعيد التلماتي -
 413:ص3ج

 احمد بن سعيد التملي-
 12،14،31،144:ص5ج

 احمد بن سعيد التيجي امالل السماللي-
 252:ص18ج

 )عالم(احمد بن سعيد اليتكيرتي -
 16:ص16ج

 الركراكي) دفين جبل الكست(احمد بن سعيد -
 137:ص14ج

 307:ج   ص
 )مشهور بالنظم(احمد بن سعيد السهمي الساحلي -

 143:ص13ج
 )عالم)(االيديكلي(احمد بن سعيد بن عبد الجبار الصغير -

 11:ص17ج
 احمد بن سعيد بن عبد هللا البوشيكري -

 146:ص11ج
 القاضي التيزي السماللي احمد بن سعيد بن عبد هللا العباسي-

 405،409:ص18ج
 الشهير بابن عدي) فقيه(احمد بن سعيد العركوبي-

 88،89،90،91،92:ص14ج
 

 احمد بن سعيد بن علي االيديكلي-
 9:ص17ج

 احمد الدمناتي الحاحي= احمد بن سعيد بن علي الدمناتي-
 140:ص14ج

 292،300:ص15ج
ل الغازي الكرسي(احمد بن سعيد بن علي -

ٓ
 )عالم)(فيمن ا

 194:ص17ج
 احمد بن سعيد بن علي اليوسفي التامري -

 278:ص9ج
 احمد بن سعيد الغرمي الجراري -

 87،88:ص18ج
 احمد بن سعيد الشريف الكـثيري -

 231:ص8ج
 )شيخ(احمد بن سعيد الكستيمي -

 267:ص14ج
 )فقيه(احمد بن سعيد بن محمد بن العروسي السماللي -

 13:ص5ج
 بن يعزى السماللي احمد بن سعيد بن محمد-

 12:ص5ج
 )قاضي مراكش(احمد بن سعيد الفاللي -

 250:ص3ج
 157:ص19ج

 احمد بن القائد سعيد المجاطي-
 178:ص4ج

 احمد بن سعيد بن مسعود التادرارتي البعمراني-
 242:ص10ج

 )فقيه(ابو العباس = احمد بن سعيد النظيفي الهاللي-
 167،228:ص8ج

 137:ص18ج
 واسمين الركراكياحمد بن سعيد بن -

 10:ص4ج
 احمد السكيرج الفاسي= ابو العباس)= قاضي(احمد السكيرج -

 215،216:ص2ج
 412،417:ص3ج

 81،137،138،140،142،143،145،146:ص7ج
141 

 268،269:ص10ج
 157:ص11ج
 328:ص13ج

 91:ص15ج
 65،66:ص18ج

 احمد بن سعيد بن يعقوب التملي-
 21:ص4ج

 السكـتاني)=استاذ(احمد السكـتاني -
 95،265،268،282:ص2ج

 )ملقب ب اورعم(احمد السليماني االلغي -
 199،200:ص11ج

 احمد بن سليمان االلياسي-
 73:ص18ج

 )شيخ(احمد بن سليمان بن الحسن الرسموكي -
 75،171:ص8ج

 )هرب في قضية الحراطين في عهد المولى اسماعيل(احمد بن سليمان الرسموكي -
 139:ص9ج

 
 ابو العباس)= عالم(بن سليمان الرسموكي الجزولي احمد -

 194،293:ص3ج
 295:ص14ج

 58،127،131:ص16ج
 احمد بن سليمان الفرضي التاغاتيني-

 171:ص8ج
 احمد بن سليمان بن محمد السليماني االلغي-

 140:ص1ج
ابو = احمد بن سليمان المزواري -=احمد بن سليمان الرسموكي المزواري الفرضي-

 )شيخ(العباس 
 170،171،172:ص8ج

 174،282،285،332،337،403،415،416،417:ص18ج
 احمد بن سليمان بن يعزي التغاتيني الرسموكي-

 31،51،37،57،58،60،137:ص5ج
 330،331،333،334،335،337:ص18ج
 احمد بن سليمان بن يوسف الناصري -

 35:ص10ج
 )شيخ(احمد بن سلمون -

 م148:ص19ج
 )الشريف(احمد السماللي التازاروالتي -

 18:ص8ج



 

 احمد السنطيلي السكرادي-
 31:ص13ج

 )قاضي(احمد السوسي -
 195:ص3ج
 280:ص8ج

 )فقيه/نحوي(ابو حيان الخطاط = احمد السوسي-
 303:ص6ج

 احمد السوسي االقصوي االيكناني التيمكديشتي-
 98:ص13ج

 )فقيه(احمد السويري -
 302،303:ص6ج

 )رئيس ثلثي اداوكنسوس(احمد سي-
 269:ص19ج
 احمد سيمو-

 97:ص18ج
 احمد ابو شارب الكـثيري -

 290:ص17ج
 احمد بن الشبني الموضعي-

 251:ص6ج
 )شيخ(احمد الشرقي بن عبد العزيز المغربي السقاقسي-

 124،125:ص16ج
 احمد بن الشريف االقاوي البعمراني-

 221:ص7ج
فركان(احمد بن الشريف -

ٔ
ل سعيد ا

ٓ
 )من ا

 272:ص17ج
 )كيرئيس هشتو (احمد الشريفي-

 114:ص20ج
 )شيخ(احمد بن شقرون-

 54:ص17ج
 )شيخ(احمد بن الشمس-

 305:ص4ج
 )مؤلف(احمد الشمس-

 87،127:ص13ج
 )صاحب الوسيط(احمد الشنكيطي-

 84:ص4ج
 

 )شاعر(احمد شوقي -
 15،250،300:ص1ج
 168،198،203:ص9ج

 157،185:ص13ج
 93:ص15ج

ديب(احمد شوقي بن القاضي=احمد شوقي الدكالي-
ٔ
 )ا

 362:ص2ج
 146،150:ص7ج

 271،274،275:ص8ج
 )تاجر(احمد الشيباني-

 179:ص14ج
 )قائد(ابن الشيكر=احمد بن الشيكر-

 266،267،268:ص15ج
 )استاذ(احمد بن صالح-

 16:ص11ج
 )من العباسيين(احمد بن صالح-

 421:ص18ج

 احمد بن صالح االلغي)=فقيه(احمد بن صالح بن احمد الصالحي االلغي-
 51،52،89،355:ص2ج

 111،160:ص9ج
 )مدرس/اديب=(احمد بن صالح العديــي االفراني=احمد بن صالح االعدي االفراني-

 237:ص5ج
 30:ص9ج

 )عالم(احمد بن صالح االفراني-
 28:ص4ج

 احمد بن صالح االيغرموسي الباعقيلي-
 370:ص1ج

 احمد بن صالح البلدي-
 253:ص6ج

 )استاذ(التيييوتياحمد بن صالح البعمراني -
 251:ص10ج
 343:ص18ج

 احمد بن صالح البودراري البراييمي-
 115:ص13ج

 احمد بن صالح بوزاكارني-
 139:ص18ج

 )شيخ درقاوي(احمد بن صالح االكماري =احمد بن صالح التضكوكـتي االكماري -
 340:ص4ج
 117:ص5ج

احمد بن =فرانيابو العباس احمد اال=احمد بن صالح بن الحسين التاوريرتي االفراني-
 )اديب(صالح االفراني

 81:ص7ج
 54،70،71،76،81،83:ص10ج

 331:ص11ج
احمد بن صالح =احمد بن صالح التانكرتي االفراني=احمد بن صالح الشكوكي االفراني-

 )استاذ(االفراني
 165،232،344،370،373:ص1ج

 90،126،127،201،215،377:ص2ج
 30،48،173،234،237:ص9ج

 84،159:ص10ج
 )فقيه(بن صالح بن عبدهللا االلغي احمد-

 78،138،140،144،148:ص1ج
 )فقيه(احمد بن صالح بن علي االغرابوي-

 348،121،82:ص11ج
 )استاذ(احمد الصديق بن عبد السالم الشياظمي-

 19:ص8ج
 

 )فقيه(احمد الصمامي-
 181:ص1ج

 )فقيه(احمد الصنهاجي-
 322،309:ص5ج

 )القائد(الصوابي=احمد الصوابي)=ببعمرانةقائد ايت يعزى (احمد الصوابي-
 303:ص11ج

 104،180،283:ص13ج
 5،16،280:ص14ج

 169:ص19ج
 184،265:ص20ج

 ابو العباس=احمد الصومعي التادلي-
 280:ص6ج

 احمد بن ابي طالب الحجازي -



 

 300:ص14ج
 )قائد(احمد نطالب العبالوي=احمد بن الطالب العبالوي-

 ،268:ص3ج
 107:ص4ج

 86:ص5ج
 197:ص12ج

 )روداني(احمد بن الطالب-
 219:ص14ج

 )من اوالدجرار(احمد بن الطالب -
 169:ص19ج

 )نجيب(احمد الطاطائي الحاحي-
 81:ص9ج

 احمد الرخاوي)=فقيه/استاذ(احمد بن ابي الطعام الرخاوي-
 127:ص2ج

 80:ص3ج
 188،274:ص4ج

 267:ص19ج
 158،145،155،101:ص20ج

 )استاذ/خراز(الرودانياحمد التانصيتي -
 209:ص14ج

 احمد بن الطاهر االماسيني البعقيلي-
 152،153:ص11ج

 احمد بن الطاهر بن بكريم اليعقوبي-
 6،134:ص5ج

 )القارئ (احمد بن الطاهر البعاريري -
 106:ص19ج

 احمد بن الطاهر التامكرتي اليعقوبي-
 237:ص5ج

 احمد بن الطاهر بن الحسن الزكري البعقيلي-
 4،150،151،342:ص11ج

 )فقيه في ايت وادريم(احمد بن الطاهر بن الحسين -
 280:ص17ج

 احمد بن الطاهر بن محمد االفراني-
 149:ص2ج

 220،231،232،233،234،235:ص7ج
 احمد بن الطيب-

 262:ص17ج
 احمد بن الطيب-

 267:ص17ج
 احمد بن الطيب بن ابراهيم-

 321،309:ص15ج
 )فقيه(المركيطياحمد بن الطيب التاليويني -

 343:ص16ج
 

 )فقيه(احمد بن الطيب التناني-
 239:ص15ج

 احمد بن الطيب بن خالد االغرباوي-
 94،119:ص11ج

 )فقيه(احمد بن الطيب الزكري -
 269:ص1ج

 )فقيه من ايت حمو(احمد بن طيب بن محمد -
 175،178:ص16ج

 )قاضي(احمد ابو الطرق االخصاصي-

 136،139،262:ص8ج
 )قائد(ري احمد الضارضو -

 141:ص8ج
 153:ص18ج
 160:ص20ج

 احمد بن عائشة بنت االغرابوئية-
 156:ص13ج

 )من ادرار بموريطانيا(احمد بن عايدة -
 97:ص4ج

 )عالم(احمد بن عباء-
 9:ص4ج

 )عالم(احمد بن عباس المحجوبي-
 41:ص14ج

 )شيخ(احمد بن عبد االيالني العبدالوي-
 286:ص9ج

 الغرمياحمد بن عبد الحميد بن عبيل -
 90،92:ص18ج

احمد بن عبد =احمد بن عبد الحميد بن علي اليعقوبي=احمد بن عبد الحميد اليعقوبي-
 الحميد االيالني

 336:ص3ج
 108،268:ص4ج

 314:ص5ج
 248،250:ص17ج

 احمد بن بن عبد الحي االنزكاني-
 179،185:ص14ج

 )من ايت سيدي داود(احمد بن عبد الرحمن -
 116:ص13ج

ل ُوولدي/فقيه(الرحمناحمد بن عبد -
ٓ
 )من ا

 89:ص15ج
 احمد بن عبد الرحمن بن براهيم التاكوشتي-

 63،73:ص8ج
 احمد بن عبد الرحمن بن احمد السماللي-

 7:ص5ج
 احمد بن عبد الرحمن بن احمد الشرحبيلي-

 239،247،248:ص18ج
 احمد بن عبد الرحمن نيت افر الغازي الكرسيفي-

 296:ص3ج
 )فقيه(خساحمد بن عبد الرحمن اي-

 203:ص17ج
 احمد بن عبد الرحمن االلغي-

 89،100،101:ص1ج
 احمد بن عبد الرحمن االوداشتي-

 237:ص18ج
 )حفيد سيدي وساي(احمد بن عبد الرحمن بن ابي القاسم -

 246:ص16ج
 احمد بن عبد الرحمن التاغرغرتي-

 233:ص18ج
 )عالم(احمد بن عبد الرحمن التهالي الكادورتي-

 159:ص9ج
احمد =ابو العباس=احمد الجشتيمي)=فقيه(احمد بن عبد الرحمن الجشتيمي-

احمد بن عبدالرحمن =احمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الجشتيمي=الجشتيمي التملي
 احمد التملي=احمد بن عبد الرحمن التملي=التملي الجشتيمي

 149،268،322،348،361:ص1ج



 

 105،197،59،262،290،323،326،327:ص3ج
 26،30،69،70،79:ص4ج

 ،184،173،170،163،273،267،228:ص5ج
185 

 ،84،85،86،)83(،8،20،72،76،88،83:ص6ج
87،90،93،94،96،100،102،103،104،105، 
107،108،109،115،116،117،118،119،136، 

137،138،140،141،143،144،146،148،149،154،155،156،157،158،161،16
3،166،267،268 

 72،75،77،60،18،81،93،99،159،166:ص7ج
 ،87،88،105،109،195،256،293،182:ص8ج

184،185،225،251،24،74،246،248،249، 
256 

 85،158،252:ص9ج
 10،11،14،31،32،45،46،49،52،170:ص10ج

204،215،253،153،154،158،169،172 
 296:ص11ج
 281:ص12ج

 45،46،65،90،134،276،383،439:ص13ج
 45،50،61،67،256،304،315:ص14ج

 215:ص15ج
 170،190،194،188،202،252:ص16ج

 22،37،75،64:ص17ج
 ،6،12،18،27،140،148،248،343:ص18ج

385،431،432 
 ،157،158،216،217،220،265،270:ص19ج

271،272 
 )قاضي(احمد بن عبد الرحمن الركراكي السكـتاني-

 257،274:ص18ج
 احمد بن عبد الرحمن بن سماعيل السماللي-

 15،306،356،393:ص11ج
 )البوهالي(احمد بن عبد الرحمن بن عبدهللا-

 292:ص11ج
 احمد بن عبد الرحمن بن عبدهللا التادارتي-

 129:ص5ج
 احمد بن عبد الرحمن العوفي-

 142:ص13ج
 71،81:ص14ج

 )فقيه بفم تاتلت(احمد بن عبد الرحمن بن محمد -
 58،59،72،107:ص16ج

 )فقيه(اليعقوبي احمد بن عبد الرحمن بن محمد-
 107:ص16ج

 )فقيه(االيخرضيضي  -ف-احمد بن عبد الرحمن بن محمد-
 78:ص15ج

 )فقيه(احمد بن عبد الرحمن بن محمد االماني-
 97،98:ص16ج

احمد بن عبد الرحمن الجزولي =احمد بن عبد الرحمن بن محمد التيزركيني المسكدادي-
عباس المسكدادي ابو ال=احمد بن عبد الرحمن المسكدادي=المسكدادي

 )عالمة/فقيه=التيزركيني
 107:ص1ج
 206:ص3ج

 19،45،22:ص7ج
 157:ص9ج

 13،14،17،20،21،22،23،26،35،46،47،52:ص12ج
 ،266،268،269،270،271،272،276:ص13ج

277،278،279،402 
 277،278:ص14ج

 72:ص15ج
 49،54،60،64:ص16ج

 174:ص18ج
 75،270:ص19ج

 )فقيه من تانفزاط(احمد بن عبد الرحمن بن محمد -
 252:ص16ج

 احمد بن عبد الرحمن بن محمد-
 77:ص2ج

 )فقيه(احمد بن عبد الرحمن الملولي-
 ،207،208،209،217،219،221،222:ص6ج

230،231،235،238 
 )فقيه(احمد بن عبد الرحمن الوادريماني-

 232:ص6ج
 احمد بن عبد الرحمن الوناسي البعقيلي-

 212:ص5ج
 بن احمد االساكياحمد بن عبد السالم -

 220:ص12ج
 احمد بن عبد السالم بن احمد التزنيتي-

 202:ص13ج
 )استاذ(احمد بن عبد هللا -

 235:ص3ج
 )عالمة/المفتى(احمد بن عبد هللا-

 117:ص17ج
 )قائد(ابو محلى=احمد بن عبد هللا-

 84،87،88،230:ص19ج
 )رئيس ايت عبال(يكوعنا=احمد بن عبال بن الحاج-

 179:ص16ج
 بن عبد هللا بن ابراهيم البوكرفاوي احمد-

 51:ص13ج
 احمد بن عبد هللا بن ابراهيم اليعقوبي-

 14،131،7:ص5ج
 )رئيس وفقيه(احمد بن عبد هللا بن احمد -

 258،260،261،262:ص5ج
 احمد بن عبد هللا بن احمد االكراري -

 403:ص13ج
 )عالمة(احمد بن عبد هللا بن احمد الكرسيفي-

 148:ص2ج
 125،229:ص3ج

 254:ص6ج
 313:ص11ج

 13،17،48:ص17ج
 )فقيه(احمد بن عبد هللا بن احمد الهيراني-

 151:ص18ج
 احمد اليزيدي)=فقيه(احمد بن عبد هللا بن احمد اليزيدي-

 237،238:ص9ج
 )رئيس(احمد بن عبد هللا االخصاصي-

 209:ص5ج
 114،177،178:ص20ج

 )عالمة(احمد بن عبد هللا االسغاركيسي-



 

 276،280،281،282،310:ص14ج
 احمد بن عبد هللا االكرضيماللني االيسي-

 157:ص9ج
 احمد بن عبد هللا االكلوئي-

 69:ص12ج
 احمد بن عبد هللا االنزاضي-

 39:ص14ج
 احمد بن عبد هللا االيجاللني المجاطي-

 40،41:ص3ج
 208،176،215:ص5ج

 )فقيه(احمد بن عبد هللا االقاوي-
 29،30،31:ص19ج

 بن عبد هللا االيكالفني احمد-
 308:ص12ج

 احمد بن عبد هللا البحماني-
 120:ص18ج

 )عالمة(احمد بن عبد هللا بن بلقاسم -
 85:ص17ج

 امغار=احمد بن عبد هللا بن بلقاسم البوبكري الكرسيفي-
 90:ص17ج

 )فقيه(احمد بن عبد هللا البوزيدي القصبي-
 148:ص16ج

 )ذاستا(احمد بن عبد هللا التازروالتي-
 68:ص2ج

 39،95:ص9ج
 )من علماء طريقة الدرقاوية(احمد بن عبد هللا التامري -

 156:ص11ج
 احمد بن عبد هللا بن عبد هللا التدرارتي اليعقوبي-

 82،133،238:ص5ج
 احمد بن عبد هللا التكموتي الشتوكي-

 306:ص11ج
 احمد بن عبدهللا بن محمد التامراوي=احمد بن عبد هللا التمراوي-

 118:ص5ج
 190،194:ص8ج

 )نظام(احمد بن عبد هللا التيزكي اليريغني-
 262:ص16ج

 الجرفي التملي) من بني الطالب ييبورك(احمد بن عبد هللا-
 313:ص11ج

 )امام(ابوالعباس=احمد بن عبد هللا الجزائري -
 49،50:ص12ج

 273:ص13ج
 احمد بن عبد هللا بن الحسن االزاريفي-

 9،19:ص8ج
 )عالم(هللا بن الحسن الماسياحمد بن عبد -

 5:ص14ج
 احمد بن عبد هللا خرباش-

 228:ص14ج
 احمد بن عبد هللا الداودي-

 246:ص9ج
 )جد الؤلف(احمد بن عبد هللا الدرقاوي -

 20:ص3ج
 )اليخفيشتي من سماللة( احمد بن عبد هللا بن سعيد-

 33:ص5ج

 احمد بن عبد هللا بن سعيد االلغي-
 78،88،89،91،97،99،100،106،111:ص1ج

112،119،120،121،122،123،124،135 
 )فقيه(احمد بن عبد هللا بن سعيد الساموكني الدوكاديري -

 21:ص3ج
 احمد بن عبد هللا بن سعيد الحاحي-

 93:ص19ج
 )عالم(احمد بن عبد هللا بن سعيد االيديكلي -

 18:ص17ج
 احمد الغربي)= عالم(احمد بن عبد هللا السالوي الرباطي -

 323:ص11ج
 129،132:ص16ج

 )الملقب بالضم(احمد بن عبد هللا السماللي-
 117:ص5ج
 153:ص6ج
 54:ص11ج

 احمد بن عبد هللا الشرحبيلي-
 315:ص11ج

 239،246،247:ص18ج
 )حاج(احمد بن عبد بن صالح -

 24:ص3ج
 احمد بن عبد هللا بن صالح االلغي-

 81،83:ص2ج
 158ص،1ج

 118،119ص،11ج
 الصنهاجي احمد بن عبد هللا-

 319،320:ص11ج
= احمد االقريضي= احمد بن عبد هللا الصوابي-=احمد بن عبد هللا الصوابي االقاريضي-

 )شيخ(الصوابي= احمد الصوابي االقاريضي
 166،194،196،197،198،327،336:ص3ج

 317:ص5ج
 153،154،184،251،258:ص6ج

 285،160،159،46:ص7ج
 ،87،90،91،93،)86(،14،31،70،79،84:ص8ج

95،97،98،100،101،102،104،105،107،109 
126،191،252 

 252،278،287:ص9ج
 155،323،188:ص11ج

 248:ص12ج
 15،98،437:ص13ج

 5،16،280،282:ص14ج
 201،205،202:ص16ج

 11:ص17ج
 ،74،121،135،127،340،342،343:ص18ج

351،353،382،415،416،421،422،418،365 
 )حفيد سيدي وساي(احمد بن عبد هللا بن عبد الرحمان -

 246:ص16ج
 )التاكوشتي(احمد بن عبد هللا بن عبد الرحمان -

 63،73:ص8ج
 احمد بن عبد هللا بن عبد الوافي االغرابوي-

 81،84،85،86،94،97،98:ص11ج
 63:ص12ج

 )استاذ(احمد بن عبد هللا بن عثمان المعدري -



 

 68،69:ص14ج
 هللا بن علي االقاوياحمد بن عبد -

 241:ص19ج
 ابو العباس= احمد بن عبد هللا بن عمر المحجوبي-

 63،64:ص14ج
 احمد بن عبد هللا العويني-

 156:ص11ج
 

 )رئيس هشتوكي( احمد بن عبد هللا العيسوي= احمد بن عبد هللا العيسي-
 106،107،109،117،118،144:ص20ج

 )القارئ (التيوانامانياحمد بن عبد هللا الفهمي -
 300:ص5ج
 73:ص12ج

 )فقيه(احمد بن عبد هللا الكـثيري -
 316:ص3ج

 249،251:ص9ج
 احمد بن عبد هللا الكوسالي-

 60،346:ص11ج
 )شيخ(احمد العبالوي -

 121:ص7ج
 103:ص11ج

 )فقيه(احمد بن عبد هللا اللبني -
 71:ص17ج

 )اديب(احمد بن عبد هللا الماسيكيني -
 9:ص16ج

 بن عبد هللا بن مبارك االقاوياحمد -
 175،176،177،181،187،189:ص18ج

 )صالح(احمد بن عبد هللا بن محمد -
 90:ص17ج

 احمد بن عبد هللا بن محمد الحضيكي-
 118،124:ص5ج

 135،140،146،299،328،351:ص11ج
 )شيخ(احمد بن عبد هللا بن محمد االزاريفي-

 6:ص8ج
 ياالقاو -ف-احمد بن عبد هللا بن محمد-

 172:ص18ج
 احمد بن عبد هللا بن محمد البوبكري -

 92،93:ص17ج
 )فقيه(التامراوي  -ف-احمد بن عبد هللا بن محمد-

 192،190،193:ص8ج
 احمد بن عبد هللا بن محمد االساكي-

 216،229،230:ص12ج
 )فقيه(احمد بن عبد هللا بن محمد سكوك -

 152:ص17ج
 )عالم(احمد بن عبد هللا بن محمد المزواري -

 170،175:ص8ج
 احمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا-

 77:ص2ج
 احمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا االساكي االيفراني-

 م159،143:ص3ج
 90،121:ص7ج

 149:ص10ج
 61:ص11ج

 216،222،228:ص12ج
 )عالم(احمد بن عبد هللا بن محمد العدوي -

 254،256:ص16ج
 السماللي احمد بن عبد هللا بن محمد-

 24:ص11ج
 )دفين ايكلي(احمد بن عبد هللا المخفي -

 178،182:ص10ج
 )شيخ(احمد بن عبد هللا المراكشي -

 189،265:ص1ج
 320،321،331،332،339،340:ص4ج

 252،155:ص11ج
 135،153:ص15ج
 33،108:ص19ج

 احمد بن عبال المزوضي-
 236،265:ص18ج

 احمد بن عبد هللا الهوتاتي التيكناتيني-
 270،274،275،276:ص17ج

= ابو العباس احمد الهوزيوي= احمد الهوزيوي= احمد بن عبد هللا الهوزيوي الروداني-
 )فقيه/عالم(الهوزيوي 

 22:ص4ج
 114،259:ص5ج

 ،19،22،23،25،26،27،28،29،30،31:ص6ج
54،67،68،69،76،77،205 

 167:ص8ج
 88:ص9ج

 ،139،143،213،307،308،315،316:ص11ج
324 

 300:ص13ج
 282،283،248:ص14ج

 236:ص16ج
 339:ص18ج

 احمد بن عبد هللا الويساعدني-
 237:ص19ج

 )فقيه(احمد بن عبد هللا الوخشاشي -
 263:ص16ج

 احمد بن عبد هللا بن اليزيد االلغي-
 389:ص2ج

 احمد بن عبد هللا بن يعقوب-
 5،34،37،40،45،47،48،49،67:ص5ج

 احمد بن عبد هللا االمغاري -
 18:ص11ج

 احمد بن عبد العزيز بن محمد االقاوي= احمد بن عبد العزيزاالقاوي-
 255:ص6ج

 189،188:ص18ج
 )فقيه(احمد بن عبد العزيز بن الحسن -

 98:ص17ج
ابو = احمد بن عبد العزيز الهاللي=احمد بن عبد العزيز بن الرشيد الهياللي السجلماسي-

 العباس
 32،35،39،40:ص6ج

 99:ص13ج
 13:ص17ج

 )ولي(عبد الصنهاجي احمد بن-
 53:ص19ج



 

 )فقيه(احمد بن عبد العزيز بن محمد الكرسيفي-
 72:ص17ج

 احمد بن عبد العزيز بن محمد االدوزي -
 82،109:ص5ج

 )فقيه(احمد بن عبد الكريم-
 13،14:ص16ج

 احمد بن عبد الكريم االخصاصي-
 133:ص18ج

 احمد بن عبد الكريم بن يعزى ويهدى-
 175،181:ص10ج

 عبد القادر السماللياحمد بن -
 185:ص3ج

 )فقيه(احمد بن عبد الملك االملولي-
 66:ص19ج

 )حفيد الفقيه الرسموكي(احمد بن عبد الملك الرسموكي-
 201،214،353:ص11ج

 373:ص13ج
 )فقيه(احمد بن عبد الملك الغرمي االدائي-

 57:ص8ج
 احمد بن عبد المومن التاويتي-

 181:ص3ج
 االغرابوياحمد بن عبد الواحد -

 132،350:ص11ج
 احمد بن عبد الواسع التاغاتيني-

 329:ص18ج
 احمد بن الواسع االيديكلي=احمد بن عبد الواسع التيملي المسناتي-

 83،129،293:ص11ج
 13:ص17ج

 احمد بن عبد الوافي االغرابوي-
 122:ص11ج

 )فقيه(احمد بن عثمان -
 235:ص6ج

 احمد بن عثمان البعمراني-
 103:ص5ج

 بن عثمان بن بال التاغاجيجتي احمد-
 108:ص9ج
 151:ص18ج

 )عالم(احمد بن عثمان بن محمد اليعقوبي-
 68،69،114،134:ص16ج

 )فقيه(احمد بن عثمان الوادريمي-
 90:ص5ج

 احمد بن العتابي-
 53:ص14ج

 )استاذ(احمد بن عدي العركوبي-
 151:ص1ج
 117:ص5ج
 423:ص18ج

 احمد بن عدي الوارداسي االيعداني-
 210:ص5ج

 احمد بن العربي بن محمد الساموكني-
 58،77:ص9ج

 احمد بن العربي الوشاني البعقيلي-
 237:ص5ج

 ابو العباس)= قاضي زاكورة(احمد لعرفي -
 276:ص2ج
 377:ص13ج

 )شيخ(احمد العروسي -
 104:ص12ج

 )فقيه(احمد العنتري االيليغي -
 26،23،40،60:ص16ج

 )شيخ(احمد بن عقبة الحضريمي -
 252:ص11ج
 144:ص17ج

 )رئيس تازاالغت(احمد العلج 
 235:ص20ج

 )شيخ مراكشي(احمد العلمي -
 348:ص1ج
 284:ص2ج
 195:ص3ج
 101:ص16ج

 )شيخ(احمد العلمي الفاسي -
 230ص،5ج

 146،266،278:ص8ج
 248:ص18ج
 140:ص19ج

 )من النحياء(احمد بن عالن االسفي -
 101:ص15ج

 )شيخ(احمد العلوي االحمدي-
 129:ص16ج

درار بموريطانيا(احمد بن علي 
ٔ
ل الفاغ الخطاط با

ٓ
 من ا

 97:ص4ج
 احمد بن علي بن براهيم البعقيلي-

 20:ص5ج
 )فقيه/كاتب(احمد بن علي بن براهيم التيييوتي -

 85،109،110،139:ص1ج
 )اخ المؤلف(احمد بن علي بن  احمد الدرقلوي -
 70،79،174،314،324،341،366،341:ص1ج

366،373،375 
 ،41،49،58،81،91،92،101،102،114:ص2ج

130،205،207،242،243،245،246،247،249 
250،263،253،282،333،387 

 ،163،191،205،211م،36،42،105،140:ص3ج
230 

 151،165،265:ص4ج
 267:ص10ج

 79:ص12ج
 125،271:ص14ج

 46،47:ص15ج
 186:ص16ج

 113،219،269:ص19ج
 27:ص20ج

 )عالم(احمد بن علي الرسموكي =احمد بن علي بن احمد الرسموكي-
 156:ص8ج

 201،203،215،353:ص11ج
 336:ص18ج

 )رئيس زاوية الغ(احمد بن علي بن احمد -



 

 .129،130،131،)128(،124:ص1ج
 )عالم(احمد بن علي االسكاري -

 124:ص8ج
 احمد بن علي اكزال الهاللي=احمد بن علي االغزالي -

 230،319:ص11ج
 )تاذاس(احمد بن علي االفنينيصي-

 16ص8ج
 احمد بن علي االيسافني-

 182:ص16ج
 احمد بن علي البعمراني-

 103:ص5ج
 211:ص9ج
 174:ص12ج

ل = احمد االيلوكاني الشريف الهشتوكي= احمد بن علي البلفاعي الهشتوكي -
ٓ
احمد من ا

 )شيخ(الشريف الهشتوكي 
 128،210:ص4ج

 170:ص19ج
 ،107،212،113،114،138،139،252:ص20ج

253،83،135،93،87،102،116 
 احمد بن علي بن بلقاسم االعبالوي-

 252:ص3ج
 احمد بن علي بن بال المانوزي -

 242،244،256،264،360،354:ص3ج
 )استاذ(احمد بن علي البوسعيدي -

 72:ص17ج
 احمد بن علي العمري البونعماني= احمد بن علي البونعماني-

 279،281:ص12ج
 13،115ج

 )فقيه( احمد بن علي التادارتي التملي-
 293:ص11ج

 20،74،95:ص17ج
 احمد بن علي التارسواطي-

 43:ص12ج
 )رئيس(احمد بن علي التازيمامتي السماللي -

 18،22:ص11ج
 )فقيه(احمد بن علي التاكوشتي -

 78،79:ص8ج
 احمد بن علي التملي-

 26:ص17ج
 احمد بن علي التناني-

 118:ص5ج
 احمد بن علي التيزنيتي-

 28:ص13ج
 بن الحبيب السكراتياحمد بن علي -

 262:ص11ج
 )استاذ(احمد بن علي بن الحسين موساكناوي البعمراني-

 229:ص10ج
 )مؤرخ(احمد بن علي الدفالوي -

 16:ص17ج
 احمد بن علي الركراكي الهشتوكي-

 309،310،323:ص5ج
 )رئيس/قائد(احمد الكسيمي= احمد بن علي السباعي الكسيمي-

 109،147،182:ص14ج

 13،14،103:ص20ج
 )عالم(احمد بن علي بن سعيد اليعقوبي االياللني -

 223:ص17ج
 )فقيه(احمد بن علي السويري االسفي -

 303:ص6ج
 احمد بن علي بن عبد الرحمن  الكرسيفي-

 89،91:ص17ج
 احمد بن علي بن عبد هللا االلغي-

 387:ص1ج
 192،346،352،353:ص2ج

 147:ص3ج
 احمد بن علي بن عبد هللا السماللي-

 85:ص1ج
 ابو عثمان=احمد بن علي بن عبد هللا الشرحبيلي -

 238،239،248:ص18ج
 احمد بن علي بن عبد هللا الوكاكي-

 50:ص11ج
 )خطاط(احمد بن الحاج علي بن عبد القادر المجاهدي الودريمي -

 128:ص8ج
 )بالدشيرة(احمد بن علي بن الحاج العربي -

 185:ص14ج
 احمد بن علي الفنتوري -

 91،102:ص5ج
 مد بن علي القدسياح-

 13:ص13ج
 )باشا تارودانت(الكابا =احمد الكابا الروداني= احمد بن علي الكابا-

 367،375،378،379:ص3ج
 53،70،121،122،127،157،158،159،160،165،193:ص4ج

 166:ص7ج
 159،220،221،255:ص14ج

 95،102،103:ص20ج
 )فقيه/قاضي(احمد بن علي المارسي المعدري -

 ،278،279:ص10ج
 21:ص13ج

 )عالم(احمد بن علي بن محمد التيزختي -
 15:ص17ج

 احمد بن علي بن محمد االيغشاني-
 89:ص1ج

 )حاج(احمد بن علي بن محمد الرخاوي-
 187:ص20ج

 احمد بن علي بن محمد الوجاني-
 69:ص12ج

 احمد بن علي بن محمد التيزنيتي-
 201:ص13ج

 )طالب(احمد بن الحاج علي المسفيوي -
 101:ص16ج

 احمد بن علي بن موسى البعقيلي-
 217:ص15ج

 )شيخ(احمد بن علي ابي النخل = احمد بن علي النخلي-
 282:ص15ج

 254،256،259،275:ص18ج
 احمد بن علي بن هاشم البوعامي-

 306،308:ص16ج



 

 احمد بن علي بن همو االيكدماني-
 203:ص3ج

 )فقيه(احمد بن علي الواكريمي التفراوتي التملي -
 302:ص6ج

احمد بن علي = احمد اليحياوي الصوابي= احمد بن علي اليخلوفي اليحياوي الصوابي-
 )فقيه(الصوابي 

 314:ص5ج
 94:ص8ج

 209:ص10ج
 احمد بن علي بن يعزى ويهدى-

 175،181:ص10ج
 )استاذ(احمد بن علي اليعيشي البراييمي -

 371:ص2ج
 احمد بن علي الييبوركي-

 277،308،312:ص14ج
 ان التالعينتياحمد بن العليو-

 101:ص5ج
 )استاد/فقيه(احمد العماوي المالكي-

 51،52:ص8ج
 309،318،319:ص11ج

 131،132:ص16ج
 )استاذ(احمد العمراني -

 156:ص9ج
 )من زاوية اكلو(احمد بن عمر -

 30:ص13ج
 )هـ1376ت(احمد القائد بن عمر -

 264:ص18ج
 )هـ1346ت(احمد بن عمر -

 98:ص5ج
 )مؤلف(احمد بن عمر -

 48:ص19ج
 احمد بن عمر بن ابراهيم الصالحي االلغي-

 )223(،75،147:ص2ج
 114،115:ص11ج

 )تلميذ(احمد بن عمر االلياسي -
 230:ص8ج

 )فقيه(احمد بن عمر االملولي -
 66،67:ص19ج

 احمد بن عمر بن بلعيد التوزونيني االقاوي-
 259:ص19ج

 )فقيه(احمد بن عمر التيزكيــي -
 245:ص19ج

 )فقيه(الزلطني احمد بن عمر -
 72،97:ص19ج

 )معلم(احمد بن عمر بن علي اليعقوبي االياللني -
 239:ص17ج

 احمد بن عمر الفقيه الشتوكي-=احمد بن عمر الهشتوكي الروداني-
 204:ص14ج

 48:ص18ج
 )دفين امزو /صالح(احمد بن عمرو -

 5:ص14ج
ل موسى اوبكو(احمد بن عمرو -

ٓ
 )فقيه من ا

 54،280:ص14ج

 عمرو التاموديزتياحمد بن -
 150:ص8ج

 احمد بن عمرو بن يعزى بن ابراهيم الوكاكي-
 49،345:ص11ج

 )قائد(احمد بن عياد -
 93:ص18ج

 209،213:ص19ج
 )عالم(احمد بن الحاج العياشي -

 20:ص8ج
 )عالم(احمد بن عيسى بن سليمان المزواري -

 170،171:ص8ج
 احمد بن عيسى بن المحفوظ اليعقوبي السماللي-

 7،132:ص5ج
 )استاذ(احمد العويني = احمد العيني-

 282:ص11ج
 117:ص13ج

 )استاذ(احمد الغالب الروداني السرغيني -
 81:ص3ج

 )قائد(احمد بن كبور الزمراني -
 21:ص20ج

 )فقيه(احمد الكرسيفي -
 209:ص12ج
 141:ص16ج

 )باشا وجدة(احمد بن كروم البخاري -
 46،48،49:ص20ج

 احمد كروان المتوكي-
 266:ص18ج

 )حاج(احمد الكريسي -
 65،72:ص20ج

ابو = احمد الكشطي =احمد الكشطي التنااني= احمد الكشيطي االداوتناني -
 )فقيه/مؤرخ(العباس
 101:ص5ج

 46،60،61:ص6ج
 121:ص9ج
 224:ص12ج
 323:ص13ج

 75،88،90،91،93،95،190:ص15ج
 134،133:ص19ج

 )استاذ(احمد الكـفيف -
 14:ص4ج

 احمد كالبناني-
 34:ص18ج

 )شيخ(احمد كونكي -
 287:ص9ج

 احمد بن فارس الخنبوبي المعدري -
 115:ص13ج

 احمد بن الحاج الفاسي-
 415،416،418:ص18ج

 )استاذ بمراكش( احمد بن الفاضل -
 146:ص2ج

 احمد ابو الفتح الطاووسي-
 283:ص13ج

 )امام/اديب(احمد الفراط -



 

 186:ص10ج
 ابن الحاجب= احمد فرعي-

 48:ص7ج
 243،244:ص8ج

 271:ص13ج
 146:ص16ج

 143،279،403:ص18ج
 )فقيه(احمد بن الفضيل الكرسيفي -

 303:ص3ج
 318:ص5ج

 احمد بن الفقير محمد االداوبعقيلي-
 151:ص14ج

 احمد بن قاسم الزياني-
 417،420:ص14ج

 )شيخ بجبل زواوة(احمد بن القاضي -
 76:ص19ج

 احمد بن القاضي الماسي-
 119:ص18ج

 )فقيه(االياللني احمد القبالوي -
 253:ص6ج

ابو العباس احمد بن القرشي الهشتوكي = احمد بن القرشي بن الصديق الناصري -
 )قاضي/فقيه(الناصري 

 37:ص10ج
 117،143:ص14ج

 )اديب(احمد القيسي -
 289:ص9ج

 احمد لسان الحق االقاوي-
 191:ص18ج

 احمد الماسكيني-
 31:ص13ج

 احمد الماسي=احمد الماسي االغمي-
 234:ص2ج
 21:ص15ج
 24:ص19ج

 )باشا قصبة مراكش/قائد(احمد بن مالك -
 152،156:ص5ج

 174،266،267:ص14ج
 137:ص16ج
 158:ص18ج

 )اديب(احمد بن المامون البلغيتي -
 ،78،94،98،99،119،122،124:ص7ج

136،144 
 66:ص18ج

 
 )فقيه(احمد بن مبارك االياللني-

 253:ص6ج
 ابو الفداماحمد =احمد بن مبارك بن احمد -

 79:ص1ج
 66،68:ص2ج

 17:ص3ج
 )تاجر(احمد بن مبارك االساكي -

 284:ص7ج
 احمد بن مبارك االصبويائي-

 145،158:ص20ج
احمد بن امبارك بن حمو الدهرييــي = احمد بن مبارك الدهرييــي التاجر مونتي المجاطي-

 هرييــياحمد التاجار مونتي الد= احمد الدهرييــي التاجار مونتي = التاجار مونتي
 38،233،274،)35(،31،32:ص9ج

 158:ص10ج
 احمد بن مبارك اويات-

 143:ص18ج
 احمد السماللي= احمد بن مبارك االيدرفي االكلولي-

 341،342،358:ص13ج
 احمد بن امبارك االيفرضي البعمراني-

 224:ص12ج
 140:ص14ج

 احمد بن القائد مبارك البنيراني-
 146،147،210،211:ص20ج
 التاكوشتي احمد بن مبارك-

 248:ص12ج
 احمد بن امبارك بن الحسن التامارووتي التناني-

 116:ص13ج
 ).68:(ص15ج

 )عدل(احمد بن امبارك التوايناني -
 80:ص3ج

 احمد بن امبارك التيزنيتي-
 156:ص11ج

 )قائد(احمد بن امبارك الحاحي  -
 18:ص20ج

 ابو الكيد= احمد بن امبارك بن الحسين ابو الكيد-
 140:ص8ج

 119،120:ص18ج
 احمد بن مبارك الدشائري المعدري -

 29،189،204،206،213:ص13ج
 )فقيه(احمد بن امبارك الرسموكي -

 254:ص6ج
 268:ص15ج

 احمد بن مبارك الرسموكي السباعي-
 257،274،175،276:ص18ج

 )قائد(احمد بن امبارك الزلغني -
 227:ص15ج

 احمد بن مبارك الطاحوني-
 204،261،262:ص13ج

ابي الطعام = احمد بن امبارك ابي الطعام الرخاوي= د بن امبارك الرخاوي المجاطياحم-
 )فقيه/قائد(

 380:ص3ج
 68،237:ص5ج

 )قائد(احمد بن امبارك العسري -
 263:ص18ج

 )فقيه/من االسرة االيديكلية(احمد بن امبارك بن علي االكلوي -
 67:ص17ج

 
 احمد بن مبارك  الكرامي-

 30:ص7ج
 )عالم(مبارك الفاسي احمد بن -

 58:ص19ج
 التاموديزتي -ف-احمد بن مبارك بن محمد-



 

 23:ص19ج
 احمد بن مبارك المراكشي السجلماسي-

 271:ص1ج
= احمد المسلوت= احمد بن المصلوت الروداني= احمد بن مبارك المصلوت الهواري -

 )فقيه/قاضي(احمد اعراب 
 272:ص7ج

 88،94،237،240،256:ص8ج
 188:ص11ج
 224:ص12ج
 391:ص13ج

 ،204،206،211،214،215،217،221:ص14ج
228 

 83:ص15ج
 163،225:ص16ج

 291:ص17ج
:ص18ج

10،11،12،38،39،40،41،42،43،44،45،46،47،48،51،55،56،57،58،59،
60،61، 

62،69 
 احمد بن مبارك الميلكي-

 119،130:ص14ج
 ابو العباس= احمد بن مبارك الهشتوكي-

 256،257:ص8ج
 )استاذ(الوفقاوي  احمد بن مبارك-

 92،93،94،)90(،58،80:ص3ج
 256:ص10ج

 احمد المتالني الزيكي-
 261:ص14ج

 )قائد(احمد المجاطي -
 21:ص20ج

 )فقيه(احمد المجاطي العداني-
 58:ص8ج

 )استاذ(احمد بن المحجوب -
 284:ص2ج
 194:ص3ج

 )فقيه(احمد بن محمد -
 59،64:ص6ج

ل موسى (احمد بن محمد -
ٓ
 )استاذ/من ا

 148:ص16ج
 )قارئ (احمد نيت االمين =احمد بن محمد -

 133،134:ص14ج
ل اكني(احمد بن محمد -

ٓ
 )من ا

 77:ص15ج
 احمد المزغي=احمد بن محمد -

 217:ص12ج
كرض/من ادوار اكرامن(احمد بن محمد -

ٔ
 )عدل با

 142:ص13ج
 194:ص18ج

 )نائب قاضي مزوضة(احمد بن محمد -
 263:ص18ج

 )كاتب بودميعة(احمد بن محمد -
 307،329:ص18ج

 الحبيب=احمد بن محمد -

 39:ص6ج
 

 )امام مسجد القصبة بتارودانت(احمد بن محمد -
 208،209:ص14ج

 الشارح من قبيلة ايت وادريم=احمد بن محمد -
 316:ص17ج

 )مرابط(احمد بن محمد -
 412،428:ص18ج

 )استاذ بتمكيدشت(احمد بن محمد -
 282:ص12ج

ل سعيد(احمد بن محمد -
ٓ
 )فقيه/اوسيم  ايت/ من ا
 38:ص17ج

ل االمين(احمد بن محمد-
ٓ
 )استاذ/من ا

 282،318،321:ص17ج
 )من اغمات(احمد بن محمد -

 222،223:ص18ج
 احمد بن محمد اباراغ البعمراني-

 209:ص5ج
 ابي عالش=احمد بن محمد بن ابراهيم-

 149:ص18ج
 )قاضي(ابي الشكل=احمد بن محمد بن ابراهيم -

 10:ص17ج
 بن ابراهيم االزاريفي احمد بن محمد-

 9،54:ص8ج
 احمد بن محمد بن ابراهيم االمكاشي-

 38:ص17ج
 احمد بن محمد بن ابراهيم البعمراني-

 102:ص5ج
 احمد بن محمد بن ابراهيم البوشكيري -

 139:ص11ج
 )استاذ(احمد بن محمد بن ابراهيم التازروالتي -

 69،93:ص7ج
 )فقيه(احمد بن محمد بن ابراهيم التكروري -

 160:ص19ج
 احمد بن محمد بن ابراهيم التيزغارتي-

 60:ص11ج
 )استاذ(احمد بن محمد بن ابراهيم التيشكيــي االكماري -

 19،20:ص17ج
 احمد بن محمد بن ابراهيم السباعي-

 86:ص4ج
 احمد بن محمد بن ابراهيم السكـتاني-

 192:ص18ج
 )فقيه(احمد المانوزي = احمد بن محمد بن ابراهيم المانوزي -

 280:ص8ج
 286:ص11ج
 120:ص18ج

ابو = احمد السماللي التيمكيدشتي= احمد بن محمد بن ابراهيم الميموني التيمكيدشتي-
 )شيخ/فقيه(ابو علي التيمكيدشتي=احمد التيمكيدشتي =العباس التيمكيدشتي
 304،323،325،355،357،360:ص3ج

 23،24،77،78:ص4ج
 10،115،116،120،163،296:ص5ج

 ،11،58،63،64،84،95،170،171،172:ص6ج



 

173،182،185،186،187،189،191،192،194،195،196،197،198،199،200،2
01،202،203،207،208،219،221،238،239،240،241،242،243،245،247

،
284،250،251،256،257،258،259،262،263،264،265،268،269،270،27

1،274،275،276،278،285،306،307،310،312 
 221،222،223،228:ص8ج

 95،151،152،156،278،280،281،283:ص9ج
 155،266،274،316،319،326،327:ص11ج

 12:93،94،95،283ج
 9،13،15،43،48،104،304،439:ص13ج

 ،8،9،10،60،89،99،106،107،303:ص14ج
305 

 46،236:ص16ج
 20،61،65،74،158،260،289:ص17ج

 ،62،77،80،123،144،189،190،222:ص18ج
232،233،236،240،251،253،254،255،258،259،265،343 

 ،45،46،54،60،63،97،98،99،248:ص19ج
 176،252،254،255،266:ص20ج

 احمد الورحماني السماللي=احمد بن محمد بن ابراهيم الورحماني السماللي -
 369:ص1ج
 352:ص2ج

 29:ص9ج
 342،343ـ15،17،199:ص11ج

 يفياكرام الكرس= احمد بن محمد بن احمد-
 100:ص17ج

ل الطالب علي(احمد بن محمد بن احمد االيسكيني التملي -
ٓ
 )من ا

 76:ص6ج
 21،209:ص17ج

 احمد بن محمد بن احمد االمسراوي االفراني-
 86،237،240،242،243:ص5ج

 219،221،230:ص12ج
 احمد بن محمد بن احمد االفراني التانكرتي-

 257:ص9ج
 بن احمد االزاريفي -ف-احمد بن محمد-

 10،55:ص8ج
 )عالم(احمد بن محمد بن احمد االزاريفي-

 125:ص8ج
 احمد بن محمد بن احمد االعرج -

 230:ص6ج
 احمد بن محمد بن احمد الكراري -

 68:ص12ج
 )فقيه(احمد بن محمد بن احمدالتيموالي-

 208:ص12ج
 89:ص10ج

ابو العباس =بن الحاح-ف-احمد بن محمد=بن احمد االفراني -ف-احمد بن محمد-
 )شيخ(االفراني

 24،28،29:ص10ج
 )فقيه(احمد بن محمد بن احمد االلغي-

 196،206،376:ص1ج
 215:ص20ج

 احمد بن محمد بن احمد التاوريرتي-
 248:ص12ج

 احمد بن محمد بن احمد التيواركاني-

 249،250:ص12ج
 احمد بن الشيخ الحضيكي=بن احمد الحضيكي -ف-احمد بن محمد-

 268:ص5ج
 31،64:ص6ج

 319،325:ص11ج
 236:ص17ج

 )فقيه(احمد بن محمد بن احمد السماللي-
 298:ص12ج

 احمد بن محمد بن احمد  الظريفي التاكوشتي الصوابي-
 323:ص3ج

 63،70،75،84،85:ص8ج
 143:ص11ج
 248:ص12ج
 280:ص13ج

 احمد بن محمد بن احمد االنيكيوي ابوالزين الكرسيفي-
 90،91،93:ص17ج

 )فقيه(السلطان=احمدالكرسيفي التيمكيدشي احمد بن محمد بن -
 )فقيه(احمد بن محمد بن احمد الكرسيفي-

 67:ص17ج
 )استاذ(احمد بن محمد بن احمد الهيكاوي-

 71:ص12ج
 احمد بن محمد بن احمد اليزيدي-

 263،264،266،267،270،274:ص5ج
 احمد بن محمد بن احمد اليعقوبي السماللي-

 7:ص5ج
 )فقيه(ابي وناس=مد اليعقوبي السماللي بن اح -ف-احمد بن محمد-

 128:ص5ج
 )من ايت كن(احمد بن محمد بن اسماعيل-

 223:ص18ج
 )استاذ(احمد االخصاصي =احمد بن محمد االخصاصي-

 277،278:ص2ج
 285:ص7ج
 208:ص12ج
 176:ص20ج

 )فقيه(احمد بن محمد بن احمد االحايــي التملي-
 76،77:ص17ج

 )عالم(احمد بن محمد االزاريفي-
 8،16:ص8ج

 احمد بن محمد ازاكاي االنزيــي-
 232:ص12ج

 احمد بن محمد االساوي-
 229:ص18ج

 )فقيه(احمد بن محمد االسغركيسي-
 276،280،281،299:ص14ج

 245:ص18ج
 احمد بن محمد االسكيني التيملي-

 153:ص6ج
 احمد بن محمد االشموني-

 13:ص6ج
 احمد بن محمد االعرابي االكلميمي-

 31:ص13ج
 بن محمد االعسيري احمد -

 133:ص5ج



 

 احمد بن محمد االغماتي-
 9:ص4ج

 احمد بن محمد االفراني-
 370:ص1ج

 االقاوي-ف-احمد بن محمد-
 177:ص18ج

 االكماري -ف-احمد بن محمد-
 236:ص8ج

 )استاذ(االكنضيفي المزوضي -ف-احمد بن محمد-
 256،260،261،262،264،266،267:ص18ج
 )فقيه/عالم(يااللياسي الماس-ف-احمد بن محمد-

 68:ص4ج
 185:ص5ج
 58:ص8ج

 34،41:ص13ج
 235:ص15ج

 74،75،76،77،78،80،81،82،83،)73:(ص18ج
85 

 احمد بن محمد امركا االينزكاني-
 179:ص14ج

 )مفتي(احمد بن محمد االيموكني الرسموكي-
 251:ص12ج

 )اديب(احمد بن محمد االهريــي المجاطي-
 370:ص1ج

 احمد بن محمد االهماديــي-
 233،237:ص3ج

 )رئيس(احمد الحاج=اوباها-ف-احمد بن محمد-
 216،217،218،261:ص19ج
 احمد بن محمد اوبو اشوالن-

 129:ص18ج
 )فقيه(احمد بن محمد االوبولخيري -

 )220(،108:ص3ج
ابو =االمزالي=احمد اوجمل االمزالي الهشتوكي=احمد ارعم=احمد بن محمد اوجمل-

 )هفقي-عالم(احمد السليماني=العباس
 76،217:ص2ج

 34،118،149:ص5ج
 14،186:ص6ج
 120،254:ص9ج

 10،303،305،309،318:ص13ج
 8،9،10،11،308:ص14ج

 124،188،205:ص15ج
 224،291:ص17ج

 74:ص18ج
 احمد بن محمد االوريكي-

 271:ص18ج
 )اديب/قاضي(احمد اوعاموا=احمد بن محمد اوعاموا التيزنيتي-

 273:ص2ج
 232،236،237:ص5ج

 29،222،223،224:ص12ج
 205،218،232،234،244،324،409:ص13ج

 53،78:ص14ج
 )شيخ(االيرازاني=احمد بن محمد االيرازاني-

 197،198:ص14ج

 احمد بن محمد بن ابي بذة-
 252:ص14ج

 )فقيه(احمد بن محمد بن بريك-
 223:ص12ج

 )فقيه(احمد بن محمد بن بلقاسم السليماني االلغي-
 111،147:ص2ج

 210:ص10ج
 احمد بن محمد التيييوتي=احمد بن محمد بن بلقاسم التيييوتي االلغي-

 135:ص1ج
 157:ص6ج
 205:ص16ج

 )استاذ(احمد بن محمد بوتالونت-
 214،228:ص14ج

 
 احمد بن محمد البورهواني-

 94:ص8ج
 )عالم(احمد بن محمد البوزوكي-
 237،255،256،258،258:ص8ج

 )استاذ(التاغجيجتياحمد بن محمد بنوهيا -
 155:ص18ج

 احمد بن محمد التازمورتي-
 170،175:ص8ج

 احمد بن محمد التازورختي-
 303:ص6ج

 احمد بن محمد التازي النظيفي-
 315:ص11ج

 احمد بن محمد المجوطي=احمد بن محمد التاسنولتي امجوط اليعقوبي-
 82:ص5ج
 37:ص11ج

 احمد بن محمد التاعريني-
 149:ص2ج

 ابو العباس=التاكموتي -ف-احمد بن محمد-
 321:ص11ج
 228:ص18ج

الخديم =احمد امغار=احمد التامانارتي الكـتيري =احمد بن محمد التامانارتي-
 )قائد(التامانارتي

 50،62:ص2ج
 38:ص4ج

 257،305:ص6ج
 249:ص16ج
 180:ص18ج

 252،253،261:ص19ج
 257:ص20ج

 احمد بن محمد التامساوتي-
 159:ص9ج

 ي االلغياحمد بن محمد التمال-
 79،367:ص1ج

 90،147،174:ص2ج
 215:ص3ج

 احمد بن محمد التاودي-
 103،104:ص13ج

 )فقيه(احمد بن محمد التاميغاطي-
 189:ص16ج



 

 التيزنيتي -ف-احمد بن محمد-
 101:ص5ج

 احمد بن محمد التشكجيــي التناني-
 116:ص13ج

 احمد بن محمد التواتي-
 339:ص16ج

 )استاذ(احمد بن محمد التودماوي-
 209:ص10ج

 احمد بن محمد التيروكـتي الرسموكي-
 211:ص9ج

 )استاذ(احمد بن محمد التيمجاطي-
 233:ص13ج

 )فقيه(احمد بن محمد التيملي-
 59،64،76:ص6ج

 )مفتي(احمد بن محمد التيوريريني الرسموكي-
 172،173،216:ص8ج

 )فقيه(السباعي=احمد السباعي=احمد بن محمد بن الحسن السباعي-
 189،283،284:ص16ج

 
 )فقيه(احمد بن محمد بن الحسن الكرسيفي االولبني-

 101،102:ص8ج
 99:ص17ج

 )قائد(احمد بن محمد بن الحسين االلغي-
 41:ص4ج

 احمد بن محمد بن الحسين البعمراني-
 232:ص10ج

 )قائد(احمد بن محمد بن الحسين التازروالتي-
 39،186:ص4ج

 56:ص12ج
 احمد بن محمد بن الحسين الساحلي-

 295:ص12ج
 احمد بن محمد بن الحسين الناصري -

 38:ص10ج
 )عالم من البوشواريين(احمد بن محمد بن الحسين -

 268:ص17ج
 )فقيه(احمد بن محمد الحضي الحتدفي-

 252:ص6ج
 احمد بن محمد الحوائي التاغماوي الحاحي-

 278:ص10ج
 احمد السكرادي=بن الحسن السكراتي-ف-احمد بن محمد-

 101:ص1ج
 6:ص3ج

 50،220،221،222:ص11ج
 )قائد(احمد بن محمد بن الحسين الرخاوي-

 98:ص11ج
 188:ص20ج

احمد بويسوارين =احمد الساحلي=احمد بن محمد بن الحسين بيوسوارين الساحلي-
 الساحلي

 371:ص1ج
 149:ص2ج
 273:ص10ج
 115:ص13ج

 )فقيه(احمد بن محمد الخلوفي الشرغيني المراكشي-

 290:ص16ج
 )فقيه بفاس/استاذ(ابو العباس بن الخياط الفاسي =بن الخياط الحسنياحمد بن محمد -

 218،261،269،315:ص1ج
 285،286:ص5ج
 187،216:ص8ج

 156:ص9ج
 147:ص11ج
 301:ص15ج
 42:ص18ج

 احمد بن محمد بن داود االكماري -
 123،349:ص11ج

 احمد بن محمد الداودي الحاحي-
 71،73:ص19ج

 ي الركراكياحمد بن محمد الدويمالني التيمل-
 369:ص1ج
 314:ص5ج

 290،342،355:ص11ج
 )شيخ وفقيه(احمد بن محمد الديلمي-

 144:ص13ج
 احمد بن محمد الذيب البعمراني-

 261:ص10ج
س وادي -

ٔ
 )نائب الزاوية(احمد بن محمد الرا

 315:ص6ج
 

 )عالم(احمد بن محمد الرسموكي-
 150:ص2ج

 96:ص7ج
ديب(التاغاتينياحمد بن محمد الرسموكي -

ٔ
 )ا

 89:ص15ج
 287،340:ص18ج

 )فقيه(احمد بن محمد الرسموكي السماللي-
 340:ص18ج

 احمد بن محمد الرمالي التملي-
 29:ص9ج

 )شيخ(احمد بن محمدالريش الكطيوي-
 187،188،190:ص16ج
 احمد بن محمد الزاوي-

 230:ص2ج
 )استاذ(الزدوتيابو العباس =تالمصحفت=احمد الزدوتي=احمد بن محمد الزدوتي-

 274،281،283،287:ص9ج
 309،311:ص14ج

 76:ص16ج
 341:ص18ج

 )فقيه(احمد بن محمد الزعنوني الرسموكي-
 211:ص9ج

 200،)199:(ص11ج
 )شاعر(احمد بن محمد الساموكني-

 28:ص2ج
 )عالم(احمد بن محمد بن محمد سانتري -

 58:ص8ج
 )جد المؤلف(احمد بن محمد بن سعيد -

 147:ص1ج
 50،51،55،335،344:ص2ج



 

 احمد بن محمد بن سعيد االساكي-
 216،211:ص12ج

 )فقيه(احمد بن محمد بن سعيد الجشتيمي-
 148،154،163:ص6ج

 382:ص18ج
 )خال المؤلف(احمد بن محمد بن سعيد السليماني-

 137:ص1ج
 احمد بن محمدبن سعيد الغرمي الجراري -

 214:ص11ج
 100:ص18ج

 )فقيه(احمد بن محمد بن سعيد الكرسيفي -
 77:ص17ج

 احمد القاضي=احمد بن محمد بن السعيدي-
 157،158،159،160،161،)156(،154:ص16ج

162،163 
 ابوالعباس= احمد ادافال=احمد بن محمد السمساني الدرعي-

 28:ص5ج
 18،20،43،54،10،14،39،52:ص12ج

 268،278:ص13ج
 57:ص16ج

نقيض(السماللي-ف-احمد بن محمد-
ٔ
 )الملقب با

 299:ص12ج
 )فقيه(حمد بن محمد بن سكوكا-

 292:ص8ج
 151:ص17ج

 )عدل(احمد بن محمد الشلح-
 197:ص13ج
 312:ص14ج

 
 )عدل(احمد بن محمد بن صالح البعمراني-

 153:ص6ج
 244،253:ص10ج

 احمد بن محمد الصنهاجي-
 24:ص12ج

 )استاذ(احمد بن محمد الطاطائي-
 265:ص1ج
 156:ص11ج
 98:ص16ج
 198:ص18ج

 )استاذ(ابو العباس=احمد العباسي=العباسياحمد بن محمد -
 16،28،140:ص5ج

 184:ص6ج
 31:ص7ج

 14،191:ص8ج
 112،140،323،324،282:ص11ج

 249،250:ص12ج
 15،98،306،373:ص13ج

 28:ص14ج
 117:ص17ج

 )كاتب بودميعة(بن عبد الرحمن االيسي-ف-احمد بن محمد-
 157:ص9ج

 احمد بن محمد بن عبدالرحمن االيكراري -
 363،366،367،368،376:ص13ج

 احمد بن محمد بن عبد الرحمن الكرامي الرسموكي-
 260:ص7ج

 احمد بن محمد بن عبد الرحمن االيمشيري الزيكي-
 189،190،)187:(ص15ج

 عبد الرحمن السماللي-ف-احمد بن محمد -
 6،110:ص5ج

 )استاذ(احمد بن محمد بن عبد الرحمن الشريف التومانارتي-
 215:ص2ج

 97:ص3ج
 302:ص5ج

 احمد بن محمد بن عبد الرحمن البوزاكارني-
 238:ص9ج

 احمد بن محمد بن عبد السالم االساكي-
 216،220:ص12ج

 )اديب(احمد بن محمد بن عبد السميح التاغاتيني-
 324:ص13ج

 )ابن مباركة االمة(بن عبدهللا-ف-احمد بن محمد -
 167:ص6ج

 )ساكن ازروالوس(احمد بن محمد بن عبدهللا-
 155:ص17ج

 احمد بن محمد بن عبدهللا االساكي-
 210:ص5ج
 160:ص7ج

 216،228:ص12ج
 احمد بن محمد بن عبدهللا االيدرقي االكلويــي-

 208:ص10ج
 احمد بن محمد بن عبدهللا التيغشيتي-

 16:ص3ج
 احمد بن محمد بن عبدهللا الحاحي-

 99:ص19ج
 احمد بن محمد بن عبدهللا الماسي-

 7:ص14ج
 

 محمد بن عبدهللا الخياطياحمد بن -
 255:ص14ج

 )عالمة(احمد بن محمد بن عبدهللا الصالحي االلغي-
 79،158،182:ص1ج

 20،21،22،158،373:ص2ج
 27:ص9ج

 )عالم(احمد بن محمد بن عبدهللا الكرسيفي-
 90:ص1ج

 18،19:ص17ج
 )استاذ(احمد بن محمد بن عبدهللا الكـتيري -

 316:ص3ج
 )274(،210،249،252:ص9ج

 291:ص17ج
 احمد بن محمد بن عبد العزيز اليعقوبي السماللي-

 6:ص5ج
 احمد بن محمد بن عبدالمومن االيغشاني-

 293:ص5ج
 احمد نطالب=احمد بن محمد بن عبدالمومن الدياني-

 ،221،122،123،)120(،107،113،118:ص3ج
124،128،131،132،175،176،177،211 



 

 213:ص10ج
 ،93،132،133،142،161،163،184:ص20ج

 احمد بن محمد بن عبدالواسع االكماري -
 129:ص11ج

 )فقيه(احمد بن محمد بن عبدالواسع الوادنوني-
 192:ص12ج

 احمد بن محمد بن عبدالواسع الوامداوي-
 203:ص10ج

 احمد بن محمد بن عبدهللا االغرباوي االكماري -
 153:ص6ج

 81،86،88،89:ص11ج
 احمد بن محمد بن عبدهللا التامانارتي-

 53،54:ص7ج
 احمد بن محمد بن عبدهللا المرابط التومانارتي-

 207:ص12ج
 احمد بن محمد بن عبدهللا بن محمد-

 404:ص13ج
 احمد بن محمد بن عبدهللا بن ناصر الساموكني-

 22:ص3ج
احمد الدرقاوي =احمد الوادنوني=احمد بن محمد بن عبدهللا الوادنوني-

 )شيخ(االخصاصي
 92،163:ص10ج

 172،173،178،179،190،281:ص12ج
 329:ص13ج
 118:ص18ج

 115،116،117،)114(،8،34:ص19ج
 137،154،155:ص20ج

 احمد بن محمد بن عبدهللا الوهداوي-
 203:ص10ج

 احمد بن محمد بن العبدالوي التييوتي-
 382،389:ص18ج

 )صالح(احمد بن محمد بن عثمان اليعقوبي-
 69،135:ص16ج

 ')مقدم(احمد بن محمد بن عدي -
 29،31:ص15ج

احمد بن محمد بن العربي =احمد المرابط االدوزي =احمد بن محمد بن العربي الدوزي -
 اليعقوبي

 35،82،114،116،140،147،150،210:ص5ج
214،236،239،240،258،260،266،269،270، 

271 
 163:ص8ج
 128:ص11ج
 96:ص12ج
 237:ص13ج

 87:ص18ج
 احمد بن محمد بن العربي اليعقوبي السماللي-

 8:ص5ج
 )فقيه من اعلى االسقل(احمد بن محمد بن علي-

 ،249:ص12ج
 بن علي االقاوي -ف-احمد بن محمد-

 176:ص18ج
 بن علي الجراري -ف-احمد بن محمد-

 م153:ص19ج

 احمد بن محمد بن علي االلغي-
 72،136:ص2ج

 )استاذ(احمد بن محمد بن علي امزاركور -
 72،94،108:ص7ج

 45،46،279،283:ص9ج
 297:ص17ج
 6،29:ص18ج

 220:ص19ج
احمد =احمد بن محمد االيغيري التامانارتي=احمد بن محمد بن علي االيغري التامانارتي-

 االيغيري التامانارتي
 151:ص1ج

 28،31:ص4ج
 132،136:ص9ج

 )رئيس(احمد بن محمد بن علي بودميعة االيليغي-
 128،130:ص1ج

 56:ص12ج
 )رئيس(احمد بن محمد بن علي بوالرحيم -

 153،171:ص19ج
 )فقيه(احمد بن محمد بن علي التادارتي التملي-

 76:ص17ج
 احمد بن محمد بن علي التاغجيجتي-

 371:ص1ج
 106:ص9ج
 155:ص10ج

 احمد بن محمد بن علي التاكانتي-
 162:ص10ج

 )1360ت(احمد بن محمد بن علي الوكاكي-
 312:ص5ج

 )شيخ(احمد بن محمد بن علي الهشتوكي-
 278:ص9ج

 109،110،148:ص14ج
 125:ص18ج

 بن علي الرسموكي -ف-احمد بن محمد-
 213:ص11ج

 )1145ت(احمد بن محمد بن علي الوكاكي-
 50،51:ص11ج

 )استاذ(ابو العباس=احمد بن محمد بن عمر-
 207:ص13ج

 بن عمر البعقيلي -ف-احمد بن محمد-
 137،139:ص5ج
 279،282:ص12ج

 العمري =بن عمر البونعماني -ف-احمد بن محمد-
 ،279،282،283:ص12ج

 30،235:ص13ج
 )استاذ(احمد بن محمد بن عمرو االيكراري -

 341:ص13ج
 احمد بن محمد بن عوجة البعقيلي-

 209:ص5ج
 )عالم من تتك(احمد بن محمد بن عيسى -

 235:ص16ج
 احمد بن محمد بن عيسى البعقيلي البعمراني-

 254:ص10ج
 



 

 )فقيه(احمد بن محمد بن فاضل-
 148:ص17ج

 )استاذ(بن محمد بن الفضيل السباعياحمد -
 224،231:ص17ج

 )قاضي(احمد بن محمد القرشي الهشتوكي-
 229:ص17ج

 )فقيه(احمد الكسيمي=احمد بن محمد  الكسيمي البوزوكي-
 39،40:ص18ج

 218:ص19ج
 )قائد(احمد بن محمد الكرضاوي التامانارتي-

 45،91:ص9ج
 )قائد(قائداحمد ال=احمد الكيلولي=احمد بن محمد الكلولي-

 114،115،332:ص1ج
 ،135،258،259،260،261،264،265:ص3ج

268 
 140:ص6ج
 22:ص13ج

 11،15،18،19،164:ص19ج
 29،217،225:ص20ج

 احمد بن محمد الكماضي السوسي-
 305:ص6ج

 )استاذ(احمد بن محمد المافاماني السماللي-
 80:ص3ج
 159:ص11ج

 احمد بن محمد بن مالك-
 262:ص11ج

ابو =احمد بن التاجارمونتي)=اديب(بن مبارك التاجارمونتياحمد بن محمد -
 احمد االهرسي=العباس

 72،218،227،231،345،346:ص2ج
 احمد بن محمد بن مبارك الجراري -

 163:ص8ج
 احمد بن محمد بن مبارك المحجوبي الرسموكي-

 15،28:ص14ج
 احمد بن محمد المختار التجاني الحسني-

 101،103،104:ص11ج
 محمد بن محمد الرودانياحمد بن -

 5:ص18ج
 احمد بن محمد بن محمد الييبوركي-

 276:ص14ج
 احمد بن محمد بن محمد االكماري -

 120:ص11ج
 االنامري الساموكني-ف-احمد بن محمد بن محمد-

 87:ص9ج
 احمد بن محمد-=احمد بن محمد بن محمد التامراوي-

 )عالم(التامراوي
 57،191،214،215:ص8ج

 بن محمد التاموديزتياحمد بن محمد -
 151،164:ص8ج

 احمد بن محمد بن محمد التناني التامارووتي-
 93،116،143:ص13ج

 70،)67:(ص15ج
 )عالمة(احمد بن محمد السماللي العباسي=احمد بن محمد بن محمد التيزي السماللي-

 13:ص13ج

 413،414،416،417،418،419،420:ص18ج
421،422 

 ياحمد بن محمد بن محمد التزنيت-
 254:ص13ج

 )فقيه(احمد بن محمد الجرفي=ابوالعباس=احمد بن محمد بن محمد الجرفي الييبوركي -
 24:ص6ج
 313:ص11ج

 )امام(احمد بن محمد بن محمد الدرعي-
 260:ص15ج

 احمد بن محمد بن محمد الركراكي-
 22:ص4ج

 احمد بن محمد بن محمد السماللي-
 296،297،299،300:ص12ج

 مد بن الطيباحمد بن محمد بن مح-
 266:ص17ج

ابوالعباس احمد بن محمد =احمد بن محمد بن محمد الخياطي العيني التازروالتي-
 احمد بن الخياط التزروالتي=الخياط العيني

 210:ص5ج
 283،284:ص10ج

 21،30،306،396،397،398،400:ص13ج
 احمد اللحيان=احمد بن محمد بن محمد-

 362:ص13ج
- ف-احمد بن محمد بن محمد-

 33،365:ص13ج
 اليعقوبي السماللي-ف-احمد بن محمد بن محمد-

 6،108:ص5ج
 البوزيدي الكرسيفي-ف-احمد بن محمد بن محمد-

 243:ص3ج
 احمد بن محمد بن محمد اليعقوبي السماللي-

 5،6،40،61:ص5ج
 )استاذ(احمد بن محمد بن محمد االكراري -

 34ص5ج
 33،317،318،319:ص13ج

 200:ص19ج
 بن محمد االسكاري احمد بن محمد -

 163،164:ص8ج
 احمد بن محمد بن محمد التاموديزتي-

 163:ص8ج
 بن ُمحمد الكرسيفي-ف-احمد بن محمد-

 146:ص17ج
 احمد بن محمد الصغير اليعقوبي=احمد بن محمد بن محمد-

 70:ص16ج
 )عالم(بن محمد بن يعقوب  -ف-احمد بن محمد-

 70،103:ص16ج
ل(بن محمد -ف-احمد بن محمد-

ٓ
 )ايوزليت من ا

 146:ص17ج
 )فقيه(احمد بن محند بن محمد االعراج-
 222،223،230،231،237،238:ص6ج

 )امير المؤمنين(احمد بن محرز =احمد بن محمد -
 86:ص1ج

 40،41:ص5ج
 243:ص11ج
 218:ص13ج



 

 22:ص14ج
 7:ص17ج

 183،297:ص18ج
 230،240:ص20ج

 احمد بن محمد المربوع الميري البعقيلي-
 118،208:ص5ج

 )فقيه(احمد بن محمد المزاوري الرسموكي-
 73:ص4ج

 )فقيه(احمد المزوضي=احمد بن محمد المزوضي احمد بن محمد االكنيضيفي-
 302،305:ص6ج
 136،137:ص15ج

 ،251،255،256،258،260،261،)250:(ص18ج
262 ،263،264،265،266،267 

 )استاذ(احمد بن محمد بن مسعود المعدري -
 184:ص10ج

 183،196،264:ص12ج
 ،127،129،130،151،152،249،253:ص13ج

254 
 72،74،81،100،102،103،104،105:ص14ج

106،121،122 
 )فقيه(احمد بن محمد المكي التهروالي-

 13:ص13ج
 احمد بن محمد-

 30:ص13ج
 )استاذ(احمد بن محمد بن ميلود-

 84:ص11ج
 )شيخ(ابو العباس=احمد بن محمد بن ناصر الدرعي-

 56،57،249:ص5ج
 179،243:ص6ج

 278:ص9ج
 155:ص11ج

 ،13،14،42،98،99،100،101،104:ص13ج
119،122،125،296،298،301،302،303 

 314:ص14ج
 104،120،125،127،195:ص16ج

 61،199،231:ص17ج
 ،236،238،243،254،313،414،415:ص18ج

416 . 
 النظيفي -ف-احمد بن محمد-

 144:ص19ج
 )من ايت كن(احمد بن محمد بن الهاشمي-

 223:ص18ج
 احمد بن محمدبن الهاشم التيمكدشتي-

 319،320:ص6ج
 )شيخ(ابوالعباس =احمد بن محمد الورزازي التطواني-

 318:ص11ج
 280:ص14ج

ل المؤذن(الوايدماني الصوابي-ف-احمد بن محمد-
ٓ
 )فقيه) (من ا

 290:ص17ج
 احمد بن محمد وعيش-

 252:ص6ج
 ابوالعباس=احمد بن محمد الوولتي-

 187:ص10ج

 101:ص11ج
احمد التزونتي =احمد بن محمد بن بلقاسم اليزيدي=احمد بن محمد اليزيدي-

 )عالمة(اليزيدي=ابو العباس=اليزيدي
 

 ،175،188،189،195،263،321،344:ص1ج
348،349،352،360،368،373 

 ،31،60،83،90،112،127،139،165:ص2ج
168،169،201،206،218،227،231،345،346، 

388 
 ،101،132،131،146،147،150،154:ص3ج

166،161،172،215،274،335،365،64،100 
 ،158،159،162،208،256،261،262:ص5ج

266،265،270،274،295 
 153،319:ص6ج

 ،222،233،239،271،272،280،282:ص7ج
250 

 81،82،89،94:ص8ج
:ص9ج

22،28،36،38،57،58،79،81،97،105،160،161،162،163،164،165،166،)
167(، 

168،169،173،174،176،177،178،179،182، 
188،193،196،197،202،203،207،208،215، 

216،220،221،223،224،225،226،228،229، 
230،231،232،233،234،237،238،239،255، 

256،270،271،274 
 ،10،90،93،94،96،101،102،114:ص10ج

120،137،144،154،155،156،158،228،233، 
239،270،271،273 

 ،11،12،28،61،66،190،192،263:ص11ج
295،307 

 98،101،174،304،308:ص12ج
 178،333:ص13ج

 23:ص15ج
 156:ص16ج

 58،88،107،109،139،165،209:ص17ج
 12،54،120،122،154،339،341،344:ص18ج

369،368،381،382،383،384،386،389،392. 
 10:ص19ج

 احمد بن محمد بن يحيا-
 134:ص5ج

 تيزي نتاراقاتيناحمد بن محمد بن يحيا من -
 20،74:ص17ج

 )شيخ(احمد االزاريفي الشبي=احمد بن محمد بن يحيا الشبي-
 331:ص3ج

 9،50،51،52:ص8ج
 248:ص12ج

 )فقيه(احمد بن محمد بن يحيا الهاللي-
 74:ص17ج

 )فقيه(احمد بن محمد بن يدير االيموالي-
 148:ص16ج

 احمد بن محمد بن يعزى السماللي-
 23:ص11ج

 )قاضي(بن يعزى امزغار البعقيلي الوجاني  احمد بن محمد-



 

 12،13،14،32،34،45،201:ص5ج
 34،32:ص11ج

 251:ص12ج
 218:ص13ج
 283:ص18ج

 احمد بن محمد بن يعزى التاغاتيني الرسموكي-
 19،29،37:ص5ج

 251:ص12ج
 ،281،282،283،284،285،307،383:ص18ج

409 
 )امغار(بن يعقوب -ف-احمد بن محمد-
 13،68،71،74،114،146،176:ص16ج

 )استاذ(احمد بن محمد اليعقوبي التادرارتي-
 187:ص8ج
 249:ص9ج

 34،203:ص11ج
 احمد بن محمد بن يعقوب التملي-

 247:ص12ج
 )قاضي(احمد بن محمد بن يعقوب الركراكي-

 14:ص4ج
 )شيخ(ابو العباس=احمد الفقيه=احمد الركني=احمد بن محمد بن يوسف الركني-

 310،314:ص1ج
 242،387:ص2ج

 85،136،139:ص13ج
 23،62:ص15ج

 ،6،10،12،14،20،23،24،28،30،)5:(ص16ج
31،25،32،33،34،36،37،38،39،40،41،42، 

43،45،46،51،72،108،141،151،153،154، 
156،157،161،232،264،316،318،320،323، 
326،327،329،330،339،340،343،344،345، 

353،359،360 
 33،34،35،38،65،122:ص19ج

 )فقيه(احمد بن محمود-
 89:ص15ج

 )كاتب القائد دحمان(احمد بن محمود-
 191:ص12ج

 احمد بن محمود بن عبدالرحمن اكليد-
 203:ص10ج

 احمد بن المحفوظ االهمادييــي-
 203،239:ص3ج

 )استاذ(احمد بن المحفوظ بن عبد الرحمن االدوزي -
 132،230،241:ص7ج

 )عالم(احمد بن المخبوت-
 348:ص16ج

 )شيخ/رئيس(احمد المختار-
 264،265:ص17ج

 احمد بن المختاربن عمر الورزازي -
 325:ص15ج

 احمد بن المدني االخصاصي-
 203:ص20ج

 )فقيه(احمد المدني بن الحنفي-
 232،238:ص6ج

 )قائد ايت صواب(احمد بن المدني بن حيون -

 259:ص9ج
 )عالم بتانكرت(احمد بن المدني الناصري -

 388:ص1ج
 252:ص8ج

 42،48،51،76:ص10ج
 262:ص16ج

 )احد زعماء سوس(احمد المرابط الجشتيمي-
 21:ص6ج

 احمد المرابط اليعقوبي-
 9:ص5ج

 )فقيه(احمد المرواني-
 252:ص11ج

 احمد بن مسعود بن احمد الواسالمي-
 250:ص12ج

شعو-
ٔ
 احمد بن مسعود ا

 186:ص18ج
 احمد بن مسعود الزيكي-

 160:ص15ج
 )عالم(عبد هللا التيييوتي االلغي احمد بن مسعودبن-

 264،368:ص1ج
 25،28،29،173،384،385:ص2ج

 احمد بن مسعود الكرموني-
 228:ص12ج

 )استاذ(احمد ين مسعود=ابو العباس=احمد بن مسعود المعدري التازروالتي-
 234،341،371:ص2ج

 108:ص4ج
 82:ص7ج
 122:ص9ج
 93:ص10ج

 97،128،156،282:ص11ج
 ،68،69،77،152،174،183،184،185:ص12ج

188،205،269،281،306 
)132(،7،8،20،23،25،26،29،34،37،55،57،64،86،115،127،130:ص13ج

،134،135،136، 
137،138،145،146،147،148،149،150،192، 

197،198،253،256،257 
 37،38،42،41،43،64،65،66،70،177:ص15ج

179،256 
 35:ص16ج

 282،288:ص17ج
 77،120،121،123،340:ص18ج

 .111،115،174:ص19ج
 )قاضي(احمد بن مسعود الهوزالي-

 49:ص7ج
 )عالمة بتيمكديشت(احمد المسفيوي-

 267،268:ص18ج
 258،274،334:ص15ج

 احمد بن مصطفى الصباغ االسكندري -
 318،319:ص11ج

 )استاذ(احمد بن المعطي القاضي-
 99:ص19ج

 )موثق(احمد بن المعطي التاسكدلتي-
 315:ص17ج



 

 احمد المعطي الزفاطي االسريري -
 151:ص20ج

 احمد بن مقدار الطربلسي-
 46:ص7ج

 احمد المقدم-
 342:ص3ج

 احمد المقري -
 228:ص5ج

 احمد بن المكي بن محمد اليزيدي-
 148:ص2ج
 161:ص9ج

 احمد بن المكي بن محمد البعمراني-
 256:ص10ج

 )امين(احمد المناني-
 200:ص15ج

 )الشريف(المنجرةاحمد -
 302:ص4ج

 )شيخ من ايت باها اوباها(احمد بن منصور -
 181،185:ص14ج

 103:ص20ج
ل تهاال(احمد بن منصور -

ٓ
 )قائد با

 84:ص1ج
بزو (احمد بن منصور -

ٔ
 )قاضي ا

 173:ص13ج
احمد =المنصور =احمد الذهبي=المنصور الذهبي=ابوالعباس=احمد المنصور الذهبي-

 )سلطان(الذهبي بن اسماعيل
 27،84،92،93،94،95،109:ص1ج
 39،102،277،290،295،322:ص3ج

 40،53:ص7ج
 27،153،154،290:ص8ج

 152،154:ص10ج
 75:ص15ج

 73،120:ص17ج
 183:ص18ج

 78،84،89،230،232:ص19ج
 229،243:ص20ج

 احمد الموالي المتوكي-
 265:ص18ج

 احمد بن المؤذن-
 315:ص17ج

 )ليس بالسوسي(احمد بن موسى -
 54:ص12ج

 بن موسى بن احمد السوسي احمد-
 255:ص3ج

 احمد بن موسى االقاوي-
 230،231:ص18ج

 )حاجب(باحماد=احمد بن موسى-
 333:ص1ج

 84،86،87،93،94،95،98:ص4ج
 199:ص5ج
 97:ص6ج

 248،249،250،283:ص8ج
 7،14،15،18،20،26،58:ص13ج

 115:ص14ج
 231،232،218،205،174:ص15ج

 158:ص16ج
 79،83،266:ص18ج

 8،16،19،20،25،28،31،32،75،91:ص20ج
 ابو العباس=احمد بن موسى=احمد بن موسى التازروالتي الجزولي السماللي-

 احمد بن موسى الجزولي=احمد بن موسى بن عيسى-
 )ولي صالح(

 101،137:ص1ج
 136،192،202،207،208،220،225:ص3ج

226،241،257،258،279،290،358، 
 19،20،25،306،321:ص4ج

 216،298،300:ص6ج
 13،14،22،27،42،44،45،46،47،93:ص7ج

 67،171،206،225:ص8ج
 113:ص9ج

 205،277،285:ص10ج
 34،91،129،130،132،248،325،326:ص11ج

 6،7،8،9،10،11،12،14،15،16،17،)5:(ص12ج
18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،30، 
31،32،34،36،37،38،39،41،43،44،45،46، 

47،49،52،55،57،58،63،65،66،67،99،115، 
121،178،187،213،244،258،280،300 

 ،7،14،15،18،58،59،103،125،129:ص13ج
199،265،267،268،271،278،280 

 18،277،292:ص14ج
 66،72،75،127،140،154،168،233:ص15ج
 12،29،49،50،56،57،58،61،64،67:ص16ج

96،232،247،332 
 ،167،170،174،245،278،309،319:ص18ج

329،405،413،414،422 
 ،61،75،77،79،81،82،88،120،121:ص19ج

230 
 ،119،124،132،133،149،161،208:ص20ج

233 
 احمد بن موسى الروداني-

 8،32،33:ص18ج
 احمد بن موسى السماللي-

 256:ص5ج
 )عالمة(احمد بن موسى السالوي-

 134،135:ص7ج
 احمد بن موسى الكندوزي -

 8،9،48،62،63،75،117،139،234،273:ص5ج
301 

 السجلماسي التاكضيشتي-ف-احمد بن محمد-
 212:ص9ج

 )عالم(احمد بن موسى التيكاني =احمدبن موسى الطاطائي-
 282:ص5ج
 279:ص8ج

 24،30،72،98،108،156:ص16ج
 198،199:ص18ج

 139:ص19ج
 احمد بن موسى بن محمد بن عبدهللا الكرسيفي-



 

 58،59،165،283،286:ص17ج
 )1369ت(موسى بن محمد بن احمد الكرسيفياحمد بن -

 107:ص17ج
 احمد بن موسى الولتيتي-

 244،245:ص12ج
 احمد بن مولود-

 120:ص18ج
 )استاذ(احمد بن مولود البعمراني-

 215،273،274:ص2ج
 )استاذ بتونس(احمد بن الميالد-

 70:ص12ج
 )فقيه(احمد بن ميلود-

 305:ص6ج
 احمد بن ناصر-

 25،56،250،256:ص5ج
 )شيخ(احمد بن ناصر التامكروتي=ابو العباس=مد بن ناصر الدرعياح-

 138:ص1ج
 53:ص5ج

 30،52:ص7ج
 64،67،69،70:ص8ج

 252:ص12ج
 42،104،283،284،290،291،299:ص13ج

 16،17،270،280:ص14ج
 50:ص15ج

 6،115،195:ص16ج
 235،244،332،334،417،419:ص18ج

 )قاضي من تيزنيت(احمد الناظر-
 205،223،225،229،233،253:ص13ج

 احمد النضيفي-
 252:ص6ج

 
 )قائد(النفلوسي=احمد النفلوسي الحاحي-

 135،259،269،265،267،408،410:ص3ج
330،331،370،375،378 

 142،151،152،157،158:ص14ج
 239:ص15ج

 )عالم(احمد ابو النمر بوكرزام -
 242،243:ص16ج
 )اديب(احمد النور -

 146:ص7ج
 93:ص15ج

 )شيخ(مد النيفري اح-
 70:ص12ج

 )قاضي(احمد بن واجب -
 139،228:ص8ج

 )استاذ بالمعهد الروداني(احمد الوجاني-
 80:ص3ج
 334:ص18ج

 احمد الوحضرني االياللني-
 253:ص6ج

 )قائد(احمد الوطاسي -
 332،411:ص3ج

 احمد الوناسي البعقيلي-

 132:ص18ج
 احمد الوناسي يوييــي-

 242:ص5ج
 )استاذ(االخصاصي االيدغازالياحمد بن هادوا -

 48،76،162:ص10ج
 136،138:ص18ج

 احمد بن هاشم االدرمني البعقيلي-
 239:ص5ج

 )فقيه(احمد بن هاشم بن صالح الفياللي-
 308،357:ص16ج

 احمد بن هاشم بن العربي اليعقوبي السماللي-
 127:ص5ج

 احمد هبوش-
 271:ص18ج

 احمد الهياللي-
 226:ص14ج

 )قائد(لفي البعمرانياحمد بن همو الخ-
 243:ص10ج
 197:ص12ج

 3:ص20ج
 )استاذ(احمد بن همو الكرموني-

 277:ص12ج
 احمد بن همو بن يحيا االغرباوي-

 133:ص11ج
 )استاذ(احمد الهواري العدوي-

 79،82:ص3ج
 )شيخ(الهيبة=احمد بن ماء العينين بن الفاضل=احمد الهيبة-

 340،341،342،343،349،388:ص1ج
 ،100،101،140،175،178،237،240:ص2ج

241،243،377،381 
 ،26،30،35،41،105،136،147،193:ص3ج

247،248،268،279،300،327،329،368،370 
373،374،376،377،378،379،381،384،386 

391،307 
 ،89،90،97،98،100،101،102،103:ص4ج

104،105،106،107،108،109،110،113،114، 
115،116،118،119،121،122،123،124،125، 
126،127،128،129،130،131،132،133،134، 

135،136،137،138،139،140،141،143،145،146،147،148،149،150،151،15
3،154،155، 

157،158،159،160،162،163،164،165،166، 
167،168،171،172،173،174،176،177،178، 
179،180،181،182،185،186،187،188،190، 
191،192،193،194،196،198،197،199،200، 

201،202،203،204،206،211،212،214،217، 
218،219،221،222،238،239،241،242،243، 
244،246،247،249،250،251،264،265،273، 

274،275،294. 
 79،80،82،85،95،243:ص7ج

 12،60،89،235،286:ص8ج
 111،137،171،253،274:ص9ج
 17،33،49،50،244،250:ص10ج

 106،27،100،107،150،294:ص11ج



 

 137:ص12ج
 ،139،203،215،248،264،303،315:ص13ج

328،329،340،374،422 
 ،114،115،124،134،142،159،160:ص14ج

161،،173،174،175،176،179،181،182،185 
255،271،306. 

 ،43،44،45،233،234،236،244،274:ص15ج
294،295 

 182،183،184،203،264،265،301:ص16ج
 ،158،159،160،189،202،211،248:ص17ج

251،271،273،279،283،284،304،305، 
311،321. 

 14،111،268،341:ص18ج
 ،12،142،161،165،172،175،218:ص19ج

246،254،271،281،282 
 ،87،88،89،90،91،92،93،94،96،97:ص20ج

100،101،102،103،104،105،106،107،108، 
109،110،111،112،113،114،115،116،117،118،

121،122،123،131،132،133،134،140، 
142،143،153،171،185،190،191،194،195،197،208،210،217،222،268، 

 احمد الهيري -
 275:ص19ج

 احمد بن ياسين الحاحي-
 63،64:ص5ج

 )فقيه(احمد بن يحيا االنيلي التملي-
 251:ص9ج
 38:ص17ج

 احمد بن يحيا البراييمي-
 30:ص13ج

 )عالمة(التامانارتياحمد بن يحيا -
 59:ص7ج

 217:ص12ج
 احمد بن يحيا الحاحي-

 71،84:ص19ج
 احمد بن يحيا بن داود المجاطي-

 72:ص12ج
 احمد بن يحيا الركراكي-

 322:ص5ج
 ابوالعباس=احمد بن يحيا الونشريسي-

 356:ص1ج
 262:ص4ج

 8:ص6ج
 151:ص8ج

 267،269،271:ص13ج
 279،280:ص18ج

 83،89:ص19ج
 ن يعزى ويهدىاحمد ين يحيا ب-

 175،177،181،182:ص10ج
 احمد بن يدير االداوكنيضيفي-

 219:ص17ج
 احمد اليربوعي االقريضي المانوزي -

 340،341:ص3ج
 )رئيس(احمد بن اليزيد -

 124،125:ص14ج
وبلوش البعمراني-

ٔ
 )امام(احمد بن اليزيد بن عبدهللا ا

 231،234،240:ص10ج
 )استاذ(احمد اليزيد المافاماني-

 208،254:ص5ج
 )قائد(احمد البزيوي-

 36:ص20ج
 )شيخ(احمد اليشيشي-

 124:ص16ج
 احمد بن يعزى من اجداد احمد الكـثيري -

 245:ص9ج
 )قديس رسموكة(احمد بن يعزى -

 139:ص5ج
 )فقيه(احمد بن يعزى بن بلقاسم االياللني-

 318:ص17ج
 )شاعر(احمد بن يعزى بن عبد السميح التاغاتيني الرسموكي-

 25:ص7ج
 احمد بن يعقوب الدرعي-

 316:ص11ج
 )استاذ(احمد بن يوسف-

 350:ص16ج
 احمد بن يوسف بن باها االيغشاني االيكلييــي-

 177،178:ص3ج
 )محدث(احمد بن يوسف الفاسي -

 139:ص9ج
 احمد الملياني=احمد بن يوسف الملياني-

 9،25،29:ص12ج
 احمد بن ييدير التانكريتي-

 141:ص8ج
 السوقي احمد بن ييدير-

 44:ص10ج
 احمد بن ييبورك بن الحسين-

 278:ص14ج
 االحنف بن قيس-

 120:ص1ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ادريس-                
الحسين =الحسين بن عمر بيبيس االخصاصي=بيبيس=بن عمر بيبيس=االخصاصي-

 الحسين بيبيس=بيبيس االخصاصي
 المدني االخصاصي=االخصاصي-
 )شاعر(االخطل التغلبي-

 321:ص2ج
 301:ص4ج
 124:ص10ج
 291:ص18ج

 محمد االخضر الميموني=االخضري -
 محمد بن علي=االخفش-
 احمد ادافال=ادافال-
 ادريس-

 153:ص12ج
 )خليفة القائد عبد هللا بن بيهي الحاحي(ادريس -

 155:ص16ج
 )كاتب(ادريس بن ادريس-

 201:ص15ج
 )مؤسس الدولة االدريسية( Iادريس-

 184:ص10ج
 287:ص13ج

 )قائد(ادريس االديــي-
 71،72:ص20ج

 ادريس االكناري -
 102:ص8ج

 محمد بن عبدالرحمنادريس بن احمد بن ابراهيم بن -
 306:ص13ج

 )استاذ/الحاج(ادريس براد-
 145:ص13ج

 ادريس بنيس-
 286:ص18ج

 )من اهل فاس الجديد(ادريس بن بوستا -
 74،171،172:ص20ج

 )بن ادريس بن عبدهللا( IIادريس-
 249،304:ص3ج
 223:ص6ج
 213:ص8ج
 234:ص13ج
 87:ص18ج

 ادريس بن الحسن بن جعفر الولتيتي-
 246:ص12ج

 ادريس بن الحسن السماللي الساحلي-
 143:ص13ج

 ادريس=ادريس بن الحسن بن محمد التاغجيجتي-
 التاغجيجتي

 371:ص1ج
 30،107:ص9ج

 )مؤرخ(ادريس بن الحسين بن احمد السماللي-
 291،306:ص12ج

 ادريس بن محمد الغزال-
 203:ص10ج
 192:ص12ج

 )عالمة(ادريس بن موالي زيان االلمعي-

 24:ص16ج
 عزو  ادريس-

 109:ص4ج
 )المولى(ادريس بن عبدالرحمن-

 95:ص4ج
 281:ص19ج

 )فقيه(ادريس بن عبدالرحمن التهالي التملي-
 16:ص17ج

 الفقير-ف-ادريس بن عبد هللا بن محمد-=ادريس بن عبدهللا التشوقاري االدوزي -
 215،216:ص5ج

 ادريس بن عبدهللا بن محمد السماللي-
 299:ص12ج

 )موالي(ادريس بن عمر-
 256:ص17ج

 )قائد(ادريس بن فائدة -
 137:ص20ج

ل االمني(ادريس بن محمد-
ٓ
 )فقيه)(من ا

 133:ص14ج
 ادريس المشاط-

 144:ص17ج
 ادريس المنجرة-

 252:ص14ج
 )قاضي(ادريس منو-

 246:ص8ج
 )باشا مراكش(ادريس منو-

 343:ص1ج
 98:ص2ج
 411:ص3ج
:ص4ج

85،86،101،131،135،136،140،145،146،148،151،153،154،156،158 
 267:ص6ج
 257:ص14ج
 231،234:ص15ج
 284:ص17ج
:ص20ج

58،60،61،74،75،76،82،83،84،85،86،88،90،91،92،93،94،112،113،1
14،170 

191 
 )عالم وفقيه(ادريس بن محمد العراقي-=ادريس العراقي-

 114:ص5ج
 318،319:ص11ج
 140:ص17ج

 بن محمد السجلماسي التاكضيشتي-ف-ادريس بن محمد-
 212:ص9ج

 )استاذ)(قبائل زيان(ادريس نايت احمد-
 214:ص5ج

 )قاضي)(الحاج(ادريس بن المختار بن عمر-=ادريس الورزازي -
 271:ص8ج
 133:ص12ج
 325،329،330،333،)323(،38،39:ص15ج
 159:ص16ج

 )عالمة(ادريس الورزازي -
 149،150:ص7ج



 

 )فقيه(ادريس بن زوزان الولتيتي=ولتيتيادريس ال-
 244،245:ص12ج
 241:ص19ج

 ادريس بن ياسين بن يوسف االغرباوي-
 82،91:ص11ج

 )قائد(ادريس بن يعيش-
 41،43:ص20ج

 
 
 )حاجب السلطان موالي الحسن(ادريس بن يعيش-

 93،96،12،244:ص4ج
 31:ص20ج

 العربي االدوزي )انظر(االدوزي -
 عبدهللا محمد بن العربي االدوزي ابو )انظر(االدوزي -
 ارثون الركراكي-

 8:ص4ج
 اردون الركراكي-

 8:ص4ج
 يرعاه)=قائد(ٕارعا-
 )زوجة القائد حيدة(ٕاّزا بنت يبورك-

 157:ص20ج
 )مؤرخ وفقيه(االزاريفي-

 9،14:ص12ج
 ازرقي االياللني-

 148:ص20ج
 )اديب(االزناكي-

 14:ص19ج
 االزهري -

 286،287:ص13ج
 27:ص6ج

 الحسين ازونيض)انظر(ازو نيض-
 محمد ازونيض)=عالم(ازونيط الكبير

 بدر الدين=محمد بن عمرو اللمطي)انظر(االسريري -
 )مالك(اسرافيل-

 228:ص6ج
 196:ص13ج
 233:ص17ج

 االسكندربن فليب المقدوني=االسكندر االكبر=االسكندر المقدوني-
 171:ص1ج
 293:ص2ج
 47:ص4ج
 238:ص14ج

- اسماعيل-                 
 )شريفة من تافاللت(اسماء -

 153:ص16ج
 اسماء بنت محمد السعيدي-

 154:ص16ج
 )النبي(اسماعيل -

 152:ص6ج
 )السلطان(موالي اسماعيل-

 86،87،113،128،379:ص1ج
 176،241،249،250،278،288:ص3ج
 49:ص4ج

 250:ص6ج
 169،290:ص7ج
 139،248:ص9ج
 192:ص12ج
 163،218،287:ص13ج
 221:ص14ج
 304:ص16ج
 86،219،226،235:ص17ج
 ،182،183،184،185،186،187،228:ص18ج

286،331،332 
 274:ص19ج
 ،158،205،230،233،234،236،238:ص20ج

240،243،244،267 
 )قائد)(الحاج(اسماعيل -

 232،233:ص6ج
 )عالمة(اسماعيل-

 224:ص18ج
 )استاذ)(الحاج(اسماعيل-

 134:ص16ج
 )شيخ(اسماعيل بن ادريس الرومي المدني-

 236:ص6ج
 )شيخ(-افندي-اسماعيل بن ادريس-

 236:ص6ج
 اسماعيل بن احمد االيكراري -

 199:ص12ج
 اسماعيل احمد بن بلقاسم الكرسيفي التملي-

 )43:(ص17ج
 اسماعيل بن احمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن-

 318،341،360،361:ص13ج
 )خطيب الحرمين(اسماعيل اجازة-

 278:ص9ج
 100:ص13ج

 البردي اسماعيل بن-
 143:ص20ج

 اسماعيل بن الحبيب البوسليماني-
 331:ص13ج

- ف-اسماعيل بن الحسن بن محمد-
 74:ص16ج

 )طالب(اسماعيل بن الفقيه الحسين التينغيري -
 299:ص16ج

 اسماعيل بن الشريف الحسني-
 40،42:ص5ج

 )قاضي(اسماعيل بن عبدهللا الدحماني السكـتاني-=اسماعيل السكـتاني-
 226:ص9ج
 210:ص10ج
 75،76،92،93،102،164:ص16ج
 ،68،70،72،192،198،199،200،201:ص18ج

202،203،204،205،208،211،212،213،214، 
216،217،218،219،220،381 

 )فقير(اسماعيل الشركي-
 182:ص15ج

 اسماعيل بن عباد االصبهاني-
 ،349:ص18ج



 

 اسماعيل بن عبدالرحمن بن الحاج العربي-
 ،158،160،161،175،176،182،186:ص14ج

187،192،193 
 )عالم(اسماعيل بن عبدهللا االولويلي-

 75،76،80:ص16ج
 اسماعيل بن عبدهللا بن قسطنطين-

 252:ص14ج
ل اللحيان(اسماعيل بن العربي-

ٓ
 )من ا

 183،194:ص14ج
 اسماعيل الكني-

 222:ص18ج
 )شريف/موالي(اسماعيل الماسي-

 13:ص20ج
 اسماعيل بن محمد بن الغازي -

 290:ص3ج
 )نقيب(اسماعيل بن محمد بن السعيدي-

 154،155،158:ص16ج
 )فقيه(اسماعيل الهواري -

 291:ص16ج
 محمد االسماعيلي=االسماعيلي-
 

- اسحاق-         
 اسحاق بن الحسن بن احمد االنامري الساموكني-

 87:ص9ج
 اسحاق بن محمد بن ابراهيم بن الشيخ التامانارتي-

 47:ص7ج
 احمد بن بلقاسم بن عبد الرحمنبن  -ف-اسحاق بن محمد-

 110،116:ص17ج
 )شاعر(اسحاق بن ابراهيم الموصلي =اسحاق الموصلي-

 21:ص6ج
 212:ص7ج
 243:ص11ج

 اسحاق بن ياسين بن يوسف االغرباوي-
 81،91:ص11ج

 )كبير الفقراء االلغيين(االسود -
 156:ص12ج

شاقور -
ٔ
 ا
 216:ص19ج

شباركو الوجاني-
ٔ
 )رئيس بوجان(ا
 130:ص20ج
 )صحابي(شتر النخعياال
 373ص3ج

شجع السلمي-
ٔ
 )شاعر برمكي(ا
 190:ص9ج

شعبي-
ٔ
 ا
 428:ص18ج

شعود-
ٔ
 )قائد(ا
 28:ص4ج

 )رئيس البعمراني(االشكر-
 303:ص1ج

 االشكر االيغشاني-
 222:ص20ج

 )شارح االلغية(االشموني-

 298:ص13ج
شهب -
ٔ
 )فقيه(ا
 219:ص1ج

شوبير-
ٔ
 )استاذ عبدالرحمن بن مومو االدوزي (ا
 133،150:ص5ج

 )فصيح(االصلع علي بن ابي طالب-
 141:ص10ج

 )شاعر(االصمعي-
 236:ص2ج
 393:ص18ج

ضارضور -
ٔ
ضارضور االيكراري )انظر(ا

ٔ
 احمد ا

 االضبطي بن قريع السعدي-
 117:ص17ج

عجلي-
ٔ
نظر(ا

ٔ
عجلي)ا

ٔ
 محمد بن ابراهيم بن عبدهللا ا

عراب-
ٔ
 )قائد(ا
 157:ص4ج

 االعرابي -ف-بنمحمدمحمد =محمد الساموكني)انظر(االعراب-
 الحسي االعرابي) انظر(االعرابي-
 الحسن االعرابي) انظر(االعرابي-
 االعرج الزمخشري -

 194:ص5ج
 عبدهللا بن محمد بن مبارك) انظر(االعرج االقاوي-
 )شاعر(االعشى-

 52:ص1ج
 191،272:ص9ج
 100:ص10ج

 )قائد(محمد بن محمد بن همو االغبالوي)انظر(االغبالوي-
 محمد بن عبدالرحمن االغرباوي التيزنيتي) انظر(االغرباوي-
 )فقيه(االغزاوي-

 216:ص8ج
 )قائد عسكري (االغضف بن مصباح

 148:ص4ج
غناج الحاحي-
ٔ
 ا
 175:ص16ج

 محمد االفديلي= االفديلي-
 محمد بن الطاهر االفراني= االفراني-
 الحسين االفراني=االفراني-
 نيالطاهر بن محمد االفرا= االفراني-
 افالطون-

 239:ص14ج
 العربي االقاوي= االقاوي-
 )استاذ(االقاوي-

 382:ص1ج
ضعاير-

ٔ
 االقرع ا

 415:ص3ج
 االقفسي-

 187:ص10ج
 )ملك(اكامنون-

 238:ص14ج
 محمد بن علي=اكبيل-
 ابو الحسن المريني= االكحل-
 )دفن بمصر(االكرام -

 298:ص13ج



 

 التهامي االكالوي= االكالوي-
 )ايت موسىمن رجاالت (اكعموس-

 208:ص20ج
 )اديب(محمد بن احمد اكنسوس=اكنسوس المراكشي-
كرام -
ٔ
 عبدهللا بن محمد=ا
 محمد بن علي= ٕاكيك الرسموكي-
ب المؤلف(علي بن احمد االلغي الدرقاوي=الشيخ االلغي-

ٔ
 )ا

 )اديب(االلوسي البغدادي-
 250:ص2ج
 284:ص8ج
 239:ص13ج

 )دفين تيفنوت(الياس بن محمد-
 177،182:ص10ج

 )شاعر(امادير الكـثيري -
 415:ص3ج

 )رئيس(احمد االمازري الولتيتي= االمازري -
 احمد االمازري البعقيلي= االمازري -
خذ عنه محمد االمام النحو(االمجد االنياري -

ٔ
 )ا

 285:ص4ج
مة(ام الخير-

ٔ
 ) اال

 156:ص6ج
 )قائد(االمراني-

 36،37،38،39،58:ص20ج
 )شاعر(امرؤ القيس-

 162:ص2ج
 250،347:ص3ج
 52:ص4ج
 14،117:ص7ج
 91،186:ص9ج
 135:ص10ج
 221:ص12ج
 123،176:ص13ج
 53،234:ص14ج

 امزال الوكاكي الهشتوكي-
 414:ص3ج

 االمزاالي-
 138:ص20ج

م سلمة -
ٔ
 ))ص(زوج النبي(ا
 14:ص4ج

 عبدهللا االمسناتي) انظر(االمسناتي-
 )من ٕاياللن(امعقون-

 154:ص20ج
 )محمد بن عبدالرحمن بن الحاج العربيزوجة (ام العيد بنت عبيدة الهواري -

 157:ص14ج
م قاسم-
ٔ
 ا
 105:ص19ج

م المؤمنين بنت ابراهيم فال-
ٔ
 )زوجة القائد عياد(ا
 213:ص19ج

مهروش-
ٔ
 )شيخ(ا
 14:ص20ج

مهروق-
ٔ
 محمد امهروق) انظر(ا
 االمير الكبير محمد بن محمد-

 250:ص14ج

 االمير المصري -
 311:ص1ج
 10،13،108،230:ص6ج

وزرو )(سيدي(االمين-
ٔ
 )من اكادير ا

 160:ص20ج
 )من قبيلة ايت لحسن(االمين-

 151:ص20ج
 )ابن ابن زيدان)(موالي(االمين -

 171:ص13ج
 االمين العباسي-

 15:ص10ج
 263:ص18ج

 االمين العيساوي السباعي-
 262،265،270:ص18ج

 )حاج(االمين المعدري -
 332:ص4ج

مينة -
ٔ
وعامو ال(ا

ٔ
 )تيزنيتيوالدة احمد بن احمد ا

 235:ص13ج
مينة -
ٔ
 )زوجة احمد بن هاشم الفاللي(ا
 359:ص16ج

نجار-
ٔ
 )طالب(احمد انجار البوكرفاوي) انظر(ا
 )شاعر(االندلسي-

 14،300:ص18ج
 118:ص7ج

نس بن مالك-
ٔ
 )رضي هللا عنه(ا
 57:ص1ج
 41،256:ص2ج
 271،274،291،206،316،360،366:ص3ج
 13،26،189،279،298:ص6ج
 140،227:ص8ج
 126،135،287:ص9ج
 14:ص12ج
 207،284:ص13ج
 53،68،295،300:ص14ج
 105:ص15ج
 127،167،201،334:ص16ج
 283،284:ص17ج
 110،269،389،403،417:ص18ج

نفلوس الحاحي-
ٔ
 )قائد(محمد النكنافي) انظر(ا
 333،334،336:ص1ج
 200:ص5ج
 164،165:ص7ج
 237:ص8ج
 248:ص13ج
 115،116،117،152،157،271:ص14ج
 115،127،130،135:ص18ج
 94،182،188،215،225،264:ص20ج

نفلوس الحسن الزاغو-
ٔ
 ا
 265:ص10ج

 داوداالنطاكي)انظر(االنطاكي-
نكيضا-
ٔ
 )شيخ(بلقاسم بن محمد= ا
 )له مؤلف شرح ابن عاشر(االنوزي -

 173:ص15ج



 

نيس-
ٔ
 )يضرب به المثل في البراءة(ا
 144:ص10ج

 )استاذ(االنيني-
 251:ص10ج

 التزونيني االقاوياوباكي -
 262:ص16ج

وبرايم المانوري الترتي-
ٔ
 ا
 244:ص20ج

وترسيم البعمراني-
ٔ
 )فقيه(ا
 65:ص5ج

وتسوكا-
ٔ
 )قائد(ا
 216:ص15ج

وجمل-
ٔ
 احمد اوجمل االمزالي= ا
 )امام(االوجي-

 104:ص13ج
 )قائد(االوريكي القرشي-

 265،280:ص18ج
 139:ص19ج

وصاص-
ٔ
 ا
 155،160:ص10ج

وطالب بن محمد-
ٔ
 ا
 6:ص13ج:ص13ج

وعابو-
ٔ
وعابو= ا

ٔ
 محمد بن محمد ا

و عابوالهشتوكي-
ٔ
زاغار(ا

ٔ
 )من ا

 168،188:ص4ج
 139:ص13ج

وعابو-
ٔ
 )استاذ(ا
 165:ص6ج
 37:ص10ج
 232،271:ص12ج
 315:ص13ج

عبو -
ٔ
 )قائد غجدامة(ا
 291ص15ج

وعامو-
ٔ
وعامو= ا

ٔ
 )قاضي تيزنيت(محمد بن احمد ا

وعلي-
ٔ
 محمد بن علي بودميعة= ا
وس بن حجر -
ٔ
 ا
 246:ص3ج

وسمهر-
ٔ
 )فقيه بتازاغت(ا
 201:ص6ج

وشنا االلغي-
ٔ
 )حداد(ا
 36،37:ص1ج

 
 اولمعزي -

 10:ص14ج
ولهوط الحاحي-
ٔ
 )خليفة الكيلولي(ا
 176:ص14ج

ومحمد-
ٔ
 )صديق محمد بن الطاهر االفراني(ا
 127:ص4ج

 )قائد(عمر االومناسي= االومناسي-
وهابول-
ٔ
 ا
 160:ص20ج

وبخيس بن احمد -
ٔ
 ا
 224:ص20ج

ويس ال-
ٔ
 )زاهد(قرنيا
 233:ص2ج
 226:ص18ج

 )فصيح عربي(قيس بن ساعدة االيادي= االيادي-
 ٕاياس-

 359:ص18ج
 )شيخ(االيبالغي-

 250:ص19ج
 )فقيه(محمد بن احمد التييوتي=ٕايجمي الكبير-
 )فقيه(ايجمي الصغير -

 95:ص6ج
 )صالحة(تاكرموتٕايجو بنت بيهي =ٕايجو التيزنيتية=ٕايجو بنت علي بن ابراهيم االدوزي -

 160،164:ص19ج
 ٕايدار بن يعزى بن منصور بن علي -

 5:ص16ج
 )صاحب كناشات(االيديكلي-

 272:ص13ج
 )فقيه(االيرازاني -

 71:ص5ج
 )قائد(ٕايرعا السباعي-

 235:ص8ج
 )المقيم العام الفرنسي(ايريك البون-

 177:ص17ج
 )ام مسعود الشياظمي(ٕايزا بنت الطيب الحاج الحسن-

 253:ص15ج
 )شيخ(محمد االيسي=االيسي -
 احمد بن الحاج ابراهيم االيغشاني= االيغشاني-
 )مؤرخ= (محمد بن احمد الرفاكي=الرفاكي=محمد بن احمد االيكراري = االيكراري -
 محمد بن عبد الرحمن االيكراري = االيكراري -
بوسالم ابراهيم بن محمد االيكراري =االيكراري -

ٔ
 ا

ل السيد(ايكيدر -
ٓ
 )من ا

 175:ص15ج
 )قائد(االيكيدري االزلضني الحاحي=اكيدر الحاحي-

 97:ص2ج
 368:ص3ج
 208:ص4ج

يوب-
ٔ
 )نبي(ا
 182:ص7ج
 344:ص18ج

يوب السختياني-
ٔ
 ا
 372:ص3ج

يوب بن عبدالرحمان-
ٔ
 ا
 202:ص3ج

يوب بن عبد الكريم بن يعزى ويهدى-
ٔ
 ا
 175،181:ص10ج

يوب بن موسى-
ٔ
 ا
 133:ص14ج

- حرف الباء-              
 احمد=ابا احمد المنصور ب-
 باباراي احد اقرباء التوزونيني-

 309:ص16ج
 )سلطان(بابا زيدان بن احمد المنصور -

 332:ص3ج



 

 بابا السوداني
 290:ص11ج

 بابا يوسف الهروي باليانع-
  98،99،283:ص13ج

 )االمام(البابلي-
 13:ص6ج

 )اديب(بابه محمد بابه-
 33:ص3ج

 )االمام(الباجي-
 227:ص2ج
 284:ص5ج
 279:ص6ج
 139،228:ص8ج
 291:ص13ج
 137:ص18ج

 )اب هاروت وماروت(بابيل-
 61:ص18ج

 )رئيس ايت بوهاميدن(باحسين بن سعيد-
 170،171:ص16ج

 )ثائر من المعرفة(محمد باحنيني=باحنيني-
 281:ص16ج

 )عبداحمد بن موسى(با الساهل-
 19:ص20ج

 )قائد(باسيدي-
 297:ص15ج
 307،309،311:ص16ج

 )فقيه(ون البلغيثي العلوي باسيدي بن مام-
 349،358:ص16ج

 )شيخ(بارالعبدالوي البعمراني-
 261:ص10ج

 )جاسوس(باركينو-
 159:ص14ج

 )لقب رجل(بازانداك-
 118:ص19ج

 التازريني=علي بن التهامي التازاريني:باعلي التازاريني-
 290،291،298،299،300،301،302:ص16ج

 )قائد(باعلي بن الحسن بن احمدبن موسى-
 112:ص1ج

 )من والة التوزونيني(باعيسى 
 310:ص16ج

 )قائد(الحبيب باقا= باقا -
 باقل بن عمرو الهاللي-

 141:ص10ج
 )من شرفاء تراست(باكريم-

 41،185:ص14ج
 با نمو بن حمو ختار الوداني-

 102:ص11ج
 عبدهللا بن علي= بالوش -
 ) فسيان(باليزيت-

 191:ص14ج
 )شريف مضغري الحتيويــي(با محمد -

 308:ص16ج
 

 )الفقيه(با مشي -
 282:ص5ج

 بامو بن احمد التنغيري -
 288:ص16ج

 )الفقير(باها -
 19،20:ص3ج

مغار(باها االكلييــي االيغشاني-
ٔ
 )ا

 176،180،188،)175(،106،107،124:ص3ج
211 

 248:ص20ج
مغار(باها بن باها -

ٔ
 )ا

 105:ص3ج
 )تائر(باها بن بالل اليعزاوي-

 281:ص16ج
 )رئيس(باها بن الحاج -

 90:ص10ج
قاوي(باها الموموني -

ٔ
 )فقير ا

 313:ص19ج
 )قرينة محمد الكارح(البتول-

 38:ص16ج
 بثينة-

 116:ص4ج
 386:ص13ج

 )شاعر(ابو عبادة=الوليد=البحتري -
 360:ص1ج
 72،143:ص2ج
 274،294:ص3ج
 301:ص4ج
 233:ص7ج
 62،99،146،219:ص10ج
 168،169،170،171،173،174:ص17ج

 )شيخ(البحماوي القيومي-
 123:ص16ج

 )مجهول(بحو-
 55:ص10ج

 ابوعبدهللا محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي=البخاري -
 308:ص1ج
 ،207،227،337،343،348،352،364:ص2ج

371،372،374 
 32،315:ص4ج
 11،27،28،28،105،121،305:ص5ج
 26،197،316:ص6ج
 84:ص7ج
 130،185،188،206،228،266:ص8ج
 16،126،127،147،256،278:ص9ج
 43،100،250:ص10ج
 261،264،282:ص12ج
 13،14،55،56،57،69،85،93،98،101:ص13ج

104،105،133،237،283،284،304،351،352، 
389،429،439 

 26،31،32،68،91،295،300:ص14ج
 124،278،331:ص15ج
 ،11،24،44،72،73،80،90،98،103:ص16ج



 

104،105،107،115،116،118،119،123،124 
134،126،127،128،132،163،190،201،257 
332،333،335،337،347،350 

 ،16،19،53،59،84،221،223،230:ص17ج
231،233،239،244،249،292،297،104،138 

142،143،184،293،315،322،324 
 36،42،137،199،216،224،228،230:ص18ج

231،242،259،275،288،293،298،325، 
343،389،417 

 257:"ص20ج
 بختنصر-

 238:ص14ج
 الحمويبدرالدين -

 42:ص18ج
 )محمد بن عمر بن عثمان اللمطي=بدرالدين-

 12:ص12ج
 البدومدي-

 186:ص10ج
 )الشيخ تلميذ العربي الدرقاوي(البدوي-

 189:ص1ج
البدوي =البدوي بن المكي الصغير=البدوي بن المكي بن التهامي التيمكيدشتي-

 التيمكيدشتي
 256،310،311:ص6ج
 270:ص18ج

 بديع الزمان الهمداني -
 200:ص2ج
 190:ص9ج
 107،116:ص10ج
 256:ص11ج

 )شاعر(البستي-
 40،211:ص2ج

 )االمام نسبة الى مدينة بسكرة(البسكري -
 291:ص13ج

 )قاتل عروة الرحال(البراض بن قيس الكـتاني-
 62،79:ص9ج

 البرجي الرسموكي-
 21:ص5ج

 البرزلي-
 277:ص3ج
 28:ص18ج

 )كاهن كلداني(بن سوس-
 293:ص2ج

 )شاعر(البرعي-
 194:ص13ج
 309:ص15ج

 )فقيه(بركاش-
 215:ص9ج

 )امغار(بركا االيكدماني-
 107:ص3ج

 )ثائر(بركاقشا من اصحاب التوزونيني اليعزاوي-
 281:ص16ج

 )رئيس(بركة بن مبارك بن عبدهللا الويراني-
 247،248:ص19ج

 )فقيه(البريبري -
 136:ص7ج

 بريكا االيدكوراني المجاطي-
 222:ص20ج

 )ثائر(وزونينيبريك من اصحاب الت-
 281:ص16ج

 )ايوب القائد المتوكي(بريك-
 52،55،48:ص20ج

ل الطيفور البوعزاوي-
ٓ
 )لص(بريك من ا

 111:ص20ج
 بريك التيمزوغيني المزوضي-

 271:ص18ج
 
 بريك بن علي ُنبوهوش-

 220:ص20ج
 )االستاذ(بريك بن عمر بن محمد المجاطي-

 264،324:ص1ج
 113:ص9ج
 76،80،213،)72:(ص12ج
 372:ص13ج
 67،114:ص14ج
 208:ص20ج

 )رئيس(بريك بن عيسى -
 221:ص14ج

 )استاذ(بريك الغراس-
 284،285:ص2ج

 بريك بن محمد بن همو المعدري -
 339:ص4ج

 )الشاعر(ابن برد=بشار بن برد-
 121،252:ص2ج
 43:ص4ج
 97:ص7ج
 23،91،185،228:ص9ج
 135:ص10ج
 267:ص12ج
 121،130:ص17ج
 208،291،292:ص18ج

 لحافيبشر ا-
 393:ص18ج

 )استولى على العراق(بشر بن مروان -
 380:ص13ج

 محمد بن عبدهللا الزياني= ابو عبدهللا الزياني=بشقرون-
 )مجهول(البشير -

 219:ص10ج
 )قائد قبيلة بني عياض(البشير -

 145،197:ص12ج
 )فقيه(البشير بن احمد بن محمد -

 8،16:ص8ج
ورعم-

ٔ
كني ا

ٔ
 )فقيه(البشير بن احمد بن ا

 205:ص7ج
 )فقيه(البشير بن احمد بن عبدهللا الساحلي -

 297،306:ص12ج
 254:ص13ج



 

 البشير بن احمد بن مسعود المعدري -
 142،151:ص13ج

 )استاذ(البشير بن احمد بن محمد العمري البونعماني
 202:ص12ج

 البشير االدوزي -
 237:ص12ج

 البشير االيغالني-
 57:ص8ج

 )اديب(البشير العزيــي التانكرتي=البشير بن بلقاسم العزيــي االفراني- 
 ،81،102،221،239،245:ص7ج
 48،57:ص9ج
 206،207،219،)205(،77،79،81:ص10ج

 )ابو السراء(البشير بن بوكر االغوديدي االلغي-
 368:ص1ج
 38،76:ص2ج
 12،13،14،15،)8(،4،7:ص3ج
 31:ص9ج
 155،158:ص10ج
 219:ص12ج

 بن بال بن مومو الشقراويالبشير -
 174:ص2ج

 )الرئيس(البشير بن بال االيشتي -
 232،233:ص15ج
 261،262،)260(،25:ص19ج

 البشير التامانارتي-
 199:ص20ج

 البشير الجراري -
 358:ص13ج

 )شاعر(بشر الحافي=بشير-
 211:ص2ج

 البشير بن سيدي الحسن  -
 143:ص18ج

 البشير بن الحسن الساحلي-
 102:ص5ج

 ر بن الحسين بن حموالبشي-
 262،264:ص19ج

 )ابن القائد دحمان(البشير بن سرية-
 281:ص19ج

 )قائد(البشير بن السفاح الشركي-
 22،37،111،159:ص20ج

 البشير السكيسيوي البولعواني-
 266:ص18ج

 )قائد(البشير الشداخ-
 151،152،181،184،187:ص14ج

 البشير بن الطاهر االيفراني-
 220،236:ص7ج

 )الفقيه/ابن عم المختارالسوسي(بن الطيب السليماني االلغي  البشير-
 79،264،367:ص1ج
،)24:(ص2ج

25،26،27،30،31،32،33،37،38،51،57،85،173،336،342،343،377، 
 213:ص3ج
 25،27:ص9ج
 159،219،282:ص10ج

 )عامل بمراكش(البشير بن العباس -
 171:ص20ج

 السمالليالبشير بن عبدالرحمان بن احمد يعقوب -
 7،129،201:ص5ج

 البشير التادارتي الوجاني-=البشير التادارتي اليعقوبي=البشير بن عبدالرحمان التدارتي-
 118،120،210:ص5ج
 320،325:ص13ج

 البشير بن عبدالرحمان بن بلقاسم االيكراري -
 342:ص13ج

 البشير بن علي بن الحسن االخصاصي -
 144:ص13ج

 )قائد/اديب( كـثيري البشير بن عمر بن الشريف ال-
 324،339:ص3ج

 البشير بن عمر التامانارتي -
 268،269:ص16ج

 البشير الغريبي -
 295:ص11ج

 البشير بن الفرج -
 22:ص2ج

ولوش التاغجيجتي-
ٔ
 البشير بن مبارك ا

 221:ص7ج
 البشير بن محمد بن علي بن بورحيم الجراري -

 م153:ص19ج
 البشير بن محمد الصديق البناني االقاوي-

 139:ص9ج
 29،30:ص19ج

 ')قائد(البشير االكرضي-=البشير التامانارتي=البشيربن المدني االكرضي التامانارتي-
 399،400:ص3ج
 257:ص6ج
 66،110:ص7ج
 263:ص19ج
 154،159،158،160،268،269:ص20ج

 )اديب(البشير االفراني=البشير بن المدني بن احمد الناصري االفراني-
 294،352،361،370،373،388:ص1ج
 20،82،168،179،183،184،201،353:ص2ج
 14،32،139،149،166،181،383،398:ص3ج
 108،109،137،143،157،260،263:ص4ج
 153:ص6ج
 81،102،236،272،273،274،275،278:ص7ج

286،289 
 25:ص8ج
 19،20،24،30،48،76،86:ص9ج
 50،51،53،54،55،)47(،26،33،34،42:ص10ج
56،57،58،60،61،62،63،64،65،66،67،68، 

69،76،77،79،81،82،83،109،112،113،206 
219 

 204،295:ص11ج
 61:ص12ج
 323،327،398،399:ص13ج
 341:ص18ج
 220،267:ص19ج
 190،191:ص20ج

 البصري -



 

 13:ص6ج
 182،198:ص12ج
 ،132،140،141،144،199،207،212:ص14ج

214،216،223،313 
 ،110،115،122،125،126،127،132:ص18ج

133،134،139،382 
 محمد الضرير= البصير-
 البصير المزكري -

 122:ص12ج
 بطليموس-

 291:ص2ج
 )الحداد(بعلي االيلغي -

 36:ص1ج
 الحسين بن عبال العبالوي=البعمراني-
 )اديب/صاحب الكراسة(البعقلي-

 366:ص3ج
 12،13،19،28:ص7ج
 7،11،15،18،20،46،52:ص12ج
 14،281:ص13ج
 172:ص18ج

 )ساعد صاحب الوتريات(دادي البغ-
 25:ص5ج
 49:ص6ج

 )قائد(الحبيب باقا=بقا-
 بقراط فيلسوف -

 319:ص1ج
 البقالني -

 39:ص11ج
 )رئيس(بكار بن سويد احمد-

 279:ص19ج
 )من ايت الحسن احدى قبائل تكنة(بكا ر ولد محمد االمين-

 151:ص20ج
 )ري زوجة مسعود المعد(بكة بن يحيا بن احمد الهمانية الدهوزية-

 7:ص13ج
 )المؤرخ(البكري -

 169:ص2ج
 ) الشيخ(البكري -

 48:ص19ج
 المدني بن محمد بن الطاهر االيفراني= البكري -
 )قطب(ابو بكر الصديق= البكري -
 )فقيه(بكريم بن الهاشمي بن محمد السجلماسي التاكضيشتي -

 212:ص9ج
 بلحارت بن كعب -

 384:ص1ج
 )منبن عبدالرح -ف-عبدمحمد بن محمد(بلخير-

 312:ص13ج
 165:ص14ج

خ محمد بوبريك االكيسلي(بلخير -
ٔ
 )ا

 224:ص12ج
 بلخير بن براهيم بن الحسين التانكرتي-

 64:ص7ج
 بلخير بن احمد االمسراوي--
 284:ص7ج

 )فقيه(بلخير بن احمد بن عثمان االيفراني-
 216،226:ص12ج

 )الحاج(بلخير البعقيلي-=بلخير البوشتي -=بلخير البوشتي البعقيلي-
 205:ص12ج
 ،59،60،61،62،63،77،79،80،121:ص13ج

220،222، 
 56،68،69:ص14ج
 65،66،69،70:ص15ج
 41،42،43،)40:(ص19ج

 )االستاذ(بلخير  التازانوني -
 46:ص15ج

 بلخير التازمورتي المجاطي-
 213:ص12ج

 )فقيه(بلخير التياكي البراييمي-
 118:ص12ج
 30،60:ص13

 )القائد(بلخير الحمري -
 21،29،30،31:ص20ج

 بلخير التيمجاطي-=بلخير بن سالم بن محمد التيمجاطي-
 بلخير المغفل-=البرايمي-

 206،)202:(ص12ج
 30،60،220:ص13ج

 بلخير بن محمد االمسراوي-
 149:ص2ج

 )مدرس(بلخير المطاعي -
 287:ص15ج

 بلعيد اكليد-
 370:ص2ج

 
 
 )فقيه/مشارط بمدرسة تافراوت(بلعيد -

 173،253:ص8ج
 100،191:ص11ج

 سي بلعيد)=من ايت بوبكر (بلعيد-
 145،158،159،163:ص20ج

 )قائدقبيلة اقا(بلعيد-
 265:ص4ج

 )االستاذ(الفالي -ف-بلعيدبن احمد بن محمد-
 73:ص12ج

 )شيخ(بلعيد االصبويائي البعمراني-
 261:ص10ج

 بلعيد االكماري -
 142،313،356:ص11ج

 )القائد(بلعيد بن بركة -
 248،261:ص19ج

 )شيخ(بوبكري البعمراني بلعيد ال-
 261:ص10ج

 )فقير(بلعيد التشكيجي التناني -
 54:ص15ج

 بلعيد التفراوتي الرسموكي -
 84:ص5ج

 بلعيد التمدي -
 257:ص18ج



 

 )طالب(بلعيد التامضلوشتي-
 94:ص8ج

 بلعيد بن الحسين التزكيني الكدميوي-
 334:ص15ج

 بلعيد بن سعيد الركراكي-
 138:ص14ج

 بلعيد الصوابي-
 198،233:ص1ج
 41:ص3ج
 205:ص10ج
 127،128،180،289:ص12ج
 35،70،79:ص13ج
 42،66،153:ص14ج
 19،182:ص15ج
 29،33،41،204:ص17ج

 بلعيد بن الطيب البوبكري االصبوياوي-
 145،158،159،163:ص20ج

 بلعيد بن عبدهللا بن احمد البوشيكري -
 139،142:ص11ج

 ري بلعيد بن عبدالقادر بن منصور التالعينتي الجرا-
 239:ص5ج
 100:ص18ج

بلعيد بن =بلعيد المرابطي او المريبطي=بلعيد بن علي بن بلعيد التوزونيني المريبطي-
 )قائد(بلعيد الوايراني المريبطي االقاوي=علي الوايراني

 329،330:ص3ج
 148:ص9ج
 163،180:ص18ج
 ،249،251،252،253،254،)247(،245:ص19ج

256. 
 268:ص20ج

 بلعيد بن الغرادي-
 م152:ص19ج

 بلعيد الماغوسي-
 254:ص18ج

 بلعيد المجاطي-
 26،27:ص15ج

 )عم الناجم بن مبارك(بلعيد بن مسعود-
 6:ص20ج

 بلعيد الوجاني-
 415:ص3ج

 )فقير(بال من اصحاب سعيد بن همو المعدري -
 6،46:ص19ج

مغار(-سي-بال-
ٔ
ل ا

ٓ
 )من ا

 138:ص20ج
 بال االفقيري االليغي- 

 40:ص16ج
 )الجد(ير بال بن ابراهيم البص-

 93:ص12ج
 )الفقير(بال اوعدي-

 206:ص11ج
 بال التاغاجيجتي-

 108:ص9ج
 بال الحامدي-

 90:ص5ج
 بال بن حمو االيشتي-

 260،261:ص19ج
 بال الضارضوري التيدموتي السكسيوي-

 265:ص18ج
 )معروف بالتدجيل(بال بن عزوز المراكشي-

 143،145:ص5ج
 27:ص6ج

 )مانوزيةالمقتول في الحرب اال(بال بن علي -
 127:ص3ج

 )استاذ بتاغجيجت(بال ل ا-
 109:ص10ج

 )جد سعدون بن علي(بالل-
 234:ص19ج

 )صحابي(بالل الحبشي-
 275:ص13ج
 6:ص20ج

 )القاضي(بال االصغر=بال بن عبدهللا بن محمد-
 108:ص16ج

 )فقيه(عبدهللا بن محمد بن عبدالرحمان=بال بن محمد االعرج االكبر-
 72،106،107:ص16ج

 )رئيس(بن محمد الجيشميبال -
 252:ص9ج

 )من رؤساء قبيلة ايت رخا(بال بن موماد-
 187:ص20ج

 )موالي(بال =احد زعماء قبيلة املن(بال نفرتات التيملي-
 95،104،182:ص6ج
 75:ص17ج
 271،272،)270:(ص19ج

 )القاطن بفم تاتلت(بال بن واعزيز-
 70،96:ص16ج

 )شاعر(البلغيتي=البلغيتي الفاسي -
 47،262:ص9ج

ل اولكود(بلقاسم-
ٓ
 وقاص)=الجد االعلى ال

 175:ص12ج
 )طالب بتارودانت(بلقاسم-

 422:ص18ج
 )عالم(بلقاسم بن ابراهيم بن سعيد االيديكلي التملي-

 10:ص17ج
 بلقاسم بن ابراهيم بن بلقاسم التاكانزي -

 133:ص1ج
 بلقاسم بن ابراهيم بن محمد الرسموكي-

 212:ص11ج
 )امغار(سيفي الغرموزي بلقاسم بن ابراهيم الكر -

 88،99:ص1ج
 بلقاسم ابراهيم-

 83:ص1ج
 )نوازلي/عالمة(بلقاسم بن احمد الكادورتي-

 158:ص9ج
 بلقاسم بن احمد الشقراوي-

 174:ص2ج
 )قاضي(بلقاسم بن احمد بن مسعود الهوزالي-

 51:ص7ج



 

 )عم محمد المختار السوسي(بلقاسم بن احمد بن محمد -
 147:ص1ج
 355:ص2ج
 19:ص3ج

 )دباغ(بلقاسم االلغي=لقاسم ابن احمد بن علي االلغيب-
 37،130:ص1ج
 91:ص4ج
 231:ص12ج
 51:ص15ج

 بلقاسم بن احمد بن عبدالواحد االغرابوي-
 127:ص11ج

 )فقيه(بلقاسم بن احمد بن سعيد االيديكلي الغازي -
 194:ص17ج

 ابو القاسم بن احمد بن سعيد الكرسيفي=بلقاسم احمد بن سعيد الكرسيفي-
 87،88،89:ص1ج

 )استاذ(بلقاسم اليزيدي=بلقاسم بن احمد اليزيدي-
 56:ص6ج
 159،244:ص9ج
 102:ص16ج

 )عالم(بلقاسم بن احمد التملي من بعمرانة -
 142:ص5ج

 )استاذ(بلقاسم افكان االيسي=بلقاسم االيسي=بلقاسم بن احمد افاكان االيسي-
 186:ص1ج
 5،52،357،364:ص2ج

 )ذ عن علي بن عبدهللا االلغياخ(بلقاسم االنامري التملي-
 369:ص1ج
 29:ص9ج

 )رئيس(بلقاسم االنكادي-
 399،400:ص3ج

 بلقاسم االيكضي-
 58:ص38ج

 بلقاسم بن بوجمعة الجراري االغرمي-
 209:ص5ج

 )فقيه(بلقاسم البوزياوي الحاحي=بلقاسم البوزياوي الهشتوكي-
 95،234:ص2ج
 141:ص14ج

 بلقاسم البوكرفاوي-
 319:ص13ج

 التارسواطي بلقاسم-
 203:ص3ج

 بلقاسم التيزكيني الهشتوكي-
 319:ص11ج

 
 )شيخ(بلقاسم التيفنوتي-

 250:ص10ج
 بلقاسم التيييوتي-

 142:ص1ج
 )فقير(بلقاسم الحجام الهواري -

 35:ص15ج
 بلقاسم الحداد -

 316:ص11ج
 )فقيه(بلقاسم بن الحسن بن عبد هللا الكرسيفي -

 96،116،117،155:ص17ج

 )من بني التامساوتي(الزاو=سنبلقاسم بن الح-
 347،351:ص3ج

 بلقاسم بن الحسن االلكاني-
 19:ص9ج

 )امغار(بلقاسم بن الحسين االيزربييــي-
 229:ص1ج
 )230(،163،227:ص3ج

 )رئيس(بلقاسم بن الحسين االيكدكوراني المجاطي-
 222:ص20ج

 )تلميذ المحفوظ االدوزي (بلقاسم بن حموش الرخاوي -
 237:ص5ج

 الخضير السكراتيبلقاسم بن -
 354،223،221:ص11ج

 )الحاج(بلقاسم الزاوي االلغي=بلقاسم الزاوي-
 181،182:ص1ج
 163:ص8ج

 بلقاسم الزروالي-
 274:ص16ج

 بلقاسم بن سعيد بن محمد االيدكلي التملي-
 9،8:ص17ج

 بلقاسم بن سعيد االنكري التيملي-
 316:ص11ج

 )نجارالغي(وي االغرباويبلقاسم السوقي االفقا=بلقاسم السوقي الوفقاوي-
 37:ص1ج
 20:ص3ج

 )من ايت الشيخ(بلقاسم بن الشيخ-
 349:ص3ج

 )من فم تيزغت(بلقاسم بن صالح بن محمد االيدكلي التملي-
 18:ص17ج

ل العالم(بلقاسم بن عابد بن محمد -
ٓ
 )من ا

 202:ص17ج
 ) فقيه(ابو العباس بن محمد العباسي=بلقاسم العباسي-

 116،185:ص3ج
 313،356:ص11ج

 بلقاسم بن عبد هللا الوافي االغرابوي-
 81،89،347:ص11ج

 بلقاسم بن عبدهللا الوكاكي السماللي-
 150:ص11ج

 )الفقير(بلقاسم بن عبدهللا الرامي-
 253،256:ص3ج

 )عالم(بلقاسم بن عبدهللا االيغالني-
 15،50:ص8ج

 )الساموكني(بلقاسم بن عبدهللا بن سعيد-
 87،88،91،97،111،112،119،121:ص1ج

 بلقاسم بن عبدهللا بن محمد الكرسيفي-
 96،85:ص17ج

 
 هـ1133بلقاسم بن عبدهللا بن سعيد االيدكلي التملي توفي-

 9،12،13،16،17،18:ص17ج
 )فقيه(بلقاسم بن عبدهللا بن بلقاسم الكرسيفي-

 117:ص17ج
 )فقيه(بلقاسم بن عبدالسالم بن احمد االساكي-

 216،220:ص12ج



 

 كريم بن يعزى ويهدىبلقاسم بن عبد ال-
 175،181:ص10ج

 بلقاسم االيغيري الموساكني=بلقاسم بن علي بن عبدهللا الساموكني-
 99،109:ص10ج

 بلقاسم بن علي بن عبدالرحمن الكرسيفي-
 19،91:ص17ج

 ابوالقاسم بن علي بن احمد االمانوزي =بلقاسم بن علي االمانوزي -
 256،290:ص3ج

  التيييوتي االلغيبلقاسم بن علي بن احمد بن عبدهللا-
 136) 134(،78،123:ص1ج

 بلقاسم بن علي   بن محمد االيزربي-
 400:ص3ج

 بلقاسم  بن عمروالمانوزي -
 349:ص3ج

 التيفنوني الدرعي=بلقاسم بن عمر -
 416:ص18ج

 بلقاسم الغرمي الجراري -
 83:ص5ج

 )العالم(بلقاسم الفياللي -
 5،349،352:ص3ج
 306:ص11ج

 بلقاسم الكرسيفي -
 300:ص13ج

 )من اغنياء ٕالغ(بلقاسم المانوزي -
 46:ص1ج

زكن -
ٔ
 )من رؤساءقبيلة ايت رخا(بلقاسم بن امبارك ا

 187:ص20ج
 بلقاسم بن المحجوب الركراكي التاغجيجتي-

 152:ص18ج
 )تلميذ التاسكدلتي(بن يحيا -ف-بلقاسم بن محمد -

 9،50:ص8ج
 )ٕابن عم المؤلف(بلقاسم بن محمد السليماني -
 .م السليمانيبلقاس=
 ابوالقاسم بن محمد السليماني إاللغي=
 بلقاسم السليماني إاللغي=

 47:ص1ج
 ،25،37،38،52،75،96،113،173،207:ص2ج

207،226،259،347،349،357،)364 (371،374 
 16،18،183،189،222:ص3ج
 26،27،95،96:ص9ج

 ابوالقاسم = بلقاسم ابن محمدبن ويساعدن -
 233،235،239:ص19ج

زاريفي-السائح- بلقاسم-
ٔ
حمد اال

ٔ
 بن محمد بن ا

 8،25:ص8ج
 بلقاسم بن محمد بن عبد هللا بن بن سعيد التاكانزي -

 132:ص1ج
ل العالم(بلقاسم بن محمد بن الحسن -

ٓ
 )جد ا

 196:ص17ج
نكيضا=التعشيمتي -ف-بلقاسم بن محمد بن محمد-

ٔ
 ا

 16:ص3ج
 بلقاسم بن محمد السرسيفي-

 133،312:ص14ج
 ن كـتوشبلقاسم بن محمد ب-

 252:ص3ج
 بلقاسم بن محمد بن عبد هللا التادرارتي التملي-

 76،156:ص17ج
خصاصي-

ٔ
 بلقاسم بن الحاج محمداال

 176:ص10ج
 ) فقيه(بلقاسم بن محمد بن الحسن الرخاوي -
 بلقاسم الرخاوي=

 277:ص12ج
 117:ص13ج
 165:ص20ج

 )مؤدن(بلقاسم بن محمد الغازي بن ييدر-
 8،15،26،28:ص8ج

 بن محمدبن ابي جمعةبلقاسم -
 93،95:ص18ج

 بلقاسم بن محمد بن ابراهيم الكرسيفي المسراوي اوإالمسرائي-
 82:ص17ج

 بلقاسم بن محمد بن عبد هللا االعزا-
 94،88:ص11ج

 بلقاسم بن محمد بوواصي الساموكني=بلقاسم بن محمد بن بووازي السا موكني-
 300:ص5ج
 31،94،95:ص9ج

غرابوي-
ٔ
 )من فخد ايت حمو(بلقاسم بن محمد اال

 82،121،348:ص11ج
 بلقاسم بن مسعود بن علي التاجرمونتي-
 بلقاسم التجرمونتي=ابن مسعود=التاجرمونتي=  
بو القاسم التاجرمونتي=  

ٔ
 ا
 ،166،232،293،328،331،344،352:ص1ج

      370      
 ،24،33،52،69،76،85،90،126،127:ص2ج

        138،158،159،186،192،265،335، 
        345،347،350،357،364،365،377، 
        384،387 

 166،172م،148م،138م،8،59،139،137:ص3ج
        182،213،222،228 

 254:ص5ج
 83:ص7ج
 ،10،11،12،16،17،18،19،20،22)7:(ص9ج

        25،26،27،31،34،35،39،93،95،101، 
       105،106،107،117،155،160،169،180 
       231،232،238 

 7،9،48،87،160،162،163،165،213:ص10ج
         228،233،239،270،280، 

 87،154،159،189،196،199:ص11ج
 233:ص12ج
 45،65:ص14ج
 21،149،150،403:ص18ج

 بلقاسم بن موسى التادرارتي-
 58:ص17ج

 بلقاسم ند ونرار-
 155:ص17ج

 )مشارط بالمدرسة االيغشانية(بلقاسم نطالب-
 183:ص3ج

 بن يحيا بن احمد الفقير ابو االخبار بلقاسم-



 

 20:ص3ج
 
 (بلقيس -

ٔ
 )ملكة سبا

 81:ص9ج
 البليدي -

 433:ص13ج
 )فقيه(بناصر بناحمد المرغادي-

 288:ص16ج
 محمد بن الحسين بناني= البناني الفاسي -
 مبارك البنيراني=البنيراني -
 )سفير عبد الحفيظ السلطان في برلين(بنيس-

 56:ص20ج
 )قيهف(بنيس الفاسي -

 233:ص6ج
 84:ص7ج

 البهاء زهير-
 53:ص10ج
 325:ص18ج

 )خليفة على الشراردة(بوابرين االكالدي -
 80:ص20ج

 الحسين بن ابي بكر االغودي= بوبكر -
قرباء السلطان الحسن(بوبكر -

ٔ
 )موالي) ( Iاحد ا

 19:ص20ج
 )الفقير(بوبكر الهوزالي -

 25:ص19ج
 بوتشكات-

 117:ص14ج
 بوتكات-

 112:ص5ج
 محمد بن احمد االساكي االفراني= جايتبوتك-
 )شاعر(بوتلضيل-

 415:ص3ج
 بوجمعة الزفاضي-

 276،277:ص19ج
 )ابن عم ابراهيم البصير الركائبي(بوجمعة-

 140:ص12ج
 بوجمعة المزاري -

 183:ص14ج
 )استاذ(بوجمعة بن محمد االكلوي-

 80:ص8ج
 )مؤرخ/مؤلف(بوجندار-

 24:ص1ج
 يمحمد بوحافة المسكين= بوحافة -
 )التائر(بوحالس الصغير -

 62،142،146:ص5ج
 191:ص8جد
 312:ص11ج
 217،218:ص12ج
 366:ص13ج
 26،108:ص14ج
 80:ص15ج
 275:ص19ج

 بوحموش-

 272:ص2ج
 عبدالرحمن بن عبدالقادربوخريص= بوخريص-
 )قائد(بوخيزة-

 63،68،74،90:ص20ج
 )الثائر(بودربال-

 248:ص9ج
 25:ص14ج

 علي بودميعة= بودميعة االلغي-
 عبدالرحمان الجراري = بورحيم-
 احمد بورغا= بورغا-
 )قبطان فرنسي(بوركينون-

 75:ص4ج
 115،144،191:ص14ج
 292:ص17ج
 139،148،149:ص20ج

 )رئيس مركز تافراوت(بوريوس -
 248:ص2ج

عبدالرحمان =عبدالرحمان البوزاكارني=عبدالرحمان البوزكارني= البوزكارني-
 زيد االحبالي البوزكارنيابو =ابوزيد البوزكارني=االخصاصي

 محمد الدرقاوي البوزكارني= البوزكارني-
 احمد البوزكارني= البوزكارني-
 )الشيخ(البوزيدي الدرقاوي-

 189:ص1ج
 31:ص15ج

 )القائد(بوزيد بن الرياني-
 91:ص3ج

 )رئيس ادوبال او الحاج(بوستة-
 206:ص20ج

 )من ٕادبراهيم(بوسعيد-
 268:ص20ج

 )قائد(طيبو سلهام الرميقي الخل-
 58:ص20ج

 بوسالم بن العبوب-
 181:ص14ج

 )خليفة(المتوكي =بوسالم المتوكي-
 بوشكا الناصري -

 130،131:ص15ج
 ابوشعيب=بوشعيب السويري -
 )ثائر(بوشكال-

 14:ص9ج
 26:ص14ج

 الساحلي-ف-محمد بن محمد=بوشوارين-
 عبدهللا البوكرفاوي= البوكرفاوي-
 )احد رؤساء ايت علي(بولهذا-

 218:ص20ج
 بولدميم-

 89:ص18ج
 محمد بن مبارك اليعقوبي= بونا-
 بوناجي-

 308:ص16ج
 بوعدي السعيدي-

 168:ص14ج
 )شيخ(البوعزاوي الشاوي-



 

 132:ص15ج
 )قائد(بوعزة السريفي البخاري -

 13،70:ص20ج
 )من ايت موسى(بوعزة-

 288:ص16ج
 البوعشراوي  ابي جمعة البوعشراوي-
 )قاضي(بوعشرين-

 215:ص9ج
 )قائد(لزمرانيبوعالم ا-

 28:ص20ج
 )خليفة مبارك التوزونيني(بوعلي-

 268:ص16ج
 )قائد(بوعودة الرحماني -

 71،72،76،80:ص20ج
 
 بومازوغا صحراوي-

 155:ص20ج
 )تلميذ الطاهر االيفراني(بومروان-

 247:ص7ج
 بومزكيدا-

 45:ص14ج
 )من ايت داود(بومليل-

 64:ص19ج
 البومنصوري -

 68،236:ص5ج
 )القائد(بومهدي الهواري حماد = بومهدي -

 )باشا(البونعماني 
 373،297:ص18ج

 )االديب(مسعود البونعماني المعدري =البونعماني -
 محمد بن مسعود البونعماني=البونعماني -
 الحسن بن احمد البونعماني= البونعماني-
 )رئيس ايت بها(بوهوش بولفرا-

 239:ص8ج
 108،134:ص20ج

 )الرئيس(بوهوش بن احمد-
 104:ص5ج
 154:ص11ج

 بوهوش االخصاصي-
 126:ص18ج

 )صهر احمد اوبخيس المجاطي(بوهوش بن حمو بن ابراهيم-
 226:ص20ج

 بوهوش الدوكاديري -
 233:ص1ج

 )القائد(ابراهيم االخصاصي=بوهيا االخصاصي=ابراهيم البوهي=بوهيا-
 179:ص2ج
 267:ص3ج
 92:ص10ج
 144،329،339:ص13ج
 230،231،232:ص15ج
 135:ص18ج
 166،167،168،169:ص19ج
 8،12،13،178،188،206:ص20ج

 )فقيه بايت رخا(بوهيا بن صالح العرباوي-

 133:ص18ج
 )الرئيس(بي المرابط-

 258:ص19ج
 )االمام(بياض-

 21:ص14ج
 الحسين بن عمر بيبيس= بيبيس-
 البيدري -

 143:ص20ج
 )الشاعر(البيدق-

 53:ص12ج
 )الرئيس/االشيخ(مبارك=بيروك بن عبيدهللا-

 276،217،279:ص19ج
 بيمخويضن-

 164:ص18ج
 بيها العلوي-

 163:ص20ج
 البيهقي-

 215:ص10ج
 31:ص11ج
 88:ص16ج

 )القائد(بيهي-
 308،309:ص16ج

 )شيخ ايت عمرو وعون يرعا(بيهي-
 107،114،148،149،150،197:ص20ج

 )الرئيس(بيهي بن احمد البلفاعي-
 238:ص8ج

 بيهي اومزيل-
 149:ص15ج

 )القائد(بيهي التناني-
 83:ص15ج

 بيهي الحداد الدشيري -
 168:ص14ج

 بيهي الخربي العميري -
 141:ص14ج

 )الشيخ(بيهي بن سعيد -
 107:ص20ج

 بيهي نيت شعيب-
 202:ص19ج

 )من قرية اكوالي(بيه النكيضي-
 .م149م،148:ص19ج

 )الشيخ(البيضاوي-
 257:ص8ج

 )المفسر(البيضاوي-
 170،216:ص2ج
 116:ص16ج

 )القاضي(البيضاوي-
 22،76:ص6ج

 محمد ولد البيضاوي)= باشا تارودانت(البيضاوي-
   
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- حرف التاء-            
 تابث-

 22:ص2ج
 )امرءة من ايت سليمان(تابوريشت-

 224:ص1ج
 )استاذ(ابو القاسم بن مسعود التاجارمونتي=انظر بلقاسم التاجارمونتي=التاجارمونتي-
 )فقيه(تاج الدين السبكي-

 347:ص18ج
 )القطب(تاج الدين -

 252:ص11ج
 محمد بن عبدالواحد التدرارتي=انظر التادرارتي البعمراني=التادراراتي-
 التادلي-

 32:ص11ج
 المعطي التادالوي=التادالوي-

 22،24،28:ص20ج
 )فقيه(التازاروالتي-

 305:ص6ج
 )سماللي من شيعة تاكوزولت(التازاروالتي-

 250:ص19ج
 رك التازروالتيمبا=التازروالتي-
 عمر الشريف التازروالتي=التازروالتي-
 ابراهيم بن محمد بن اليزيد التازروالتي=التازاروالتي-
 علي بن التهامي التازاريني)انظر(باعلي التازاريني=التازاريني-
 )فقيه(التازاالنتي-

 276،277:ص6ج
 تازاليت ابن الحسن بن جعفر بن عبدهللا-

 246:ص12ج

 )من اسرة انيمزوارت بتامدولت(محمد بن زوزان =انتازاليت بن زوز -
 )شيخ) (اخ التازي االقرع (التازي -

 33:ص20ج
 عبدالرحمان التاغرغيرتي= ابوزيد التاغارغرتي= التاغارغارتي-
 )جد المؤلف(تاغيالست-

 330:ص3ج
 محمد التاساكاتي= التاساكاتي-
 )زوجة الحنفي بن المدني التيمكيدشتي(تاسوسخت-

 257:ص6ج
 محمد التاسكدلتي=التاسكدلتي-
 )جدة المؤلف(تاكدا بنت عدي=تاكدا بنت سعيد بن محمد بن الحسن-

 79،143،186،198،206:ص1ج
 55،57،61،)54(،51:ص2ج

 )من اوائل المسلمات في جزولة(تاكابرت-
 292:ص12ج

 )زوجة عبدهللا بن عمر البوشواري (تااليت بنت محمد الطيب البوشواري -
 289:ص17ج

 ابوالعباس الزدوتي=احمد بن محمد الزدوتي=احمد الزدوتي= فتتالمصح-
زوجة المكي الكبير بن المدني (تالهاشمت بنت الهاشم بن احمد التيمكيدشتي-

 )التمكدشتي
 256:ص6ج

 )رئيس(التاماعيتي-
 160:ص15ج

 
 ابومحمد عبدهللا)=صاحب كـتاب الفوائد الجمة(التامانارتي-

 75:ص14ج
 72،208:ص15ج

 80،403:ص18ج-
 محمد بن محمد التامانارتي=التامانارتي-
 )قائد(محمد بن ابراهيم التامانارتي=التامانارتي-
 تامتنا بنت موسى بنت عيسى-

 51:ص16ج
 الحسن =التاموديزتي=التامودسيتي-
 )شيخ(الحسن بن مبارك التاموديزتي=التاموديزتي-
 )صالحة ببالد هشتوكة(تاواعالت-

 326:ص4ج
 ابوحفص=ارةمي=التاودسي الفاسي-

 41،99،103،288:ص13ج
 )كاتب(التاودي-

 58،159:ص1ج
 )شيخ(محمد التاودي بن سودة الفاسي=التاودي-
 تاوعالت فاطمة-

 294:ص15ج
 )ام احمد بن موسى التازارواتلتي(تاونو-

 6:ص12ج
 )شيخ(عبدالعزيز الحرار التباع المراكشي=التباع-
 عبدالكريم التباع=التباع-
 تبال او تعلين-

 19:ص3ج
 التتائي

 105:ص13ج
 التتكي العبالوي-

 27:ص17ج



 

 )شيخ(احمد التجاني) انظر(التجاني-
 ابوعبدهللا محمد بن يوسف الترغي)انظر(الترغي-
 )امام(الترمدي-

 257:ص9ج
 85،98،163:ص16ج
 143:ص17ج

 محمد التريعي الدكالي=التريعي-
 )قائد(التريعي-

 378:ص3ج
 )شيخ(التستاوي

 50،58:ص15ج
 التستري -

 219:ص1ج
 )شيخ(التسولي-

 58:ص1ج
 139،228:ص8ج
 15،59:ص9ج
 333،358:ص13ج
 34:ص15ج
 49،103،137:ص18ج

 )عالم(التطواني-
 55:ص8ج
 150:ص10ج
 110:ص16ج

 التطواني السلوي-
 324:ص13ج

 )صالحة(تعزى ام الطاهرين-
 68:ص12ج

 
 
 يةتعزى السماللية الوكاك=تعزى البعقيلية السماللية=لالتعزى السماللية-

 399:ص3ج
 270،328،333:ص4ج
 17:ص5ج
 23،51:ص11ج
 24:ص13ج
 155،315:ص14ج
 244:ص16ج

 تعزى االغرباوية=تعزى بنت عبدالعزيز االغرباوي-
 27،227،294:ص5ج
 51،83،127:ص11ج
 5:ص18ج

 )زوجة محمد بن الطاهر االفراني(تعزى بنت علي بن عبدهللا االلغي
 388:ص1ج
 278،285:ص7ج

 الكراميتعزى بنت سليمان -
 28،29:ص7ج

 احمد بن الحسين االوتغوسي= التغوسي-
 )شيخ(التفنوتي-

 249:ص14ج
 تقي هللا بن الشيخ ماءالعينين-

 305:ص4ج
 )قائد(موالي التقي-

 297:ص15ج
 )شيخ(موالي التقي العلوي -

 54:ص17ج
 )شيخ(التقي بن الشيخ محمد العربي-

 306:ص16ج
 تقي الدين السبكي-

 348:ص18ج
 الفقير تقي الدين-

 252:ص11ج
 )فقيه(التكروري السباعي -

 94،98:ص20ج
 )احد كبار حاحة(الحسين بن صالح التكزيريني الحاحي= التكزيريني-
 )قائد(التكي -

 143:ص4ج
 تماضر-

 302:ص2ج
 التمكرطي البعقيلي-

 134:ص5ج
 الحسن التملي االيرازاني=التملي-
 ابو بكر بن احمد التازروالتي التملي=التملي-
 )شاعر(تنانيال-

 397:ص18ج
 سعيد التناني=التناني-
 )من العشاق المشهورين(توبة بن الحمير -

 108:ص13ج
 التو زونيني-

 331:ص11ج
 مبارك بن الحسين لقب نفسه محمد بن الحسن= التوزونيني -
 علي التوفلعزتي=التوفلعزتي-
 التوماناري  -ف-محمد بن محمد=التوماناري -
 م بن محمد بن عبدالرحمن التوماناري احمد بن ابرهي=التوماناري -
 )زوجة محمد بن الحسين بن هاشم(تونا بنت الحسين بن هاشم -

 147:ص11ج
 )استاذ(التوسني بن بيه الدكالي العوني-

 102:ص13ج
 266:ص15ج

 )شيخ) (الحاج(التهامي  -
 264:ص8ج

 )خزان يهودي(التهامي-
 308:ص16ج

 )شاعر(التهامي-
 231:ص3ج

 )طالب(التهامي االعرابي-
 99:ص8ج

 )باشا مراكش(التهامي =االكالوي=الكالوي المزواري  -
 316،341:ص1ج

 96،97،98،99،239،261،359:ص2ج-
 ،146،224،369،374،385،389،)م(130:ص3ج

390،391،35،257،376،378 
 ،57،74،75،131،132،134،140،143:ص4ج

145،146،151،154،155،158،178،180،181 
182،185،186،207،208،209،273 

 81،84،91،149:ص7ج



 

 265،280:ص8ج
 154:ص9ج
 237:ص11ج
 142،163:ص12ج
 18،361:ص13ج
 174،7،38:ص14ج
 234:ص15ج
 ،93،100،101،110،281،286،287:ص16ج

288،290،292،298،299،300 
 9،197،199،200،218،220:ص18ج
 141،163،238:ص19ج
:ص20ج

46،48،54،64،82،84،85،86،87،90،93،94،95،96،98،101،107،108،10
9،110، 

135،137،171،172،173،193،194،222 
 التهامي االوبيري -

 333:ص18ج
 التهامي االيليغي=التهامي بن احمد االيليغي

 123:ص4ج
 38،326:ص16ج
 234:ص19ج

 )يتقدم الطائفة الناصرية(التهامي بن احمد بن الحسين -
 278:ص17ج

 )قاضي(التهامي بن احمد الناصري -
 279:ص15ج

 )قاضي(ن الحسن بن سليمان الناصري التهامي ب-
 35،61:ص10ج

 التهامي بن الحسن التازاريني-
 290:ص16ج

 )فقيه(التهامي بن الحنفي بن المدني -
 256:ص6ج

 )استاذ(التهامي الفرمي الجراري -
 83:ص5ج
 234،262:ص11ج

 )قائد(التهامي القريشي-
 83:ص20ج

 
 )حرطاني(التهامي بن مبارك-

 308،309:ص16ج
 بن القائد محمد بن علي الجراري التهامي -

 م،157:ص19ج
 )التيجانيين(-ف-التهامي بن محمد-

 104،105:ص18ج
 )تلميذ الجشتيمي(التهامي بن المكي-

 256،257،311:ص6ج
 )قاضي(التهامي المنزلي-

 319:ص15ج
 التهامي الناصري -

 270:ص18ج
 التهامي الركني-

 184،300:ص15ج
 التيجان احمد-

 23:ص10ج

 احمد بن عبدالرحمان التيزركيني=يالتيزركين-
 )رئيس(عبدهللا بن سعيد =التيظاهاريني-
 محمد التيمزليطي= التيمزليتي-
 محمد التمكيدشتي=التيمكدشتي -
 الحسن التمكيدشتي=التيمكدشتي -
 )طاغية مشهور في الحروب(تيمور -

 162:ص4ج
 )شيخ(الحسن التيييوتي = التيييوتي-
 ')قائد(التيييوتي  محمد بن ابراهيم=التيييوتي -

- حرف الثاء-                
 )زوجة سهيل بن عبدالرحمان(الثريا-

 107:ص13ج
 )كاتب(الثعالبي-

 100:ص10ج
 116:ص16ج

شرس-
ٔ
 ثمامة بن ا

 178:ص19ج
 الثوري -

 205:ص19ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- حرف الجيم-                 
 )العالم(جابر-

 60:ص14ج
 )دفين تادال(جابر-

 301:ص15ج
 )الصحابي(جابر بن عبدهللا-

 185،186:ص11ج
 135،178:ص19ج

 جاجا بنت المدني بن احمد الميموني-



 

 256،257:ص6ج
 ابن بحر=عمرو بن بحر=الجاحظ-

 241:ص9ج
 107:ص10ج
 185،186:ص11ج
 127:ص17ج
 358:ص18ح

 محمد بن محمد جافور االيسي=جافور -
 جالوت-

 59:ص18ج
 )فقيه(وي البعمرانيجامع بن ابراهيم اليعزا-

 30،31:ص2ج
 )197:(ص12ج
 51:ص13ج

 )فقيه/استاذ(جامع بن الحسين بن علي البيشوريني الساحلي-
 271،273:ص10ج
 182،292:ص12ج
 198:ص13ج

 جامع الشركي-
 93:ص14ج

 جامع بن عمر بن محجوب الرخاوي-
 187:ص20ج

 جامع بن محمد بن الطيب البوزاكارني  التازروالتي-
 57،61:ص12ج
 29،116:ص13ج
 121:ص18ج

 )شهيد(جامع االصليتني المجاطي=جامع بن محمد بن باها االصليتني المجاطي-
 )39(،31:ص9ج
 156،158:ص10ج

 )شاعر(جامع بن محمد بن علي ايغيل االقاوي-
 415:ص3ج
 261،262:ص16ج

 جامع بن موسى االيوبي البعمراني-
 94،95:ص20ج

 جامع بن همو االزونيضي المجاطي-
 370:ص1ج

 جبريل-
 87،241:ص4ج
 125:ص6ج
 207:ص9ج
 196،414:ص13ج
 139،157:ص15ج
 185،233:ص17ج

 )صاحب النوادر(جحا -
 160:ص10ج

 الجداوي-
 303:ص11ج

 
 
 جذيمة-

 272:ص9ج
 72،320:ص18ج

 الجراري -

 273،309،310:ص16ج
 )القائد(عياد الجراري =عبدالسالم الجراري =الجراري -
 )لمعدري زوجة محمد بن مسعود ا(الجرارية-

 26:ص13ج
 )كابتان(جرانتو-

 190:ص14ج
 عبدالقادر الجرجاني البياني=الجرجاني-
 جرجي زيدان-

 294:ص2ج
 224:ص3ج

 ابراهيم بن عبدهللا الجرفي=الجرفي-
 )القائد(جرمان-

 226:ص11ج
 جرول-

 311:ص2ج
 الجرومي-

 403:ص18ج
 )الشاعر(ابن المراغة=جرير-

 321:ص1ج
 311:ص2ج
 75:ص3ج
 80،91،185،190،228،266،271،272:ص9ج
 26،100،124:ص10ج
 13،277:ص11ج
 207:ص16ج
 130،185:ص17ج
 211،291،347،359:ص18ج

 الحنفي بن علي الكزولي التملي=الجزولي-
 )قاتل كليب بن وائل(جساس بن مرة-

 79:ص9ج
 محمد جسوس=جسوس-
 ابوزيد= عبدالرحمان بن عبدهللا الجشتيمي=الجشتيمي-
 )القائد(الجعائدي-

 216:ص19ج
 )الشاعر(الجعبري -

 272:ص8ج
ل يعزى ويهدى-

ٓ
 جعفر دفين الركن ا

 178،183:ص10ج
 جعفر البرمكي-

 380:ص1ج
 247:ص11ج

 )ص(جعفر بن ابي طالب ابن عم الرسول-
 109،110،111:ص1ج
 186:ص7ج
 78:ص8ج
 276:ص9ج
 298،326:ص11ج
 202:ص12ج
 402:ص13ج
 187،315:ص16ج
 215:ص17ج

 جعفر الطيار-
 276:ص1ج



 

 235:ص4ج
 
 )االلغي(جعفر بن عبدهللا بن علي -

 267،343:ص2ج
 جعفر بن عبدهللا الكامل-

 50:ص5ج
 50:ص12ج
 265:ص13ج

 )قتيل البصرة(جعفر بن عبدهللا-
 5:ص13ج

 جعفر بن علي بن محمد بن ناصر الناصري -
 34،57،58،59:ص10ج

 جعفر بن فالح-
 205،220:ص2ج
 301:ص4ج
 39:ص15ج
 328:ص18ج

 بن يحيا التينبكـتي جعفر بن محمد-
 169:ص18ج

 )الصحابي(جعفر بن محمد -
 135:ص19ج

 جعفر بن محمد بن عبال-
 254:ص18ج

 )شيخ(جالل الدين المحلى-
 85:ص16ج

 جمال الدين االفغاني-
 161:ص2ج
 80:ص16ج

 جمال بن محمد بن الحسن عزمي-
 199:ص16ج

 )شاعر(جميل بثينة-
 188:ص10ج

 عمرو بن بحر=ابن بحر=الجاحظ-
 142:ص2ج

 محمد الجنان الفاسي=الجنان الفاسي-
 )االمام(الجنيد -

 205،219،255:ص1ج
 111:ص8ج
 301:ص15ج
 90:ص16ج
 5،156:ص19ج

 )استاذ(الجواد الصقلي-
 54:ص17ج

 )الجنيرال الفرنسي(جوان-
 177:ص17ج
 220:ص18ج
 270:ص20ج

 )الشيخ المصري (جودة-
 112:ص18ج

 )القبطان الفرنسي المستشلح(جوستينار-
 59:ص1ج
 198،210:ص4ج

 )الكاتب(الجوهري -

 22:ص5ج
 )الكدالي(الجوهري بن سكن-

 47،303:ص11ج
 جويرية-

 174:ص7ج
 )عبد بوحمارة(الجيالني-

 65:ص20ج
 
 
 )شاعر/شيخ(عبد القادر الجالني البغدادي= الجالني البغدادي-

 225،275:ص1ج
 53:ص3ج
 274:ص6ج
 205:ص10ج
 119،200:ص12ج
 290:ص13ج
 130،144،315:ص14ج
 154:ص15ج
 243،340،341:ص16ج
 254:ص18ج
 120:ص19ج

 )قائد(الجياللي الدمناتي-
 291:ص15ج
 36:ص20ج

 )عالمة/الحافظ(الجياللي السباعي-
 316،324:ص11ج
 266:ص15ج

 الجياللي بن علي البوسليماني السكراتي-
 221،237،353:ص11ج

 )قائد(الجيالني الشرادي-
 38:ص20ج

 )مدير(الحريزي الشاوي الجيالني بن محمد الجيالني-
 19:ص8ج

 الجهني-
 360:ص18ج

 )يضرب بها المثل(جهينة-
 60:ص10ج

 )والدابو االنوار محمد الصحراوي(الجيه-
 297،302:ص4ج

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -حرف الحاء-               
 )الجواد العربي المعروف(حاتم الطائي -

 382:ص1ج
 67،82،149:ص9ج
 356:ص18ج
 205:ص19ج

 )صاحب كـتاب الدور االعلى/من اقطاب الصوفية (الحاتمي -
 213:ص12ج
 295:ص13ج
 310،312:ص15ج
 94:ص17ج
 348:ص18ج

 )القائد(الحاحي-
 206:ص5ج
 119:ص18ج
 88:ص20ج

 )القائد(عبدالرحمان = حاديمان-
 )شاعر(ابن عباد فارس النعامة =الحارث بن عباد-

 233:ص2ج
 36:ص4ج
 186:ص9ج
 124:ص17ج

 حارث بن مضاض الجرهميال-
 390:ص18ج

 الحارث الهاللي-
 174:ص7ج

 )شارك في غزوة بدر(الحارث بن همام -
 198:ص4ج
 108:ص13ج
 289،290،305:ص18ج

 )الشاعر(حازم-
 360:ص1ج

 )الشاعر(حافظ ابراهيم -
 250:ص2ج
 168،198:ص9ج
 188:ص17

بي العالء ادريس بن محمد العرافي الفاسي -
ٔ
 حافظ ا

 318،319:ص11ج

 حافظ البغوي-
 31:ص11ج

 ابوحجر العسقالني=ابن حجر=ابن الحجر الحافظ=الحافظ بن حجر-
 17:ص4ج
 288،305:ص5ج
 226،227:ص6ج
 18،207،267:ص8ج
 405،419:ص9ج
 186:ص10ج
 273،307:ص11ج
 99،199،298،331:ص13ج
 300:ص14ج
 116،124:ص16ج
 79،160:ص19ج

 )ئدالقا(الحافظي =الحافظ الدليمي=الحافظ الشرادي-
 42،71،80:ص20ج

 الحاكي بنت عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الصالحي-
 65:ص7ج

 
 )شريف من اصحاب محمد العربي المضغري (حال رباني-

  311:ص16ج
 حام-

 5،167:ص20ج
 حامد بن احمد بن علي الشرحبيلي-

 239،248:ص18ج
 بن محمد-ف-حامد بن محمد= حامد الداودي-
 بن يحيا -ف-
 )ستاذ بزاوية احمد الزوينا(حامد بن الزوين-

 273،275:ص15ج
 149:ص18ج
 90:ص20ج

 )االمين(حامد بن عبدالنعيم-
 74،94:ص19ج

كرام(حامد بن الحاج محمد -
ٔ
خ احمد ا

ٔ
 )ا

 102:ص16ج
 )االمين(الداود -ف-حامد بن محمد=يحيا الداودي -ف-بن محمد-ف-حامد بن محمد-

 72،100،102،103:ص19ج
 )اديب(هللا الحامدي.ابوع=مديمحمد بن الحافظ الحا=الحامد-
 حاميتي-

 148:ص14ج
 حاميدو-

 155:ص15ج
 )االمام(الحبشي-

 224،231:ص18ج
ل تاغرابوت(محمد الحبيب بن ابراهيم )= الحاج(الحبيب-

ٓ
 )من ا

 الحببيب التانالتي)=استاذ بتنالت) (الحاج(الحبيب-
 74،80:ص8ج
 200:ص11ج
 85:ص12ج
 56،58،59:ص17ج

 لبصيرالحبيب بن ابراهيم ا-
 156:ص12ج

 )فقيه من الزاوية العمرية(الحبيب بن احمد -



 

 298:ص16ج
 )الفقيه(الحبيب بن احمد  التودغي-

 301:ص20ج
 )الفقيه)(بن علي(الحبيب بن احمد-

 82:ص15ج
 الحبيب التمراوي االنزاضي=الحبيب االتزاضي-

 86،210،211:ص5ج
 431،432:ص13ج

 الحبيب االسغاركيسي-
 222:ص7ج

 اوس الحبيب بن-
 311:ص2ج

 )القائد(الحبيب باقا الفطواكي=الحبيب باقا=الحبيب باقا المجاطي-
 266:ص3ج
 178،179:ص6ج
 166،174،191:ص19ج
 68،82:ص20ج

 )ابن بال(الحبيب-
 262:ص19ج

 
 
 )العالمة(الحبيب البوشواري -

 209،240،259،260:ص10ج
 29:ص11ج
 93:ص20ج

 )القائد(الحبيب بن بيروك -
 277،278:ص19ج
 12:ص20ج

 الحبيب التامانارتي-
 269:ص20ج

 الحبيب االنزاضي=الحبيب التمراوي االنزاضي-
 )الشيخ(الحبيب بن الخوجة -

 70:ص12ج
 الحبيب الصوابي-

 119:ص2ج
الحبيب بن عبد السالم بن الحسن )=العالم(الحبيب بن عبد السالم السكرادي-

 السكراتي
 236،364:ص11ج
 224:ص16ج

 )اخ المؤلف(د الحبيب بن علي بن احم-
 271،272،282:ص2ج
 53:ص3ج
 66:ص12ج

الحبيب =الحبيب البوسليماني الجراري =الحبيب السكراتي=الحبيب بن علي السكرادي-
 )عالمة(الحبيب السكرادي الجراري =الحبيب الجراري =البوسليماني

 265،323:ص1ج
 116،122،125،156،279،334،340:ص4ج
 81،82:ص5ج
 141:ص6ج
 154،155،176:ص9ج
 145،156،222:ص11ج
 194:ص12ج
 43،226،323،326،353:ص13ج

 218،222،223:ص15ج
 18،181،182:ص19ج

 )ابن علي بن عبدهللا االلغي(الحبيب-
 376،383:ص1ج
 69:ص2ج

 الحبيب=الحبيب بن علي الكرسيفي=الحبيب بن علي بن عبدهللا الكرسيفي-
 210،224،251،252:ص9ج
 14،239،244،354:ص11ج

 )الفقيه(الحبيب بن عمر -
 298:ص16ج

 )االستاذ(الحبيب الفركالئي الرسموكي-
 260:ص10ج
 74:ص12ج

 )االستاذ(الحبيب المالكي الجزائري -
 267:ص8ج

 )الكلميمي(الحبيب بن مبارك-
 272:ص6ج
 227،228:ص17ج

 )قاضي اينزكان(الحبيب المثقال السويري -
 97:ص3ج

 بن محمد) القاضي(الحبيب-
 203:ص17ج

 )صالح(الحبيب بن محمد -
 202:ص3ج

 الحبيب بن محمد اوعامو التزنيتي-
 202:ص13ج

 )البوشواري (الحبيب بن محمد بن الحاج عابد -
 288،325:ص17ج

 الحبيب بن محمد بن العربي-
 127،210:ص5ج

 )الفقيه(الحبيب بن محمد الييبوركي-
 276،296،298:ص14ج

 )القاضي(الحبيب ابن المختار بن عمر الورزاري -
 325:ص15ج

 )االستاذ(بيب المهاجيالح-
 260:ص10ج

 )العالمة(الحبيب الهشتوكي = الحبيب الميلكي الهشتوكي-
 370،372:ص3ج
 134:ص4ج

 حبيبة بنت البشير بن المدني الناصري -
 49:ص10ج

 حبيبة بنت سعيد بن الطيب االغرابوية-
 100:ص11ج

 حبيبة بنت علي الدرقاوي-
 324:ص1ج

 حبيبة بنت علي بن عبدهللا االلغي-
 388:ص1ج

 حبيبة بنت محمد بن العربي االدوزي -
 325:ص13ج

 )استاذ(حجاج بن عبدالعزيز الشاوي المزابي-
 19:ص8ج

 الحجاج بن يوسف الثقفي-
 282:ص7ج



 

 61:ص9ج
 178:ص19ج

 حجة هللا محمد بن احمد اكنسوس القريشي الهاشمي-
 102:ص11ج

 )عالمة(الحجوجي الدمناتي-
 81،100:ص7ج
 177:ص9ج

 )ئدقا(الحدادي-
 181:ص14ج

 )قائد(حدو الورايني-
 237:ص11ج
 44:ص20ج

 )سيدي(حدوش-
 79:ص15ج

 حدية بنت سيدي منصور -
 141:ص14ج

 )الصحابي(حذيفة اليماني-
 82:ص1ج
 249:ص11ج
 129:ص19ج

 حرازم-
 129:ص17ج
 144:ص19ج

 )االمام(الحراق-
 189،199:ص1ج
 200:ص12ج
 206،408:ص13ج
 33:ص16ج
 7:ص19ج

 )ئدقا(الحران السعدي-
 411:ص3ج
 238:ص20ج

 حربيل بن جالوت-
 332:ص13ج

 محمد بن احمد الحربيلي=الحربيلي-
 )حداد(الحرثاني-

 144:ص13ج
 الحرث بن كعب-

 77:ص9ج
 )شاعرة(حرقة بنت النعمان بن المنذر -

 208:ص9ج
 حركيل بن الحسن بن جعفر الولتيتي=حركال الولتيتي-

 244،245،246:ص12ج
 الرسموكيحركيل بن زوزان بن علي -

 203:ص11ج
 241:ص19ج

 )اديب وصاحب المقامات(الحريري -
 232:ص1ج
 142،266،293:ص3ج
 9:ص4ج
 14:ص7ج
 267،268:ص8ج
 36،96،98،125،126:ص9ج

 247،277:ص11ج
 261:ص12ج
 423:ص13ج
 78:ص16ج
 232،322:ص17ج
 199،389:ص18ج

 مسعود=الحريزي المنياري الشاوي-
 الحزار-

 168:ص19ج
حسين-

ٔ
 حسا ا

 91،121:ص18ج
 )الشاعر(حسان بن ثابت االنصاري -

 24،58:ص1ج
 142:ص2ج
 70،276:ص8ج
 62،69،91،181:ص9ج
 269:ص12ج
 54:ص14ج
 213،216:ص16ج
 125،137:ص17ج

 )طالب)(فقيه بايت ابراهيم(الحسن -
 234،335:ص2ج

 )حفيد احمد الفقيه(الحسن-
 38:ص16ج

 )الفقيه والد المدني الفقيه(الحسن-
 108:ص19ج

 )خليفة تطوان/واليم(الحسن-
 289:ص2ج

 )القائد/ابن عم القائد عبدالرحمن بن سعيد القائد)(الحاج(الحسن-
 234:ص15ج

 )مدرس بمدرسة اغمات)(الحاج(الحسن-
 279:ص8ج

 )تونودي(الحسن بن ابراهيم-
 138:ص20ج

 )النجيب(الحسن بن ابراهيم -
 381:ص18ج

قاوي(الحسن بن ابراهيم -
ٔ
 )قائد ا

 257:ص19ج
 )حفيد الشيخ محمد ابراهيم التامانارتي(ن ابراهيم الحسن ب-

 63:ص16ج
 )استاذ(الحسن بن ابراهيم االساوي-

 209:ص10ج
 )عالم(الحسن بن ابراهيم االنامري الساموكني-

 103:ص9ج
 الحسن بن ابراهيم اكنتام-

 215:ص14ج
 الحسن بن ابراهيم االينزكاني-

 311:ص14ج
 الحسن بن ابراهيم البرجي الثوري -

 28،90،91:ص5ج
 الحسن بن ابراهيم البصير-

 93،156:ص12ج



 

الحسن بن ابراهيم بن )=قائد(الحسن بن ابراهيم بن بلعيد الويراني المرييضي االقاوي-
 بلعيد

 56،66،67:ص7ج
 147،148:ص19ج
 185:ص16ج
 317:ص17ج

 )التاكانزي (الحسن بن ابراهيم-
 133:ص1ج

 الحسن بن ابراهيم التامانارتي-
 47،53،65:ص7ج

 )قائد(الحسن بن ابراهيم التامري -
 64،65،66،67،407:ص3ج
 286:ص5ج
 258،268:ص11ج
 162،164:ص14ج
 30،48:ص15ج
 133:ص19ج

 الحسن بن ابراهيم التيسالئي الماسي-
 8،83:ص5ج

 )باشا اكادير(ابوعلي =الحسن بن ابراهيم الحاحي-
 350:ص2ج
 120:ص9ج
 361:ص13ج
 234:ص15ج
 18،19:ص18ج

 )عالم(يم بن عبدالملك الحاحيالحسن بن ابراه-
 8،71،74:ص19ج

 )من بني مالل(الحسن بن ابراهيم الكدميري -
 287:ص15ج

 )قائد(الحسن بن ابراهيم اللحيان الدليمي-
 152،165،169،170،171:ص14ج

 الحسن بن ابراهيم الشيخ محمد بن ابراهيم -
 59:ص7ج

 )استاذ(الحسن ابوكاري -
  77:ص15ج

 اوي الساحليالحسن بن احماد التامر -
 85:ص5ج

 )ابن اخ المؤلف(الحسن بن احمد-
 273:ص2ج

 )من عنق االحد(الحسن بن احمد-
 58،66:ص19ج

 الحسن بن احمد -
 122،123:ص14ج

ل بيهي(الحسن بن احمد-
ٓ
 )من ا

 267:ص18ج
 )فقيه(الحسن بن احمد بن ابراهيم الكطيوي -

 188:ص16ج
لحسن الكوسالي ا=الحسن بن احمد بن ابراهيم السماللي الساحلي-

 )اديب(ابو علي الكوسالي=الكوسالي=السماللي
 66،193،207:ص2ج
 ،157،159،160،167م،144م،143م،141:ص3ج

168،169،170،202 
 218،252:ص4ج

 303:ص5ج
 90،222،230:ص7ج
 29،213،214،230،240،256:ص9ج
 28،70،102،116،149:ص10ج
 197:ص11ج
 222،228،229،294،305،306:ص12ج
 42،120،122،189:ص13ج
 94،338،425،426،427،429:ص18ج

 الحسن بن احمد االخصاصي-
 158:ص10ج

شلح-
ٔ
 الحسن بن احمد ا

 316:ص17ج
 الحسن بن احمد االكلوي-

 213:ص13ج
وجمل-

ٔ
وجمل المزالي=الحسن بن احمد ا

ٔ
 )فقيه(الحسن بن احمد ا

 315:ص5ج
 14،167:ص6ج
 8،11،305،306،310:ص14ج

 الحسن بن احمد االفراني=رانيالحسن بن احمد بن بلقاسم االف-
 33:ص10ج
 18،34،100،101،121،157،160،161:ص11ج

163،165،197،214،248 
 141،341:ص18ج

 الحسن بن احمد البعمراني-
 98:ص5ج

 )قائد(الحسن البنيراني=الحسن بن احمد االلبنيراني المجاطي-
 170:ص1ج
 211:ص3ج
 98:ص5ج
 205،206،207:ص20ج

 )اديب وباحث(البونعماني=نيالحسن بن احمد البونعما-
 23،44،65:ص1ج
 360،361:ص2ج
 81:ص3ج
 22،140:ص5ج
 137:ص6ج
 85،151:ص7ج
 266،268:ص9ج
 68،69،261،266:ص12ج
 77،88،106:ص14ج
 201،202،382:ص18ج

 الحسن بن احمد بن بوكاير-
 122:ص18ج

 الحسن بن احمد بن بيهي-
 168،189:ص15ج

 الحسن بن احمد التاغاتيني-
 278:ص18ج

 
 )فقيه(الحسن بن احمد التامري -

 348:ص2ج
 الحسن بن احمد التيزنيتي-

 256:ص13ج
 )مشارط بمدرسة تيفلت بايت صواب(الحسن بن احمد التيزكايــي-



 

 315،321:ص17ج
 الحسن بن احمد التيمكيدشتي-

 145:ص14ج
 الحسن بن احمد التيمكيلجتي-

 266:ص15ج
 )يخ الفقيهالش(الحسن التيييوتي=الحسن بن احمد التيييوتي-
 الحسن بن احمد الحافظ-

 252:ص14ج
 الحسن بن احمد الدقاق-

 252:ص14ج
 )فقيه(الحسن بن احمد بن الحسن بن محمد التاكوشتي-

 73:ص8ج
الحسن بن احمد الرسموكي = الحسن الرسموكي=الحسن بن احمد الرسموكي-

الحسن بن احمد بن مبارك الرسموكي البوعنفري =البوعانفيري 
 )عالم بالمدرسة السباعية/الفقيه(عليابو=السباعي

 312:ص1ج
 178:ص5ج
 184،197،198:ص6ج
 274،278،285:ص15ج
 275،276،)274(،268،269:ص18ج

ل بن عمر(الحسن بن احمد بن سعيد -
ٓ
 )عالم ا

 151،157:ص8ج
 الحسن بن احمد بن صالح االلغي-

 51:ص2ج
 الحسن بن احمد بن الطاهر بن بكريم-

 7:ص5ج
 ن عبدالرحمن الركراكي السكـتانيالحسن بن احمد ب-

 265:ص18ج
 )عالم(الحسن بن احمد بن عبدهللا-

 275،276:ص17ج
 الحسن بن احمد بن عبدهللا بن سعيد االلغي-

 120:ص1ج
 الحسن بن احمد بن عدي الساحلي-

 103،120،121،134:ص5ج
 )استاذ(الحسن بن احمد بن علي االلغي-

 333،)328(،111،113،115:ص2ج
 206،207،208:ص13ج

ل فكومت من الويساعديين من احفاد محمد بن (الحسن بن احمد بن عمر -
ٓ
من ا

 )ويساعدن
 233:ص19ج

 الحسن الكزويــي االيسقالني=الحسن بن احمد الكزويــي-
 )فقيه(الحسن بن احمد بن محمد بن ابراهيم االزاريفي-

 10،54:ص8ج
 تيمكيدشتيتلميذ الهاشم بن الحنفي ال(الحسن بن احمد بن محمد االدوزي -

 317:ص6ج
الحسن بن احمد بن محمد =الحسن بن احمد بن محمد بن ابراهيم الميموني-

الحسن بن احمد بن محمد =الحسن التيمكيدشتي=التيمكيدشتي=التيمكيدشتي
 الحسن بن احمد الرسموكي =التيملي

بن ابراهيم العدناني الحسني الميموني -ف-الحسن بن احمد بن محمد=التيمكيدشتي
 )االمام والرئيس(ابوعلي=كيدشتيالتيم

 164،194،266:ص1ج
 142،232،302،325،357،361:ص3ج
 25،323،324:ص4ج

 ،66،76،152،153،158،163،170،180:ص5ج
216،263 

 ،84،90،96،100،172،173،174،183:ص6ج
184،185،187،196،203،251،252،256،258، 

)262(،263،265،267،268،270،274،275، 
276،277،278،281،282،283،284،285،286، 
289،290،291،293،294،296،297،298،299، 

300،301،303،304،306،307،312،316،321 
 125،221،225،237:ص8ج
 128،152،156:ص9ج
 157،282:ص11ج
 97،282:ص12ج
 ،12،15،16،17،48،49،50،101،104:ص13ج

210،211،212،213،303،305،312،365،439 
 9:ص14ج
 269:ص15ج
 170،234:ص16ج
 28،65:ص17ج
 ،27،177،234،256،260،261،264:ص18ج

265،267،362 
 45،46،47،53،123،126،217:ص19ج
 270:ص20ج

 الحسن بن احمد بن محمد بن اسماعيل-
 222،223:ص18ج

 )شيخ(الحسن بن احمد بن محمد -
 149،221،233:ص8ج

الحسن التياسينتي =الحسن التياسنتي=الحسن بن احمد بن محمد التياسينتي-
 )وابن عم علي الدرقاوي)(الفقيه(نارتيالتاما

 79،178،181،188:ص1ج
 8،10،33،90،)5:(ص2ج
 152،209:ص5ج
 3،62،63:ص7ج
 95:ص9ج
 209:ص17ج
 207:ص20ج

 الحسن التيملي االيرازاني=الحسن بن احمد بن محمد التيملي االيرازاني الجزولي-
 )فقيه(الحسن بن احمد بن محمد الجشتيمي-

 )262(،147:ص6ج
 )فقيه(بن احمد بن محمد الكسيمي البوزوكي الحسن-

 257،260:ص8ج
 )ابن خال المؤلف/مؤلف(الحسن بن الفقيه سيدي احمد بن محمد العربي -

 149:ص8ج
 )اليعقوبي(الحسن بن احمد بن محمد بن العربي-

 8،128،213:ص5ج
 الحسن بن احمد بن مسعود المعدري -

 122،141،142،151،152،181:ص13ج
 بن موسى التازروالتي الحسن بن احمد-

 56،57:ص12ج
 الحسن بن سالم االخصاصي=الحسن االخصاصي-

 238،239:ص3ج
 253:ص5ج
 145،148،341:ص13ج
 113:ص18ج



 

 )قائد(الحسن االدائي-
 111:ص9ج

 )امين(الحسن بن ادريس -
 124:ص7ج

 )رئيس(الحسن ازكوك المجاطي-
 218،221،227:ص20ج

 الحسن االساوي-
 284:ص7ج

 )مقدم(داون المزاري الحسن بن اس-
 185:ص14ج

 الحسن االسفي-
 325:ص15ج

 الحسن االسيكسي السكسيوي-
 270:ص18ج

 الحسن اضارضور -
 270:ص18ج

 االعرابي=الحسن االعرابي-
 57،147،260:ص13ج

 )استاذ(الحسن االغماتي-
 223:ص18ج

 )اخذ عن االستاذ محمد بن عبدهللا االلغي(الحسن بن الحاج االفراني-
 181:ص1ج

 لحسن افكور ا-
 156،158:ص15ج

 )استاذ(الحسن  بن علي بن ابراهيم االكريفي-
 320:ص15ج

 )استاذ(الحسن االكالوي-
 39:ص10ج

 )استاذ(الحسن االمزالي-
 255:ص8ج

 )فارس من ٕاداومنو(الحسن اوباشا-
 112:ص20ج

 )قاضي متوكة(الحسن اوباها-
 194:ص15ج
 216:ص17ج
 128:ص18ج

 يرالحسن بن بلخ=الحسن اوبخيس-
 208،224،226:ص20ج

 الحسن التيكزريريني=الحسن اوتكزريرين الحاحي-
 197:ص15ج

 )القارئ السبعي(الحسن اوكراح-
 99:ص19ج

 )استاذ(الحسن االلوزي -
 156،161:ص16ج

 الحسن االيتيكني-
 127:ص9ج

ل يحيا بن موسى الولياضي-
ٓ
 الحسن االيدوكسي من ا

 240:ص17ج
 مداوزا=الحسن االيدويراني-

 270:ص18ج
 )الحاج(الحسن االيسقالي-

 154:ص15ج
ماالح(الحسن الباحماني بن سعيد التوفلغرتي-

ٔ
 )ا

 239،293:ص17ج
 )استاذ(الحسن الباعقيلي-

 193:ص12ج
 )فقير متجرد من تيزكين من قبيلة كدميوة(الحسن البراييمي-
 الحسن بن البشير الحضيكي االمانوزي االيسي=الحسن بن البشير الحضيكي االمانوزي -

 368:ص1ج
 28:ص9ج
 299،329:ص11ج

 )متصوف(الحسن البصري -
 251:ص11ج
 85:ص16ج
 230:ص17ج
 5:ص19ج

 الحسن بن مبارك البعقيلي=الحسن البعقيلي-
 الحسن بن ابي بكر التيزكيني-

 56،59،67:ص16ج
 االلغي)استاذ(الحسن بن بال-

 390:ص2ج
 )فقيه(الحسن البلخيري -

 151:ص12ج
 )ضيقا(الحسن بن بلعيد المرسي-

 10،11:ص20ج
 )استاذ(الحسن التونيني=الحسن بن بلقاسم التونيني-

 59،66:ص2ج
 )التاحواواتي(الحسن بن بلقاسم بن محمد -

 132:ص1ج
 الحسن بن بلقاسم بن الحسن الكرسيفي-

 155:ص17ج
 الحسن بن بلقاسم الزاوي االلغي-

 15،17:ص2ج
 )عالم(الحسن البنسعيدي-

 152،153،154،161:ص16ج
 بوسكري الحسن -

 275:ص2ج
 )فقيه(الحسن البوزاكارني االخصاصي-

 254:ص6ج
 )  فقيه(الحسن بن عبدهللا=الحسن البوزكارني-

 156:ص11ج
 207:ص12ج

 الحسن البوزيد-
 72:ص17ج

 )رئيس تانكرت باداوتنان(ابو الناقة=الحسن بن محمد =الحسن بوناكة-
 348:ص2ج
 413:ص3ج
 281:ص10ج
 250:ص13ج
 53:ص15ج

 )ملك المغرب(انيالحسن الث-
 217،218:ص8ج
 78،220،264،329:ص11ج
 295:ص12ج
 186:ص13ج
 215:ص18ج



 

 )اخذ عن عبدالقادربن العربي السباعي(الحسن الجعفري الشيشاوي-
 276:ص15ج

 )الولتيتي(الحسن بن جعفر بن عبدهللا-
 246:ص12ج

 الحسن بن ابي جمعة الباعقيلي البيضاوي-
 297:ص3ج

 )الطالب(الحسن الحاحي-
 18:ص8ج
 209:ص13ج

 الحسن بن الحبيب-
 211:ص5ج

 )شيخ(الحسن الحربيلي-
 238،239،240،241:ص20ج

 )تلميذ االستاذ عبدهللا بن محمد االلغي(الحسن بن حسانة االمسراوي-
 174:ص2ج

ل ابن عمرو (الحسن بن الحسن بن احمد بن سعيد -
ٓ
 )عالم من ا

 151،157:ص8ج
 الحسن بن الحسن بن الحسين االصباوي-

 234:ص10ج
 الحسن بن الحسين بن احمد السماللي-

 103:ص5ج
 الحسين االزاريفي=الحسن الشبي=الحسن بن الحسين بن احمد الشبي االزاريفي-

 79:ص3ج
 248:ص4ج
 254:ص5ج
 80:ص7ج
 ،5،6،10،30،31،52،53،55،57،59،60:ص8ج
61 
 95:ص10ج
 152،190،214:ص11ج
 213:ص13ج
 55:ص14ج
 322:ص17ج

 الحسن بن الحسين بن عبدهللا بن محمد=ن االسغاركيسيالحسن بن الحسي-
 256،278،279،313:ص17ج

 الحسن بن الحسين االوريكي-
 272:ص18ج

 )استاذ(الحسن بن الحسين االيدغازالي-
 163:ص10ج

 الحسن بن الحسين البكريمي االكلولي التخفستي-
 34:ص5ج

 )مشارط في ايغبوال(الحسن بن الحسين البونعماني-
 279،281:ص12ج

 )مشارط في المدارس(الحسن بن الحسين الساحلي-
 54،85،97:ص15ج

 الحسن بن الحسين بنوقسيم الساحلي-
 239:ص5ج

 )عالم(الحسن بن الحسين الغازي -
 29:ص8ج

 )استاذ(الحسن بن الحسين القاضي-
 156:ص4ج

 الحسن بن الحسين منهم-
 30:ص13ج

 الحسن بن الحسين اليبوركي-
 277،305:ص14ج

 محاد بن الحميد الغرمي الحسن بن-
 102:ص5ج

 )فقيه(الحسن ابن حماد االدولوكومي-
 320:ص16ج

 )فقيه(الحسن بن حميد بن الحسن االيموكاديري -
 125:ص9ج
 260:ص16ج

 )فقيه(الحسن بن حميد المزوضي الكدالي-
 279:ص15ج

 )فقيه نوازلي(الحسن بن حمو التازونتي العداني-
 147:ص18ج

 )انزكان باشا(الحسن البونعماني-
 271،272،274،287:ص2ج
 139:ص10ج

 )من تزنيت(الحسن البوهي -
 225:ص20ج

 )استاذ(الحسن بن بيهي االكلوئي -
 69،277:ص12ج

 الحسن التادرارتي الباعمراني-
 342:ص3ج
 85:ص5ج

 الحسن التازروالتي المراكشي-
 213:ص9ج
 153:ص19ج

 الحسن التازاريني-
 290:ص16ج

 الحسن التاطاروستي-
 275:ص5ج

 )اخذ عن العالمة المدني بن علي الصالحي(الحسن التاعرابتي-
 149:ص2ج

 )والد التاجر الحاج عابد السوسي المشهور بالبيضاء(الحسن التافراوتي-
 233:ص1ج

 )استاذ بزاوية اكلو(الحسن التافضني البونعماني-
 39:ص13ج

 )الفقيه(الحسن التاكانتي-
 55،59،60:ص19ج

 )استاذ(ي الواكناويالحسن بن الحاج التامر -
 292:ص15ج

 الحسن التباحنفتي الدرقاوي-
 69:ص7ج

 الحسن التبر-
 194:ص14ج

 الحسن بن التقي-
 306:ص16ج

 )قائد(الحسن التكاني-
 14:ص20ج

الحسن التناني التمازووتي =الحسن التناني الدبلوماسي=الحسن التناني-
 )االديب(التيشكيدجي

 146:ص7ج
 139:ص10ج
 446:ص13ج



 

 229:ص14ج
 156،)71:(ص15ج

 )فقيه وكاتب(الحسن بن احمد بن محمد التياسينتي االلغي=الحسن التياسينتي االلغي-
 )فقيه(الحسن التيرستي-

 8،25،230:ص8ج
 )استاذ(الحسن التيملي االيرازاني-

 189،266:ص1ج
 324،325،338:ص4ج
 71:ص5ج
 24،185،255،275،277،284،285:ص6ج
 225:ص8ج
 156:ص11ج
 137:ص12ج
 195،196،206،228:ص14ج
 13،46،148،149،150،324،332،354:ص16ج
 40،41،42،106:ص17ج
 127:ص18ج
 46،48،49،53،60،62،63،65،67،)45:(ص19ج

68. 
 الحسن بن احمد التيييوتي=الحسن التيييوتي -

 التيييوتي= 
 )الرئيس والفقيه(

 121،165،166:ص4ج
 157،303:ص6ج
 32:ص7ج
 22:ص10ج
 207:ص14ج
 182،183،184،185:ص16ج
 ،216،217،218،266،267،)215(،64:ص19ج

268،269 
الحسن بن الحنفي الحضيكي = الحسن بن الحنفي الفياللي الحضيكي االيسي-

 الحسن بن الحنفي بن عبدهللا الحضيكي=الحسن بن الحنفي الحضيكي=االمانوزي 
 368:ص1ج
 28:ص9ج
 158:ص10ج
 298،299،330،342،356:ص11ج

 الحسن بن الحنفي-
 361،362،363:ص3ج

 )قائد(الحسن بن حيدة-
 170،270:ص14ج

 )قائد(الحسن الخلفي-
 111:ص20ج

 )من تامنكالت(الحسن بن ختا بن الطيب التاليويني-
 343:ص16ج

 )اخذ عن احمد بن عبدهللا اقاريضي/طالب(الحسن بن الحاج داود الكرسيفي -
 84،101:ص8ج
 109:ص17ج

 )مجهول(الحسن بن داود-
 133:ص5ج

 )الداودي الحاحي(بن داود الحسن -
 71،73:ص19ج

 )عالم(ابو علي =الحسن بن العربي الدرعي=الدرعي=الحسن الدرعي-
 326،339،340،343،344:ص16ج

 )شاعر(الحسن الدروعي التيملي-
 415:ص3ج

 )تاجر في البيضاء(الحسن الراجي-
 219:ص9ج

سلوادي-
ٔ
 الحسن االفتناوي=الحسن الرا

 68:ص5ج
 207،208،213:ص13ج

 )استاذ(لحسن الرحمانيا-
 64:ص15ج

 الحسن الرخاوي-
 349:ص2ج

 الحسن الركيبي-
 116:ص13ج

 )استاذ بتاوريرت وانو بهشتوكة(الحسن بن الحاج الركراكي-
 312:ص17ج

 
 )قائد(الحسن بن الزبير-

 272:ص20ج
 الحسن الزرهوني-

 233:ص13ج
 الحسن الزياني-

 411:ص3ج
 بن بيهيالحسن بن محمد بن احمد =الحسن الزيكي-

 156:ص11ج
 116:ص13ج
 ،169،170،171،172،173،174،)168:(ص15ج

176،177 
 266:ص18ج

 الحسن الساحلي االغرابوي=الحسن الساحلي-
 83،126،349:ص11ج
 44:ص19ج

الحسن =الحسن بن الساخي بن الحبيب بن مبيريك=الحسن بن الساخي الركائبي-
 الحسن الركائبي االعرابي=الركائبي

 217:ص1ج
 ،158،159،169،)157(،128،129،130:ص12ج

170،171،172 
 31،57:ص13ج

 )شيخ(الحسن السالك-
 150:ص16ج

 الحسن السالمي االيسي-
 210:ص5ج

 الحسن االخصاصي=الحسن بن سالم االخصاصي-
 الحسن السرغيني-

 266:ص8ج
 )قائد(الحسن الكيلولي=الحسن بن سعيد بن احمد الكلولي الحاحي-

 304:ص1ج
 350:ص2ج
 39،192،269:ص4ج
 118،151،158،160،162،171:ص14ج
 197،235،236،237،295،)196:(ص15ج

 )االقاريضي(الحسن بن سعيد-
 158:ص17ج

 )فقيه من ايت محمد الشرفاء(الحسن بن سعيد بن بيهي -



 

 204،213:ص13ج
 الحسن بن سعيد التازونتي-

 147:ص18ج
 )لعينت باوالد جرارمشارط في مدرسة تا(الحسن الركادي =الحسن بن سعيد الركادي-

 101:ص5ج
 342:ص13ج
 213:ص19ج

 )استاذ(الحسن بن سعيد السماللي-
 223:ص2ج

 )شيخ(الحسن بن سعيد بن محمد السوسي الحطيوي-
 51:ص16ج

 الحسن بن سعيد الكيلولي-
 79:ص18ج

 الحسن بن سعيد بن محمد االيغشاني البنائي-
 165،171،172:ص3ج

 )قائد(الحسن السكسيوني-
 14،17:ص20ج

 
 )مؤذن(الحسن السكسيوي-

 348:ص2ج
 الحسن بن سليمان العركوبي-

 88:ص14ج
 )فقيه(الحسن بن سليمان بن يوسف الناصري -

 35،36:ص10ج
 الحسن السمبطيلي-

 236:ص5ج
 الحسن السنطيلي-

 326،353:ص13ج
 الحسن السوسي االيرازاني-

 238:ص11ج
 )فقيه(الحسن الشاوي-

 325:ص15ج
 الحسن بن الشرط-

 197:ص13ج
 الحسن الشعودي االخصاصي-

 174:ص2ج
 الحسن بن صالح التانكرتي-

 339:ص2ج
 الحسن بن الصديق-

 159:ص16ج
 الحسن الطالبي االكلويــي-

 209:ص5ج
 الحسن بن الطاهر السماهري -

 448:ص13ج
 )فقيه(الحسن بن الطيب بن ابراهيم الرسموكي-

 214:ص11ج
 261،262،263،264،265:ص17ج

 خالد االغرابويالحسن بن الطيب بن -
 94،95:ص11ج

 الحسن بن الطيب بن محمد الصغير-
 261،264،265:ص17ج

 )فقيه(الحسن الواغزني الثائر =الواغزني= الحسن الواغزني=الحسن بن الطيب الواغزني-
 318:ص3ج

 102:ص8ج
 258:ص9ج
 260:ص10ج
 141:ص13ج
 134:ص14ج
 255،302،313:ص17ج
 138:ص20ج

الحسن بن الطيفور الساموكني =الحسن بن الطيفور =يالحسن بن الطيفور الساموكن-
 )استاذ(ابوعلي= التيزنيتي

 5:ص2ج
 142:ص3ج
 65،117،185:ص5ج
 90،209،253:ص6ج
 60:ص7ج
 251:ص8ج
 43،90،102:ص9ج
 102:ص10ج
 ،156،266،283،269،271،359،361:ص11ج

365. 
 93،220،303:ص12ج
 12،13،201،234،305،313،315،368:ص13ج

439. 
 30:ص14ج
 107،147:ص16ج
 224:ص17ج

 الحسن بن عابد الوانكضائي-
 142:ص13ج

 الحسن بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد  بن عبدالرحمن-
 310:ص13ج

 )مؤقت جامع الكبير بالبيضاء(الحسن بن عبد الرحمن -
 315:ص13ج

 الحسن بن عبد الرحمن الفلكي-
 300،349:ص13ج

الحسن بن عبدالرحمن االيكراري =ري الحسن بن عبدالرحمن بن ابراهيم االيكرا-
 )استاذ(الحسن بن عبدالرحمن االيكراري =الفلكي

 121،125:ص4ج
 141:ص8ج
 306:ص12ج
 ،310،311،372،382،383،402،420:ص13ج

424،427،428،429،433،435،438 
 137:ص18ج

الحسن االعرج السالمي =الحسن بن عبدالرحمن بن محمد االعرج االيسي السالمي-
الحسن بن عبدالرحمن =الحسن االعرج =سن بن عبدالرحمن السالمي االيسيالح=االيغي
 االعرج 

 368:ص1ج
 28،150،155،156،159،160،254:ص9ج
 158:ص10ج
 304:ص13ج

 الحسن بن عبدالعزيز التينمسالوي الدرعي-
 121،)120:(ص19ج

 الحسن بن عبدالعزيز التيييوتي-
 255:ص6ج

 ري الحسن بن عبدالعزيز بن عبدهللا البوبك-



 

 234:ص10ج
 الحسن بن عبدالسالم السكرادي-

 48،99:ص18ج
 )قائد(الحسن بن عبدهللا-

 144:ص12ج
 )جد التاينزرتيني(الحسن بن عبدهللا-

 87:ص9ج
 )مشارط(الحسن بن عبدهللا -

 57:ص8ج
 الحسن بن عبدهللا بن ابراهيم-

 5:ص18ج
 )فقيه(الحسن بن عبدهللا اوبالوش البعمراني -

 371:ص1ج
 231،232،238،239:ص10ج

 )عم القائد المدني/فقيه(الحسن بن عبدهللا=الحسن بن عبدهللا االخصاصي-
 123:ص18ج
 176:ص20ج

 الحسن بن عبدهللا البوزاكارني-
 340:ص4ج

 الحسن بن عبدهللا الجيشتيمي-
 8،19،22،24،163:ص6ج
 156:ص9ج
 317:ص11ج

 
 بدعبدهللا بن عا= الحسن بن عبدهللا بن الحسن االيسي السالمي-

 154:ص9ج
 )فقيه(الحسن بن عبدهللا بن الحسن الساموكني-

 88:ص9ج
 الحسن بن عبدهللا بن خالد الكرسيفي-

 71:ص17ج
 )الفقيه(الحسن بن عبدهللا بن سعيد-

 71،78،83،84،97:ص19ج
 )خليفة اخيه محمد في المدرسة االلغية(الحسن بن عبدهللا بن صالح االلغي-

 164:ص1ج
 400:ص3ج

 الحسن بن عبيل=هللا الغرمي الجراري الحسن بن عبد-
 230:ص8ج
 230:ص12ج
 89،90:ص18ج

 الحسن بن عبدهللا بن عبدالوافي السماللي-
 24:ص11ج

 )فقيه(الحسن االغباولي الماسي= الحسن الماسي=الحسن بن عبدهللا الماسي-
 60:ص2ج
 108،110،162،208:ص5ج
 77،177:ص8ج
 31:ص13ج
 5،12،140:ص14ج
 23،33:ص17ج

 بن عبدهللا بن محمدالحسن -
 166:ص17ج

 بن ابي زيد الكرسيفي-ف-الحسن بن عبد هللا بن محمد-
 12،19:ص5ج
 96:ص17ج

 الحسن بن عبدهللا بن محمد البوشيكري -
 146:ص11ج

 الحسن بن عبدهللا بن محمد التيكاتيني البوشواري -
 221:ص17ج

 )استاذ(الحسن بن عبدهللا بن محمد السماللي-
 181،199،369:ص1ج
 158:ص8ج

 بوتزكارت=بن عبدالرحمن-ف-الحسن بن عبدهللا بن محمد-
 85،95،96،97:ص17ج

 )الفمحصني(الحسن بن عبدهللا بن محمد-
 86:ص1ج

 )فقيه(الحسن بن عبدهللا بن يوسف-
 151،156:ص8ج

 الحسن بن عبال بن محمد التاطاروستي االخصاصي-
 285:ص11ج

 ان التمليالحسن بن عثم=الحسن بن عثمان الجزولي التملي-
 90،133:ص5ج
 13،15،18،21،22،33:ص7ج
 174،289:ص8ج
 269،270،276:ص13ج
 174،339:ص18ج

 )عالم/الشيخ(الحسن بن عثمان-
 20:ص12ج

 
 الحسن بن عثمان المعتبط شابا االغرابوئية التيزنيتي-

 115:ص13ج
 )قاضي(الحسن بن العربي المرسي-

 81:ص3ج
 )فقيه(الحسن العفياني التيزنيتي-

 111،258،264،374:ص2ج
 125،282:ص4ج
 85،239:ص5ج
 285:ص12ج
 215،216،227،264:ص13ج
 189:ص14ج

 )االديب(الحسن بن علي -
 258:ص19ج

ل يعزى ويهدى(الحسن بن علي -
ٓ
 )دفين انعيض،ا

 177،178،182:ص10ج
وبو -

ٔ
 )عالم(الحسن بن علي بن ابراهيم ا

 193،195:ص16ج
 الحسن بن علي االغرابوي-

 94،95:ص11ج
 )االيديكلي التملي(سن بن علي الح-

 6:ص17ج
 الحسن بن علي االيغشاني-

 179:ص3ج
 )قاضي(الحسن بن علي ابو الرداني-

 101:ص8ج
 الحسن بن علي بن ابي طالب-

 110،111:ص1ج
 284:ص8ج
 175:ص11ج



 

 الحسن بن علي البوسليماني-
 221:ص11ج

 )فقيه(الحسن بن علي البونعماني-
 279،281:ص12ج

 الشريف التازروالتيالحسن بن علي -
 36:ص5ج
 182:ص10ج
 11:ص20ج

 )فقيه تيمكيدشتي يتولى النوازل في محكمة تافراوت(الحسن بن علي التازونتي العداني -
 146:ص18ج

 )فقيه(الحسن بن علي التيملي-
 303:ص6ج

 )الطالب(الحسن بن علي التيييوتي-
 139:ص1ج

 )التازروالتية من رجاالت االسرة(الحسن بن علي بن الحسن بن الشيخ-
 19:ص5ج
 56،57،58:ص12ج

 )اخذ عن عابد البوشواري (الحسن بن علي بن الحسن الوهالي-
 312:ص17ج

 )فقيه(الحسن بن علي بن حمو كاتاين-
 107:ص9ج

 الحسن بن علي داود االنامري السماللي-
 31:ص5ج

 الحسن بن علي بن سعيد السماللي-
 9،10:ص11ج

 لماغوسي الكدميويالحسن ا=الحسن بن علي الكدميوي-
 265،272:ص18ج

الحسن بن عبدهللا =الحسن االلغي)=االستاذ(الحسن بن علي بن عبدهللا االلغي-
 الصالحي

 66،72،367،383،388:ص1ج
 ،215،223،)213(،125،130،147،152:ص2ج

374. 
 79،334:ص3ج
 302،313:ص5ج
 137،289:ص7ج
 282:ص8ج
 73،84،268،269:ص10ج
 117:ص11ج
 323:ص17ج
 370،371:ص18ج
 151،153،156،159،258:ص19ج

 الحسن بن علي بن عبدهللا الساموكني-
 99:ص9ج

 الحسن بن علي الماسي-
 102:ص5ج

 )فقيه(الحسن بن علي الماغارتي-
 148:ص16ج

 الحسن بن علي بن محمد بن ابراهيم-
 272:ص17ج

 الحسن بن علي السكرادي=الحسن بن علي بن محمد السكراتي-
 233:ص11ج

 علي الهشتوكي الحسن بن-
 336:ص18ج

 الحسن بن علي بن يوسف الناصري -
 35،39:ص10ج

 )قائد(الحسن بن عليا االصبوياوي-
 11،12،14:ص20ج

 الحسن بن عمر-
 205،207،209،214:ص17ج

 الحسن بن عمر الييبوركي-
 276،285:ص14ج

 الحسن بن عمر االيكضيــي-
 207،209:ص17ج

 )عالم(الحسن بن عمرو بن احمد بن زكرياء-
 150،155:ص8ج

 )خليفة التوزنيني(الحسن بن عمرو بن اسحاق االنامري -
 289،298:ص16ج

 )من ايت كن(الحسن بن عيسى -
 65:ص16ج

 الحسن الفياللي-
 233:ص11ج

 )عالم(الحسن بن ابي القاسم اللكوسي-
 6:ص7ج

 الحسن بن ابي القاسم بن عبدهللا التيواركاني-
 248،249،250:ص12ج

الحاج =ابوعلي الحاج الحسني بن احمد اكازو السقالي الدار=يسقاليالحسن الكزويــي اال-
الحسن =اكزو = الحسن االيسقالي=الحسن الكزوي التناني=الحسن بن احمد الكزويــي

 )الفقيه(الكزويــي الحاحي
 120:ص9ج
 157:ص11ج
 30:ص14ج
 ،15،16،17،52،53،150،152،171:ص15ج

240،238 
 133،135،)132(، 119:ص19ج

 لكنتافيالحسن بن ا-
 187:ص14ج

 )صوفي(الحسن الكزيري الحاحي-
 240،)238:(ص15ج

 الحسن بن مالك التيغيميــي البعقيلي-
 208:ص5ج

الحسن =االحسن البعقيلي=الحسن البعقيلي المعدري =الحسن بن مبارك البعقيلي-
الحسن البعقيلي =الحسن التيغميني البعقيلي=نسكايض البعقيلي

 )الفقيه(ابوعلي=البيضاوي
 60،67،79،239،297،303،304،325:ص3ج
 76:ص6ج
 59،60،255،257:ص8ج
 106،215،216،217:ص9ج
 157،158:ص10ج
 220،290:ص11ج
 ،248،259،261،263،264،265،266:ص12ج

269. 
 31،32،52،154:ص13ج
 136،299:ص14ج
 188:ص16ج
 43،52،53،136،365:ص18ج
 146:ص19ج



 

 الحسن بن مبارك-
 109:ص19ج

الحسن البعقيلي =بدالرحمن التاموديزتيالحسن بن مبارك بن ع-
 )فقيه ورئيس الفقراء(التامودزتي=ابوعلي=التاموديزتي

 ،110،189،199،201،220،221،222:ص1ج
223،224،230،265،271،308 

 137،298:ص3ج
 335،338،340:ص4ج
 71،72،76،84،87،107،117،151،152:ص5ج

160،182،183،185،208،229،239،264،274 
321 

 76:ص6ج
 157،158،159،168،187،197:ص8ج
 44،100،101:ص9ج
 .92:ص10ج
 92،95،156،215،216:ص11ج
 ،187،202،258،259،261،262،268:ص12ج

288. 
 ،25،62،63،65،327،329،373،379:ص13ج

407،409،418. 
 12،306:ص14ج
 134،137،180،223،242:ص15ج
 316:ص17ج
 85،120:ص18ج
، 6،7،8،9،11،12،13،14،15،)5:(ص19ج

16،20،22،23،25،26،27،28،29،31،32،34، 
46،47،58،60،104،112،113،114،154،159، 

165،172. 
 143:ص20ج

 الحسن بن مبارك التاوييتي-
 107،184:ص3ج

 )استاذ(الحسن بن مبارك السالمي-
 152،153:ص10ج

 الحسن المتوكي-
 127،129:ص15ج

 
خ عبدهللا الكامل(الحسن المثلث -

ٔ
 )ا

 5:ص12ج
جداع(الحسن بن المحجوب -

ٔ
ل ا

ٓ
 )استاذ من ا

 176:ص15ج
 الحسن بن المحفوظ البعمراني-

 228:ص10ج
ل المحجوب(الحسن بن محمد-

ٓ
 )قائد من ا

 234،237:ص15ج
 )من اكادير زكاغن(الحسن بن محمد البراييمي-

 30،198:ص13ج
 )فقيه في اوخريب(الحسن بن محمد -

 436:ص13ج
 143:ص20ج

 )فقيه(-ف-الحسن بن محمد-
 52،76،106،109:ص16ج

 )بمدرسة ابي السحاب(الحسن بن محمد بن ابراهيم -
 125:ص18ج

 )فقيه)(الركراكي(الحسن بن الحاج محمد بن ابراهيم -
 309،313،317:ص5ج

 الحسن بن محمد بن احمد االكناري -
 :ص9ج
 247:ص17ج

 ابوعلي=الحسن بن محمد بن احمد االياللني-
 284،285،286:ص9ج

 )كاتب ضبط(مرانيالحسن بن محمد بن ابراهيم البع-
 257:ص10ج

 )استاذ من ايفرافان(الحسن بن محمد بن ابراهيم التازاروالتي-
 69،93:ص7ج
 85:ص10ج

 )عدل بتزنيت(الحسن االكلويــي=الحسن بن محمد بن احمد االكلوي-
 80:ص3ج
 257،382:ص18ج
 139،203:ص20ج

 الحسن الزيكي=الحسن بن محمد بن احمد بيهي الزيكي-
 ن احمد الركراكيالحسن بن محمد ب-

 24:ص4ج
 )فقيه(الحسن بن محمد بن احمد االزاريفي-

 10،54:ص8ج
اخذ عن االستاذ الكشطي (الحسن بن محمد بن احمد بن محمد اليعقوبي السماللي-

 )وتولى العدالة في بلده
 6،112:ص5ج

 الحسن بن محمد االدريسي االصبويائي-
 240:ص5ج

 )يهفق(الحسن بن محمد بن الحسين االزاريفي-
 300:ص3ج
 155:ص10ج

 الحسن بن محمد االعشى اكشار-
 178:ص20ج

 )عالم(الحسن بن محمد اقاريض-
 86:ص8ج

 الحسن بن محمد اوبو الشوالين-
 129:ص18ج

 )االستاذ(الحسن بن محمد بن بريك -
 223:ص12ج

 الحسن البعقيلي البيضاوي=الحسن بن محمد بن بوجمعة البعقيلي البيضاوي -
 نيت بيهي التلمستيالحسن بن محمد -

 314:ص13ج
 ")خالل جزولة"مترجم في الرحلة الرابعة من (الحسن بن محمد التاسكدلتي-

 168:ص6ج
 158،291:ص17ج

 الحسن بن محمد التازولتي الوعتابي-
 185:ص4ج

 )فقيه(الحسن بن محمد التانضيلتي-
 9:ص2ج

 )فقيه(الحسن بن محمد التاكوشتي-
 70،73:ص8ج
 243:ص12ج

 )مشارط في مدرسة سيدي الحاج بتوفلعزت(حمد التيسالنيالحسن بن م-
 318:ص17ج

 الحسن بن محمد التيمي-



 

 319،320:ص11ج
 )رئيس(الحسن بن محمد الجشتيمي االندوزالي-

 138:ص16ج
 الحسن بن محمد الحاحي-

 182،187:ص4ج
 )مشهور في مدرسة سيدي همو بن الحسن(الحسن بن محمد بن الحسن الماسي-

 219:ص12ج
 )شيخ(سن بن محمد بن الحسين االسغاركيسي في اداوتنانالح-

 313:ص14ج
 الحسن بن محمد الحمزاوي-

 258:ص13ج
 )فقيه ووالد عمر الدرقاوي(الحسن بن محمد الدويمالني-

 16،17:ص4ج
 303:ص6ج

 الحسن بن محمد السكسيوي البولعواني-
 270:ص18ج

 )الفقيهالعالمة و(الحسن بن محمد السنطيلي السكرادي الجراري -
 230،256،354،360:ص11ج
 187:ص19ج

 )فقيه(الحسن الشرحبيلي=الحسن بن محمد الشرحبيلي االزناكي-
 30،31،42،104،236،300:ص13ج
 239،248،249،)238:(ص18ج

الحسن بن محمد بن الشيخ بن = الصغير الجامعي العالف-ف-الحسن بن محمد-
 يعقوب

 94:ص4ج
 70،71،103:ص16ج

 لطاهر االيفرانيالحسن بن محمد بن ا-
 230،289:ص7ج

 الحسن بن محمد بن الطيب الوكاكي السماللي-
 57،346:ص11ج

 )حفيد عبدالرحمن العوفي(الحسن بن محمد بن عبدالرحمن -
 58،307،308،368:ص13ج

 الحسن بن محمد بن عبدالرحمن االيكراري -
 91،115،363،365،420:ص13ج

 )فقيه(فيالحسن بن محمد بن عبدالرحمن الغازي الكرسي-
 243:ص3ج

 الحسن بن محمد بن عبدالعزيز-
 90:ص15ج

 الحسن بن محمد بن عبد الكريم االخصاصي-
 132:ص18ج

 الحسن بن محمد بن عبدهللا بن بيهي بن الحاج-
 204:ص13ج

 الوافي االكماري -عمر-الحسن بن محمد بن عبدهللا -
 354:ص13ج

 )عالم(الحسن بن محمد بن عبدهللا الصوابي-
 88،97:ص8ج

 الحسن بن محمد بن عبدهللا التاغرابوتي-
 255:ص17ج

 )فقير(الحسن بن محمد بن عبدهللا-
 180:ص3ج

 الحسن بن محمد ابن عبدهللا بن بلقاسم الكرسيفي-
 141:ص17ج

 )رئيس(الحسن بن محمد بن عبدهللا الضرضوري -

 268،269:ص14ج
الواحد التادرارتي الحسن بن محمد بن عبد= الحسن بن محمد بن عبدالواحد التدارتي-

 البعمراني
 209:ص5ج
 243:ص10ج

 الحسن بن محمد بن عبدالوافي االغرابوي-
 91،347:ص11ج

الحسن بن =الحسن العمري البونعماني=بن عمر البونعماني-ف-الحسن بن محمد-
 محمد العمري البونعماني

 233،)279:(ص12ج
 30،39،115:ص13ج

 الحسن بن محمد بن العربي التانكرتي-
 221:ص7ج

 الحسن بن محمد بن الحاج العربي الدشيري -
 168:ص14ج

 الحسن بن محمد بن علي االخصاصي-
 144:ص13ج

 الحسن بن محمد بن علي التاكانتي-
 162:ص10ج

 )عالم(الحسن بن محمد بن علي التاماجلوشتي-
 316:ص3ج

 الحسن بن محمد بن علي بن داود السماللي-
 85:ص1ج
 31،32:ص5ج

 لي الدليميالحسن بن محمد بن ع-
 115:ص14ج

 الحسن بن محمد بن عمر-
 240:ص17ج

 )فقيه(الحسن بن محمد بن عمرو -
 151،157:ص8ج

 )فقيه(الحسن بن محمد الناظم-
 312:ص3ج

 )قائد(الحسن بن محمد الكيلولي الحاحي-
 95:ص19ج

ل بورحيم-
ٓ
 الحسن بن محمد الجراري من ا

 171:ص19ج
 )سلطان(الحسن االول=الحسن بن محمد-

 .113،157،158،170،172،301،329:ص1ج
 208،304،307،318:ص2ج
 ،206،241،243،244،245،252،257:ص3ج

277،279،282،286،289،302،327،334،367 
 

 ،35،84،93،94،97،98،120،134،137:ص4ج
143،148،170،326. 

 70،123،135،152،153،183،188،275:ص5ج
 ،84،96،97،100،102،103،141،154:ص6ج

155،159،187،285 
 169،170:ص7ج
 ،216،220،245،246،249،250،251:ص8ج

279. 
 .45،89،152،153،154،158:ص9ج
 .45،46،278:ص10ج
 .60،346،358،359،361:ص11ج



 

 72،99،100،111،112،161،174،228:ص12ج
304،315. 

 18،20،165،202،262،310،350،422:ص13ج
 ،109،111،132،149،150،151،166:ص14ج

167،255،256،267،271. 
 ،10،14،15،82،83،120،153،196:ص15ج

205،230،265،269،291. 
 ،41،100،140،159،230،307،347:ص16ج

349،355. 
 .95،138،150،235:ص17ج
 ،35،37،39،76،102،152،158،163:ص18ج

177،181،259،262 
 ،93،100،102،103،107،120،153:ص19ج

154،158،249،271،278،279. 
،14،15،17،18،19،20،25،31،46،47:ص20ج

63،89،133،169،178،180،206،214،256، 
257،265. 

 الحسن بن محمد الكوسالي-
 .60،346،358،359،361:ص11ج

 )كاتب في محكمة القاضي بهوارة(الحسن بن محمد الماسي-
 103:ص5ج

 الحسن بن محمد بن مبارك الجراري -
 163:ص8ج

 )فقيه)(تلميذ احمد التيمكيدشتي(الحسن بن محمد الغم االزالي-
 .253،256:ص6ج

 )فقيه/مومو(-ف-بن محمد-ف-الحسن بن محمد-
 .71،72،74:ص16ج

 )فقيه(الحسن بن محمد بن محمد االسكاري -
 .122،128:ص8ج

 )عالم(بن بلقاسم بن الغازي االزاريفي-ف-الحسن بن محمد بن محمد-
 9،29:ص8ج

اخذ عن الحاج مسعود (الحسن بن محمد بن محمد الحبيب التيغانيميني التناني-
 )قاويالوف

 78:ص15ج
 الحسن بن محمد بن محمد داود-

 199:ص13ج
 )فقيه(بن يحيا االزاريفي-ف-الحسن بن محمد بن محمد-

 .9،52:ص8ج
 ) صهر احمد بن محمد بن العربي االدوزي (الحسن بن محمد بن محمد واعزيز -

 96:ص12ج
 الحسن بن محمد المسكدادي-

 279:ص13ج
 )الواسالمي(الحسن بن محمد-

 247:ص12ج
 الحسن بن محمد الورحماني السماللي-

 15:ص11ج
 الحسن بن محمد الييبوركي-

 267:ص14ج
 الحسن بن محمد بن يحيا الكسيمي-

 318:ص17ج
 الحسن بن محمد اليعقوبي-

 238:ص17ج

الحسن الركني =الحسن بن محمد الركني=الحسن بن محمد بن يوسف الركني-
 )اديب(الفائجي

 290:ص1ج
 22،23،29،30،31،39،41،44،53،108:ص16ج

 الحسن بن المختار الورزازي -
 325:ص15ج

 ابن المدن=الحسن بن المدني -
 164،203:ص20ج

 )مدرس(الحسن بن المدني االيموكاديري -
 149:ص2ج
 126:ص9ج

 الحسن المرغادي-
 296:ص15ج

 )عالم(الحسن مزور-
 18:ص8ج
 237:ص13ج
 54:ص17ج

 الحسن بن مسعود الهشتوكي-
 335،336:ص18ج

 ن الحاج مسعود الوفقاويالحسن ب-
 318:ص5ج

 )الشاعر(ابوعلي=اليوسي=الحسن بن مسعود اليوسي-
 45:ص1ج
 227،256،365:ص2ج
 294،305،346،352،366:ص3ج
 9،12:ص4ج
 52،276:ص5ج
 173،217،241:ص8ج
 86،204:ص9ج
 105:ص11ج
 .183،253،257:ص12ج
 35:ص14ج
 58:ص15ج
 153:ص17ج
 .331،354،357،358،405:ص18ج

 )الحاج(لمسفيويالحسن ا-
 279:ص8ج

 )من اسافن نايت هارون(التيمكيدشتي )الكبير(الحسن بن المكي بن الحنفي-
 .256،257:ص6ج

 الحسن بن المكي الصغير-
 256،257:ص6ج

 الكبير او الصغير=الحسن بن المكي-
 270:ص18ج

 الحسن بن المكي بن محمد اليزيدي-
 162:ص9ج

 )قاضي(الحسن الماللي-
 287:ص15ج

 )قاضي(بن منصور  الحسن-
 52،147:ص16ج

 
خ يعزى بن موسى(الحسن بن موسى بن الحسن بن علي-

ٔ
 )ا

 6:ص17ج
 الحسن بن موسى بن محمد البوشيري -



 

 138:ص11ج
 الحسن الموصلي-

 77:ص18ج
 )عالمة(الحسن بن مولود البعمراني-

 81:ص3ج
 195:ص16ج

 الحسن بن مولود بن بلقاسم-
 84:ص17ج

 )استاذ(الحسن بن مولود السكـتاني-
 .204،206،207،209:ص14ج

 )استاذ(الحسن بن الناجم الدوتركائي-
 80:ص8ج

 )عدل/اخذ عن عبدالقادر السباعي(الحسن الناصري الشيشاوي-
 287:ص15ج

 الحسن ندباكر االكلوي-
 32:ص13ج

 الحسن النجار-
 50:ص18ج

 )قاضي(الحسن النجيب-
 166:ص16ج

 )فقيه(الحسن النضيفي التاماكووتي-
 252:ص6ج

 )قائد(الحسن النكنافي-
 .243،258،262:ص1ج

 الحسن بن نوح بن يعزى ويهدى-
 175،181:ص10ج

 )قاضي(الحسن الهشتوكي-
 332:ص4ج
 382:ص18ج

 )فقيه(الحسن الهاللي-
 305:ص6ج

 الحسن بن همو بن الطالب االغرابوي-
 123،133:ص11ج

 )رئيس اولوز (الحسن بن واحمان-
 152،153:ص16ج

 )يهفق(الحسن الوادريمي-
 84:ص8ج

 )فقيه(الحسن الواعزيزي التيزنيتي-
 210،215،216،224:ص5ج
 302:ص6ج

 الحسن بن يحيا بن عبدهللا بن سعيد-
 71،93،98:ص19ج

 الحسن بن يحيا بن عمر بن عبدالعزيز-
 81:ص17ج

 )فقيه(الحسن اليعقوبي-
 61:ص16ج

 )قائد(الحسن اليموري -
 21،28،36:ص20ج

 )اني بتيزنيتالخليفة السلط(الحسن بن يوسف-
 24،166:ص13ج

 )االمام(الحسن اليوسي-
 273:ص5ج
 62،299:ص6ج

 288:ص13ج
 
 الحسن ابي الحسن النجار-

 188،189:ص10ج
 )والد احمد بن محمد بن الحسين التازروالتي( الحسني-

 39:ص4ج
 الحسوني التيزنيتي)=القائد(حسون التيزنيتي-

 304:ص12ج
 202:ص13ج

الناظر =حسون الناظر الساموكني التزنيتي=تيزنيتيحسون بن احمد بن الحسين ال-
 )حفيد الحسن بن الطيفور من االسرة الساموكنية(التيزنيتي

 30،103:ص9ج
 282،342،)265:(ص11ج

 حسون بن عابد بن حسين بن حمو -
 262:ص19ج

 حسون اكلوري -
 178:ص18ج

 حسون بن محمد التاغانبوشتي-
 .382:ص18ج

- الحسين-          
 )والد سيدي مولود(الحسين -

 135:ص16ج
 )فقيه/الحاج(الحسين-

 96:ص13ج
 )عم احمد بن عبدهللا بن محمد االساكي( الحسين-

 228:ص12ج
ل باري (الحسين -

ٓ
 )من ا

 115:ص20ج
 )قائد فاس(الحسين-

 60:ص20ج
الحسين بن ابراهيم بن صالح الجراري =الحسين بن ابراهيم االديب التالعينتي-

 التالعينتي
 239:ص5ج
 226،342:ص13ج

 )ابن ابراهيم بن صالح التازاروالتي(الحسين -
 60:ص12ج

 )الفقيه(الحسين بن ابراهيم الجراري -
 183:ص12ج

 الحسين بن ابراهيم بن داود االيسي-
 169:ص18ج

 )باشا(الحسين بن ابراهيم التامري -
 194:ص14ج

 سمالليالحسين بن ابراهيم العروسي ال=الحسين بن ابراهيم االخصاصي السماللي-
 369:ص1ج
 222:ص7ج
 36،)22(،5:ص11ج
 .113:ص18ج

 )قائد(الحسين بن القائد ابراهيم-
 111،112،113،114،116:ص14ج

 )مفتي مكة المكرمة في المذهب المالكي(الحسين بن ابراهيم -
 87،88:ص6ج

 )االديب(الحسين بن ابراهيم االلغي=الحسين بن ابراهيم بن عبدهللا الصالحي-
 79،367:ص1ج



 

 77،78،80،83،117،231،345،)75:(ص2ج
 8،10:ص3ج
 222:ص7ج
 27:ص9ج

 الحسين بن ابراهيم بن عبدهللا البعمراني-
 230:ص10ج

 الحسين بن ابيضار-
 112:ص14ج

 )قائد(الحسين بن الحاج احمد -
 158،170،172:ص14ج

 الحسين االزاريفي=الحسين بن احمد االزاريفي-
 118،252،253:ص5ج
 28،214:ص8ج
 90:ص14ج
 76،77،424:ص18ج

 حسين بن احمد بن اسحاق -
 243:ص16ج

 )استاذ(حسين بن احمد امزوك االخصاصي-
 135:ص8ج

الحسين =الحسين بن الحاج احمد بن الحاج بلقاسم االفراني-
 )استاذ(ابوعلي=االفراني=االفراني

 151:ص1ج
 258،266،267،330،331:ص3ج
،27،29،31،32،33،35،37،38،41،42،44،48،51،)26:(ص4ج

52،53،54،55،56،58،67،68، 
70،71،73،76،77،79،80،82،91،100. 

 .149،159،173:ص5ج
 7،82،84،104،136،235،237:ص6ج
 60،81،122:ص7ج
 80،175،176،179،182،185،186،187:ص8ج

220. 
 84،247:ص10ج
 41،55،65،121،221،318:ص13ج
 .30،45،46،47،89،275،306:ص14
 .209،219:ص15ج
 .39،98،202:ص16ج
 80،82،106،110،136،141،156،198:ص18ج
 140،157،159،160،172،217،219:ص19ج
 256:ص20ج

 )خطيب(الحسين بن احمد البوزوكي-
 258،259،260:ص8ج

 )فقيه(الحسين بن احمد التاسكدلتي-
 166:ص6ج

 الحسين بن احمد بن الحسين الساموكني-
 372:ص1ج
 90:ص9ج

 )فقيه/االلغي(الحسين بن احمد الحاج صالح السليماني القاضي-
 79:ص1ج
 51،52،53،173،344،347،)50(،25،38:ص2ج
 27:ص9ج

 )استاذ(الحسين بن احمد الماستي البعمراني-
 259:ص10ج

 )عالم(الحسين بن احمد بن محمد الجزولي-

 10،53،54،55،56،89،62:ص18ج
 الحسين اولكود الباعمراني= الحسين اولكود=الحسين بن احمد بن محمد اولكود-

 173،175،176،180،181،183،187:ص12ج
 160:ص19ج

 )من االسرة المولودية من قبيلة ايت عبدهللا(الحسين بن احمد بن محمد بن مولود -
 223:ص12ج

 الحسين بن احمد الميموني-
 121:ص5ج

 الحسين بن احمد بن ناصر-
 243:ص18ج

 الحسين بن موالي احمد الوادنوني-
 117،118:ص19ج

 الحسين بن احمد الييبوركي-
 277،312:ص14ج

 )جد الحسن بن مبارك البعقيلي(الحسين االخصاصي البوزاكارني-
 263:ص12ج

 الحسين ادبوهرو -
 225:ص20ج

 )فقيه(الحسين بن بلقاسم بن احمد =الحسين االزونيضي المجاطي-
 68:ص2ج
 300،)289(،210،238:ص5ج
 163:ص8ج
 76:ص12ج

 الحسين اعراب-
 212،213:ص14ج

 الحسين االلغي-
 76:ص10ج

 الحسين المحجوبي-
 33:ص14ج

 الحسين االسغركيسي=الحسين بن محمد بن الحسين االسغاركيسي-
 268،348:ص2ج
 118:ص5ج
 313،)277(،45،46،275:ص14ج

 )ثائر(حسين امنزو االوشاني-
 281:ص16ج

 )دفين حاحة(الحسين اوبكي التانكرتي-
 76:ص12ج

 الحسين االوريكي-
 257،266،271،274:ص18ج

 زلتني المجاطيالحسين االي-
 215:ص3ج

 الحسين االيليغي الجزولي-
 75،84،85:ص18ج

 )خليفة(الحسين بن بلخير االينزكاني=الحسين االينزكاني-
 الحسين بن باها -

 112،117،214،216:ص14ج
 )الشيخ البيضاوي(الحسين البعقيلي-

 238:ص5ج
 )استاذ(الحسين البعمراني -

 281:ص2ج
 380:ص13ج

 )ئدقا(الحسين البعمراني-
 41،52،65،71،80،111،157:ص20ج



 

 )ابن عم الشيخ سعيد الخمسي(الحسين البعمراني-
 165،166:ص20ج

 )استاذ(الحسين بن ابي بكر المجاطي-
 31:ص9ج

 )فقيه(الحسين بن بوبكر=الحسين بن ابي بكر االغوديدي-
 181،368:ص1ج
 ).7:(ص3ج

 الحسين البكريمي االكلولي التخفيستي-
 34:ص5ج

 
 ير المزوضي الزناكيالحسين بك-

 272:ص18ج
 )الخليفة(الحسين االينزكاني=الحسين بن بلخير االينزكاني-

 153،181:ص14ج
 الحسين بلدي-

 382:ص18ج
 الحسين بن بلعيد االقاوي-

 67:ص7ج
 )فقيه نوازلي(الحسين بن بلقاسم التامانارتي=الحسين بن بلقاسم االيموكاديري -

 371:ص1ج
 85،192:ص2ج
 121،)120(،31:ص9ج

 )فقيه(الحسين بن بلقاسم الزاوي-
 15،17،229:ص2ج

 )فقيه(الحسين البولوقتي التزنيتي-
 200:ص10ج
 60،201،244،245،247،248،249:ص13ج

 )قائد بقبيلة جرارة(بوالنعيالت  -ف-الحسين ابن القائد محمد=الحسين بوالنعيالت-
 234:ص6ج
 185:ص16ج

 الحسين بن بوهوش العلوي االخصاصي-
 132:ص18ج

 الحسين البوهي-
 225:ص20ج

 )قاضي(الحسين التاحبوستي-
 40:ص4ج
 41:ص19ج

 )فقيه(الحسين التاطاروستي االخصاصي-
 181،199،232،370:ص1ج
 122:ص18ج

 )اديب(الحسين التالعينتي-
 164:ص10ج

 الحسين بن محمد بن علي التالمستي المتوكي=الحسين التالمستي المتوكي-
 )قائد(الحسين التامجلوجتي-

 278،279:ص17ج
 الحسين التامكونسي التناني-

 120:ص9ج
 275:ص10ج
 65:ص14ج
 ،152،155،156،157،)122(،19،25:ص15ج

161،162،163،169،170،171،175،177،179، 
180،183،188،189،192،193،242،243،257،294. 

 )فقيه(الحسين التدغي-

 343:ص16ج
 )شيخ(الحسين التكمختي-

 69:ص8ج
 )ذاستا(الحسين التويجري -

 287:ص15ج
 )استاذ(الحسين التيزنيتي-

 277:ص15ج
 )استاذ وفقيه نوازلي(الحسين االفراني =الحسين التيموالئي االفراني-

 264،265،370:ص1ج
 30،85،91،106،118،154:ص9ج

 
 الحسين الحاحي-

 223:ص18ج
 الحسين بن حاميتي الرحالني-

 158:ص14ج
 )فقيه(الحسين بن الحسين اوباكي -

 45،76:ص10ج
 الحسين بن الحسن البلكمودي-

 141:ص14ج
 الحسين بن الحسن التاينزرتي الساموكني-

 102:ص9ج
 )فقيه(الحسين بن الحسن التعرابتي-

 44:ص10ج
 الحسين الحالج-

 270:ص6ج
 الحسين بن الحسين البرايمي-

 102:ص5ج
 )رئيس(الحسين بن حمو االيشتي-

 128:ص9ج
 262:ص16ج
 260،261:ص19ج

 )بتزنيت(الحسين بن خباش-
 233،235:ص13ج

الحسين بن داود =حسين بن داود بن بلقلسم بن محمد بن يحيا الرسموكي التاغاتيني-
 )فقيه(حسين بن داود الرسموكي= التاغاتيني

 33:ص5ج
 169:ص6ج
 279،280:ص18ج

 )مفتي(حسين بن داود -
 174:ص8ج

 الحسين الدمناتي-
 19:ص18ج

 )قائد(الحسين الديلمي-
 128:ص20ج

 الرامي الصبان الدشيري  الحسين-
 168:ص14ج

 الحسين الرسموكي-
 227:ص10ج

 الحسين بن الحاج الزاوي-
 147:ص2ج

 )شيخ(الحسين الزرهوني الجديدي-
 269،315:ص1ج
 266:ص20ج



 

ل يعزى ويهدى(حسين ابوزمور -
ٓ
 )من ا

 179،183:ص10ج
 )فقيه(الحسين بن سعيد بن عبدهللا الموساكناوي البعمراني -

 130:ص8ج
 227،229:ص10ج
 )173:(ص12ج

 )قائد(الحسين بن سعيد بن مبارك العميري -
 114،115:ص14ج

 الحسين بن سليمان بن يوسف الناصري -
 35:ص10ج

 الحسين ابوالشبوك الخلفي البعمراني-
 116:ص18ج

 )عالم(الحسين الشبي الحامدي -
 59:ص8ج

 )قائد(الحسين الشداخ-
 151:ص14ج

 )فقيه(الحسين بن احمد الشرحبيلي= شرحبيليالحسين الدرعي ال=الحسين الشرحبيلي-
 290:ص3ج
 138:ص5ج
 9،23،164،298:ص6ج
 62،69،71،72:ص8ج
 281:ص9ج
 16،54،253،282:ص14ج
 6:ص16ج
 228،243،415:ص18ج
 232:ص19ج
 144،162:ص20ج

 )رئيس ايت علي المجاطيين(الحسين الشلحي-
 204:ص10ج

 ")الفوائد"صاحب كـتاب (حسين الشوشاوي الركراكي-
 169،280:ص6ج
 5:ص17ج
 280:ص18ج

 الحسين بن صالح التاكانزي االلغي-
 368:ص1ج
 147:ص2ج
 )215(،108:ص3ج

 التكزيريني=الحسين بن صالح التكزيرني الحاحي-
 29:ص20ج

 الحسين بن صالح العرباوي االخصاصي-
 133:ص18ج

 الحسين الضارضوري -
 77:ص10ج

 )تدائية بتالعينت ثم بتاغاجيجتاستاذ بالمدرسة االب(الحسين بن الطاهر الركادي-
 101:ص5ج

 الحسين بن الطاهر السماهري -
 448:ص13ج

 الحسين ابوالطعام الرخاوي المجاطي-
 179،183:ص7ج

 ابوعلي=الحسين بن عبدالرحمن السماللي السوسي-
 184:ص6ج
 225،230:ص8ج

 الحسين بن عبدالسالم بن احمد االساكي-

 216،220،229:ص12ج
 يز بن عبدهللا السمالليالحسين بن عبدالعز-

 299:ص12ج
ل براييم قاضي وعالم(الحسين بن عبدالعزيز االيسي-

ٓ
 )جد ا

 151:ص9ج
 الحسين بن عبدهللا المرابط االلغي-

 88:ص1ج
 الحسين بن عبدهللا اوجمل -

 8،11،310:ص14ج
 حسين بن عبدهللا بن احمد بن عبدهللا بن سعيد االلغي-

 )127(،78،126:ص1ج
 )فقيه(الحسين االزاريفي=هللا االزاريفي الحسين بن عبد-

 255،268:ص6ج
 )استاذ(الحسين بن عبدهللا التيكناتيني-

 166:ص6ج
 )فقيه(الحسين بن عبدهللا بن الحسن الساموكني-

 89،90:ص9ج
 
 الحسين بن عبدهللا بن الحسين الساموكني-

 91:ص9ج
 الحسين بن عبدهللا الهوتاتي-

 270،275،277:ص17ج
الحسين =الحسين العبدالوي البعمراني=دهللا العبالويالحسين بن عب-

 )فقيه(الحسين بن عبال العبالوي=العبالوي
 32:ص4ج
 117،118:ص19ج
 177:ص20ج

 )الفقير(الحسين بن عبدالنعيم-
 219:ص12ج

 الحسين بن عبال الحاجدي-
 141:ص8ج

 الحسين العراقي-
 237:ص13ج

 )فقيه(الحسين بن العربي الزيكي-
 192،195،)191:(ص15ج

 )خليفة(الحسين ابوعزة-
 181:ص14ج

 )زوج عائشة بنت البشير الناصري (الحسين بن علي -
 49:ص10ج

 الحسين بن علي بن ابي طالب-
 110،111:ص1ج
 226:ص14ج

 )فقيه(الحسين بن علي الرخاوي-
 237:ص5ج
 125:ص9ج
 211:ص20ج

 )فقيه(الحسين بن الحاج علي بن عبدالرحمن-
 246:ص16ج

 )اخ الحسن البصري (بن محمد البصري  الحسين بن علي-
 230:ص17ج

 الحسين بن علي بن الحاج علي التاكوشتي-
 78:ص8ج

 الحسين التيمكيدشتي=لحسين بن علي المجاطي التيمكيدشتي-



 

 127،144،147:ص18ج
 )امام(الحسين بن علي الموسوي المجاطي

 285:ص7ج
 الحسين بن علي نطالب-

 113:ص14ج
 )الرئيس(تازروالتيالحسين بن علي بن هاشم ال-

 56،99،228،304:ص12ج
 )صاحب مبارك البنيراني(الحسين بن عمر-

 138،145،146،147،198،203،204:ص20ج
وغمر"مشهور ب(الحسين بن عمر -

ٔ
 )لرئيس/الحوس ا

 263،264،265:ص17ج
 الحسين بن عمر بن احمد بن عبدهللا-

 285:ص14ج
 )فقيه(الحسين بن عمر االخصاصي السوسي-

 138:ص8ج
الحسين بيبيس =الحسين بيبيس= بيبيس=الحسين بن عمر بيبيس االخصاصي-

الحسين = الحسين بن عمر العلوي االخصاصي=الحسين بن عمر العلوي=االخصاصي
 )عالمة(بيبيس المعاصر

 303:ص3ج
 ،135،138،139،140،142،143،222:ص8ج

227،229 
 ،100،109،111،130،135،136،171:ص9ج

175. 
 44،76،159،216،224،226:ص10ج
 248،283،286،288:ص11ج
 92،97،98،117،119،130،162:ص12ج
 357،421،437،438:ص13ج
 288:ص17ج
 ،119،120،121،122،123،135،136:ص18ج

151،152،153،137. 
 )رئيس(الحسين بن عمر الكـثيري -

 252،253:ص9ج
 )شيخ(الحسين العميري -

 111:ص20ج
 الحسين بن عياد المعدري -

 115:ص13ج
 الفاضل الحاحيالحسين بن -

 339:ص2ج
 )المقدم(الحسين الكسيمي-

 240:ص1ج
 الحسين الكنتافي-

 150:ص18ج
 الحسين الكنهوي-

 259:ص5ج
 الحسين المانوزي والد امغار بلقاسم االزربييــي-

 229:ص1ج
 اويات=الحسين بن مبارك-

 143:ص18ج
 الحسين بن مبارك الجوابري الماسي-

 114:ص14ج
 ابوعبدهللا=الحسين بن مبارك الزبيدي-

 300:ص14ج
 123:ص16ج

 الحسين بن مبارك ابوالكيد-
 140:ص8ج

 )استاذ صوفي(الحسين بن مبارك المجاطي-
 226،227،233،261:ص1ج
 33:ص2ج
 293:ص15ج
 144:ص16ج

 الحسين بن مبارك بن محمد المانوزي -
 286:ص11ج

 )المقدم(الحسين المتوكي-
 224:ص14ج
 164:ص15ج
 262،263:ص18ج

 طي التيمكيدشتيالحسين المجا-
 37،38:ص17ج

 بو النعيالت-ف-الحسين ولد محمد-
 )القائد(الحسين بو النعيالت=
 الحسين بن محمد بن ابراهيم االساوي-

 208:ص10ج
 الحسين بن محمد بن احمد البوعمراني-

 213:ص10ج
 الحسين بن محمد بن احمد السليماني-

 373:ص2ج
 )فقيه(نيالحسين بن محمد بن احمد التيموالئي االفرا-

 87،89:ص10ج
 208:ص12ج

 
 الحسين بن محمد بن احمد السماللي زوج بنت العالمة احمد بن ابراهيم السماللي-

 297،298:ص12ج
 الحسين بن محمد االلياسي-

 74:ص18ج
 الحسين بن محمد امغار البوكرفاوي-

 234:ص10ج
 224:ص12ج

 الحسين بن محمد بن بلعيد-
 259:ص19ج

 احمد بن مبارك البولوقتيبن -ف-الحسين بن محمد-
 )ابوالوقت(
 الحسين البولوقتي التزنيتي=
 الحسين بن محمد بن الحاج التانكرتي-

 133:ص18ج
 )فقيه(الحسين بن محمد التنضيلتي-

 38:ص17ج
 الحسين بن محمد الجراري -

 109،110:ص18ج
 )استاذ(الحسين بن محمد بن الحسين االساكي-

 284،289،290:ص7ج
 )الرئيس(بن الحسين الحسين بن محمد -

 56:ص12ج
 )استاذ(الحسين بن محمد الحميدي السكـتاني-

 162:ص16ج
 الحسين بن محمد الرمالي التملي الركراكي-

 25:ص4ج



 

 الحسين بن محمد الشرحبيلي-
 ،239،240،241،242،243،244،245:ص18ج

246،247،249. 
 )كاتب الضبط(الحسين بن محمد بن عبدالكريم االخصاصي-

 285:ص7ج
 )الفقيه(لحسين بن محمد بن عبدهللا-

 230:ص12ج
 الحسين بن محمد بن عبدهللا االساكي-

 235،238،241:ص7ج
 )قائد(الحسين بن محمد بن عبدهللا الدوباللي-

 35:ص16ج
 الحسين بن محمد بن عبدهللا الزيكي-

 186:ص15ج
 )عدل(الحسين بن محمد العزاوي-

 311:ص14ج
بن علي بن حدو التالمستي  -ف-يم بن محمدالحسين بن محمد بن علي بن ابراه-

 المتوكي التملي
ل بيهي المتوكي=

ٓ
 الحسين من ا

 الحسين بن محمد بن بيهي التيكي=
 الحسين نيت بيهي المتوكي=
ل بيهي التزنيتي=

ٓ
 )الفقيه(الحسين بن ا

 269:ص1ج
 302:ص6ج
 298:ص12ج
 30:ص13ج
 125،126،128،129،)123:(ص19ج

 بن احمد الصنهاجي-ف-ن محمدالحسين بن محمد بن علي ب-
 309،322:ص5ج

 الحسين بن القائد محمد بن علي الجراري -
 157:ص19ج

 
ضارضور -

ٔ
 الحسين بن محمد بن علي التاغاجيجتي ا

 الحسين اضارضور =
 108،109:ص9ج

 )عالم(الحسين بن محمد بن احمد -
 108،132:ص16ج

 الحسين بن محمد بن محمد االيزربييــي-
 230،231،232،233:ص3ج

 البعمراني-ف-الحسين بن محمد بن محمد-
 )عالم(الحسين نسكال=الحسين السكال=

 251،258،259:ص10ج
 )فقيه(الحسين بن محمد بن محمد التيمكيدشتي-

 256:ص6ج
 )فالح(الحسين بن الشيخ محمد بن مسعود -

 274:ص19ج
 )عالم(الحسين اليعقوبي=الحسين بن محمد اليعقوبي-

 93،232،238:ص6ج
 183:ص10ج
 12،80،23،26،27،30،31،32،39،42،43،72،107،151،232:ص16ج
 198،199،235:ص18ج
 233:ص19ج

 )قائد(الحسين بن المدني-
 161،203،204:ص20ج

 )مفتي(الحسين المدهوي المسفوي االيغيلي-
 278،280:ص8ج

 )متجرد(الحسين المزاري -
 153:ص15ج

 )الشيخ(يالحسين بن مسعود بن محمد بن ابراهيم االنماناري الكدميو-
 62،63:ص16ج

 الحسين بن معطي هللا-
 213:ص14ج

 الحسين بن المعطي المنتاكي التاملوكـتي-
 48:ص18ج

 )وطني بايت بعمران(الحسين بن موسى -
 262:ص10ج

 )الجد االعلى للبكريين/سوسي من امسكروض(الحسين بن موسى -
 187:ص15ج

 )استاذ(الحسين بن موسى االفراني التانكرتي-
 284:ص7ج
 74:ص15ج

 )فقيه(الحسين بن موسى بن سحنون-
 6:ص17ج

 الحسين بن ناصر-
 201:ص10ج

 الحسين نسومر-
 128:ص18ج

 )قائد(الحسين نيت فتاح-
 12:ص17ج

الحسين بن هاشم =الحسين بن هاشم التازروالتي=الحسين بن هاشم االيليغي-
 الحسين بن هاشم بن العربي بن ابراهيم=الحسين بن هاشم المرابط=اليعسوب

 )رئيس ويعسوب ايليغ(اليعقوبي السماللي
 .151،152،170،174،175،187،329:ص1ج
 50:ص2ج
 104:ص3ج
 31،32،35،326،337،338:ص4ج
 127،201،272،294:ص5ج
 94:ص6ج
 157:ص8ج
 46،245،246:ص10ج
 117،147:ص11ج
 281،392،393:ص13ج
 90،91:ص14ج
 147،170،176،247،248،261:ص16ج
 102،226،227:ص17ج
 80:ص18ج
 118،151،277،280:ص19ج
 7،210،215،216،218،219،221،250:ص20ج

253،255. 
 )فقيه(الحسين بن همو التيموالئي -

 57:ص7ج
 الحسين واكريم-

 273:ص2ج
 )قائد(الحسين الوادريمي التامجلوجتي-

 270:ص17ج
 75،125،133،175:ص18ج

 )استاذ وعضو في جمعية العلماء السوسيين(الحسين وكاك-



 

 273،274:ص2ج
 100:ص5ج
 69:ص12ج
 361:ص13ج

ل بال(الحسين الويدماني -
ٓ
 )استاذ من ا

 321:ص17ج
 )زعيم بعمراني(الحسين بن يحيا -

 169:ص19ج
 184:ص20ج

 الحسين بن يحيا بن عمر بن عبدالعزيز-
 81:ص17ج

 )شيخ(الحسين اليعزاوي البعمراني-
 260:ص10ج

 )دفين تزنيت(الحسين اليفرني-
 322:ص1ج

 الحسين اليوسي-
 416:ص18ج

 )فقيه(الحسين بن ييبورك الهرجاني التهالي-
 76:ص17ج

 الحشادي-
 159:ص16ج

 )وطني(حصار السلوي-
 101،102:ص15ج

 الحصري -
 273:ص3ج

 )استاذ(الحضرمي الوجاني-
 35:ص3ج
 102،285:ص4ج
 185:ص15ج

 )فقيه(الحطاب-
 140:ص2ج
 28،49:ص14ج

 )الشاعر(الحطيئة-
 157:ص10ج

 مد الحضيكيبن اح-ف-محمد=الحضيكي-
 حفصة زوجة الرسول-

 174:ص7ج
 حفصة بنت البشير بن المدني الناصري -

 49:ص10ج
 
 حفصة بنت عبدالرحمن-

 158:ص14ج
 )خليفة اندلسي(الحكم-

 291:ص2ج
 40:ص11ج

 ")السيرة"صاحب (الحلبي الفاسي-
 278:ص9ج
 202:ص10ج
 100:ص13ج
 26:ص15ج

 )االمام وشارح المختصر،من بلدة جربة(حلولو-
 294:ص13ج

 ))ص(مرضعة الرسول(حليمة السعدية-

 125:ص6ج
 209:ص7ج

ل بيهي من المسيرة-
ٓ
 حماد من ا

 134:ص20ج
 )قائد تارودانت(حماد باشا -

 185:ص16ج
 )تاجر فاسي(حماد برادة-

 38،39،328،330،333:ص15ج
 حماد بن بلقاسم االغرابوي-

 126:ص11ج
 حمادة البوزكاوي-

 46:ص20ج
 )متجرد فقير(حماد =حماد بوعايد-

 144،148،155،160:ص15ج
 )قائد(حماد بومهدي الهواري -

 251،252،254:ص20ج
 حماد بن الحسين-

 172:ص14ج
 )قائد(حمادي=حماد بن حيدة بن ميس المنبهي-

 96،101،103،104،105،106:ص2ج
 384،396،397:ص3ج
 75،251،264،265:ص4ج
 ،182،187،190،191،213،214،219:ص14ج

220،272. 
 180:ص16ج
 .218،219،266،267،268،269:ص19ج
 135،155،156،157،158:ص20ج

 )اخذ عن سيدي عبدالقادر السباعي(حماد الشياظمي-
 287:ص15ج

 )رئيس(حماد بن عبيدهللا-
 )شاعر(حماد عجرد-

 186:ص9ج
 99:ص10ج

 محمد بن احمد بن محمد االلوكرمي=حاما-
 حمادي بن سوشاف الزفاضي االسريري -

 151:ص20ج
 )شاعر(الحماسي-

 197:ص9ج
 )كاتب احمد بن موسى(حمان-

 21:ص20ج
 )من الكردان(حمان ابو الخشبة-

 109:ص19ج
 )قائد(حمان البخاري -

 300:ص16ج
 )استاذ(حمان الهشتوكي-

 162:ص16ج
 
 )شيخ عربي(حمدان-

 268:ص8ج
 الحمد بن عبدهللا بن محمد اللوكوسي-

 9:ص7ج
 حمدناه بن مبارك االكلميمي-

 227:ص17ج



 

 )فقيه(حاج الفاسيحمدون بن ال-
 102:ص13ج
 29،31،34:ص14ج
 66:ص19ج

 الحمزاوي-
 314:ص5ج

 )عم الرسول(حمزة-
 235:ص4ج
 203،211:ص7ج
 206:ص8ج
 127،129:ص18ج

 )من اصحاب حمزة المتقنين للقراءات السبع(حمزة-
 198:ص12ج

 حمزة بن حبيب-
 141،216،251:ص14ج

 حمو الباشا=حمو الجاللي-
 261،282،285:ص3ج
 157:ص6ج
 74:ص12ج
 .150،151،169،266،271:ص14ج
 228،231:ص15ج
 137،138،173:ص16ج
 6،7،14:ص18ج
 19،20،22،23،24،27،157:ص20ج

 )من تيغرمان من ايدوسكا/الحاج(حمو-
 246:ص17ج

ل سالم(حمو -
ٓ
 )من ا

 288،298:ص16ج
 ابن المؤذن=حمو-

 20:ص3ج
 )بربري من تيرت(حمو اكاكا -

 162:ص20ج
 )الحملة االكالويةقائد (حمو االكالوي-

 35،137،286،287،319،320:ص16ج
 حمو االيشتي-

 260:ص19ج
 حمو بن باها االيكلي-

 178:ص3ج
 )نظام(حمو بن بال القصبي -

 262:ص16ج
 )باشا(حمو الكنسوسي=حمو بن بلقاسم الكنسوسي-

 101،104:ص2ج
 146،397م،130:ص3ج
 251:ص4ج
 185:ص16ج
 ،266،)265(،64،107،216،217،219:ص19ج

267،268،269. 
 155،157،199:ص20ج

 )رئيس ايت بوهيا(حمو البوهي-
 224:ص20ج

 حمو بن حمو بن سليمان الناصري -
 35:ص10ج

 )صاحب زاوية بايت عزي بالشياظمة(حمو بن حميدة-

 144:ص13ج
 )فقيه(حمو بن سعيد بن حمو بن علي=حمو الخطابي-

 ).194(،191:ص15ج
 )شاعر(حمو الزكموني-

 415:ص3ج
 سليمان بن يوسف الناصري حمو بن -

 .35:ص10ج
 )امغار(حمو بن عبدالرحمن الحربيلي-

 247،248،249،256:ص20ج
 )ثائر(حمو نيت عبدي السفولي-

 281:ص15ج
 حمو بن علي االسريري -

 287:ص16ج
 )فقيه(حمو بن علي بن ياسين-

 104:ص9ج
 )فقيه ضرير(حمو الفطوكي-

 100:ص16ج
 )قائد(حمو القرد-

 260:ص15ج
 زميوي الحاحيحمو الك-

 124:ص18ج
 حمو بن مسعود من تيموالي العليا-

 152:ص20ج
 )باشا(حمو المكناسي-

 205:ص15ج
 )احد رجاالت دمنات(حموشا -

 21:ص20ج
 حمودة بن عبدالسالم الورزازي -

 324:ص15ج
 حمودة بن محمد بن عمر الورزازي -

 323:ص15ج
 )الفيلسوف(حمورابي -

 292،293،294:ص2ج
 لتيمجاطي البراييميحميد بن الحسن ا-
 حميد التيمجاطي الراييمي=
 )فقيه(حميد التيمجاطي=

 )200:(ص12ج
 31،117:ص13ج

 )فقير(حميد الرسموكي البرجالتي-
 64:ص14ج

 )كاتب(حميدة بوعبيد-
 27:ص8ج

 )قائد على سوس(حميدة بن علي =حميدة بن الدليمي الشرادي-
 93،99:ص4ج
 149:ص14ج

 )سريررئيس على اهل (حميدة الشركي -
 155:ص16ج

 )تاجر(حميدة المراكشي-
 176،177:ص14ج

 حميدة المطاعي-
 116،257،260،261،262،267،274:ص18ج

 )قائد(حميدة بن العربي المنبهي-
 130:ص19ج



 

 )شيخ(الحميدي -
 139،228:ص8ج
 137:ص17ج

 حندج بن حجر-
 311:ص2ج

 )من اكابر العارفين(الحنصالي -
 86،302،304:ص16ج

 )ماالما(الحنفاوي-
 12،13:ص6ج

 الحنفي-
 258:ص15ج

 )قائد تاكانت(الحنفي-
 153:ص10ج

اخ وخليفة القائد المدني /قائد(الحنفي االخصاصي =الحنفي=الحنفي بن احمد- 
 )االخصاصي

 378:ص3ج
 267،268:ص4ج
 67:ص7ج
 ،161،162،163،164،166،201،203:ص20ج

204. 
 )من فقهاء تيمكيدشت(الحنفي بن احمد بن احمد االعرج -

 .237،239:ص6ج
 )فقيه من تيزكي نداتلول في اسفل ودانة(الحنفي بن احمد بن يحيا االحبوييــي -

 232،233:ص6ج
 )فقيه(الحنفي االكنيضيضي-

 274:ص14ج
 )من ايت توفات(الحنفي االلوسي -

 319:ص15ج
 )مشارط في مدرسة ايت واسو(الحنفي التاسكدلتي االياللني-

 291:ص17ج
 )خذ عن العالمة سيدي المحفوظ االدوزي ا( الحنفي البعمراني -

 238:ص5ج
 الحنفي التيمكيدشتي-

 205:ص5ج
 )بايرازان(الحنفي التيمكيدشتي-

 140:ص16ج
 الحنفي التيوانياني-

 221،222:ص14ج
 )تلميذ محمد بن عبدالرحمن نيت وادرحمان(الحنفي الخرازي المرتيني -

 232:ص6ج
 الحنفي بن عبدهللا بن محمد الحضيكي-

 329:ص11ج
 الحنفي بن علي الكزولي التملي-
 الجزولي التملي=الحنفي الجزولي=
 )اديب(الحنفي الكزولي التملي =

 .18،29،225،285،286،289،290:ص9ج
 37،210:ص15ج

 الحنفي بن علي بن يوسف الناصري -
 35،44:ص10ج

 )مدرس باداوتنان(الحنفي بن عيسى بن محمد البعمراني-
 التيمكيدشتيالحنفي بن المدني بن احمد -

 .256،257،304،306،307،308:ص6ج
 الحنفي ابن محمد البصير-

 .103،106،107،108:ص12ج
 )فقيه ومشارط بمدرستي تيزا والشيشاوي(الحنفي بن محمد بن عبدهللا -

 168:ص6ج
 الحنفي بن محمد بن العربي االدوزي -

 211،214:ص5ج
 )فقيه(الحنفي بن محمد بن علي -

 .218،239:ص15ج
 بن محمد بن علي البوزاكارني الحنفي-

 125:ص10ج
 )عالم من االزهر(حنفي مرتضى -

 .10،13:ص6ج
موالي = االكنيضيفي المزوضي -ف-الحنفي بن محمد=الحنفي بن محمد المزوضي-

 )استاذ بالمدرسة السباعية المزوضية(الحنفي المزوضي 
 312:ص1ج
 191،194،274:ص15ج
 ،250،254،255،256،258،261،263:ص18ج

265،266،267،268،269،272،273،276. 
 الحنفي بن موماد بن الحسن الناصري -

 35،36:ص10ج
 )فقيه(الحنفي بن الهاشمي بن عبدالرحمن -

 .252،253،255،256:ص16ج
 )يضرب المثل بخفيه(حنين االعرابي -

 138:ص6ج
دم(حواء-

ٓ
 )زوج ا

 257:ص1ج
 203:ص8ج
 200:ص17ج

 حواء بنت علي بن الحسن الحربيلية-
 125:ص1ج

 حواء بنت محمد بن داود-
 49:ص5ج

 حواء بنت يحيا الصالحة-
 حواء بنت يحيا بن علي الرسموكية=
 حواء بنت سيدي يحيا الرسموكي=

 49،142:ص5ج
 28:ص7ج
 204:ص11ج

 )اديب(الحوات-
 244:ص18ج

 حوكا بنت ابراهيم االييبوركي-
 121،122:ص3ج

 )اخت الحاج ابراهيم االيغشاني(حوكا االيغشانية -
 228:ص1ج

 )زوجة سعيد بن صالح الدياني(حوكا بنت عبدهللا بن عبدالمومن الدياني -
 115:ص3ج

 )ناظم(الحيبري الطاطائي االقاوي-
 )قائد(حيدة بن مايس المنابهي -

 341،342:ص1ج
 .95،96،97،100،107،239،241،242:ص2ج
 66،367،375،377،378،379،380،381:ص3ج

382،383،384،385،386. 
 89،121،122،123،124،125،126،134:ص4ج

150،157،164،165،168،170،178،181،183 



 

184،185،187،188،193،194،196،197،198 
199،201،203،204،205،206،207،247،266 

274. 
 60،98،130،238،239:ص8ج
 231:ص10ج
 185:ص12ج
 ،111،113،114،115،161،174،179:ص14ج

181،184،190،219،220،223،224،257،267 
270،271،272 

 45،273:ص15ج
 137،138،173،182،183،190:ص16ج
 18،30:ص18ج
 163،172،174،217،218،281:ص19ج
 ،93،102،103،105،108،109،112:ص20ج

113،116،117،123،124،125،126،127،128 
129،130،131،133،134،135،157،191،192 

193،194،197،198،210 .24 
 )استاذ(ابراهيم الجرفي السماللي=الحسيوبي-
 )شاعر(حيلة بن االيهم -

 213:ص16ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -حرف الخاء-                  
 )عالم مصري (الخارجي-

 109:ص16ج
 خازم-

 21:ص6ج
 )صاحب الشرح (الخازن -

 233:ص6ج
ومري -

ٔ
 )رئيس اداوزكري (الخاطر بن مبارك ا

 ،173،177،178،179،180،181،182:ص16ج
183. 

 )عالم نقطة التونسية(خالد -
 292:ص13ج

 خالد بن ابراهيم بن محمد الرسموكي-
 202،215،353:ص11ج

 خالد بن احمد بن الحسن البوبكري الكرسيفي-
 70،71:ص17ج

 خالد االفالوكنسي-
 189:ص1ج

 خالد التاركنيني-
 248:ص4ج
 121:ص20ج

 خالد الرسموكي-
 255:ص5ج

 خالد السلوي-
 34:ص10ج

 بن عبدالعزيز االغرابويخالد -
 82،124،349:ص11ج

 خالد بن عبدالكريم االندلسي-
 245،246:ص12ج

 خالد بن ابي القاسم االغرابوي-
 131:ص11ج

 خالد بن محمد بن احمد االغرابوي-
 95،119،123:ص11ج

 خالد بن محمد بن محمد االغرابوي-



 

 93،142،144:ص11ج
 )القائد العربي(خالد بن الوليد-

 256،272،312:ص3ج
 186:ص7ج
 303:ص11ج
 .6،220:ص20ج

 )االمام والشاعر (خالد بن يحيا -
 232،279:ص18ج

ل يعزى ويهدى(خالد بن يحيا -
ٓ
 )من ا

 179،183:ص10ج
 )الشيخ(ابوالبقاء خالد بن يحيا المصمودي=خالد بن يحيا بن سليمان الكرسيفي-

 93:ص1ج
 6:ص3ج
 29:ص5ج
 183:ص10ج
 46،48،63،64،68،69،70،71،154:ص17ج
 74،75:ص19ج

 خالد بن يزيد بن معاوية-
 273:ص8ج
 82:ص18ج

 )جارية الرشيد(خالصة -
 131:ص10ج

 )القائد(خبان الشياظمي-
 407:ص3ج
 65:ص20ج

 )الصياد(خداش بن حابس التميمي-
 346:ص3ج
 174:ص9ج
 142:ص10ج

 خدوج بنت الحنفي المدني التيمكيدشتي-
 256:ص6ج

 )زوجة ابراهيم التازروالتي(خديجة -
 41،43:ص3ج
 66:ص12ج

 )اخت الطاهر االفراني من االم(خديجة بنت ابراهيم -
 56:ص7ج

 خديجة بنت ابراهيم االيغشاني-
 111:ص2ج

 خديجة بنت ابراهيم بوفوس التودماوي-
 151:ص17ج

 خديجة بنت احمد بن الحسين السماللي-
 8:ص11ج

 خديجة بنت احمد بن محمد التيمكيدشتي-
 350،361:ص3ج
 256،281،302،304،307،310:ص6ج
 268:ص18ج

 )عمة المؤلف(خديجة بنت احمد بن محمد االلغية -
 24،33:ص2ج

 )زوجة علي الدرقاوي(خديجة التملية -
 324:ص1ج

 )والدة عبدهللا ابو(خديجة بنت الحسن -
 195:ص16ج

 خديجة بنت الحسن بن محمد المانوزي -

 243:ص3ج
 خديجة بنت الحنفي االكنيضيفي المزوضي-

 270:ص18ج
 )زوج الرسول(خديجة بنت خويلد-

 92:ص1ج
 174،203،209،277:ص7ج
 205:ص8ج
 43:ص10ج

 خديجة بنت سعيد االعضيائي السماللي-
 6:ص11ج

 خديجة بنت سعيد بن الطيب االغرابوي-
 100:ص11ج

 خديجة بنت الطاهر بن صالح البجويــي-
 69:ص12ج
 127:ص13ج

 خديجة بنت الطيب بن خالد االغرابوية-
 94:ص11ج

 خديجة بنت عبدالرحمان بن علي القاضي-
 273،280:ص2ج

 خديجة بنت عبدالرحمان بن ابراهيم البونيراني-
 141:ص18ج

 خديجة بنت عبدهللا بن عمر البوشواري -
 289:ص17ج

 خديجة بنت عبدهللا بن محمد الوادريمي الهشتوكي-
 270:ص17ج

 )زوجة عبدالفتاح الصحراوي(خديجة بنت عبدهللا بن احمادو -
 35:ص3ج

 خديجة بنت عبدهللا بن محمد االيديكلي التملي-
 265:ص2ج

ل المخلوف االيلغيين(خديجة بنت عبدهللا -
ٓ
 )من ا

 38:ص16ج
 خديجة بنت عثمان بن احمد االكرارية-

 309،379:ص13ج
 خديجة بنت علي بن عبدهللا االلغي-

 388:ص1ج
 76:ص10ج

 خديجة بنت ابي فارس االدوزي -
 146،147،211،217،239:ص5ج

 خديجة بنت محمد االسية المعدرية-
 313،316،317،326،332،337:ص4ج

 خديجة بنت محمد بن العربي االدوزي -
 63:ص12ج

 خديجة بنت محمد بن الطيب البوشواري -
 278:ص17ج

 ) ايجو(خديجة بنت مسعود -
 268:ص5ج

 )الملقبة بالمرابطة(خديجة بنت المدني بن احمد التيمكيدشتي -
 256،257:ص6ج

 خديجة بنت المدني االكالوي-
 271:ص14ج

 خديجة بنت الهاشم بن الحنفي التيمكيدشتي-
 257:ص6ج

 )صاحب المورد(الخراز =الخرازي -



 

 271:ص3ج
 10:ص6ج
 251:ص14ج
 116:ص17ج

 )دفين مصر(الخرشي -
 298:ص13ج

 )القائد(الخزار -
 183:ص20ج

 )اللغوي(الخزرجي -
 21:ص5ج
 46:ص6ج
 262:ص9ج
 353:ص18ج

 )زوجة واسالم الولتيتي(لية الخشتا-
 245:ص12ج

 الخطيب بن يوسف بن سعادة-
 228:ص8ج
 137:ص18ج

 الخضر السجعي-
 216:ص1ج

 )صاحب السيرة النبوية(الخضري -
 268:ص8ج

 )الفقيه(الخفاجي-
 170:ص2ج
 11:ص4ج
 284:ص5ج
 17:ص6ج
 138:ص14ج
 116:ص16ج
 231:ص18ج

 خليجة بنت الطاهر التودماوية -
 207:ص17ج

 )القائد(يط الشرادي الخل-
 42:ص20ج

 )قائد(خليفة الزمراني-
 21،28:ص20ج

 
 )قائد(خليفة المطاعي-

 22:ص20ج
 )الشيخ(خليل-

 306،341:ص3ج
 12،17،33،36،237،280:ص6ج
 48:ص7ج
 56،139،140،151،166،206،226،227:ص8ج

229،259 
 125،126:ص9ج
 187:ص10ج
 41،262،280:ص12ج
 97،113،123،147،229،289،375:ص13ج
 88،250،281،295،300:ص14ج
 201:ص16ج
 389،409،417:ص18ج
 14،19،55:ص19ج

 )الشيخ(خليل بن ابراهيم اللقاني-
 123،127:ص16ج

 )صاحب العروض(الخليل بن احمد الفاراهيدي-
 227،300،302،310:ص2ج
 148:ص4ج
 91،167،241،262:ص9ج
 164:ص10ج
 10،203،269:ص13ج
 6:ص16ج
 205:ص19ج

 )قيهف(خليل بن اسحاق-
 164:ص10ج
 88:ص18ج

 الخليل بن بال االشتي-
 262،263:ص19ج
 159:ص20ج

ل عبدالرحمان التهالي/عالم(الخليل بن الحسن -
ٓ
 )من ا

 323:ص16ج
 )عالم/فقيه(الخليل بن عبدالحي الدرعي -

 323،324:ص16ج
 )رئيس(خليل بن علي بن خليل االيشتي-

 264:ص19ج
 خليل المالكي-

 424:ص18ج
 )تاجر(د بن مبارك اولموش التاغاجيجتيالخليل بن محم-

 116:ص9ج
 )عالمة(خليل الورزازي -

 323،326:ص15ج
 )زوجة القائد دحمان(خناثة بنت عمر بن ابراهيم -

 8:ص20ج
 )خليفة انزكان(الخنبوبي -

 270،273،274:ص2ج
 )الشاعرة(تماضر =الخنساء-

 233:ص2ج
 101:ص7ج
 185،263:ص9ج
 79،100:ص10ج
 444:ص13ج
 113:ص16ج

 )صحابي(خوات بن جبير -
 395:ص18ج

 )اليهودي(الخوشالي بن موشي بن قنوت الولتيتي -
 246:ص12ج

 )استاذ(الخياط التوماناري -
 50:ص9ج

 احمد بن محمد العيني الخياطي=الخياطي-
 عبدهللا الخياطي=
 )الكاتب(الخياطي -

 .247:ص16ج
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- حرف الدال-          
ستاذ(داود-

ٔ
 )ا

 32،33،82،359:ص18ج

 )الوالي(داود-
 192:ص11ج

 )مرافق الحمد بن عبد هللا الصوابي/شيخ(داود-
 100:ص8ج

 )النبي(داود-
 152:ص7ج

 داود بن ابراهيم بن علي التدارتي الكرسيفي-
 18:ص17ج

 داود بن احمد بن داود بن يوسف الحربيلي-
 132:ص1ج

 مد التكانزي داود بن اح-
 218:ص3ج

 )فقيه/مشارط بجامع اكرض(داود بن احمد-
 232:ص20ج

 )مؤرخ/اديب(داود االنطاكي-
 167:ص2ج
 54:ص6ج
 217:ص8ج

 داود بن بكر الكرسيفي-
 46:ص17ج

 )عارف كبير(داود الباخلي-
 252:ص11ج

 )مرافق لمحمد بن الطاهر االفراني(داود البوزكارني-
 250:ص7ج

 )بكات(داود التامساوتي-
 46،147:ص17ج

 )اديب(داود التاغاتيني-
 30:ص10ج

 )شيخ كبير(داود التودماوي-
 90:ص5ج

 )دفين قرية تاكاديرت(داود بن خالد بن يحيا بن زكريا الحاحي-
 71،72:ص19ج

 )شيخ(داود الدادسي-
 5:ص3ج
 222،300:ص11ج

 )االديب(داود الداغوغي-
 89:ص19ج

 )رجل صالح(داود بن سليمان بن موسى -
 243:ص16ج

 داود بن سليمان بن محمد الرسموكي-
 203،295:ص11ج

 )مؤسس مدرسة ايت بوياسين(داود السماللي-
 109:ص18ج

 داود بن عبد الكريم بن يعزى ويهدى االيكيسلي-
 175،181:ص10ج

 داود بن عبدهللا بن عبدالرحمن االيموكاديري -
 246:ص16ج

 داود بن عبدهللا بن احمد الحامدي-
 28:ص5ج

 )شيخ(عبدهللا بن عبدهللا السماللي داود بن-
 33:ص11ج

 )اديب(داود بن عبد المنعم التانوتي الوجاني -
 29:ص5ج



 

صاحب =(داود الرسموكي=ابوسليمان داود الرسموكي=داود بن عبدالمنعم الرسموكي-
 )الوفيات

 90،100،101،102،105،106،107،108:ص1ج
 31،60،139،174:ص2ج
 5،173،207،210،225:ص3ج
 17،19:ص4ج
 22،31،82،102:ص7ج
 ،17،19،51،56،115،116،119،290:ص8ج

291. 
 23،162،168،171،180،181،230،290:ص9ج
 90،93،96:ص10ج
 131،153،154،279،281،282:ص13ج
 46،47:ص14ج
 ،163،195،196،197،198،199،205:ص16ج

207،209،214،215،218،238،239،255،259 
 ،70،199،200،201،202،203،204:ص18ج

206،207،208،209،210،211،328،338،342، 
343،344،345،351،378،380،382،383،384، 

386،398. 
 .74،83،85،224،229:ص19ج

 )فقيه(داود بن عثمان بن موسى التملي البخاري -
 168:ص6ج

 داود بن عثمان السماللي-
 244:ص8ج

 )ينحدر من الفرع الواسالمي(داود بن علي بن علي التيواركاني-
 250:ص12ج

 )مؤلف البشارة(داود الكرامي =بن علي بن محمد الكرامي داود-
 28،30،31،32:ص7ج
 33:ص11ج
 15:ص14ج

 داود بن علي التودماوي الماسي-
 137،350:ص11ج

 داود بن علي بن عبدهللا الساموكني-
 99:ص9ج

 )الجد االعلى للساموكنيين(داود بن عيسى بن ابي بكر-
 87:ص9ج

 )شيخ(داود العلمي-
 217:ص8ج

 )استاذ(الكرسيفي داود-
 206:ص1ج
 148،153:ص6ج
 87،105،292،293:ص8ج
 283:ص9ج

 )عالم(داود بن محمد بن عبدالحق التملي-
 288،290:ص8ج

 داود بن محمد بن الحسن بن عثمان بن يعزى -
ل داود(

ٓ
 )جد ا

 6:ص17ج
 داود بن محمد التونلي=داود بن محمد بن عبدالحق التونلي-

 8،168،169:ص6ج
 279،280:ص18ج

 )الرئيس(داود بن محمد المجاطي-
 72:ص12ج

 )استاذ في تانالت(بن احمد الجاجاكاني-ف-داود بن محمد-
 108،110،115،151،209:ص17ج

 داود بن مسعود السماللي -
 130:ص8ج

 
 داود بن موسى بن محمد التاسكلتي الكشيمي االيملي-

 163،164،165:ص6ج
 داود بن نوح بن يعزى بن ويهدى االيكيسلي-

 175،181:ص10ج
 )ابن رئيس الركراكيين(داود بن واسمين بن يعلى-

 5:ص4ج
 داود بن يحيا بن عبدهللا االغرابوي-

 84،91:ص11ج
 )جد بني الشلح واهل انكيم(داود بن يرتضى بن نصر-

 247:ص9ج
 )من اعيان الركائسيين(الداه بن محمد بن عبدهللا -

 143:ص20ج
 )دفين االسكندرية المصرية(دانيال-

 296:ص13ج
 عبدالعزيز الدباغ =الدباغ-
 )قائد(دحمان االول االكلميمي=دحمان بن بيروك بن عبيد هللا-

 191:ص12ج
 231،232:ص15ج
 278،279،280،281،283،)273:(ص19ج

 )قائد(دحمان الثاني=دحمان بن عابدين بن بيروك-
 168،281،283:ص19ج

 دحمان بن علي بن محمد االياللني-
 206:ص5ج

 بن علي بن بورحيم الجراري -ف-ددحمان بن محم-
 153:ص19ج

 )ابن الشيخ(دحمان بن موماد-
 115،122،123،124،161:ص14ج

 )قائد(دحمان الوادنوني-
 333:ص1ج
 7،8،12،181،182،183،188:ص20ج

 محمد بن احمد الدارخ=الدارخ-
 محمد الدراوي=الدراوي-
 الدربالي-

 179:ص3ج
 الشيخ ابو العباس=احمد الدردير=الدردير-
 الحسن الدرعي=الدرعي-
 احمد الدرعي=الدرعي-
 )القائد العثماني(درغوت باشا-

 295:ص13ج
 العربي الدرقاوي=الدرقاوي-
 )شاعر(دريد بن الصمة-

 185:ص9ج
 271:ص15ج

 الدسوقي صاحب الحاشية-
 269:ص8ج
 15،112،135:ص9ج
 376:ص13ج
 213:ص15ج



 

 )ذكر في الرسالة القشيرية(ابوعلي =الدقاق-
 219:ص1ج
 301:ص15ج
 5:ص19ج

 )شيخ(الدقوني-
 139،228:ص8ج
 137:ص18ج

 ابوشعيب الدكالي=الدكالي-
 )صاحب حكمة(الدالئي-

 186:ص16ج
 103:ص12ج) رفيق الحنفي بن محمد البصير(دليل-
 )فقيه(الدليل بن عبدالقادر بن موسى بن محمد الصويري -

 315،316:ص15ج
 محمد بن الطاهر=الدليمي الهشتوكي-
 )اديب(الدماميني-

 41:ص2ج
 17،219:ص8ج
 258،260:ص9ج
 353،354:ص18ج

 )كاتب(الدمناتي-
 163،257:ص16ج
 116،224:ص18ج

 )مؤرخ(الدميري -
 14:ص1ج
 167:ص2ج
 292:ص3ج
 118:ص10ج
 139:ص18ج

 احمد الدمهوجي=الدمهوجي-
 )صاحب حاشية المحقق(الدنوشري -

 219:ص11ج
 دنية بنت الحسن بن احمد التيمكيدشتي-

 361:ص3ج
 )الباشا(بدادو-

 114:ص12ج
 )دكـتور (دوبوروكبير-

 46،50:ص18ج
 محمد كريش االدابلي=الدوباللي-
 )فرنسي(دورجوان-

 201:ص19ج
 )القبطان(دونة -

 219:ص11ج
 )مرافق للقائد الناجم االخصاصي(دهمو-

 140:ص20ج
 عمر بن الحسين الدهوزي =الدهوزي -
 )من شرفاء مضغرة(ديدي بن المصطفى-

 308:ص16ج
 )شيخ(يالديرن-

 266:ص14ج
ل الشيخ ماء العينين/شيخ(الديه-

ٓ
 )من ا

 110:ص20ج
 يحيا الديماني الصحراوي=الديماني الصحراوي-
 الديماني التاجاكانتي الزموري -

 159:ص18ج
 ابراهيم بن محمد الديلمي=الديلمي-

 -حرف الذال-                
 ذا النون المصري -

 331:ص4ج
 298:ص13ج

 )عري مضمن في بيت ش(ذريح-
 302:ص2ج

 )شاعر(ذعبل الخزاعي-
 272:ص8ج
 91:ص9ج

 )اديب(الذهبي-
 316،317:ص13ج
 25:ص14ج

 )مضمن في بيت شعري (ذوالقرنين-
 79:ص9ج

 
- حرف الراء-                   

 )صاحب التفسير(الرازي -
 54:ص10ج

 )رحالة(راشد بن فالح-
 325:ص18ج

 )فقيه في زاوية تزنيت(الراضي-
 67:ص4ج

 )ن ملوك الطوائفم(الراضي-
 40:ص11ج

 )نائب القاضي(الراضي البكاري -
 287:ص15ج

 الراضي السناني الفاسي=الراضي الحنش الفاسي-
 )عالمة صوفي(الراضي الحنش=

 232:ص5ج
 190:ص11ج
 237،238:ص13ج
 57:ص14ج
 15:ص18ج

 )شاعر اموي(الراعي-
 130:ص17ج

 )شيخ(الرافعي الجديدي-
 268،270:ص8ج
 309،310:ص15ج
 140:ص19ج

 )يضرب بها التغزل(رباب-
 278:ص11ج
 355:ص18ج

 )شاعرة(رباب الكاظمية -
 162:ص13ج

 الرباطي-
 76:ص13ج

 الرباني بن حمدي بن جماوسي-
 91:ص3ج

 )من اصحاب النكادي(الربيبي-
 302:ص16ج

 )شيخ انس بن مالك(ربيعة -



 

 84:ص9ج
 )اخت موالي الطاهر البعاريري (ربيعة-

 225،252:ص14ج
 ويةربيعة العد-

 128:ص2ج
 ربيعة بنت عثمان بن احمد بن عبدالرحمان-

 379:ص13ج
 ربيعة بنت ماء العينين بن الفاضل-

 275:ص4ج
 بن يحيا بن عبدهللا االقاوي-ف-الربيع بن محمد-

 169:ص18ج
 ربيعة الزهراء=ربيعة بنت محمد بن علي-

 259،260:ص2ج
 )من شجعان العرب(ربيعة بنت مكرم -

 354:ص3ج
 سرائيليرتشارد اال-

 153:ص1ج
 )عالم(الرحالي-

 99:ص19ج
 )رفيق المختار السوسي(رحال-

 153:ص4ج
 )قائد(رحال بن التونسي الرحماني-

 28:ص20ج
 
 )من زعماء المقاومة (الرحماني-

 140:ص13ج
 رحمة زوجة عبدهللا بن محمد-

 270،275:ص17ج
 )اخت المؤلف(رحمة -

 186:ص14ج
 )عالم(رحمة بنت االفراني-

 183:ص8ج
 )مرشدة وحافظة(رحمة بنت عبدهللا بن محمد التكناتيني-

 165:ص6ج
 رحمة بنت عبدالرحمان الكرسيفي-

 158:ص14ج
 رحمة بنت محمد بن علي زوجة العالم محمد بن علي-

 63:ص15ج
 )ولية(رحمة بنت يوسف -

 315:ص14ج
 )عبد السلطان الحسن االول(رزوق بوهو -

 20،86:ص14ج
 61،62:ص20ج

قامقدم (الرسموكي-
ٔ
 )با

 126،160:ص20ج
 )تلميذ عبدهللا بن يعقوب السماللي(الرسموكي-

 10،30،31،48:ص5ج
 )مشارط بتييوت/صاحب الفرائض(الرسموكي-

 49،199،389:ص18ج
 محمد بن سليمان المزواري =الرسموكي-
 داود بن عبدالمنعم الرسموكي=الرسموكي-
 عبدالعزيز الرسموكي=الرسموكي-
 )صديق عبدهللا خرباش(رشيد-

 205:ص14ج
 )السلطان العلوي(الرشيد-

 27،120:ص1ج
 277،333،339:ص3ج
 131،144:ص4ج
 49:ص5ج
 207،208،211،215،353:ص11ج
 58:ص12ج
 ،267،310،347،349،350،351،352:ص16ج

353. 
 96،409:ص18ج
 148:ص19ج
 230:ص20ج

 )شيخ(رشيد رضا-
 251:ص2ج

 رشيد الروداني-
 79:ص3ج

 رشيد السماللي-
 75:ص11ج

 )خليفة عباسي(د العباسيالرشي-
 243:ص11ج
 178:ص19ج

 الرشيدالعروسي-
 199،202:ص3ج

 )شاعر لبناني(رشيد مصوبع-
 252:ص2ج
 223،224:ص3ج

 )قاضي(رشيد بن المصلوت الهواري -
 66:ص3ج
 231:ص5ج
 176،182،184،185،189:ص8ج
 69:ص12ج
 423:ص13ج
 77:ص15ج
 92،163،164،165:ص16ج
 11،34،38،43،46،56،62،64:ص18ج

 )شاعر(الرصافي-
 250:ص2ج
 198:ص9ج

 )من رواة الحديث(رضوان الجنوي-
 226:ص6ج

 رضوان العقبي-
 252:ص14ج

 )قائد(الرعديد-
 44:ص20ج

 محمد احمد االيكراري =الرفاكي-
 )نحات ايطالي(رفائيل-

 167:ص9ج
 )هـ1320توفيت (رقوش بنت عدي -

 268:ص18ج
 رقية زوجة عبدهللا بن محمد البوشواري -

 270:ص17ج
 )خالة الحسن بن مبارك البعقيلي(رقية -



 

 263:ص12ج
 )ص(رقية بنت الرسول-

 174،212:ص12ج
 )والدة المختار السوسي(رقية -

 237:ص2ج
 رقية بنت ابراهيم-

 234:ص18ج
 )ام عبدالرحمن التاكانتي(رقية بنت ابراهيم التاكانتي -

 138:ص18ج
 )عمة المختار السوسي(رقية بنت احمد -

 364:ص2ج
 بنت احمد بن ابراهيم االيغشاني رقية-

 241،259،264:ص2ج
 )رقية بنت احمد نطالب  زوجة الفقير عمر بن امكرار-

 121:ص3ج
 رقية بنت احمد الخطابي -

 320:ص2ج
 رقية بنت احمد بن الطيب االغرابوية-

 94:ص11ج
 رقية بنت احمد بن محمد بن يحيا المعدرية-

 120:ص5ج
 )بنت الكيل( رقية امنو-

 308:ص3ج
 رقية بنت البشير بن المدني الناصري -

 49:ص10ج
 رقية بنت الحسين االغوديدية-

 156،159،186:ص1ج
 )اخت الشيخ عبدهللا بن محمد البوشواري (رقية بنت الحسن بن محمد -

 277:ص17ج
 رقية بنت حمو ام زوجة احمد االكنيضيفي-

 255:ص18ج
 رقية بنت سعيد بن الطيب االغرابوية-

 94،95،100:ص11ج
 
 رقية بنت سعيد بن علي السالمي-

 159:ص9ج
 رقية بنت الشيخ الصوابي-

 62:ص5ج
 138:ص11ج

 رقية بنت عبدالرحمن بن محمد السكـتاني-
 235:ص19ج

 )زوجة الحاج داود الجاكاني(رقية بنت عبدهللا -
 108:ص17ج

 رقية بنت عبدهللا بن يعقوب السماللي-
 146،162،176،182،183:ص5ج

 )والدة المانوزي (بن الحسن  رقية بنت العربي-
 243:ص3ج

 رقية بنت علي بن عبدهللا االلغي -
 389:ص1ج

 رقية بنت عمر االكضيــي التملي-
 207:ص17ج

 )ام محمد بن احمد الصالحي(رقية بنت مبارك بن احمد -
 344:ص2ج

 رقية بنت محمد اللحياني-
 94:ص11ج

 حسينرقية بنت محمد بن ال=رقية بنت محمد بن الحسين الناصري -
 38:ص10ج
 79:ص15ج

 )استاذة(رقية االدوزية=رقية بنت زينة بنت تعزى =رقية بنت محمد بن العربي االدوزي -
 272:ص1ج
 94:ص2ج
 42،43،49،50،51،52،54،55،)39(،18:ص3ج
 128:ص11ج
 6،8:ص12ج

 رقية بنت محمد بن علي بن احمد بن الشيخ االلغي-
 263:ص2ج

 عقوبيرقية بنت محمد بن يحيا المعدري الي-
 94،95:ص11ج

 رقية بنت المدني بن احمد بن محمد التيمكيدشتي-
 256:ص6ج

 رقية بنت يوسف الرسموكي-
 300:ص12ج

 عبدهللا الركراكي=الركراكي-
 الركراكي الرباطي-

 24:ص1ج
 الركراكي الشياظمي-

 271:ص18ج
 )قائد(الرلطي الحاحي-

 62:ص20ج
 )ص(ام حبيبة زوجة الرسول=رملة-

 174:ص7ج
 ')من رواة الحديث(ي الرمل-

 227:ص6ج
 300"ص14ج

 الرميكية زوجة المعتمد بن عباد-
 162:ص13ج
 201:ص19ج

 )اديب(الرهوني-
 311:ص1ج
 12:ص3ج
 49:ص6ج
 113:ص8ج
 333،432:ص13ج
 91،215:ص14ج
 34:ص18ج

 )شاعر(الروداني-
 266:ص9ج
 286،307:ص18ج

 )مدير مدرسة موالي يوسف(روكس -
 314:ص2ج

 الرندي-
 247:ص11ج

 )فقيه(الريفي-
 146:ص2ج

 -حرف الزاي-             
 الزاكي بن علي بن احمد السكراتي الرداني-



 

 221،225،354:ص11ج
 بلقاسم الزاو=الزاو-
 عمر بن معد يكرب=الزبيدي-

 107:ص10ج
 )زوجة خالد بن يزيد(الزبيرية -

 273:ص8ج
 )تلميذ االستاذ عبدهللا بن محمد(زبير االصبوياوي -

 175:ص2ج
 زبير بن العوام ال-

 235:ص4ج
 )فقيه(الزبير البعمراني = الزبير بن محمد بن صالح التادرارتي البعمراني-

 265،315:ص1ج
 125:ص4ج
 239:ص5ج
 ،249،250،)248(،216،224،243،244:ص10ج

252،253،259. 
 174،179:ص12ج

ول من كـتب حسب الحروف االبجدية(زحطي -
ٔ
 )ا

 147:ص11ج
 الزدوتي ابراهيم بن عمرو =الزدوتي-
 زرانة بن ماكص بن صنهاجة-

 52:ص16ج
 )شيخ(محشيــي عبدالباقي الزرقاني=الزرقاني-

 25،28:ص2ج
 167:ص8ج
 223:ص11ج
 18:27ج

 )من رواة الحديث(الزركشي
 227:ص6ج

 )صاحب االعالم(الزركلي -
 186:ص10ج

 احمد زروق=زروق-
 زرياب-

 313:ص3ج
 زعم بن عاصم=زعم بن عاصم الركراكي-

 150:ص9ج
 137:ص14ج

 )رئيس قبيلة(الزعنوني=الزعنوني محمد بن محمد-
 40،41:ص17ج

 زغاغ بن بوعلي بن وكاك-
 33:ص11ج

 محمد الزغواني=الزغواني-
 )صاحب المنهج(الزقاق-

 227:ص2ج
 285:ص8ج
 256:ص15ج
 201:ص16ج
 415،417:ص18ج
 83:ص19ج

 )قاضي افني(زكريا-
 229:ص10ج

 محمد بن ابراهيم الزكري =الزكري -
 )الفقير(زكريا=ري الحاكيالزك-

 34،269:ص19ج
 )شيخ االسالم(زكريا االنصاري -

 288:ص5ج
 226،227:ص6ج
 97:ص13ج
 252،300:ص14ج
 123،124:ص16ج

 )فقيه(زكريا التدرارتي -
 143:ص20ج

 )فقيه(زكريا بن الحسين بن محمد البعمراني-
 254،255،257،258،259:ص10ج

 ابوعقيل=زكريا بن محمد الولتيتي-
 244،245:ص12ج

 )اديب(زكي كبارك-
 250:ص2ج

 زلزل-
 243:ص11ج

 )كاتب(الزلطي-
 407:ص3ج
 103:ص19ج

 محمود الزمخشري =الزمخشري -
 الزمزمي بن سليمان بن يوسف الناصري -
 محمد كورام الحاحي=الزمزمي=
 )الرئيس(زم البعقيلي-

 129:ص1ج
 )قاضي(الزموري -

 216:ص9ج
 )رئيس النصارى (زنب -

 177:ص10ج
 )امين(الوي زنيبر الس-

 31:ص20ج
 )رجل صحراوي(زنيبر -

 150:ص20ج
 )استاذ(الزواق التطواني -

 268:ص8ج
 )اديب(الزواوي-

 281:ص2ج
 291:ص3ج
 219:ص6ج
 125،126،216،289:ص9ج
 257:ص12ج
 207:ص13ج
 295،301:ص14ج
 322:ص17ج

 محمد زوزان الولتيتي=زوزان الولتيتي-
 زوزان بن يعلى الرسموكي-

 203:ص11ج
 241:ص19ج

 )استاذ(الزوين-
 37:ص10ج
 134:ص11ج
 106ص19ج

 )اديب(صدقي الزهاوي=الزهوي-



 

 250:ص2ج
 198:ص9ج
 99،100:ص15ج

 الزهراء زوجة محمد بلقاسم االلغي-
 46:ص1ج

 الزهراء االلغية زوجة ابي الحسن االلغي-
 146:ص7ج

 الزهراء بنت احمد زوجة ابراهيم التامانارتي-
 244:ص20ج

 براهيم الغرموزي الكرسيفيةزهرة بنت احمد بن ا-
 88،89،92:ص1ج

 )كاتب(الزهري -
 219:ص1ج
 18:ص5ج
 163:ص19ج

 )امام(الزهراوي -
 64،238:ص6ج

 )ام القائد الناجم االخصاصي(الزهرة بنت صامبا -
 6:ص20ج

 زهور بنت ابي الحديد الصويرية-
 362:ص3ج
 257:ص6ج

 )شاعر(زهير بن ابي سلمى -
 17:ص1ج
 121،311:ص2ج
 317:ص3ج
 27:ص4ج
 127:ص6ج
 266:ص9ج
 133:ص13ج
 213،216،217:ص16ج
 79:ص17ج
 325:ص18ج

 )زوج محمد بن علي الجراري /من لوباير(زهيرو بنت بويرك -
 .م153:ص19ج

 محمد بن حمو الزياني=الزياني-
 )اديب(الزياتي -

 387:ص3ج
 189:ص12ج

 )شيخ(الزيتوني-
 322:ص4ج

 )يضرب به المثل في النحو(زيد-
 182:ص6ج
 84،189:ص9ج
 9،48:ص14ج
 128،228:ص16ج
 182:ص20ج

 )راوي(زيد بن جدعان-
 90:ص18ج

 )مضمن في بيت شعري (زيد بن عامر -
 18:ص19ج

 زيد بن مسعود بن عمرو التينغيري -
 299:ص16ج

 )االمير العلوي(زيدان-
 6،19:ص7ج
 225:ص11ج
 14،15،16:ص12ج
 309،411:ص18ج
 83،84،85،89:ص19ج

 )عالم(زيدان بن ثابت-
 249:ص11ج

 )ينسب الى الزيدانية(زيدان السعدي-
 144:ص12ج

 زيدة بنت محمد بن السعيدي-
 154:ص16ج

 )باشا مراكش(الزيكي-
 43:ص7ج

 ')قائد(الزين -
 175:ص14ج
 80،81،84:ص20ج

 )خليفة السلطان(الزين بن الحسن -
 182:ص19ج

 زينب زوجة عبدالرحمان بن علي االلغي-
- 271:ص2ج

 )ص(زينب بنت الرسول-
 106،212:ص7ج
 201:ص8ج

 زينب بنت ابراهيم بيرعمان زوج محمد الساحلي-
 294،295:ص12ج

 زينب بنت احمد التيدسي االنصاري -
 35:ص10ج

 زينب بنت احمد بن ابراهيم الغرموزي الكرسيفية-
 83،87،88،89،90،91،92:ص1ج

 زينب بنت حجش زوجة الرسول-
 174:ص7ج

 زينب بنت صالح السفينية-
 41،43:ص3ج
 184:ص5ج

 زينب بنت الطيب بن خالد االغرابوية-
 94،95،119:ص11ج

 زينب بنت عبدالرحمان بن ابراهيم زوجة الحسن بن محمد بن محمد مومو-
 74:ص16ج

 )عالمة(زينب بنت عبدهللا بن سعيد بن عبدالمنعم الداودي -
 78:ص19ج

 )شيخ(زينب بنت عبدهللا بن محمد الهشتوكي البوشواري -
 270:ص17ج

 بنت عبدهللا بن يعقوب السمالليزينب -
 45:ص5ج

 زينب بنت علي بن ابي طالب-
 111:ص1ج

 زينب بنت محمد زوجة عبدهللا بن ابراهيم االلغي-
 342:ص2ج

 زين الدين القزويني-
 252:ص11ج

 زين الدين الموالي المتوكي-
 265:ص18ج



 

 )ابن الحسن االول(زين العابدين بن الحسن -
 217،218:ص13ج

 مد بن عبدالرحمان الجشتيميزينة بنت اح-
 155:ص6ج

 زينة بنت تعزى زوجة العالمة محمد بن العربي االدوزي -
 68:ص12ج

 294:ص4ج) استاذ(زيني -
- حرف السين-              

 )الشيخ(العربي بن السائح االسرقاوي الرباطي = السائح الرباطي-
 )والد الحسن الركائبي(الساخي -

 157:ص12ج
 )رفيق الناجم في رحلته الى اسبانيا(ساداتي الهيبة -

 167،168:ص20ج
 )رفيق احمد العلوي االحمدي(السالك-

 129:ص16ج
 السالك المسلك اليعقوبي-

 44:ص16ج
 )الصحابي(سالم -

 91:ص18ج
 سالم من بني سالم من فم انغار-

 413:ص3ج
 )فقيه(سالم بن ابراهيم االيغشاني-

 76:ص17ج
 سالم اكاروش-

 120:ص18ج
 ابو محمد االخصاصي= خصاصيسالم اال-
 )جد السالميين(سالم االيسى -

 150،151:ص9ج
 سالم التغواتي-

 310:ص11ج
 )بالزيتونة(سالم ابي حاجب -

 111:ص18ج
 )مشارط بمسجد تكانت(-ف-سالم بن الحسن بن محمد-

 144،145:ص13ج
 القاضي(سالم الرحماني-

 109:ص15ج
 )عبد معتق(سالم الفرجي-

 344:ص16ج
 بدهللا بن عمرسالم بن ع-

 187:ص9ج
 )التاجر/الرئيس(سالم بن عبدالقادر-

 274:ص19ج
 )القائد(سالم عشعاش-

 15:ص20ج
 سالم السنهوري =سالم بن محمد السنهوري -

 186:ص9ج
 123،124:ص16ج

 سام-
 5:ص20ج

 الساموري -
 396:ص18ج

 ابوسام)=ماك بابلي(سامورابي-
 294:ص2ج

 ساموكن ابن جالوت-
 332:ص13ج

 محمد بن ابراهيم الساموكني =الساموكني-
 محمد بن ابراهيم السباعي التكروري = السباعي-
 )من الرواة(السباني-

 227:ص6ج
 ابوالعباس السبتي= السبتي -
 )عالم(السبكي بن تيمية -

 108:ص2ج
 185:ص11ج

 )صاحب المسائل العشر(السجاعي-
 202:ص16ج

 )فصيح عربي(سحبان بن وائل-
 82،202:ص9ج
 70،203،359،412:ص18ج

 )ثائر(السحن بن برداهم اليعزاوي-
 281:ص16ج

 )صاحب المدونة(سحنون-
 142:ص2ج
 316:ص3ج
 304:ص5ج
 47،50:ص7ج
 212:ص8ج
 268:ص12ج
 42:ص13ج
 54:ص14ج

 )شاعر/عبد بن الحسحاس(سحيم -
 5:ص20ج

 )االمام(السخاوي-
 356:ص2ج
 227:ص6ج
 316،317:ص13ج

 )ذكر في االبيات الشعرية(سراقة-
 129:ص6ج
 236،237:ص12ج

 )الشيخ(السراج-
 228:ص8ج
 42:ص13ج
 415:ص18ج

 السروجي-
 289:ص9ج

 )قائد هشتوكة(سروربن ادريس-
 27:ص14ج
 284:ص16ج
 16:ص20ج

 )من اصحاب النكادي(السريري -
 302:ص16ج

 )الوالي(السري السقطي-
 270:ص6ج
 300:ص14ج
 5:ص19ج

 )شاعر(السري الموصلي -
 186:ص9ج



 

 )الكاهن(سطيح-
 141:ص9ج

 )راوي(فيان س-
 138،228:ص8ج

 سفيان الثوري -
 414:ص18ج

 سفيان بن عبدهللا الثقفي-
 249:ص11ج

 )االمام(سفيان بن عيينة -
 225:ص6ج

 )الفيلسوف(سقراط -
 239:ص14ج

 سقين العاصمي-
 227:ص6ج

 )ذكرت في االبيات الشعرية(سعاد -
 238:ص12ج

 سعد-
 235:ص4ج

 
 )الصحابي(سعد بن ابي وقاص-

 387:ص3ج
 42،45:ص17ج

 )القائد(سعد الدين-
 110:ص4ج

 )حفيد الشيخ االلغي(سعد الدين بن عبدالرحمن-
 269،270،271:ص2ج

 سعد بن معاد-
 218:ص10ج

 سعد اليوسي-
 342:ص18ج

 )احد اعيان الركائبيين(السعدي-
 143:ص20ج

 )الصحابي جاء في البيت الشعري (سعيد-
 235:ص4ج

 )تدرحم(سعيد-
 265:ص19ج

 )يرالفق(سعيد الحاج-
 213:ص1ج

 )الفقير(سعيد-
 48:ص17ج

 )القطب(سعيد-
 252:ص11ج

 سعيد من قرية ايت سليمان-
 224:ص1ج

 )الرئيس(سعيد  عم المدني االخصاصي-
 166:ص12ج

بلخيريين(سعيد -
ٔ
 )الجد االعلى لال

 219:ص3ج
ل التاجر االخصاصين-

ٓ
 )سعيد من ا

 122:ص18ج
 )خليفة الكالوي اخ محمد السكـتاني(سعيد -

 199:ص18ج
 )القاضي(سعيد-

 271:ص2ج
 250:ص3ج

 )دفين تاكوشت/ الشيخ(سعيد-
 205:ص6ج

 )تلميذ ابوالعباس التيمكيدشتي(سعيد المريد -
 278:ص6ج
 151،152:ص9ج

 سعيد بن ابراهيم الييبوركي-
 279:ص14ج

 سعيد بن ابراهيم بن علي النضيفي-
 246:ص9ج

 )شيخ(سعيد بن ابراهيم الكنجاني المراكشي-
 114:ص16ج

 سعيد بن ابراهيم بن الحسين التخفيستي-
 33:ص5ج

 )تلميذ احمد التيمكيدشتي(سعيد بن ابراهيم االكناري -
 سعيد االكناري =

 254:ص6ج
 256:ص16ج

 )اخ علي ابو الهوزالي(سعيد بن ابراهيم -
 175،183:ص16ج

 )الشيخ(سعيد بن ابراهيم بن علي االياللني-
 29:ص5ج
 281،283،284،287:ص9ج

 سعيد التامانارتي=براهيم التامانارتيسعيد بن ا-
 
 سعيد بن ابراهيم بن سعيد الكرسيفي-

 47:ص17ج
 93:ص19ج
 244:ص20ج

 )ثائر(سعيد نيت ابراهيم الفرسي-
 281:ص16ج

 )تلميذ عبدهللا الجيشتيمي(سعيد االبراييمي-
 82:ص6ج

 )الجد(سعيد بن ابي بكر الركراكي-
 137:ص14ج

 لرسموكيسعيد ا=سعيد بن بوبكر الرسموكي-
 146،147،148:ص9ج

 سعيد بن احمد -
 89:ص1ج

 )القائد(سعيد بن احمد-
 90:ص2ج
 267:ص14ج
 94:ص19ج
 118،121،122،123،141،208:ص20ج

 )المرابط(االياللني =سعيد بن احمد الهياللي -
 194:ص16ج

 )التاجر(سعيد بن احمد -
 241:ص19ج

 سعيد بن احمد بن سعيد المسكدادي-
 403:ص13ج

 )القائد(احمد الكيلولي الحاحيسعيد بن -
 الكيلولي=القائد سعيد=سعيد الكيلولي=



 

 ،114،115،329،330،331،332،333:ص1ج
334. 

 166:ص2ج
 ،134،135،255،256،257،258،261:ص3ج

264. 
 40،104:ص4ج
 179،287:ص5ج
 104،138،140:ص6ج
 262:ص8ج
 286:ص11ج
 98،115،118،185،203،270:ص12ج
 281:ص13ج
 ،112،119،114،134،150،151،152:ص14ج

154،169. 
 ،205،206،207،208،209،214،215:ص15ج

216،217،118،224،225،226،227،228،229، 
230،231،232. 

 79:ص18ج
 ،12،15،26،27،167،168،178،270:ص19ج

271،279. 
 ،27،28،29،31،90،94،107،118،129:ص20ج

179،181،182،183،186،187،188،206،210، 
215،216،262،263. 

 عيد بن احمد االحلوانيس-
 31:ص5ج

 )االستاذ(سعيد بن احمد المشرحات-
 90:ص15ج

ل يعزى ويهدى/دفين تيسفروين(سعيد بن احمد-
ٓ
 )ا

 178،182:ص10ج
 )الفقير(سعيد بن احمد التيغشيتي-

 16:ص3ج
 )الفقيه(سعيد بن احمد الترمتائي التهالي-

 77:ص17ج
 )المسكدادي(سعيد بن احمد بن محمد -

 404:ص13ج
 )الحاج(سعيد الرسموكي=سعيد بن احمد الرسموكي-

 242،244:ص19ج
قاريض =سعيد بن احمد الصوابي-

ٔ
 )فقيه(سعيد بن احمد ا

 154:ص6ج
 119،120:ص8ج

 سعيد بن احمد بن بلقاسم االساكي-
 216،217:ص12ج

ل يعزى ويهدى/دفين تيركت(سعيد بن احمد -
ٓ
 )من ا

 177،182:ص10ج
 194،195:ص18ج

 باعقيليسعيد بن احمد ال-
 )القائد(سعيد البعقيلي=

 370،372،381،386:ص3ج
 107،120:ص4ج
 197:ص20ج

 )الشيخ(ابوعثمان=سعيد بن احمد الكـثيري -
 12،46،144،234:ص13ج
 9،26،295،305:ص14ج

 138:ص18ج
 سعيد بن احمد بن عبدالرحمن الجيشتيمي-
 سعيد بن احمد التيملي=
 )فقيه(سعيد بن ابي العباس التيملي=

 327:ص3ج
 96،143،147،153،154،155،163:ص6ج
 203:ص16ج

 سعيد بن احمد بن مسعود العباسي الماسكيني-
 سعيد الدراركي الماسكيني=
 سعيدالعباسي الدراركي=
 )فقيه(سعيد الدراركي=

 265:ص1ج
 223،229،239:ص6ج
 103،156،157،258:ص11ج
 30:ص14ج
 86،87،89:ص15ج
 424:ص18ج

 )فقيه(سعيد بن احمد الشريف-
 56،136،139،197،228:ص8ج

 )تلميذ(سعيد بن احمد الهاللي -
 46:ص7ج

 سعيد بن احمد بن بيهي التيوتي الزيكي-
 168:ص15ج

 سعيد بن احمد الباعقيلي الكردوسي-
 سعيد الكردوسي=
 )قائد(سعيد الكردوسي الباعقيلي=

 269،370،372،386،387:ص3ج
 270:ص12ج
 306:ص14ج
 184:ص16ج
 ،105،114،118،121،123،124،127:ص20ج

130،134،136،141،145،149 
 )مقدم زاوية(سعيد االسحاقي-

 33،295:ص15ج
 سعيد اعجل-

 104:ص19ج
ل يعزى ويهدى/دفين مجاطة(سعيد امهيل-

ٓ
 )ا

 179:ص10ج
 
 )فقيه(سعيد االمين-

 133:ص14ج
 )رئيس اساكن(سعيد االنامري -

 140،141،142:ص20ج
 )والي(سعيد اوجو-

 307:ص17ج
 )فقيه(صوابيسعيد االوجوي ال-

 96،101:ص1ج
 )امغار(سعيد بن الحاج اومري -

 170،171،177،178:ص16ج
 )فقيه(سعيد ايجمى الصغير المراكشي-

 232،261:ص8ج
 339،341:ص16ج

 سعيد بن ايدالعرج االيدغي-



 

 277:ص5ج
ل داود االيرحالين-

ٓ
 سعيد من ا

 168:ص14ج
 )1338توفي (سعيد االيسيلي-

 315:ص17ج
 )قيهالف(سعيد االياللني-

 25:ص19ج
 سعيد االيمسيلتني-

 246:ص17ج
 سعيد بازين-

 185:ص14ج
 سعيد بن باها-

 122:ص14ج
 )باشا فاس(سعيد البغدادي -

 61:ص20ج
 سعيد بن بلقاسم المزوضي التقي-

 271:ص18ج
 سعيد بن بلعيد الهواري -

 35،340:ص18ج
 )مقاوم(سعيد البونوحي-

 263:ص10ج
 سعيد بن بيهي االيغياتي-

 168:ص14ج
 )عدل برودانة(سعيد التاكارزتي-

 254:ص6ج
 )الطالب(سعيد التاكاكرانتي-

 40:ص5ج
 )فقيه(سعيد التاغاجيجتي-

 284:ص7ج
 )اديب(سعيد التلكاني -

 55:ص14ج
 )قائد(سعيد التيملي-

 143:ص20ج
 سعيد جوغو ابن بلعيد-

 168:ص14ج
 بن محمد الداودي الحاحي-ف-سعيد بن حامد بن محمد-

 72،103،)70:(ص19ج
 )فالح(سعيد بن الحبيب القاضي-

 325:ص15ج
 سعيد الحداد-

 212:ص2ج
 سعيد بن الحسن بن يحيا الداودي الحاحي-

 71،96:ص19ج
 )والي صالح(سعيد بن الحسن االؤجى-

 70:ص8ج
 سعيد بن الحسن الزيكي-

 168:ص15ج
 سعيد النسعيدي=سعيد القاضي=سعيد ابن الحسن السعيدي-

 208:ص14ج
 92،162،168:ص16ج
 157:ص19ج

 )القائد(سعيد بن الحسن االمزالي-
 384:ص3ج

 90،100،104،134:ص20ج
له (سعيد بن الحسن ازكوك المجاطي= سعيد بن الحسن بن علي العداني المجاطي -

 )كـتاب منية المتطلعين
 117،119:ص3ج
 227:ص20ج

 سعيد بن الحسن بن احمد التيكزريني-
 )احةقائد ح(القائد سعيد=سعيد التكزريني الحاحي=

 51،119،268،283،337،348،349،350:ص2ج
365 

 277:ص10ج
 250:ص13ج
 46،48،51،53:ص15ج
 46،51:ص18ج
 93،173،174:ص19ج

 )تلميذ(سعيد الحلمي التغماوي الحاحي-
 339:ص2ج

 )ثائر من قبيلة ايت يوكنيفن(سعيد نيت حمد -
 281:ص16ج

 سعيد الحندقي الدرقاوي التانكرتي-
 47:ص9ج

 سعيد الحنصالي-
 302:ص16ج

 )القائد(سعيد خباب -
 260:ص15ج

 )شيخ/رئيس(سعيد الخميسي =سعيد الخميسي البعمراني-
 260،261،264:ص10ج
 ،132،161،163،165،166،167،168:ص20ج

179،199،203 
 )وصيف السلطان(سعيد بن الخياط -

 237،238،239،241:ص20ج
 )شيخ المؤلف(سعيد الدرقاوي-

 119:ص4ج
 )دالقائ(سعيد الدوملتي-

 48:ص15ج
 )موالي(سعيد الروداني-

 260:ص16ج
 )من المبشرين بالجنة(سعيد بن زيد صحابي-

 43،45:ص17ج
 )استاذ بماسكينة(سعيد ابي السحاب -

 80:ص3ج
 )1350توفي(سعيد بن سعيد البوطالبي الهشتوكي-
 سعيد البوطالبي الهشتوكي=

 314:ص5ج
 116،130،135:ص18ج

 )الرئيس الجراري (سعيد بن سالم-
 148:ص19ج

 سعيد بن سليمان بن محمد االلغي-
 140:ص1ج

 سعيد بن سليمان بوتميت-
 143:ص20ج

 سعيد بن سليمان الكرامي السماللي-
 )عالمة(سعيد اكرامو=

 212،323:ص3ج



 

 11،14،30،50،52،137،149:ص5ج
 23،24،25،26،30:ص7ج
 36،27،28،169،171،172،174،244:ص8ج
 90:ص11ج
 15،7،124:ص12ج
 55:ص14ج
 60،61،63،68،96:ص17ج
 282،329،330:ص18ج

 )من السبعة رجال(سعيد بن سليمان الجزولي-
 85:ص20ج

 سعيد بن ابي الشعر االمزالي-
 265:ص17ج

 سعيد بن سعيد االويسي-
 50:ص7ج

 )القائد(سعيد الشياظمي-
 18،99:ص10ج

 سعيد بن صالح بن يعزى ويهدى-
 175،181:ص10ج

 اليغاشانيابن محمد الدياني ا=سعيد بن صالح-
 116،117،185،)115(،108،113:ص3ج

 سعيد بن الطالب االوريكي-
 413:ص3ج

 سعيد بن الطيب بن احمد االساكي-
 216،230:ص12ج

 سعيد بن الطيب االكماري -
 )فقيه(سعيد االكماري =

 338:ص1ج
 113:ص2ج
 7،213:ص3ج
 67،108،248:ص4ج
 289:ص5ج
 161،163،173،236،253:ص8ج
 ،59،88،94،96،98،99،100،103،104:ص11ج

105،106،107،119،122. 
 232:ص12ج
 90،91:ص14ج
 145:ص18ج

 )تلميذ الجيشتيمي احمد(سعيد الفيدي -
 255:ص6ج

 سعيد بن عامر-
 193:ص19ج

 )الشيخ/القاضي(سعيد بن عبدهللا بن ابراهيم السماللي العباسي -
 403،404،405،416:ص18ج

 سعيد بن عبدهللا الشيخ ابراهيم-
 158:ص14ج

 )رئيس(يد بن عبدهللا االخصاصيسع-
 176،178،179،185:ص20ج

 سعيد بن عبدهللا احمد الوكاكي السماللي-
 50:ص11ج

 )ابن خال الطاهر االفراني(سعيد بن عبدهللا -
 12:ص3ج

 )االستاذ(سعيد بن عبدهللا الكرسيفي-
 86:ص3ج

 سعيد بن عبدهللا االنيزكاني-
 160،175:ص14ج

 
 االفراني سعيد بن عبد هللا االساكي-

 117:ص5ج
 سعيد بن عبدهللا بن محمد البوشكيري -

 146،351:ص11ج
 سعيد بن عبدهللا بن احمد بن زغاغ بن وكاك-

 13،14:ص5ج
 )فقيه(سعيد بن عبدالع بن محمد االيديكلي التملي-

 314،35:ص17ج
 سعيد بن عبدهللا بن سعيد االيديكلي التملي-

 11،16،18:ص17ج
 هيم العباسيسعيد بن عبدهللا بن ابرا-

 16،17،90:ص5ج
 423،424:ص18ج

 سعيد اللحياني=سعيد بن عبداللحيان-
 7:ص2ج
 173،174،175،178،179،184:ص14ج

 سعيد والد الحسين البعمراني الموساكناوي-
 سعيد بن عبدهللا البعمراني=

 173:ص12ج
 )عالم/فقيه(سعيد بن عبدهللا االيديكلي-

 60:ص2ج
 23:ص15ج

تلميذ المدني بن علي (سعيد بن عبدهللا بن محمد االساكي=ني سعيد االساكي االفرا-
 )الصالحي

 151:ص1ج
 149:ص2ج
 29،31،59:ص4ج
 216،227،229:ص12ج

 )خليفة الكالوي(سعيد بن عبدالجبار النهاب-
 300:ص16ج

 سعيد بن عبدهللا الحميد اليعقوبي االياللني-
 247:ص17ج

 سعيد بن عبدالسالم بن الحسن السكراتي-
 221،236:ص11ج

 )الشيخ(سعيد بن عبدالرحمن بن محمد االزاريفي-
 8،14:ص8ج

 سعيد بن عبد الكريم بن يعزى ويهدى-
 175،181:ص10ج

 )تلميذ محمد بن عبدهللا االلغي(سعيد بن عبدالمومن التاديتي -
 181:ص1ج
 20،85،116،158،192:ص2ج
 )181(،86،107:ص3ج
 169:ص9ج
 48،76:ص10ج
 73:ص12ج

 ابوعثمان سعيد بن النعيم=يم الحاحيسعيد بن عبدالنع-
 )الشيخ الكبير(سعيدبن عبدهللا المنعم الحاحي الداودي=سعيد بن عبدالمنعم=

 323:ص3ج
 12:ص4ج
 47:ص5ج



 

 238:ص6ج
 36،37،41،42،45:ص7ج
 24،25،27،36،38،44،46:ص12ج
 231:ص13ج
 74،75،192:ص15ج
 56:ص16ج
 70،71،73،74،75،76،77،79،81،88،92،94،95،100،101،102،103:ص19ج

 سعيد بن العربي العيني الجراري -
 .م152:ص19ج

 )القائد(سعيد الدمناتي=سعيد بن علي الدمناتي-
 159،161:ص11ج
 291،292:ص15ج
 36،65،69:ص20ج

 )الفقيه(سعيد بن علي بن سعيد  االيديكلي التملي-
 20:ص5ج
 9،218،230:ص17ج

 سعيد بن علي الهاللي-
 10:ص6ج

 ياوي السمالليسعيد بن علي االعض-
 سعيد االعضياوي=

 181،199،326،376:ص1ج
 61،117:ص2ج
 103:ص3ج
 275:ص5ج
 63:ص7ج
 5،342،343:ص11ج

 سعيد بن علي بن يعقوب االيغشاني-
 سعيد بن علي اليعقوبي االيغشاني=
 )عالم(سعيد االيغشاني=

 89:ص1ج
 208:ص3ج
 8:ص9ج

 )الشاعر(سعيد بن علي الحامدي مترجم له خالل جزولة-
 29:ص5ج
 96:ص7ج
 310:ص18ج

 )فقيه(سعيد بن علي االيرزاني-
 305:ص6ج

 )فقيه(سعيد بن علي االيحلواني -
 251:ص12ج

 سعيد بن علي بن سعيد البيهاميدي-
 174:ص16ج

 سعيد بن علي السالمي-
 159:ص9ج

 سعيد بن علي بن ابي بكر السماللي-
 85:ص1ج

 )اديب(سعيد بن علي التيلكاتي االزاريفي-
 13:ص8ج

 )فقيه(سعيد بن علي البرايمي التزروالتي-
 151:ص1ج
 29:ص4ج

 )قاضي(سعيد بن علي الهوزالي-
 11،15،17،33:ص5ج

 48،47،49،51:ص7ج
 )قاضي بتارودانت(سعيد بن علي -

 18،68،70،72:ص18ج
 )رئيس(سعيد بن علي االمزاوري -

 400:ص3ج
 سعيد بن عمر المجاطي-
 )قائد(سعيد المجاطي=

 73،77:ص12ج
 )القطب(لغزوانيسعيد ا-

 252:ص11ج
 سعيد العزوف-

 51:ص15ج
 
 سعيد العنتري =سعيد العنتري االيموكاديري -

 346:ص2ج
 124:ص9ج
 257،274:ص18ج

 )القائد(سعيد بن عياد-
 100،111:ص20ج

 سعيد بن عيادة-
 218:ص10ج

 سعيد الكونكي-
 90:ص18ج

 سعيد الماحكيكلني-
 25:ص11ج

 )القائد(سعيد بن مبارك البعمراني-
 سعيد البوبكري =سعيد البعمراني=

 97،99:ص2ج
 263،265:ص10ج
 79:ص12ج
 153،154،155،157،169:ص20ج

 )فقيه/عدل(سعيد بن مبارك التيوانياني-
 80:ص3ج
 199:ص16ج

 )القائد(المجاطي -ف-سعيد بن امغار محمد-
 سعيد المجاطي التاكيكالتي=سعيد المجاطي=
 سعيد المجاطي االيشوحاري =

 ،170،188،189،330،331،332،333:ص1ج
334،335،336. 

 134،137،261،266،380:ص3ج
 41،73،137،179،188،193:ص4ج
 12،81:ص10ج
 271:ص14ج
 231:ص15ج
 142:ص18ج
 ،177،207،208،210،214،215،217:ص20ج

224،225،226. 
 )مشرف على الحباس في عهد بودميعة(العيتي-ف-سعيد بن محمد-

 53:ص12ج
 ي سعيد بن محمد بن علي الجرار -

 .م153:ص19ج
 سعيد بن محمد بن احمد بن عبداله بن سعيد االلغي-

 139،140:ص1ج



 

 سعيد بن محمد بن السعيدي-
 154،155،156:ص16ج

 )مقدم(سعيد بن محمد ازبابو الداسكاوي-
 397:ص3ج

 )فقيه(سعيد بن محمد الجشتيمي-
 253:ص6ج

 سعيد بن محمد المزوضي-
 253:ص18ج

 )فقيه(يفيسعيد بن محمد بن الحسن االزار-
 8،15:ص8ج

 سعيد بن محمد االشيري -
 286:ص5ج

 سعيد بن محمد بن سعيد بن عبدهللا المسكدادي-
 403:ص13ج

 سعيد بن محمد بن عبدهللا البوشيكري -
 136،146،351:ص11ج

 سعيد بن محمد بن عيدهللا االساكي-
 228:ص12ج

 
 )الجد(سعيد بن محمد بن سعيد االيديكلي التملي-

 137:ص2ج
 .6،8،11،12،15،75،76:ص17ج

 سعيد بن محمد المعدري السماللي الدرقاوي-
 )الشيخ(المعدري =سعيد المعدري =سعيد بن همو=ابوعثمان=

 ،178،189،191،193،201،211،214:ص1ج
217،220،221،223،225،226،230،233،235، 
239،244،258،259،265،266،272،273،291، 

311. 
 .6،335:ص2ج
 ،312،313،314،315،316،317،)306:( ص4ج

318،319،320،321،322،323،324،325،326، 
328،329،330،331،332،333،334،336،337، 

338،339،340. 
 .71،76،81،90،160،264:ص5ج
 278،284:ص6ج
 62:ص7ج
 .192،193،197:ص8ج
 .104،120،130،139،140:ص9ج
 86،92:ص10ج
 ،8،92،95،155،156،215،248،251:ص11ج

317. 
 ،62،65،75،77،97،122،130،172:ص12ج

173،230،272،273،289. 
 ،16،17،25،118،135،136،180،197:ص13ج

204،261،306،319،387. 
 39،40،41،110،130:ص14ج
 15،17،126،134،135،137:ص15ج
 332:ص16ج
 244:ص17ج
 85،146:ص18ج
 ،6،7،10،11،12،16،17،30،33،34،36:ص19ج

37،100،108،110،111،114،115،117،119، 
159. 

 .177،219:ص20ج
 )14عاش في القرن (سعيد بن محمد االوبلخيري -

 222:ص3ج
 سعيد بن محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم المسكدادي-

 363،364:ص13ج
 سعيد بن محمد بن عبدالرحمن بن موسى المسكدادي-

 281:ص13ج
 )طالب(الركراكي-ف-سعيد بن محمد بن محمد-

 .9،10:ص4ج
 سعيد التناني=سعيد بن محمد التناني-
 )شيخ(سعيد االزياري =سعيد بن محمد بن احمد اوشن=نانيالت=

 ،104،216،261،271،294،310،311:ص1ج
314،315،316،338،381. 

 35،37،41،42،44،60،61،64،107،142:ص2ج
234،235،236،237،238،242،252،254،255، 

266،267،335،337،338،339،346،348،349، 
352. 

 32،49،52،54،66:ص3ج
 91،126،152،275:ص4ج
 187:ص5ج
 303:ص6ج
 78:ص7ج
 179:ص8ج
 .104،120،168،266:ص9ج
 70،156:ص11ج
 61،159،172:ص12ج
 ،67،68،75،76،84،85،135،216،217:ص13ج

223. 
 ،13،101،143،146،162،178،258:ص14ج

259،261،306،313. 
،)14(،5،6،7:ص15ج

17،18،19،20،21،22،27،28،29،32،37،38،42،44،48،51،52،53،54، 
51،66،67،69،148،150،151،155،160،161، 
162،164،165،169،174،175،177،179،180، 

181،182،183،184،189،192،238،239،241، 
246،257،258،261،264،293،294،295،302، 

303،304،305،310،311،333. 
 ،46،141،144،231،264،317،319:ص16ج

326،328. 
 215:ص17ج
 11،132،133،174،263:ص19ج
 197:ص20ج

سعيد الشريف )=فقيه/عالم(محمد بن احمد الشريف الكـثيري الهشتوكي سعيد بن -
 ابوعثمان) انظر=(الكـثيري =سعيد الشريف =الكـثيري 

 11،348:ص2ج
 270،302،303،304،305،308،323:ص3ج
 118،149،315،316،320:ص5ج
 84،86،96،165،184،185،251:ص6ج
 )221(،25،55،134،136،137،139،140:ص8ج

222،223،224،226،227،230،231،232،233. 
 .10،100،102،112،246،248:ص9ج
 35،278:ص10ج
 125،155،238،317:ص11ج



 

 .161،173،191،228،229:ص12ج
 10،12،15،261:ص13
 34،300:ص14ج
 85،89:ص15ج
 177،188،190،281:ص16ج
 ،36،138،147،158،224،229،262:ص17ج

266،267،272،278،280،288،301،312 
 ،29،34،44،89،102،103،104،120:ص18ج

121،123،135،136،152،153. 
 234:ص20ج

 سعيد بن محمد بن سعيد الرسموكي االقاوي-
 244:ص19ج

 )من ايت موسى المجاط(سعيد بن محمد بن محمد بن الحسن -
 54:ص2ج

 )ابن المؤلف(سعيد بن محمد المختار السوسي-
 334:ص2ج

 الركراكي -ف-سعيد بن محمد بن محمد-
 138،139:ص14ج

 محمد من ٕاذالحاج التيماسيني التامري سعيد بن -
 348:ص2ج

 )فقيه(سعيد بن محمد بن بلقاسم االيديكلي-
 164:ص17ج

 سعيد بن محمد الباعقيلي الكردوسي-
 268:ص3ج

 سعيد بن محمد العباسي السماللي-
 29:ص5ج
 393:ص13ج
 409:ص18ج

 
 سعيد المزي التيزنيتي-

 93،115،203،206:ص13ج
  التادرارتي البعمرانيسعيد بن مسعود بن عبدهللا-

 242،254:ص10ج
 سعيد بن مسعود بن علي الوكاكي السماللي-

 56،346:ص11ج
 )الفقيه(سعيد بن المسيب بن حزن -

 339:ص2ج
 )انظر ابن مقلة(سعيد بن مقلة -
 )االستاذ(سعيد المغراوي-

 282:ص17ج
 سعيد المنتاكي-

 116:ص18ج
 سعيد بن منصور الغرمي الجراري -

 87،93:ص18ج
 سعيد بن منصور الميلكي-

 319:ص17ج
 )الجد(سعيد بن موسى التاجارمونتي-

 35:ص9ج
 سعيد بن موسى بن محمد البوشيكري -

 138:ص11ج
 )الوزير(سعيد بن موسى -

 28،29،30،31،59:ص20ج
 )اتلفقيه(سعيد بن النعمان الكرسيفي -

 45،46،47،49،60،61:ص17ج
 سعيد بن همو-

 134،137:ص15ج
 )الفقيه(سعيد الهشتوكي -

 255:ص10ج
 سعيد الهوزالي-

 418:ص18ج
 )الفقيه(سعيد الوجاني-

 230:ص16ج
 )تلميذ محمد بن ابراهيم التامانارتي(سعيد بن يحيا -

 46:ص7ج
 سعيد يبقى الركراكي-

 6،7،16:ص4ج
 )الفقيه(سعيد اليزيدي االيوبي-

 58:ص19ج
 سعيد بن يعقوب بن سعيد الدويماللني التيملي-

 20،21:ص4ج
 اخ الحسن المرغادي) فقيه(بيوشن السك-

 296:ص15ج
 )انظر احمد السكـتاني(السكـتناني-
 )انظر ابومهدي عيسى السكـتاني(السكـتاني-
 السكـتاني-

 35:ص5ج
 سكواد بهوش حتوش صهر الشيخ الهواري -

 289:ص16ج
 سكوت البورعفاطي-

 41:ص11ج
 )رئيس اكرض ايخاسان(سكو الحواتين-

 287:ص16ج
 )القاضي(ج الفاسياحمد السيكر = سكيرج -
 سالمة ولد ابن زيدان-

 171:ص13ج
 )اديب(الساللكي-

 25:ص7ج
 )مضمن في بيت شعري (سلع-

 204:ص9ج
 السلك احد رفقاء الناجم ااخصاصي-

 167:ص20ج
 )رئيس على قوافل المؤن للجيش(السلكة بن السلكة-

 227:ص20ج
 )اديب(الساللكي-

 25:ص7ج
 )يمن زعماء االنقالب العباس(سلمة اغالل-

 176:ص4ج
 )شاعر(سلم انحاس-

 252:ص2ج
 سلموني-

 303:ص11ج
 )الشيخ(سليمان-

 303:ص11ج
 سليمان بن ابراهيم بن يعزى ويهدى-

 175،181:ص10ج
 )الفقيه(سليمان االلغي-



 

 20،180،209:ص3ج
 32:ص8ج

 )احد رفقاء الشيخ احمد بن موسى(سليمان بوتوميت=سليمان البعمراني بوتوميت-
 274:ص10ج
 55:ص12ج

 )تلميذ احمد بن عبدهللا االقاريضي)(طالب(سليمان التادرارتي البعمراني-
 94:ص8ج

 )االستاذ(سليمان الجكاني-
 157:ص17ج

 )قائد مرابطي(سليمان بن حرو -
 46:ص11ج

 سليمان بن الحسن بن الخليل البعمراني االدريسي-
 274،277:ص10ج

 )دفين ابابينو(سليمان بن الحسن -
 274،278:ص10ج
 122:ص15ج

 سليمان ابن القائد الحسين الدليمي-
 114:ص14ج

 )فقيه(سليمان بن الحسين بن محمد البعمراني-
 سليمان الحسين التادرارتي=

 238:ص5ج
 229،258:ص10ج

 سليمان الحندوري -
 32:ص5ج

 )النبي(سليمان ابن داود-
 261،296:ص1ج
 173:ص2ج
 107:ص6ج
 152:ص8ج
 80:ص9ج
 106:ص12ج
 149:ص13ج
 45:ص16ج

 ان بن داود بن سليمان االيموكاديري سليم-
 243:ص16ج

 سليمان بن زكريا بن ابي القاسم التلمساني-
 52:ص16ج

 سليمان بن سعيد بن عبدهللا الواسخيني-
 242،243:ص8ج

 سليمان بن السكال التادرارتي-
 84،85:ص5ج

 )معلم(سليمان السوريري -
 185:ص14ج

 سليمان الفاسي عامر المدني الكالوي-
 77،78،98:ص20ج

 )عالم(سليمان القشتالي-
 31:ص14ج

 سليمان ولد الشيعةمن ايت الحسن-
 151:ص20ج

 )خليفة السلطان موالي رشيد(سليمان بن عبدالرحمان-
 347،348،350:ص16ج

 سليمان بن عبدالكريم بن يعزى ويعزى -
 175،177،181:ص10ج

 )االموي(سليمان بن عبدالملك -
 56:ص2ج

 سليمان بن علي االكلميمي-
 273:ص19ج

ل سليمان(سليمان بن محمد بن احمد االلغي-
ٓ
 )اول من ا

 139،144،148،)138(،78:ص1ج
 249:ص5ج
 252:ص12ج

 )السلطان(سليمان بن محمد بن عبدهللا العلوي-
 251،277،287،325،385:ص3ج
 22:ص4ج
 43،49،50،51:ص6ج
 169:ص7ج
 213:ص8ج
 35:ص10ج
 213،276،277:ص11ج
 30،33،108،249،268:ص14ج
 63،79،80،152،153:ص15ج
 153،267،280،282،283،283،300:ص16ج
 63،79،152:ص17ج
 235،275،276:ص19ج
 .28،246:ص20ج

 سليمان بن محمد بن احمد الكرسيفي-
 116:ص17ج

 )من نسب تامدرت(سليمان بن محمد بن تامدرت -
 9:ص5ج

 سليمان بن محمد بن مسعود المناري البعقيلي-
 32:ص7ج

 )عالم(لح الزكيطيسليمان بن محمد بن صا-
 315،316:ص16ج

 )دفين ايمي ندوكاير(سليمان بن محمد بن عبدالجبار-
 64:ص7ج

 سليمان بن محمد بن علي الرسموكي-
 203:ص11ج

 التياسنتي) الفقيه(سليمان بن محمد بن احمد-
 5،24،33،390:ص2ج

 )الفقيه(سليمان بن محمد -
 179:ص3ج

 )ساكن اوناين(ري سليمان بن محمد بن موماد بن الحسن الناص-
 35:ص10ج

 سليمان بن موسى بن الحسن االيديكلي التيملي-
 6:ص17ج

 سليمان الناصري المجدوب كان بزاوية تغرس-
 57:ص19ج

 
 )ذكر مع ابوبكر الرسموكي االقاوي(سليمان بن يحيا بن محمد -

 241:ص19ج
 سليمان بن يحيا بن محمد المزاوري الرسموكي-

 246،247:ص12ج
 يعزى الواسخيني سليمان ابن-

 243:ص8ج
 سليمان بن يعز بن ابراهيم التاغاتيني-

 12،13،19:ص5ج



 

 329،330،331:ص18ج
 سليمان بن يوسف بن محمد الكبير الناصري التيدسي-
 )العالمة(

 34،35،36:ص10ج
 سليمي-

 74:ص9ج
 )السلطان العثماني(سليم القانوني-

 88:ص7ج
 )االمام(السمرقندي-

 297:ص13ج
 )مربيه ربهصاحب (سمعيل-

 132:ص20ج
 )صاحب ارجوزة الحساب(السماللي-

 183:ص12ج
 )انظر يعزى السماللي(السماللي-
 )انظر عبدهللا بن محمد السماللي االمغارتي(السماللي-
 )تعزى السماللية(السماللية -
ل-

ٔ
 )يضرب به المثل في الوفاء(السموا

 83:ص2ج
 248:ص3ج
 58،88،89،161:ص10ج
 264:ص19ج

 )حب المختصرصا(السمهودي-
 48:ص5ج

 )زوجة سيدي مسعود(السنطيلية الجرارية-
 35:ص13ج

 )صاحب كـتاب العقائد(السنوسي-
 35،49:ص5ج
 12،37:ص6ج
 212:ص8ج
 246:ص11ج
 94،120:ص13ج
 127:ص16ج
 231،403:ص18ج
 179:ص19ج

 )الشيخ(محمد السنهوري =السنهوري -
 207:ص8ج

 )صاحب عوارف المعارف(السهرودي-
 302:ص15ج
 132:ص17ج

 )ذكر في الرسالة القشيرية(سهل التستري -
 301:ص15ج
 5:ص19ج

 )عالم(سهل بن عبدهللا-
 168:ص10ج
 249:ص11ج

 )ذكر في الهامش(سهيل بن عبدالرحمن-
 107:ص13ج

 
 
 )شاعر(السهيلي-

 196،213:ص8ج
 285:ص10ج

 )قائد شرادة(السياني-
 42:ص20ج

 )عالم نحوي(سيبويه-
 2580:ص12ج
 123:ص13ج

 )عالمة(الكنتي الجاكاني االقاويسيداتي بن -
 سيداتي الجاكاني=سيداتي الجاكاني الصحراوي=

 281،285،286،287:ص8ج
 126:ص8ج
 267:ص14ج
 152:ص16ج
 158،160،161،163،165:ص18ج
 245:ص19ج

 )عالمة(سيديا بن احمد وبن سليمان الصحراوي-
 27،8،35،)26:(ص3ج
 210:ص19ج

 صالح بن واندلوس=سيدي اوسيدي-
 170،306:ص18ج

 سيف الدولة-
 299:ص18ج

 سيف بن دي يزن اليمني-
 225:ص19ج

 )مدير مكـتب تافراوت(سيكو الفرنسي -
 402:ص3ج

 )قائد(السيموري -
 188:ص20ج

 )صاحب كـتاب الجامع الصغير(جالل الدين ابوالفضل عبدالرحمن =السيوطي-
 57،149:ص1ج
 41:ص2ج
 27:ص3ج
 48،120،259:ص5ج
 13،23،67،74:ص6ج
 71:ص7ج
 17،89،269،281،286:ص8ج
 126:ص9ج
 186:ص10ج
 99،298،316:ص13ج
 116،123،124:ص16ج
 49،228،231،348:ص18ج
 134:ص19ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  -حرف الشين-              
 )شاعر تونسي(الشابي ابوالقاسم-

 250:ص2ج
 198:ص9ج

 )فيلسوف(شاخت االلماني-
 184:ص16ج

 ابو العباس الشادلي=الشادلي-
 )استاذ احمد بن علي بن محمد الوجاني(بن القاضيالشادلي -

 70:ص12ج
 شادية بنت محمد بن علي االلغي-

 263:ص2ج
 )امام من مدينة تونس(الشادلي-

 208،254،282،283،284،301:ص1ج
 70:ص12ج
 223:ص13ج
 121:ص14ج

 )اخ علقمة الشاعر(شاس-
 194:ص9ج

 )امام(الشاطبي-
 271،273:ص3ج
 126:ص8ج
 194،195:ص10ج
 298:ص13ج
 256:ص16ج
 116:ص17ج
 26،235،414:ص18ج

 )احد ابناء المختار السباعي(الشافعي-
 99:ص20ج

 )ولد محمد البصير بالسمارة(الشافعي-
 150:ص20ج

 )امام(الشافعي-
 250،318:ص3ج
 157،194،283:ص5ج
 79:ص6ج
 103،201،209،265:ص8ج
 188،225،252:ص9ج
 157،169:ص10ج
 31،192،244،248:ص11ج
 226:ص12ج
 146،246:ص13ج
 128:ص14ج
 280:ص15ج
 90،254:ص16ج
 23،123:ص17ج
 112:ص18ج
 185:ص20ج

 )فقيه(الشافعي السكـتاني =الشافعي السكـتاني التامانارتي-
 62:ص2ج
 302:ص6ج
 156:ص18ج
 266،268:ص20ج

 )استاذ بفاس(الشامي-
 260:ص10ج

 )شاه ايران(الشاه-
 289:ص15ج

سا(الشبكي-
ٓ
 )له مشهد في زاوية ا

 166:ص18ج
 
 )شيخ(شحادة-

 57:ص14ج
 )قائد في هشتوكة(الشداح -

 57:ص4ج
 )باني ارم(شداد-

 80:ص9ج
 )قائد(الشرادي-

 275:ص15ج
 )احد ملوك بابل(شرجيب-

 291:ص2ج
 )صحابي(شرحبيل بن حسنة-

 42:ص8ج
 )جد الحسين البوسعيدي الجرار(شرحبيل -

 241:ص18ج
 )مصري (الشرقاوي-

 387:ص3ج
 114:ص17ج

 الشرقي التادلي-
 59:ص13ج

 )شاعر(الشريشي-
 58،101:ص1ج
 28:ص2ج
 289:ص9ج
 96:ص11ج
 389:ص18ج

 )الخل(الشريف بن احمد -
 34:ص13ج

 )سلطان(الشريف بن اسماعيل -
 237،238،239،240:ص20ج

 )شاعر(الشريف الراضي-
 162،169:ص2ج
 188:ص9ج

 )ابوالملوك(الشريف بن علي-
 152،347:ص16ج

 مين الضالليالشريفة بنت الشريف محمد بن اال-
 199:ص14ج

 الشريف الوامسالخي-
 105:ص16ج

 )محارب(الشريف بن هاشم -
 216:ص15ج

 الشريف الهشتوكي-
 227:ص11ج

 )شاعر(الشستري -
 66،194:ص13ج
 309:ص15ج

 )االمام(الششتوي-



 

 214:ص12ج
 )امام(الشعراني -

 258،264:ص1ج
 18:ص2ج
 163،182:ص5ج
 279،282:ص6ج
 200:ص8ج
 257:ص9ج
 50،64،89،298،407:ص13ج
 26،87:ص14ج
 202:ص16ج
 95،224،232:ص18ج

 
 
 )النبي عليه السالم(شعيب-

 208:ص8ج
 128:ص10ج
 291:ص13ج
 209:ص17ج

 )اخذ عن المدني بن علي الصالحي(شعيب بن اسماعيل الكرسيفي -
 148:ص2ج

 )الوالي(شعيب بن الحسين ابي يعزى ببلنور -
 34:ص6ج

 بوشعيب الدكالي=شعيب الدكالي-
 ب بن عبدهللا المغربيشعي-

 288:ص5ج
 )كاهن(شق-

 141:ص10ج
 )كاتب(شكيب ارسالن-

 387:ص3ج
 147:ص10ج
 80:ص16ج

 شكيب بن عبدالسالم بن احمد االلغي-
 334:ص2ج

ل بريك الوفقاوي)=الحاج(الشلح االيسي-
ٓ
 احمد بن ا

 )قائد(شلو -
 185:ص9ج
 250:ص10ج

 )القطب(شمس الدين-
 252:ص11ج

 لهذري محمد بن ا=شمس الدين-
 )عالم(شمس الدين بن عبدالرحمن العلمي-

 123:ص16ج
بلونا -

ٔ
 )ملك بابلي(شمسو ا

 294:ص2ج
ن والحديث(الشمولي-

ٓ
 )شيخ من قراء القرا

 100:ص13ج
 )قاضي(شمهروش-

 278:ص9ج
 101،102،104:ص13ج

 )مربي(شميرو المسفيوي-
 114:ص20ج

 )اديب(الشنغري -

 199:ص18ج
 )اديب(الشنفري -

 217:ص10ج
 227:ص20ج

 )اديب(الشنقري -
 248،366:ص3ج

 )باشا(الشنكيطي-
 35:ص3ج
 228:ص14ج
 163،204:ص16ج
 324:ص17ج
 20،55،68،69،307:ص18ج

 )دفين بايت برحيل(الشوشاوي-
 74:ص5ج
 207:ص6ج

 )شاعر(احمد شوقي =شوقي-
 شوقي احمد بن محمد بن العربي الدكالي-

 446:ص13ج
 )عالم(الشوكاني-

 108:ص2ج
 )شيخ(حمد شهاب ابوالعباس ا-

 123:ص16ج
 )مضمن في بيت شعري (شهاب ابي الثناء محمود-

 101:ص7ج
 )اديب(شهاب الخفاجي-

 348:ص18ج
 )زوجة احمد االكارني(شهمة-

 157،158،176:ص14ج
 شيبة-

 254:ص3ج
 229:ص4ج

 )رجل هشتوكي اكراني(شيرا-
 96:ص20ج

 الشيظمي-
 226:ص15ج

 شبيهن بن ماء العينين بن الفاضل-
 247:ص4ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -حرف الصاد-                
 )الشاعر(الصابي-

 267:ص12ج
 )اديب/عالم/وزير(الصاحب بن عباد -

 282:ص10ج
 232:ص14ج
 216،217:ص16ج
 314،348،349:ص18ج

 الصادان-
 144:ص7ج

 )اللغوي(صاعد االندلسي-
 135:ص17ج

 )كاتب عمالة اكادير(صالح-
 274:ص2ج

ل سالم(صالح-
ٓ
 )من ا

 413:ص3ج
 صالح االكماري -

 189:ص1ج
 335:ص4ج
 31،126:ص15ج
 44:ص19ج

 الرسموكي الولتيتي -ف-صالح بن ابراهيم بن محمد-
 )عالمة/قاضي(

 211،212،215:ص11ج
 28:ص14ج

 صالح بن ابراهيم بن بلقاسم التاكانزي -

 133:ص1ج
 صالح بن احمد الصوابي -

 271:ص17ج
 )فقيه/استاذ(احمد االوفقيري االلغي صالح بن احمد بن -

 79:ص1ج
 12،25،66،68،)11:(ص2ج
 217:ص3ج
 229،230:ص8ج

 صالح بن احمد بن محمد اللخمي-
 21:ص5ج

 صالح بن احمد بن محمد التامانارتي-
 50،51:ص2ج

 صالح بن احمد بن سي الزموري -
 341:ص3ج

 )االديب(صالح بن احمد بن عبدهللا الصالحي االلغي-
 79،228،367:ص1ج
 86،87،88،89،117،)85(،78،81،82،83:ص2ج

148،173،210،341 
 82:ص7ج
 55،56:ص9ج
 159،213،222،223:ص10ج

 )رئيس(صالح بن ابي بكر اشماس الركراكي-
 6،16،38:ص4ج

 صالح بن بلخير التاغاجيجتي-
 221:ص7ج
 155:ص18ج

 صالح بن بلقاسم البوضياتي-
 116:ص3ج

 صالح التامسولتي الساموكني-
 103:ص9ج

 صالح التانكرتي االفراني-
 370:ص1ج

 صالح بن جرا االغرابوئي-
 82،124،349:ص11ج

 صالح جمال الليل-
 111:ص18ج

 )قائد(صالح بن الحسين المحمدي الهشتوكي-
 265،381:ص3ج
 239:ص8ج
 93،108:ص20ج

 صالح بن حمو الشقراوي-
 284:ص7ج
 224:ص12ج

 صالح بن حمو التاضكوكـتي-
 98،122:ص11ج

 )مبعوث الجامعة العربية(بو رقيقصالح ا-
 308:ص2ج

 صالح رمال -
 111:ص8ج

 )قائد(صالح الزمراني الشرادي-
 56:ص4ج
 ،22،36،38،39،41،42،46،47،52،54:ص20ج

56،65،71،82،86،87،95 



 

 )استاذ(صالح الساموكني-
 ،377،378،379،380،381،382،384:ص2ج

 )شيخ بمراكش(صالح السرغيني-
 320:ص15ج
 100،156،157:ص16ج

 )قائد(صالح الشاوي-
 55:ص4ج

 صالح بن شريف الرندي-
 21:ص5ج

 )الثائر(صالح الطالب -
 151:ص9ج

 )فقيه(صالح بن عبدالرحمان الزيني-
 229:ص17ج

 صالح بن عبدالرحمان بن سعيد التادرارتي البعمراني-
 245:ص10ج

 )شاعر(صالح بن عبدالقدوس-
 61:ص9ج

 )الموثق(صالح بن عبدهللا -
 23:ص3ج

 الح بن عبدهللا بن احمد االلغيص-
 112،126،131،145:ص1ج

وبيجو االفالوكـتسي البعقيلي-
ٔ
 صالح بن عبدهللا ا

 127:ص11ج
 25:ص13ج

 صالح بن عبدهللا بن صالح الزاوي االلغي-
 146،147،157،)145(،78،141،142:ص1ج
 21:ص2ج

 صالح بن عبدهللا بن محمد السماللي-
 24:ص11ج

 )العالم(د االلغيصالح بن عبدهللا بن محم-
 223،)218(،165،189،190:ص2ج
 226:ص7ج
 210:ص9ج
 114:ص11ج

 صالح بن عبدهللا بن عبدالوافي االغرباوي-
 81،88،347:ص11ج

 صالح بن عبدهللا التيموالئي-
 104:ص9ج

 
 صالح بن عثمان بن بال التاغاجيجتي-

 108:ص9ج
 صالح بن علي بن يعزى ويهدى-

 175،181:ص10ج
 صالح الفاللي-

 357:ص16ج
 )فقيه(صالح بن مبارك التاكانزي -

 147:ص2ج
 )رئيس(صالح بن مبارك العمري الوجاني-

 130:ص20ج
 )فقيه(صالح الزعنوني=صالح بن محمد الزعنوني الرسموكي-

 369:ص1ج
 94:ص8ج
 29:ص9ج

 352،)195(،4:ص11ج
 46:ص14ج
 211:ص17ج
 389:ص18ج

 صالح بن محمد بن مبارك البعقيلي-
 26:ص19ج

 )الفقير(بن محمد ويساعدن صالح -
 234:ص19ج

 )فقيه(بن علي الرسموكي-ف-صالح بن محمد-
 203:ص11ج
 373:ص13ج

 صالح بن محمد بن العربي الوزاني-
 256:ص17ج

 صالح بن محمد السماللي-
 222:ص7ج

 صالح المزاري -
 308:ص14ج

 سيدي وسيدي=صالح بن واندلوس -
 206،208،219:ص14ج

 القصبي التامانارتي صالح بن الهاشم بن الطاهر-
 384:ص2ج

 صالح الهواري -
 178:ص18ج

 صالح بن يعزى ويهدى-
 175،180،185:ص10ج

 الصبيحي السالوي-
 24:ص1ج

 )اخ الخنساء(صخر-
 233:ص2ج
 101:ص7ج
 263:ص9ج
 79،144:ص10ج

 )شيخ(الصدفي-
 139:ص8ج
 137:ص18ج

 )شاعر(الزهاوي=صدقي الزهاوي-
 ابوبكر الصديق=الصديق-
 )من افينيض(احمد الصديق بن -

 389:ص18ج
 )شيخ(الصديق التيغمرتي-

 357:ص16ج
 )رئيس(الصديق بن حدو االغريسي-

 287:ص16ج
 الصديق بن سليمان بن يوسف الناصري -

 35،36:ص10ج
 الصديق العمري الزموري -

 18:ص8ج
 )باشا(الصديق العلوي-

 110:ص15ج
 الصديق الفاسي-

 336:ص18ج
 )فقيه(يق الناصري الصديق بن محمد القرشي بن الصد-

 37:ص10ج



 

 )فقيه(الصرصري الفاسي-
 79:ص15ج

 محمد الصغير=الصغير-
 ')رئيس مشهد عبال بن مبارك(الصغير-

 160:ص20ج
 )عالمة(الصغير بن علي بن ابراهيم الحاحي-

 73:ص19ج
 )عامل بادارة الشؤون االهلية(الصفريوي-

 166:ص16ج
 )اديب(صفوان بن ادريس االندلسي-

 27:ص2ج
 58:ص4ج

 صفية بنت سعيد االعضيائي-
 6:ص11ج

 صفية بنت سعيد بن محمد االلغي-
 55:ص2ج

 صفية بنت عبدالرحمان االنداوزالي-
 224:ص18ج

 صفية بنت عبدالمطلب-
 212:ص2ج
 174:ص7ج

 صفية بنت عبدهللا بن سعيد الحاحي-
 78:ص19ج

 صفية بنت علي بن عبدهللا االلغي-
 324،388:ص1ج

 الحضيكي-ف-صفية بنت محمد بن محمد-
 327:ص11ج

 صفية بنت محمد بن العربي االدوزي -
 182:ص5ج
 325:ص13ج

 اليعقوبي-ف-صفية بنت محمد-
 72:ص16ج

 صفية الولتيتية-
 33:ص14ج

 محمد بن زوزان=الصالة-
 صالح الدين االيوبي-

 355،383:ص1ج
 )عبد احمد الهيبة(صنبا -

 107:ص4ج
 )الكاتب(الصنهاجي-

 149:ص1ج
 محمد بن عبدهللا الصوابي=صوابياحمد ال=الصوابي-
 ابوعبدهللا=
 )زوجة الهيبة ومربيه ربه(الصوابية -

 256:ص4ج
 الصومعي-

 6:ص8ج
 -حرف الضاد-              

 العربي الضارضوري =احمد بن الحسين اضارضور التاغاجيجتي=الضارضوري -
 
 ضاعر بن الطيب-

 210:ص11ج
 )ينزوج الحسن رئيس تيكيو(الضاوية بنت ابراهيم -

 218،229:ص19ج
 محمد بن عبدهللا الضحاكي=الضحاكي البعمراني-
 )المؤرخ(الضعيف-

 86،87:ص17ج
 )الفقيه(الضوء-

 97،103،105:ص20ج
ل الساعدات(الضوء بن العربي الكرسيفي-

ٓ
 )عالم من ا

 267،273،277،284:ص15ج
 )قاضي(الضوء المومني -

 269:ص8ج
 275:ص15ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 -حرف الطاء-             
 )استاذ(الطائع الفاسي=الطائع بن الحاج-

 156:ص9ج
 237:ص13ج
 54:ص17ج
 66:ص18ج

ة اليمين-
ٔ
طا

ٔ
 طا
 347:ص3ج

خيار-
ٔ
 الطالب ا

 297:ص4ج
 الطالب علي الزريقي-

 94:ص18ج
 )ٕامام بتزنيت(الطالب عمر -

 176:ص4ج
 الطالب يعزى -

 5،7:ص13ج
 )المحدث(الطيري -

 228:ص6ج
 76:ص13ج

 الطاهر-
 174:ص7ج

 )هـ1320ت-خال سعيد االعضياوي(الطاهر بن ابراهيم -
 103:ص3ج

 الطاهر بن احمد بن ابراهيم السماللي-
 85،102:ص5ج
 292:ص8ج
 156:ص11ج
 306،)296(،205:ص12ج
 30،31،115:ص13ج
 70:ص14ج

 الطاهر بن احمد بن الحبيب السكراتي-
 263،)220:(ص11ج
 210:ص9ج
 226:ص13ج

 )فقيه(الطاهر بن احمد بن عبدهللا التافاللتي الداودي الحاحي -
 71،96:ص19ج

ورغم(الطاهر بن احمد -
ٔ
 )من اكنى ا

 285:ص7ج
 الطاهر بن احمد الماسي-

 7:ص14ج
 )استاذ(الطاهر بن احمد بن الحسن اللحياني الوهمالي-

 273:ص17ج
 )قائد(الطاهر بن االعظم-

 87:ص20ج
 )يرالفق(الطاهر االقاوي-

 25،29،30:ص19ج
 الطاهر االنزييــي الرسموكي-

 116:ص13ج
 )فقيه(الطاهر االييغدي-

 317:ص6ج
 133:ص8ج

 )تاجر(الطاهر بن باكريم البعمراني-
 185:ص12ج
 295:ص15ج

 الطاهر بن باها-
 125:ص3ج

 )المشارط بكسيمة(الطاهر بن البشير-
 134:ص18ج

 الطاهر بن البشير بن المدني الناصري -
 49:ص10ج

 )شيخ(الطاهر بن بلعيد-
 148:ص14ج

 )كاتب الوزير باحماد(الطاهر البلغيتي-
 28:ص20ج

 الطاهر البوالطيبي-
 117،130:ص18ج

 )من اكادير زكاعن(الطاهر بن بوجمعة البراييمي-
 30:ص13ج

ل البعارير(الطاهر بن الحاج -
ٓ
 )هـ1364ت/من ا

 106:ص19ج
 الطاهر بن الحبيب السكرادي-

 150:ص2ج
 الحسن الوكاكي السماللي الطاهر بن-

 52:ص11ج
 )عالم(الطاهر بن الحسن بن محمد البوشواري -

 280:ص17ج
 )فقيه(الطاهر بن الحسن بن محمد الميموني الهوزالي -

 199،200:ص6ج
 الطاهر بن الحسن االكضيضي-

 345:ص11ج
الطاهر =الطاهر الباعقيلي الزكري =الطاهر بن الحسن بن محمد الزكري البعقيلي-

 سيني البعقيلياالما
 248:ص4ج
 208:ص5ج
 150،151،152:ص11ج

بالغ-
ٔ
 )قائد(الطاهر ابالغ =الطاهر بن الحسن ا

 217:ص5ج
 30:ص20ج

 )بايليغ(الطاهر بن الحسين -
 147:ص11ج

 )استاذ(الطاهر الدرعي-
 162:ص16ج

 الطاهر السباعي-
 32:ص13ج

 )رئيس قبيلة الرحامنة(الطاهر بن سليمان-
 21:ص20ج

 )استاذ(هري االكلويالطاهر الما-
 264:ص1ج
 235:ص5ج
 94،102،141:ص8ج
 ،74،115،227،258،342،384،436:ص13ج

438،448 



 

 127،131:ص14ج
 292،293:ص15ج

 الطاهر بن صالح-
 68:ص12ج

 )فقيه(الطاهر بن الطاهر بن عبدهللا التامراوي-
 191،195:ص8ج

 )شيخ(الطاهر بن عاشوراء-
 268:ص8ج
 70:ص12ج

 احمد المحجوبي الرسموكي الطاهر بن عباس بن-
 41،42،43،65،66:ص14ج

 الطاهر بن عبدالرحيم التاغارغارتي-
 234:ص18ج

 
 )رئيس(الطاهر بن عبدالسالم بن محمد القصبي التامانارتي -

 55:ص2ج
 58،65:ص7ج

 )قاضي(الطاهر بن عبدهللا بن محمد التامراوي-
 190،195:ص8ج

 الطاهر بن عبدالمالك السكراتي-
 224،257:ص11ج

 )امين المولى عبدالعزيز(الطاهر الخطيبة =الطاهر بن عبدالمالك-
 93:ص4ج

 الطاهر بن العربي االدوزي = الطاهر بن العربي بن محمد اليعقوبي السماللي-
 150:ص2ج
 8،128،212،214:ص5ج

 )مدرس(الطاهر العزوزي -
 276:ص15ج

 )فقيه(الطاهر بن علي -
 38:ص17ج

 )اديب/استاذ(الطاهر االلغي =لغيالطاهر بن علي بن عبدهللا اال -
 .72،198،344،367،376،383،388:ص1ج
 45،56،60،69،76،78،89،90،109،110:ص2ج

113،122،125،127،130،131،132،141،147، 
152،181،189،199،200،)204(،205،207، 

209،210،213،217،222،223،226،231،249، 
337،338،339،340،365،366،374،386. 

 ،24،36،72،74،86،98،100،104،105:ص3ج
118،172،184،298،334. 

 137،222،227:ص7ج
 25،38،149،210:ص9ج
 116،149:ص10ج
 ،12،14،22،62،99،107،113،332:ص11ج

348 
 121:ص20ج

 الطاهر بن علي بن حسون العيني الخوشالي-
 م150:ص19ج

 )فقيه(الطاهر بن عمر االيشتي-
 128:ص9ج

 لنيالطاهر بن عمر بن علي اليعقوبي االيال -
 239:ص17ج

 الطاهر بن عمر الورزازي -
 323:ص15ج

 الطاهر الغيغائي-
 280:ص8ج

 الطاهر القباج-
 121:ص7ج

 )استاذ/عالم(الطاهر الكـتاني الفاسي-
 283:ص2ج
 268:ص8ج

 الطاهر بن القائد مبارك-
 201ص20ج

 الطاهر بن مبارك الميلكي-
 131:ص14ج

 الطاهر بن المحجوب الرحماني-
 315:ص15ج

 بن المحفوظ االساكي الطاهر-
 241:ص17ج

 الطاهر بن محمد بن عمرو التاموديزتي-
 163،165،166:ص8ج

 الطاهر بن محمد االشكر الدياني-
 128:ص3ج

 الطاهر بن محمد الحلوي-
 236:ص5ج

 الطاهر بن محمد الصنهاجي-
 233:ص13ج

 الطاهر بن محمد االعبالوي-
 310:ص3ج

 )المع(الطاهر بن محمد بن محمد التاموديزتي-
 151،164،266:ص8ج

 )هـ1387فقيه ت(الطاهر بن محمد البعريري الهواري -
 116:ص13ج
 204،220،225:ص14ج
 108:ص19ج

 الطاهر بن محمد بن مبارك اولموش التاغاجيجتي-
 110،115،116:ص9ج

 الطاهر اعجلي=الطاهر بن محمد بن ابراهيم اعجلي-
 295:ص5ج
 63:ص14ج

 ي الطاهر بن محمد بن مبارك الجرار -
 163:ص8ج

 )نائب قاضي ايكودار(الطاهر بن محمد بن الحبيب-
 80:ص3ج

الطاهر =الطاهر بن محمد الهشتوكي=الطاهر بن محمد بن صالح الهشتوكي-
 )عالمة(الهشتوكي

 237،240:ص8ج
 101،104:ص9ج
 283،315:ص17ج
 93:ص20ج

الطاهر =الطاهر = الطاهر بن محمد بن ابراهيم االفراني التامانارتي-
 )عالمة(ابومحمد=انياالفر 

 ،22،31،43،47،53،58،63،143،159:ص1ج
160،162،166،177،178،180،232،265،293، 
294،297،298،299،342،348،349،352،356، 

359،361،370،373،376،377،382،383. 
 ،16،21،23،31،41،50،60،76،82،87:ص2ج



 

88،99،100،101،103،110،119،137،138، 
139،158،159،160،168،179،180،181،183، 

184،188،192،194،195،196،197،201،204، 
213،214،215،222،253،379،380،381. 

م،132م،8،11،12،28،32،51،66،88،128،138،139،140،144،131:ص3ج
164،166،167، 

168،172،174،181،340،365،366،383،398. 
 ،28،29،31،39،41،44،46،50،51،52:ص4ج

54،58،67،68،69،71،73،74،99،101،108، 
109،117،137،139،143،157،160،166،171، 

190،191،197،200،201،202،215،219،222، 
242،244،247،248،250،263،277،278،284، 

286،288. 
 .3،218،231،275،276،290،303،304:ص5ج
 .108،116،118،119،153:ص6ج
 ،)69(،20،56،57،59،60،63،64،65،68:ص7ج

70،71،73،74،75،76،77،78،80،82،83،84، 
85،86،87،89،93،94،96،97،99،100،103، 
106،118،119،120،124،126،127،134،135، 
136،137،139،149،152،153،154،155،156، 
157،158،159،160،161،162،164،165،167، 
168،169،170،171،172،187،190،191،213، 

216،218،220،223،227،228،229،230،231، 
236،237،238،240،241،244،245،246،247، 
248،250،255،257،259،265،268،270،271، 

277،278،285. 
 .60،89،142،251،257:ص8ج
 ،18،19،20،21،23،24،43،45،47،50:ص9ج

60،63،65،66،67،68،71،72،75،78،81،85، 
90،91،108،110،111،114،115،125،141، 

144،168،170،171،173،175،180،197،238، 
256،262. 

 ،12،25،26،27،33،38،45،47،49،50:ص10ج
51،52،53،54،55،56،57،61،62،64،66،69، 
71،76،77،78،81،93،94،99،101،102،108، 
110،120،121،148،160،161،206،225،268. 

 5،7،8،9،26،34،36،54،60،61،66،75:ص11ج
75،77،100،104،105،165،189. 

 61،76،209،217،218،221،222،228:ص12ج
230. 

 .134،175،186،226،347،427،433:ص13ج
 .89،296:ص14ج
 .218،219،327:ص15ج
 .228،247،312:ص16ج
 ،260،282،284،295،297،309،311:ص17ج

313. 
 ،94،121،138،161،200،339،341:ص18ج

342،348،355،358،361،362،364،377،382، 
389،390،393. 

 ،142،146،148،195،199،220،222:ص19ج
267،268. 

 ،93،121،122،126،127،128،129:ص20ج
130،131،141،144،145،146،147،148،153، 

154،155،157،158،160،162،190،193،194، 
200،211،223. 

 )قائد(الطاهر بن المدني االخصاصي-
 203،204:ص20ج

 )اديب(الطاهر الناصري =الطاهر بن المدني بن احمد الناصري -
 .296،344،370،373،388:ص1ج
 .183:ص2ج
 237:ص3ج
 252:ص8ج
 30،108:ص9ج
 .78،79،80،81،206،)76(،42،51:ص10ج
 .323:ص13ج

 الطاهر بن مسعود المعدري -
 .6،26،34،35،115:ص13ج

 الطاهر المطاعي-
 275:ص15ج

 )فقيه(الطاهر بن المكي بن عبدهللا الواييغدي التملي -
 239:ص6ج
 38:ص17ج

 الطاهر النيفر-
 70:ص12ج

 )استاذ(الطاهر بن ياسين الواسخيتي-
 .254:ص8ج

 )ديقزوجة ابي الص(الطاهرة -
 156:ص16ج

 )استاذ بفاس(الطاهري -
 260:ص10ج

 
 
 )صحابي(طلحة -

 235:ص4ج
 43،45:ص17ج

 )فقيه(الطيفور بن احمد االسغركيسي-
 277،307:ص14ج

 الطيفور التاكانزي -
 217:ص3ج

 الطيفور بن محمد الساموكني-
 5:ص2ج
 43:ص9ج
 255،265،266:ص11ج
 174:ص19ج

 )فقيه/عالم(الطرطوشي-
 308:ص12ج

 )شاعر(ن العبدطرفة ب-
 53:ص10ج

 )شاعر(الطغرائي-
 339:ص1ج
 248،291:ص3ج
 12،51،175:ص9ج
 215:ص16ج

 الطنجي-
 174:ص17ج

 ")التفسير"صاحب (الطنطاوي جوهري -



 

 249،250:ص2ج
 99:ص10ج
 359:ص13ج

 الطوسي الغزالي-
 395:ص18ج

 )اديب مصري (طه حسين-
 11:ص4ج

 )نزيل بني مالل(الطيب-
 101:ص16ج

 )امين المحلة/اعرابي(الطيب-
 125:ص4ج

 )قتيل/الحاج(الطيب-
 200:ص15ج

 )فقيه/استاذ(ابوالقاسم=الطيب بن ابراهيم االكماري -
 377:ص2ج
 163،236:ص8ج
 9،12،125:ص9ج
 120:ص10ج
 87،97،119،223:ص11ج
 233،239،240،242،243،)232:(ص12ج
 .84،85:ص14ج

 الطيب اوباحو التامانارتي-
 371:ص1ج
 31:ص9ج

 اهيم بن عبدهللا الرسموكيالطيب بن ابر -
 214:ص11ج

 الطيب بن ابراهيم بن الطيب الواغزني التيييوتي-
 256،267:ص17ج

 الطيب بن ابراهيم البوشواري -
 313:ص5ج

 الطيب بن ابراهيم بن احمد التاوريرتي-
 125:ص18ج

 الطيب بن ابراهيم التيييوتي البوشواري -
 311:ص14ج

 الطيب بن ابراهيم المزاري -
 183:ص14ج

 الطيب بن ابراهيم بن سليمان االلغي-
 143:ص1ج

 )فقيه(الطيب بن احمد بن عبدهللا الوادريمي الهشتوكي الهوتاتي-
 275،276:ص17ج

 الطيب بن احمد التاكوشتي-
 12:ص14ج

بواليد-
ٔ
 الطيب بن احمد ا

 256:ص17ج
 الطيب بن احمد بن عبدهللا المراكشي-

 321:ص4ج
 الطيب بن احمد الساموكني-

 310:ص13ج
 الطيب بن احمد بن الحبيب السكراتي-

 102:ص5ج
 الطيب بن احمد الدبوش البعمراني-

 81:ص3ج
 الطيب بن احمد بن محمد االلغي-

 35:ص2ج
 )مفتي روداني(الطيب بن احمد بن محمد الهياللي-

 206:ص14ج
 الطيب بن احمد بن الطيب السفياني-

 101،103،161:ص11ج
 )فقيه(الطيب بن احمد المرتيني-

 188:ص16ج
 )فقيه(الطيب بن احمد بن احمد التاكوشتي-

 64،77:ص8ج
 الطيب بن احمد الهوتي-

 256:ص17ج
 )عالم(الطيب االعضياوي-

 62،63:ص17ج
 الطيب االغبالوي الماسي-

 230:ص8ج
 الطيب بن بلقاسم االيغيرملولني-

 127:ص5ج
 الطيب البودراري البعقيلي-

 116،117،147:ص13ج
 الطيب البومنصوري -

 328:ص13ج
 )اديب(الطيب التملي الروداني -

 222:ص17ج
 الطيب التونوني-

 234:ص3ج
 )قائد(الطيب بن حيدة =الطيب بن حيدة بن وحمان الضارضوري -

 270،272،273:ص14ج
 الطيب بن خالد االكماري -

 189:ص1ج
 340:ص4ج

 الطيب بن خالد بن محمد االغرابوي-
 ،82،88،90،91،93،94،95،96،119:ص11ج

143،156،347 
ل الساعدات( الطيب الخنبوبي-

ٓ
 )من ا

 276:ص15ج
 )فقيه(الطيب الركائبي-

 181،199:ص1ج
 275:ص5ج
 212:ص10ج

 الطيب بن سعيد الكـثيري -
 231:ص8ج

 )استاذ بتافراوت المولود(الطيب بن صالح االسي -
 187:ص11ج

 )قائد(الطيب الضارضوري -
 268:ص4ج

 الطيب الطحاني التيزنيتي-
 115،261،264:ص13ج

 )تاجر/فقيه(الطيب بن عبدالرحمان بن محمد اليزيدي االيسي-
 368:ص1ج
 173،)163(28:ص9ج

 الطيب بن عبدالرحيم التاغارغارتي-
 234:ص18ج

 )تلميذ القاضي البعمراني(الطيب بن عبدالرحمان بن عبدهللا-



 

 233:ص10ج
 )من تااللت اوكـتار(الطيب بن عبدالرحمان بن سعيد -

 381:ص18ج
 )قاضي(بدهللا التامراويالطيب بن ع-

 191،197:ص8ج
 الطيب بن عبدهللا بن سعيد السماللي-

 7:ص11ج
 الطيب بن عبدهللا االغرابوي-

 97:ص11ج
 الطيب بن عبدهللا بن محمد البوشكيري -

 148،351:ص11ج
 71:ص12ج

 الطيب بن عبدهللا البوشواري -
 311:ص14ج

 يالطيب بن عبدهللا بن ابراهيم الييبوركي االسغاركيس-
 310:ص14ج

 اليعقوبي السماللي-ف-الطيب بن عبدهللا بن محمد-
 5،61:ص5ج

 الطيب بن العربي بن احمد الدرقاوي-
 211،213،214،215:ص1ج
 39،40:ص14ج

 الطيب بن العربي بن احمد الزرويلي-
 252:ص11ج

 )فقيه(الطيب التازروالتي=الطيب بن علي بن الحسن التازروالتي-
 196:ص6ج
 60:ص12ج
 99:ص14ج

 الطيب البوسليماني=الطيب بن علي بن محمد البوسليماني-
 221،238:ص11ج
 128:ص18ج

 الطيب بن علي التامارووتي التناني-
 130:ص15ج

 الطيب بن علي السكراتي-
 238:ص11ج

 )قائد(الطيب بن عيسى بن عمر-
 40،63:ص20ج

 الطيب الغرفي-
 94:ص18ج

 الطيب بن فارس التاكوشتي-
 286:ص17ج

 )مؤرخ(انيالطيب الكـت-
 18:ص2ج

 
 )قائد(الكنتافي=الطيب اكنتافي-

 261:ص1ج
 97،100،239:ص2ج
 234،368،378،379،385،388،390:ص3ج
 157،159،164،180،181،206،207:ص4ج

 208،209،210،211،339 
 154،155،156،311:ص5ج
 80:ص8ج
 11،21،22،36،50،253:ص10ج
 181،260:ص12ج

 140،216،217،218،250،264:ص13ج
 114،115،180،185،187،190،191:ص14ج
 109:ص16ج
 ،47،276،279:ص17ج
 425:ص18ج
 ،115،116،139،153،170،171،172:ص19ج

174،178، 
 ،24،27،33،34،43،102،104،108:ص20ج

135،138،139،141،144،145،146،147،148، 
161. 

 ابن كيران صاحب المنظومة=الطيب بن كيران الفاسي-
 17،18،266:ص8ج
 170:ص9ج
 .41،102،303،305،383:ص13ج
 29،32:ص14ج
 163:ص16ج
 36،254:ص17ج
 199:ص18ج

 )عالم(الطيب الصغير =بن الطيب الواغزني -ف-الطيب بن محمد-
 262:ص17ج

 )فقيه(الطيب بن محمد بن الحسن البوشواريــي -
 279:ص17ج

 )1366فقيه ت(الطيب بن محمد اقصريــي-
 89:ص15ج

 الطيب بن محمد االغرابوي-
 120:ص11ج

 بن محمد االكراري االكلويــي الطيب-
 118:ص5ج

 الطيب بن محمد المشهور بامروي االكرضي االيغيرملولني-
 116:ص13ج

 الطيب بن محمد بن محمد االيكراري -
 365:ص13ج

 الطيب بن محمد بن الطيب االكماري -
 239:ص5ج

 الطيب بن محمد بن بلقاسم الغازي الكرسيفي-
 .243،245،352:ص3ج

 لقاسم الوكسالي السمالليالطيب بن محمد بن ب-
 369:ص1ج
 .30،79،342،347:ص11ج

 الطيب بن محمد الواكماري -
 287:ص17ج

مجوض =الطيب بن محمد الكبير-
ٔ
 الطيب ا

 271،277:ص17ج
 بن محمد بن ابي بكر الواغزني-ف-الطيب بن محمد-
 الطيب الكبير=

 260،261،262:ص17ج
 )رئيس ايت حمو(الطيب بن محمد بن ابراهيم -

 176،177:ص16ج
 )تاجر(الطيب بن المختار بن عمر الورزازي -

 325:ص15ج
 الطيب بن المدني البوشواريــي-

 311:ص14ج
 )متصوف(الطيب الواغزني-



 

 85:ص17ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ع  -
 .197: 15عائدة بنت الحسن التيكزيريني ج -

- عائشة-
ل عبد الواحد الركين(عائشة  -

ٓ
 .66: 16زوج محمد بن يعقوب ج: من ا

ميرة مغربية(عائشة  -
ٔ
 .322: 2ج) ا

 ) قرينة الرئيس يوسف إاليليغي(عائشة  -
 .38: 16ج

 .258، 241: 2عائشة بنت ٕابراهيم إاليغشاني ج -
، 76: 19زوج سعيد بن عبد النعيم ج= ٕابراهيم الشريفة عائشة بنت  -

78. 
بي العباس بن عبد الرحمان ج) لال( -

ٔ
 .207: 17عائشة بنت ا

حمد بن ٕابراهيم إالغرابوئية  -
ٔ
 عائشة بنت ا

 .120: 11ج
حمد بن عبد الرحمان الجشتيمي  -

ٔ
 عائشة بنت ا

 . 354: 3ج
 .155، 149، 148: 6ج

حمد بن محمد ا -
ٔ
 .49: 10لخياطي التوماناري جعائشة بنت ا

حمد بن موسى التازروالتي  -
ٔ
 عائشة بنت ا

 .56: 12ج
 .159: 1ج) زوج الحاج عبد هللا بن صالح إاللغي(عائشة البعقيلية  -
بي بكر   -

ٔ
 ))ص(زوج الرسول (عائشة بنت ا

 . 310: 1ج
 . 170: 2ج
 . 271: 6ج
 . 172: 10ج
 . 242: 11ج
 . 26: 13ج
 .174، 88: 17ج

م الطاهر بن صالح(عائشة بنت تعزى  -
ٔ
 ) ا

 .56: 12ج
 عائشة بنت الحبيب بن علي الدرقاوي  -

 .38: 16ج
 .119، 118: 3عائشة الحربيلية ج -
 .155: 16ج) موالي الحسن(عائشة بنت  -
 .270: 18عائشة بنت الحنفي ج -
 .26: 19عائشة الخيان ج -
 عائشة بنت سعيد االعضيائي السماللي  -

 .6: 11ج
 عائشة بنت سعيد بن الطيب االغرباوي  -

 .100: 11ج
 عائشة بنت سعيد بن محمد بن الحسن  -

 .55، 54: 2ج
 .140: 1عائشة بنت سليمان بن محمد ج -
حمد الصالحي ج -

ٔ
 .89: 2عائشة بنت صالح بن ا

وبيجو البعقيلي  -
ٔ
زوجة سعيد (عائشة بنت صالح بن عبد هللا ا

 .24،25: 13ج) المعدري 
 .139: 1الحسن بن علي التيييوتي ج) الطالب(بنت عائشة  -
 .66: 6ج) زوجة مصعب بن الزبير(عائشة بنت طلحة  -
 عائشة بنت الطيب بن خالد االغرباوية  -

 .347، 97، 96، 94، 87: 11ج
زوجة الفقيه سيدي (عائشة بنت عبد الرحمان بن محمد البعقيلية  -

 ) سليمان بن محمد إاللغي
 .140: 1ج

 .193: 8بنت عبد هللا التامراوي ج عائشة -
 .94، 90، 88: 11عائشة بنت عبد هللا بن عبد الوافي االغرباوية ج -
خت االستاذ محمد بن عبد هللا(عائشة بنت عبد هللا بن محمد  -

ٔ
) ا

 .384، 376: 2ج
 .270: 17عائشة بنت عبد هللا بن محمد ج -
 عائشة بنت عبد هللا بن يعقوب السماللية  -

 .217، 134، 120، 113، 45: 5ج
 .58: 7عائشة بنت عدي الوكشريرية ج -
حمد الدرقاوي  -

ٔ
خت المختار السوسي (عائشة بنت علي بن ا

ٔ
زوجة = ا

 ) سعيد التناني
 . 324: ص 1ج
 . 266: 2ج
 . 44، 43: 3ج
 .46، 27: 15ج

 .96: 16عائشة بنت علي بن ٕابراهيم ج -
 .76 :10عائشة بنت محمد السباعي االيليغي ج -
 اكناري ) الحاج(عائشة بنت محمد بن  -

 .201: 17ج
وعزيز  -

ٔ
 .74: 16ج) زوجة مومو(عائشة بنت محمد بن ا

 .38: 10عائشة بنت الحسين الناصري ج -
 عائشة بنت محمد الطيب بن الحسين  -

 .278: 17ج
 .25: 13محمد بن عبد الكريم الرسموكية ج) الحاج(عائشة بنت  -
بي بكر  عائشة بنت محمد بن -

ٔ
خر (محمد بن ٕابراهيم بن ا

ٓ
ٕالى ا

 .277: 17ج)... الشجرة
 .15: 8محمد بن يحيــى ج) الشيخ(عائشة بنت  -
 .57، 25: 13عائشة بنت مسعود المعدري ج  -
 .201: 1ج) زوج سعيد بن همو المعدري (عائشة الهشتوكية  -

- عابد  -
 .238: 2ج) فقيه(عابد ) الحاج( -
 ) عالم(عابد ) الحاج( -

 .235، 234، 83، 62: 8ج
 .32: 9ج) عالم(عابد  -
 عبد هللا بن سعيد بن عبد هللا= عابد ) سيدي( -
زاغار(عابد ) الحاج( -

ٔ
 .139: 13ج) من ا

 .119: 14ج) فقيه صالح(عابد  -
 .296: 15ج) فقيه(عابد ) الحاج( -
يت بوبكر(عابد  -

ٔ
 .132: 20ج) رئيس زاوية ا

 .315، 309: 5عابد بن ٕابراهيم ج -
 .53: 8عابد بن ٕابراهيم بن محمد ج -
 .179، 167: 14عابد بن ٕابراهيم بن العربي ج -
حمد التوريرتي  -

ٔ
 عابد بن ٕابراهيم بن ا

 .125: 18ج
زاريفي  -

ٔ
 .102: 8ج) تلميذ(عابد اال

 .273: 18عابد االيكونكي ج -
عبد الرحمان بن عبد هللا بن عمر التيغيراسيني = عابد البوشواري  -

عبد الرحمان البوشواري = عابد التيغيراسيني = ادريمي البوشواري الو
 ) عالم(البوشواري الكمثري = عابد الهشتوكي = 
 . 372، 368،      354، 335، 303، 301، 300، 248: 3ج
 . 167، 166، 106: 4ج
 . 317، 312: 5ج
 . 83: 7ج
 . 132، 131، 130، 129، 88: 8ج 



 . 252، 136: 9ج
 . 93: 10ج
 . 317: 11ج
 . 306، 296، 135، 46، 45: 14ج
 . 97: 16ج
، 272، 271، 266، 263، 256، 255، 254، 246، 22: 17ج

273 ،274 ،279 ،280 ،281 ،283 ،284 ،287 ،290 ،291 ،
293 ،294 ،)295( ،296 ،297 ،298 ،301 ،306 ،310 ،311 ،
312 ،314 ،316 ،317 ،318 ،320 . 

 .170، 147، 144، 141، 140، 183، 135، 117، 115، 112: 20ج
ستاذ(عابد التملي  -

ٔ
 .227: 9ج) ا

 ) تلميذ(عابد بن الحسين بيـبيـس  -
 . 142، 141: 8ج
 .120، 117: 18ج

 .155: 20عابد الخانوس السماللي ج  -
مغار(عابد الزكري من ٕاداوكنسوس  -

ٔ
 ) ا

 . 104، 102، 101: 2ج
 .264، 251: 4ج

بي(عابد بن  -
ٔ
 .316 :5السحاب ج ) ا

ساكي  -
ٔ
ستاذ(عابد بن سعيد اال

ٔ
 .284: 7ج ) ا

يت عيسى التافراوتي ج ) الحاج(ابن = عابد السوسي  -
ٔ
: 1الحسن من ا

233. 
 عابد بن عبد الرحمان بن ٕابراهيم التاكوشتي  -

 .73: 8ج
 .100: 9ج) عالم(عابد بن عبد هللا بن بلقاسم الساموكني  -
فاطمة بنت رحمة بنت عبد هللا زوج (عابد بن عبد هللا التاسكدلتي  -

 ) بن محمد التكناتيني
 .167، 166: 6ج

 ) عالم(عابد الفاسي  -
 . 317: 3ج 
 .305: 5ج

 ) مؤرخ وخطاط(العابد الفاسي  -
 . 271: 13ج
 . 110: 16ج

 . 209: 5عابد الكرسيفي ج -
، 184، 182، 181، 180، 177: 16عابد بن مبارك بن ابراهيم ج -

185. 
 ) رئيس ٕاداوزكري (بارك الزكري عابد بن م -

 ). 175: (16ج 
 .154: 20ج

ل العالم(عابد بن محمد  -
ٓ
 .201: 17ج) من ا

 .310، 309: 5عابد بن محمد بن ابراهيم ج -
 عابد بن عبد هللا بن محمد الساموكني  -

 .102: 9ج
عابد بن = عابد التافراوتي = عابد بن محمد بن الهاشم التافراوتي  -

ستاذ ونزيل البيضاء(حمد التافراوتي الهاشمي بن م
ٔ
 ) ا

 .220، 219، 218، 217، )212(، 211: 9ج
 ) فقيه(عابد بن محمد بن عبد الرحمان  -

 .273، 266، 229: 20ج
كادير(عابد بن المكي بن التهامي بن المكي  -

ٔ
، 6ج) توفي في كارثة ا

256 . 
 .159: 10عابد الوارحماني ج -
مين لجنة مدرسة (عابدو  -

ٔ
 .219: 9ج) بالبيضاءا

 . 277: 19عابدين بن بيروك ج -
 .281، 267: 19ج) رئيس(عابدين دحمان  -
 .229: العاتي ج     -
 .27: 5ج) من الرواة(عاصم  -
 .64: 17عاصم الركراكي ج -
 .294: 4العالية بنت ماء العينين بن فاضل ج -
 عالية بنت صالح بن ٕابراهيم الرسموكية  -

 .212: 11ج

ضاض ميدني( عامر -
ٔ
بو السباع دفين جبل ا

ٔ
 .265: 15ج) ا

 .178: 9ج) في بيت شعري (عامر  -

 .163: 19عامر بن الظرب ج -

حمد الكـثيري = عانبوش  -
ٔ
 محمد بن ا

 ) حاجب المولى يوسف(عبابو  -

 . 180: 4ج
 .158: 16ج

 .9: 4ج) شيخ نساء بني دغوغ(عباد  -
 .63: 16ج) قاضي وشيخ(عباس  -
 ) عم الرسول(العباس  -

 . 256، 78، 53: 14ج
 . 154: 16ج
 .183، 175: 17ج

 ) الشيخ(العباسي  -
 . 135: 9ج
 .282، 16: 14ج

حمد بن محمد بن المبارك الرسموكي ج -
ٔ
، 33، 24: 14عباس بن ا

40. 
حمد بن موسى ج -

ٔ
 .31: 20عباس بن ا

حنف ج -
ٔ
 .301: 4العباس بن اال

 .185: 18العباس االخشاشي ج -
بي(العباس بن  -

ٔ
 .203: 5عمران ج) ا

بي(العباس بن  -
ٔ
 .66: 18بكر بناني ج) ا

ستاذ(العباس البنائي  -
ٔ
 .283: 2ج) ا

ستاذ(عباس بناني  -
ٔ
 ) عالم وا

 . 260: 10ج
 . 190، 126: 11ج
 . 237، 233: 13ج
 .54: 17ج

 .16: 19عباس التاموديزتي ج -
 .86: 20ج) حارب الناجم(العباس التانعملتي  -
 ) باشا مراكش(عباس بن داود  -

 . 32، 20، 18: 20ج
ستاذ(العباس السباعي  -

ٔ
 .216: 9ج) عدل/ا

قاوي  -
ٔ
 العباس بن عبد الكريم الوخشاشي اال

 .246: 9ج
 .43: 5العباسي بن عبد هللا مرنام ج -
 .61، 28: 20ج) كاتب الوزير احمد بن موسى(عباس الفاسي  -
 ورزازي عباس بن المختار بن عمر ال -

 .327، 325: 15ج
 .34: 20عباس بن المختار السوسي الجامعي ج -
 ) قاضي ومؤرخ(عباس التادلي المراكشي = عباس المراكشي  -

 . 24: 1ج



 . 103، 102، 28، 27: 6ج
 . 183: 8ج
 . 206: 10ج
 . 15: 12ج
 . 136: 13ج
 . 320، 319، )318: (15ج
 . 418، 331، 246: 18ج
 .158: 19ج

 .40، 39: 20ج) اخو الوزير(المنابهي عباس  -
 .198: 14عباس الوادريمي ج -
 .27: 3اللة عبدا ج = عبدا  -
 عبد بن احمد ابي تمام الطحالي الحنبلي  -

 .387: 13ج
 .155: 20ج) من ايت علي(عبد بن حمو  -
 .31: 13عبد بن الطيب االغرابويــي االكماري التاضوكـتي ج -
 .24: 11ماللي جعبد بن محمد بن الحسن الس -
 ) استاذ بمدرسة دودرار في رسموكة(عبدو -

 .188: 11ج
 .203: 9عبس بن ذبيان ج -
 . عبد هللا بن عياد الجراري = عبد االله -
 .150: 19ج) نجل عم العالمة المدني االلغي(عبد االله  -
 .108: 19ج) مقدم الطريقة االلغية(عبد الباقي البعاريري  -
 .60، 57، 56: 12والتي جعبد الباقي التازر  -
ستاذ وشيخ(عبد الباقي الزرقاني  -

ٔ
 ) ا

 .288: 5ج
 .298: 13ج
 .300: 14ج
 .123: 16ج

 .46، 37: 7عبد الباقي التادلي الطنجي ج -
 عبد الجبار التيملي الكبير  -

 .116، 114: 5ج
 .105: 8ج
 .13: 12ج
 .419: 18ج

 .64، 9: 7جعبد الجبار بن محمد بن عبد المومن التامانارتي  -
ستاذ(عبد الجليل بن القزيز المراكشي  -

ٔ
 )ا

 .284، 146: 2ج
 .278، 268: 8ج

خذ عن سيدي مسعود المعدري (عبد الجليل بن القزيز  -
ٔ
 .340: 4ج) ا

 .32، 14: 5عبد الجليل العروسي السماللي ج -
 .294: 13ج) فقيه) (من جريرة جربة(عبد الحفيظ بن ٕابراهيم  -
 .178، 177: 2ج) سلطان(يظ بن الحسن العلوي عبد الحف) موالي( -

 .375، 374، 369، 367، 358، 245: 3ج
، 101، 98، 96، 94، 87، 86، 85، 84، 49، 48، 45، 44: 4ج

102 ،103 ،104 ،121 ،131 ،132 ،133 ،146 ،158 ،181. 
 .312، 84: 6ج
 .225: 10ج
 .184، 136: 12ج
 .275: 15ج

 
 .349، 348، 155: 16ج
 .268، 263، 116، 30: 18ج
 .162، 161م، 159: 19: ج

، 173، 171، 169، 87، 73، 71، 63، 58، 56، 55، 53: 20ج
188 ،189 ،192 ،284. 

 .445: 13عبد الحفيظ الفاسي ج -
 .245: 16ج) مقدم ذوي تاتمست(عبد الحق بن ٕابراهيم  -
 ) قاضي(عبد الحق التازروالتي  -

 .290، 288: 8ج
ستاذ عبد هللا بن محمد(هللا بن محمد عبد الحق بن عبد  -

ٔ
). تلميذ اال

 .190، 174: 2ج
 .242: 3ج) صالح(عبد الحق الفوكرضي  -
 ) الكاتب العربي(عبد الحميد  -

 .73: 3ج
 .147: 6ج
 .80، 19: 9ج
 .141، 125: 10ج

 .21: 20ج) قائد الرحامنة(عبد الحميد  -
 .111: 18ج) سلطان عثماني(عبد الحميد  -
 ) فقيه(ميد التادرارتي البعمراني عبد الح -

 .81: 3ج
، 145: 15عبد الحميد بن الحسين بن سعيد التامكوتسي التناني ج -

166 ،167. 

ستاذ(عبد الحميد بن الضوء بن العربي السباعي  -
ٔ
 .284: 15ج) ا

حمد الدرقاوي  -
ٔ
خ المؤلف(عبد الحميد بن علي بن ا

ٔ
 ) ا

 .324: 1ج

  387،388 ،355، 349، 348، 337، 265: 2ج

 .122: 3ج

 .38: 16ج
 .51: 17ج

ستاذ (عبد الحميد بن علي بن محمد اليعقوبي إالياللني  -
ٔ
فقيه وا

 ) بمدرسة سيدي يعقوب
 .290: 1ج
 .336: 3ج
 .209: 5ج
 .284: 9ج
 .313: 13ج
 .254، 34: 15ج
 .201، 194: 16ج
، 242، 241، 240، 239، 230، )218(، 107، 37، 36: 17ج

243 ،247 ،249، 250. 
ستاذ(عبد الحميد بن عيسى بن محمد البعمراني  -

ٔ
، 254: 10ج) ا

257. 
وبلوش البعمراني ج -

ٔ
 .238: 10عبد الحميد بن محمد بن عبد هللا ا

ل حسون(عبد الحليم  -
ٓ
بي بكر وا

ٔ
ل ا

ٓ
ل داود وا

ٓ
 .247: 9ج) جد ا

 )رئيس(عبد الحي التيدسي الشهير  -
 .335: 3ج
 .130: 8ج
 .319، 290: 17ج
 .34: 18ج

 ) خليفة(عبد الحي بن الحبيب القاضي  -
 .225: 15ج

 عبد الحي بن عبد هللا بن محمد الصالحي إاللغي -

 .79: 1ج



 .190، 174، 122، )121: (2ج

 ) ابن محمد الشيخ الدرعي(عبد الحي  -

 .354، 337، 336، 330، 326: 16ج

 )شيخ(عبد الحي الكـتاني  -

 .181، 98: 4ج

 .219: 8ج
 .192: 20ج

 .61: 19ج) مجهول(عبد الخالق  -
 .99: 13عبد الخالق بن علي المزجاجي ج -

- عبد الرحمان-
 )دفين تزنيت(عبد الرحمان  -

 .277: 10ج
 .54: 12ج

ل العربي(عبد الرحمان  -
ٓ
 ) الرئيس من ا

 .232: 17ج
 .61: 19الفقير ج) رزانة: من بني داود بـ(عبد الرحمان  -
 .278: 12ج) بلقاسم الرخاوي خال محمد بن(عبد الرحمان . م -
غوديدي(عبد الرحمان  -

ٔ
بي بكر اال

ٔ
 ) طالب ا

 .10: 3ج
عماشيين(عبد الرحمان  -

ٔ
 .165: 18ج) من اال

 .150: 20ج) ابن الوزير يرعى(عبد الرحمان  -
ل سيدي ٕابراهيم شيخ(عبد الرحمان  -

ٓ
 ) من ا

 .160: 20ج
س الوادي(عبد الرحمان  -

ٔ
 ) شيخ بلدة را

 .208: 13ج
 .403: 13ج) ساكن في ساحل بنو عمران(عبد الرحمان بن ٕابراهيم  -
حمد بن محمد السكـتاني ج -

ٔ
 .193: 18عبد الرحمان بن ٕابراهيم بن ا

ستاذ(عبد الرحمان بن ٕابراهيم التاكوشتي  -
ٔ
 ) ا

 .72، 84، 82، 78، 63: 8ج

 عبد الرحمان بن ٕابراهيم التوماناري  -

 .363، 302: 13ج

 .141: 18ٕابراهيم الساموكني جعبد الرحمان بن 

 .26: 7عبد الرحمان بن ٕابراهيم بن سعيد بن سليمان الكرامي ج -
 عبد الرحمان بن ٕابراهيم بن محمد االقاوي  -

 .169: 18ج
: 8ج) فقيه(عبد الرحمان بن ٕابراهيم بن محمد بن الحسن االزاريفي  -
7 ،14. 
، 309، 301: 13ج... عبد الرحمان بن ٕابراهيم بن محمد بن سعيد -

310 ،315. 
ستاذ(عبد الرحمان بن ٕابراهيم بن علي بن ٕابراهيم  االكراري  -

ٔ
: 13ج) ا

301 ،368. 
) شاعر(االزاريفي  -ف-عبد الرحمان بن ٕابراهيم بن محمد بن محمد  -

 .15، 11، 7: 8ج
 .240: 5عبد الرحمان بن ٕابراهيم المضائي الرسموكي ج -
 عبد الرحمان بن ٕابراهيم  اليبوركي  -

 .278، 276: 14ج
حمد  -

ٔ
 ) شيخ ورئيس(عبد الرحمان بن ا

 .246، 245: 20ج

حمد بن ٕاسماعيل الماسي  -
ٔ
: 4ج) ملقب بوساي(عبد الرحمان بن ا

9 ،12. 
حمد التاكوشتي ) الحاج(عبد الرحمان بن  -

ٔ
 .73، 63: 8ج) رئيس(ا

حمد السليماني  -
ٔ
 ) مشارط(عبد الرحمان بن ا

 .80: 8ج
حمد الشريف ج -

ٔ
 .221: 7عبد الرحمان بن ا

حمد بن عبد الرحمان االيديكلي التيملي ج -
ٔ
: 17عبد الرحمان بن ا

22. 
حمد بن عبد الرحمان السالمي الكدورتي االيسي -

ٔ
= عبد الرحمان بن ا

يسي
ٔ
بو زيد الكدورتي اال

ٔ
عبد الرحمان = عبد الرحمان االيسي= ا

يسي 
ٔ
ستاذ(بد الرحمان الكادورتي ع= السالمي اال

ٔ
 )ا

 .351، 345: 1ج
 .31، 30: 4ج
 .294، 209، 117: 5ج
 .303، 153، 148، 142، 93، 82: 6ج
 .60: 7ج
 .80: 8ج
 .212، 115، 102: 10ج
 .434، 433، )431: (18ج

حمد بن عبد الرحمان بن يعقوب السماللي ج -
ٔ
: 5عبد الرحمان بن ا

7. 
حمد بن عبد هللا -

ٔ
  البوشواري عبد الرحمان بن ا

 .277: 17ج
حمد بن عبد هللا بن عبد الرحمان الجيشتيمي  -

ٔ
عبد الرحمان بن ا

 .154: 6ج) فقيه وصوفي(
يت التهامي(عبد الرحمان بن عثمان التاتلتي  -

ٔ
يت نوح وا

ٔ
: 16ج) جد ا

69. 
نصاري  -

ٔ
حمد بن علي اال

ٔ
 عبد الرحمان بن ا

 .252: 14ج
حمد  بن محمد الرك -

ٔ
 راكي عبد الرحمان بن ا

 .23: 4ج
حمد بن محمد بن عبد الرحمان بن بلقاسم بن  -

ٔ
عبد الرحمان بن ا

 .112، 6: 5يعقوب ج
حمد  المدني  -

ٔ
ستاذ(عبد الرحمان بن ا

ٔ
 ) ا

 .99، 98، 97: 14ج
حمد المزواري  -

ٔ
 عبد الرحمان بن ا

 .174، 170: 8ج
: 16ج) شيخ(عبد الرحمان االجهوري الشافعي العرقاوي الفيومي  -

123. 
 .46: 14عبد الرحمان االدوزي ج -
 )شاعر(عبد الرحمان االزاريفي  -

 .274، 204: 4ج
 .238: 5ج

 ) شيخ صوفي من مكة(عبد الرحمان افندي  -
 .97: 4ج

 ) قائد(عبد الرحمان االكرار االكالوي  -
 .76، 69، 68، 67، 65، 63: 20ج

 .221: 18عبد الرحمان االندوزالي ج -
وجمل ا -

ٔ
 .14: 6ج) فقيه(لمزالي عبد الرحمان ا

 .431، 422: 13عبد الرحمان االيكراري ج -
ديب(عبد الرحمان الباشا  -

ٔ
 .136: 7ج) ا

 .91: 5ج) فقيه(عبد الرحمان البراكي المسييــي  -
 ) باشا(عبد الرحمان بركاش  -



 .95: 4ج
 .264: 8ج

ديب(عبد الرحمان البزيوي= عبد الرحمان البزي  -
ٔ
 )ا

 .216: 4ج
 .177، 175، 173، 172: 13ج

سرة بوكرن (عبد الرحمان البعقيلي  -
ٔ
 ) من ا

 .205: 10ج
بي بكر الكرامي ج -

ٔ
 .30: 7عبد الرحمان بن ا

بي بكر  -
ٔ
يت كن(عبد الرحمان بن ا

ٔ
 .15: 16ج) فقيه من ا

 عبد الرحمان بلقاسم الكادورتي  -
 .261، 258: 5ج
 .158، 155: 9ج

 )فقيه(عبد الرحمان بن بلقاسم بن علي الكرسيفي  -
 .20: 17ج
 .252: 18ج

 .75، 49: 10عبد الرحمان بن البشير بن المدني الناصري ج -
 .139: 9عبد الرحمان بن البشير بن محمد الصديق البناني ج -
 .184: 10عبد الرحمان بوتانزيض ج -
 .35: 13ج: عبد الرحمان بوتيزط -
 عبد الرحمان بوخساي العباسي التوماناري  -

 .124: 18ج
 .241: 5د الرحمان البواركاني جعب -
 .83: 15ج) صالح(بوعادروش ) الحاج(عبد الرحمان بن  -
 .44: 5عبد الرحمان التادرارتي اليعقوبي ج -
عبد الرحمان بن سعيد بن = عبد الرحمان التادرارتي البعمراني  -

يت رخا(مسعود التادرارتي البعمراني  
ٔ
ستاذ بمدرسة ا

ٔ
 )ا

 .82: 5ي اليعقوبي جعبد الرحمان التاسنولت -
بو زيد التاغارغارتي د التاغارغارتي= عبد الرحمان التاغارغارتي -

ٔ
عبد = ا

 ) فقيه(الرحيم التاغارغارتي 
 .210، 198، 197، 186: 6ج
 .115: 11ج
 .99، 98: 13ج
 .265: 14ج
 .75: 15ج
 .187، 119، 115: 16ج
، 235، 234، 233، 232، 225، 224، 222، 221، 77: 18ج

236 ،237. 
 ) موالي االديب(عبد الرحمان التاكانتي  -

 .139، 138: 18ج
بو زيد التامانارتي = عبد الرحمان التامانارتي -

ٔ
ستاذ(ا

ٔ
 )ا

 .324: 3ج
 .37، 35، 29، 17: 5ج
 .150، 48: 7ج
 .201: 10ج 
 .225: 11ج
 .52: 16ج
 .84: 19ج

 عبد الرحمان التاناني الواغزاني التازانتوني  -
 .79: 3ج

 .135: 14الرحمان تبازي الحامدي جعبد  -
 .210: 5ج) تلميذ العربي االدوزي (عبد الرحمان التدرارتي  -
ديب/فقيه(عابد التمكيدشتي = عبد الرحمان التمكيدشتي  -

ٔ
: 9ج) ا

152 ،153. 

 ) شيخ من قبيلة تهالة(عبد الرحمان التهالي  -
 .322: 16ج

 عبد الرحمان التيكائي التاغاجيجتي  -
 .113: 9ج
 .129: 11ج

ستاذ(عبد الرحمان بن الجود  -
ٔ
 .91: 12ج) ا

 )قائد(حاديمان = عبد الرحمان الحاحي  -
 .66: 3ج
 .198، 187، 186، 150، 149، 146، 104: 4ج
 .280: 10ج
 .216، 140: 13ج
 .179، 161: 14ج
 .276: 15ج

بو زيد = عبد الرحمان حجي السالوي  -
ٔ
ديب(ا

ٔ
 )ا

 .38: 3ج
 .243: 9ج

ودرار(الرحمان بن الحسن عبد  -
ٔ
على ا

ٔ
 .344: 16ج) من ا

 عبد الرحمان بن الحسن الدرعي  -
 .340، 339: 16ج

 .103: 5عبد الرحمان بن الحسن السباعي ج -
 ) عالمة(عبد الرحمان بن الحسن الوجاني  -

 .13، 7: 8ج
 .310: 16ج) شريف(عبد الرحمان الحسنوني  -
 ) مدرس(عبد الرحمان بن الحسين التيسينتي  -

 .126: 9ج
 عبد الرحمان بن الحسين الكرامي  -

 .29، 28، 27: 7ج
 .219: 1ج) فقيه(عبد الرحمان بن الحكم  -
 .245: 18عبد الرحمان بن حمدان ج -
 .247: 20ج) رجل باسل(حمو ) ولد الشيخ(عبد الرحمان  -
 )ممؤرخ وعال(عبد الرحمان بن خلدون  -

 .342: 1ج
 .294، 106: 3ج
 .19، 17: 4ج
 .55: 7ج
 .276: 9ج
 .183: 10ج
 .215: 12ج
 .9: 13ج
 .24: 14ج
 .239: 16ج
 .219، 166: 18ج
 .148: 19ج

موي(عبد الرحمان الداخل  -
ٔ
مير اال

ٔ
 .40: 11ج) اال

 ) طالب(داود الكرسيفي البوزيدي ) الحاج(عبد الرحمان بن  -
 .94: 8ج
 .115، 108: 17ج

 .300: 14: عبد الرحمان الداودي ج -
بو زيد عبد الرحمان الراشدي = عبد الرحمان الراشدي  -

ٔ
خليفة (ا

 ) الحسن بسكـتانة. السلطان م
 .44، 42، 39: 16ج

 .13: 11عبد الرحمان الرحالي ج -
 .15: 16ج) فقيه(عبد الرحمان الركني  -



 
 .225: 12ج) كاتب دار الشريف بتزنيت(عبد الرحمان بن زروق  -
عرابي ج -

ٔ
 .294: 5عبد الرحمان الزفاضي اال

 .24: 1ج) المؤرخ(ابن زيدان = عبد الرحمان بن زيدان  -
 .372: 2ج
 .416: 3ج
 .146، 104: 5ج
 .100: 7ج
 .268: 8ج
 .193: 9ج
 .171، 170، 169، 157، 141: 13ج
 .113: 15ج
 .155: 16ج
 .186، 86: 17ج
 .76، 75: 20ج

 )شيخ( عبد الرحمان الساموكني -
 .122: 1ج
 .22: 3ج
 .27، 26: 19ج

 ) شيخ(عبد الرحمان بن سالم العثماني  -
 .188: 8ج

= عبد الرحمان الكيلولي الحاحي= عبد الرحمان بن سعيد الكيلولي -
 )قائد(القائد عبد الرحمان 

 .349، 241: 2ج
 .410، 378، 368: 3ج
 . 121: 4ج

 .160: 14ج

 .237، 235، 234، 233: 15ج

 .79: 18ج

 .95: 19ج

 .101، 100، 88، 87: 20ج

فقيه (عبد الرحمان بن سعيد بن مسعود التادرارتي البعمراني  -

يت رخا
ٔ
ستاذ بمدرسة ا

ٔ
 )وا

 .245، 242، 241، 44: 10ج
 .18: 11ج

 .219: 1ج) شيخ(عبد الرحمان السلمي  -
 .82: 8ج) مجهول(عبد الرحمان بن سمرة  -
بي شعيب الدكال -

ٔ
ستاذ(ي عبد الرحمان بن ا

ٔ
 ) ا

 .270، 265: 8ج
 .298: 13ج) من مصر(عبد الرحمان الشهيد  -
تلميذ ٕابراهيم (عبد الرحمان بن صالح بن عبد الرحمان البعمراني  -

 .248: 10ج) االيسقالي الصوفي التناني
 .358: 16ج) شيخ بزاوية بو العبادة(عبد الرحمان بن صالح  -
وسي  -

ٔ
بو هري= عبد الرحمان بن صخر اال

ٔ
 .85: 19رة جا

 .98، 97: 8ج) تاجر(عبد الرحمان الصويري  -
 .252، 238: 6ج) فقيه(عبد الرحمان الطاطائي  -
 .236: 7عبد الرحمان بن الطاهر االيفراني ج -
 .215، 214: 1العربي ج. الطيب بن م) موالي(عبد الرحمان بن  -

 .146: 14ج

تلميذ الشريف (بن محمد  -ف-عبد الرحمان بن الطيب بن محمد  -
 .267: 17ج) الكـثيري وفقيه

بو زيد الفاسي = عبد الرحمان الفاسي  -
ٔ
 ) ٕامام(ا

 .275: 1ج
 .252: 11ج
 .255: 15ج

على (عبد الرحمان بن عاصم الركراكي الدويماللني  -
ٔ
الجد اال

 )للركراكيين

 .20، 16: 4ج

 .150: 9ج 
 .5: 17ج

حمد  جعلي ) الشيخ(عبد الرحمان بن عبد الحميد بن  -
ٔ
 .387: 2بن ا

حمد الفقيه(عبد الرحمان بن عبد الحميد  -
ٔ
: 16ج)  جندي وحفيد ا

38. 
عبد الرحمان بن محمد بن عبد = عبد الرحمان بن عبد الرحمان  -

 .الرحمان الصوفي
 .48، 46: 20ج) باشا طنجة(عبد الرحمان بن عبد الصادق  -
 .54: 8ج) فقيه(عبد الرحمان بن عبد الصمد  -
 الرحمان بن عبد القادر بوخريص عبد  -

 .295، 290، 288: 13ج
: 16ج) فقيه وعدل، حفيد محمد الريش(عبد الرحمان  بن عبد هللا  -

190. 
، 66، 65، 56: 7عبد الرحمان بن عبد هللا بن ٕابراهيم القصبي ج -

67. 
حمد االزاريفي  -

ٔ
، 9: 8ج) فقيه وعالم(عبد الرحمان بن عبد هللا بن ا

29 ،30. 
حمد اوالسماهر عب -

ٔ
 .101: 17ج) فقيه(د الرحمان بن عبد هللا بن ا

، 100: 9ج) شيخ(عبد الرحمان بن عبد هللا بن بلقاسم الساموكني  - 
101. 

تلميذ المحفوظ (عبد الرحمان بن عبد هللا التدارتي اليعقوبي  -
دوزي 

ٔ
 .237: 5ج) اال
بو زيد الج= عبد الرحمان بن عبد هللا الجشتيمي التملي  -

ٔ
= شتيمي  ا

بو زيد الحضيكي 
ٔ
ستاذ(عبد الرحمان الجشتيمي = ا

ٔ
 ) عالمة وا

 .150، 149: 1ج
 .326، 321، 320، 187، 69: 3ج
 .77، 29، 22: 4ج
، 259، 258، 249، 173، 169، 165، 150، 131، 114، 62: 5ج

260 ،261 ،268 ،272. 
، 23، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 11، 10، 9، 8: 6ج

26 ،27، 28 ،29 ،30 ،32 ،50 ،53 ،54 ،56 ،57 ،58 ،59 ،
63 ،64 ،65 ،76 ،80 ،85 ،86 ،87 ،103 ،107 ،118 ،138 ،

158 ،162 ،163 ،183 ،187 ،205 ،206 ،221 ،239. 
 .292، 291، 105، 23، 21، 20: 8ج
 .283، 279، 278، 276، 156، 152: 9ج
 .328، 324، 313، 312، 302، 143، 142، 137: 11ج
 .269، 261، 240، 218، 52 :12ج
 .393، 383، 313، 286، 272، 235، 14: 13ج
، 308، 294، 287، 283، 279، 248، 27، 26، 24، 15: 14ج

318. 
 .187: 16ج
 .74، 59، 22، 20، 19، 9: 17ج
 .285، 248، 246، 30، 28: 18ج
 .63، 27، 20، 14: 19ج



 .279: 20ج
 .91: 9اموكني جعبد الرحمان بن عبد هللا بن الحسين الس -
 .18، 17: 17عبد الرحمان بن عبد هللا بن سعيد االيديكلي التملي ج -
 .251: 9عبد الرحمان بن عبد هللا الكرسيفي ج -
 .6: 14عبد الرحمان بن عبد هللا الماسي ج -
فرع (بن بلقاسم البوبكري  -ف-عبد الرحمان بن عبد هللا بن محمد  -

 .52: 17ج) الكرسيفيين
 .275، 270: 17حمان بن عبد هللا الهوتاتي جعبد الر  -
 .62: 18ابن الفقير ج= عبد الرحمان بن عبد هللا الهواري الكرداني -
 عبد الرحمان بن عبد هللا بن اليزيد االلغي  -

 .389: 2ج
 .6: 4عبد الملك بن محمد ج) الحاج(عبد الرحمان بن  -
 عبد الرحمان بن عبد المومن التاوييتي  -

 .181: 3ج
 عبد الرحمان بن عبد الهادي الشفشاوني  -

 .68، 66: 18ج
: 8ج) شيخ(عبد الرحمان بن عبد الواحد السماللي السجلماسي  -

126 ،127. 
 )فقيه(عبد الرحمان النظيفي =عبد الرحمان بن عبد الواحد النظيفي  -

 .75: 16ج
 .137: 19ج

 عبد الرحمان بن عبيدة البعقيلي  -
 .17، 16، 11: 5ج

 .38: 7ج) سلطان(الرحمان العثماني  عبد -
 عبد الرحمان بن عثمان بن يحيا إاليسي  -

 .79: 19ج
 ) رئيس(عبد الرحمان بن العربي الكسيمي  -

، 166، 158، 157، 155، 153، 152، )148(، 145، 114: 14ج
168 ،169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،177. 

كليد  -
ٔ
 عبد الرحمان بن علي بن محمد ا

 .203: 10ج

حمد  -
ٔ
با المهدي = عبد الرحمان بن علي بن ا

ٔ
 ) قاضي(ا

، 282، 276، 275، 273، 272، 271، 270، )268(، 266: 2ج

283 ،334 ،337 ،349 ،355. 

 عبد الرحمان بن علي بن بورحيم  -

 .م153، 150: 19ج

 ) ٕامام(عبد الرحمان بن علي التيلكاتي  -

 .14: 5ج
 .52: 7ج

 ) شيخ( عبد الرحمان بن علي الحامدي -
 .67، 49: 16ج
 .230: 19ج

 .262: 11عبد الرحمان بن علي بن الحبيب السكراتي ج -
خ المختار السوسي وشيخ زاوية (عبد الرحمان بن علي الدرقاوي  -

ٔ
ا

 )بقبيلة بني زروال
 .324: 1ج
 .38: 2ج
 .287، 261، 242: 15ج
 .165: 16ج
 .51: 17ج
 .66: 20ج

بو محمد عبد الرحمان بن = بسقين = عبد الرحمان بن علي القصري  -
ٔ
ا

 علي القصري 
 .416: 18ج

بو الشبوك = عبد الرحمان بن علي بن محمد الرجيالتي الهشتوكي  -
ٔ
ا

ستاذ(الرجيالتي الهشتوكي 
ٔ
 )قاضي وا

 .142: 8ج
 .192، 191: 12ج

 ) فقيه(عبد الرحمان بن علي اليوسفي السكـتاني  -
 .150، 148: 16ج
 .65: 19ج

 )عالم(ابو زيد = عبد الرحمان بن عفان الجزولي  -
 .12: 8ج
 .62، 61، 48، 46، 45: 17ج

 عبد الرحمان بن علي بن يعزى ويهدى  -
 .181، 175: 10ج

 .63، 61: 7ج) شيخ(عبد الرحمان بن عليش  -
 عبد الرحمان بن عمر اليبوركي  -

 .311، 287، 286، 276: 14ج
حمد بن عبد الرحمان الجشتيمي  عبد الرحمان -

ٔ
مي(بن عمرو بن ا

ٔ
) اال

 .154: 6ج
حمد بن زكرياء البعقيلي الجراري  -

ٔ
عبد = عبد الرحمان بن عمرو بن ا

عبد الرحمان بن عمرو البعقيلي = الرحمان بن عمر البعقيلي الجراري 
 عبد الرحمان الجراري = 
 .48، 11: 5ج
 .47: 7ج
 .156، 155، 154، 153، 150: 8ج
 .433، 270: 13ج

 عبد الرحمان بن عوف  -
 .212: 2ج
 .45، 43: 17ج

 ) شاعر(عبد الرحمان بن عياد  -
 .342: 13ج
 .208، 207: 19ج

 عبد الرحمان بن عيسى بن يحيا بن يدر  -
 .303، 302: 5ج

 .252: 18عبد الرحمان بن الغازي التودمي ج -
بو زيد الفاسي = عبد الرحمان الفاسي  -

ٔ
 ) إالمام(ا

 .275: 1ج
 .252: 11ج
 .255: 15ج

بي(عبد الرحمان بن  -
ٔ
 .171: 10ج) راوية االمام مالك(القاسم ) ا

بي القاسم بن محمد  -
ٔ
 عبد الرحمان بن ا

 .246: 16ج
بي العافية  -

ٔ
بي القاسم بن محمد بن القاضي بن ا

ٔ
عبد الرحمان بن ا

 .126: 8ج) خديم(
 )والعالمة الوزير(عبد الرحمان القرشي الفاللي الفاسي  -

 .266: 8ج
 .237: 13ج
 .29، 6: 18ج

حمد ابن عبد الرحمان = عبد الرحمان الكادورتي  -
ٔ
عبد الرحمان بن ا

 السالمي الكدورتي االيسي
 عبد الرحمان بن موسى ابن عيسى الكرامي= عبد الرحمان الكرامي  -

 .7: 12ج



 .330، 329: 18ج
 ) شيخ(عبد الرحمان الماستي البعمراني  -

 .261: 10ج
 ) الحاج(عبد الرحمان الماسي التاسيالتي  -

 .25، 8: 14ج
 مبارك الكطيوي) الفقير(عبد الرحمان بن = عبد الرحمان الكطيوي  -
 وساي ) سيدي= (عبد الرحمان بن لقمان بن طلحة  -

 .259، 252، 242، 241، 240، 239، )238: (16ج
 .155 ،96: 6ج) قاضي(عبد الرحمان بن بن مبارك الكطيوي  -

 .256: 14ج
 )شاعر(عبد الرحمان المجذوب  -

 .252: 11ج
 .275: 12ج

 .70: 8عبد الرحمان بن محمد بن ٕابراهيم التاكوشتي ج -
 .77: 15عبد الرحمان بن محمد بن ٕابراهيم  اليتغانيميني التناني ج -
عبد الرحمان العوفي = عبد الرحمان بن محمد بن ٕابراهيم العرفي  -

عبد الرحمان بن = عبد الرحمان العوفي االنصاري =  البعقيلي الفرضي
بو زيد العوفي= محمد العوفي االنصاري 

ٔ
 ا

 .164: 1ج
 .227: 5ج
 .160: 11ج
 .219: 12ج
، 220، 213، 204، 116، 96، 86، 57، 46، 38، 31، 9: 13ج

221 ،224 ،228 ،229 ،257. 
 .81، 80، 77، 76، 74، 73، )71: (14ج
 .65: 15ج

عبد الرحمان = ان بن محمد بن ٕابراهيم االيسي السالمي عبد الرحم -
 )عالم(السالمي االيسي 

 .271: 6ج
 .158، 157، 155، 154، 8: 9ج

حمد التناني  -
ٔ
 عبد الرحمان بن محمد بن ا

 .10: 17ج
حمد االيديكلي التملي ج -

ٔ
 .22: 17عبد الرحمان بن محمد بن ا

حمد بن محمد االكر  -
ٔ
، 325: 13اري جعبد الرحمان بن محمد بن ا

357 ،361. 
حمد اليزيدي  -

ٔ
 ) فقيه(عبد الرحمان بن محمد بن ا

 .268، 267: 5ج
 .232، 160: 9ج

 .231: 18عبد الرحمان بن محمد االساوي ج -
 .248: 3ج) فقيه(عبد الرحمان بن محمد ٕاكرام البوزيدي االسكاوي  -
: 1ج )علي بن عبد هللا االلغي. ت(عبد الرحمان بن محمد االلغي  -

182 ،367. 
عبد الرحمان البوزاكارني = عبد الرحمان بن محمد البوزاكارني  -

بو = البوزاكارني = عبد الرحمان االخصاصي االحبالي = االخصاصي 
ٔ
ا

بو زيد االحبالي البوزاكارني = زيد البوزاكارني 
ٔ
ديب وشاعر(ا

ٔ
 )ا

 .373، 370، 359، 357، 352: 1ج
 .207، 170، 169، 139، 127، 83، 72، 60، 48، 46، 45: 2ج
 .161م، 142م، 135م، 134، 67: 3ج
 .300: 4ج
 .239، 221، 58: 7ج
، 183، 181، 180، 178، 174، 171، 168، 97، 36، 30: 9ج

184 ،192 ،195 ،196 ،230 ،238 ،255 ،256 ،271. 

، 117، 116، 115، 114، 101، 97، 96، 93، 91، )90(، 12: 10ج
123 ،138 ،145 ،147 ،151، 206 ،226 ،231 ،233 ،248. 

 .295، 192، 109، 107: 11ج
 .223، 222، 196، 186: 12ج
 .178: 13ج
 .296: 14ج
 .166: 17ج
، 389، 386، 383، 370، 369، 368، 341، 339، 138: 18ج

392 ،397 ،398 ،433. 
 . 210: 19ج

بو زيد ج= عبد الرحمان بن محمد البوزيدي الكرسيفي  -
ٔ
 .84: 17ا

 .313: 15الرحمان بن محمد التادلي جعبد  -
ستاذ(التايرسوني ) الفقيه(عبد الرحمان بن محمد بن  -

ٔ
 .95: 16ج) ا

 .168: 6عبد الرحمان بن محمد التاسكدلتي ج -
 .242: 20عبد الرحمان  بن محمد التامانارتي ج -
) فقيه(عبد الرحمان بن محمد بن الحسن التوغزيفتي الكرسيفي  -

 .82: 17ج
 .326: 3ج) عالم(الرحمان بن محمد بن الحسن الحضيكي عبد  -
ديب(عبد الرحمان بن محمد الدرقاوي البوزاكري  -

ٔ
 .185: 20ج) ا

 .282: 13عبد الرحمان بن محمد بن سعيد التوماناري ج -
 ) ابن عمة المختار السوسي(عبد الرحمان بن محمد الصالحي  -

 .79: 1ج
 .166، 148، 117،)116(، 82: 2ج

: 17ج) فقيه بمدرسة دوزمور (الرحمان بن محمد بن الطيب  عبد -
261 ،262. 

: 8ج) عالمة(بن عبد الرحمان االزاريفي  -ف-عبد الرحمان بن محمد  -
6 ،7 ،10. 
بن عبد الرحمان االيديكلي التملي  -ف-عبد الرحمان بن محمد  -
 .18: 17ج) عالم(
بد الرحمان بن ع= عبد الرحمان بن محمد  بن عبد الرحمان الصوفي -

 عبد الرحمان 
 .163، 162: 8ج

 .233: 9عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان اليزيدي ج -
سيف ييك(عبد الرحمان بن محمد بن عبد العزيز  -

ٔ
هل ا

ٔ
: 15ج) من ا

84. 
 .165: 9ج) فقيه/تاجر(عبد الرحمان بن محمد بن عبد هللا اليزيدي  -
بي محمد عبد الواح -

ٔ
ستاذ(د السجلماسي عبد الرحمان بن ا

ٔ
: 14ج) ا

252. 
، 340، 339: 16ج) قاضي درعة(عبد الرحمان بن محمد العربي  -

342 ،343. 
مزيل االينزكاني  -

ٔ
) خطيب اينزكان(عبد الرحمان بن محمد بن علي ا

 .81: 3ج
 .255: 10ج) الجد(عبد الرحمان بن محمد بن عيسى البعمراني  -
 ) فقيه(عبد الرحمان بن محمد الفاسي  -

 .228، 167، 139: 8ج
زاريفي  -ف-عبد الرحمان بن محمد بن محمد  -

ٔ
ل ٕاغير (اال

ٓ
فقيه من ا

 .11: 8ج) نبازي 
قاوي  -

ٔ
 عبد الرحمان بن محمد بن محمد اال

 .190: 18ج
= بن يعقوب   -ف-بن محمد  -ف-عبد الرحمان بن محمد بن محمد  -
يت واحمان بغ(الصغير  -ف-واحمان بن محمد ) الحاج(

ٔ
م بفم جد ا

 .109، 107، 103، 71، 70: 16ج) تاتلت
 .70، 68: 16بن مومو بن عبد هللا ج -ف-عبد الرحمان بن محمد  -



 ) فقيه(عبد الرحمان بن محمد النظيفي  -
 .252: 6ج

 ) فقيه(عبد الرحمان بن محمد الوادرحماني  -
 . 232، 221: 6ج

 .253 :6ج) التيمكيدشتي. ت(عبد الرحمان بن محمد الواركيتي  -
 ) فقيه(عبد الرحمان بن محمد الوكازي  -

 .148: 16ج
: 19بن ويساعدن العمري السكـتاني ج -ف-عبد الرحمان بن محمد  -

235. 
 .325: 17عبد الرحمان بن المختار بن عمر الوارزازي ج -

: 16ج) صاحب رياض الصالحين(عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي  -

50. 

 ) فقيه(عبد الرحمان المدني الجراري  -

 .252: 11ج
 .372: 13ج

) طالب في جامع ابن يوسف(عبد الرحمان بن مسعود الشياظمي  -
 .263: 15ج

 .133: 18عبد الرحمان بن مسعود المتوكي ج -
 .104: 5عبد الرحمان بن المعلم البورزيزي ج -
بي درقة ج= عبد الرحمان بن مزال  -

ٔ
 .414: 3ا

 .119: 11الرحمان الملكي الكرسيفي جعبد  -
عبد الرحمان بن مومو بن عبد الرحمان بن عبد هللا اليعقوبي  -

 السماللي الوجاني 
 .238، 232، 82، 7: 5ج

 .275: 15ج) كاتب القائد(عبد الرحمان بن مولود الرحماني  -
 ) قاضي(عبد الرحمان بن موسى المسكدادي  -

 .172: 8ج
 .13: 12ج
 .302، 281، 280، 279: 13ج

 .342، 13عبد الرحمان بن موسى اليعقوبي ج -
عبد الرحمان بن موسى بن تللت بن علي بن داود بن عبد الواسع  -

 .404، 402: 13بن ياسين ج
بي بكر ج -

ٔ
 .265: 13عبد الرحمان بن موسى بن عبد هللا بن ا

 .291: 2عبد الرحمان الناصر ج -
وعامو التزنيتي بمدرستهشارك محمد (عبد الرحمان الناصري  -

ٔ
) ا

 .250: 13ج
ستاذ(عبد الرحمان النتيفي  -

ٔ
 .42: 17ج) ا

عبد الرحمان بن الهاشمي بن محمد السجلماسي التاكضيشتي  -
 .212: 9ج) فقيه(
 ) السلطان العلوي(عبد الرحمان بن هشام  -

 .325، 304، 289، 286، 284: 3ج
 .177، 98، 97، 84: 4ج
، 247، 209، 203، 200، 190، 102، 96، 95، 84، 79: 6ج

248 ،251 ،265 ،266 ،267 ،294. 
 .212، 199، 55: 8ج
 .152، 138: 9ج
 .277، 176: 11ج
 .114: 12ج
 .318، 269، 267، 266، 81، 63: 15ج
 .357، 348، 347، 247، 154، 17: 16ج
 .234، 150: 17ج
 .276، 249، 242، 211: 19ج

 .252، 251: 20ج
 .192: 11الياركاني جعبد الرحمان  -
 )فقيه(عبد الرحمان بن يحيا بن عبد الرحمان اليعقوبي  -

 .102: 16ج
 .219: 18ج

 .65: 7عبد الرحمان بن يحيا بن محمد القصبي التامانارتي ج -
 .187: 8ج) شيخ(عبد الرحمان اليزمي  -
 ) فقيه(عبد الرحمان اليزيدي  -

 .373: 1ج
 .274، 117: 5ج
 .153، 85: 6ج

 .388: 18عبد الرحمان بن يعقوب الحامدي ج -
 .252: 14عبد الرحمان اليماني ج -
 ) عالم(عبد الرحمان بن يوسف اليعقوبي  -

 .22، 20: 16ج
 .408: 18ج

 .383، 355: 1ج) القاضي الفاضل، وزير صالح الدين(عبد الرحيم  -
دني ) الحاج(عبد الرحيم بن  -

ٔ
.98: 19ج) فقيه(محمد اال



- عبد الرزاق-
 عبد الرزاق الدرعي -

 .54: 12ج
 .120: 19ج

 .129: 18عبد الرزاق بن الطيب البوسليماني ج -
ديب وشاعر(عبد الرزاق بن الطيب السكرادي الجراري  -

ٔ
 )ا

 .83: 5ج
 .360، 253، 242، 221: 11ج
 .353: 13ج
 .208، 206: 19ج

 عبد الرزاق الكجكالي إاليفراني  -
 .222، 208: 6ج

 )رحالة ومؤرخ(السوسي العبدري  -
 .253: 1ج
 .268: 9ج
 .214: 10ج
 .197: 14ج

- عبد السالم-
ستاذ في فاس(عبد السالم  -

ٔ
 .190: 11ج) ا

ستاذ) (ذكر في ترجمة علي بن حمد الوجاني(عبد السالم  -
ٔ
: 12ج) ا

70. 
 .128: 19ج) فقيه من مزوى(عبد السالم  -
 ) فقيه بمراكش(عبد السالم  -

 .268، 150، 100: 16ج
 .252: 19ج) الرئيس المرابط(عبد السالم  -
ل بن عيسى(عبد السالم  -

ٓ
 ) من ا

 .147، 102: 20ج

 ) نائب في سكـتانة وعدل(عبد السالم  -

 .381، 219، 206، 201، 200، 198: 18ج

 .68: 3ج) مكلف بخزانة تيدسي(عبد السالم  -

 ) المقتول في قضية الحراطين(عبد السالم  -
 .336: 18ج

كلوي ج -
ٔ
 . 145: 13عبد السالم اال

 .74: 18عبد السالم إاللياسي ج -
باكر  -

ٔ
حفاد موالي سليمان(عبد السالم اال

ٔ
 .28: 20ج) شريف من ا

مراني  -
ٔ
 ) قائد(عبد السالم اال

 .58، 39، 38، 36: 20ج
بي بكر الناصري ج -

ٔ
حمد بن ا

ٔ
 .61: 10عبد السالم بن ا

حمد الريصاني  -
ٔ
 عبد السالم بن ا

 .311، 310: 16ج
حمد بن عبد هللا إاللغي  -

ٔ
 عبد السالم بن ا

 .118: 11ج
حمد بن علي بن محمد  -

ٔ
خ المؤلف (عبد السالم بن ا

ٔ
ستاذ -ابن ا

ٔ
 ) ا

 .333، 328، .280، 274، 273، 269، 115، 111: 2ج
ساكي  -

ٔ
حمد بن سعيد اال

ٔ
، 218، 216: 12ج) فقيه(عبد السالم بن ا

220. 
 ) القاضي(عبد السالم ابن ٕادريس  -

 .327، 326: 15ج
 ) قائد(عبد السالم البراري  -

، 186، 179، 178، 170، 158، 157، 106، 105، 57، 56: 4ج
188 ،193. 

 ) قائد الرحامنة(عبد السالم البربوشي  -
 .149، 136: 4ج
 .87: 20ج

 ) الرئيس(عبد السالم بن البشير بن بال  -
 .264، 263: 19ج

عبد السالم =بن مسعود التاجر مونتيعبد السالم بن بلقاسم  -
 المجاطي

 .285: 7ج
 .34، 33، 32، 31: 9ج

 ) شيخ(عبد السالم بناني  -
 .187: 8ج
 .95: 18ج

ستاذ(عبد السالم البيضاوي الزطاتي  -
ٔ
 .20: 8ج) ا

عبد السالم بن القضيب )=قائد(عبد السالم التاغماوي الحاحي  -
 الحاحي التغماوي

 .339: 2ج
 .239: 8ج
 .115 :20ج

ستاذ(عبد السالم التاكوركوستي  -
ٔ
 ) ا

 .150، 134: 16ج
 )قائد رحامنة: (عبد السالم الجراوي -

 .312، 262: 1ج
 .381، 380، 378، 375: 3ج
 .326، 116: 13ج
 .231: 15ج
 .111: 18ج
، 165، 164م، 159م، 158م، 157م، 153، )م147(، 19: 19ج

167 ،173 ،174 ،175 ،176 ،188. 
 .183، 182، 109: 20ج

عيان قبيلة اصبويا(عبد السالم الحربيلي  -
ٔ
 .11: 20ج) من ا

 ) قاضي(عبد السالم بن الحسن التازاريني  -
 .290: 16ج

 .166: 15عبد السالم بن الحسن التامكونسي ج -
 عبد السالم بن الحسن بن علي السكرادي  -

 .235، 221: 11ج
 ) قائد(عبد السالم بن الحسين البخاري  -

 .55 :20ج
 الحسين الشداح ) القائد(عبد السالم بن  -

 .168، 152: 14ج
 عبد السالم الديلمي  -

 .266، 265، 263، 262: 18ج
 ) قائد(عبد السالم بن الراضي الحسناوي  -

 .22، 19: 20ج
 .202: 15ج) قائد(عبد السالم بن رشيد  -
: 20ج) قائد ووزير(عبد السالم بن الشكراء =عبد السالم الزمراني -

22 ،32 ،35 ،37 ،38. 
 ) عون القائد يرعى(عبد السالم بن الزيان  -

 .148: 20ج
 .187: 19ج) فقيه وعالم(عبد السالم السكرادي  -
ستاذ(عبد السالم بن سودة  -

ٔ
 .284: 8ج) ا

 .202: 15عبد السالم السويري ج -
 ابن الشداخ=الماسكيني) الشيخ(عبد السالم بن  -

 .133، 114، 112: 20ج



 ) فقيه(عبد السالم بن الشريف  -
 .358، 350: 16ج

 .131: 8ج) عالم(عبد السالم بن صالح  -
كادير(عبد السالم الصفريوي  -

ٔ
 ) عامل ا

 .263: 2ج
 .265: 10ج

 .31، 30، 29: 14ج) عالمة(عبد السالم بن عبد القادر الحلوي  -
 .319، 314: 17ج) خليفة من تيدسي(عبد السالم بن عمر البوزيائي  -
ديب(عبد السالم الورزازي =عبد السالم بن عمر الورزازي  -

ٔ
 )  ا

 .149: 7ج
 .324، 323: 17ج

 )سلطان علوي(عبد السالم العلوي  -
 .267: 8ج
 .213، 212، 126: 11ج
 .113، 112: 14ج

ستاذ ورئيس البحوث(عبد السالم الفاسي  -
ٔ
 )ا

 .267: 8ج
 .213: 19ج

عبد السالم التاغماوي =التغماويعبد السالم بن القضيب الحاحي  -
 .الحاحي

 ) قائد(عبد السالم المتوكي -
 .393، 392، 390، 385: 3ج

بي بكر الناصري ج -
ٔ
 .110: 12عبد السالم بن محمد بن ا

 .69: 19عبد السالم بن محمد بن الحسن ج -
 عبد السالم بن محمد السنطيلي  -

 .348، 229، 221، 213، 118: 11ج
ل محمد بنسعيد(محمد بن عبد الرحمان عبد السالم بن  -

ٓ
: 7ج) من ا

58 ،291 . 
حفيد محمد بن ٕابراهيم (عبد السالم بن محمد بن عبد هللا  -

 .54: 2ج) التامانارتي
خليفة السلطان محمد بن عبد (عبد السالم بن محمد بن عبد هللا  -

 .80: 15ج) هللا على سوس
عبد الملك بن حمو  عبد السالم بن محمد بن عبد هللا بن سعيد بن -
ستاذ(
ٔ
 .99، 73، 72: 19ج) ا
 .182: 2عبد السالم بن محمد بن علي االلغي ج -
 .عبد السالم الجراري =عبد السالم بن محمد بن علي بن بورحيم -
  -ف-عبد السالم بن محمد بن محمد  -

 .132: 16ج
ستاذ(عبد السالم بن مشيش  -

ٔ
 )موالي وا

 .219، 208: 1ج
 .200: 10ج
 .252: 11ج
 .153، 123، 88: 12ج
 .367، 288: 13ج
 .285: 14ج

ستاذ(عبد السالم بن المعطي  -
ٔ
 ) الحاج وا

 .157: 16ج
 .15:276ج)صاحب مدرسة(عبد السالم المومني -
 .105: 3ج) قائد الزاوية التامكروتية(عبد السالم الناصري  -

 .444، 315، 283: 13ج
 .216، 187: 8ج) فقيه(عبد السالم الهواري  -
 .عبد السالم بن عمر الورزازي =عبد السالم الورزازي  -
 .253: 19ج) قائد(عبد السالم بن يطو  -

- عبد السميح  -
ول الرسموكي ج -

ٔ
 .33: 5عبد السميح اال

 .82: 15عبد السميح بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد هللا ج -
ول ) الثاني(عبد السميح  -

ٔ
بن عبد الواسع بن عبد السميح اال

 .329، 281: 18وكي جالرسم
، 279: 18عبد السميح بن محمد بن بلقاسم بن محمد بن يحيا ج -

280. 
 .156: 15عبد السميح بن محمد التيغانيمي ج -
 عبد السميح الهركيتي البوعجالتي  -

 .38، 35: 18ج
مية(عبد شمس بن وائل  -

ٔ
 ) جد بني ا

 .313: 3ج
 .202، 117: 9ج

كالوي  -
ٔ
 عبد الصادق اال

 .174، 173، 172، 170: 20ج
 عبد بن صالح بن عبد الرحمان البعمراني  -

 .247: 10ج
 .110: 3ج) الجد االعلى(عبد الصمد الركراكي  -
 .190: 9ج) شاعر برمكي(ابن بابك =عبد الصمد بن منصور  -
حواز مراكش(عبد العاطي =عبد العاطي السباعي -

ٔ
 )عالمة وكاتب ا

 .193، 161: 12ج
 .265: 15ج

 .28: 5لعالي بن عبد الرحمان الدرعي االنصاري جعبد ا -
عبد العالي الساموكني =عبد العالي بن علي بن عبد هللا  الساموكني -
 )شيخ(

 .99: 9ج
 .237: 20ج

- عبد العزيز  -
 .103: 16عبد العزيز ج -
 .121: 19عبد العزيز ج -
 .275: 13ج) الشيخ(عبد العزيز  -
ستاذ(عبد العزيز  -

ٔ
 . 270، 187، 178: 8ج) ا

 .220: 19ج) محمد بن ٕابراهيم التيييوتي. ت( عبد العزيز  -
حمد الخياط  -

ٔ
ستاذ(عبد العزيز بن ا

ٔ
 .54: 17ج) ا

حمد الرسموكي ج -
ٔ
 .203: 11عبد العزيز بن ا

حمد بن صالح البعقيلي  -
ٔ
 عبد العزيز بن ا

 .91: 5ج
حمد بن محمد -

ٔ
 . 85: 18االلياسي الماسي ج عبد العزيز بن ا

ديب ومفتش حزب(عبد العزيز بن ٕادريس الفاسي  -
ٔ
 ) ا

 .67: 18ج
 .172: 20ج

 .11: 8ج) مشارط في مدرسة تاسيال اوزاريف(عبد العزيز االزاريفي  -
 .172: 8ج) مفتي(عبد العزيز البرجي  -
بي(عبد العزيز بن  -

ٔ
حمد الرسموكي الولتيتي البرجي ج) ا

ٔ
: 5بكر بن ا

21 ،22 ،25 ،29 ،148. 
 ) فقيه(عبد العزيز بن بلقاسم الكرسيفي  -

 .100: 17ج
 )االمام(التباع =عبد العزيز التباع المراكشي الحرار -

 .80: 1ج
 .213: 8ج
 .29، 28، 25، 10، 8: 12ج
 .278: 13ج
 .158، 53: 16ج



 .356، 312: 11عبد العزيز التيزختي ج -
 .7: 2التياسينتي جعبد العزيز بن الحسن  -
عبد =موالي عبد العزيز العلوي=عبد العزيز بن الحسن بن محمد -

 )السلطان العلوي(عبد العزيز =العزيز العلوي
 .330، 306، 272، 114: 1ج
 .375، 330، 322، 282، 258، 257، 256، 244: 3ج
 .98، 96، 95، 94، 93، 92، 84: 4ج
 .100، 84: 6ج
 .279: 8ج
 .133، 115، 114: 12ج
 .58: 13ج
 .319، 275، 206، 205: 15ج
 .352، 348: 16ج
 .263، 212، 158: 18ج
 .279: 19ج
، 173، 164، 89، 56، 53، 52، 37، 33، 20، 19، 18: 20ج

188 ،261. 
 عبد العزيز بن الحسن بن محمد البعقيلي  -

 .164: 11ج
 عبد العزيز بن الحسن بن علي السكراتي  -

 .237: 11ج
غرباوي عبد العزيز  -

ٔ
 بن خالد اال

 .131، 124: 11ج
، 9: 12عبد العزيز القسمنطي ج=عبد العزيز بن خليفة القسمنطي -

25. 
ديب(عبد العزيز الدباغ الفاسي  -

ٔ
 )مؤلف الذهب االبريز وا

 .271، 258، 189: 1ج
 .182، 176: 6ج
 .58، 57: 19ج

 )قاضي وفقيه(عبد العزيز الرسموكي  -
 .100، 49: 6ج
 .116، 113: 13ج
 .284، 279: 14ج

 عبد العزيز بن عبد الرحمان االسريري  -
 .192: 12ج

كليد ج -
ٔ
 .203: 10عبد العزيز بن عبد الرحمان بن علي ا

 ) عالمة(عبد العزيز بن عبد القدوس  -
 .270: 15ج

 .299: 12السماللي ج -ف-عبد العزيز بن عبد هللا بن محمد  -
 .241: 19سليمان ج عبد العزيز بن عبد هللا بن -
 .15: 17عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي ج -
 .7: 18ج) قاضي(عبد العزيز الفاسي  -
 .290: 3ج) كاتب(عبد العزيز الفشتالي  -
 .42: 13عبد العزيز القروي ج -
 .263: 10ج) قائد ماسة(عبد العزيز الماسي  -
 ) شيخ(عبد العزيز بن محمد بن ٕايراهيم  -

 .52، 48، 47: 7ج
 .65: 7عبد العزيز بن محمد بن ٕايراهيم بن عمرو بن طلحة البكري ج -
حمد  اليعقوبي ) الحاج(عبد العزيز بن محمد بن  -

ٔ
 .105: 16ج) فقيه(ا

حمد المرابط ج -
ٔ
 .70: 5عبد العزيز بن محمد بن ا

دوزي  -
ٔ
حمد اال

ٔ
دوزي =عبد العزيز بن محمد بن ا

ٔ
بو =عبد العزيز اال

ٔ
ا

دوزي 
ٔ
 )وفقيهعالمة (فارس اال

 .353، 348، 323، 316، 189: 1ج

 .323: 3ج
 .199، 108، 58، 40، 12: 4ج
، 87، 81، 80، 78، 76، 75، 74، 72، 71، 66، 65، 10، 9: 5ج
91 ،107 ،149 ،159 ،162 ،177 ،208 ،223 ،229 ،230 ،272. 
 .160: 8ج
 .157، 155، 154، 101، 59: 9ج
 .258، 257، 253، 251، 244، 205: 10ج
 .339، 156 :11ج
 .265، 264، 262، 261، 259، 258، 251، 204: 12ج
، 337، 323، 322، 321، 320، 236، 221، 178، 17: 13ج

347 ،382. 
 .74، 73، 61، 56، 50، 25: 14ج
 .231، 222، 206، 173: 15ج
 .288، 224: 17ج
 .119، 110، 106، 105، 103، 93، 91، 77: 18ج
، 104، 76، 47، 39، 36، 31، 27، 21، 20، 17، 12، 10: 19ج

105 ،159 ،173. 
 .120، 118: 20ج

 .214، 191، 57: 8ج) فقيه(التامراوي  -ف-عبد العزيز بن محمد  -

 .252: 18عبد العزيز بن محمد التيتي ج -

 .252: 18ج) الشريف(عبد العزيز بن محمد  -

 

 عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمان  -
 .121: 7ج

ستاذ(بن عبد العزيز اليعقوبي  -ف-حمد عبد العزيز بن م -
ٔ
) قاضي وا

 .106: 16ج
 ) فقيه(عبد العزيز بن محمد الكرسيفي  -

 .72: 17ج
 .96: 12ج) فقيه(عبد العزيز بن محمد بن محمد  بن واعزيز  -
 عبد العزيز بن محمد بن محمد اليعقوبي  -

 .225، 6: 5ج
بن يعقوب  -ف-بن محمد  -ف-بن محمد  -ف-عبد العزيز بن محمد  -
 . 104، 70: 16ج) عالمة(
 .287: 15ج) تلميذ عبد القادر السباعي(عبد العزيز المزوكي السباعي  -
 .111: 18عبد العزيز المغربي ج -
ستاذ(عبد الغفور بن ٕايراهيم التيهي  -

ٔ
 ) ا

 .181: 8ج
: 15ج) خادم في الشبيبة والرياضة(عبد الغني بن الحبيب القاضي  -

325. 
 .85: 6ج) عالمة(ي الدهلوي عبد الغن -
 .107: 19ج) قارئ (بن الطاهر  -ف-عبد الغني بن محمد  -
 .35: 3ج) من قبيلة ٕاداوعلي من تاكانت(عبد الفتاح الصحراوي  -
سكاري  -

ٔ
 .123: 8ج) فقيه(عبد  الفتاح بن محمد بن ٕايراهيم اال

- عبد القادر  -
 .190: 16ج) خليفة مبارك الكلوسي(عبد القادر  -

 ) الحفيد(عبد القادر بن ٕايراهيم البصير  -

 .156: 12ج

ملسيني الييبوركي  -
ٔ
حمد اال

ٔ
ديب(عبد القادر بن ا

ٔ
 .314: 11ج) ا

 .308، 307، 277: 14ج
 ) خليفة(عبد القادر البعاريري الهواري  -



 .65: 1ج
 .156: 11ج
 .284، 139: 17ج
 .109، 108، )106: (19ج

 .33: 6ج) قاضي(عبد القادر بوخريص  -
 .79: 17الجرجاني ج=عبد القادر البياتي -
ستاذ(عبد القادر بن بيهي االينزكاني  -

ٔ
 ) ا

 .173، 145: 14ج
 .351: 16ج) تاجر(عبد القادر التازي  -
 .114: 12ج) قائد(عبد القادر التساوي  -
= موالي عبد القادر =عبد القادر الجيالني البغدادي) موالي( -

 ).شيخ وكاتب(الجيالني 
ديب(القادر حسن المراكشي  عبد -

ٔ
 )ا

 .146: 7ج
 .229: 14ج
 .93: 15ج

بو الشهمات(عبد القادر بن الحسن  -
ٔ
 ) ا

 .164: 14ج
 .71: 16ج) بفم تاتلت(عبد القادر بن الحسن  -
 .274: 19ج) الرئيس(عبد القادر بن الحسن  -
 .32: 13عبد القادر بن الحسين العبالوي ج -
 .266: 18عبد القادر الديلمي ج -
 .56: 20ج) من تطوان(عبد القادر الرزيني  -
 .61: 17ج) عالم(عبد القادر بن سعيد بن نعمان  -
 .287: 15ج) عبد القادر السباعي. ت(عبد القادر الشياظمي  -
قاويين(عبد القادر بن العباس  -

ٔ
 ) من اال

 .189، 188: 18ج
قاويين(عبد القادر بن عبد الملك  -

ٔ
 ) من اال

 .186: 18ج

دفين اضاض (عبد القادر السباعي =د القادر بن العربي السباعي عب -

 )ميدني بسوس

 .264: 1ج

 .269: 2ج

 .266: 8ج

 .289، 287، 285، 284، )267(، 265: 15ج
 .271: 18ج

 .22، 18: 8ج) قائد(عبد القادر بن العروصي  -
 )شيخ(عبد القادر الفاسي  -

 .280: 7ج
 .228، 138: 8ج
 .8: 10ج
 .416، 415، 137: 18ج

 .185: 8ج) شيخ(عبد القادر الكوهن  -
 .18، 8، 7: 17ج) نوازلي(عبد القادر بن محمد بن سعيد االيديكلي  -
 عبد القادر بن محمد بن سليمان الترسواطي  -

 .88: 1ج
 عبد القادر بن محمد بن الطاهر االيفراني  -

 .289، 230: 7ج
 .203: 10جعبد القادر بن محمد بن عبد الواسع الوهداوي  -
 ) قائد(عبد القادر بن مسعود الشاوي  -

 .206: 15ج

 .416، 280: 3عبد القادر المسفيوي ج -
ستاذ(عبد القادر بن موسى  -

ٔ
 .310، 309: 2ج) ا

عبد القادر بن محمد بن عبد الواسع =عبد القادر الوادنوني  -
ستاذ(الوادنوني 

ٔ
 )ا

 .24: 3ج
 .184: 10ج
 .203، 196، 194، 193، )189(، 183، 90: 12ج
 .143، 130، 129، 116، 31: 13ج

 .245: 16عبد القادر اليعقوبي ج -
ل يعزى ويهدى(عبد القادر بن يحيا  -

ٓ
 ) من ا

 .182، 177: 10ج
حمد الدرعي  -

ٔ
 عبد الكبير بن ا

 .244، 243، 242: 18ج
بي الجعد(عبد الكبير الشياظمي  -

ٔ
 .287: 15ج) عدل في ا

 .6: 4وسف الركراكي الدويماللني جعبد الكبير بن محمد بن ي -
- عبد الكريم  -

 . 156: 8ج) مفتي(عبد الكريم  -
 .249: 3ج) من عرب الشبانات -كروم علي (عبد الكريم  -
 .37: 10ج) قاضي هشتوكة(عبد الكريم  -
مانوز، شيخ(عبد الكريم  -

ٔ
 ) دفين ٕايغد با

 .325: 3ج
 .228: 14ج) م14عاش في ق (عبد الكريم  -
صبويائي جعبد  -

ٔ
 .342: 13الكريم اال

 )قائد موالي اسماعيل(عبد الكريم إاليكليلي  -
 .27: 1ج
 .176: 3ج

حمد  -
ٔ
يت يعزى ويهدى(عبد الكريم بن ا

ٔ
 .207، 206: 13ج) من ا

 .246: 12االندلسي ج) الفقير(عبد الكريم  -
 .15، 8، 6: 8ج) شيخ(عبد الكريم بن بلقاسم بن عبد هللا االزاريفي  -
 ) شيخ وفقيه من فاس(الكريم بنيس  عبد -

 .65: 18ج
 .162، 161، 159: 19عبد الكريم التباع ج -
 .415، 244: 18عبد الكريم التدعي ج -
 .208: 10ج) فقيه(عبد الكريم التزنيتي  -
 .184: 18عبد الكريم التكني ج -
 .30: 14ج) تلميذ ٕايراهيم المحجوبي الرسموكي(عبد الكريم التناني  -
 ) صاحب مقاالت(الكريم الجيلي عبد  -

 .310: 15ج
 .247: 12عبد الكريم بن الحسن التملي ج -
ديب(عبد الكريم الحضيكي  -

ٔ
 .154: 8ج) ا

 .167: 20ج) رفيق الناجم ٕالى ٕاسبانيا(عبد الكريم الخلفي  -
 ) قاضي(عبد الكريم الروداني  -

 .211: 13ج
 .196، 194، 75: 18ج

 ) فقيه(في عبد الكريم السرغيني الغر  -
 .314، 302: 16ج
 .95: 18ج

 .242: 16عبد الكريم بن سعيد بن عبد هللا التازروالتي ج -
سعيد الشريف .ت(عبد الكريم بن سعيد االمالحي االيسقالي التناني  -

 .130: 8ج) الكـثيري 
 .146: 7عبد الكريم بن سكيرج القاضي ج -
 )عبد العزيز .وزير الخارجية في عهد م(عبد الكريم بن سليمان  -

 .95: 4ج



 .46، 32، 31: 20ج
 عبد الكريم بن عبد الرحمان البعقيلي  -

 .154، 153: 8ج
: 15ج) عالمة(عبد الكريم بن عبد الرحمان التيغانيميني التناني  -

85 ،88. 

وداشتي ج -
ٔ
 .236، 235: 18عبد الكريم بن عبد هللا الشريف اال

غرباوي  -
ٔ
 عبد الكريم بن عبد الواحد اال

 .132، 83: 11ج

 عبد الكريم بن علي بن عبد هللا الساموكني  -
 .99: 9ج

حمد إاللغي(عبد الكريم بن اللوه  -
ٔ
ب زوجة ٕايراهيم بن علي ابن ا

ٔ
) ا

 .320: 2ج
مين الورزازي  -

ٔ
 عبد الكريم بن محمد اال

 .325: 15ج
) شيخ وفالح(عبد الكريم بن محمد بن الحسن التيملي االيرازاني  -

 .240، 232، 69: 19ج
 ) قائد(محمد الشركي ) ولد(عبد الكريم  -

 .71، 36: 20ج
 .106: 16ج) فقيه(بن عبد العزيز  -ف-عبد الكريم بن محمد  -
يت الصواب(عبد الكريم بن محمد بن علي الرسموكي  -

ٔ
: 11ج) من ا

203. 
 ) شيخ(عبد الكريم المراكشي الفالح  -

 .27: 12ج
 .53: 16ج

 ) فقيه(لمدسيري عبد الكريم بن مسعود ا -
 . 319: 11ج

 ) باشا(عبد الكريم بن منصور  -
 .241، 240، 239، 238، 237: 20ج

 .261: 10ج) رئيس بعمران(عبد الكريم النلفي البعمراني  -
 .254: 6ج) التيمكيدشتي وفقيه. ت(عبد الكريم الوادريمي  -
 عبد الكريم بن يحيا بن يعزى ويهدى  -

 .185، 181، 180، 175: 10ج
- عبد هللا  -

 .271: 2ج) سائق محمد الخليفة(عبد هللا  -
 .38، 37: 3ج) رئيس تالعينت(عبد هللا  -
ل خبان(عبد هللا  -

ٓ
 .260: 15ج) خليفة ا

زغنغين(عبد هللا  -
ٔ
 .154: 20ج) شيخ با

 .118: 8ج) شقيق الملك الحسن الثاني(عبد هللا العلوي ) موالي( -
 .192: 6ج) العالمة(عبد هللا  -
حمد بن موسى الوزير(عبد هللا  -

ٔ
ل ا

ٓ
 ) من ا

 .321: 6ج
 .92، 91: 12ج) جد القائد المدني(عبد هللا  -
باراغ  -

ٔ
باراغ البعمراني = عبد هللا ا

ٔ
بو عبد هللا بن محمد بن ٕايراهيم ا

ٔ
ا

 .104: 13ج
صول(عبد هللا بن ٕايراهيم  -

ٔ
لفية اال

ٔ
 .126: 9ج) صاحب ا

 لبعمراني عبد هللا بن ٕايراهيم بن ٕايراهيم ا -
 .50: 13ج

حمد البوشيكري البعقيلي  -
ٔ
: 11ج) عالمة(عبد هللا بن ٕايراهيم بن ا

135 ،140 ،141. 
حمد بن موسى التتكي ج -

ٔ
 .9: 17عبد هللا بن ٕايراهيم بن ا

حمد االلغي -
ٔ
عبد هللا =عبد هللا بن ٕايراهيم =عبد هللا بن ٕايراهيم بن ا

ستاذ -ابن عم المؤلف (بن ٕايراهيم االلغي 
ٔ
 )ا

 .374، 368، 264، 120: 1ج
، 207، 173، 169، 113، 91، 78، 64، 60، 57، 38، 25: 2ج

234 ،266 ،)335( ،342 ،343 ،347 ،348 ،349 ،368 ،371 ،
346 ،377 ،384 ،387. 

 .235، 183م، 141، 87: 3ج
 .178، 177: 8ج
 .107، 106، 97، 32، 27: 9ج
 .228، 158، 120: 10ج
 .148: 18ج

 .12: 19ج

حمد الييبوركيع -
ٔ
بو محمد=بد هللا بن ٕايراهيم بن ا

ٔ
عبد هللا =ا

عبد هللا بن ٕابراهيم الييبوركي =االحدابي

ستاذ(عبد هللا اليوفتركاوي االحدابي =اليوفتركاوي=اليوفتركاوي
ٔ
 )ا

 .81: 3ج
 .316، 312، 311: 5ج
 .255، 124، 123، 54: 8ج
 .274، 252، 251، 250، 249: 9ج
 .276، 271، 270: 12ج
 .312، 310، 309، 308، 305، 287، 279، 278، 11، 10: 14ج
 .341: 18ج

دازني الوادريمي الهشتوكي  -
ٔ
عالمة صوفي (عبد هللا بن ٕايراهيم اال

 )بمدرسة تاهاال
 .289: 3ج
 .308، 277: 14ج

دوسكي ج -
ٔ
 .126: 18عبد هللا بن ٕايراهيم اال

 .156: 12عبد هللا بن ٕايراهيم البصير ج -
 .65، 54: 7ج) فقيه(ٕايراهيم التامانارتي القصبي  عبد هللا بن -
 .139: 18عبد هللا بن ٕايراهيم التاكانتي ج -
وجربي ج -

ٔ
 .40: 5عبد هللا بن ٕايراهيم التليتي اال

 .229: 3عبد هللا بن ٕايراهيم التواضويــي ج -
عبد هللا التوفتركائي =عبد هللا بن ٕايراهيم التوفتركائي اليبوركي -
 ) عالمة(

 .302، 298، 297، 268، 267، 266، 215: 17ج
 عبد هللا بن ٕايراهيم  التيييوتي  -

 .218، 217: 19ج
 عبد هللا بن ٕايراهيم بن الحسن البوشكري  -

 .141: 11ج
 .32: 5عبد هللا بن ٕايراهيم بن الحسين التيخفستي السماللي ج -
 عبد هللا بن ٕايراهيم بن داود الحضيكي  -

 .300، 299: 11ج
  بن ٕايراهيم السماللي العباسي عبد هللا -

 .403: 18ج
غرباوي  -

ٔ
 عبد هللا بن ٕايراهيم بن الطيب اال

 .94: 11ج
مشارط في (عبد هللا الصالحي ) الحاج(عبد هللا بن ٕايراهيم بن  -

مسرائية
ٔ
 .76: 2ج) اال
 عبد هللا بن ٕايراهيم بن عبد هللا بن محمد الكرسيفي  -

 .312، 302: 11ج
 .111، 51: 17ج



 .51: 11بد هللا بن ٕايراهيم بن عبد هللا الوكاكي السماللي جع -
 ) فقيه(عبد هللا بن ٕايراهيم بن علي التملي  -

 .246، 245: 9ج
 .248: 12عبد هللا بن ٕايراهيم الكرامي ج -
 .165: 14عبد هللا بن ٕايراهيم اللحيان ج -
ستاذ(عبد هللا بن ٕايراهيم لغرض  -

ٔ
 .181: 8ج) ا

 .51: 13اهيم بن محمد بن بكريم البوكرفاوي جعبد هللا بن ٕاير  -
 عبد هللا بن ٕايراهيم بن محمد البوشيكري  -

 .350، 149:  11ج
 .311: 13عبد هللا بن ٕايراهيم بن محمد بن عبد الرحمان االيكراري ج -
 )المرابط(عبد هللا بن ٕايراهيم بن محمد المزواري الرسموكي  -

 .27: 7ج
 .174: 8ج

ديب(اهيم المراكشي عبد هللا بن ٕاير  -
ٔ
 )ا

 .146: 7ج
 .67: 18ج

 .188: 8ج) فقيه وشيخ(عبد هللا بن ٕايراهيم الهشتوكي االحدبي  -
 عبد هللا بن ٕايراهيم الواحماني السكـتاني  -

 .193: 18ج
 عبد هللا بن ٕايراهيم بن يعزى ويهدى  -

 .181، 175: 10ج
حمد عبد هللا بن ٕايراهي=عبد هللا بن ٕايراهيم اليوفتركاوي  -

ٔ
م بن ا

ستاذ(اليوفتركائي = اليوفتركاوي=الييبوركي اليوفتركائي
ٔ
 )ا

 .81: 3ج
 .316، 312، 311: 5ج
 .274، 252، 251، 250، 249: 9ج
 .276، 270: 12ج
 .287، 11، 10: 14ج
 .341: 18ج

حمد ج -
ٔ
بو مدين بن ا

ٔ
 .299: 13عبد هللا ا

حتوس ج -
ٔ
 .127: 11عبد هللا ا

حمد الييبوركيعبد هللا=عبد هللا االحدابي -
ٔ
 . بن ٕايراهيم بن ا

حمد  -
ٔ
 عبد هللا الشناح =عبد هللا بن ا

 .120، 82، 76: 15ج
حمد  -

ٔ
 .287: 13ج) ولي بمكناسة -بباب البردعيين (عبد هللا بن ا

حمد  -
ٔ
من حفدة عبد هللا بن يعقوب االدوزي السماللي (عبد هللا بن ا

 .135: 5ج) عالمة -
حمد  -

ٔ
) وزير -ي عهد عبد الرحمان ابن هشام العالف ف(عبد هللا بن ا

 .265: 6ج
حمد  -

ٔ
 .223: 19ج) المرابط(عبد هللا بن ا

حمد  -
ٔ
مين(عبد هللا بن ا

ٔ
ل اال

ٓ
 .135: 14ج) من ا

حمد المرابط اليعقوبي  -
ٔ
حمد بن ا

ٔ
 عبد هللا بن ا

 .66: 5ج
حمد االكماري  -

ٔ
ستاذ(عبد هللا بن ا

ٔ
 ) ا

 .265، 234، 150، 95: 2ج
ح -

ٔ
كرضيماللني عبد هللا بن ا

ٔ
حمد اوالشلح (مد اال

ٔ
: 9ج) فقيه -جد ا

157. 
حمد االنامري السماللي  -

ٔ
ستاذ(عبد هللا بن ا

ٔ
، 218، 174: 2ج) ا

223 ،226 ،370. 
حمد البعقيلي ج -

ٔ
 .101، 89: 3عبد هللا بن ا

حمد البلفاعي الحمزاوي الهشتوكي ج -
ٔ
، 135، 132: 14عبد هللا بن ا

140. 

حمد بن بل -
ٔ
حمد بن بلقاسم =قاسم الجاكانيعبد هللا بن ا

ٔ
عبد هللا بن ا

 .105، 103: 17ج) عالمة(الكرسيفي العثماني 
حمد التازيمامتي التاغاتيني  -

ٔ
 عبد هللا بن ا

 .337: 18ج
حمد التامانارتي  -

ٔ
 ) شيخ وقائد(عبد هللا بن ا

 .247، 246، 245: 20ج
حمد التمراوي االنزاضي الرسموكي  -

ٔ
 ) فقيه(عبد هللا  بن ا

 . 102، 100: 4ج
 .210: 5ج
 .194، 193، 190: 8ج
 .94: 12ج

حمد التاساكاتي االياللني ) الحاج(عبد هللا بن  -
ٔ
حمد . ت(ا

ٔ
ا

 .253: 6ج) التيمكديشتي
حمد التيواضوئي ج -

ٔ
 .305، 263: 6عبد هللا بن ا

حمد الجزولي الكطيوي  -
ٔ
 .190: 16عبد هللا بن ا

حمد بن الحسن السكـتاني  -
ٔ
بد هللا الواوكدميتي ع=عبد هللا بن ا

 )نزيل مراكش وشيخ(
 .138: 5ج
 .138، 137: 11ج
 .127: 16ج

حمد بن الحسن اليزيدي  -
ٔ
ستاذ(عبد هللا بن ا

ٔ
 .257: 5ج) ا

حمد الدريوش النكنافي  -
ٔ
 عبد هللا بن ا

 . 143: 14ج
حمد  الرغى ج -

ٔ
 .300: 14عبد هللا بن ا

حمد الركني  -
ٔ
 .46، 15: 16ج) فقيه(عبد هللا بن ا

حمد بن سعيد الجيشتمي  -
ٔ
 .148: 6ج) عالم وفقيه(عبد هللا بن ا

حمد بن سعيد االغرابوي -
ٔ
 عبد هللا بن ا

 .85: 5ج
 .116، 113: 11ج
 . 19: 12ج

حمد بن سعيد االنكيضائي  -
ٔ
 عبد هللا بن ا

 .311: 14ج
حمد بن سعيد البعقيلي -

ٔ
بو محمد ج=عبد هللا بن ا

ٔ
، 271، 270: 12ا

276. 
-  

ٔ
حمد  -. 246: 9حمد بن سعيد الكـثيري جعبد هللا بن ا

ٔ
عبد هللا بن ا

بو العباس ج=بن سعيد الغرمي الجراري 
ٔ
 .101، 87: 18ا

حمد بن سعيد المنصوري  -
ٔ
 .245: 9ج) عدل(عبد هللا بن ا

حمد السماللي الدفالوي  -
ٔ
ستاذ(عبد هللا بن ا

ٔ
 )  ا

 100: 3ج
 .140: 5ج

حمد ابن صالح بن عبد هللا االلغ -
ٔ
 .144: 1ي جعبد هللا بن ا

 .51: 2ج
حمد الصالحي االلغي -

ٔ
 عبد هللا بن ا

 .79: 1ج
 .27: 9ج

حمد الصوابي  -
ٔ
 . 154: 6ج) فقيه(عبد هللا بن ا

حمد بن عبد الرحمان التيزركيني ج -
ٔ
، 277، 168: 13عبد هللا بن ا

278. 
حمد بن عبد الرحمان االيديكلي التملي ج -

ٔ
 . 26، 22: 17عبد هللا بن ا

حمد بن عبد هللا اليعقوبي  عبد هللا بن -
ٔ
 ا

 .148: 5ج
حمد بن عبد هللا االيديكلي التملي  -

ٔ
 )مفتي وعالم(عبد هللا بن ا

 .19، 18: 17ج



حمد بن عبد هللا التامراوي  -
ٔ
 .198: 8ج) كاتب(عبد هللا بن ا

حمد بن عبد هللا بن عبد الرحمان ) الحاج(عبد هللا بن  -
ٔ
: 8ج) عالم(ا

63 ،74. 
-  

ٔ
ل الشيخ محمد بن (حمد بن عبد هللا بن علي عبد هللا بن ا

ٓ
من ا

 .54: 7ج) ٕايراهيم التامانارتي
حمد بن عبد هللا السماللي  -

ٔ
ستاذ(عبد هللا بن ا

ٔ
 .215: 3ج) ا

حمد بن عبد هللا بن صالح االلغي  -
ٔ
، 78: 2ج) شيخ(عبد هللا بن ا

81 ،83 ،85. 
حمد بن عبد هللا  بن سعيد االلغي  -

ٔ
 عبد هللا بن ا

، 145، 134، )125(، 124، 120، 119، 117، 99، 89، 78: 1ج
156 ،157 ،357 ،358 ،367. 

حمد بن عبد هللا بن سعيد الوفقاوي ج -
ٔ
 .112، 111: 3عبد هللا بن ا

حمد  بن عبد هللا بن محمد التوماناري  -
ٔ
 عبد هللا بن ا

 .404، 401: 13ج
 .423، 99، 89، 88: 18ج

حمد عثمان بن الشيخ  -
ٔ
 ) فقيه(عبد هللا بن ا

 .114، 69: 16ج
حمد بن عمر إالدايــي  -

ٔ
 ) فقيه(عبد هللا بن ا

 .38: 17ج
حمد بن عمرو الوكاكي السماللي ج -

ٔ
 .49: 11عبد هللا بن ا

حمد بن علي البوشيكري  -
ٔ
 عبد هللا بن ا

 .139، 135: 11ج
حمد العيني ج -

ٔ
 .402: 13عبد هللا بن ا

حمد الكليزي  -
ٔ
 .148: 2ج) لي الصالحيالمدني بن ع. ت(عبد هللا بن ا

حمد بن محمد التامانارتي  -
ٔ
 .245: 9ج) فقيه(عبد هللا بن ا

حمد بن محمد السعيدي  -
ٔ
) حاج وعم المختار السوسي(عبد هللا بن ا

 .147: 1ج
حمد بن محمد بن عبد الرحمان ج -

ٔ
 .376، 370: 13عبد هللا بن ا

حمد بن محمد  السماللي -
ٔ
 عبد هللا بن ا

 .41: 5ج
 .11: 11ج

حمد بن محمد بن عبد هللا الكرسيفي  -
ٔ
مشارط في (عبد هللا بن ا

 .147: 17ج) ايدوسكا
حمد بن محمد بن يحيا الشبي  -

ٔ
 عبد هللا بن ا

 .52: 8ج
حمد بن محمد بن يعزى ابن عبد السميح الثاني  -

ٔ
عبد هللا بن ا

 .286: 18الرسموكي ج
حمد بن مسعود ج -

ٔ
 .7: 13عبد هللا بن ا

حم -
ٔ
 د بن موسى التازروالتي عبد هللا بن ا

 .56: 12ج
حمد الهشتوكي ج -

ٔ
 .54: 5عبد هللا بن ا

حمد بن الهياللي ج -
ٔ
 .314: 11عبد هللا بن ا

حمد الواسكاري  -
ٔ
 ) نائب القاضي(عبد هللا بن ا

 .131: 8ج
حمد الوفقاوي  -

ٔ
 )قاضي(عبد هللا نيت اوبريك = عبد هللا بن ا

 .208: 2ج
 .101، )97(، 89، 88، 58: 3ج
 .126: 9ج

حمد الووكدمتي  -
ٔ
زور توفوردو(عبد هللا بن ا

ٔ
 .127: 16ج) عالمة بقرية ا

 
حمد الييبوركي  -

ٔ
 ) فقيه(عبد هللا بن ا

 .277: 13ج
 .281، 276: 14ج

حوزي ج -
ٔ
 .293: 11عبد هللا ا

 .205: 3عبد هللا بن ٕادريس االياللني ج -
 .216: 8ج) نازل بسوس(عبد هللا بن ٕادريس  -
دم الصحابي عبد هللا ب -

ٓ
 .212: 8ج) دفين ضاحية القيروان(ن ا

دناس  -
ٔ
 ) من رؤساء الركراكيين(عبد هللا ا

 .16، 6: 4ج
 .54: 14عبد هللا االزاريفي ج -
زروال ج -

ٔ
 .128، 127: 17عبد هللا ا

 .118: 5عبد هللا االسغركيسي ج -
 عبد هللا االسكاوري الكرسيفي  -

 .248، 211: 9ج
 )السلطان العلوي( عبد هللا بن اسماعيل -

 .112: 1ج
 .358، 338، 277، 250: 3ج
 .43: 5ج
 .75: 8ج
 .211: 11ج
 .190: 12ج
 .301: 13ج
 .27: 14ج

 .75: 8ج) المؤرخ(عبد هللا بن اسماعيل  -
 .92: 16ج) النظام(عبد هللا االغلتي  -
 .238، 104: 5عبد هللا االفراني ج -

 )السوسي فقيه وصاحب المختار(عبد هللا االكاديري  -

 .80: 3ج

 .148: 8ج

حمد التيمكيدشتي. ت(عبد هللا اكرحو  -
ٔ
 ) ا

 .254: 6ج

كماري  -
ٔ
ستاذ(عبد هللا اال

ٔ
 ) ا

 .95: 2ج
 .122: 12ج

بي الحسن علي(عبد هللا االلغي  -
ٔ
ب ا

ٔ
 ) الفقيه -ا

 .45: 9ج
 .17: 13ج
 .250: 16ج

 .296: 5عبد هللا االماسيني ج -
مزال البودرقي ج -

ٔ
 .414: 3عبد هللا ا

 ) عالمة(عبد هللا االنزاضي البعقيلي  -
 .139: 3ج
 .39: 14ج

حمد البعمراني  -
ٔ
وبلوش بن محمد بن ا

ٔ
 عبد هللا ا

 .231: 10ج
 .274: 18عبد هللا االوريكي ج -
وسعيد ج -

ٔ
 .180: 13عبد هللا ا

ونام ج -
ٔ
 .311: 14عبد هللا ا

 .272: 18عبد هللا االيدويراني ج -
ستاذ(عبد هللا االيرازاني  -

ٔ
 .81: 3ج) ا

 .296: 15ج) ٕامام(عبد هللا االيسكيواري  -
 ) عالمة(عبد هللا االيكدماني االيغشاني  -

 .102، 99: 8ج
 .164، 61، 28: 11ج



 .29: 20ج) رئيس(عبد هللا االيكيدري الحاحي الزلطي  -
 .عبد هللا بن سعيد ابن حسين بن ييبورك= عبد هللا االيموري  -
ستاذ(عبد هللا بن باش  -

ٔ
 .84: 15ج) ا

 .185: 14عبد هللا بن باكريم ج -
 .119: 14عبد هللا باهمو الزيكي ج -
ستاذ وت(عبد هللا باوال  -

ٔ
، 181، 79: 1ج) محمد بن عبد هللا االلغي. ا

182. 
 .272: 8ج) شاعر(عبد هللا برازكا الصحراوي الشنكيطي  -
 .266: 18عبد هللا البراييمي السوسي ج -
 .183: 12برشيل الكلفاني جعبد هللا بن  -
 .186: 10ج) شيخ(عبد هللا البرناوي  -
 عبد هللا بن البشير بن المدني الناصري  -

 .72، 49: 10ج
 ) فقيه وتلميذ الجيشتيمي(عبد هللا البعقيلي  -

 .253: 6ج
بي(عبد هللا بن  -

ٔ
 .246: 9بكر البوشواري ج) ا

بي بكر بن علي بن يوسف الناصري  -
ٔ
 عبد هللا بن ا

 .220: 8ج
 .305: 14ج

 )قائد -ولد بلعيد القائد (عبال بن بلعيد = عبد هللا بن بلعيد  -
 .286، 273، 270، 269، 268: 15ج
18 :262 ،263. 

يت بريم(عبد هللا بن بلعيد  -
ٔ
ستاذ في ٕادعبد با

ٔ
 )ا

 .370: 2ج
ول(عبد هللا بن بلعيد  -

ٔ
 .133: 20ج) قاضي في عهد الحسن اال

حمد الماسي عبد هللا بن بلقاس -
ٔ
 م بن ا

 .275: 9ج
 .136، 111: 20ج

بي القاسم التملي ج -
ٔ
 .246: 9عبد هللا بن ا

. فقيه ت(عبد هللا بن بلقاسم بن الحسن بن عبد هللا الكرسيفي  -

 .117: 17ج) هـ1150

) هـ1260. طالب، ت(عبد هللا بن بلقاسم بن الحسن الكرسيفي  -

 .156: 17ج

بناء عمومة الحسين االفراني(عبد هللا بن بلقاسم السوقي  -
ٔ
: 4ج) من ا

28. 

بي القاسم بن عبد هللا التواركاني ج -
ٔ
 .91: 5عبد هللا بن ا

بي القاسم بن عبد هللا  -
ٔ
 عبد هللا بن ا

 .281: 14ج
واال(عبد هللا بن بلقاسم بن عبد هللا  -

ٔ
 ) شيخ با

 .294: 3ج
يه نوازلي فق(عبد هللا بن بلقاسم بن علي بن عبد الرحمان الكرسيفي  -

 ) هـ1270. ت
 .90: 17ج

 .135: 1عبد هللا بن بلقاسم بن علي التييوتي ج -
 عبد هللا بن بلقاسم الغرمي الجراري  -

 .101: 5ج
 .222: 7ج

. مشارط في المدرسة الرخاوية ت(عبد هللا بن بلقاسم الكرسيفي  -
 .200: 17ج) هـ1280

بي القاسم بن محمد ج -
ٔ
 .246: 16عبد هللا بن ا

جد المرابطين (د هللا بن بلقاسم بن محمد بن عبد هللا التاكانزي عب -
 .182: 1ج) السعيديين

 .153: 1عبد هللا بن بلقاسم بن محمد بن بلقاسم التييوتي ج -
 .100: 9ج) عالمة(عبد هللا بن بلقاسم بن يحيا الساموكني  -
 .159: 19ج)  فقيه(عبد هللا البورجيالتي  -
 عبد هللا البوشيكري  -

 .297: 5ج
 .28: 6ج
 .147: 18ج

ستاذ(عبد هللا اليوفتركائي  -
ٔ
 .23: 19ج) ا

حمد الجيشتمي. ت(عبد هللا بوكجـ�ا التاغوالمتي  -
ٔ
 .153: 6ج) ا

 .358، 357: 13عبد هللا البوكرفاوي ج -
 .بولدميم= عبد هللا بولدميم  -
 .225: 20عبد هللا البوهي ج -
 .155: 16ج) قائد(عبد هللا بن بيهي الحاحي  -
 .186: 8ج) فقيه(عبد هللا التادلي  -
ستاذ(عبد هللا التاكـتولي البعقيلي  -

ٔ
 .32: 9ج) ا

 .113: 14ج) شيخ(عبد هللا التاماليحتي  -
بو محمد التامانارتي= عبد هللا التامانارتي  -

ٔ
 .ا

 .208، 72: 14ج
 .75: 15ج
 .403: 80: 18ج
 .230: 20ج

 .311: 6عبد هللا التاوريرتي الركراكي ج -
 .213: 9ج) فقيه(عبد هللا التتكي  -
ستاذ وت(عبد هللا التزكييــي البعقيلي  -

ٔ
 .8: 9ج) بلقاسم التاجرمونتي. ا

حمد الحضيكي  -ف-محمد . ت(عبد هللا التزكييــي  -
ٔ
) -االمام-بن ا

 .367، 313: 11ج
 ) سائق(عبد هللا التزنيتي  -

 .273، 272، 271: 2ج
دوزي . ت(زنيتي الزكري التي) الحاج(عبد هللا بن  -

ٔ
: 5ج) المحفوظ اال

238. 
بي الحسن بن  -

ٔ
 .175: 18الحسني الذهبي ج) الشريف(عبد هللا تعلي ا

عبد هللا تعلي الحسين بن علي بن محمد بن شرحبيل البوسعيدي  -
 . 243: 18ج

ستاذ(عبد هللا التوزمتي الرسموكي  -
ٔ
 )  ا

 .65: 14ج
ستاذ(عبد هللا التومانارتي  -

ٔ
 ) ا

 .91، 90، 88: 14ج
ستاذ وقاضي بمدرسة ٕايزربي(عبد هللا التيملي  -

ٔ
 )ا

 .317: 6ج
 .56: 8ج
 .180: 12ج
 .436، 283، 258: 13ج
 .190: 16ج

 .13: 5عبد هللا التيعلي بن سليمان بن يعزى الرسموكي ج -
يسي  -

ٔ
حمد الجيشتيمي. ت(عبد هللا التيواضوئي اال

ٔ
 ) ا

 .317، 254: 6ج
 .252، 138: 16ج

 .212: 2د هللا بن جدعان جعب -
والد جرار(عبد هللا الجراري  -

ٔ
 )خليفة ا

 .150: 10ج
 .348: 13ج



 .283: 16ج) سيدي(عبد هللا الجريري  -
 .319، 318: 11عبد هللا بن جسوس ج -
بي طالب  -

ٔ
 عبد هللا بن جعفر بن ا

 .79: 4ج
 .312: 5ج
 .246، 243، 242، 236، 24: 11ج

 .185: 14يني جعبد هللا بن جيبو الماسك -
الجيشتيمي  -ف-عبد هللا بن محمد = عبد هللا الجشتيمي التملي -

بو العباس الجشتيمي = الدويماللني 
ٔ
التملي  -ف-عبد هللا بن محمد = ا

 )الشيخ(الدويماللني  
 .149، 141: 1ج
 .326، 229: 3ج
 .269، 163، 54، 19، 15، 13، 12، 9، 8، 7: 6ج

 .60: 7ج

 .152، 88: 9ج

 .317، 313، 215، 58: 11ج

 .383: 13ج

 .67، 15: 14ج

 .382، 280: 18ج

 ).قائد(عبد هللا بن عبد الملك بن بيهي الحاحي = عبد هللا الحاحي  -

بو الهوزالي  -
ٔ
 عبد هللا بن الحسن ا

 .382، 162: 18ج
 ) طالب(عبد هللا بن الحسن التيزيكيتي  -

 .58: 16ج
حمد  -

ٔ
عبد هللا بن = االزاريفي عبد هللا بن الحسن بن الحسين بن ا

 الحسن االزاريفي
 .61، 10: 8ج
 .249: 12ج
 .392: 18ج

عبد هللا بن =عبد هللا بن الحسن بن الحسين العداني المجاطي -
عبد هللا بن الحسن = الحسن بن الحسين التازونتي المجاطي 

 .العداني
 .143: 11ج
 .91: 14ج
 .147: 18ج

 .330: 11ج) خليفة(يكي عبد هللا بن الحسن بن الحنفي الحض -
 .423: 13عبد هللا بن الحسن بن عبد الرحمان االيكراري ج -
 عبد هللا بن الحسن بن عبد هللا الماسي  -

 .5: 14ج
بو-عبد هللا بن الحسن بن علي  -

ٔ
بو = -ا

ٔ
 )قاضي(عبد هللا ا

 .200، 199، 198، 197، 196، 195، 194: 16ج
 .144: 13علي ج عبد هللا بن الحسن بن محمد بن الطالب -

 .99: 9عبد هللا بن الحسن بن يحيا الساموكني ج -

 .173: 14الحسين ج) الحاج(عبد هللا بن  -

 .116: 5ج) مقدم(عبد هللا بن الحسين  -

 .250: 12عبد هللا بن الحسين البعقيلي ج -

حمد بن باها االلكاني ج -
ٔ
 .89: 9عبد هللا بن الحسين بن ا

 وربيــي عبد هللا بن الحسين االغ -
 .323، 309: 5ج

 ) فقيه(عبد هللا بن الحسين االيموكاديري  -
 .30: 13ج
 .251، 250، 248: 16ج

 .135: 8عبد هللا بن الحسين بيبيس ج -
عبد هللا بن الحسين = عبد هللا بن حسين التامصلوحتي  -

 )صالح(عبد هللا بن حساين التامصلوحتي = التامصلوحتي 
 .153، 147: 4ج
 .13: 12ج
 .273: 16ج
 .91: 20ج

 ) مشارط(عبد هللا بن الحسين التاوريرتي  -
 .284: 7ج

 .55: 7عبد هللا بن الحسين التاينزرتي ج -
 عبد هللا بن الحسين الجراري  -

 ).109(، 107: 18ج
عبد هللا بن = عبد هللا بن الحسين بن سعيد الموساكناوي البعمراني  -

 )قاضي(عمراني المسكناوي عبال بن الحسين الب= الحسين البعمراني 
 .371: 1ج
 .387، 339، 174: 2ج

 .30: 9ج

 ).227: (10ج

 .174: 12ج

عبد هللا الساموكني =عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا الساموكني -

 .91، 90، 89، 88، )87: (9ج

 )عالمة(الحضيكي ) الشيخ(عبد هللا بن  -

 .321: 3ج

 .328: 11ج

 

 )قاضي(عبد هللا الحمري  -

 .275: 15ج

 )قارئ (عبد هللا الحمزاوي الحاحي  -
 .81: 3ج
 .102: 5ج

 خالد االغربادي) الحاج(عبد هللا بن  -
 .350، 132، 119: 11ج

ستاذ(عبد هللا خرباش  -
ٔ
 )عالمة وا

 .264: 1ج
 .181: 8ج
 .156: 11ج
 .6: 12ج
 .257، 201، 200، 199، 198، 197: 14ج
، 130، 126، 125، 118، 117، 115، 43، 40، 22، 13، 12: 18ج

134. 
 .108: 19ج

 .136: 7ج) فقيه(عبد هللا بن خضراء  -
 .123: 16ج) شيخ(عبد هللا الخرسي المالكي  -



عبد =عبد هللا بن محمد الخياطي التملي الروداني=عبد هللا الخياطي -
خياط=هللا الروداني

ٔ
 ).عالمة(الخياطي =عبد هللا ا

 .129: 11عبد هللا بن داود الدغوغي ج -
 ) شيخ(عبد هللا بن داود بن سليمان  -

 .253، 251، 248، 245، 244، 243، )242(، 238: 16ج
ستاذ(عبد هللا الداودي  -

ٔ
 .55: 17ج) ا

 .283: 13ج) شيخ(عبد هللا الدهوري  -
 .160: 18عبد هللا دوكنا ج -
 .75: 18عبد هللا الديماني ج -
- بن محمد بن محمد عبد هللا=الركراكي= عبد هللا الركراكي المزاري  -

ستاذ(الركراكي  -ف
ٔ
 )  ا

 .264: 1ج
 .321، 314، 312، 310، 308: 5ج
 .167: 6ج
 .255: 8ج
 .283: 12ج
 .49: 13ج
، 154، 145، 143، 142، )137(، 135، 132، 128، 126، 7: 14ج

165 ،167 ،183. 
 .294، 292، 291، 256، 21: 15ج
 .134، 129: 18ج

 ) شريف(د رشي) موالي(عبد هللا بن  -
 .292، 280: 16ج

 .216: 8ج) شيخ(عبد هللا الرسموكي  -
 .68، 63، 62: 20ج) قائد(عبد هللا الرحماني  -
 .11: 14عبد هللا الرجيالتي ج -
 .153: 19ج) الحاج(عبد هللا الركادي  -
 .44: 18عبد هللا بن رواحة ج -
ح=عبد هللا القاضي=عبد هللا الزيكي -

ٔ
مد عبد هللا بن سعيد بن ا

 ).قاضي(الزيكي 
بي الضربات  -

ٔ
يت عبد هللا(عبد هللا الزناكي ا

ٔ
: 16ج) خليفة في قرية ا

138. 
 .270، 268: 6ج) فقيه(عبد هللا السالمي  -
 .131: 16ج) ٕامام(عبد هللا بن سالم البصري  -
 .18: 20ج) قائد(عبد هللا السباعي  -
ل مريم(عبد هللا بن سعيد  -

ٓ
 .72: 19ج) من ا

يت عبال( بن سعيد عبد هللا -
ٔ
 ) رئيس ا

 .233، 155: 20ج
حمد الزيكي  -

ٔ
 ) القاضي(عبد هللا الزيكي = عبد هللا بن سعيد بن ا

 .156: 11ج
 .179، )173(، 172: 15ج

حمد التملي  -
ٔ
 ) الفقيه(عبد هللا بن سعيد بن ا

 .314، 313، 19، 10: 4ج
 .12: 6ج
 .138: 14ج

كماري ج -
ٔ
 .91: 5عبد هللا بن سعيد اال

 ) جد الشيخ االلغي(التاضاهاريتيــي =عبد هللا بن سعيد االلغي  -
 .390، 55، 8: 2ج
 .243، 206، 205، 179، 142م، 135، 111: 3ج
 .27: 4ج
 .154، 108: 9ج
 .301: 11ج
 .333: 13ج

 .129: 14ج
 .320، 203: 17ج

 .98: 13عبد هللا بن سعيد االموازي ج -
 .166: 16ج) القاضي(عبد هللا البنسعيدي  -
عبد هللا =عبد هللا بن سعيد بن حسين بن يبورك التهالي الساموكني -

الجد االعلى للمرابطين (عبد هللا بن سعيد االيموري =بن سعيد التهالي
 )السعيديين

، 90، 89، 88، 87، 84، 83، 81، )80(، 78، 76، 41، 28: 1ج
91 ،92 ،151 ،272. 
 .215: 3ج
 .31، 13: 5ج
 .205: 6ج
 .332: 13ج

) سيدي(عابد االساكي =عبد هللا بن سعيد بن عبد هللا االساكي -
 .229، 216: 12ج

بو محمد عبد =عبد هللا بن سعيد بن عبد المنعم الداودي الحاحي -
ٔ
ا

 )العالمة االمام(هللا بن سعيد بن عبد المنعم المناني 

 .323: 3ج

 .302، 30: 5ج

 .129، 128: 11ج

 .55: 12ج

 .50: 13ج

 .57: 16ج
 .93، 88، 86، 82، 80، 79، 78، 77، 76، 70، 52: 19ج

 .6: 11عبد هللا بن سعيد العضيائي السماللي ج -
 .45، 30، 20: 7عبد هللا بن سعيد الكرامي ج -
حمد الجيشتمي. ت(عبد هللا بن سعيد الكوسالي السماللي  -

ٔ
 )ا

 .153: 6ج
 .346، 60، 58: 11ج

 .139: 13عبد هللا بن سعيد المعدري ج -
ستاذ(هللا  بن سعيد بن محمد االيديكلي التملي  عبد -

ٔ
، 6: 17ج) ا

11 ،16. 
 .133: 18عبد هللا  السكرادي ج -
 .عبد هللا بن عبد الرحمان الوحماني السكـتاني=عبد هللا السكـتاني -
 .295: 15عبد هللا السكسيوي ج -
 .188: 14ج) السلطان(عبد هللا بن سليمان  -
 ) فقيه(ا المزواري الرسموكي عبد هللا بن سليمان بن يحي -

 .171، 170، 169: 8ج
 .247: 12ج

عبد هللا = عبد هللا بن علي السفروري =عبد هللا  السفروري الروداني  -
 )حاج وفقيه(السماهري 

 .448، 447، 445: 13ج
 .31: 13ج) نزيل بووالوس(عبد هللا السنطيلي  -
 .9: 20ج) محتسب(عبد هللا السوارت  -
 .51: 18سوسي الكدورتي جعبد هللا ال -
 .311: 14عبد هللا الشياظمي ج -
حمد الشناح=عبد هللا الشناح -

ٔ
 .عبد هللا بن ا

 .198: 14ج) باني قبر المقرئ محمد بن العربي(عبد هللا بن صالح  -
 ) شيخ(عبد هللا بن صالح بن عبد هللا االلغي  -

 .385، 329، 272، 263، 172، 170، 157، )156(، 146: 1ج



 .274، 273، 272، 271، 210، 158، 86، 82، 77، 75، 20: 2ج
 .61: 7ج
 .73: 12ج

حمد الزاوي  -
ٔ
 )صالح وشيخ(عبد هللا بن صالح بن عبد هللا بن ا

 .272، 145: 1ج
 .384: 2ج

 .110، 97، 89: 8ج) الفقير(عبد هللا الصوابي  -
 .85: 19عبد هللا بن صخر ج -
 .150: 18ج) مجهول(عبد هللا بن الطاهر  -
 عبد هللا بن الطاهر االفراني البكري  -

 .340، 81: 3ج
 .278، 235، 231، 222، 220: 7ج
 .109: 10ج

 ) فقيه(عبد هللا بن الطاهر بن ياسين الواسخيني  -
 .254: 8ج
 .55، 53: 17ج

 عبد هللا الطاطائي البرحيلي -
 .316، 155: 11ج
 .307: 14ج

: 4ج) بن همو المعدري سعيد . ت(عبد هللا بن الطيب االكماري  -
340. 

 عبد هللا بن الطيب بن خالد االغرباوي  -

 .97، 94: 11ج

 .28: 2عبد هللا بن الطيب السليماني ج -

 

ل االمين(عبد هللا عابد  -
ٓ
 ) ا

 .312: 5ج

 .133: 14ج

 .281: 19عبد هللا بن عابدين ج -

 .373: 3ج) صحابي(عبد هللا بن عباس  -

  )شاعر(عبد هللا العباسي  -
 .104: 10ج
 .53: 14ج

، 63: 8ج) عالمة(عبد هللا بن عبد الرحمان بن ٕايراهيم التاكوشتي  -
73. 

حمد بن عبد الرحمان اليعقوبي ج -
ٔ
: 5عبد هللا بن عبد الرحمان بن ا

130. 
 )عالم(عبد هللا بن عبد الرحمان االزراري االولويلي  -

 .232: 6ج
 .75: 16ج

 .179: 18وي جعبد هللا بن عبد الرحمان االقا -
 عبد هللا بن عبد الرحمان االندوزالي  -

 .221: 18ج
بو زيد الجيشتمي =عبد هللا بن عبد الرحمان الجيشتيمي -

ٔ
 )عالمة(ا

 .149: 1ج

، 154، 86، 85، 82، 81، 80، 79، 78، 76، 20، 8، )7: (6ج
157 ،158 ،162 ،163. 

 .245، 56، 55: 8ج
 .87: 11ج
 .108، 106، 91، 21: 17ج
 .140: 18ج

 عبد هللا بن عبد الرحمان بن عاصم الركراكي الدويماللني  -

 .17، 9: 4ج

 .137: 14ج

 .52: 17عبد هللا بن عبد الرحمان بن عبد هللا البوبكري  العثماني ج -

 عبد هللا بن عبد الرحمان بن عبد هللا الكرسيفي -

 .251: 9ج

بي القاسم  -
ٔ
 عبد هللا بن عبد الرحمان بن ا

 .246: 16ج
 عبد هللا بن عبد الرحمان بن عيسى الكورامي -

 .31، 30: 7ج
عبد هللا واحمان =عبد هللا بن عبد الرحمان الواحماني السكـتاني -

 )القاضي(عبد هللا السكـتاني =عبد هللا الوحماني=السكـتاني
 .108، 72: 16ج
، 199، 198، 197، 196، 195، 194، 193، )192(، 105: 18ج

200 ،205 ،211. 
 .27، 26 :20ج

 .162: 20عبد هللا بن عبد السالم ج -
 عبد هللا بن عبد الكريم التيملي المسناتي  -

 .356، 293: 11ج
هل الركن (عبد هللا بن عبد الكريم  -

ٔ
: 16ج) الحسن التيملي. ت -من ا

14. 
 عبيل الجراري الغرمي=عبد هللا بن عبد هللا الغرمي الجراري  -

 .423، 109، 104، 88، 87، 86: 18ج
 .237: 19عبد هللا بن عبد هللا بن محمد بن ويساعدن ج -

عبد هللا بن عبد المعطي الحسني =عبد هللا بن عبد المعطي السباعي -

 )عالمة الحوز (االدريسي السباعي 

 .275: 8ج

 .151، 51، 46، 45: 13ج

 .100، 99: 18ج

عبال بن عبد =عبد هللا الحاحي=عبد هللا بن عبد الملك الحاحي  -

 )قائد(لملك ا
 .38: 10ج
 .20: 13ج
 .165، 149: 14ج
 .14، 12: 15ج
 .178: 20ج

 عبد هللا بن عبد المومن الدياني االيغشاني  -
 .119: 3ج

 عبد هللا بن عبد المومن بن علي اليعقوبي  -
 .96: 16ج

حمد االغرباوي ج -
ٔ
 .347، 90، 81: 11عبد هللا بن عبد الوافي بن ا



 .27: 17ج) عالمة(كي عبد هللا بن عبال التت -
 .42: 13عبد هللا بن عتاب ج -
 عبد هللا بن عثمان االوكرضاوي  -

 .301، 299: 11ج
 .389: 13عبد هللا بن عثمان االيكراري ج -
 .213: 8ج) شيخ(عبد هللا بن علي  -
ل يعزى ويهدى (عبد هللا بن علي  -

ٓ
 .179: 10ج) دفين تيفرميت -من ا

 ) صالح(يم  عبد هللا بن علي بن ٕايراه -
 .96، 70: 16ج

حمد االلغي الدرقاوي -
ٔ
) الشيخ(عبد هللا بن =عبد هللا بن علي بن ا

خ (عبال بن علي الدرقاوي = = عبد هللا بن علي الدرقاوي = االلغي 
ٔ
ا

 )المختار السوسي
 .324، 257: 1ج
 .355، 349، 348، 339، 337، 270، 268، )265(، 97: 2ج
 .192: 3ج
 .103: 14ج
 .51: 17ج

حمد الركراكي  -
ٔ
 .6: 4ج) دفين تغرضت(عبد هللا بن علي بن ا

نامري الساموكني  -
ٔ
 .103: 9ج) عالم (عبد هللا بن علي اال

 عبد هللا بن علي االيرغي الجرفي  -
 .228، 225، 224: 18ج

 .294، 256، 255، 254، 253، 252: 3عبد هللا بن علي بالوش ج -
 يضاوي عبد هللا بن علي التازروالتي الب -

 .32: 13ج
) صالح قاطن بادوازيكي(عبد هللا بن علي التيغانيميني التناني  -

 .81: 15ج
 .336: 18عبد هللا بن علي الرسموكي ج -
بو محمد= عبد هللا بن علي بن سعيد االياللني  -

ٔ
عبد هللا بن علي =ا

 .279، 278، 277: 9ج
 .84 ،71: 19ج) فقيه(عبد هللا بن علي السفروري الروداني  -
 .101: 5عبد هللا بن علي السكرادي ج -
ستاذ(عبد هللا بن علي بن الطاهر الحسني  -

ٔ
 ) ا

 .14: 4ج
 .201، 186: 10ج

 )المدني بن علي بن صالح. ت(عبد هللا بن علي بن عبد هللا االلغي  -
 .388، 383: 1ج
 .147: 2ج

 .88: 1ج) كاتب(عبد هللا بن علي بن عبد هللا الترسواطي  -
 هللا بن علي بن عبد هللا المزواري عبد  -

 .174، 170: 8ج

بي القاسم الساموكني  -
ٔ
 .88، 87: 1ج) الكاتب(عبد هللا بن علي بن ا

 .75، 72: 16ج)  فقيه(عبد هللا بن علي الماغارتي السكـتاني  -

 .237، 235: 18ج

 ) عالمة وفقيه(عبد هللا بن علي المجاطي  -

 .302: 6ج

 .249: 12حمد جعبد هللا بن علي بن م -
 عبد هللا بن علي بن محمد بن يعقوب السماللي -

 .113، 112، 36، 8: 5ج
 .65، 29: 7ج

 .236: 11ج) صحابي(عبد هللا بن عمر  -
 .225: 2ج) فقيه(عبد هللا بن عمر  -
بو محمد = عبد هللا بن عمر المضغري الدرعي  -

ٔ
 ) شيخ تييوت(ا

 .35: 5ج
 .267: 13ج

حمد عبد هللا بن عمرو ب -
ٔ
 ) عالمة(ن ا

 .155، 150: 8ج
حمد بن عبد هللا  -

ٔ
 عبد هللا بن عمر بن ا

 .285: 14ج
 .11: 5عبد هللا بن عمر البعقيلي ج -
 ) عالمة(عبد هللا بن عمر التيغراسيني = عبد هللا بن عمر البوشواري  -

 .254، 185: 6ج
 .132: 8ج
 .8: 14ج
 .81: 15ج
، 293، 291، 289، 266، 262، 256، 222، 158، 106: 17ج

294. 
 .37: 10ج) شيخ(عبد هللا بن عمر التناني  -
 .55، 52، 43: 12عبد هللا بن عمر السكيتي ج -

سيف ٕاييك(عبد هللا بن عمر بن عبد هللا  -
ٔ
ل ا

ٓ
 .81، 80: 15ج) من ا

 .155: 8ج) عالمة(عبد هللا بن عمر الماسكيني  -

هللا التيغانيميني  عبد هللا بن عمر بن محمد بن عبد السميح بن عبد -

 .82، 79، 78: 15ج) شيخ(

 

 ) الشيخ النعمة. ت(عبد هللا العويني  -

 .276: 4ج

 .279: 13ج
 .37، 36: 19ج

عبد إالله =عياد ) القائد(عبد هللا بن = عبد هللا بن عياد الجراري  -
 ) قائد(الجراري 

 .84: 1ج
 .269: 4ج
 .104: 5ج
 .261، 254: 11ج
 .349، 232، 231: 13ج
 .99، 98: 18ج
، 201، 200، 198، 196، 194، 180، 175، 171، 153: 19ج

202 ،205 ،207 ،208 ،209 ،210 ،212. 
بو سالم = عبد هللا العياشي  -

ٔ
 ) صاحب الرحلة(ا

 .254: 8ج
 .415: 18ج

 عبد هللا العيساوي البووالوسي البراييمي  -
 .30: 13ج

 .89: 1عبد هللا بن عيسى البعقيلي ج -
مير السعدي( الغالب با� عبد هللا -

ٔ
 )اال

 .47، 43، 19، 12: 7ج
 .280، 55، 17، 16، 15، 14، 13: 12ج

 .193: 18ج

 .78: 19ج



 . عبد هللا بن محمد  باموس الغرمي= عبد هللا الغرمي  -

 ) شيخ(عبد هللا الغزواني  -

 .80: 1ج

 .257: 10ج

 .27، 13: 12ج

 .254: 18ج

 .78: 19ج
 .33: 20ج

 )وزير(الفاسي عبد هللا  -

 .416: 3ج

 . 288: 8ج
ستاذ(عبد هللا الفضيلي  -

ٔ
 ) ا

 .156: 9ج
 .260: 10ج
 .190: 11ج

 .262: 3االمسناتي ج= عبد هللا فارتات  -
 .271: 18عبد هللا بن الفاضل السباعي ج -
 .127: 16ج) عالمة(عبد هللا الفياللي  -
 عبد هللا بن قاسم بن عبد هللا البعقيلي  -

  .250: 12ج
 .285: 5عبد هللا بن قاسم القادري ج -
 ) عالمة(عبد هللا بن القاضي  -

 .264: 1ج
 .158، 94: 2ج

 عبد هللا بن القشاش الصويري  -
 .160: 11ج

 .144: 15عبد هللا الكابوسي ج -
 .5: 12عبد هللا الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ج -
 .248: 3عبد هللا بن كـثير ج -
 )مؤرخ(عبد هللا بن محمد الكرسيفي = الكرسيفي عبد هللا  -

 .203، 200، 183، 135، 117، 86:  3ج
 .26: 14ج
 .79: 15ج
 .208، 205، 204، 26: 17ج

 ) من بني رمضان(عبد هللا الكريمي  -
 .420: 13ج

 
خ عبد الرحمان الكسيمي(عبد هللا الكسيمي  -

ٔ
 ) ا

 .161: 14ج
 عبد هللا بن كندوز  -

 .8: 5ج
 .265: 13ج

 .177: 14عبد هللا اللحيان ج -
ستاذ(عبد هللا الماسيني البعقيلي  -

ٔ
 .8: 9ج) ا

 .184: 4عبد هللا الماسي ج -
 ) فقيه(عبد هللا السماللي المافاماني  -

 .382، 369: 1ج
 .254: 5ج
 .94: 8ج

 .29: 9ج
قاوي  -

ٔ
قاوي = عبد هللا بن مبارك اال

ٔ
بو محمد اال

ٔ
 )عالمة(ا

 .45، 37: 7ج
 .171: 8ج
 .55: 12ج
 .184، 182، 180، 179، 178، 176، 175، 173: 18ج

 )طالب(عبد هللا بن مبارك االيغمارني العروسي السماللي  -
 .162، 161: 7ج
 .236: 8ج

 .23: 19عبد هللا بن مبارك التاموديزتي ج -
 .275: 9ج) عالمة(عبد هللا بن مبارك الجعفري االقاوي  -
 .404: 13ن ٕايراهيم بن بحمان جعبد هللا بن مبارك بن محمد ب -
: 5عبد هللا بن مبارك بن محمد بن مبارك االغرابوئي التزنيتي ج -

209. 
 .147: 6ج) عالمة وفقيه متزهد(عبد هللا بن مبارك المروزي  -
 ) المرابط(عبد هللا بن المبارك بن علي  -

 .247: 12ج
 ) قائد(عبد هللا المتوكي  -

 .132، 127، 103: 19ج
 .44: 3 المجاطي جعبد هللا -
 .196: 17عبد هللا بن المحفوظ بن عبد هللا  ج -
ل عبال(محمد ) الحاج(عبد هللا بن  -

ٓ
 ) من ا

 .176، 161: 20ج
رخا = عبد هللا بن محمد  -

ٔ
كادير ٕايزري (بال ا

ٔ
 .112: 1ج) من ا

ستاذ(عبد هللا بن محمد  -
ٔ
 .292، 288: 11ج) ا

، 152: 9عبيد هللا ج=السالمي عبد هللا بن محمد بن ٕايراهيم االيسي -
153. 

عالمة بمدرسة (عبد هللا بن محمد بن ٕايراهيم البوشيكري البعقيلي  -
 )تاغلولو

 .149، 145، 144، 143، 138: 11ج
 عبد هللا بن محمد بن ٕايراهيم الركراكي  -

 .316، 309: 5ج
مالزم للسلطان الحسن (عبد هللا بن محمد بن ٕايراهيم السماللي  -

ول ب
ٔ
 .252: 5ج) مراكشاال
حمد البوزيدي  -

ٔ
 ) قاضي ومؤرخ(عبد هللا بن محمد بن ا

 .96، 36، 34، 26، 24، 23، 6: 17ج
حمد  -

ٔ
ل يعزى بن موسى(عبد هللا بن محمد بن ا

ٓ
 .6: 17ج) من ا

حمد االكضييــي التملي  -
ٔ
ستاذ(عبد هللا بن محمد بن ا

ٔ
: 17ج) عالمة وا

205 ،208 ،211. 
ح -

ٔ
مشارط في مسجد (مد االيديكلي التملي عبد هللا بن محمد بن ا

وسيم 
ٔ
يت ا

ٔ
 )هـ1214. ت -ا

 .11، )5: (17ج
حمد التيملي  -

ٔ
فقيه وعالمة مشارط في (عبد هللا بن محمد بن ا

 .138: 17ج) هـ1294. تازاالخت، ت
وزيوي  -

ٔ
حمد اال

ٔ
 ) كاتب(عبد هللا بن محمد بن ا

 .132: 16ج
حمد االيكيوري المرت -

ٔ
 .245: 16يني جعبد هللا بن محمد بن ا

حمد التامانارتي  -
ٔ
ديب وفقيه(عبد هللا بن محمد بن ا

ٔ
، 31: 9ج) ا

)117.( 
حمد التملي ج -

ٔ
 .246: 9عبد هللا بن محمد بن ا

حمد التناني  -
ٔ
خ سعيد (عبد هللا االزياري = عبد هللا بن محمد بن ا

ٔ
ا

 .49، 48، 10: 17ج) التناني



حمد بن حمزة السمالل -
ٔ
. ت -فقيه وعالمة (ي عبد هللا بن محمد بن ا

 .16، 14: 5ج) هـ1064
حمد الكرسيفي  -

ٔ
 عبد هللا بن محمد بن ا

 .71: 17ج
حمد الكـثيري ج -

ٔ
 .249: 9عبد هللا بن محمد بن ا

حمد بن محمد  -
ٔ
بو الزين  -ف-عبد هللا بن محمد بن ا

ٔ
االينيكيوي ا

 ) عالمة(
 .95، 92، 91: 17ج

حمد بن محمد  -ف-عبد هللا بن محمد  -
ٔ
بن سعيد الركراكي  -ف-بن ا

 .311: 5ج
حمد بن محمد االكراري ج -

ٔ
 .403: 13عبد هللا بن محمد بن ا

حمد بن محمد  -
ٔ
على للتتكيين ( -ف-عبد هللا بن محمد بن ا

ٔ
الجد اال

 .235: 16ج) العبالويين
حمد بن محمد  -

ٔ
اليعقوبي السماللي -ف-عبد هللا بن محمد بن ا

 .13، 5: 5ج) شيخ(
حمد المرابط االدوزي اليعقوبي السماللي عبد هللا بن محم -

ٔ
د بن ا

 .118: 5ج
بي بكر البوشواري الواغرنييــي ج -ف-عبد هللا بن محمد  -

ٔ
: 17بن ا

256 ،258 ،259. 
) التيمكدشتي. ت(عبد هللا بن محمد االجوازي المرتيني االيسافني  -

 .254، 104: 6ج
حولي المرتيني  -

ٔ
 ) فقيه(عبد هللا بن محمد ا

 .191: 16ج
 عبد هللا بن محمد االدوزي  -

 .265: 1ج
 .30: 14ج

 .211: 9عبد هللا بن محمد االدائي الرسموكي ج -
 ) مؤرخ(عبد هللا بن محمد االسكاري الكرسيفي  -

 .94: 8ج
 .418: 18عبد هللا بن محمد االسغاركيسي ج -
 ) مؤرخ وفقيه(عبد هللا بن محمد االسكاوري  -

 .256: 6ج
 .146، 143، 140، 110، 58، 55، 52: 17ج
 .67: 19ج

 ) فقيه(عبد هللا بن محمد االغرابوي التزنيتي  -
 .163: 8ج

كرام ج -
ٔ
 .247: 12عبد هللا بن محمد ا

 ) شيخ(عبد هللا بن محمد االكشتي  -
 . 167: 8ج

 .93: 11عبد هللا بن محمد االكماري ج -
 عبد هللا بن محمد االكوزي الياسيني الطاطائي  -

 .252: 6ج
 .117: 5عبد هللا بن محمد االكراري ج -
 عبد هللا بن محمد االموكاديري  -

 .117، 30: 13ج
 .97: 3ج) فقيه(عبد هللا بن محمد االنامري الوليلي السماللي  -
 عبد هللا بن محمد االوريكي االغبادي  -

 .266: 18ج
 عبد هللا بن محمد االوداشتي  -

 .237، 235: 18ج
 ) فقيه(وزليتي عبد هللا بن محمد اال -

 .289، 229: 3ج

حمد االيديكلي التملي  -
ٔ
ابن القاضي االيديكلي (عبد هللا بن محمد بن ا

 ) فقيه صوفي -
 .159: 1ج
 .268، 265: 2ج
 .20: 5ج
 .156: 11ج
 .260، 237، 236: 16ج
، 195، 77، 76، 74، 73، 42، 34، 28، 23، 22، )5: (17ج

203 ،204 ،256. 
يسي جعبد هللا بن محمد ا -

ٔ
 .148: 2ال

عبد هللا االخفش الغشاني = عبد هللا بن محمد االيكدماني االيغشاني  -
ستاذ(عبد هللا بن محمد الدياني = السوسي 

ٔ
 )عالمة وا

 .193: 2ج
، 207، 203، 202، 198، 195، )190(، 114، 107، 100: 3ج

239. 
 .162: 16ج
 .196، 55، 53، 52: 17ج

 ) معلم(مي عبد هللا بن محمد باموس الغر  -
 .209، 208: 19ج

 ).18(، 14: 2عبد هللا بن محمد باوه ج -
 عبد هللا بن محمد بن بلقاسم اليزيدي  -

 ).166: (9ج
 عبد هللا بن محمد البوشواري  -

 .246: 9ج
 .295، 293: 14ج

 .201: 14عبد هللا بن محمد البولماني ج -
بي بكر  -ف-عبد هللا بن محمد  -

ٔ
 .67 :16ج) شيخ تسينت(بن ا

 .187: 8ج) شيخ(عبد هللا بن محمد التادارتي  -
 عبد هللا بن محمد التازروالتي اليعقوبي  -

 .36: 5ج
 .292، 288: 8ج) عالمة(محمد التازولتي ) الحاج(عبد هللا بن  -
 عبد هللا بن محمد التامانارتي الكرضاوي  -

 .64: 4ج
 .191، 190 :8ج) فقيه(التامراوي ) الشيخ(عبد هللا بن محمد بن  -
 ) تلميذ(عبد هللا بن محمد التيكناتيني  -

 .76، 75: 8ج
 عبد هللا بن محمد بن الحسن بناني  -

 .319، 318: 11ج
، 20، 8: 6عبد هللا بن محمد بن الحسن الصوفي الجشتيمي ج -

82 ،158 ،163. 
 عبد هللا بن محمد بن الحسن الجنوبي  -

 .319، 318: 11ج
: 19ج) فقيه(الحسين التالمستي المتوكي عبد هللا بن محمد بن  -

131. 
ستاذ من ٕايغير (عبد هللا بن محمد بن الحسين الياسيني الطاطائي  -

ٔ
ا

 .148، 147: 16ج) نزاض
 عبد هللا بن محمد الحضيكي  -

 .268، 262، 261، 147، 12، 11: 5ج
عبد هللا بن محمد الروداني = عبد هللا بن محمد الخياطي الروداني  -
 ) وعالمة وشيخفقيه (

 .222، 138، 28: 8ج
 .247: 10ج
 .317، 315: 11ج



، 253، 251، 250، 249، 248، 207، 34، 29، 28، 15: 14ج
255 ،293 ،300 ،307. 

عبد هللا بن محمد إاليكدماني = عبد هللا بن محمد الدياني  -
 .االيغشاني

 .271: 6ج) فقيه(عبد هللا بن محمد السالمي  -

: 2ج) المدني بن علي الصالحي. ت(د الساموكني عبد هللا بن محم -

149. 

 .154: 6ج) فقيه(عبد هللا بن محمد بن سعيد  -

 عبد هللا بن محمد بن سعيد االساكي  -

 .227، 216: 12ج

 عبد هللا بن محمد بن سعيد التوماناري  -
 .382، 301: 13ج

 عبد هللا بن محمد بن سعيد بن عبد هللا العباسي -
 .423: 18ج

 ) فقيه(بد هللا بن محمد سكوك ع -
 .292: 8ج
 .153، 152، 151: 17ج

 ) فقيه(السماللي االماسيني  -ف-عبد هللا بن محمد  -
 .90: 2ج
 .162: 7ج
 .352، 344، 150: 11ج
 .299: 12ج

 .86، 85: 9ج) فقيه(عبد هللا بن محمد السماللي االمغارتي  -
 عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمان االغرباوي -

 .126: 11ج
، 363: 13عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمان بن ٕايراهيم االكراري ج -

364. 
 .321: 11عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمان الحربيلي ج -
، 85: 17عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمان بن بلقاسم الكرسيفي ج -

86 ،88 ،95 ،103. 
 عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمان الييبوركي  -

 .283، 277: 14ج
حمد العدوي(عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمان  -

ٔ
ل ا

ٓ
: 16ج) من ا

257. 
عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمان  بن محمد بن الحاج عبد هللا  -
 .77: 2ج) فقيه(
 . 350، 132: 11عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز االغرباوي ج -
 .268: 14ج) رئيس( عبد هللا بن محمد بن عبد القادر الضارضوري  -
 .239: 6ج) فقيه(عبد هللا بن محمد بن عبد الكريم المانوزي  -
 عبد هللا بن محمد بن عبد هللا االساكي  -

 .228: 12ج
ستاذ(عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن عمر البوشواري  -

ٔ
) مشارط وا

 .295: 17ج
 .214 ،180: 3ج)  فقيه(عبد هللا بن محمد بن عبد هللا التاوييتي  -
: 8ج) تلميذ(عبد هللا بن محمد بن عبد هللا  بن سكوك الكرسيفي  -

101 ،292. 
 عبد هللا بن محمد بن عبد هللا السماللي  -

 .236: 8ج

 .25، 23: 11ج
عبد هللا بن محمد =عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن صالح االلغي -

بن محمد  عبد هللا= عبد هللا بن محمد االلغي =بن عبد هللا االلغي
ستاذ(الصالحي االلغي 

ٔ
 ) ا

، 318، 264، 260، 182، 175، 159، 144، 112، 100، 90: 1ج
374. 

، 91، 90، 85، 82، 60، 57، 56، 52، 44، 33، 24، 20، 9: 2ج
112 ،116 ،117 ،121 ،140 ،145 ،146 ،151 ،)156( ،159 ،
160 ،166 ،167 ،171 ،178 ،183 ،185 ،187 ،188 ،192 ،210 ،
215 ،217 ،223 ،251 ،254 ،336 ،337 ،338 ،340 ،346 ،
363 ،366 ،374 ،376 ،377 ،384 ،385. 

، 167، 166م، 144م، 140م، 138م، 134، 90، 83، 59، 7: 3ج
181 ،192 ،214 ،279 ،298 ،344. 

 .286، 105: 4ج
 .71: 5ج
 .226، 222، 157، 156، 155، 137، 102، 82، 65: 7ج
 .274، 266، 200، 187، 179، 177، 134: 8ج
، 157، 149، 101، 82، 55، 53، 50، 27، 24، 20، 19: 9ج

158 ،184 ،234 ،238 ،252. 
، 269، 268، 248، 227، 163، 73، 67، 48، 37، 19، 7: 10ج

270 ،273. 
 .295، 25، 21، 17، 6: 11ج
 .231، 226، 222: 12ج
 .332، 16: 13ج
 .48، 46: 17ج
 .342، 339، 137: 18ج
 .154، 153، 148: 19ج

بن عبد هللا الكرسيفي االسكاوري االيوزليتي  -ف-عبد هللا بن محمد  -
 )عالمة(الكرسيفي السوسي  -ف-عبد هللا بن محمد = التازاالختي 

 .24: 4ج
 .114: 5ج
 .26، 24، 23، 22: 6ج
 .154، 146، 143، 140، 139، 110، 52: 17ج

ين السامكي االزراري عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن علي بن ياس -
 .67: 19الوانتوني ج

 عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الولتيتي  -
 .246: 12ج

، 6: 5عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن محمد اليعقوبي السماللي ج -
49 ،57. 

 .164: 9ج) تاجر بالقنيطرة(عبد هللا بن محمد بن عبد هللا اليزيدي  -
 اليكراري عبد هللا بن محمد بن عثمان ا -

 .389: 13ج
 .158: 17ج) مؤرخ االسرة العثمانية(عبد هللا بن محمد العثماني  -
 .63: 16ج) قاضي في حاحة(عبد هللا بن محمد بن علي  -
 .212: 9عبد هللا بن محمد بن علي السجلماسي التاكضيشتي ج -
عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد الرحمان بن محمد بن بلقاسم  -
 .89: 17ج) فقيه(
ل العالم(عبد هللا بن محمد بن علي الغازي  -

ٓ
: 17ج) عالمة من ا

200. 
 ) فقيه(عبد هللا بن محمد العويني  -

 .238، 237، 85، 68: 5ج
 .156: 11ج
 .70، 68: 14ج



 .255: 10ج) الجد(عبد هللا بن محمد بن عيسى البعمراني  -
 .392: 13عبد هللا بن محمد العيني الخياطي ج -
 .66: 18 بن محمد الفضيلي العلوي جعبد هللا -
ستاذ(عبد هللا بن محمد بن القاضي  -

ٔ
 ) ا

 .239: 6ج
 .30: 14عبد هللا بن محمد الكنسوسي ج -
 .190: 16ج) فقيه(محمد الكطيوي الريش ) الحاج(عبد هللا بن  -
، 171، 170: 18االعرج ج=بن مبارك االقاوي -ف-عبد هللا بن محمد  -

172. 
وشن االخصاصي جعبد هللا  -

ٔ
 .437: 13بن محمد بن مبارك ا

حمد  -
ٔ
 عبد هللا بن محمد بن محمد بن ا

 .138: 14ج
، 9: 8ج) عالمة -ابو االشياخ (عبد هللا بن محمد بن محمد االزاريفي  -

28 ،29. 
 .135: 1عبد هللا بن محمد بن محمد بن بلقاسم بن علي االلغي ج -
، 288: 8ج) عالمة(التازولتي محمد ) الحاج(عبد هللا بن محمد بن  -

292. 
، 190، 175: 8ج) فقيه(عبد هللا بن محمد بن محمد التامراوي  -

191 ،195 ،197 ،214. 
 عبد هللا بن محمد بن محمد الركراكي  -

 .14، 10، 9: 4ج
 عبد هللا بن محمد بن محمد السماللي  -

 .24، 16: 11ج
 عبد هللا بن محمد بن محمد الهوتي  -

 .249: 12ج
= الوادريمي الهشتوكي الهوتاتي  -ف-عبد هللا بن محمد بن محمد  -

 ) عالمة ورئيس(عبد هللا الوادريمي 
 .64، 54، 53: 6ج
 .316: 11ج
 .95، 94: 12ج
 .300، 134: 14ج

، 275، 274، 272، 271، 270، 269، 268، 265، 264: 17ج

276 ،277. 

 .125: 18ج

 ) قيهف(عبد هللا بن محمد المختار السوسي  -

 .43: 1ج

 .281: 2ج

 .271: 5ج

 .267: 10ج

 ) فقيه(عبد هللا بن محمد المدني  -
 .196، 195، 191: 8ج

 ) عالمة(عبد هللا بن محمد المزواري  -
 .174، 170: 8ج

 عبد هللا بن محمد المكوسي الهاللي  -
 .320، 319: 11ج

 .243: 18بن ناصر ج -ف-عبد هللا بن محمد  -

 الهزميري االيدويراني  عبد هللا بن محمد -
 .335: 17ج

 .94: 12عبد هللا بن محمد الواعزيزي ج -
 .9: 4عبد هللا بن محمد بن واسين الركراكي ج -
 )  فقيه(عبد هللا بن محمد الوادرحماني  -

 .234: 6ج
) علي بن عبد هللا االلغي. ت(عبد هللا بن محمد الورحماني السماللي  -

 .369: 1ج
ستاذ وفقيه(د  الوومسدكـتي االسكاري عبد هللا بن محم -

ٔ
، 130: 8ج) ا

131. 
حمد . ت(عبد هللا بن محمد الوولتي االخفش الطاطائي  -

ٔ
ا

 .252: 6ج) التيمكدشتي
 عبد هللا بن محمد بن ويساعدن  -

 .239، 237، 234، 232: 19ج
ول ج -

ٔ
، 281: 18عبد هللا بن محمد بن يعزى بن عبد السميح اال

284. 
 ) فقيه(محمد الييبوركي عبد هللا بن  -

 .308، 299، 276: 14ج
االزاريفي -ف-بن يحيا بن الحسن بن محمد -ف-عبد هللا بن محمد  -
 .32، 9: 8ج) ابن االمام(
 عبد هللا بن محمد اليعقوبي السماللي  -

 .335: 18ج
 .31: 11عبد هللا بن محمد بن يوسف االنصاري الشاطبي ج -
 ) غداولحاج من قبيلة(عبد هللا بن محمد  -

 .113: 13ج
 .203: 20عبد هللا بن المجنى ج -
 .209: 5عبد هللا بن المدني االنزي البعقيلي ج -
 .102: 5عبد هللا المرابط البرحيلي ج -
 .66: 3ج) قاضي(عبد هللا المراكشي  -
حمد الوكاكي السماللي ج -

ٔ
 .346، 56: 11عبد هللا بن مسعود بن ا

عبد هللا بن =هللا التيييوتي االلغي عبد هللا بن مسعود بن عبد -
ستاذ(عبد هللا بن مسعود االلغي = مسعود التيييوتي 

ٔ
 ) ا

 .383، 382، 381، 380، 379، )376(، 173، 89، 88: 2ج
 .198: 3ج
 .287: 4ج
 .271، 82: 7ج
 .147، 95، 27: 9ج
 .158، 84: 10ج
 .268: 20ج

 .103: 9عبد هللا بن مسعود بن محمد االنامري الساموكني ج -
 .103: 4عبد هللا بن مسعود المعدري ج -
 )خليفة(عبد هللا الوفقاوي =عبد هللا بن مسعود الوفقاوي  -

 .84، 80: 3ج
 .38: 17ج
 .371: 18ج

 .207: 8ج) شيخ(عبد هللا المصري  -
 عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر  -

 .88: 10ج
مير المومنين(عبد هللا المعتصم  -

ٔ
 ) ا

 .26، 25: 8ج
 .106: 5عبد هللا بن المعطي السوباعي ج -
 ) دفين االسكندرية(عبد هللا المغاري  -

 .296: 13ج



 )  المعمر(عبد هللا المغراوي المراكشي  -
 .319: 11ج

 .284: 16عبد هللا المغلي الجريري ج -
 ) خليفة حيدة المنابهي(عبد هللا بن المقدم  -

 .138: 16ج
طالب في مدرسة (ن محمد اليزيدي االيسي عبد هللا بن المكي ب -

 ) ٕايمور 
 .148: 2ج
 .162: 9ج

: 20ج)  قائد(عبد هللا التامانارتي = عبد هللا بن منصور التامانارتي  -
229 ،230. 

 ) رئيس(عبد هللا بن منصور التازمورتي  -
 .81: 3ج

 .159: 9ج) قاضي(عبد هللا بن منصور الكادورتي االيسي  -
 .29: 20ج) قائد(ارسي الحاحي عبد هللا المه -
ل يعزى ويهدى -دفين عين الضب (عبد هللا المهداوي  -

ٓ
: 10ج) من ا

179 ،183. 
: 6ج) فقيه(الحاج ) موالي(عبد هللا بن المهدي بن عبد هللا بن  -

239. 
 .415: 3ج) شاعر(عبد هللا بن موح االساكي  -
 )الشيخ ورئيس(عبد هللا بن موسى المرابط  -

 .418: 18ج
 .248، 247: 19ج

: 1عبد هللا بن موسى بن محمد بن عبد هللا بن سعيد االوخفيري ج -
78 ،)131.( 

 )التيمكدشتي وفقيه. ت(عبد هللا بن موسى النظيفي  -
 .305، 252: 6ج
 .170: 18ج

 .219: 9ج) تاجر بالبيضاء(عبد هللا موعامه  -
 .34: 18عبد هللا بن نبيكة ج -
 .415: 3ج) شاعر(عبد هللا نترعمت  -
 .244: 1عبد هللا النجار ج -
 .335: 4عبد هللا النجاري الحاحي ج -
 .174: 8ج) قاضي(عبد هللا نزيل  -
 .197: 13عبد هللا نشكليل ج -
 .18: 8ج) شيخ(عبد هللا بن الهاشمي الراسلوادي السوسي  -
 ) االمام(عبد هللا الهبطي  -

 .83، 81، 80، 78، 77، 76: 19ج
 .200: 6ج) موالي تامازت(لهرغي عبد هللا ا -
 .305: 6ج) فقيه(الهاللي ) الحاج(عبد هللا بن  -
 .41: 9عبد هللا الهماني ج -
 .278: 9عبد هللا الهواري ج -
 .156: 15عبد هللا وبايبا التناني ج -
 .94: 8ج) طالب(عبد هللا الواسخيني  -
ستاذ(عبد هللا الوافي  -

ٔ
 .202: 12ج)  ا

 .303: 6ج) تلميذ(ريمي االيسافني عبد هللا الواك -
 .279: 19عبد هللا ولد كاريدانا السباعي ج -
 .417، 416، 415: 18عبد هللا الووكدمتي ج -
 عبد هللا بن وهب -

 .219: 1ج
 .235: 11ج

 )زعيم المرابطين وفقيه وشيخ(عبد هللا بن ياسين التامانارتي  -
 .262: 1ج

 .414، 324، 247: 3ج
 .17: 7ج
 .344، 47، 46، 45، 44، 40، 39 ،30: 11ج

 .20: 4عبد هللا بن يحيا بن عبد هللا التملي الدويماللني ج -
 .159: 9ج)  فقيه(عبد هللا بن يحيا بن عبد الواسع االكرضيماللني  -
: 17ج) عالمة(عبد هللا بن يحيا بن عمر بن عبد العزيز الكرسيفي  -

82. 
 عبد هللا بن يحيا بن يعزى ويهدى  -

 .181، 175 :10ج
علي بن عبد هللا . ت(عبد هللا بن محمد اليزيدي التامانارتي االلغي  -

 )االلغي ورئيس
 .371: 1ج
 ).388(، 378: 2ج

عبد هللا بن يعقوب االدوزي = عبد هللا بن يعقوب السماللي  -
 ) شيخ وعالمة(عبد هللا بن يعقوب = السماللي 

 .322، 117، 112، 111: 3ج
 .52، 48، 33، 30، 29، 6: 7ج
 .173، 155، 154: 8ج
 .242، 241: 10ج
 .51: 11ج
 .252، 251، 58: 12ج
 .72: 15ج
 .146: 16ج
 .96، 74، 18، 8، 7، 6: 17ج
، 402، 332، 331، 330، 329، 297، 281، 280، 86، 74: 18ج

405 ،414 ،415 ،416. 
 عبد هللا بن يعقوب بن سليمان بن محمد بن تامورة -

، 36، 28، 19، 17، 16، 15، 14، 13، 11، 10، 9، )5(، 3: 5ج
39 ،40 ،42 ،43 ،44 ،45 ،57 ،58 ،60 ،66 ،71 ،87 ،135 ،

152 ،206. 
حمد القاضي ج -

ٔ
 .14: 5عبد هللا بن يعقوب بن عبد هللا بن محمد بن ا

وبلوش ج -
ٔ
 .163: 10عبد هللا بن يعزى ا

 .96: 4ج) الحاجب(عبد هللا بن يعيش  -
 .178، 177: 3ن باها جعبد هللا بن يوسف ب -
ل يوسف (عبد هللا اليوسفي الهنائي الطاطائي  -

ٓ
: 6ج) فقيه -من ا

200 ،252. 
صاحب موالي رشيد  -فقيه ودفين الغرضة (عبد هللا اليوسفي  -

 .350: 16ج) هـ1349. ت -العلوي 
 .6: 18عبد هللا اليوفتركاوي ج -
 .142: 9العبدالوي ج -

- عبال  -
 .143: 20ج) ةمن السماسر (عبال  -
ل بيهي بن مولود(عبال  -

ٓ
 .277: 10ج) من ا

حمد السماللي ج -
ٔ
 .192: 3عبال بن ا

 .17: 11عبال التوماناري ج -
عبد هللا بن الحسين بن سعيد =عبال بن الحسين البعمراني  -

 ).قاضي(الموساكناوي البعمراني 
ستاذ(عبال بن الحسين المجاطي  -

ٔ
 .8: 9ج) ا

 ) القائد بوهياصهر (عبال بن حمو  -
 .185، 183، 9: 20ج

 .193: 14ج) مقدم(عبال السندالي  -
 عبال بن صالح -

 .127، 114، 78: 1ج



 .216، 24، 7: 3ج
حمد بن موسى ) الحاج(عبال بن  -

ٔ
 علي بن ا

 .79: 8ج
 .عبد هللا بن علي الدرقاوي= عبال بن علي الدرقاوي  -
 .182: 16عبال بن علي العبالوي ج -
 ) تلميذ(محمد االيكيسي الصوابي عبال بن  -

 .84: 8ج
 ) مدرس(عبال بن محمد الباكيزي الملولي  -

 .127: 9ج
يت بوياسين(عبال بن موسى  -

ٔ
 )كبير قبيلة ا

 .9: 20ج
 ) فقيه(عبال نرامي الموسوي المجاطي  -

 .126: 20ج
 .263: 17عبال الولياضي ج -
 .46: 1ج) تاجر(عبال بن اليزيد  -
 ) س زغنعينرئي(العبالوي  -

 .268: 19ج
 .157: 20ج

 ) خياط(عبد هللا الخياط = عبد اللويا  -
 .279: 15ج

- عبد المالك  -
دميمي ج -

ٔ
 .316: 11عبد المالك بن ٕايراهيم اال

حمد االيحكاكي ج -
ٔ
 .34: 11عبد المالك بن ا

 .232: 6ج) فقيه(عبد المالك االقايكرني  -
 .64، 63: 5عبد المالك السوسي ج -
 المالك بن عبد السالم عبد  -

 .353، 235، 213: 11ج
عبد العزيز . فقيه وت(عبد المالك بن محمد بن بلقاسم الرسموكي  -

 ) االدوزي 
 .84: 5ج
 .214: 11ج

 عبد المالك بن نوح بن يعزى ويهدى  -
 .181، 175: 10ج

 .310: 11عبد المالك الهاللي المارنتي ج -

حمد ) الحاج(عبد المجيد بن ابراهيم بن  -
ٔ
 .221: 19ج) الرئيس(ا

 ) فقيه(عبد المجيد بن الحسن ) موالي( -

 .323: 16ج

 عبد المجيد بن عبد السالم الورزازي  -

 .324: 15ج

بو(عبد المجيد بن عبد هللا بن الحسين  -
ٔ
 ) ا

 .196: 16ج
 .108: 4ج) عالمة(عبد المسلم المخلص  -
 .97: 20ج) فقيه شياظمي(عبد المعطي  -
 ) ولي وشيخ(السباعي  عبد المعطي -

 .184: 6ج
 .229، 225: 8ج
 .439، 46: 13ج

 .269: 18ج
- عبد الملك  -

حمد  -
ٔ
 )  فقيه(عبد الملك بن ٕايراهيم بن ا

 .119، 90، 89: 15ج
 .283: 14عبد الملك بن ٕايراهيم االياللني ج -
 .236: 19ج) موالي(عبد الملك بن ادريس  -
 علوي اسماعيل ال) المولى(عبد الملك بن  -

 .218: 13ج
 .80: 15ج
 .318، 184، 182: 18ج
 .243: 20ج

 .232: 18عبد الملك االيرسي ج -
 )قائد(عبد الملك الحاحي =عبد الملك بن بيهي بن مولود الحاحي -

 .22: 4ج
 .277: 10ج
 .201: 13ج
 .167: 14ج
 .97: 16ج
 .226: 17ج
 .275: 19ج

 ) فقيه(عبد الملك التناني التيغانيميني  -
 .237 :8ج
 .208: 13ج
 .182، 147، 146: 14ج
 ).119(، 90، 72: 15ج

سرير بفركلة(عبد الملك التاجموعتي  -
ٔ
 ) من ا

 .291: 16ج
 .130: 15عبد الملك التاولوكولتي ج -
 ) قائد(عبد الملك بن الحسن اللحيان  -

 .264، 260، 195، 194، 193، 192، 191، 183، 152، 151: 14ج
 .82: 20ج) رجل صالح(عبد الملك الحشحاس  -
 .103: 16ج) باشا(عبد الملك بن الخطيب  -
 )شيخ(عبد الملك الدادسي البعمراني  -

 .297: 15ج
 .358، 271: 16ج

 .173: 18ج) سلطان(عبد الملك السعدي  -
ستاذ(عبد الملك الضرير  -

ٔ
 .154: 9ج) ا

 .44: 20ج) قائد(عبد الملك بن عبد القادر محيــي الدين الجزائري  -
وماهري  -

ٔ
وماهري = عبد الملك بن عبد هللا ا

ٔ
: 20ج) قائد(عبد الملك ا

236 ،237 ،241 ،242. 
 .144: 14عبد الملك بن عبد هللا الركراكي ج -
 ) قائد(عبد الملك العيادي  -

 .181، 180، 150، 149، 140، 136، 134: 4ج
 )قائد(بوالسالم المتوكي =المتوكي=عبدالملك المتوكي -

 .269: 1ج
 .239، 238: 2ج
 .409، 408، 407، 390، 374، 368، 367، 60: 3ج
 .176، 155، 154، 145، 134، 132، 128: 4ج
 .270، 256: 8ج
 .142: 12ج
 .264، 263: 13ج
 .197: 14ج



، 179، 174، 173، 169، 152، 147، 130، 121، 76، 45: 15ج
229 ،242 ،244 ،273 ،274 ،285 ،295. 

 .275، 269، 268، 263، 255، 128، 116: 18ج
 .م175م، 160: 19ج
، 87، 86، 85، 84، 82، 78، 65، 64، 63، 40، 36، 18: 20ج

88 ،90 ،91 ،93 ،94 ،96 ،98 ،135 ،194. 
 .6: 4عبد الملك بن محمد الركراكي ج -
 عبد الملك بن محمد اللحيان  -

 .188، 178، 165: 14ج
 بن ويساعدن -ف-عبد الملك بن محمد  -

 .239، 235، 232، 230: 19ج
ملولي  -

ٔ
) فقيه ونائب قاضي ردانة(عبد الملك بن محمد بن محمد اال

 .66: 19ج
ستاذ(عبد الملك بن محمد بن محمد التامراوي  -

ٔ
 ) ا

 .215: 8ج
 )الخليفة االموي(عبد الملك بن مروان  -

 .343: 1ج
 .356، 56: 2ج
 .346: 3ج
 .162: 4ج
 .273، 147: 8ج
 .24، 235: 11ج

 .212: 14ج) مقرئ (هواري عبد الملك ال -
 عبد الملك بن يحيا بن عبد هللا بن سعيد  -

 .98، 96، 93: 19ج
= عبد المنعم بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان االيرغي  -

عبد النعيم بن عبد الرحمان = عبد المنعم بن عبد الرحمان الكرسيفي 
ستاذ(عبد المنعم الكرسيفي =االيرغي

ٔ
 ) فقيه وا

 .78، 77، 17 ،10: 17ج
 عبد المنعم بن عبد الواسع التاغاتيني  -

 .340، 329: 18ج
 .95: 16اليعقوبي ج -ف-محمد ) الشيخ(عبد المولى بن ابراهيم بن  -
 .290: 13ج) شيخ ببسكرة(عبد المومن  -
حمد بن محمد بن عبد المومن الدياني االيغشاني  -

ٔ
عبد المومن بن ا

 .118، 113: 3ج
 علي بن ٕايراهيم اليعقوبي عبد المومن بن  -

 .70: 16ج
 .59: 16عبد المومن بن علي االقاوي ج -
 )خليفة الموحدين(عبد المومن بن علي الموحدي  -

 .273: 8ج
 .160: 13ج
 .303، 219: 18ج

 عبد المومن المتوكي السباعي الشهير  -
 .232: 19ج

 عبد المومن بن محمد السكـتاني  -
 .279، 277: 13ج

بن محمد بن علي بن محمد الدياني االيغشاني عبد المومن  -
عبد المومن الدياني االيغشاني =عبد المومن االيغشاني= العصماوي 

ستاذ وقاض(
ٔ
 ) ا
 .126، 125، 87، 86: 1ج
 .112، 111: 2ج
 .138، 117، 113، 111، )109(، 107: 3ج
 .136، 20، 12، 3: 5ج

ٕازاء وادي  مدفون(عبد المومن بن محمد بن ويساعدن الواورستي  -
 ) القاهرة

 .239، 235، 232: 19ج
 .201: 3ج) الجد االعلى(عبد المومن بن موسى الهوتي االيغشاني  -
ستاذ(عبد النبي  -

ٔ
 .285: 2ج) ا

عبد النعيم بن الحسن بن ٕايراهيم بن عبد الملك الداودي الحاحي  -
 .96، )77(، 75، 74، 71: 19ج

 .86، )85: (10ج) فقيه(اني عبد النعيم بن سعيد التيموساني االفر  -
 ) ذكر في ترجمة المرغيتي(عبد الهادي  -

 .187: 10ج
) مستخدم في محكمة التوثيق(عبد الهادي بن ادريس القاضي  -

 .327: 15ج
 .42: 7ج) شيخ(عبد الهادي بن محمد االفريقي  -
) من زاوية موالي عبد هللا الطاهر(عبد الهادي بن محمد المضغري  -

 .308: 16ج
- عبد الواحد  -

ستاذ بالرباط(عبد الواحد  -
ٔ
 .150: 10ج) ا

: 19ج) الرئيس(عبد الواحد بن ٕايراهيم بن عبد الواحد الواورستي  -
)230( ،237 ،238. 
حمد  -

ٔ
: 4ج) مفتي الحضرة الحمراء ومؤرخها ومدرسها(عبد الواحد بن ا

14. 

حمد الصنهاجي ج -
ٔ
 .46: 7عبد الواحد بن ا

حم -
ٔ
 .271: 13د الونشريسي جعبد الواحد بن ا

 .288: 13عبد الواحد االدريسي ج -

ل عبد الوافي االكماري (عبد الواحد االكماري  -
ٓ
 .54: 12ج) جد ا

 .300: 13عبد الواحد بن الحسن الصنهاجي ج -

سرير بواد نون(عبد الواحد بن الحسين الركراكي  -
ٔ
 .6: 4ج) دفين ا

ديب(ابن عاشر = عبد الواحد بن عاشر  -
ٔ
 )اال

 .167، 149، 57: 1ج
 .281، 14: 2ج
 .404، 366، 291، 274: 3ج
 .228: 5ج
 .18: 8ج
 .101: 9ج
 .74: 12ج
 .195، 99، 42: 13ج
 .173، 170: 15ج
 .257، 256: 16ج
 .322: 17ج
 .415، 389: 18ج

 .46: 7عبد الواحد بن عبد الوهاب البغدادي ج -
غرباوي  -

ٔ
 عبد الواحد بن عمرو اال

 .132، 91، 85، 81: 11ج
 ) عالمة(عبد الواحد بن محمد بن ٕايراهيم االمزاوري  -

 .57، 56: 6ج
 .74، 19: 17ج



، 242: 10عبد الواحد بن محمد بن سعيد التادرارتي البعمراني ج -
245. 

 ) مؤرخ(عبد الواحد المراكشي  -
 .41: 1ج
 .204: 10ج

 )  فقيه(عبد الواحد بن المواز الفاسي  -
 .256: 14ج

 .138: 19النظيفي جعبد الواحد  -
 .349، 279: 16ج) قاضي(عبد الواحد بن الهاشمي االنصاري  -
 ) عالمة(عبد الواحد الوادنوني الركراكي  -

 .5: 17ج
 ) مراكش سوسي(عبد الواحد الوونيني  -

 .416، 415: 18ج
- عبد الواسع  -

 .350، 133، 83: 11عبد الواسع االغرباوي ج -
)  عالمة(يوسف بن عمرو التاموديزتي عبد الواسع بن بلقاسم بن  -

 .156، 151: 8ج
ستاذ(عبد الواسع بن بلقاسم التركـتي = عبد الواسع التركـتي التملي 

ٔ
) ا

 .17، 13، 12: 17ج
، 71: 19عبد الواسع بن سعيد بن عبد المنعم الداودي الحاحي ج -

76 ،78. 
 .192، 190: 12عبد الواسع بن محمد بن عبد هللا االسريري ج -
 .203: 10عبد الواسع بن محمد بن عبد هللا الوهداوي ج -
حمد االغرباوي االكماري  -

ٔ
 ) فقيه(عبد الوافي بن ا

 .93: 7ج
 .91، 90، 81: 11ج

- عبد الوهاب  -
حمد  -

ٔ
 .33: 6ج) خطيب بجامع القرويين(عبد الوهاب بن ا

حمد بن علي الدرقاوي  -
ٔ
 عبد الوهاب بن ا

 .115، 113: 2ج

 االحمر الفاسي  عبد الوهاب بن -

 .102، 101: 11ج

 )قاضي(عبد الوهاب البغدادي  -

 .31: 10ج

 .268: 12ج

 .247، 246: 13ج
 .252، 103: 14ج

: 8ج)  عالمة(عبد الوهاب بن بلقاسم بن محمد بن يحيا االزاريفي  -
9 ،51. 
مين(عبد الوهاب التازي  -

ٔ
 .31: 20ج) ا

 )االمام(عبد الوهاب الشعراني  -
 .66: 6ج
 . 31: 11ج
 .58: 19ج

عبد الوهاب الرسموكي =عبد الوهاب بن الطاهر الرسموكي المحجوبي -
 )فقيه(عبد الوهاب المحجوبي الرسموكي = 
 .369: 1ج
 .29: 9ج
 .89: 11ج
 .290: 12ج

 .116: 13ج
 .66، 65، 52، 43: 14ج

 .198: 18عبد الوهاب بن عبد هللا السكـتاني الواحماني ج -
: 8ج) شيخ(هللا بن محمد بن محمد التامراوي عبد الوهاب بن عبد  -

215. 
مستخدم في ٕادراة (عبد الوهاب بن محمد بن عمر الورزازي  -

 .323: 15ج) االحباس
نبياء(عبد الوهاب النجار  -

ٔ
 .238: 14ج) صاحب قصص اال

 .62: 19ج) فقيه(عبو الفحصي  -

 ) يضرب به المثل في النوم(عبود  -

 .190: 9ج

 .31: 10ج

 ) رئيس على تاتغورت وتاكاديرت(عبيد  -

 .240: 20ج

 .178: 18ج) من الكورة(عبيدة  -

 ) فقيه(عبيد الجراري  -
 .270، 258، 257، 208، 117: 5ج
 .159: 8ج

 )  فقيه(عبيد بن علي االياللني السكـتاني  -
 .151، 108: 16ج

 ) من توات االكلميمي(عبيد هللا بن سالم  -
 .275: 19ج

 .124: 16ج) شيخ(مد بن ٕايراهيم السوسي المغربي عبيد هللا بن مح -
 .21: 20ج) قائد(عبيد اليموري  -
 .عبد هللا بن عبد هللا  الغرمي= عبيل الغرمي  -
 .229: 4ج) مجهول(عتبة  -
 .236: 11ج) راوي(العتبي  -

- عثمان  -
 ) جد محمد بن عمرو اللمطي(عثمان  -

 .190: 12ج
 ) وجانيابن عم القائد موسى ال(عثمان  -

 .128: 20ج

 عثمان بن ٕايراهيم بن يعزى ويهدى  -

 .208، 181، 177، 175: 10ج

 .146: 16ج) جد مولود بن الحسين(عثمان بن ٕايراهيم بن عثمان  -

حمد بن محمد بن عبد الرحمان االيكراري  -
ٔ
عثمان = عثمان بن ا

 االيكراري الدرقاوي

 .217، 209، 162: 5ج

 .13: 6ج

 .49: 10ج

 .274: 11ج

 .265، 205، 74: 12ج



، 283، 282، 280، 266، 265، 224، 220، 193، 30: 13ج

299 ،300 ،303 ،305 ،306 ،363 ،364 ،365 ،367 ،370 ،

373 ،374 ،375 ،379 ،380 ،382 ،383 ،387 ،402 ،421 ،

427 ،428 ،431 ،433. 
حمد بن محمد بوكزول  -

ٔ
 .69: 16ج) جد مرابطي(عثمان بن ا

 ) قاضي ومفتي(السافكومتي عثمان ٕاكرام  -
 .233: 19ج

 .عثمان بن الطاهر بن عبد الرحمان االينداوزالي= عثمان االينداوزالي  -
 .108: 9عثمان بن بال التاغاجيجتي ج -
 ) ابن عم الحسين بيبيس(عثمان بيـبيس  -

 .421: 13ج
 ) حفيد عبر الرحيم(عثمان التاغارغارتي  -

 .224: 18ج
 ) فقيه(ن محمد التادرارتي البعمراني عثمان بن الزبير ب -

 .85: 5ج
 .95: 7ج
 .252، 251، 250، 247، 246: 10ج

 .263: 17عثمان الصوابي ج -
 عثمان االينداوزالي =عثمان بن الطاهر بن عبد الرحمان االينداوزالي -

 .237، 235، 221: 18ج
حمد االغرباوي ج -

ٔ
 .126: 11عثمان بن عبد الرحمان بن ا

بي يحيا الغازي جعثمان بن  -
ٔ
 .194، 84: 17عبد الرحمان بن ا

 .316: 15ج) فقيه ومدرس(عثمان بن عبد القادر الكدالي  -
 .355: 16ج) قتل بيد التوزونيني(عبد هللا ) موالي(عثمان بن  -
 )الخليفة(عثمان بن عفان  -

 .234: 4ج
 .28، 27: 5ج
 .212، 195، 181، 175، 174، 146: 7ج
 .206: 8ج
 .288: 11ج
 .279: 13ج
 .249: 14ج
 .146، 125، 50، 49، 44، 43: 17ج

 ) خليفة وعامل تونس(عثمان بن علي  -
 .293: 13ج

 .87: 9عثمان بن عمرو بن اسحاق االنامري الساموكني التانكرتي ج -
خليفة   وقائد (عثمان بن محمد بن عبد الرحمان ) موالي( -

 )تارودانت
 .228، 202، 197: 15ج
 .27، 26، 24، 22: 20ج

 .35: 10ج. عثمان بن محمد بن ناصر -
يت (بن يعقوب  -ف-عثمان بن محمد  -

ٔ
دفين فم وادي المداد با

 .114، 68، 66: 16ج) سميك
 ) صاحب المختار السوسي(عثمان المسفيوي المواسيني  -

 .145: 4ج
 .101، 100، 97: 16ج

 ) فقيه(عثمان بن موسى التيملي النجاري  -
 .168: 6ج

 .174: 8ج) مفتي(بن موسى عثمان  -
، 60، 53: 11عثمان بن اليزيد بن عبد هللا الوكاكي السماللي ج -

345. 
ديب(محمد بن عبد هللا العثماني = العثماني -

ٔ
 ).اال

 .347: 3ج) مجهول(عجرفة قيس  -
 )جد النبي(عدنان  -

 .229: 3ج
 .90: 8ج
 .205، 21: 9ج
 .380، 251، 71، 63: 18ج

 .160: 20يني جالعدناني التوزون -
- عدي  -

 .الحسن النكنافي= عدي  -
 .255: 10عدي االبكم البعمراني ج -
حمد الكردوسي  -

ٔ
 ) قائد(عدي بن ا

 .386: 3ج
 .161: 8ج
 .216: 20ج

وبيهي ج -
ٔ
 .308: 16عدي ا

خييــي السفولي  -
ٔ
 .281: 16ج) ثائر(عدي ا

 .156: 18عدي انفالس الويلولي ج -
 .95: 8ج) طالب(عدي االيسيكي  -
 )قائد(عدي البعقيلي  -

 .167: 19ج
 .183: 20ج

 .240، 137: 8ج) نائب القاضي(عدي البهائي  -
 .157: 14عدي بن بيهي المتولي ج -
 ) من والة التوزونيني(عدي التوزونيني  -

 .310: 16ج
 .142، 140: 18عدي التيفودري ج -
 .73: 10ج) كريم عربي(عدي بن حاتم  -
 .271: 18ضي جعدي بن الخطيب المزو  -
 .88: 7عدي بن زيد ج -
 .11: 14عدي بن علي التازولتي ج -
 .140: 20ج) قاضي(عدي الفياللي  -
 ) قائد(عدي الكيلولي الحاحي  -

 .209، 208، 207، 206: 17ج
 .51: 2ج) مؤذن(عدي اللحياني  -
 عدي المجاطي العلوي  -

 .31: 13ج
 .142: 18ج

  )خليفة(عدي بن يحيا البنسركاوي  -
 .181، 180، 179: 14ج

 .185: 9عرابة االوسي ج -
ستاذ، صاحب االلفية(الزين العراقي = العراقي  -

ٔ
 )الشيخ وفقيه وا

 .366: 3ج
 .225: 6ج
 .207: 8ج
 .260: 10ج
 .210، 203، 97: 13ج
 .30: 15ج
 .30: 17ج
 .417: 18ج
 .78: 20ج

  -العربي  -
ل سالم بتنغير(العربي  -

ٓ
 .288: 16ج) من ا

حمد الع -
ٔ
 .38: 16ج) الفقيه(ربي بن ا



ساين من قبيلة تيركت(العربي  -
ٔ
ستاذ بقرية ا

ٔ
 .139، 136: 16ج) ا

 ) خليفة عبد الملك المتوكي/ قائد (العربي  -
 .88، 87: 20ج

 .98: 9ج) صاحب الالمية(العربي  -
بو حامد العربي =العربي االدوزي = العربي بن ٕايراهيم االدوزي  -

ٔ
ا

ستاذ(االدوزي السماللي 
ٔ
 )اال

 .41: 2ج
 .79، 29: 4ج
، 70، 67، 66، 65، 64، 63، 62، 61، 50، 15، 13، 10: 5ج
87 ،108 ،112 ،113 ،114 ،115 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،

124 ،128 ،129 ،134 ،135 ،147 ،148 ،149 ،150. 
، 284، 268، 266، 264، 259، 251، 196، 185، 166، 90: 6ج

314. 
، 185، 182، 176، 158، 157، 149، 54، 16، 14، 12، 11: 8ج

186 ،192 ،193 ،195 ،197 ،214 ،215 ،216 ،222 ،223 ،
225 ،229 ،269. 

 .135، 130، 99، 90، 89: 9ج
 .243، 44: 10ج
، 204، 195، 157، 150، 121، 96، 54، 52، 23، 16: 11ج

223 ،282 ،328. 
 .283، 229، 228، 96، 74، 71، 61: 12ج
، 202، 101، 98، 54، 49، 44، 39، 34، 32 ،15، 9، 8: 13ج

276 ،303 ،305 ،354 ،364 ،365 ،383 ،392 ،395 ،402 ،
414 ،415 ،438. 

 .314، 308، 302، 299، 294، 97، 89، 41، 39، 34: 14ج
 .126: 15ج
 .251: 16ج
، 231، 228، 227، 225، 223، 222، 202، 201، 106: 17ج

241 ،244 ،245 ،275 ،290. 
 .432، 338، 152، 122: 18ج
 .27، 6: 19ج
 .176: 20ج

 ) الحفيد(العربي بن ٕايراهيم البصير  -
 .156: 12ج

 .303: 14العربي بن ٕايراهيم بن عبد هللا بن يعقوب السماللي ج -
حمد بردلة  -

ٔ
 )قاضي من فاس(العربي بن ا

 .144: 17ج
 .418، 416، 45: 18ج

حمد  -
ٔ
 الزرديلي ) الشريف(العربي بن ا

 .252: 11ج
حمد بن عبد هللا  -

ٔ
هل المخفية(العربي  بن ا

ٔ
 .266: 19ج) من ا

حمد اليعزاوي الهشتوكي  -
ٔ
 .86: 5ج) كاتب(العربي بن ا

 .54: 17العربي بن ٕادريس الشامي ج -
ستاذ(العربي االفراني  -

ٔ
 ) اال

 .373: 1ج
 .416، 415: 18ج

 .271: 18ج) طالب(العربي االفيفي  -
زرو(العربي االقاوي  -

ٔ
كادير من ا

ٔ
 )ا

 .272، 271، 270: 20ج
مين العيساوي السباعي  -

ٔ
 .270، 265: 18ج) القاضي(العربي بن اال

حد رجال الطريقة الدرقاوية (العربي بن بابا الهواري  -
ٔ
) الشيخ -ا

 .297: 16ج
ستاذ(العربي البحراوي  -

ٔ
 ) اال

 .139، 138، 137، 136: 16ج
 )رتاج(العربي برادة = العربي برادة الفاسي  -

 .163: 12ج
 .76: 13ج

 .333، 330، 328، 39، 38: 15ج

حمد بردلة= العربي بردلة  -
ٔ
 .العربي بن ا

 .417: 18العربي بن بلقاسم اليفرني ج -

 .172: 20ج) فقيه ومحتسب(العربي بنيس  -

خو زوجة حيدة ميس المنبهي(العربي بهباز  -
ٔ
 )ا

 .158، 157: 20ج

 .291: 16ج) فقيه(العربي بن البلدي الفاللي  -

 .185: 14العربي التناني الدشيري ج -

بي جمعة التادايغتي ج -
ٔ
 .100: 18العربي بن ا

 العربي الجراري  -
 .415: 3ج
 .272: 18ج

ستاذ(العربي الحريشي  -
ٔ
 .54: 17ج) ا

 .287: 15ج) كاتب(العربي الحراثي الشياظمي  -
كلو(العربي بن الحسن  -

ٔ
ستاذ بزاوية ا

ٔ
 ) ا

 .445: 13ج
 .168: 14بي بن الحسن الهواري جالعر -
 )عدل(العربي بن حمو االيكاسي الروداني  -

 .52: 6ج
حمد االفراني ج -

ٔ
 .329: 4العربي بن حمو بن ا

 ) قائد(العربي بن حمو البخاري  -
 .38، 29، 17، 14: 20ج

 ) رئيس زاوية تيمكيدشت(العربي بن الحنفي التيمكيدشتي  -
 .401، 400، 363، 362، 361، 354: 3ج
 .269: 20ج

 ) فقيه(العربي بن الحنفي بن المدني  -
 .318، 311، 257، 256: 6ج

 ) قائد(العربي خبان  -
 .239: 15ج
 .97، 95، 88: 20ج

 .123: 18العربي الخنبوبي ج -
 .254: 14ج) فقيه(العربي الخياطي  -
حمد الدرقاوي = العربي الدرقاوي  -

ٔ
/ الشيخ الدرقاوي (العربي بن ا

 )طريقة الدرقاويةمؤسس ال
 .316، 269، 266، 265، 256، 225، 217، 213، 189: 1ج
 .339، 328، 325، 322، 320: 4ج
 .179، 178، 162، 161: 5ج
 .187: 6ج
 .234، 186، 185: 8ج
 .214، 213، 140، 139، 94: 12ج



 .276: 13ج
 .85، 39: 14ج
 .332، 297، 46: 16ج
 .31: 17ج

 .83: 15ج) وطني(العربي الديوري  -
ستاذ وقاضي الرحمانة(العربي الرحماني  -

ٔ
 )ا

 .348: 1ج
 .195، 194: 3ج
 .278: 8ج
 .315: 13ج
 .320: 15ج
 .100: 16ج

 .22: 20ج) قائد(العربي الزمراني  -
ستاذ (السائح الرباطي = العربي بن السائح الشرقاوي  -

ٔ
قاضي وا

 )وشيخ
 .265: 1ج
 .136، 135، 134، 78: 7ج
 .267، 246، 185: 8ج
 .260، 250: 10ج
 .9: 12ج
 .237: 13ج
 .55: 17ج

العربي = العربي بن علي السباعي = العربي الساعداتي السباعي  -
ل الساعدات(السباعي 

ٓ
 )فقيه من ا

 .312: 1ج
 .195: 14ج
، 285، 277، 276، 275، 274، 273، 272، 269، 267: 15ج

314 ،317. 
 .269، 267، 257، 160:  18ج

 .97: 20ج) قيهف(العربي الساعدي  -
 ) قائد(العربي السريري الفركلي  -

 .298، 289، 288: 16ج
 )كاتب مربيه ربه(العربي الزويــي الصوابي = العربي الصوابي  -

 .249: 4ج
 .141: 20ج

سلوادي االولوزي  -
ٔ
= العربي الضرضوري =العربي الضرضوري الرا

 )قائد(العربي بن حيدة 
 .335: 1ج
 .106: 2ج
 .367: 3ج
 .165، 151، 129، 121: 4ج
 .272، 271، 270، 267، 265، 221، 174: 14ج
 .157، 138: 16ج
 .192، 102، 24: 20ج

 .273: 14ج) قائد(العربي بن الطيب  -
 ) فقيه(العربي بن عبد الحميد بن علي اليعقوبي  -

 .342: 3ج
 .252، 218: 17ج

 العربي بن عبد الرحمان بن محمد بن بلعيد -
 .259: 19ج

 .267:  15ج) عالم(بن عبد القادر  العربي -
ستاذ(العربي بن عبد هللا  -

ٔ
 .223: 2ج) ا

 .252: 11ج)  العارف(العربي بن عبد هللا  -

 .28: 20ج) كاتب(العربي العبدي  -
 ) الشيخ(العربي العلمي الزرهوني الموسوي  -

 .185: 8ج
ستاذ(العربي العلوي المراكشي  -

ٔ
 .162: 16ج) ا

 عبد هللا التادالتي المنابهي  العربي بن علي بن -
 .247: 18ج

ستاذ(العربي بن علي الهشتوكي  -
ٔ
 .102: 5ج) ا

 العربي بن علي بن يوسف الناصري  -
 .39، 35: 10ج

 ) تاجر(العربي بن عمر الورزازي  -
 .324، 323: 15ج

 ) قائد(العربي بن عيسى بن عمر  -
 .76، 70، 63: 20ج

 العربي الفاسي  -
 .6: 8ج
 .187: 10ج

 .100: 20ج) صديق القائد عبد الرحمان الكلولي(العربي الفويرى  -
 العربي الكرد= العربي بن كروم الروداني  -

 .48: 18ج
 .187: 8ج) شيخ(العربي بن الفقيه الكنسوسي  -
 العربي الكسيمي  -

 .166، 165، 156، 154، 149، 148: 14ج
 .320: 2ج) عالم(العربي اللوه  -
 .23: 19رك التاموديزتي جالعربي بن مبا -
 .358: 13العربي بن مبارك التيزنيتي ج -
 .178: 14العربي بن مبارك العسري ج -
 .187: 8ج) الشيخ(العربي بن المحب  -
 .14: 3ج) الفقيه(العربي بن محمد  -
 العربي بن محمد بن ٕايراهيم الساموكني االكلويــي -

 .275، 257، 130، 118: 5ج
حمد االيكراري  العربي بن محمد بن -

ٔ
 ا

 .357، 325: 13ج
 .204: 2العربي بن محمد التامانارتي ج -
ستاذ (العربي الساموكني = العربي بن محمد التانكرتي الساموكني  -

ٔ
 -ا

ديب
ٔ
 )ا

 .197، 192، 181، 180، 161، 158، 40، 33، 28، 20: 2ج
 .220، 212، 192، 182، 149، 144، 59: 3ج
 .313، 312، 153، 108: 6ج
، 118، 116، 102، 81، 78، 77، 76، 74، 73، 72، 70 :7ج

120 ،230 ،280. 
، 62، 61، 60، 59، 52، 50، 49، 48، 46، 45، 44، )43: (9ج
63 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،72 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،
80 ،81 ،82 ،83 ،85 ،86 ،92 ،101 ،102 ،117 ،169 ،171 ،

180. 
 .280، 206، 94، 93، 81، 76، 66، 60، 54، 48، 45، 27: 10ج
 .362، 294، 289، 283، 196، 36، 34، 30، 8: 11ج
 . 85: 15ج
 .99: 17ج

 )الشيخ(العربي بن محمد بن العربي االدوزي  -
 .263، 125، 51، 43: 4ج
 .163: 8ج

 العربي بن محمد بن العربي بن ٕايراهيم اليعقوبي  -
 .233، 212، 128، 8: 5ج



 .447: 13ي االكلوي جالعربي بن محمد الزاو -
 .132، 128: 4العربي المتوكي ج -
 )عبد القادر السباعي. ت(العربي المسكيني  -

 .287: 15ج
 .187: 8ج) الشيخ(العربي المشددي  -
مؤرخ (المشرفي الفاسي =العربي المشرفي= العربي المشرفي الفاسي  -

ل تيمكيدشت
ٓ
 )ا

 .325: 3ج
، 269، 265، 255، 205، 202، 201، 192، 174، 172: 6ج

270 ،275 ،277 ،321. 
 .30: 14ج
 .281، 280، 152، 151، 45: 19ج

 .263: 10العربي المعدري ج -
 .61: 14العربي المكنوزي ج -
 .61، 36: 20ج) قائد(العربي المنابهي  -
 العربي بن موماد بن الحسن الناصري  -

 .35: 10ج
 .211: 9ج) مجاهد(العربي بن الناجم المعدري  -
 ) مدرس في تيعزات بالشياظمة(لعربي الناصري ا -

 .275: 15ج
 .185: 8ج) فقيه(العربي النبار  -
 .144: 12ج) قائد(العربي بن نخال  -
 .253: 5العربي النكساري ج -
 .270، 269، 267: 18العربي بن الهاشمي ج -
 .81: 3العربي الهشتوكي ج -
 .95: 8ج) تلميذ -طالب (العربي اليعقوبي  -
ديب(موالي عرفة = فة الفاسي عر  -

ٔ
 ) ا

 .229: 14ج
 .274، 93: 15ج
 .65: 20ج

 .106: 10عروة بن حزام ج -
 .287: 1ج) ذكر في بيت شعري (عروة الرحال  -
 .247: 11عروة بن الزبير ج -
 .309: 16ج) من بوعام(عزة بنت محمد بن الحسن الشريف  -
 .85: 6ج) عالم حجازي (العزبي المدني  -
 ) الشيخ(بن عبد السالم  عز الدين -

 .108: 2ج
 .274، 273: 11ج
 .239: 13ج

 .169: 19عزرائيل ج -
 .324: 15عزوز بن عبد السالم الورزازي ج -
 .155: 13العزيز عبد الجليل بن القزيز ج -
 .231، 224: 18ج) االمام(العزيزي  -
 .الحافظ بن حجر العسقالني= العسقالني  -
بي رباح  -

ٔ
 .128: 10ج )محدث(عطاء بن ا

 .267: 16ج) قاتل الحاكم لوستري (العطاوي  -
 .76، 75: 20ج) جندي من الشاوية(العشي  -
 .الحسن العفياني= العفياني  -
 .250: 2عباس محمود العقاد ج= العقاد  -
 عقبة بن نافع الفهري التابعي القرشي  -

 .324: 3ج
 .226، 225: 11ج
 .291: 13ج

 .83: 20ج) ئدقا(عقد الكلماني المطيري  -
 .272: 9عقيل ج -
 .129: 2ج) رئيس قبيلة(عكاشة  -
 ) صحابي جليل(عكاشة  -

 .183: 7ج
 .144: 18ج

 .252: 14عكرمة بن سليمان ج -
قاوي  -

ٔ
 عكيدة بنت عبد هللا بن مبارك اال

 .176، 175: 18ج
 العالء الحضرمي= العالء بن الحضرمي  -

 .387: 3ج
 .17: 7ج

- عالل  -
بو  -

ٔ
 .68: 19ج) عدل(القراقيب عالل ا

حمد ) الطالب(عالل بن  -
ٔ
 .308: 16ج) طالب(ا

 .85: 20ج) قائد(عالل االكالوي  -

 .407، 104: 3عالل البوزياوي ج -

 .270: 18عالل البويعقوبي ج -

والد يوسف(عالل بن الحاج  -
ٔ
 ) ثائر من ا

 .281: 16ج

 ) قائد(عالل بن الحسن الرحماني  -
 .34: 20ج

 .253: 14ج) فقيه(ياطي عالل الخ -
ديب(عالل بن شقرون  -

ٔ
 ) ا

 .124، 121، 118، 117، 116، 115، 78: 7ج
 عالل بن الطاهر البعاريري السباعي  -

 .107: 19ج
 .151: 10ج) مقاوم(عالل بن عبد هللا  -
 )زعيم حزب االستقالل(عالل الفاسي  -

 .194: 9ج
 .158: 13ج
 .316: 17ج

 (عالل المرايني السوسي  -
ٔ
 .325: 15ج) ستاذا

 .319: 15ج) نائب قاضي(العلمي بن المعطي بن محمد  -
 .8: 4علقمة الركراكي ج -
 .194: 9ج) شاعر(علقمة بن عبدة  -
 .13: 6ج) من رواة الحديث(العلقمي  -
بي وقاص الليثي  -

ٔ
 علقمة بن ا

 .228، 139: 8ج
 .137: 18ج

 .243: 11ج) من الرواة(علوية  -
 (العلوي القاضي  -

ٔ
 .168: 8ج) ستاذا

- علي  -
حمد بن محمد الوجاني بالزيتونة بالقيروان(علي  -

ٔ
ستاذ ا

ٔ
) شيخ وا

 .70: 12ج
 .78: 19ج) شيخ مسن(علي  -
ل بيهي(علي  -

ٓ
 .267: 18ج) من ا

 .143: 12ج) خليفة على فاس وتادلة(علي  -
 .148: 13ج) من بونعمان -الحاج (علي  -
 .31، 11: 20ج) قائد(علي  -
 .5: 17ج) لجد االعلى لاليديكليينا(علي  -



ل بوفوس(علي  -
ٓ
 .131: 20ج) فقير من ا

 ) خادم الطريقة الدرقاوية(علي بن ٕايراهيم  -
 .130: 14ج

 علي بن ٕايراهيم بن ادريس الكادورتي  -
 .353: 3ج

 ) فقيه(علي بن ٕايراهيم االدوزي  -
 .62: 5ج
 .313، 140: 11ج
 .80: 15ج

 .189: 10ج) قائد( علي بن ٕايراهيم االندلسي -
 ) فقيه(علي بن ٕايراهيم اوبو الهوزالي  -

 .192: 12ج
 ) الحفيد(علي بن ٕايراهيم البصير  -

 .156، 144: 12ج
 .20: 5علي بن ٕايراهيم البعقيلي التافراوتي ج -
 .62: 16ج) فقير من فم تاتلت(علي بن ٕايراهيم بن بوبكر  -
/ فقيه (التازروالتي التناني  علي= علي بن ٕايراهيم التازروالي التناني  -

ستاذ
ٔ
 ) ا

 .61، 57: 12ج
 .29: 13ج
 .68: 15ج

 .133: 1علي بن ٕايراهيم التاكانزي ج -
 .40: 5علي بن ٕايراهيم  التليني ج -
 ) فقيه(علي بن ٕايراهيم الولياضي = علي بن ٕايراهيم التونودي  -

 .151، 140، 139، 117: 20ج
 .15: 5علي بن ٕايراهيم التيزكيــي ج -
 .133: 12علي بن ٕايراهيم الدليمي ج -
 ) فقيه(علي بن ٕايراهيم الدياني االيغشاني  -

 .138، 118، 115: 3ج
 .28، 25: 5علي بن ٕايراهيم الرسموكي ج -
 
 ) عالم(علي بن ٕايراهيم السكـتاني  -

 .149، 148، 147: 16ج
 .303، 301: 12ج) طالب(علي بن ٕايراهيم السماللي الساحلي  -
علي بن ٕايراهيم بن عبال = ٕايراهيم بن عبد هللا االخصاصي علي بن  -

/ فقيه (علي بن ٕايراهيم االخصاصي =الجماني العلوي االخصاصي
ديب

ٔ
 ) ا

 .149: 2ج
 .141، 137: 8ج
 .10: 10ج
 .288: 11ج
 .120: 18ج

 .73: 19علي بن ٕايراهيم بن عبد الملك الداودي الحاحي ج -
 .143: 18ج) فقيه(علي بن ٕايراهيم المجاطي  -
 بن عبد هللا  بن يعقوب السماللي  -ف-علي بن ٕايراهيم بن محمد  -

 .131، 63، 7: 5ج
 .249، 248: 12ج

حمد السماللي ج -
ٔ
 .87: 1علي بن ٕايراهيم بن محمد بن ا

) العربي االدوزي . ت(علي بن ٕايراهيم بن محمد بن الحسن االزاريفي  -
 .14، 8: 8ج

 .301، 300: 13ج) قاضي(يد علي بن ٕايراهيم بن محمد بن سع -
 .96، 95، 70: 16بن يعقوب ج -ف-علي بن ٕايراهيم بن محمد  -
 علي بن ٕايراهيم المزوضي  -

 .270، 267، 261، 260، 256: 18ج
 .55: 11علي بن ٕايراهيم الوكاكي السماللي ج -
بي جمعة  -

ٔ
 ).فقيه(علي المسفيوي = علي بن ا

بو شارب الكـثيري ج -
ٔ
 .290: 17علي ا

بي القاسم بن محمد المرابط ع -
ٔ
من تيورضيوين وتيشكجي (لي بن ا

 .246: 16ج) بٕايسافن
بي طالب  -

ٔ
 )رضي هللا عنه(علي بن ا

 .253: 1ج
 .379، 339، 322: 3ج
 .49: 5ج
 .67: 6ج
 .212، 211، 200، 195، 186، 175، 146: 7ج
 .284، 265، 242، 205، 6: 8ج
 .235، 186: 9ج
 .326، 249، 241، 230، 224، 175، 33: 11ج
 .302، 190: 12ج
 .293، 247: 13ج
 .227، 226: 14ج
 .45، 43: 17ج
 .135: 19ج

بي الطعام الرخاوي  -
ٔ
بو الطعام الرخاوي المجاطي = علي بن ا

ٔ
 علي ا

 .222: 4ج
 .217، 210: 20ج

بو اللحية البوزياوي  -
ٔ
 .130: 8ج) تلميذ(علي ا

بي الوجوه الحمزاوي البعقيلي  -
ٔ
بي= علي ا

ٔ
 )الشيخ(الوجوه  علي ا

 .296، 295: 5ج

 .105: 8ج

 .27: 18ج

جربي ج -
ٔ
 .40: 5علي ا

جهوري  -
ٔ
 ) الشيخ(علي اال

 .186: 10ج
 .300: 14ج
 .72: 17ج

 .39: 1ج) خياط(علي االحطيوي  -
حمد  -

ٔ
 .216: 11ج) والي(علي بن ا

حمد  -
ٔ
ل تاركنين(علي بن ا

ٓ
 ) الشيخ من ا

 .246: 12ج
حمد بن ٕايراهيم بن -

ٔ
: 13محمد بن عبد الرحمان االكراري ج علي بن ا

306. 
حمد االيغشاني  -

ٔ
بو الحسن = علي بن ا

ٔ
) الرئيس(علي االيغشاني، ا

 .46: 1ج
 .128، 111: 2ج
 .174، 164، )162(، 144، 135، 114، 112، 107: 3ج
 .263: 19ج

حمد  االيسكاري التهالي  -
ٔ
حمد االسكاري =علي بن ا

ٔ
 )عالم(علي بن ا

 .296، 293، 291، 290، 288، 237، 222، 136، 59: 3ج



 .119، 118: 4ج
 .125، 124، 123، )122: (8ج
 .311: 14ج

غرابو ج -
ٔ
حمد ا

ٔ
 .337: 18علي بن ا

حمد االكـتالي ج -
ٔ
 .284: 9علي بن ا

وبخيس الموسوي  -
ٔ
حمد ا

ٔ
، 145: 20ج) رسول المدني(علي بن ا

201 ،226. 

مانوزي  -
ٔ
حمد االيزربـيـيــي اال

ٔ
 ) فقيه(علي بن ا

 .227 :3ج

 .302: 6ج

حمد االيساكي  -
ٔ
 )الحسين االفراني . ت(علي بن ا

 .81: 4ج
 .109: 5ج
 .49، 47، 46: 14ج
 .106: 18ج

حمد االيسيكي  -
ٔ
شيخ (علي االيسكي = علي االيسيكي = علي بن ا

 )الحسين االفراني
 .68: 4ج
 .257، 21، 20، 16: 8ج
 .262، 161، 34: 11ج
 .306: 14ج
 .312، 31: 17ج
 .201: 19ج

حمد بن بركا  -
ٔ
يت (علي بن الطالب ا

ٔ
ي والحل في قبيلة ا

ٔ
هل الرا

ٔ
من ا

 .187: 20ج) رخا
حمد البعقيلي  -

ٔ
 علي بن ا

 .184: 16ج
 . 115: 18ج

حمد بن بلقاسم بن علي التييوتي -
ٔ
 علي بن ا

 .154، 153، 137، 78: 1ج
حمد التادارتي  -

ٔ
 .75: 17ج) عالمة(علي بن ا

حمد التا) الحاج(علي بن  -
ٔ
 )عالم(كوشتي ا

 .79، 78: 8ج
حمد التيغشيتي االلغي  -

ٔ
 علي بن ا

 .368: 1ج
 .17، )16(، 4: 3ج

حمد التناني  -
ٔ
 .185: 14ج) قاضي(علي بن ا

بو الحسن  -
ٔ
حمد التنوخي الوهري، ا

ٔ
 .252: 14ج) الشيخ(علي بن ا

حمد التوركي البعري  -
ٔ
 ) ثائر(علي نيت ا

 .281: 16ج

حمد بن الحسين االب -
ٔ
 راييمي علي بن ا

 .116: 13ج
حمد الحياني التامانارتي  -

ٔ
ستاذ(علي بن ا

ٔ
 ) ا

 .51: 7ج
حمد الرسموكي  -

ٔ
 ) شيخ(علي بن ا

 .49، 35، 34، 28، 26، 21، 16: 5ج
 .362، 208، 206، 202، 49: 11ج
 .58: 12ج
 .28: 14ج
 .416، 415، 405: 18ج

حمد الركائبي ج -
ٔ
 .89: 12علي بن ا

حمد بن سعيد  -
ٔ
 ) ذرية الركراكيينمن (علي بن ا

 .6: 4ج
حمد بن سعيد الغازي الكرسيفي  -

ٔ
 علي بن ا

 .273، 243: 3ج
حمد السكراتي ج -

ٔ
 .225: 5علي بن ا

حمد السماللي الوكاكي  -
ٔ
 علي بن ا

 .11، 8: 11ج
حمد بن صالح  -

ٔ
بناء عمومة المؤلف(علي بن ا

ٔ
 .256، 53: 2ج) من ا

حمد بن عبد هللا بن سعيد االلغي  -
ٔ
 )ئيس زاوية ٕالغر (علي بن ا

 .140، 135، 134، 128، 124، 123، )122(، 120، 119، 78: 1ج
حمد بن عبد هللا بن سعيد الساموكني  -

ٔ
 علي بن ا

 .21: 3ج

حمد بن عبد هللا الهيراني ج -
ٔ
 .151: 18علي بن ا

حمد بن محمد الركراكي  -
ٔ
حمد بن علي بن ا

ٔ
: 5ج) فقيه(علي بن ا

308 ،311. 

حمد الكرسيف -
ٔ
 .77: 17ي جعلي بن ا

حمد المارخسيني  -
ٔ
 .73: 17ج) فقيه(علي بن ا

حمد بن مبارك المزوضي  -
ٔ
 ) قائد(علي بن ا

 .263: 18ج
حمد الدرقاوي -

ٔ
حمد بن محمد بن ا

ٔ
حمد =علي بن ا

ٔ
علي بن ا

حمد االلغي الدرقاوي=الدرقاوي
ٔ
علي بن =علي الدرقاوي=علي بن ا

حمد الدرقاوي االلغي المراكشي
ٔ
حمد الدرق=ا

ٔ
اوي علي بن ا

حمد الجعفري االلغي =السعيدي
ٔ
الشيخ =علي السوسي=علي بن ا

بو الحسن االلغي=االلغي
ٔ
 )والد المؤلف(علي الدرقاوي االلغي =ا

، 195، 194، 188، 187، )184(، 114، 109، 78، 43، 38: 1ج
196 ،211 ،212 ،213 ،223 ،224 ،229 ،232 ،268 ،269 ،
270 ،271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،278 ،279 ،280 ،281 ،
282 ،283 ،284 ،289 ،291 ،292 ،294 ،297 ،304 ،315 ،
316 ،317 ،318 ،319 ،320 ،321 ،322 ،323 ،324 ،335 ،351. 

 .390، 388، 234، 55: 2ج
 .334، 191، 71، 53، 48، 45، 14: 3ج
، 307، 306، 127، 102، 91، 90، 71، 64، 63، 54، 25: 4ج

309 ،311 ،331 ،335 ،336 ،338 ،340. 
 .265، 78: 5ج
 .150، 147، 93: 7ج



، 154، 153، 140، 128، 109، 108، 104، 92، 64، 10: 9ج
157. 

 .170، 169، 161، 10: 11ج
، 146، 133، 117، 107، 95، 85، 77، 71، 69، 64، 63: 12ج

150 ،151 ،158 ،162 ،164 ،165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،170 ،
173 ،176 ،182 ،183 ،184 ،187 ،199 ،200 ،203 ،205 ،
209 ،211 ،230 ،232 ،232 ،233 ،273 ،274 ،278 ،281 ،
283 ،284 ،285 ،289 ،292 ،293 ،294 ،297 ،304 ،306 ،
307. 

، 71، 69، 67، 66، 65، 64، 63، 62، 61، 25، 24، 17: 13ج
72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،
88 ،89 ،90 ،94 ،121 ،125 ،126 ،129 ،134 ،135 ،137 ،

140 ،190 ،191 ،193 ،258 ،311 ،319 ،327 ،332 ،342 ،
362 ،363 ،364 ،366 ،369 ،370 ،372 ،373 ،379 ،380 ،
381 ،382 ،384 ،385 ،386 ،396 ،402 ،407 ،408 ،419 ،
427 ،428 ،430 ،431 ،434 ،439 ،440 ،441. 

، 75، 70، 69، 66، 63، 52، 50، 45، 44، 43، 42، 12: 14ج
76 ،83 ،85 ،86 ،94 ،101 ،110 ،114 ،115 ،119 ،120 ،122 ،

123 ،124 ،125 ،129 ،136 ،142 ،143 ،146 ،153 ،159 ،163 ،
172 ،205 ،206 ،225 ،257 ،270 ،271 ،309 ،314. 

، 73، 71، 69، 66، 65، 64، 62، 31، 21، 20، 17، 16: 15ج
76 ،119 ،121 ،133 ،134 ،137 ،142 ،145، 149 ،151 ،152 ،

157 ،169 ،177 ،188 ،193 ،194 ،232 ،233 ،235 ،238 ،
245 ،246 ،248 ،249 ،251 ،252 ،255 ،274 ،285 ،311. 

، 151، 150، 108، 47، 46، 40، 36، 32، 31، 28، 12: 16ج
161 ،171 ،177 ،184 ،187 ،190 ،192 ،234 ،237 ،249 ،
251 ،252 ،260 ،262 ،317 ،320 ،325 ،327 ،330 ،332 ،
340 ،345 ،353 ،359 ،360. 

، 139، 106، 92، 83، 75، 51، 40، 37، 36، 35، 27: 17ج
148 ،157 ،158 ،159 ،203 ،204 ،207 ،208 ،211 ،243 ،
303 ،320 ،321. 

، 237، 198، 180، 127، 103، 102، 92، 85، 84، 37: 18ج
249 ،266 ،267 ،268 ،276 ،387 ،431. 

، 42، 38، 34، 27، 26، 25، 19، 14، 13، 11، 10، 8، 7: 19ج
46 ،47 ،66 ،67 ،93 ،104 ،109 ،112 ،114 ،115 ،122 ،127 ،

128 ،129 ،141 ،145 ،157 ،158 ،159 ،160 ،165 ،172 ،174 ،
175 ،218 ،221 ،261 ،262  ،263 ،271 ،280. 

 .177، 8: 20ج
حمد بن محمد الكسيمي البوزوكي  -

ٔ
 .260 ،257: 8ج) فقيه(علي بن ا

حمد بن محمد بن محمد  -
ٔ
 .180: 3ج) هـ 1199حي  -عدل (علي بن ا

حمد بن محمد المداحي  -
ٔ
، 308: 5ج) من ذرية الركراكيين(علي بن ا

311. 
حمد بن محمد الساحلي ج -

ٔ
 .291: 12علي بن ا

حمد بن مسعود المعدري  -
ٔ
 علي بن ا

 .153، 152، 129، 28: 13ج
حمد المنوزي  -

ٔ
 علي بن ا

 .66، 65، 60 ،58: 19ج
حمد بن موسى التازروالتي  -

ٔ
 علي بن ا

 .57، 56: 12ج
حمد بن يحيا بن محمد البرجي  -

ٔ
 علي بن ا

 .29، 26: 5ج
حمد اليوسفي التيكزريني  -

ٔ
 .278، 277: 10ج) عالمة(علي بن ا

وسعيد االخصاصي  -
ٔ
، 102، 100: 12علي االخصاصي ج= علي ا

109 ،118 ،209. 
حمد التيمكيدشتيمن فقر (علي بن ٕادريس  -

ٔ
 .193، 192: 6ج) اء ا

 .256: 18علي االستيفي السباعي ج -
ستاذ(علي االسكاري  -

ٔ
 ) ا

 .14: 2ج
 .330، 327، 326، 59، 22: 11ج

 .21: 17ج) فقيه(علي االسكيني التملي  -
 ) فقيه(علي ايغيور المجاطي = علي االشلحيني المجاطي  -

 .99: 2ج
 .209: 4ج
 .84، 80: 7ج
 .222، 197، 159، 158، 154، 153، 147، 145: 20ج

 ) فقيه(علي االعضيائي السماللي = علي االعضياوي السماللي  -
 .160، 159، 157، 144، 143، 141: 3ج
 .94: 10ج

ركاز التدارتي -
ٔ
 علي ا

 .140: 14ج
كروم الموسوي المجاطي  -

ٔ
 .144: 20ج) من تانكرت(علي ا

حمد بن عبد هللا ا. ت(علي االكناري  -
ٔ
 )لصوابيا

 .102: 8ج
 .علي بن عبد هللا االلغي= علي االلغي  - 
 .181: 1ج) محمد بن عبد هللا االلغي. ت(علي االمرخسيني  -
مرير الحاحي  -

ٔ
ومارير = علي ا

ٔ
 ) رئيس حاحي(علي ا

 .39: 4ج
 .157: 14ج

 .83: 20ج) من ٕاداوزال(علي االمزالي  -
مزيل البوبكري ج -

ٔ
 .119: 18علي ا

مزيل  -
ٔ
 .118: 5البعمراني جعلي ا

مهاوش  -
ٔ
 ) كاتب(علي المكي = علي ا

 ، 283: 16ج
 .297: 17ج
 .16: 20ج

مين  -
ٔ
 علي االيرازاني = علي اال

 .100، 95، 94، 93، 71: 19ج
 .129: 14ج) فقيه(علي اوبو  -
 .350: 16ج) قائد(علي اوداود  -
 )رئيس(علي ٕاييركي الوادرمي = علي اوركي الواد ريمي  -

 .102، 100: 10ج
 .75: 18ج

وفقيري  -
ٔ
ديب(علي االفقيري االلغي = علي اال

ٔ
 )ا

 .161: 3ج
 .159: 10ج

نامري  -
ٔ
 علي إاليبوركي اال

 ).211(، 122، 121، 108: 3ج
حمد الجشتيمي. ت(علي إاليكاسي الصوابي  -

ٔ
 ) ا

 .153: 6ج
 .312، 310: 14ج) فقيه(علي إاليالني  -
مين المخزني = علي االيرازاني  -

ٔ
 )الحاج(اال

 .100، 95، 94، 93، 71: 19ج
 .167: 6ج) فقيه(االزيمري ) الحاج(علي بن  -
يوب بن ٕاسماعيل  -

ٔ
 ) عالمة(علي بن ا

 .137: 14ج



يوب بن ٕاسماعيل الركراكي  -
ٔ
على للركراكيين(علي بن ا

ٔ
 )الجد اال

 .11، 9: 4ج
 .309، 308: 5ج

 .60: 11علي باتعل ج -
 .370: 1ج) بن عبد هللا االلغيعلي . ت(علي الباعقيلي القاسمي  -
 .214: 14ج) فقير(علي بن باها  -
مغار مجاطي(علي بن باها  -

ٔ
 .129، 128: 1ج) ا

 علي البدالي بن يعزى ويهدى  -
 .181، 175: 10ج

 .91: 14علي البخاري بن غازي ج -
يت عيسى(علي البراييمي  -

ٔ
ن با

ٓ
 ) مدرس القرا

 .126: 15ج
 .95: 18ج

كلو بتزنيت(ابن برو = برو علي = علي بن برو  -
ٔ
، 209: 13ج) من ا

367 ،369. 
 .292: 15علي البزيوي ج -
 .161: 3ج) رئيس(علي البكو الماسري  -
حفاد عبد الباقي التازاروالتي(علي بن بال  -

ٔ
 .60، 57: 12ج) من ا

 .113: 18علي بن بال االخصاصي ج -
 ) عالم(علي بن بال التيكائي التاغاجيجتي  -

 .112: 9ج
 .132: 18ج) محمد بن عبد الكريم االخصاصي. ت(علي بن بلخير  -
 ) رئيس(علي بن بلعيد بن بركة  -

 .258، 248: 19ج
 ) مؤذن مسجد تاوريرت(علي بن بلقاسم  -

 .217: 12ج
 .17: 2علي بن بلقاسم الزاوي االلغي ج -
 .132: 1علي بن بلقاسم بن محمد بن عبد هللا بن سعيد ج -
ستاذ(علي البعقيلي التامري =  علي الباعقيلي -

ٔ
 ) ا

 .263: 12ج
 .97: 16ج
 .117: 18ج

 )قائد(علي البعمراني  -
 .161: 16ج
 .93، 76، 60، 56، 49، 48، 47، 39، 36، 35، 21: 20ج

 .141: 8ج) الحسين بيبيس. ت(علي بوتوميتي  -
 ) شيخ/ عالم (علي بن بوجمعة  -

 .163: 10ج
 .100، 43: 16ج

 ) قائد(علي بوهيا بوحالس = موري علي بوحالس الس -

 .197: 12ج

 .230: 15ج

ستاذ(علي البودراري العبالوي  -
ٔ
 .371: 2ج) ا

 )قائد(علي بودميعة = علي ابودميعة التازروالتي  -

 .112: 1ج

 .334، 333، 279، 208: 3ج

 .137، 41، 40: 5ج

 .7: 7ج

 .157، 99: 9ج

 .207، 205، 204، 132، 123: 11ج

 .56: 12ج

 .393، 282، 281، 218: 13ج

 .244: 16ج

، 312، 311، 309، 308، 307، 306، 284، 184، 176: 18ج

324 ،329 ،405 ،409 ،424. 

 .93، 88، 84: 19ج

بن عبد هللا  بن يعقوب السماللي  -ف-علي بن ٕايراهيم بن محمد  -

 .131، 63، 7: 5ج

 .237: 5علي بن بورحيم االيغير ملولني ج -

ابن بورحيم = علي بن بورحيم = عركوبي الجراري علي بن بورحيم ال -

 ) رئيس(

 .96، 94، 93، )88: (14ج

 .152، 150، 149، 148: 19ج

علي =علي البوضاضي االخصاصي=علي بوضاض الفرضي االخصاصي -

ستاذ(بوضاض 
ٔ
 ) ا

 .344، 326: 1ج

 .34: 2ج

 .71: 7ج

 ). 134: (8ج

 .8: 9ج

 .123: 18ج
 ) د االستقاللعالم طرفاية بع(علي بوعيدة  -

 .167: 20ج
علي نبوهوش = علي نبوهوش نايت علي = علي بن بوهوش المجاطي  -
 ) قائد(

 . 244: 2ج
 .211: 3ج
 .140: 18ج
 .220، 219، 218، 217: 20ج

علي = علي البوعالشي المجاطي = علي البيعالشي المجاطي  -
 ) فقيه(البيعالشي 

 .236: 8ج
 .31: 9ج
 .144: 14ج

علي بيجكلين االمسراوي = الكرسيفي االمسراوي  علي بيجكلين -
 االفراني 

 .64: 7ج
 .82: 17ج

 .129: 8ج) تلميذ(علي بن بيهي التادارتي  -
) محمد بن مسعود المعدري . ت(علي بن بيهي اليعيشي البراييمي  -

 .30: 13ج
 .188: 19ج) محبوبة الشاعر(علية  -
، 268، 248: 4ج) ربه من مرافقي مربيه(علي التازروالتي إاليليغي  -

270. 



 .165: 4ج) قائد(علي التاالمتي  -
 .118: 5علي التدارتي البعمراني ج -
 .33: 6ج) من فقهاء مكناسة(علي التلمساني  -
ستاذ(علي التناني السبعي  -

ٔ
 ) ا

 .264: 1ج
 .139، 135، 132: 14ج
 .294، 291: 15ج
 .134، 129: 18ج

 .187: 8ج) الحاج شيخ(علي التماسيني  -
 .25: 11علي تمسي ج -
 .160: 18التازاريني ج= علي بن التهامي  -
ستاذ(الحاج علي = علي التوفلعزتي  -

ٔ
 ) ا

 .321، 318، 317: 5ج
 .255، 167: 6ج
 .188، 131، 123: 8ج
 .227، 204، 45: 14ج
 .259، 256: 16ج
 .297، 296، 294، 293، 246، 158: 17ج

 .364: 2علي التيغشيني ج -
 . 171، 170: 18يلكاتي جعلي الت -
 .علي بن محمد بن محمد بن بلقاسم التيييوتي= علي التيييوتي  -
 .11: 19ج) المحجوب(علي نتركا  -
 .86: 16ج) شاعر(علي الجارم المصري  -
 .195: 17علي الجراري ج -
 علي بن جامع التمنارتي  -

 .285: 7ج
 .93: 14ج

 .76: 18علي الجبهي الماسي ج -

 .232: 6ج) فقيه(ري علي الجبي -

 .123: 18علي الجزار الوسيارني الحاحي ج -

 ) فقيه(علي الجزولي التملي  -

 .9: 2ج

 .37، 18: 17ج

 .372: 18ج

 ) شاعر(علي بن الجهم  -

 .189: 9ج
 .134: 10ج

 .123: 16ج) شيخ(علي الجزيري  -
 ) شيخ وفقيه(علي الجمل الدرقاوي  -

 .266، 217، 212: 1ج
 .325: 4ج
 .418 :13ج
 .31: 15ج
 .31: 19ج

 .235: 18علي الحانكيري ج -
 .103: 11علي حرازم ج -
علي بن الحبيب السكرادي = علي بن الحبيب البوسليماني الجراري  -

ديب(علي بن الحبيب = ابن الحبيب = 
ٔ
 )المؤرخ واال

 .271، 270، 183: 1ج
 .153: 2ج

 .125، 79، 75: 4ج
 .242، 237، 106، 69، 68، 67، 66: 5ج
 .285، 183، 174، 140، 76: 6ج
 .141، 94: 7ج
 .256، 241، 227، 183، 143، 142، 141، 140، 61، 59: 8ج
 .231، 111، 107، 106: 9ج
 .252، 244، 80، 69، 43، 37، 32: 10ج
 .270، 263، 200، 158، 126، 110، 53: 11ج
 .305، 300، 96: 12ج
، 244، 229، 226، 209، 208، 150، 121، 43، 37، 34: 13ج

261 ،263 ،326 ،331 ،346 ،349 ،353 ،356 ،357 ،380 ،
391 ،396 ،435. 

 .98، 97، 46، 27، 24: 14ج
 .227: 16ج
 .295، 67، 66: 17ج
، 108، 105، 104، 99، 94، 93، 90، 89، 87، 56، 29: 18ج

153. 
، 198، 176، 172، 171، 161، 153، 149، 147، 116، 111: 19ج

199 ،200 ،201 ،202 ،203 ،207 ،209. 
 .211: 20ج

 .84: 3ج) فقيه(علي بن الحبيب بن الحسن  -
 علي بن الحبيب السباعي الكسيمي  -

 .282: 12ج
 ).145: (14ج

: 13علي بن الحسن بن ٕايراهيم بن يحيا بن عبد هللا بن سعيد ج -
404. 

بو بن الحسن بن ٕايراهيم  -
ٔ
 ) قاضي(علي ا

 .199، 194: 16ج
 لباعمراني علي بن الحسن ا -

 .180، 179، 178: 12ج
 .242: 16علي بن الحسن التوماناري ج -
 .45: 7علي بن الحسن الدياني الصحراوي ج -
 .147: 18ج) فقيه(علي بن الحسن بن حمو التازولتي العداني  -
 .141: 18علي بن الحسن بن عبو ج -
مرين الدليميين الهشتوكيين ضد (علي بن الحسن  -

ٓ
حد المتا

ٔ
ا

نفلوس
ٔ
 .116: 14ج) ا
 .195: 10علي بن الحسن المراكشي ج -
 ) عدل(علي بن الحسن بن مسعود  -

 .10: 4ج
 .138: 14ج

 .270: 10علي بن الحسن الموساكني ج -
 علي بن الحسن بن نوح بن يعزى ويهدى  -

 .181، 177: 10ج
 .281: 16ج) ثائر(علي بن حسون  -
 .231: 3علي بن الحسين االيزربييــي ج -
 ن الحسين االيدكوراني المجاطي علي ب -

 .222: 20ج
 .174: 12علي بن الحسين بن سعيد بن عبد هللا الباعمراني ج -
 .222: 7علي بن الحسين التيموالئي ج -
 .292: 15علي بن الحسين الدمناتي ج -
 ) تلميذ(علي بن الحسين الكرموني المجاطي  -

 .236: 8ج



) الشيخ(ماني الصحراوي علي بن الحسين بن محمد بن موهوب الدي -
 .35: 7ج

 .9: 11علي بن الحسين بن علي السماللي ج -
 .270: 17علي بن الحسين الوادريمي ج -
 .83: 1علي بن حسين بن يبورك بن مسعود ج -
 .24: 20علي بن حماد ج -
مغار بتزنيت(علي بن حمو  -

ٔ
 ) ا

 .248، 225: 20ج
 ) قائد(علي الخراز  -

 .253: 10ج
 .182: 12ج

 .263: 10ج) فقيه(علي الخمسي البعمراني  -
 ) الرئيس(علي بن خليل بن بال االيشتي = علي بن خليل  -

 .132: 2ج
 . 263، 262: 19ج

ستاذ/ الشيخ (علي الخياطي  -
ٔ
 )ا

 .37: 10ج
 .253، 195، 153، 139: 14ج
 .291: 15ج
 .134، 127، 126: 18ج

 .58: 19علي الخواص ج -
ستاذ(علي بن الخوجة  -

ٔ
 .70: 12ج) اال

سكن(علي بن داود  -
ٔ
 .209: 10ج) فقيه ا

 .109، 107: 17ج) الحاج(علي بن داود  -
 .101: 8ج) تلميذ(علي بن داود الكرسيفي  -
 علي بن داود بن سليمان االيموكاديري  -

 .243: 16ج
 .111: 20ج) الشيخ(علي الدرقاوي الديلمي  -
حمد بن محمد= علي الدرقاوي االلغي  -

ٔ
حمد الدرقاوي  علي بن ا

ٔ
بن ا

 .االلغي
 )عالم/ الفقيه (علي الدمناتي المراكشي  -

 .24: 1ج
 .252: 6ج
 .56: 8ج
 .234: 11ج
 .232: 12ج
 .195: 14ج
 .84، 81، 80، 77: 18ج

 .64: 15علي بن الدكالي ج -
 ) الشيخ(علي الدليمي الهشتوكي  -

 .282: 2ج
، 125، 124، 123، 122، 121، 120، 119، 116، )108: (14ج

159 ،163. 
 .233: 15ج

يت الديوان(علي الديواني  -
ٔ
 ) حاج من ا

 .279: 17ج
يت بوياسين(علي الرائسي  -

ٔ
 ) من كبراء قبيلة ا

 .13، 9، 8: 20ج

 .158: 14علي بن الريس االخصاصي ج -

 )باشا تارودانت(علي الراشدي  -

 .257، 255: 14ج

 .155: 16ج

 .11: 14علي الرجيالتي العميري ج -

 .271: 18لي الرحالي المتوكي جع -

 )شيخ/ موالي (علي الرحماني  -
 .276: 2ج
 .172: 20ج

ستاذ(علي الرسموكي التيروكـتي  -
ٔ
 ) ا

 .11: 5ج
 .117: 9ج

 .195: 18ج) عدل(علي الروداني  -
حمد التيمكيدشتي. ت(علي الزدوتي  -

ٔ
 ) ا

 .252: 6ج
 )خطاط(علي الزرقاني  -

 .168: 8ج
 .247: 10ج

 .33: 11غاغ بن بوعلي السماللي جعلي بن ز  -
قاوي ج -

ٔ
 .166: 18علي بن زيان بن موسى اال

 .226: 14علي زين العابدين ج -
 .63: 20ج) قائد(علي السادني  -
 .157: 12علي بن الساخي الركائبي ج -
 .14: 8ج) دفين وصاحب القبة بجبل درن (علي بن سامح  -
 ) فقيه(علي السباعي = علي السباعي الكسيمي  -

 .31: 13ج

 .192، 182، 164، 161، 158، 155، 154، 86: 14ج

ستاذ(علي بن سعيد  -
ٔ
 .192: 16ج) اال

 )من جبل الكست/ شارح المدونة (علي بن سعيد  -

 .137: 14ج

وكنار(علي بن سعيد  -
ٔ
ل تاالت ا

ٓ
 ) من ا

 .314: 11ج

ستاذ بالمدرسة اليعقوبية(علي بن سعيد  االخصاصي  -
ٔ
 )ا

 .346، 174، 164، 163، 127، 52: 2ج
 .298: 3ج
 .114: 5ج
 .322، 313: 13ج

 .133: 14ج) رجل صالح(علي بن سعيد  -
حمد االساكي  -

ٔ
 علي بن سعيد بن ا

 . 224، 222، 219، 216: 12ج
كماري ج -

ٔ
 .155: 11علي بن سعيد اال



مسري  -
ٔ
 .9: 3ج) فقيه(علي بن سعيد اال

 .137: 18علي بن سعيد البخاري ج -
= علي بن سعيد الهاللي االياللني = د التلعتي الهاللي علي بن سعي -

علي بن سعيد الهاللي االياللني = علي بن سعيد بن محمد االياللني 
بو الحسن 

ٔ
مسليتـني، ا

ٔ
 ) فقيه(التلعتي التاالتي اال

 .206، 184، 179، 153، 31: 6ج
 .138: 8ج
 .279، 278، 276: 9ج
 .309، 305، 303: 11ج

ستاذ(فلعزتي علي بن سعيد التو -
ٔ
 .283: 9ج) ا

بو الحسن -
ٔ
 علي بن سعيد الركراكي الدويماللني، ا

 .308، 307: 5ج
 .290: 11ج

 .83: 5علي بن سعيد السكراتي ج -

، 18، 9: 17ج) فقيه/ قاضي(علي سعيد بن محمد االيديكلي التملي  -

24. 

 علي بن سعيد بن موسى البوشيكري  -

 .138: 11ج

 ) فقيه(علي بن سعيد اليعقوبي = االياللني علي بن سعيد اليعقوبي  -
 .336: 3ج
 .165، 80: 6ج
 .254: 9ج
 .36: 10ج
 .155: 11ج
 .303، 300، 294، 89، 88: 14ج
، 240، 238، 231، 222، 221، 220، 218، 106، 81: 20ج

275. 
) علي بن عبد هللا االلغي. ت(علي السماللي التاكانتي االخصاصي  -

 .371: 1ج
 .245: 16مان االماللي جعلي بن سلي -
 .270: 13ج) صاحب الشرطة في فترة السعديين(علي بن سليمان  -
 .81: 3علي بن سليمان البوكرفاوي البعمراني ج -
 .292: 15ج) عالمة(علي بن سليمان الدمناتي  -
 .415: 3ج) شاعر(علي بن سمهر الكرسيفي  -
 .علي الدرقاوي= علي السوسي  -
 .124: 16ج) خشي(علي السيراملسي  -
 .262، 261: 11علي السيكي ج -
 .168: 19ج) قائد(علي السيموري  -
 .46: 14علي السيوطي ج -
 .150، 149: 15ج) الفقير(علي الشاطر  -
 .281: 16ج) ثائر(علي بن شاكوش  -
 .46، 40: 7ج) الشيخ(علي بن شاكر البربوشي  -
ي الشريف عل= المولى الشريف العلوي = علي الشريف ) موالي( -

 )السلطان العلوي(العلوي السجلماسي 
 .213: 8ج
 .350، 349، 347، 310، 280، 277: 16ج
 .242، 184، 159: 18ج

 .31: 20ج
 .128: 16ج) شيخ(علي الشريف الحنفي  -
قاويين(علي بن الشبلي بن يعلى  -

ٔ
 .275: 9ج) نسب الجعفريين اال

 .278: 9علي الشمولي ج -
كالوي/ قائد (علي بن صالح  -

ٔ
 ) خليفة اال

 .76: 20ج
حمد االوفقيري  -

ٔ
علي بن صالح االوفقيري االلغي = علي بن صالح بن ا

ستاذ/فقيه(علي بن صالح = 
ٔ
 )ا

 .368، 344، 133، 112، 91، 79: 1ج
 . 90، 74، 70، )68(، 66، 12: 2ج
 .218، 217، 160، 100: 3ج
 .300، 289: 5ج
 .97، 32، 27: 9ج
 .159: 10ج

 )تلميذ(االسكيواري االكماري  علي بن صالح -
 .253: 8ج

شيخ محمد بن سعيد االكناري (علي بن صالح الدوسكاوي  -
 .286: 9ج) االياللني

ستاذ(علي بن صالح بن عبد الرحمان البعمراني  -
ٔ
، 248: 10ج) ا

250. 

، 177، 175: 10ج) شريف صالح(علي بن صالح بن يعزى ويهدى  -

181. 

 ) شيخ(د الحق الصعيدي علي بن عب= علي الصعيدي  -

 .207: 8ج

 .303، 159: 11ج

 .252: 11علي الصنهاجي الدوار ج -

 ) الشيخ(علي بن الطاهر االفراني  -

 .137: 3ج

 .251، 220، 176: 8ج

علي بن الطاهر الرسموكي المحجوبي = علي بن الطاهر الرسموكي  -

 )العالمة(
 .369: 1ج
 .274، 273: 4ج
 .313، 237، 127، 100، 65: 5ج
 .220، 180، 72: 8ج
 .211، 29: 9ج
 .96: 10ج
 .307، 265، 222: 12ج
 .328، 235، 224، 220، 116: 13ج
، 43، 41، 39، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 24، 15، )14: (14ج

46 ،51 ،52 ،55 ،57 ،59 ،63 ،65 ،66 ،77 ،131 ،198. 
 .397، 390، 365: 18ج
 .204، 42، 41، 40: 19ج

 .232: 12االكماري جعلي بن الطيب  -
 .94: 11علي بن الطيب بن خالد االغرباوي ج -
 .135: 14علي بن عابد االنصاري ج -



علي بن عبد الرحمان الساموكني = علي بن عبد الرحمان االنامري  -
 .105، 103: 9ج) عالم(
 ) عدل(علي بن عبد الرحمان التامانارتي  -

 .285: 7ج
 (علي بن عبد الرحمان  -

ٓ
 .36: 17ج) ل الغازي فقيه من ا

 علي بن عبد الرحمان العمراني الحسني  -
 .252: 11ج

 ) شيخ(علي بن عبد الرحمان بن عبد هللا  -
 .67: 7ج

، 89، 87: 17ج) فقيه(علي بن عبد الرحمان بن محمد بن بلقاسم  -
91. 

علي = بن محمد بن عبد هللا  -ف-علي بن عبد الرحمان بن محمد  -
 .الجراري 

 .334: 4ج) العابد من الرحيالت(بد السالم الرحيالتي علي بن ع -
 .27: 17علي بن عبد السالم الكرسيفي ج -
ل العالم(علي بن عبد السالم بن محمد  -

ٓ
 .202: 17ج) من ا

حمد الجشتيمي. ت(علي بن عبد الصادق السويري  -
ٔ
 .153: 6ج) ا

ل يعزى ويهدى(علي بن عبد القادر  -
ٓ
 .182، 177: 10ج) من ا

 .95: 18بن عبد الكريم الرزيقي ج علي -
ستاذ (علي بن عبد هللا  -

ٔ
 ) من االسرة اليزيدية -ا

 .275، 273، 266، 265: 5ج
 .266، 223، 216: 20ج

 .178: 20ج) من ٕاد غزال(علي بن عبد هللا  -
 .245: 15علي بن عبد هللا السويري ج -
ل يعزى ويهدى(علي بن عبد هللا  -

ٓ
 ) من ا

 .184: 10ج
حمد بن علي ب -

ٔ
 عمرو الوكاكي السماللي) الحاج(ن عبد هللا بن ا

 .14، 13: 5ج
 .49: 11ج

حمد بن عبد هللا الشرحبـيلي -
ٔ
 علي بن عبد هللا بن ا

 .247، 239: 18ج

 .158: 10علي بن عبد هللا البعقيلي ج -

 )الحاج(علي بن عبد هللا البورجيالتي الهشتوكي  -

 ).159: (19ج

 الشي المجاطي علي بن عبد هللا البوع -

 ).149: (18ج

 علي بن عبد هللا التامدولتي الساموكني  -
 .99: 9ج

 .247: 18علي بن عبد هللا التاوالتي المنابهي ج -
 .175: 20ج) عالمة(علي بن عبد هللا الجزولي  -
 علي بن عبد هللا بن الحسن الساموكني  -

 .88: 9ج
 ) رجل صالح(علي بن عبد هللا الرجيالتي  -

 .119، 110: 2ج
بو =علي بن عبد هللا بن صالح االلغي  -

ٔ
علي بن عبد هللا االلغي، ا

عالمة وعميد (علي بن عبد هللا الحصني = علي االلغي = الحسن 
 )المدرسة االلغية

، 159، 158، 114، 79، 66، 63، 58، 44، 43، 38، 31: 1ج
160 ،171 ،173 ،175 ،177 ،179 ،180 ،181 ،186 ،199 ،232 ،
238 ،240 ،260 ،262 ،292 ،293 ،296 ،299 ،305 ،313 ،
316 ،317 ،)325( ،326 ،327 ،328 ،329 ،330 ،331 ،332 ،

337 ،338 ،339 ،344 ،348 ،351 ،354 ،356 ،361 ،364 ،
366 ،377 ،379 ،382 ،383 ،385 ،386. 

، 56، 54، 48، 42، 34، 26، 24، 21، 20، 19، 16، 14، 7: 2ج
58 ،59 ،60 ،61 ،62، 69 ،73 ،75 ،76 ،81 ،82 ،83 ،85 ،
91 ،99 ،100 ،101 ،110 ،117 ،124 ،125 ،127 ،128 ،129 ،

132 ،134 ،138 ،153 ،157 ،159 ،165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،
170 ،179 ،180 ،184 ،187 ،192 ،201 ،204 ،206 ،207 ،
213 ،215 ،231 ،232 ،241 ،242 ،346 ،366 ،376 ،377 ،
384 ،388 ،390. 

، 134، 133، 131، 88، 84، 47، 32، 31، 30، 29، 27: 3ج
135 ،136 ،137 ،138 ،139 ،143 ،150 ،153 ،163 ،166 ،169 ،
181 ،184 ،215 ،234 ،237 ،238 ،253 ،255 ،256 ،258 ،
320 ،344 ،345 ،368 ،372 ،383 ،386 ،387 ،390 ،391 ،
398. 

، 125، 118، 117، 107، 73، 69، 67، 63، 62، 54، 36: 4ج
142 ،163 ،168 ،202 ،207 ،221 ،248 ،250 ،251 ،277 ،
281 ،282 ،283 ،286 ،287 ،299 ،300. 

 .295، 290، 234، 227: 5ج
 .313، 312، 167، 117، 108، 105، 104: 6ج
، 105، 104، 102، 94، 93، 79، 77، 74، 73، 72، 71: 7ج

109 ،110 ،112 ،113 ،114 ،157 ،159 ،240 ،247 ،260 ،
262 ،263 ،264 ،265 ،267 ،268 ،269 ،274 ،286. 

 .252، 250، 178، 177: 8ج
، 44، 39، 36، 24، 23، 21، 19، 17، 16، 11، 10، 9، 8: 9ج
45 ،52 ،53 ،54 ،56 ،58 ،59 ،62 ،63 ،65 ،69 ،91 ،93 ،
97 ،101 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،111 ،114 ،117 ،

121 ،134 ،136 ،139 ،140 ،142 ،153 ،154 ،155 ،160 ،161 ،
169 ،173 ،174 ،175 ،180 ،231 ،232 ،238 ،242 ،255 ،
256 ،261 ،287. 

، 77، 76، 72، 66، 51، 50، 49، 48، 47، 28، 18، 8، 7: 10ج
81 ،87 ،94 ،95 ،101 ،102 ،106 ،107 ،108 ،110 ،111 ،

112 ،119 ،120 ،152 ،154 ،157 ،160 ،162 ،163 ،165 ،
212 ،213 ،214 ،215 ،221 ،228 ،233 ،237 ،248 ،270 ،
271 ،280. 

، 239، 233، 209، 139، 130، 126، 125، 121، 63، 59: 12ج
240 ،241. 

 .399، 398، 334، 333، 76، 28: 13ج
 .293، 271، 114: 14ج
 .218، 48: 15ج
، 164، 163، 146، 145، 138، 117، 92، 63، 21، 20: 18ج

339. 
، 263، 262، 254، 246، 220، 219، 210، 153، 10: 19ج

267 ،268 ،269. 
، 131، 130، 129، 128، 127، 126، 125، 121، 103: 20ج

137 ،141 ،142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،153 ،154 ،
155 ،156 ،157 ،158 ،160 ،175 ،188 ،193 ،194 ،195 ،200 ،
208 ،214 ،219 ،226 ،266. 

ستاذ(ح الوفقاوي علي بن عبد هللا بن صال -
ٔ
 .72، 63: 3ج) ا

 .98: 11علي بن عبد هللا بن عبد الوافي االغراباوي ج -
 .81: 15ج) فقيه(علي بن عبد هللا بن عمر بن محمد بن عبد السميح  -
 .28: 5علي بن عبد هللا بن عمرو السماللي االوكضيضي ج -
 .251: 9ج) شيخ(علي بن عبد هللا الكرسيفي  -
ل عبد هللا بن سعيد ( الكلولي علي بن عبد هللا -

ٓ
 .22: 13ج) من ا



علي بن عبد هللا =علي بن عبد هللا الكوسالي الوكاكي السماللي -
وعبو الهشتوكي. ت(الكوسالي 

ٔ
 )محمد ا

 .193: 3ج
 .236: 8ج
 .346، 59: 11ج
 .44: 14ج

 .85: 17بن عبد الرحمان  ج -ف-علي بن عبد هللا بن محمد  -
 .237: 19بن ويساعدن ج -ف-محمد  علي بن عبد هللا بن -
: 2ج) المدني بن علي الصالحي. ت(علي بن عبد هللا المستالئي  -

148. 
ستاذ(علي بن عبد الملك الكسيمي  -

ٔ
 ) ا

 .10: 4ج
 .255: 8ج
 .145، 138: 14ج

 )السلطان الموحدي(علي بن عبد المومن  -
 .25: 14ج

 .33: 6ج) من فقهاء مكناسة(علي بن عبود  -
 .30: 13بن عثمان التازروالتي جعلي  -
 .59، 57: 12ج) فقيه(علي بن عثمان بن علي  -
 .253، 252: 3علي بن عدي اليوسفي ج -
 العربي الكسيمي ) الحاج(علي بن  -

 .186، 182، 176: 14ج
ستاذ(علي بن العربي االساوي  -

ٔ
 .209: 10ج) ا

 علي بن العربي الفركالوي الرسموكي  -
 .296: 15ج

 ) قائد(العربي الكرواني المجاطي  علي بن -
 .411، 394: 3ج

 ) شيخ(علي بن العربي الهواري  -
، 297، 295، 292، 291، 290، 289، 288، 287، 279: 16ج

302. 
 .303: 11علي العروسي ج -
 علي بن علي بن عبد هللا التاوالتي  -

 .248، 247، 239: 18ج
، 177: 10ج) دفين وادي الحرب(علي بن علي بن يعزى ويهدى  -

182. 
 ) قاضي(علي بن عمر االلياسي الماسي  -

 .230: 8ج
 .85: 18ج

 .259: 19علي بن عمر بن بركة ج -
 ) ثائر(علي بن عمرو البنكي اليعزى  -

 .281: 16ج
 علي بن عمر التازيمامتي السماللي -

 .343، 18: 11ج
 ) ابن القائد عياد(علي بن عياد الجراري  -

 .92: 18ج
 .214، 213 ،209: 19ج

 )وزير(ولد الباشا حمو = بن عيسى ) الحاج(علي  -
 .24، 22: 20ج

قطاب الطريقة التيجانية(عيسى التماسيني ) الحاج(علي بن  -
ٔ
حد ا

ٔ
) ا

 .103: 11ج
 .148: 19ج) رئيس(علي بن غانم  -
 ) رئيس(علي فال بن خناثة بنت عمر  -

 .281: 19ج

ستاذ(علي بن الفاضل  -
ٔ
 .157، 156: 16ج)  ا

 .29: 9علي القاسمي البعقيلي ج -
 .256: 14ج) فقيه(علي القرمودي  -
 .335: 18علي القصير ج -
 .316: 11علي الكراتي ج -
 .290، 18: 19ج) فقيه(علي الكزولي التملي  -
 .253: 14علي الكيكي االكدوري ج -
 .320: 2ج) رئيس قبيلة بالحسيمة(علي اللوه  -
 .275: 5علي المارخسيني الكرسيفي ج -
 .278: 10علي المارسي المعدري ج -
 .367: 3ج) قائد(علي بن مالك  -
حمد المانوزي = علي المانوزي  -

ٔ
 .علي بن ا

حد رجال القائد المدني االخصاصي(علي بن مبارك  -
ٔ
 .152: 20ج) ا

 .38: 16ج) رئيس(علي بن مبارك الجياللي  -
 .253: 18علي بن مبارك الدامسيري ج -
 .5: 18ك الرسموكي جعلي بن مبار  -
 .153: 10علي بن مبارك السالمي ج -
 علي بن مبارك المتوكي  -

 .266: 18ج
 .95، 88، 87: 20ج

 علي بن مبارك البوالطيبي الهشتوكي  -
 .116: 18ج

حمد الوادنوني(علي المجاطي  -
ٔ
 .116: 19ج) خادم ومريد موالي ا

 .303، 185 :6ج) الحسن التيمكيدشتي. ت(علي المجاطي االعداني  -
 .210: 20علي بن مبارك المجاطي الرخاوي ج -
ستاذ(علي بن محمد التوزونتي المجاطي = علي المجاطي  -

ٔ
 ).ا

ل يعزى ويهدى -دفين درعة (علي بن محمد الشيخ  -
ٓ
: 10ج) من ا

179 ،184. 
 علي بن محمد االسريري الوادنوني  -

 .191: 12ج
 .108: 14ج) هيم الدليميجد القائد ٕايرا -الرئيس (علي بن محمد   -
حمد بن موسى(علي بن محمد  -

ٔ
والد سيدي ا

ٔ
 ) من ا

 .287: 18ج
كليد ج -

ٔ
 .203: 10علي بن محمد ا

وباكي  -
ٔ
ستاذ بالعوينة (علي بن محمد ا

ٔ
: 5ج) المحفوظ االدوزي . ت -ا

238. 
 .283: 10ج) رئيس(علي بن محمد االيليغي  -
 االيكدماني المجاطي -ف-علي بن محمد  -

 .192، 191: 3ج
 ) فقيه(علي بن محمد االيموكاديري  -

 .122: 9ج
 .251، )238: (16ج

 .381: 18علي بن محمد االيميكي االيسافني ج -
 علي بن محمد االيكراري  -

 .420، 363، 361، 360: 13ج
شامو االغراباوي  -

ٔ
 علي بن محمد بن ٕايراهيم ا

 .125، 82:  11ج
حمد الركراكي -

ٔ
 علي بن محمد بن ا

 .10 :4ج
حمد بن موسى -

ٔ
 علي بن محمد بن ا

 .281: 13ج
حمد بن الحسن  -

ٔ
حمد بن ا

ٔ
 علي بن محمد بن ا

 .138: 14ج



حمد  -
ٔ
 .6: 17ج) من عقب يعزى بن موسى(علي بن محمد بن ا

حمد االوايــي  -
ٔ
 ) فقيه(علي بن محمد بن ا

 .77: 17ج
 علي بن محمد  االشكر الكرسيفي  -

 .27: 17ج
حمد -

ٔ
بو الزين ج -ف-بن محمد  علي بن محمد بن ا

ٔ
: 17االنيكوي، ا

91 ،92 ،93 ،94. 
 .259: 19علي بن محمد بن بلعيد التوزونيني ج -
بي بكر الرسموكي  -

ٔ
 علي بن محمد بن ا

 .26، 25، 20: 5ج
 علي بن محمد البوسليماني  -

 .234، 233، 232، 145: 11ج
 .202: 6ج) فقيه(علي بن محمد البزيادي  -
 ) فقيه(بسعيدي علي بن محمد ال -

 .161، 156، 154: 16ج
 .281، 279: 12علي بن محمد البونعماني ج -
 ) فقيه(علي بن محمد بيجلبان الكرسيفي  -

 .213، )211: (12ج
 )شريف(علي بن محمد التازروالتي  -

، 199، 149، 128، 127، 125، 124، 123، 122، 120: 20ج
200. 

بن محمد التازونتي العداني علي = علي بن محمد التوزنتي المجاطي  -
ستاذ(المجاطي 

ٔ
 ) ا

 .197، 151: 1ج
 .147، 146، 145، )144: (18ج

 .55: 14علي بن محمد التاكاتي ج -
 .77، 76: 17ج) فقيه(علي بن محمد التهالي  -
 .303: 6ج) فقيه(علي بن محمد التيواضوئي  -
 )دفين مدينة فاس(علي بن محمد الحارثي  -

 .54: 12ج
 )رئيس(محمد بن الحسين علي بن  -

 .126، 125، 120، 59، 56: 12ج
 )رئيس(علي بن محمد  بن الحسين بن هاشم  -

 .153: 19ج
 .207: 6ج) فقيه(علي بن محمد بن حساين  -
 .91: 9علي بن محمد بن الحسين االيليغي ج -
 ) فقيه(علي بن همو = علي بن محمد  بن داود  -

 .132: 8ج
مين (علي بن محمد الزراري  -

ٔ
 )ا

 .200، 199: 15ج
 .280: 19علي بن محمد سالم بن الحبيب بن بيروك الصحراوي ج -
 )فقيه ومفتي(علي بن محمد بن سعيد التيلكاتي  -

 .173، 172: ج   

 علي بن محمد  بن سعيد بن عبد هللا بن ٕايراهيم  -

 .412: 18ج

 )قاتل جافور (علي بن محمد بن سليمان  -

 .158: 9ج

 بن عبد الرحمان الكـثيري  علي بن محمد -

 .246: 9ج

) من ذرية سيدي وساي(علي بن محمد بن عبد الرحمان الركراكي  -

 .256: 16ج

 علي بن محمد بن عبد السالم االساكي  -
 .221، 216: 12ج

 .239: 6ج) طالب وتلميذ(علي بن محمد بن عبد الكريم المانوزي  -
ل المرس(علي بن محمد بن عبد هللا  -

ٓ
 )من ا

 .254: 17ج
 .16: 3علي بن محمد بن عبد هللا التيغشيتي ج -
 علي بن محمد بن عبد هللا بن يعقوب السماللي -

 .112: 5ج
 .249: 12ج

: 10ج) عالمة(علي بن محمد بن عبد الواحد التادرارتي البعمراني  -
243. 

 .237: 8ج) تلميذ(علي بن محمد العزاوي  -
 لني علي بن محمد بن علي اليعقوبي االيال  -

 .239، 230، 218: 17ج
حمد االلغي  -

ٔ
 علي بن محمد بن علي بن ا

 .266، 264، 263، 258، 241: 2ج
 )قتيل ٕايليغ(علي بن محمد بن علي  -

 .173: 19ج
 علي بن محمد العمري البونعماني  -

 .30: 13ج
 علي بن محمد بن عيسى البعمراني البعقيلي -

 .255: 10ج
 االقاوي بن مبارك  -ف-علي بن محمد  -

 .175، 172: 18ج
 .87: 9االنامري الساموكني ج -ف-علي بن محمد بن محمد  -

 )الفقيه والحاج(علي بن محمد بن محمد بن بلقاسم التييوتي االلغي  -

 ).154: (1ج

 .253، 245: 8ج

ستاذ(علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمان االكراري  -
ٔ
: 13ج) ا

365. 

 الوجاني بن محمد  -ف-علي بن محمد  -
 ).68: (12ج

جد مرابطي تيزنيت (بن يعقوب  -ف-علي بن محمد بن محمد  -
يت علي

ٔ
 .70: 16ج) المعروفين با

 .59: 11علي بن محمد بن مسعود الكوسالي ج -
 علي بن محمد بن ناصر الدرعي -

 .13، 12، 11، 9: 6ج
 .34: 10ج
 .55: 12ج
 .104: 16ج

 .اليرازانيعلي ا= علي بن محمد المناني الزيراي  -
ستاذ(علي  بن محمد بن موسى  -

ٔ
 .107: 17ج) ا

 علي  بن محمد الهواري  -
 .284، 277، 268: 13ج



 .274، 273، 272: 18ج
 الولتيتي  -ف-علي بن محمد  -

 . 245، 244: 12ج
 .96: 12علي بن محمد واعزيز الكبير ج -
 ) شيخ(علي بن محمد بن ويساعدن  -

 .58: 16ج
 .239، 234، 233، 15: 19ج

 )عالم(علي بن محمد اليعزاوي الهشتوكي  -
 .58: 8ج

 ) شيخ(علي بن محمد اليعقوبي  -
 .254: 6ج
 .284: 9ج

ستاذ(علي بن المدني التاغاجيجتي  -
ٔ
 ) ا

 .344: 2ج
 المدني االخصاصي) القائد(علي بن  -

 .202، 156: 20ج
ستاذ(علي المرتيني  -

ٔ
 .188: 16ج) فقيه وا

 .282: 6ج) شيخ(علي المرصفي  -
 .268، 267: 18علي المزوضي ج -
 .55: 12علي بن مسعود البعقيلي ج -
 علي بن مسعود المعدري  -

 .38، 34: 13ج
 علي بن مسعود التيمجاضي البراييمي  -

 .117، 31: 13ج
، 24: 19ج) المؤذن-الفقير(علي بن مسعود االنامري الساموكني  -

25. 
) قائد(ي االخصاصي مسعود االسحاقي العلو) الشيخ(علي بن  -

 .180: 20ج
ل يعزى ويهدى(علي بن مسعود  -

ٓ
 ) من ا

 .184: 10ج
 )وزير -عالمة (علي المسفيوي  -

 .238، 206: 3ج
 .94: 4ج
 .206: 5ج
 .230، 96: 6ج
 ).279: (8ج
 .327، 159: 11ج
 .43: 16ج
 .262: 18ج
 .139، 137: 19ج

 .309: 16ج) مرسول التوزونيني(علي بن المصطفى بن الحنفي  -
 علي بن المعلم المراكشي  -

 .111، 109، 70: 16ج
 علي بن معنى العزاوي العطاوي  -

 .292: 16ج
ستاذ(علي المنابهي  -

ٔ
 .138: 16ج) ا

مين زاوية(علي المناني  -
ٔ
 .199: 15ج) ا

 .174: 14ج) قائد(علي بن منصور  -
 .155: 9علي بن موح االزربيــي االمانوزي ج -
صحاب الشيخ محمد فقيه (علي بن موسى  -

ٔ
) بن يعقوب -ف-من ا

 .67، 60: 16ج
ملن(علي بن موسى بن محمد التاسكدلتي  -

ٔ
، 163: 6ج) عالم من ا

165. 

 .212: 9السجلماسي التاكضيشتي ج -ف-علي بن موسى بن محمد  -
 ) فقيه(علي الموسوي الزدوتي  -

 ).232(، 231، 230: 16ج
 .145: 14علي نحادوش الحاحي التامري ج -
 .172، 171: 14علي نحاما البلفاعي ج -
 .145: 20ج) خائن(علي نداهمو الرسموكي  -
 .143: 13علي نضامن التياكي ج -
 .109: 14ج) قائد ٕادكاران(علي نطالب  -
 علي بن نوح بن يعزى ويهدى  -

 .181، 177، 175: 10ج
 علي بن هشام االلغي التازروالتي= علي بن هاشم االلغي التازروالتي  -

 .199: 6ج
 .244: 8ج
 .326، 325، 93، 92: 11ج
 .56: 12ج
 .248: 16ج
 .150: 19ج

: 16ج) فقيه(علي بن الهاشمي بن عبد الرحمان الوسايــي الماسي  -
255. 

 .143: 13علي الهرواشي ج -
 .12: 20ج) فقيه(علي بن همو  -
 علي بن همو االماسيني  -

 .352، 152، 150: 11ج
 
 
ستاذ(الدياني  علي بن همو االيكدماني -

ٔ
 ) ا

 .364: 2ج
 .242، 202، 191، )189(، 172، 153، 107: 3ج
 .220: 9ج

 بن يحيــى االغرباوي) الطالب(علي بن همو بن  -
 .123: 11ج

 .64: 14علي الوادريمي ج -
جداد الصنهاجيين(علي بن وازكان بن ناض  -

ٔ
حد ا

ٔ
 .52: 16ج) ا

 .60: 3ج) عالمة(علي الوريكي  -
 .252: 11علي بن وفا ج -
 .160: 20الويغدي ج) موالي(علي بن  -
 .104: 9علي بن ياسين ج -
حمد(علي  -

ٔ
 .288: 16ج) ابن عم يامو بن ا

ل يعزى ويهدى(علي  -
ٓ
 .218: 12ج) من ا

 .88: 1علي بن يحيا بن علي التارسواطي ج -
ل يعزى ويهدى(العالم = علي بن يحيا بن يعزى ويهدى  -

ٓ
: 10ج) من ا

175 ،177 ،181. 
 .304: 16ج) قائد(علي بن يشي االسماعيلي  -
ل يعزى ويهدى -دفين تيسينيت (علي بن يعزى  -

ٓ
، 179: 10ج) من ا

183. 
 ) الشريف(علي اليعزاوي الهشتوكي  -

 .317: 17ج

 ) رئيس(علي بن يعقوب االيكدماني  -

 .209، 208، 108: 3ج

مير مرابطي(علي بن يوسف  -
ٔ
 .328: 2ج) ا



 .110: 18كروتي جعلي بن يوسف التام -

 .40: 1ج) الفقير(علي بن يوسف التوكالي  -

حمد  -
ٔ
 ) العالم(علي بن يوسف بن عمرو بن ا

 .156، 151: 8ج

 )المرابط(علي بن يوسف بن محمد الناصري  -
 .218، 217، 208: 6ج
 .39: 10ج
 .305: 14ج

 علي بن يوسف االنامري  -
 .215، 214، 212، 210، 207، 206، 205، )204(، 108: 3ج

 .298: 13ج) من مصر(علي بن يوفا  -
 .110، 107: 1علي بن يونس االغشاني ج -
 علي بن يونس بن ادريس االغرباوي  -

 .349، 127، 83: 11ج
 .148: 19علي بن ييدير الزنكدي ج -
 .71: 20ج) قائد(عمارة الشرادي  -
 .118: 16ج) عالم مصري (العماوي  -
 .169: 18د هللا االقاوي جعمران بن محمد بن يحيــى بن عب -

- عمر  -
يت حربيل(عمر  -

ٔ
 .263: 19ج) رئيس القصبة با

 .25، 20: 11ج) مدرس بٕايكضي(عمر  -
 .240: 20ج) رئيس تايغورت وتاكاديرت(عمر  -
 .174: 4ج) رئيس مسجد ٕاداكنا بتزنيت(عمر  -
 .335، 234: 2ج) فقيه بعمراني(عمر  -
 )شيخ المخزني بوحمارة(عمر  -

 .71، 36 :20ج
 .205: 17ج) الحاج والعالم(عمر  -
حمد التيمكيدشتي. ت(عمر بن ابراهيم نبرشيل الساحلي  -

ٔ
: 6ج) ا

255. 
 .348: 2ج) فقيه(عمر بن ٕايراهيم بن يحيا  -
ستاذ ومجاهد(عمر الساحلي = عمر بن ٕايراهيم المهرازي الساحلي  -

ٔ
 )ا

 .242، 103: 5ج
 .266، 210: 10ج
 .308 ،225، 224، 223: 12ج
 .272: 14ج
 .164: 16ج

 عمر بن ٕايراهيم الحاحي االداوكرضي  -
 .313: 5ج

 عبد هللا ) الحاج(عمر بن ٕايراهيم بن  -
 .225، 75: 2ج

 .72: 10عمر بن ٕايراهيم االلغي ج -
حمد بن مسعود المعدري . ت(عمر بن ٕايراهيم  -

ٔ
 ) ا

 .142: 13ج
بالغ  -

ٔ
بالغ = عمر بن ٕايراهيم ا

ٔ
، 208: 15ج) انقائد تيرمس(عمر ا

210. 
بي ربيعة  -

ٔ
 )شاعر(عمر بن ا

 .286: 3ج
 .66: 6ج

 .141، 140، 33: 10ج
 .236:  11ج
 .107: 13ج
 .231: 14ج
 .212: 16ج

بي القاسم بن عبد الرزاق  -
ٔ
 عمر بن ا

 .121: 19ج
حمد   -

ٔ
ستاذ(عمر بن ا

ٔ
 .87: 8ج) ا

حمد التامانارتي ) الحاج(عمر بن  -
ٔ
 ا

 .268: 20ج

حمد -
ٔ
 ) فقيه(التاسكدلتي  عمر بن ا

 .166: 6ج

حمد الديلمي  -
ٔ
 )قائد(عمر الديلمي = عمر بن ا

 .56: 4ج

 .117، 116، 115، 114، 113: 14ج

حمد الركائبي ج -
ٔ
 .89: 12عمر بن ا

حمد بن زكرياء البعقيلي  -
ٔ
 )عالم(عمر بن ا

 .156، 155، 153، 152، 151، 150: 8ج
حمد  بن عبد هللا اليبوركي  -

ٔ
 عمر بن ا

 .249: 12ج
 .282، 276: 14ج

وشن العبالوي -
ٔ
حمد بن عمر نيت ا

ٔ
 عمر بن ا

 .354، 166: 3ج
 .268: 17ج
 .271، 263، 262: 18ج

حمد بن محمد الهشتوكي  -
ٔ
 ) فقيه(عمر بن ا

 .217، 210، 206: 14ج
زونيط ج -

ٔ
 .158: 19عمر ا

 .81: 7ج) قائد(عمر االكالوي  -
ماهو  -

ٔ
 .137: 15ج) مقدم الزاوية(عمر ا

مغار  -
ٔ
مر(عمر ا

ٔ
يت ا

ٔ
 .90: 2ج) من ا

مكرار  -
ٔ
 .121: 3ج) الفقير(عمر ا

موريك المزاري ج -
ٔ
 .140: 14عمر ا

مناسي الحوزي  -
ٔ
 )قائد سكـتانة(عمر اال

 .159: 4ج
 .137، 136: 12ج
 .102: 20ج

ولوزي  -
ٔ
 ) قائد(عمر اال

 .270، 267، 265: 14ج
كضيــي  -

ٔ
ستاذ(عمر اال

ٔ
 ) ا

 .196، 195، 188: 1ج
 .66: 2ج
 .275، 253، 208، 173، 162: 5ج
 .155، 148، 147: 6ج
 .196، 94، 87، 59: 8ج
 .292: 12ج
 .321: 13ج



 .256: 15ج
زروال  -

ٔ
 .253: 15ج) قائد(عمر بن بالل ا

 )تلميذ(عمر بن بلقاسم البوياسيني االخصاصي  -
 .174: 2ج

 .215: 14ج) مقرئ (عمر البرهومي الهواري  -
 .80: 3عمر البعاريري ج -
قاوي  -

ٔ
قاوي = عمر بن بلعيد اال

ٔ
مغار(عمر بن بلعيد بن بركة اال

ٔ
 )ا

 .133: 9ج
 .258: 19ج

ستاذ(عمر بن بوجمعة الكدالي الشاوي  -
ٔ
 ) ا

 .316: 15ج
 .22: 7عمر البونعماني ج -
 عمر بيبيس  -

 .138: 8ج
 .92: 12ج

 عمر التاجكالتي  -
 .152: 10ج
 .151: 18ج

عمر الشريف = التازروالتي  عمر بن الشريف= عمر التازروالتي  -
 التازروالتي 

 .188: 1ج
 .64: 7ج
 .229: 13ج

 )عم االقرع المنابهي(عمر التازي  -
 .194: 14ج
 .78، 48، 46، 38، 33: 20ج

 .339: 16عمر التواتي ج -
ستاذ(عمر التزنيتي  -

ٔ
 ) ا

 .80: 8ج
 .191: 12ج

بو حفص= عمر التيملي  -
ٔ
 عمر بن محمد التيملي ا

 .196: 8ج
 .274: 14ج
 .29: 18ج
 .220: 19ج

 .102: 5عمر بن جامع الماسي ج -
بو حفص الجراري المراكشي السوسي = عمر الجراري  -

ٔ
ستاذ(ا

ٔ
 ) ا

 .266، 148، 146، 145، )144(، 127: 8ج
 .358: 13ج
 .56: 14ج
 .140، 99: 19ج

 .287: 15ج) مدرس(عمر الحاحي  -
 ) يهفق(عمر بن محمد الحديديوي = عمر الحديديوي  -

 .349، 295، 294، 284: 16ج
 .97: 18ج

 عمر بن الحسن بن علي السكراتي -
 .354، 242، 234، 221: 11ج

ستاذ(عمر بن الحسن التيييوتي  -
ٔ
 ) ا

 .218: 19ج
 .412: 3ج) من مريرت(عمر بن الحسن  -
 .25: 4عمر بن الحسن االملني الرحالي التملي الركراكي ج -
 .20: 20ل جالحسن االو) موالي(عمر بن  -
حمد الكزويــي  -

ٔ
كازو السقالي ج= عمر بن الحسن بن ا

ٔ
 .133: 19ا

 .81: 3الحسن التامري ج) الباشا(عمر بن  -
 عمر الدهوزي العويني = عمر بن الحسين الدهوزي  -

 .313، 209: 5ج
 .245، 87، 60، 43، 30، 8، 7: 13ج

 .268: 19حماد ج) الحاج(عمر بن  -
 .315: 15ج) عدل(عمر بن حمان  -
 .283: 17ج) شيخ(عمر حمدان التونسي  -
مغار(عمر بن الحنفي  -

ٔ
 .266: 19ج) ا

 عمر الحوزي  -
 .283: 12ج
 .304: 15ج

بو حفص = الفاروق = عمر بن الخطاب  -
ٔ
 )ض -الخليفة الراشدي (ا

 .253، 148، 101: 1ج
 .326، 301: 2ج
 .372: 3ج
 .234: 4ج
 .27: 5ج
 .195، 67: 6ج
 .207، 195، 181، 174، 146: 7ج
 .283، 241، 228، 147، 139: 8ج
 .192، 191: 10ج
 .241: 11ج
 .238، 10: 12ج
 .221: 13ج
 .5: 14ج
 .284: 15ج
 .245، 242، 239، 238، 144، 82، 47: 16ج
 .145، 44، 43، 7: 17ج
 .389، 348، 137، 127، 91، 58، 9: 18ج
 .235، 193، 124: 19ج
 .67: 20ج

 .213: 9راكي جعمر الدويماللني الرك -
 )قائد(عمر الزمراني = عمر بن المهوبر الزمراني  -

 .50: 10ج
 .29: 20ج

 .13: 6ج) راوية(عمر بن سعيد  -
شدق  -

ٔ
شدق = عمر بن سعيد اال

ٔ
 ) ثائر بدمشق(عمر اال

 .162: 4ج
 .88: 7ج

 )نائب قاضي تارودانت(عمر بن سعيد الرحالي  -
 .305: 6ج

 )الحاج(عمر بن سعيد المتوكي  -
 .44: 5ج
 .257: 20ج

 )قائد(عمر السكـتاني االندوزالي = عمر السكـتاني  -
 .312: 1ج
 .381، 199: 18ج
 .44: 20ج

 .172: 20ج) عامل مراكش(عمر بن الشمسي  -
ستاذ(عمر بن الطالب بن سودة  -

ٔ
 .90: 6ج) ا

 .209: 14عمر بن الطاهر هرماس ج -
 .382: 18عمر الضارضوري ج -
 ) فقيه(ح البعمراني عمر بن عبد بن صال -



 .254، 247: 10ج
 .324: 15ج) فقير صوفي(عمر بن  عبد السالم الورزازي  -

عمر بن عبد الرحمان بن محمد = عمر بن عبد الرحمان التازولتي  -

 )عالم(التازولتي 

 .153، 93: 6ج

 .293، 288: 8ج

 .96، 21: 17ج

 .343: 16عمر بن عبد الرحمان الخنبوبي ج -

 الرحمان الكسيمي  عمر بن عبد -

 .188، 181، 175، 173، 172، 164، 161، 160، 158: 14ج
 .236: 15ج

موي(عمر بن عبد العزيز  -
ٔ
 )الخليفة اال

 .212: 7ج
 .237: 10ج
 .150: 13ج

: 3ج) فقيه(عمر بن عبد العزيز بن عبد المنعم البوزيدي الكرسيفي  -
277 ،336. 

مر بن عبد العزيز االيرغي ع= عمر بن عبد العزيز الكرسيف االيرغي  -
ستاذ(االكنضيفي 

ٔ
 ) ا

 .152، 81، 80، 78، 7: 17ج
 ) فقيه(عمر بن عبد العزيز بن محمد بن محمد اليعقوبي  -

 .6: 5ج
 .105: 16ج

 عمر بن عبد العزيز بن محمد االدوزي  -
 .237، 98، 82، 75: 5ج

 ) شيخ(عمر بن عبد هللا االخصاصي  -
 .185، 179، 178، 176: 20ج

 .139: 3عمر بن عبد هللا الصالحي ج -
، 63: 2ج) المدني بن علي الصالحي. ت(عمر بن عبد هللا الكرسيفي  -

148. 
 .44: 14عمر بن عبد هللا المحجوبي ج -
وبلوش  -

ٔ
 عمر بن عبد هللا بن يعزى ا

 ).165: (10ج
 .202: 20ج) عم القائد المدني(عمر بن عبال 

 .280: 8ج) فقيه(عمر بن العربي التكاني  -
 .315: 15عمر بن العربي الرحماني ج -
 العربي الضارضوري ) القائد(عمر بن  -

 .272، 271: 14ج
 .277: 18عمر بن العربي المتوكي ج -
 .70: 12عمر العداسي ج -
 .85، 76، 61: 20ج) خليفة وزير الحربية(عمر بن عدي االكالوي  -
 .276: 17عمر العزوزي ج -
عمر اوبلوش = عمر بن ابلوش = االخصاصي  عمر بن علي اوبالوش -

 )علي بن عبد هللا االلغي. ت(االخصاصي 
 .371: 1ج
 .346: 2ج
 . 30: 9ج

 .158: 10عمر بن علي التاكانتي ج -
 .144: 13علي ج) الطالب(عمر بن علي بن الحسين بن محمد بن  -
 .269: 15عمر بن علي السباعي الساعدي ج -

عمر بن علي بن سعيد = الدوسكوي عمر بن علي البيهاميدني  -
 عمر البيهميدني = البيهاميدني 

 .366: 3ج
 .179، 178، 174، 173: 16ج
 .157: 20ج

 عمر بن علي بن عبد هللا الساموكني  -
 .99: 9ج

ستاذ(عمر بن علي اليعقوبي  -
ٔ
 .37: 17ج) ا

، 230، 218: 17ج) عالم(عمر بن علي بن محمد بن علي بن سعيد  -

239 ،247 ،248 ،249 ،250 ،252. 

 ) شاعر(عمر بن الفارض  -

 .59: 4ج

 .130، 122: 16ج

 ) قائد(عمر ولد العياشي بن مسعود الهواري  -

 .292: 17ج

 .400: 3عمر الغندور ج -

بو حفص الفاسي = عمر الفاسي  -
ٔ
 ) فقيه(ا

 .225، 33: 6ج

 .74: 8ج

 .320، 319، 318: 11ج
 .41: 13ج
 .101: 17ج

 .129: 20عمر الكرتاني ج -
 .122: 13عمر الكرسيفي ج -
 .211: 13عمر الكرني ج -
 . 358: 13عمر بن مبارك الباعمراني ج -
 عمر بن محمد بن ويساعدن  -

 .239، 236، 235، 232، 230: 19ج
 )والد بريك المجاطي( -ف-عمر بن محمد  -

 .72: 12ج
كني(عمر بن محمد  -

ٔ
ل ا

ٓ
 .78: 15ج) عدل من ا

 .38: 17ج) فقيه(ضاني الكرسيفي التملي عمر بن محمد االكر  -
بو حفص  -

ٔ
 ) فقيه(عمر بن محمد بن باها، ا

 .59، 57: 8ج
 )الشيخ(عمر بن محمد البكري التاسكدلتي  -

 .188: 8ج
 عمر بن محمد بن علي البوزاكارني -

 .93: 10ج
 .168: 6عمر بن محمد التاسكدلتي ج -
 .308: 16عمر بن محمد التازناغتي ج -
 .عمر الحديدوي= محمد الحديدوي  عمر بن -
 .150: 2ج) المدني بن علي الصالحي. ت(عمر بن محمد السكراتي  -
 .211: 9عمر بن محمد المانوزي االولوي ج -
 .28، 22، 21: 20ج) قائد(عمر المراكشي  -
 )قائد(عمر المزوضي  -

 .369، 368: 3ج
 .256: 6ج

 )قائد(عمر بن المدني االكالوي  -
 .24: 1ج



 .224 :3ج
 .157: 4ج) قائد(عمر المصوبر السرغيني  -
 .275: 15ج) مدرس(عمر المطاعي  -
 .188: 18عمر بن محمد بن العالم االقاوي ج -
 )رئيس زاوية(عمر بن منصور السكـتاني  -

 .237، 236، 235: 19ج
 .32: 18عمر بن موسى الروداني ج -
 .276: 15عمر الناصري ج -
 .421: 3المانوزي جعمر بن الناصر التونوني  -
 .145: 14عمر نحمايمو الترايسي ج -
 .80: 3عمر الهواري ج -
 .233: 19ج) مدرس(عمر الهوكاري  -
ستاذ(عمر الهوكارني الويسعداني السكـتاني  -

ٔ
 ) ا

 .12: 16ج
 .323: 15ج) تاجر(عمر الورزازي  -
ستاذ وقاضي (عمر بن يحيــى بن عمر بن عبد العزيز الكرسيفي  -

ٔ
ا

 ) ومفتي
 .336: 3ج
 .81: 17ج

 .43، 42، 41: 20ج) قائد(عمر اليوسي  -
- عمرو  -

 ) يضرب به المثل في النوم(عمرو  -
 .169، 84: 9ج
 .23: 10ج

 .228، 128: 16ج

 .30، 22: 18ج

 .182: 20ج

 .121: 19ج) مجهول(عمرو  -

قا(عمرو بن ٕايراهيم  -
ٔ
 ) رئيس ا

 .244، 243: 19ج

 .249: 3عمرو بن ادريس الدرقاوي ج -

بو العباس ) الحاج(عمرو بن  -
ٔ
حمد بن عبد الرحمان الجشتيمي، ا

ٔ
ا

 ) الفقير(

 .336، 327: 3ج

 .163، 154، 148، 147: 6ج
 .110، 94: 8ج
 .327: 11ج

حمد بن زكرياء الساحلي  -
ٔ
 عمرو بن ا

 .288: 12ج
بو االضياف السماللي  -

ٔ
حمد بن محمد ا

ٔ
 عمرو بن ا

 .91: 5ج
حمد بن الحسن  -

ٔ
 ) عالم(عمرو بن ا

 .157، 151: 8ج
حمد بن همو االخصاصي  -

ٔ
 عمرو بن ا

 .99: 12ج
ل الساموكنيين(عمرو بن اسحاق بن الحسن  -

ٓ
 .79: 9ج) من ا

 .359: 18عمرو بن االهتم ج -
 .ابن بحر= الجاحظ = عمرو بن بحر  -
 .263: 2عمرو الزموري ج -

 .122: 8ج) الحاج(عمرو السماللي  -
 ويهدى  عمرو بن صالح بن يعزى  -

 .181، 175: 10ج
 .10: 7عمرو بن طلحة اللوكسي التاجكالتي ج -
 .129: 16ج) الشيخ(عمرو الطحالوي  -
 )زعيم عربي(عمرو بن العاص  -

 .98: 1ج
 .412، 373، 372: 3ج
 .243: 11ج
 .298: 13ج

 .186: 11ج) الصحابي(عمرو  -
 .254: 3ج) فارس عربي(عمرو بن عبدود  -
 .141: 2عمرو بن عثمان ج -
 .224: 11عمرو بن العالء ج -
 .249: 19عمرو بن علي بن بلعيد ج -
 .71: 14ج) صحابي(عمرو بن عوف  -
حمد بن عبد هللا بن مبارك -

ٔ
 عمرو بن محمد بن ا

 .176: 18ج
 .193: 16ج) قاضي(عمرو بن مسعدة  -
 )صحابي(عمرو بن معد بن يكرب  -

 .165: 1ج
 .41: 2ج
 .203: 6ج

 .63، 46، 45: 17ج عمرو بن نعمان -
 )ملك العراق(ابن هند = عمرو بن هند  -

 .138: 10ج
 .260: 20ج

 عمرو بن يعزى الوكاكي السماللي  -
 .345، 48: 11ج

 .75: 17عمون ج -
مير الحجاز(عونا الشريف  -

ٔ
 .111: 18ج) ا

 )المفتي المصري (عليش  -
 .77، 76: 3ج
 .81: 6ج
 .283: 8ج
 .147: 13ج

بكوي  -
ٔ
يت بكور (عليلي اال

ٔ
 )ئيس ا

 .111: 20ج
 .125، 124: 14عليلي بن عبد هللا ج -
 .235: 19عنابة بنت عبد الرحمان بن محمد بن ويساعدن ج -
 ) شاعر(عنترة بن شداد العبسي  -

 .197: 4ج
 .278: 8ج
 .325: 18ج
 .191: 19ج
 .227: 20ج

 .347: 3عنعمة تميم ج -
 .68، 63: 20ج) قائد(عنو البعمراني  -
 .136: 7ج) شاعر(لسلوي عواد ا -
 .عبد الرحمان العوفي= العوفي  -
 ) شاعر(عويف القوافي  -

 .141: 10ج
 .360، 348: 18ج



 .187: 10عيادة الزيتي ج -
- عياد  -

 )شيخ(عياد بن محمد بن علي التامانارتي = عياد التامانارتي  -
 .19: 7ج
 .24، 13: 12ج
 .73: 15ج
 .67، 49: 16ج

= عياد بن محمد بن علي الجراري = عياد الجراري = عياد التامانارتي  -
 القائد عياد الجراري = الجراري =عياد التالعينتي الجراري 

 .153، 100: 2ج
، 397، 396، 395، 392، 391، 381، 375، 331، 330، 26: 3ج

398. 
، 210، 206، 188، 177، 175، 173، 172، 106، 105، 57: 4ج

262. 
 .84: 7ج
 .163: 10ج
 .261، 253: 11ج
 .355، 354، 353، 351، 349، 332، 327، 326: 13ج
 .98: 14ج
 .45، 30: 15ج
 .107، 99، 97، 92، 91: 18ج
، 172، 170، 166، 165، 164، 161، 159، 158م، 157، 12: 19ج

174 ،176 ،186 ،188 ،189 ،190 ،192 ،195 ،196 ،197 ،198 ،
199 ،200 ،201 ،202 ،209 ،210 ،230. 

، 161، 150، 135، 134، 131، 130، 128، 126، 125، 110: 20ج
196 ،198 ،199 ،200. 

 .81: 19عياد بن عبد هللا السوسي ج -
عياد بن مولود بن ٕايراهيم =عياد الرحماني= عياد الكدالي الرحماني  -

 ).فقيه(الكدالي الرحماني 
 ) باشا ورئيس السويرة(عياد المنابهي  -

 .261: 1ج
 ) فقيه(ٕايراهيم الكدالي الرحماني عياد بن مولود بن  -

 .138: 12ج
 ).317(، 316، 275: 15ج

 )قائد رحامني(العيادي الرحماني = العيادي  -
 .312: 1ج
 .360، 358، 227: 2ج
 .390، 389، 385، 377، 376، 374، 369، 257: 3ج
 .176، 38: 4ج
 .142، 136: 12ج
 .110: 16ج
 .171، 170، 108، 102، 94، 86، 85، 65: 20ج

ديب وٕامام(العياشي  -
ٔ
 )ا

 .316: 4ج

 .299، 290، 287، 283، 105: 13ج

 .278: 16ج

حمد سكيرج، الفاسي(العياشي االندلسي االنصاري الخزرجي  -
ٔ
) والد ا

 .148: 19ج

 .333: 3ج) الثائر بالبريجة(العياشي  -

 .43، 34: 5ج) قائد(العياشي بن عبد هللا مرنام  -

 )صاحب الشفاء(ض بن موسى عيا=القاضي عياض = عياض  -
 .19: 5ج
 .142: 6ج
 .213، 104: 8ج
 .344، 46: 11ج
 .278، 274: 13ج
 .295: 14ج
 .116، 98: 16ج
 .174، 27: 18ج
 .16: 19ج

 عياض بن عبد الرحمان بن علي االلغي  -
 .280، 274، 271، 270، 269: 2ج

حمد الريسوني(العيتور  -
ٔ
 )خليفة موالي ا

 .58: 20ج
 ) الرئيس(مد بن خليل بن حمدة عيدا بن مح -

 .89: 12ج
 .290: 16ج) خليفة النكادي(العيساوي  -

- عيسى  -
 عيسى بن ٕايراهيم التخفيستي -

 .33: 5ج
واال االمانوزيين(عيسى بن ٕايراهيم بن داود  -

ٔ
هل ا

ٔ
: 3ج) فقيه من ا

251. 
 عيسى بن ٕايراهيم بن عبد هللا البعمراني  -

 . 230: 10ج
دفين تامريكاست (بوخابية = بن محمد الركراكي  عيسى بن ٕايراهيم -

 )رئيس -بوادي نون 
 .16، 6: 4ج

حمد بن محمد السكرادي -
ٔ
 عيسى بن ا

 .354، 223، 221: 11ج
 .229: 3عيسى االدنين ج -
 .86: 5عيسى االيلوكاني الهشتوكي ج -
 .174: 2عيسى التيموالئي التاعنونتي ج -
 .276: 15عيسى الحاحي ج -
 .90: 7الحسن بن عيسى الكرامي جعيسى بن  -
بي طالب(عيسى بن داود بن محمد  -

ٔ
: 9ج) من نسب جعفر بن ا

275. 
سرير(عيسى الزفاطي  -

ٔ
 .17: 20ج) با

 ) فقيه(عيسى بن سليمان بن يحيا الرسموكي  -
 .169: 8ج
 .247: 12ج

ستاذ(عيسى االكماري  -عيسى بن صالح االكماري  -
ٔ
 )ا

 .333، 282، 268، 265، 95: 2ج
، 142، 139، 134، 133، 120، 118، 95، 93، 86، 83، 81: 11ج

143 ،146 ،148 ،149 ،346. 



 .88: 14ج
 ) جد يعزى ويهدى(عيسى بن صالح  -

 . 171: 10ج
 )شيخ دفين ٕايزربي(عيسى بن صالح الكرسيفي االيزربيــي المانوزي  -

 .26: 1ج
 .235، 230، 229، )228(، 227: 3ج
 .70: 17ج
 .245: 20ج

بو مهدي السكـتاني = يسى بن عبد الرحمان السكـتاني ع -
ٔ
 )قاضي(ا

 .58، 15، 11: 5ج

 .362، 223، 216، 206: 11ج

 .58، 17: 12ج

 .306: 13ج

 .147: 16ج

 .416، 335: 18ج
 .85، 84: 19ج

 عيسى بن عبد القادر البوزيدي السالوي  -
 .98: 19ج

 ) محتسب(عيسى بن عبد الكريم الخياطي  -
 .254: 14ج

 .259: 15ج) فقيه(يسى العبدي ع -
قائد ووزير الخارجية في عهد المولى عبد (عيسى بن عمر العبدي  -

 ) الحفيظ
 .131: 4ج
 .163، 115: 12ج
 .98، 74، 43، 41، 39، 35: 20ج

بي القاسم السماللي ج -
ٔ
 .34: 11عيسى بن ا

 .321: 3ج) فقيه(عيسى بن محمد الحضيكي  -
دوزي  -

ٔ
ستاذ(عيسى االدوزي = عيسى بن المحفوظ اال

ٔ
 )ا

 .349: 2ج
، 241، 239، 236، 235، 232، 230، 223، 215، 127: 5ج

242. 
 .287، 283، 109: 11ج
 .308، 224، 223: 12ج
 .150، 131: 13ج
 .82: 17ج

 عيسى بن المحفوظ بن عبد الرحمان بن عبد هللا اليعقوبي السماللي -
 .239، 134، 133، 132، 82، 69، 7: 5ج

 )النبي(مريم عيسى بن  -
 .76: 3ج
 .209، 189: 7ج
 .235، 39: 12ج
 .273، 161: 13ج
 .239، 236: 14ج

 .119: 11عيسى بن هاشم االلغي التازروالتي ج -
 .251: 2عيسى بن هشام ج -
 .46: 20ج) ثائر(عيسى اليزناستي  -
 ) فقيه -صاحب الرحلة (العيني  -

، 295، 293، 292، 291، 290، 289، 287، 286، 285: 13ج
296 ،298 ،300 ،401. 



  -غ  -
 .عبد هللا الغالب با�= الغالب با�  -
 .349: 16ج) فقيه(الغالي بن البشير المنوجي  -
ستاذ(الغالي بن التونسي الدكالي  -

ٔ
 .266: 15ج) ا

 ) شيخ(الغالي بن معزوز الفاسي  -
 .187: 8ج
 .125، 121: 17ج

 .350: 16ج) فقيه(الغالي اليحياوي  -
 .110: 18الغالية بنت ٕايراهيم السباعية ج -
 .95: 4ج) الوزير(الغرفي  -
 .243:  11الغريض ج -
 )الوزير(غريط الفاسي  -

 .46، 43، 35، 33، 32، 31: 20ج
بو حامد الغزالي= الغزالي  -

ٔ
 .ا

 .عبد هللا الغزواني= الغزواني  -
 .ٕايراهيم االيغشاني= الغشاني  -
لماني  -

ٔ
 .201: 4ج) ور االمبراط(غليوم اال

 الغنيمي بن عباس بن المختار الورزازي  -
 .325: 15ج

 .14: 1ج) مؤرخ(غوستاف لوبون  -

بو عام -زوجة التوزونيتي (غيثة بنت ٕادريس  -
ٔ
 .309: 16ج) من ا

 .محمد بن عمر الغيغائي= الغيغائي  -

 .30: 4ج) ملقب بذي الرملة(غيالن بن عقبة  -



  -ف  -

 .116: 14ج) حرطاني(فاتم  -

 فارس بن ٕايراهيم التامانارتي التازروالتي  -
 .209: 5ج

زونيضي ج -
ٔ
 .300: 5فارس اال

عدمي الجراري ج -
ٔ
 .237: 5فارس اال

 فارس بن ٕايراهيم بن صالح = فارس التوماناري  -
 .60، 57: 12ج

 .102: 20ج) قائد(فارس الحاحي  -
 .221: 7فارس المجاطي ج -
 .274، 255: 18فارس المطاعي ج -
 .عمر بن الخطاب= فاروق  -
 فاروق بن محمد بن علي الدرقاوي االلغي -

 .303، 259، 258، 253: 2ج
 .183، 182، 22: 6ج) فقيه(الفاسي  -
 .37: 20ج) قائد(الفاسي  -
 .59، 45: 17فاطاسين بن يكليدان ج -

- فاطمة  -
 .147: 20ج) صالحة -فقيهة (فاطمة  -
 .412: 3ج) والدة يوسف بن تاشفين(فاطمة  -
حمد التاكموتي(فاطمة  -

ٔ
 .99: 16ج) زوجة ا

 ) جدة محمد بن محمد عبد الرحمان (فاطمة  -
 .360، 312: 13ج

 .154: 16ج) زوجة محمد بن السعيدي(فاطمة  -
 .384: 2ج) زوجة الهاشم بن الطاهر(فاطمة  -
م العالمة محمد بن مسعود المعدري (فاطمة  -

ٔ
 ) ا

 .332: 4ج
خ المؤلف(بيب فاطمة بنت الح -

ٔ
 .38: 16ج) ا

حمد(فاطمة  -
ٔ
م محمد بن علي بن ا

ٔ
 .387: 2ج) ا

 .186: 14فاطمة بنت ٕايراهيم الدليمي ج -
 )زوجة محمد بن بلقاسم(فاطمة بنت ٕايراهيم  -

 .135: 1ج
 .166: 6ج) زوجة العالمة الحاج عابد(فاطمة بنت ٕايراهيم  -
 .65: 7فاطمة بنت ٕايراهيم بن سليمان االلغي ج -
 .294: 3فاطمة بنت ٕايراهيم الصوابية ج -
بي بكر الديكي الكوزي المرتيني  -

ٔ
 فاطمة بنت ا

 .223: 6ج
حمد  -

ٔ
: 20ج) زوجة محمد بن عبد هللا التامانارتي(فاطمة بنت ا

233 ،234. 
حمد الفقيه الركني  -

ٔ
) زوجة علي بن مبارك الجاللي(فاطمة بنت ا

 .38: 16ج
حمد بن ٕايراهيم  -

ٔ
 .140: 1بن محمد االسدرمي جفاطمة  بنت ا

حمد بن الحسين السماللية  -
ٔ
 فاطمة  بنت ا

 .8: 11ج
حمد بن الحنفي ج -

ٔ
 .362: 3فاطمة  بنت ا

حمد بن خالد االغرابوئية  -
ٔ
 فاطمة بنت ا

 .94: 11ج
حمد بن  -

ٔ
 .51: 2صالح ج) الحاج(فاطمة بنت ا

حمد بن عبد الرحمان الجشتيمي  -
ٔ
 فاطمة بنت ا

 .155: 6ج
حمد بن المدني  فاطمة -

ٔ
حمد التيمكيدشتي. ت(بنت ا

ٔ
 .251: 6ج) ا

حمد بن موسى ج -
ٔ
 .207: 3فاطمة بنت ا

حمد بن محمد  -
ٔ
م القائد محمد بن حمو(فاطمة بنت ا

ٔ
 .249: 20ج) ا

 ) زوجة الشيخ علي الدرقاوي(فاطمة االلغية  -
 .324: 1ج

م هدوز االيغبوالئية  -
ٔ
 )شريفة(فاطمة ا

 .62، 57: 12ج
 .140: 15ج
 .29: 16ج
 .114: 19ج

 .122: 3فاطمة بنت بلقاسم ج -
 فاطمة بنت بيهي الحاحي التاغماوي  -

 .158: 14ج
 .38: 1فاطمة تابوبليت ج -
 فاطمة تاواعالت االياللنية -

 .95: 12ج
 .16: 14ج
 .264، 241، 226، 25: 17ج

خ المؤلف(فاطمة التيزنيتية  -
ٔ
 ) زوجة ا

 .264، 241: 2ج
خت القائد مبارك البينيراني(فاطمة بنت الحسن  -

ٔ
 ) ا

 .161: 20ج
: 6ج) زوجة القائد عمر المزوضي(فاطمة بنت الحنفي بن المدني  -

256. 
 فاطمة بنت خالد بن محمد االغرابوئية  -

 .119: 11ج
 .304: 13فاطمة الرسموكية ج -
 .362: 3فاطمة بن زهور ج -
 فاطمة بنت سعيد االعضيائي السماللي  -

 .99، 6: 11ج
 فاطمة بنت سعيد بن سليمان بن محمد  -

 .54: 2ج
 .270: 7فاطمة بنت سليمان بن ٕايراهيم ج -
 .174: 8فاطمة بنت سليمان الكرامية ج -
حمد  -

ٔ
 فاطمة بنت سليمان بن محمد بن ا

 .140: 1ج
حمد  -

ٔ
: 2ج) زوجة االستاذ الطاهر بن علي(فاطمة بنت صالح بن ا

89. 
 .29: 7ي جفاطمة بنت صالح بن علي الكرام -
 فاطمة بنت الطيب بن خالد االغرابوئية  -

 .97: 11ج
حمد  -

ٔ
 )القاضي(فاطمة بنت عبد الرحمان بن علي بن ا

 .289، 280، 274، 271، 270: 2ج
 )زوجة بلقاسم بن ٕايراهيم (فاطمة بنت عبد هللا  -

 .83: 1ج
 فاطمة بنت عبد هللا بن عمر البوشواري  -

 .289: 17ج
 .270: 17 بن محمد جفاطمة بنت عبد هللا -
داشتي(فاطمة بنت عبد الواحد  -

ٔ
) زوجة محمد بن عبد الرحمان اال

 .266: 14ج
 .231: 6فاطمة بنت عبال الكجكالية ج -
 العربي الكسيمية ) الحاج(فاطمة بنت  -

 .173: 14ج
 فاطمة بنت القائد علي  -

 .270، 268، 267: 18ج



خت المؤلف(فاطمة بنت علي الدرقاوي  -
ٔ
 )ا

 .324: 1ج
 .210، 146، 85، 81، 55: 2ج
 .53، 45، 43، 40: 3ج

 .294: 3ج) زوجة عبد هللا بن بالوش(فاطمة بنت علي التافراوتية  -
 .388: 1فاطمة بنت علي بن عبد هللا االلغي ج -
 فاطمة بنت علي بن عبد هللا التيسالني  -

 .318: 17ج
 فاطمة بنت عمر االكضيــي التملي  -

 .211، 207: 17ج

حمد الهشتوكي  -
ٔ
زوجة عبد هللا بن محمد (فاطمة بنت عمر بن ا

 .228: 14ج) خرباش

 .102: 7فاطمة بنت المدني الناصري ج -

 .273: 13فاطمة المرضعة ج -

 .232: 6ج) صاحب القبة(فاطمة بنت محمد  -

 )بنت الرسول(فاطمة الزهراء  -

 .110: 1ج

 .284، 205، 6، 5: 8ج

 .278: 10ج

 .175، 33: 11ج

 .247، 237: 12ج
 .212، 174: 17ج
 .251: 18ج

حمد االغرابوئية  -
ٔ
 فاطمة بنت محمد بن ا

 .119: 11ج
 فاطمة بنت محمد  بن الطيب االغرابوئية -

 .97: 11ج
 فاطمة بنت محمد بن سعيد السالمية  -

 .159، 154: 9ج
 فاطمة بنت محمد الطيب بن الحسين  -

 .278: 17ج
 .163: 3 جفاطمة بنت محمد بن عبد هللا -
 فاطمة بنت محمد بن عبد هللا االلغي -

 .6: 11ج
حمد  -

ٔ
خ المؤلف(فاطمة بنت محمد بن علي بن ا

ٔ
 .263: 2ج) ابنة ا

 .100: 11فاطمة بنت مسعود الرسموكي ج -
م عابد التافراوتي(فاطمة بنت موسى  -

ٔ
 ) ا

 .212: 9ج
 .56: 2فاطمة بنت يزيد بن معاوية ج -
 .158: 16ف جيوس) موالي(فاطمة بنت  -
 )قاضي(الفاطمي الشرادي  -

 .256، 187: 8ج
 .156: 9ج
 .257، 21: 10ج
 .219، 211، 208: 14ج
 .223: 16ج
 .66، 42، 41، 30، 24، 21، 18، 7: 18ج

 الفاطمي بن عبد هللا بن محمد خرباش  -
 .228: 14ج

 .22: 20ج) سفير المغرب بالعراق(الفاطمي بن محمد بن سليمان  -
 .29: 10ج) قاضي(الفاضل  -
حد رفقاء المحفوظ الحضرمي(الفاضل  -

ٔ
 ) ا

 .301، 300: 4ج
حمد بن القرشي الناصري  -

ٔ
 ) فقيه(الفاضل بن ا

 .37: 10ج
 .70: 12فاضل بن الطاهر بن عشوراء ج -
، 267: 15ج) عالم(محمد فاضل بن العربي = الفاضل بن العربي  -

290. 
 .145: 10فالج بن خالوة ج -
 .70: 3ي جفالج المدن -
ستاذ(فتاح الشريف الكـثيري  -

ٔ
 .13: 8ج) ا

 .306: 16ج) ثائر(الفتان  -
 .264: 17ج) عبد االسغاركسيين(فتح  -
 ابن خاقان= ابن نصر = الفتح بن خاقان  -

 .138: 2ج
 .72: 7ج
 .180، 69: 9ج
 .146، 130، 63: 10ج
 .277، 257، 243: 11ج
 .177، 122: 13ج
 .171: 17ج
 .354: 18ج

 .343: 18ج) شيخ(ح هللا الرباطي فت -
 ) شيخ(فتح هللا بناني الرباني  -

 .266: 8ج
 .317، 307: 15ج

خ مؤيد الدولة(فخر الدولة  -
ٔ
 .349:  18ج) ا

 .252: 11ج) القطب(فخر الدين  -
 .88: 16الفخر الرازي ج -
 .227: 6ج) راوي(الفخر القاضي  -
 .113: 13ج) نحوي(الفراء  -
مريكي( فرانكالن بنجمان -

ٔ
 .35: 4ج) مخترع ا

 )الجنرال االسباني(فرانكو  -
 .271: 4ج
 .260: 10ج
 .211: 19ج
 .169، 168، 167: 20ج

 .227: 6الفراوي ج -
 ) فقيه(الفربري  -

 .227: 6ج
 .278: 9ج
 .284، 14: 13ج
 .137: 18ج

 .79: 6ج) عبد(فرجي  -
 .255: 20ج) قائد(فرجي  -
 )لمغتالالنقابي ا(فرحات حشاد التونسي  -

 .262:  10ج
 ) شاعر(همام بن غالب = الفرزدق  -

 .321، 21: 1ج
 .141: 3ج
 .89: 5ج
 .247: 7ج



 .276: 8ج
 .191، 185، 80، 24: 9ج
 .124، 100: 10ج
 .277: 11ج
 .185، 130: 17ج
 .347، 211، 208: 18ج
 .129: 20ج

 ) فقيه(الفرغاني محمد بن شادبخت  -

 .227: 6ج

 .278: 9ج

 .14، 13: 13ج

 .308: 5الفرنوس الجزولي ج -

 )صاحب دائرة المعارف -كاتب (فريد وجدي  -

 .15: 1ج

 .250: 2ج
 .91: 4ج

حمد الدرقاوي االلغي -
ٔ
 فريد بن محمد بن علي بن ا

 .263: 2ج
 .154: 16ج) زوجة محمد بن السعيدي(فضيلة  -
 )زوجة القائد حيدة(فضيلة بنت محمد بن العربي  -

 .270: 14ج
 .5: 12الفضيلي ج -
 )من سوسه بتونس(الفكروني السوسي  -

 .291: 13ج
 .196: 18فالن بن عبد الملك الروداني ج -
 .56: 14الفلكي الغيغائي ج -
 .232: 6ج) من تيزكي نداوبلول(الفجي البلوي  -
 .262: 9ج) عالم(الفهري  -
 .164: 10ج) مؤرخ(الفيروز ابادي  -
 .231، 224: 18الفيشي ج -
حمد فيصل بن محم -

ٔ
خ المؤلف(د بن علي بن ا

ٔ
، 253: 2ج) ابن ا

258 ،289 ،263 ،264. 
 .262: 10فيضول بن الضرحام ج -



  -ق  -
 القائم با� السعدي -

 .411: 3ج
 .25: 14ج

 .6: 8القادري ج -
 .287: 1قارون ج -
 .90: 12ج) االسم االصلي للفقير كيسوم(قاسم  -

حمد الركائبي ج -
ٔ
 .98، 89: 12قاسم بن ا

 .252: 11قاسم االخصاصي ج -

 .269: 14ج) قائد(قاسم الزيراري  -

 القاسم بن علي بن محمد بن ناصر السوسي -

 .34: 10ج

 .223، 213، 212: 14قاسم الهواري ج -

عرابي من كردوس(القاضي  -
ٔ
 .134: 20ج) ا

 قالون -
 .198: 12ج
 .144، 141: 14ج

 .محمد بن العباس القباج= محمد القباج = القباج  -
 .382: 1القبعتري ج -
 .214: 15ج) صحابي(قتيبة بن مسلم  -
 ) شيخ االدباء(قدامة بن جعفر  -

 .182: 2ج
 .69: 4ج
 .141: 10ج

 .42: 14ج) طالب(قدور  -
 .293: 5ج) القناقن(قدور  -
 قدور البعقيلي -

 .295: 5ج
 .187: 15ج

 .203: 20ج) قائد(قدور الكرائمي  -
 )ذخيرةصاحب ال -كاتب (القرافي  -

 .353: 1ج
 .366: 3ج
 .298، 274، 117: 13ج
 .283: 15ج

حمد الفقيه الركني ج -
ٔ
 .38: 16القرشي بن ا

 القرشي بن الحسن بن علي الناصري  -
 .39: 10ج

 القرشي بن علي بن يوسف الناصري االفراني  -
 .44، 40: 10ج

 ) عالمة(القرشي بن محمد السماللي التامكروتي  -
 .38: 10ج

 بن المدني الناصري القرشي  -
 .379، 188: 2ج
 .14: 3ج
 .109: 4ج

 .76: 9ج
 .399: 13ج

 .110: 7القرشي الندب ج -
 .236: 11قرضى بن معاوية ج -
 .محمد بن سعيد القرقوري = القرقوري  -
ن(القرطبي  -

ٓ
 ) مفسر القرا

 .404: 3ج
 .157: 5ج
 .298: 13ج
 .22: 14ج

 .14: 20ج) قائد(القريشي الوريكي  -
 ) فقيه(ويني القز  -

 .34: 6ج
 .123: 13ج
 .403، 6: 18ج

ياد =قس= ابن ساعدة = قس بن ساعدة االيادي  -
ٔ
 ) خطيب(ا

 .241، 202، 189، 74: 9ج
 .141: 10ج
 .211: 18ج

 )ٕامام(القسطالني  -
 .197، 23، 22: 6ج
 .186: 10ج
 .307: 11ج
 .304، 57: 13ج
 .116: 16ج
 .208، 142، 138، 80: 17ج
 .224: 18ج

ديب(لقشتالي ا -
ٔ
 )ا

 .268، 30، 29: 5ج
 .288: 8ج
 .393: 13ج

 القشيري  -
 .219: 1ج
 .311: 15ج

 ) شيخ(القصار  -
 .228، 139: 8ج
 .42: 13ج
 .415، 137: 18ج

 .45: 17قصي بن كالب ج -
 .57: 11قضات ج -
 .305: 6ج) نائب قاضي مراكش(القضواكي  -
 .69: 6ج) شاعر(قطري بن الفجاءة  -
 .14: 10ن شور جالقعقاع ب -

 )دفين االسكندرية -فقيه (القلشاني  -

 .42: 12ج

 .298: 13ج

صبويا(قوال  -
ٔ
 .163: 20ج) من ا

 .228، 139: 8ج) شيخ(القوبري  -



 ) -خليفة  -محمد الزموري (القوبع  -

 .289: 16ج
 .42: 13القوري ج -
ديب(القيرواني  -

ٔ
 .127: 8ج) ا

 قيس بن عاصم المنقري  -

 .355، 345، 288: 1ج

 .120: 10ج

 ) شاعر(قيس ليلى = قيس بن الملوح = قيس بن عامر  -

 .301: 4ج

 .189: 10ج

 .59: 14ج

 .190، 91: 9ج) شاعر(قيس لبنى  -

 )ملك الروم(قيصر  -
 .380، 319: 1ج
 .293: 2ج
 .202: 7ج
 .81: 9ج



- ك  -
حمد بن علي الكابا = الكابا  -

ٔ
 ).باشا تارودانت(ا

 .306: 3ج) ة االزهارصاحب روض(الكاديري  -
 .11: 20ج) انجليزي (كارنت  -
حمد الكاشطي= الكاشطي  -

ٔ
 .ا

 )شاعر(الكاظمي  -
 .198: 9ج
 .162: 13ج

حمد الوفقاوي= كافقا الوفقاوي  -
ٔ
 .ٕايراهيم بن ا

 كافور االخشيدي  -
 .288: 1ج
 .353، 352، 291: 18ج

 )كاتب(الكانوني  -
 .24: 1ج
 .11: 4ج

 .95: 4ج) فاسقنصل فرنسا ب(كايار  -
 .محمد الكباص= الكباص  -
 .349: 16ج) فقيه(الكبير بن ٕايراهيم  -
 الحسن االول ) موالي(الكبير ولد  -

 .63، 14، 13، 11: 20ج

 .محمد الكـتاني= الكـتاني  -

 .30: 14ج) شيخ(الكـتني  -

 .سعيد الشريف الكـثيري الهشتوكي= الكـثيري  -

 .بن محمد الكـثيري  -ف-محمد =     

 .محمد بن عبد هللا بن محمد الكـثيري =     

 .190: 9ج) شاعر(كـثير عزة  -

 ) جد الكـثيريين(كـثير بن نصر بن منصور  -
 .246: 9ج

 .83: 20ج) قائد(الكراف  -
 .سعيد الكرامي= الكرامي  -
 .301: 12ج) فقيه(الكردودي  -
 .250: 19الكرضاوي ج -
 )المراقب الفرنسي (كرواص  -

 .83: 12ج
 .208: 20ج

 .80، 76، 74: 20ج) رئيس الجيش(الكريسي  -
 .عبد هللا بن محمد الكرسيفي= الكرسيفي  -
 .داود الكرسيفي=      
 .151:  17الكرسيفية ج -
 .38: 20ج) قائد انجليزي (الكروني النصراني  -
بو المساكين ج -

ٔ
 .56: 17الكريم ا

 .علي الكزولي التملي= الكزولي التملي  -
 ان البعمراني بوتوميت الكريم بن سليم -

 .274: 9ج
نو شروان -

ٔ
 كسرى ا

 .380، 319، 317: 1ج
 .293، 291: 2ج

 .230: 4ج
 .218: 5ج
 .124: 6ج
 .209، 202، 180، 178، 88: 7ج
 .203، 182: 9ج
 .234: 12ج
 .244: 14ج
 .410، 391: 18ج
 . 207:  19ج

 .10: 11الكسعي ج -
 .347: 3كسكسة ربيعة ج -
 .262: 19كسوط ج -
كادير(الكسيمي  -

ٔ
 .227، 226: 15ج) خديم من ا

 .ٕايراهيم بن كيسوم= كيسوم  -
حمد الكشطي التناني= الكشطي  -

ٔ
 .ا

 .321: 5الكطيوي ج -
 ) شاعر(كعب بن زهير  -

 .81: 8ج
 .233، 91: 9ج
 .142، 100: 10ج
 .306: 15ج

 .1209كعب بن ماشيوم  -
 )كريم عربي(ابن مامة = كعب بن مامة  -

 .288: 1ج
 .182: 2ج
 .197: 4ج
 .241: 9ج
 .124، 107، 73، 21: 10ج
 .205: 19ج

 .212: 5الكـفراوي ج -
 .45: 10الكالعي ج -
 .التهامي الكالوي= الكالوي  -
حمد الفقيه الركني ج -

ٔ
 .38: 16كلثوم بنت ا

يت عضيا) الوالي(كلثوم بنت  -
ٔ
حمد بن موسى دفينة قرية ا

ٔ
: 3ج) ا

207. 
 .267: 18كلثوم بن بيهي ج -
 .55: 19ج) زوجة الحسن التيملي(كلثومة  -
 كلثومة بنت محمد بن ٕايراهيم االيلغياتنية  -

 .158: 14ج
 .147: 15ج) شريفة(كلثوم ) لال( -
 .محمد الكماري = الكماري  -
 .208: 18ج) شاعر(الكميت  -
 .الطيب الكنتافي= الكنتافي  -
 .المختار الكنتي= الكنتي  -
 .187: 9الكنتي الصحراوي ج -
 .279: 19الكنتي المتمهدي ج -
كنسوس= كنسوس  -

ٔ
 .محمد ا

 
ستاذ وفقيه(الكنسوسي  -

ٔ
 )مؤرخ وا

 .32، 31، 27: 4ج
 .187: 9ج
 .246، 245، 243: 10ج
 .316: 13ج



 .291: 13كنون ج -
 .محمد كنون الصغير= كنون الصغير الفاسي  -
 .270: 8ج) شيخ(كنون الكبير  -
 .مسعود الكود محمد بن ٕايراهيم بن= كود  -
 .368: 3كورما الحاحي ج -
حمد السماللي الكوسالي= الكوسالي  -

ٔ
بو علي= الحسن بن ا

ٔ
 .ا

 ) جنرال فرنسي(كورو  -
 .391، 390، 385: 3ج

 .229: 15ج) تاجر انجليزي (كومبلي  -
 .228: 8ج) شيخ(الكونكي الهشتوكي  -
 .سعيد الكيلولي= الكيلولي  -
 .عبد الرحمان الكيلولي=     
 .الحسن الكيلولي=     
 .المحجوب الكيلولي=     
 .306: 13الكلولي التازروالتي ج -
 .75: 17ج) قائد(الكلولي  -
 .97: 20ج). قائد فرنسي(كيوم  -



  -ل  -
 ) شاعر(لبيد  -

 .311: 2ج
 .219: 10ج
 .387، 209، 204: 18ج

 .192، 188: 14ج) كومندار(ال ترون  -
 .279: 8الحسن المسفيوي ج -
 .280: 6ج) االمام(اللخمي  -
 .محمد بن علي اللجائي= اللجائي  -
حمد  -

ٔ
خ المؤلف(لطيفة بنت محمد بن علي بن ا

ٔ
 .263: 2ج) ابنة ا

 ) شيخ(اللقاني  -
 .207: 8ج
 .163: 16ج

 )النبي(لقمان  -
 .355: 1ج
 .233: 2ج
 .249: 6ج
 .111: 8ج
 .84: 9ج
 .196: 13ج
 .232: 17ج
 .58: 18ج
 .112: 19ج

 )جنرال فرنسي(الموط  -
 .100: 2ج
 .385: 3ج
 .205: 4ج
 .248، 213: 10ج
 .185: 12ج
 .222، 195، 194، 193: 20ج

 .95: 15ج) صاحب مقالة(اللوزاني  -
 ) حاكم فرنسي(لوستري  -

 .307، 275، 267: 16ج
 )ٕامام مالكي(الليث بن سعد  -

 .167: 2ج
 .398: 13ج

 ) حبيبة مجنون(ليلى  -
 .276: 4ج
 .416: 13ج

 .108: 13ج) محبوبة توبة(ليلى االخيلية  -
حمد القاضي -

ٔ
 ليلى بنت عبد الرحمان بن ا

 .272، 270: 2ج
 )المقيم العام الفرنسي(ليوطي  -

 .411: 3ج
 .198، 180: 4ج
 .365: 16ج

  
 
 
 
 
 
 

 



- حرف الميم-         
 )شيخ وقائد(ماء العينين بن فاضل بن مامين الصحراوي -

 268،306،312:ص1ج
 14،103،237،238،240،241:ص2ج
 ،26،27،28،29،32،35،36،320،371:ص3ج

403. 
 ،84،85،86،88،)83(،57،68،70،71،78:ص4ج

89،90،91،92،96،97،99،100،102،104،110 
112،114،116،118،124،129،138،177،178، 

181،214،217،220،241،250،272،274،275، 
283،284،288،297،299،302،305. 

 107:ص6ج
 96،223:ص7ج
 179،182،193:ص8ج
 163:ص10ج
 ،97،110،114،117،123،136،137:ص12ج

141،145،194،195. 
 58،59،63،80،87،125،439:ص13ج
 52،61،159،160:ص14ج
 69،233،273:ص15ج
 187،190،305:ص16ج
 ،160،279،283،304،305،310،311:ص17ج

324. 
 138،159:ص18ج
 17،161،175،280،281:ص19ج
 ،87،132،153،156،157،160،161:ص20ج

163،164،191،203 
 )شاعر(ماء العينين بن العتيق الصحراوي-

 65:ص1ج
 73،184،185:ص2ج
 .242،286،287،289،294،295،305:ص4ج
 .85،143،253:ص9ج

 )والدة النعمة(ماحا -
 57:ص3ج

 )تاجر(ماد السميدة-
 39:ص18ج

 مارتيني-
 229:ص15ج

 )صاحب الرسالة(المارديني-
 366:ص3ج
 433:ص13ج

 ماروت-
 261:ص9ج

 ماري -
 174:ص7ج

 )ملكة عربية(مارية-
 190:ص9ج

 )ابراهيم بن عبدالقادر(المازني-
 250:ص2ج

 )قائد(الماسي-
 231:ص15ج

 )مجهول(مالك-
 272:ص9ج

 )االديب/االمام(مال بن انس -
 329:ص1ج
 167:ص2ج
 27،59،110:ص3ج
 14:ص4ج
 18،55،171،175،280،304:ص5ج
 97،116،296:ص8ج
 84،183:ص9ج
 171:ص10ج
 ،23،40،42،97،217،219،279،366:ص13ج

380،385 
 22،53،71،81،82،256:ص14ج
 90،98،116،124،233:ص16ج
 133،249:ص17ج
 ،29،31،57،178،179،194،196،197:ص18ج

346،376 
 مالك بن تاوشانت-

 63:ص19ج
 )قاضي(مالك بن الحسين الكسيمي-

 156،196،198،267:ص14ج
 مالك بن دينار-

 219:ص1ج
 مالك بن السميح-

 243،249:ص11ج
 )مجدوب(مالك الشاف -

 94:ص20ج
 مالك بن وحمان الضارضوري -

 269:ص14ج
 البنسعيدي الفيالليمالك بن محمد بن سعيد -

 154:ص16ج
 مالك بن توبرة-

 226:ص9ج
 )صالح(مالك اليعقوبي-

 98،135:ص16ج
 )قائد(المالكي-

 42:ص20ج
 )وادٕايمور (ماماس بنت عبدهللا بن سعيد-

 88،91:ص1ج
 ماماس بنت عبدهللا بن محمد االيديكلي التملي-

 34:ص17ج
 ماماس بنت علي بن بوهوش -

 350:ص3ج
 315:ص14ج
 220:ص20ج

 )فقيه(المامون بن احمد السباعي -
 230،232،233:ص6ج
 46،47،97،98،149:ص16ج

مون العباسي-
ٔ
 )الخليفة(الما

 15:ص1ج
 285،290،291:ص2ج
 88:ص7ج
 263:ص8ج
 40،226،354:ص11ج



 50:ص14ج
 193:ص16ج
 190:ص19ج

 المامون بن علي بن احمد السكراتي-
 225،226:ص11ج

 )جد ماءالعينين الصحراوي(مامين-
 297:ص4ج

 )احد كبار علماء مراكش(مان بوستة -
 100:ص16ج

 )ضابط فرنسي(مانجان -
 158:ص4ج

 )االديب(الماوردي-
 247:ص11ج

 )فقيه نحوي(الماهد-
 23:ص6ج

- مبارك-              
 )عبد لعبد الملك الكسيمي(مبارك -

 192:ص14ج
 )مضمن في رسالة(مبارك-

 129:ص9ج
 بيروك بن عبيدهللا=مبارك-
 مبارك بن ابراهيم اللحيان-

 165:ص14ج
 مبارك بن ابراهيم بن مري الزكري -

 175،176،177،180:ص16ج
 ابن الطالب ابراهيم=مبارك بن ابراهيم-

 113:ص18ج
 مبارك بن ابراهيم بن يعقوب االزاريفي-

 6:ص8ج
 )قائد(مبارك بن ابراهيم الدليمي-

 110:ص14ج
 68،90:ص20ج

 )فقيه(المجاطي مبارك بن ابراهيم االيكناوي-
 153:ص6ج
 141،142،143،)140:(ص18ج

 مبارك البصير=مبارك بن ابراهيم البصير-
 263:ص5ج
 ،91،92،93،97،98،99،100،101،102:ص12ج

104،107،109،118،110،115،117،123،155، 
162،166 

بوكاض-
ٔ
 مبارك ا

 220:ص19ج
 مبارك بن احمد بن حمو االوتاتني-

 187:ص20ج
 عمر السمالليمبارك بن احمد بن -

 73:ص12ج
 مبارك بن احمد بوعدول البوالطيبي-

 133:ص18ج
 )فقيه(مبارك بن احمد الكطيوي التينوياللني-

 191:ص16ج
 مبارك بن احمد بن بلقاسم االريفي-

 252:ص18ج
 )فقيه(مبارك بن احمد العكيدي-

 58،98:ص3ج
 مبارك بن احمد نديابو االصبويائي البعمراني-

 243:ص10ج
 279:ص19ج

 )قاضي(مبارك بن احمد النظيفي-
 199،200،252:ص6ج

 )فقيه(مبارك بن احمد االلغي-
 59،148:ص2ج

 )قاضي(مبارك بن احمد الوفقاوي-
 203،)100(،90،91:ص3ج
 210:ص9ج

 مبارك بن احمد بن بيهي الزيكي-
 168،172،176:ص15ج

 )رئيس(مبارك بن احمد الكسيمي-
 388:ص1ج
 266:ص14ج

حيصر-
ٔ
 مبارك ا

 128:ص11ج
 )شريف من لوجارشة(مبارك بن ادريس -

 307،308،309:ص16ج
 )فقيه(مبارك ازكوك -

 213:ص12ج
 )258:(ص14ج
 29،38،156،182،192،241:ص15ج
 216،217:ص17ج

 مبارك اكزو -
 181:ص14ج

وزاغاري -
ٔ
 )استاذ(مبارك امارا ا

 195:ص14ج
 127:ص18ج

 )عالم(مبارك االمتضي الساموكني-
 104:ص9ج

 مبارك بن بكة التيزنيتي=يزنيتيمبارك اوباكا الت-
 322،323،334:ص4ج
 92:ص10ج
 133،134:ص15ج
 37،38،58،115،)36:(ص19ج

 مبارك اوعامو التيزنيتي-
 214:ص13ج

 )فالح(مبارك اولموش التاغاجيجتي-
 113:ص9ج

 مبارك االيدميبي السكسيوي العابد-
 272:ص18ج

 )شيخ(مبارك البعريري -
 332:ص4ج
 187:ص16ج

 )استاذ/نزيل هشتوكة فقيه(البعقيلي الوسالمي المعدري مبارك -
 84،112،223:ص5ج
 179،192:ص8ج
 182:ص12ج
 14،129،153،281،321:ص13ج
 51،296،306:ص14ج
 52،63:ص17ج



 114،138،139،340:ص18ج
 12:ص19ج

 مبارك البعمراني -
 56:ص20ج

 مبارك بن بلقاسم بن ابراهيم البعمراني-
 198:ص12ج

 )ئدقا(مبارك بوخبزة-
 82:ص20ج

 مبارك البوزيائي الحاحي-
 261:ص18ج

 مبارك بوسكري -
 275:ص2ج

 )عدل/الفقير(مبارك ُبهد -
 229:ص8ج

 )رئيس(مبارك بن بيهي البلفاعي-
 238:ص8ج
 152،153،172:ص14ج
 304:ص17ج

 )استاذ(مبارك التازاضي -
 153:ص14ج

 )شيخ(مبارك التازروالتي -
 27:ص20ج

 مبارك التاكضيشتي السماللي-
 181:ص1ج
 21،342،343:ص11ج

 
 مبارك التاموديزتي-

 23:ص19ج
 مبارك التملي-

 28:ص9ج
 )استاذ(مبارك التوماناري التازروالتي-

 170:ص3ج
 222:ص7ج
 256:ص9ج
 70،359:ص11ج

 )قائد(مبارك بن التهامي-
 87:ص20ج

 )استاذ(مبارك التيوريناني-
 260:ص16ج

 )استاذ(مبارك الجوي الخلفي-
 250،252:ص10ج

 )قائد(مبارك بن الحسن البنيراني المجاطي-
 331،332،333،336:ص1ج
 246،261:ص2ج
 ،382،383،385،389،390،394،397:ص3ج

398،409 
 41،73،207،209،248،268،269:ص4ج
 80،260:ص7ج
 80،83:ص12ج
 399:ص13ج
 184:ص16ج
 172،174،175:ص19ج
 ،123،124،126،127،128،129،145:ص20ج

146،150،161،164،189،197،198،199،200، 
201،203،205،206،211،225،226 

 )اديب(مبارك االيسيكلي االخصاصي=مبارك بن الحسن بن عبدالرحمان االيكيسلي -
 371:ص1ج
 30:ص9ج
 166،211:ص10ج
 122:ص18ج

 مبارك بن الحسن بن احمد التامارووتي -
 69:ص15ج

 مبارك بن الحسن الكسيمي-
 191،194:ص14ج

ل بداح(وي مبارك بن الحسين االقا-
ٓ
 )من ا

 283:ص16ج
 )ثائر(مبارك بن الحسين التوزونيني االقاوي االنكادي -

 400:ص3ج
 119،152:ص4ج
 25،200:ص14ج
 ،265،269،271،283،288،304،)263:(ص16ج

307،308،309،310،311،312،314،329،348، 
349،350،355،356 

 95،96،97:ص18ج
 مبارك الحفري -

 253:ص6ج
 االهرييــي التاجارمونتيمبارك بن حمو بن محمد -

 35:ص9ج
 )مدرس(مبارك بن حمو النظيفي -

 252:ص6ج
 162:ص16ج

 )عالم(مبارك بن الخرشي العزيزي -
 270:ص15ج

 مبارك الدشيري -
 168:ص14ج

 )فقيه من ايت كرمون(مبارك الرخاوي-
 58:ص8ج

ل الطالب(مبارك الروداني-
ٓ
 )من ا

 211:ص14ج
 )يمن عبيد الطاهر االفران(مبار بن سالم -

 196:ص2ج
 )عدل(مبارك بن سعيد التيموساني-

 :ص7ج
 )قائد(مبارك بن سعيد الكيلولي-

 151:ص14ج
 مبارك بن سعيد بن محمد الزكري -

 173،178،179:ص16ج
 )ثائر(مبارك بن سعيد نيت فول-

 281:ص16ج
 )عالمة(مبارك بن المصلوت الهواري السعيدي =مبارك بن سعيد بن المصلوت-

 185:ص8ج
 104:ص13ج
 83:ص15ج
 36،37،38،40،41،42،62،)34:(ص18ج
 108:ص19ج

 )قائد(مبارك بن سعيد الكيلولي-



 104:ص4ج
 ،152،153،157،158،159،160،170:ص14ج

171،176،177،178 
 232،233،234،235:ص15ج
 115،116،130:ص18ج
 95:ص19ج
 44:ص20ج

 )عبد(مبارك السوسي-
 74،75:ص20ج

 نيمبارك بن صالح بن عبدالرحمان البعمرا-
 248:ص10ج

 مبارك بن صانبا-
 7:ص20ج

بي الطعام الرخاوي-
ٔ
 )قائد(مبارك بن كوكوس =مبارك ا

 96،99،242:ص2ج
 198:ص4ج
 80:ص12ج
 ،125،126،127،128،1287،191،193:ص20ج

197،210،217 
 )استاذ(مبارك بن العباس الحاحي -

 294:ص5ج
 )كاتب لجنة مدرسة بالبيضاء(مبارك بن عبدالرحمان -

 219:ص9ج
 مبارك بن عبدالقادر االينزكاني-

 140:ص14ج
 مبارك بن عبدالقادر بن محمد الضوء البكاري المغراوي-

 266:ص15ج
 مبارك بن عبدهللا الزيكي-

 176:ص15ج
 مبارك بن عبدهللا بن سالم التيكني -

 253،254:ص20ج
 مبارك بن عبدهللا البوشكيري -

 143:ص11ج
 
 مبارك بن عبدهللا بن مبارك االقاوي-

 175،176:ص18ج
 )شيخ(مبارك بن عبدهللا المرابضي-

 237،240،248:ص20ج
 مبارك بن عبدهللا اوبلوش بن محمد البعمراني-

 231:ص10ج
 )رئيس(مبارك بن عبدهللا بن موسى المربيضي -

 247:ص19ج
 )عالم(مبارك بن عبدهللا اوشن االخصاصي-

 36،197،229:ص8ج
 437:ص13ج
 121،135،136:ص18ج

 )شيخ(عبدالنبي االزياري مبارك بن -
 239:ص15ج

 )دفين اصبويا(مبارك بن عبدالواحد بن الحسن الركراكي-
 6:ص4ج

 )فقيه(مبارك بن عبال المزالي التملي -
 254:ص9ج

 مبارك بن عبو الولياضي-

 310:ص3ج
 مبارك بن عبو السفائري -

 237:ص8ج
 مبارك بن عدي المزوضي الدرقاوي -

 265:ص18ج
 )قائد(الحاحيمبارك بن عدي -

 186:ص4ج
 مبارك بن العربي التباني-

 115:ص19ج
 مبارك بن العريبي الدرعي-

 143:ص16ج
 مبارك بن عالل البرايمي-

 102:ص5ج
 االقاوي -ف-مبارك بن علي بن محمد-

 172:ص18ج
 مبارك بن علي بن الحسين السالمي -

 153:ص10ج
 )شيخ(مبارك بن علي البوفوسي-

 161:ص20ج
 ولد مبارك االيدغي مبارك ولد علي-

 م152:ص19ج
 مبارك بن علي بن محمد البعمراني-

 255:ص10ج
 مبارك السفروري = مبارك بن علي المناني التيندويني-

 11،16:ص18ج
 83:ص19ج

 مبارك بن علي التاكانتي االخصاصي-
 81:ص3ج

 )استاذ(مبارك بن علي التباني-
 232:ص10ج

 مبارك بن علي بن عبدهللا السويري -
 246،272:ص15ج

 مبارك بن علي بن ابراهيم اليعقوبي-
 95:ص16ج

 مبارك بن علي ابي الخاللة االفرخيسي الكيلولي الحاحي-
 282،287،288:ص5ج

 مبارك بن عمر الويزكاني-
 121:ص18ج

 )استاذ بايت حربيل(مبارك بن عمر-
 102:ص5ج

 )استاذ(مبارك بن عمر العلوي المجاطي-
 222:ص7ج
 48:ص10ج
 74:ص13ج
 197،200:ص20ج

 )قائد(مبارك بن عنو االيوبي البعمراني-
 93،94،98:ص20ج

 مبارك بن عيبة االكراني-
 316:ص5ج

 مبارك العيساوي السباعي -
 257:ص18ج

 )من ايت العياط(مبارك بن فضيل -
 117:ص14ج



 )فقيه(مبارك الُفقير االزاريفي -
 10،62:ص8ج

 )طالب(مبارك القصير-
 219:ص14ج

 القضيب الحاحيمبارك بن -
 209:ص5ج

 )عبد(مبارك الكبير-
 219:ص14ج

 )استاذ(مبارك الكـتاني-
 110:ص15ج

 مبارك الكديمي-
 179،206:ص6ج

 مبارك الكنسوسي-
 316،357:ص11ج

 مبارك بن مالك التيغميــي البعقيلي-
 208:ص5ج

 مبارك المتوكي-
 140:ص14ج
 133:ص18ج

 مبارك المجدوب -
 338:ص4ج

 ود المعدري البونعمانيمبارك بن محمد بن مسع-
 7:ص13ج

 مبارك بن محمد بن ابراهيم التالعينتي-
 101:ص5ج

 )عدل(مبارك بن محمد اوعبو الهشتوكي -
 240:ص8ج

 مبارك بن محمد بن الحجام الرسموكي-
 303،304:ص5ج

 )استاذ(مبارك بن محمد االنامري -
 25:ص2ج

 )عالم(مبارك بن محمد بن حماد البوزوكي الكسيمي-
 60،79،81:ص3ج
 257،260:ص8ج
 312:ص14ج

 )عالم/مقرئ (مبارك بن محمد بن حمو الميلكي الهشتوكي -
 264،300:ص1ج
 35،36:ص2ج
 236:ص8ج
 290:ص12ج
 440:ص13ج
 128،129،140،)126(،44،119:ص14ج
 129:ص18ج

 
 مبارك بن المختار الحمري -

 133:ص18ج
 مبارك بن مسعود اليعقيلي-

 162:ص10ج
 )فقيه(االسواري  مبارك بن مسعود-

 175:ص15ج
 مبارك بن مسعود المعدري -

 10:ص13ج
 )نزيل او خريب(مبارك بن مسعود بن صالح البعقيلي المعدري -

 ،258،259،261،262،263،264،288:ص12ج
289. 

 مبارك بن مسعود بن علي الرسموكي التاغانتي-
 19:ص4ج
 328:ص18ج

 )شيخ(مبارك المعدري -
 108:ص19ج

 البعقيليمبارك المكرازي -
 8:ص11ج

 مبارك المنتاكي -
 311:ص14ج
 224:ص16ج

 مبارك بن مومادين االنامري االيغشاني-
 173:ص2ج
 .213،214،)212(،108،110،207،209:ص3ج

 مبارك النكنافي-
 7:ص14ج

 )شيخ(مبارك النومري -
 187:ص8ج

 مبارك نيت بوالخلخال الرزاني-
 65:ص19ج

 )الفقير(مبارك الوفقاوي الدرقاوي-
 90:ص3ج

 مبارك بن الهدار اليعقوبي -
 266:ص18ج

 )استاذ(مبارك بن همو االكراضي-
 268:ص20ج

 )استاذ(مبارك بن همو التاجاريفتي-
 203،204،205:ص12ج

 مبارك بن همو التيمجاطي البراييمي-
 13،30،420:ص13ج

 )عالم/قائد(مبارك الهواري الكلوشي-
 265:ص1ج
 336:ص4ج
 155،156:ص11ج
 188،190:ص16ج
 36:ص20ج

 )ام محمد التاسكدلتي(مباركة -
 166:ص6ج

 )صاحب الكامل(محمد بن اليزيد =المبرد-
 366:ص3ج
 122:ص17ج

 )اديب(المبكري -
 57:ص3ج

 مبيركة ولد الركوك-
 276:ص19ج

 )الشاعر(ابن الحسين =ابو الطيب=المتنبي-
 22،266،351،379:ص1ج
 40،198،234،259،343:ص2ج
 257،317:ص3ج
 283،301:ص4ج
 109:ص7ج
 82،290:ص8ج



 ،61،98،157،168،184،185،192،214:ص9ج
290. 

 107،130،131،134،141،219:ص10ج
 212،216:ص16ج
 .119،126،131،136،171:ص17ج
 ،17،248،291،299،300،345،348:ص18ج

349،352،356،357،359 
 170،199:ص19ج

 )الخليفة العباسي(المتوكل -
 40:ص11ج
 171:ص17ج

 )قائد(بوالسالم المتوكي=المتوكيعبدالملك =المتوكي-
 المتيطي-

 22:ص14ج
 مجا الركراكي-

 8:ص4ج
 المجاطي-

 92:ص14ج
 )صحابي(مجاهد-

 236:ص11ج
 252:ص14ج

 )الشاعر(عبدالرحمان المجدوب =المجدوب-
 )صالح(الهاشم=المجدوب-

 149:ص8ج
 )صاحب الالمية(المجرادي-

 248،274:ص3ج
 207:ص13ج
 295،301:ص14ج
 24،300،321:ص17ج
 389:ص18ج

 )الشاعر/مجنون ليلى(مجنون عامر-
 276:ص4ج
 416:ص13ج

 )ثائر(محا بن الحسين-
 281:ص16ج

 )خال موالي الكبير الرئيس(محبوب-
 60،61،63،64،66،68،69،72:ص20ج

مخاو-
ٔ
 )رئيس ٕاداوزيكي(المحجوب ا

 169،173،174:ص15ج
 )رئيس(المحجوب االمروشي-

 191،192،194:ص15ج
 المحجوب البويعقوبي المزوضي-

 272:ص18ج
 )ولي(المحجوب الحاحي-

 192:ص4ج
 المحجوب السباعي-

 223:ص18ج
 )قائد(المحجوب الكيلوي-

 241،244،262:ص1ج
 136،177،194:ص8ج
 158:ص9ج
 137:ص12ج
 151:ص14ج

 ،196،197،198،199،200،201،202:ص15ج
203،205 

 94،95:ص19ج
 14:ص20ج

 المحجوب المراكشي-
 263:ص10ج

 )عالم/فقيه(المحجوب المسفيوي-
 55،58:ص19ج

 )قائد(المحجوب المطاعي-
 21،76:ص20ج

 المحجوب الوالتي-
 281:ص8ج

 )شارح االجرومية(المحجوبي الرسموكي -
 14:ص14ج

 )عالمة(المحجوبي -
 244،366:ص13ج

- المحفوظ-              
 )استاذ(الرسموكي المحفوظ البوكـتماني =المحفوظ بن احمد الرسموكي-

 8:ص3ج
 152:ص11ج
 389:ص18ج

 المحفوظ بن احمد بن علي الواسالمي -
 270:ص12ج

 )فقيه(المحفوظ التارسواطي=المحفوظ بن احمد االهمادييــي التارسواطي الحضيكي -
 368:ص1ج
 237،238،239،296،321،)227:(ص3ج
 236،280:ص8ج
 28:ص9ج
 152،326:ص11ج

 )اديب/يسرئ(المحفوظ بن احمد الوجاني -
 35:ص3ج
 123،127،128،129،130:ص20ج

 المحفوظ بن ابراهيم بن عبدهللا االدوزي -
 52،252،266،288،321:ص17ج

 المحفوظ االنكيضائي-
 276:ص12ج

 المحفوظ االيسني -
 102:ص8ج

 )فقيه(المحفوظ التيفرميتي-
 188:ص16ج

 المحفوظ بن الحسين التازيمامتي السماللي -
 4،19:ص11ج

 )سبط ماء العينين(الحضرمي المحفوظ -
 362:ص2ج
 284،294،299،300،301،302:ص4ج

 المحفوظ بن الحنفي التيمكيدشتي-
 361،362:ص3ج

 )عالم(المحفوظ الرداني -
 261،265:ص8ج

 )تلميذ المدني االلغي(المحفوظ الزيمامي-
 148:ص2ج

 )مدرس(المحفوظ السوسي -
 286:ص5ج



 )استاذ(ابو معروف =دوزي المحفوظ بن عبدالرحمان بن عبدهللا اال-
 340،344،348،352،353:ص1ج
 99،142:ص2ج
 67،142،248،255،323،372:ص3ج
 57،58،101،108،125:ص4ج
 ،3،7،68،71،72،76،79،82،99،108:ص5ج

112،129،132،133،148،208،212،216، 
)222(،223،224،225،226،230،232،233، 

289. 
 ،11،17،137،160،163،175،176،179:ص 8ج

180،194،196،216. 
 113،238:ص9ج
 ،76،77،81،156،158،231،244،251:ص10ج

257. 
 94،97،152،159،189،214،215،239:ص11ج

256،288،298 
 ،60،204،221،222،259،264،277:ص12ج

278،285. 
 ،35،36،38،41،53،54،90،220،221:ص13ج

233،236،237،244،321،347،349،356،360، 
382،391،426،427،430،431،433. 

 12،50،51،52،61،73،94،96:ص14ج
 209:ص15ج
 15،63،64،100:ص18ج
 18:ص19ج
 211:ص20ج

 )استاذ(المحفوظ بن عبدهللا االساكي الشرقاوي-
 255:ص6ج
 79،235:ص7ج
 227:ص12ج

 المحفوظ بن عبدهللا بن الحسن الكرسيفي-
 195:ص17ج

 المحفوظ بن علي نبوهوش المجاطي -
 220:ص20ج

 االيضري المجاطيالمحفوظ بن محمد -
 149:ص2ج

 المحفوظ بن محمد االيغيري التامانارتي-
 156:ص18ج

 )فقيه(الكرسيفي-ف-المحفوظ بن محمد-
 52،93،94،95:ص17ج

 المحفوظ بن محمد بن علي الصالحي-
 193،203:ص2ج

 المحفوظ بن مسعود المعدري -
 142:ص13ج

 المحفوظ بن المكي بن احمد التيمكيدشتي-
 256،257،310،311،313:ص6ج

 المحفوظ المنصوري -
 348:ص3ج

 المحفوظ بن الهاشم االيغشاني الدياني-
 368:ص1ج
 112،345،347،387:ص2ج
 ،107،112،114،118،119،121،128:ص3ج
 167،180،189،208م،139م،138،)م137(

 251:ص4ج
 28،234:ص9ج
 159:ص10ج

 ممدوح االعشى=محلق-
 191:ص9ج

- محمد-                  
 )من ابناء احمد بن بيهي(همو=محمد-

 168:ص15ج
 )ابن اخ احمد بن همو(محمد-

 197:ص12ج
 محمد-

 43:ص10ج
 )كاتب علي بودميعة(محمد-

 329:ص18ج
 
 )فقيه بدار بوناكة في اداوتنان(محمد -

 99:ص19ج
عجلي( -ف-محمد-

ٔ
 )تلميذ االستاذ محمد ا

 293:ص5ج
 )فقير اقاوي(-ف-محمد-

 31:ص19ج
 االدنيمحمد -

 38:ص19ج
سول(محمد -

ٔ
 )فقيه با

 302،308:ص16ج
ل علي اليوسفي( -ف-محمد-

ٓ
 )من ا

 298:ص16ج
 )من ايت الحري االيليغي(محمد -

 40:ص16ج
ولوك االسريري (محمد -

ٔ
 )ا

 298:ص16ج
نه محمد العالم القائد(محمد -

ٔ
 )قاضي ذكر ا

 233:ص20ج
 )اخ عبدهللا الشيخ(محمد -

 154:ص20ج
 )الخصاصيعم الناجم ا(محمد -

 6:ص20ج
ل بيروك(محمد -

ٓ
 )من عبيد ا

 8:ص20ج
 )اخ الناجم ااالخصاصي (محمد -

 135،136،137:ص20ج
 )فقيه الشيخ الحضيكي(محمد -

 235:ص16ج
 )من حراطين ٕايملوان(محمد -

 274:ص16ج
 )قاضي في سيدي ابي السحاب(-ف-محمد-

 84:ص15ج
 محمد بن عبدهللا =الرسول=طه=احمد )=النبي(محمد -
 المصطفى=

 32،35،53،58،83،85،87،89،92،98:ص1ج
101،105،109،110،111،168،177،178،179، 

187،188،191،195،196،202،203،204،243، 
257،259،264،266،270،272،297،301،302، 



308،310،311،357،365،380،381 
 36،43،71،72،73،77،79،83،108،120:ص2ج

120،122،123،139،151،167،169،170،171، 
175،180،183،186،200،208،212،214،234، 

280،301،305،308،382 
 31،36،44،46،61،73،75،82،138،142:ص3ج

196،243،244،262،282،322،341،391،416. 
 6،7،8،11،12،13،15،16،23،24،30،31:ص4ج

44،51،66،81،90،108،109،148،189،190، 
191،225،227،228،230،233،234،235،257، 

258،278،305،309،310،314،315،318،319، 
322،326،328،332. 

 ،24،27،49،81،97،106،110،111،143:ص5ج
144،145،164،169،174،183،233،280،283، 

284،285. 
 ،30،34،37،38،39،42،43،44،45،46:ص6ج

47،48،49،53،55،61،63،71،74،75،79،80، 
81،91،95،123،141،143،161،174،176،192 

195،197،212،215،216،217،220،221،223، 
226،228،230،242،243،244،247،248،262، 
263،266،270،271،274،279،283،292،297، 

299،300،316. 
 ،47،50،56،60،62،77،100،101،109:ص7ج

113،117،120،121،122،129،142،158،159، 
164،173،175،186،190،192،193،194،197، 

200،215،248،249،259،264،270،274. 
 ،21،22،64،65،66،79،90،91،92،93:ص8ج

97،100،104،106،109،111،119،129،139، 
142،146،151،162،165،166،184،185،186، 

192،198،202،204،205،206،207،208،210، 
211،213،214،223،227،241،257،258،261، 

265،254،277،282،292. 
 ،21،23،59،62،86،144،147،151،153:ص9ج

205،207،278. 
:ص10ج

16،21،23،41،43،45،46،55،60،62،63،65،74،75،79،83،98،107،109،1
11،121 

153،166،167،170،171،172،173،179،180، 
186،189،191،192،193،201،207،215،222، 

224،249،278. 
 ،25،40،41،43،46،47،52،95،153:ص12ج

171،247،248،270،301،5،62،234،237، 
238،239،240 

 ،6،13،16،17،18،19،20،25،26،42:ص13ج
47،55،56،57،67،69،76،93،95،96،97،100، 

101،102،103،105،111،117،129،140،183، 
184،195،196،197،207،209،212،272،273، 

274،275،277،281،283،285،286،288،290، 
291،293،295،298،302،313،366،377،383، 

389،395،409،410،411،433،434،439. 
 ،17،19،20،22،23،35،36،37،38،43:ص14ج

51،52،64،78،110،130،131،143،216،221، 
226،227،238،239،240،242،244،249،250، 

251،253،263،266،278،282،283،286،291،292،302،305،312 
 225،249،250،277،332:ص15ج
 15،25،22،36،51،85،88،89،90،120:ص16ج

121،124،128،131،132،134،185،191،194، 
197،213،248،254،275،328،332،340،359، 

358. 
 ،14،15،30،35،49،50،69،105،137:ص17ج

143،145،154،199،234،244،306،320 
 ،62،63،64،82،163،184،195،243:ص18ج

251،341،351،381،404،432. 
 ،168،243،244،264،257،255،252:ص20ج

251،243،214،232،231،200،190،185،133، 
134،127،90. 

 محمد اباينو-
 210:ص14ج

 محمد بن ابراهيم-
 266:ص13ج

 )خليفة الكنتافي(محمد بن ابراهيم -
 209:ص4ج
 216:ص13ج

 )من بني ابراهيم بن موسى(محمد بن ابراهيم-
 173:ص8ج

 )من اتباع القائد عبد الملك(محمد بن ابراهيم -
 192،193:ص14ج

 )عدل(محمد بن ابراهيم-
 252:ص18ج

 )شيخ(الصالحيمحمد بن ابراهيم -
 344:ص2ج

 
 )من فقهاء الركن(محمد بن ابراهيم-

 13:ص16ج
س الوادي(محمد بن ابراهيم -

ٔ
 )عون القائد حيدة في را

 182:ص16ج
 ابن ابراهيم)=شاعر الحمراء(محمد بن ابراهيم-

 146،148،149:ص7ج
 142،263:ص8ج
 94،104،105،106:ص15ج

 )فقير اقاوي(بن ابراهيم-ف-محمد-
 31:ص19ج

باراغ البعمراني محمد-
ٔ
باراغ=بن ابراهيم ا

ٔ
 محمد ا

 41:ص3ج
 183،185،303،307،315:ص6ج
 223،242،260:ص7ج
 162:ص8ج
 ،48،49،50،60،100،102،104،383:ص13ج

439. 
 38:ص17ج
 م157:ص19ج

 محمد بن ابراهيم بن احمد البوشيكري -
 139:ص11ج

 محمد بن ابراهيم بن احمد التتكي-
 9،16،17،19،20،78:ص17ج

 )فقيه(بن ابراهيم بن احمد االيسي التيمكيدشتي محمد-



 320:ص3ج
 151:ص9ج

 محمد بن ابراهيم بن احمد التاوريرتي-
 116،125:ص18ج

 بن ابراهيم بن احمد المغربي المالكي-ف-محمد-
 122:ص16ج

 )دفين تاكاركوست/عالم يعقوبي(محمد بن ابراهيم بن احمد -
 69:ص16ج

 محمد بن ابراهيم االخصاصي-
 181،182:ص1ح
 100،)24(،18:ص3ج
 158،159:ص10ج
 31:ص13ج

 محمد بن ابراهيم االدائي الرسموكي-
 211:ص9ج
 200:ص11ج

 محمد بن ابراهيم االركاني الحاحي-
 339،368:ص2ج

 )عالمة(محمد بن ابراهيم االسغاركيسي-
 118:ص5ج
 222،223:ص8ج
 249:ص14ج

 )مشارط في مدرسة اسرير(محمد بن ابراهيم االسكاري -
 123،130:ص8ج

 )تلميذ احمد التيمكيدشتي(محمد بن ابراهيم االكناري -
 254:ص6ج

 محمد بن ابراهيم االمكاسي التملي-
 26،27:ص17ج

عجلي -
ٔ
 )استاذ(محمد بن ابراهيم بن عبدهللا ا

 121،122،128،129،299:ص3ج
 296،297،300،316،)292(،159:ص5ج
 64،187:ص6ج
 154،158:ص9ج
 235،261:ص13ج
 93:ص14ج
 44،187:ص15ج
 138:ص16ج
 64:ص17ج
 134:ص18ج
 63:ص19ج
 215:ص20ج

 )قاضي(محمد بن ابراهيم االمزاوري العبدالوي الهاللي االياللفي -
 55،56،57:ص6ج
 19،20،74:ص17ج

 )فقيه(محمد بن ابراهيم بن علي االياللني -
 284:ص9ج

 )فقيه(محمد بن ابراهيم االنامري الساموكني-
 103:ص9ج

ومري محمد بن ابرا-
ٔ
 )مقاوم(هيم ا

 170،173،175،176،182:ص16ج
 )قاضي/مؤرخ(محمد االيكراري =محمد بن ابراهيم االيكراري -

 282،311:ص13ج
 49،61،62:ص15ج

 )فقيه(محمد بن ابراهيم االيغشاني-
 128:ص2ج
 100:ص9ج
 44:ص19ج

 )فقيه(محمد بن ابراهيم االيشتي-
 302:ص6ج

 )هـ1127متوفى /فقيه(محمد بن ابراهيم االيليغي-
 15:ص16ج

 محمد بن ابراهيم بن باحمان الساحلي-
 103:ص5ج

 محمد بن ابراهيم بن بلقاسم التاكانزي -
 133:ص1ج

 محمد بن ابراهيم بن مبارك البصير=محمد بن ابراهيم البصير-
 93،113:ص12ج

عجلي =محمد البعقيلي=محمد بن ابراهيم البعقيلي االميغرماني-
ٔ
محمد =محمد البعقيلي ا

 )استاذ(رمانية البعقيلياالميع
 232:ص3ج
 256،302،311،317:ص6ج
 12،13،15،21،22،47:ص7ج
 149،155،209،211:ص8ج
 56:ص17ج

محمد بن ابراهيم =محمد بن ابراهيم التدرارتي البعمراني=محمد بن ابراهيم البعمراني -
 )قاضي(السكال 

 238:ص5ج
 285:ص7ج
 210:ص9ج
 149،255،257:ص10ج
 154:ص18ج

 )تلميذ احمد بن عبدهللا الصوابي/هامان(ابراهيم بلدي محمد بن -
 101:ص8ج

 محمد بن ابراهيم بن ابي بكر الجزولي التيملي-
 51:ص8ج

 محمد بن ابراهيم بن ابي بكر بن علي التاسكدلتي-
 32،50،51:ص8ج

 
 محمد بن ابراهيم البوزاكارني الشريف التازروالتي-

 63،82،89،90،104،160،221:ص7ج
 براهيم بوعلوشمحمد بن ا-

 149:ص18ج
 )استاذ(محمد بن ابراهيم التاغاجيجتي -

 106:ص9ج
 محمد بن ابراهيم التامانارتي االفراني-
 محمد بن ابراهيم التامانارتي التانكرتي=
 )استاذ(محمد بن ابراهيم االفراني =

 158،162،170،178،265،266،268:ص1ج
 5،6،50،54:ص2ج
 21،22،148،303،323،339،340:ص3ج
 28،30،31،340:ص4ج
 6،11،15،17،35،149،253:ص5ج
 82،152:ص6ج
 ،10،12،17،18،19،20،21،22،32،)5:(ص7ج

33،34،35،36،37،38،40،41،42،43،44،45، 
46،47،48،60،61،62،63،64،67،72،76،78، 



82،83،92،96،230،236،238،277،290 
 108،154:ص9ج
 44،45،92:ص10ج
 ،5،7،16،17،18،24،51،58،88،89:ص11ج

156،268 
 ،13،14،17،21،22،23،32،35،38،39:ص12ج

40،44،45،46،55،59،122،208،211،228، 
230،279،280،299،307 

 6،203،268،270،271،279،281،323:ص13ج
332،400. 

 272:ص14ج
 ،49،59،62،63،67،69،142،144،194:ص16ج

251،262،202 
 146،386،339،403:ص18ج
 230:ص19ج
 ،160،219،222،230،232،234،235:ص20ج

244،245،247،268 
 محمد بن ابراهيم التاسنولتي-

 40:ص14ج
 محمد بن ابراهيم التاكاركوستي-

 280:ص14ج
 )فقيه(محمد بن ابراهيم التاكوشتي -

 63،70،71،72،78،79،80:ص7ج
 420:ص18ج

 محمد بن ابراهيم التاكانتي-
 149:ص10ج

 محمد بن ابراهيم التانكرتي-
 89:ص14ج

 محمد بن ابراهيم التضكييــي-
 239:ص5ج

 محمد بن ابراهيم التكروري السباعي-
 محمد بن ابراهيم السباعي=
 )شيخ صوفي(السباعي =

 302:ص3ج
 56،57،86،98:ص4ج
 223،235:ص6ج
 232،233،239،261،269:ص8ج
 237:ص9ج
 234:ص11ج
 162:ص12ج
 30:ص14ج
 324،325،326،320:ص15ج
 157:ص16ج
 273،283:ص17ج
 160:ص19ج

 )تلميذ احمد التمكيديشتي(محمد بن ابراهيم التنودي -
 253:ص6ج

 محمد بن ابراهيم التوري الرسموكي-
 22،185:ص5ج

 محمد بن ابراهيم التيفرويني-
 131:ص11ج

 محمد بن ابراهيم التيملي المسناتي-
 293:ص11ج

 محمد بن ابراهيم التيمي-
 139،228:ص8ج
 137:ص18ج

 )قائد(ن ابراهيم التييوتي  محمد ب-
 ،100،101،103،104،105،106،107:ص2ج

246. 
 396:ص3ج
 70،75،165،166،251،264،268:ص4ج
 272،276:ص5ج
 139،157،158:ص6ج
 100:ص8ج
 248:ص9ج
 11،21،253:ص10ج
 261:ص11ج
 422:ص13ج
 210،267:ص14ج
 204،205،228،180:ص16ج
 66،343:ص18ج
 ،159،217،218،219،222،223،224:ص19ج

229،269 
 155،157،161،198،199،202،228:ص20ج

 )استاذ(محمد بن ابراهيم بن الحسن التشكيــي االكماري الولتيتي البعقيلي-
 150:ص2ج
 20:ص17ج

 محمد بن ابراهيم بن الحسن السماللي-
 16:ص11ج

 محمد بن ابراهيم بن الحسن التيزكيــي الرسموكي-
 15،20:ص5ج

 )اديب(محمد بن ابراهيم الدفالي-
 172:ص20ج

 محمد بن ابراهيم الدليمي-
 116:ص14ج

 )استاذ(محمد بن ابراهيم بن عبد هللا الركراكي-
 309،314،316،318،320،)305(،294:ص5ج
 11،13:ص8ج
 287:ص9ج
 37:ص10ج
 45،132،302،311:ص14ج
 248،249:ص17ج
 134:ص18ج

 محمد بن ابراهيم الركني-
 15،46،48:ص16ج

 محمد الزكري =بن ابراهيم الزكري  -ف-محمد-
 )تلميذ الشيخ االلغي( 

 235،236:ص1ج
 60،331،337،338:ص4ج
 271،272،273،274،275:ص12ج
 175،176:ص16ج
 47:ص19ج

 محمد اوبرايم السالمي=محمد بن ابراهيم السالمي-
 269،271:ص6ج

 )تلميذ المدني بن علي الصالحي(محمد بن ابراهيم الساموكني -
 149:ص2ج



 282:ص11ج
 303:ص12ج
 305،313،368:ص13ج

 )قائد من ايت بوبكر(محمد بن ابراهيم بن سعيد الوجداري -
 197:ص12ج
 132:ص20ج

 )موثق(محمد بن ابراهيم السالمي -
 135،141:ص1ج
 63:ص2ج
 )23(،18:ص3ج

 محمد بن ابراهيم بن سليمان بن محمد االلغي-
 139،143:ص1ج

 )ط في مدرسة وجانمشار (محمد بن ابراهيم بن محمد =محمد بن ابراهيم السماللي-
 298،303:ص12ج
 141:ص18ج

 )فقيه(محمد بن ابراهيم السندالي االيكليري -
 131:ص8ج
 189:ص16ج
 215،219:ص19ج

ل يايرسوت بفم تاتلت(محمد بن ابراهيم بن الشيخ -
ٓ
 )جد ا

 298:ص11ج
 95،99،104:ص16ج

 )مؤلف(محمد بن ابراهيم الشيخ-
 14:ص13ج

بن(محمد بن ابراهيم بن عبال -
ٔ
 )اء عبدالرزاق االيفرانيمن ا

 208،222:ص6ج
 )استاذ(محمد بن ابراهيم نيت عبال-

 317،320،322:ص5ج
 )فقيه(محمد بن ابراهيم بن عبدهللا-

 173،186:ص6ج
 محمد بن ابراهيم بن عبدهللا البوشكري البعقيلي-

 149،)134(،129:ص11ج
 بن ابراهيم بن عبدهللا الواسخيني -ف-محمد-

 243:ص8ج
 ابراهيم بن عبدالسميح الصويري  بن -ف-محمد-
ل قاضي(
ٓ
 )ا
 302:ص6ج
 88:ص15ج

 محمد بن ابراهيم بن عبدالملك الداودي الحاحي-
 71،73:ص19ج

 )عالم(محمد بن ابراهيم العثماني -
 104،105،115،132:ص16ج

 محمد بن ابراهيم العروسي-
 14:ص5ج

 )عالمة(محمد بن ابراهيم بن علي بن الحسن الكرسيفي -
 291:ص8ج
 102،103:ص17ج

 محمد بن ابراهيم بن علي التيغانيميني التناني-
 76:ص15ج

 )فقيه(محمد بن ابراهيم بن علي بن سعيد -
 192،193::ص16ج

 بن ابراهيم بن عمرو البكري  -ف-محمد-
 57:ص19ج

 بن ابراهيم بن عمرو بن طلحة التامانارتي -ف-محمد-
 174،175:ص18ج

 لسطحي الصوابي محمد بن ابراهيم الغاني بن محمد ا-
حفير(

ٔ
 )مشارط با

 194،195:ص13ج
 محمد بن ابراهيم الغرموزي الكرسيفي-
 محمد الغرموزي =

 83،88:ص1ج
 محمد بن ابراهيم الكدسي-

 39:ص14ج
 )1350كرسيفي متوفى /بني محمد(محمد بن ابراهيم -

 99:ص17ج
ل عبد الكريم(محمد بن ابراهيم الكريمي -

ٓ
 )ا

 12،13:ص16ج
 محمد بن ابراهيم بن محمد الساحلي=م كزوز المعدري محمد بن ابراهي-

 295:ص12ج
 143،188،194،195،198:ص13ج

 )استاذ(محمد بن ابراهيم الكودرار المافاماني=محمد بن ابراهيم كودرار -
 58:ص8ج
 36:ص9ج

 محمد بن ابراهيم كيوان -
 183:ص14ج

 )فقيه(محمد االدراري المافاماني =محمد بن ابراهيم المافاماني-
 252:ص5ج
 32:ص9ج
 36:ص11ج

 محمد بن ابراهيم الماغارتي السكـتاني-
 235،237:ص18ج

 )فقيه نوازلي(محمد بن ابراهيم المانوزي االخصاصي -
 140:ص8ج
 30:ص9ج
 355،)286:(ص11ج
 120:ص18ج

 بن ابراهيم بن مبارك االساوي -ف-محمد-
 208:ص10ج

 )استاذ(محمد بن ابراهيم بن مبارك االوخريبي-
 233:ص10ج

 محمد بن ابراهيم بن مبارك البعقيلي الديبي-
 63:ص5ج

 محمد بن ابراهيم بن مبارك التاموديزتي-
 23:ص19ج

 محمد بن ابراهيم بن مبارك الووشاني-
 113،115:ص5ج

 محمد بن ابراهيم المجاري الصوابي-
 187:ص5ج

 محمد بن ابراهيم المحجوبي-
 38:ص14ج

 محمد بن ابراهيم بن محمد اوبها-
 216:ص19ج

 )عالم(بن الحسن االزاريفي الوجاني -ف-محمد بن ابراهيم بن محمد-
 7،13:ص8ج

 )عالم(محمد بن ابراهيم بن محمد بن احمد االزاريفي-
 9،53،128:ص8ج



 محمد بن ابراهيم بن محمد الوالياضي-
 222:ص8ج

 محمد بن ابراهيم بن محمد البوشيكري -
 119:ص11ج

 )الفقيه الرسموكي المزواوي( محمد بن ابراهيم بن محمد بن سليمان-
 301:ص5ج
 170:ص8ج

 محمد بن ابراهيم بن محمد الظريفي التاكوشتي الصوابي-
 241،242:ص18ج

 محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبدهللا اليعقوبي السماللي-
 7،133،140:ص5ج

 محمد بن ابراهيم المراكشي-
 19:ص18ج

 محمد بن ابراهيم المرغيتي-
 141:ص8ج
 104:ص18ج

 كود=بن ابراهيم بن مسعود -ف-مدمح-
 175:ص12ج

 )هـ1214متوفى (محمد بن ابراهيم الميموني-
 204،243:ص6ج

نفلوس -
ٔ
 )قائد(محمد انفلوس الحاحي=محمد انفلوس =محمد بن ابراهيم ا

 333،334،336:ص1ج
 ،40،53،58،122،149،165،183،184:ص4ج

269. 
 173:ص5ج

 )قائد(محمد المزوضي=محمد بن ابراهيم المزوضي -
 130:ص4ج
 253:ص6ج
 263:ص8ج
 365:ص18ج

 محمد بن ابراهيم بن منصور -
 165:ص14ج

 محمد بن ابراهيم الهرواشي الوكاكي-
 26،53،54:ص11ج
 ،123،182،183،184،198،284،285:ص12ج

287،294. 
 31:ص13ج

 )استاذ(محمد بن ابراهيم الوادريمي-
 271:ص17ج
 23:ص19ج

 )شاعر(ني محمد بن ابراهيم الواعزوزي التنا-
 135:ص19ج

 محمد بن ابراهيم الورحماني الرسموكي-
 117:ص5ج
 362:ص11ج

 )فقيه(محمد بن ابراهيم الورمسكدتي-
 130:ص8ج

 محمد بن ابراهيم بن ويساعدن-
 233:ص19ج

 محمد بن ابراهيم ويمينك-
 146،149:ص11ج

 )من جبال ولتيتة(محمد بن ابراهيم هيان بن بيان -
 71:ص8ج

 )فقيه(يم بن ياسينمحمد بن ابراه-
 275:ص3ج

 )عالمة(محمد بن ابراهيم الييبوكي الهشتوكي  -
 138:ص8ج
 276،277،293،303،304،306:ص14ج

 بن ابراهيم بن يعزى ويهدى -ف-محمد-
 175،177،181:ص10ج

 محمد بن ابراهيم بن يحيا االغرباوي-
 119:ص11ج

 )كاتب موالي الحسن(محمد ابناني -
 350:ص13ج

بونوس-
ٔ
 محمد ا

 95:ص20ج
بويري -

ٔ
 )فقيه(محمد ا

 214:ص14ج
 محمد ابيضار المجاطي الموساوي-

 203:ص3ج
بيقش التاملي-

ٔ
 محمد ا

 314:ص5ج
تمرا-

ٔ
 محمد ا

 229:ص8ج
تواب-

ٔ
 محمد ا

 33:ص14ج
تاني االيوبي-

ٔ
 )رئيس(محمد ا

 287:ص16ج
 )فقيه تكانزا(محمد بن احمد-

 315:ص5ج
 )شيخ من ايمي ايغيسي(محمد بن احمد -
 )فقيه(احمد ابن السلطان محمد بن -

 250:ص3ج
ل يحيا من ايت اومالو( محمد بن احمد-

ٓ
 )شيخ من ا

 319:ص17ج
 )كاتب ورئيس قبيلة المعدر/ الملقب بالدشور البرايمي(محمد بن احمد-

 142:ص13ج
 )من اكادير االعراب من انزا( محمد بن احمد-

 210:ص5ج
 محمد بن احمد ابن القائد دحمان بن بيروك-

 281:ص19ج
 )من ايت يحيا(محمد بن احمد بن عبدهللا -

 71،105:ص19ج
 )تلميذ محمد بن الحاج التازولتي(محمد بن احمد بن القاضي -

 292،293:ص8ج
 )كاتب القائد سعيد بمركز تمنار(محمد بن احمد-

 90:ص2ج
 )تلميذ عبدهللا بن ابراهيم االسغاركيسي(محمد بن احمد اونام -

 311:ص14ج
 )مرابطي هوت الطرف من(محمد بن احمد-

 138:ص14ج
 )كاتب(محمد بن احمد-

 252:ص14ج
 )المعروف بميزي اعجلي(محمد بن احمد-

 246:ص12ج
 )خليفة الشيخ االلغي(محمد بن احمد-



 334،335،336،354:ص16ج
 
 )فقيه بواد درعة(محمد بن احمد-

 343:ص16ج
 )مؤرخ(الرفاكي= االيكراري =محمد بن احمد االيكراري -

 270،272،273:ص1ج
 135:ص2ج
 47،90:ص3ج
 ،76،79،116،118،130،139،157،168:ص4ج

243،244،245،260،261،263،274،275،339. 
 73،75،135،208:ص5ج
 63،138،174،182،184،185،261،288:ص6ج

314،315 
 161:ص7ج
 ،54،59،139،168،194،214،226،227:ص8ج

235. 
 10،30،31،43،56،69،77،80،92،163:ص10ج

213،218،242،243،245،247،248،252. 
 ،125،128،152،187،200،210،229:ص11ج

232،261،282 
 ،59،68،97،199،262،263،300،304:ص12ج

306. 
 8،25،31،32،43،50،51،64،119،120:ص13ج

121،206،207،209،224،225،283،300،301، 
302،303،305،306،308،309،311،312،313، 
314،315،316،317،319،320،321،323،324، 
331،333،336،337،346،348،353،356،357، 

358،360،362،363،364،366،368،369،370، 
372،381،382،384،385،386،389،391،392، 

396،402،404،422،428،430،431،433،434. 
 6،60،96،98،99،102،109،111:ص14ج
 66،284،295:ص17ج
 ،94،100،103،104،105،106،135:ص18ج

137. 
 187،200،210:ص19ج
 180،182،267:ص20ج

 )اديب(اكنسوس=محمد بن احمد اكنسوس المراكشي-
 265:ص1ج
 79:ص4ج
 66:ص5ج
 229،284:ص6ج
 120،142:ص9ج
 101،156،165:ص11ج
 29:ص14ج
 10،16،88:ص15ج
 286،287،421:ص18ج

 )اديب(محمد بن احمد االواالوي االمنوزي -
 109،110،111:ص1ج
 317:ص6ج

 بن احمد االوبلخيري االيغشاني -ف-محمد-
 )المدونة(بن احمد االوبلخيري الفقير  محمد=

 )222(،108:ص3ج
 236:ص8ج

 محمد بن احمد ايجمي الكبير التييوتي السوسي -
 محمد بن احمد ايجمي التييوتي=

 28،166،303:ص6ج
 208،209:ص14ج
 99،108،149:ص16ج
 224،339:ص18ج

 
 )عالمة(محمد بن احمد االيديكلي=محمد بن احمد االيديكلي التملي-

 26:ص13ج
 21:ص17ج

 )اديب(محمد بن الحاج=ابو عبدهللا محمد بن احمد االيفراني=محمد بن احمد االيفراني-
 214:ص5ج
 ،7،8،12،26،32،33،52،55،56،81،83:ص10ج
87. 

 )شيخ(محمد بن احمد االيسي-
 202،209،211:ص8ج
 232،307:ص18ج

 محمد بن احمد االيغشاني=محمد بن احمد االيكدماني االيغشاني-
 162:ص9ج
 94:ص10ج

 محمد االول بن احمد االلياسي-
 74:ص18ج

 الثاني بن احمد االلياسي-ف-محمد-
 74:ص18ج

 محمد بن احمد نطالب=محمد االشكر الدياني-
 ،124،125،126،127،)123(،107،121:ص3ج

128،129،139،175،176،177،211 
 )اخ محمد االشكر الدياني(بن احمد نطالب -ف-محمد-

 121:ص3ج
 )استاذ(احمد االمالوي الصوابيمحمد بن -

 73،83،84:ص8ج
 )فقيه(محمد بن احمد االسكاري االشفي-

 129:ص8ج
 محمد بن احمد افيالل-

 16:ص14ج
 )فقيه(محمد بن احمد االزاريفي التاسيالئي -

 254:ص6ج
 )فقيه(محمد بن احمد امزال-

 207،208:ص14ج
 )اديب/استاذ(محمد بن احمد االلغي -

 218:ص2ج
 268:ص5ج

 حمد بن احمد االوكاضي االنامري م-
 )216:(ص3ج

 )استاذ(محمد بن احمد اشوبير-
 239:ص5ج

 )قاضي(محمد بن احمد اوعامو التيزنيتي-
 340:ص1ج
 258:ص2ج
 125،210:ص4ج
 36،281:ص10ج
 262،284:ص11ج
 128،282:ص12ج



 ،52،115،199،206،213،214،218:ص13ج
219،228،229،230،231،233،256،259،328. 

 74،78:ص14ج
 47،59،76:ص18ج
 111،160:ص19ج

 محمد بن احمد االعرابي االكلميمي-
 31:ص13ج

 )قاضي(محمد بن احمد امزوغار-
 218:ص13ج

 
 )تلميذ احمد التيمكيدشتي(محمد بن احمد االيشتي-

 253،3.303:ص6ج
 )تلميذ احمد التيمكيدشتي(محمد بن احمد بن الحسين االسكاوري -

 254:ص6ج
 51،52،55،75،157،234:ص17ج

 )فقيه(محمد بن احمد االميني-
 312:ص5ج
 134:ص14ج

 )فقيه(محمد بن احمد االساوي-
 77،83:ص16ج

 )استاذ(محمد بن احمد االخصاصي-
 100:ص3ج

 االقايكرناني=محمد بن احمد االقايكرني-
 232:ص6ج

 )عالم(محمد بن احمد االيزنكاضي -
 20،21:ص16ج

 محمد بن احمد االوراشتي-
 222،235،237:ص18ج

 محمد بن احمد االسكيسي السكسيوي-
 256،270:ص18ج

 محمد بن احمد اوبوص البعقيلي-
 208:ص5ج

 محمد بن احمد االوالي االيسافني-
 56:ص17ج

 محمد بن احمداالضغالي-
 171:ص10ج

 )فقيه(محمد بن احمد اولكود-
 188:ص12ج

 )استاذ ابي العباس التيمكيدشتي(محمد بن احمد االعرج -
 208،238:ص6ج

 مد بن احمد بن احمد بن الحسن الركراكيمح-
 138:ص14ج

 )فقيه(محمد بن احمد بن احمد االسكاوري الكريسيفي-
 232،273:ص3ج
 87،230:ص8ج

 )موجود بمرس سيدي احمد وهي قرية بالمعدر(محمد بن احمد بن احمد -
 120:ص14ج

 )اديب(محمد بن احمد بن ابراهيم بن بلقاسم الهوزوي-
 29:ص6ج
 80:ص15ج
 116،132:ص16ج

 ) استاذ(محمد بن احمد الدياني-=محمد بن احمد بن ابراهيم االيغشاني الدياني-
 69،161،173،342،343،384:ص2ج

 م،141،142،)م140(،9،107،118،140:ص3ج
 .189م،161م،151م،144م،143

 10:ص11ج
 محمد بن احمد بن ابراهيم اليعقوبي-

 7،22،131،142،147:ص5ج
 )عالم(هيم الركنيبن احمد بن ابرا -ف-محمد-

 11:ص16ج
 محمد بن احمد بن ابراهيم البونعماني-

 101:ص5ج
 )عالم(محمد بن احمد بن ابراهيم الكطيوي-

 188،189:ص16ج
 
 محمد بن احمد بن ابراهيم السماللي-

 300،305:ص12ج
 محمد بن احمد بن ابراهيم االياللني االكناري -
 )عالم(محمد بن احمد=محمد بن احمد بن ابراهيم =

 283،284:ص9ج
 )اخذ عن علي بن عبدهللا االلغي(محمد بن احمد بن ابراهيم االخصاصي-

 370:ص1ج
 محمد بن احمد بن ابراهيم االسريري -

 31:ص5ج
 محمد بن احمد بن ابراهيم التاكانتي-

 138:ص18ج
 )اديب(محمد بن احمد بن ابي القاسم الحامدي-

 30:ص5ج
 59،60،82:ص8ج

 بن محمد الغازي االزاريفي محمد بن احمد بن بلقاسم-
 )عالم(

 9،28:ص8ج
محمد بن احمد =محمد الواعظ اليزيدي االلغي=محمد بن احمد بن بلقاسم اليزيدي-

 )فقيه(الواعظ اليزيدي
 204،268،283،345،389:ص2ج
 268:ص5ج
 28،210،234،235:ص9ج

 )عالمة(بن احمد بن بلقاسم الكرسيفي -ف-محمد-
 106:ص17ج

 )فقيه(لقاسم بن الحسن الكرسيفيمحمد بن احمد بن ب-
 196،197،200:ص17ج

 محمد بن احمد بن بلقاسم بن سعيد االلغي-
 137:ص1ج

 )ذكر مع احمد بن محمد الكرسيفي(محمد بن احمد بن بلقاسم بن محمد-
 90:ص1ج

 )الكاتب(محمد بن احمد بن ابي القاسم بن عبدهللا-
 123:ص1ج

 )قاضي(محمد بن احمد بن بلقاسم الجشتيمي-
 15:ص17ج

 )استاذ(محمد البوشواري =محمد بن احمد البوشواري -
 255،274:ص9ج

ابو عبدهللا محمد =محمد بن احمد الوايكيضائي-=محمد بن احمد البعقيلي الونكيضائي-
 بن احمد البعقيلي

 169:ص4ج
 18:ص8ج
 28:ص11ج



 252:ص12ج
 محمد بن احمد بوكرزام-

 242:ص16ج
 ابو عبدهللا=ري محمد بن احمد بن البوزيدي االسكا-

 248،250:ص3ج
 )شيخ احمد التيمكيدشتي(محمد بن احمد البلدي-

 253:ص6ج
 )تاجر(محمد بن احمد بن بال االمزالي-

 137،138،140،247،248:ص20ج
 )استاذ(محمد بن احمد البرجي -

 28:ص11ج
 )استاذ(االمسرائي=محمد بن احمد االمسراوي-

 174:ص2ج
 239،244:ص5ج
 221:ص7ج
 259:ص10ج
 308:ص12ج
 139:ص18ج

 )عالم(محمد بن احمد االدوزي -
 61،62،113:ص5ج
 53،191:ص8ج
 146،313:ص11ج
 272،323:ص13ج

 )فقيه(محمد التاساكاتي =محمد بن احمد التاساكاتي الهاللي-
 62،107،142:ص5ج
 17،254:ص6ج
 73،191:ص8ج
 37،38:ص10ج
 283:ص12ج
 13،15،180:ص13ج
 108،292:ص14ج
 80،153:ص15ج
 74:ص18ج

 )عالم(محمد بن احمد التاكموتي االساوي-
 99،100،102:ص16ج
 200،225،228،252:ص18ج

 )فقيه(محمد بن احمد التاكوشتي الظريفي-
 63،70،74،75،76،78،79،85:ص8ج

 )الحاج(محمد التاكوشتي =محمد بن الحاج احمد التاكوشتي-
 )78(،63،74،75،76:ص8ج
 200:ص11ج

 محمد بن احمد التاكانتي االخصاصي-
 30:ص9ج

 )فقيه(محمد التازروالتي=محمد بن احمد التازروالتي-
 210:ص5ج
 52،149،165،293،365:ص11ج
 68:ص15ج

محمد بن الحاج =محمد بن الحاج التاينزرتي=بن احمد التانكرتي االفراني -ف-محمد-
 االفراني

 210:ص4ج
 282:ص8ج
 48،54،90،170،171،257:ص9ج
 93:ص10ج

 219،221،222:ص12ج
 احمد التادليمحمد بن -

 239:ص19ج
 )شيخ(محمد التامانارتي=محمد بن احمد التامانارتي-

 229،260،268:ص20ج
 محمد بن احمد التاغجيجتي=محمد بن احمد بن حمو التاغجيجتي-

 141:ص8ج
 123،138،152،153:ص18ج

 محمد التملي=ابوعبدهللا محمد بن احمد التملي=محمد بن احمد  التيملي الروداني-
 14:ص3ج
 23،24:ص4ج
 91:ص5ج
 198:ص6ج
 28:ص8ج
 300،308،349:ص14ج

 )فقيه(محمد بن احمد التيموالئي االفراني-
 157:ص1ج
 64:ص7ج
 87:ص10ج

 )تاجر(محمد بن احمد التيزنيتي -
 151،153:ص4ج
 44،47:ص15ج

 )استاذ(محمد بن احمد التيوازيني-
 209:ص10ج

 محمد بن احمد التيدسي-
 252:ص18ج

 )تلميذ االمام احمد بن عبدهللا الصوابي(لي محمد بن احمد التوكض-
 102:ص8ج

 )عالم وفقيه(محمد بن احمد التيتكي-
 31:ص6ج

 محمد بن احمد بن احمد التيغشيتي-
 16:ص3ج

 محمد بن احمد بن الفقيه التيكدادي الكدميوي-
 265:ص20ج

 )فقيه(ابوعبدهللا=ابن الوفاء=محمد بن احمد التلمساني-
 51:ص16ج
 416:ص18ج

 بن احمد التكـثيراني الوادريمي محمد-
 46:ص14ج

 محمد بن احمد التدرارتي البعقيلي-
 208،209:ص5ج

 )فقيه(محمد بن احمد التيكوتي المحمودي-
 58:ص8ج

 )نوازلي/قائد (محمد بن احمد التيسلكيتي-
 104:ص9ج

 )تلميذ الحسن التيمكيدشتي(محمد بن احمد التييوتي -
 303:ص6ج
 208،209:ص14ج

 )فقيه(مد التافياللتيمحمد بن اح-
 96:ص19ج

 )قائد(محمد الجراري االساكي المجاطي=محمد بن احمد الجراري -
 348:ص1ج
 348،431،433:ص13ج



 102:ص18ج
 9:ص20ج

 محمد بن احمد الجزار التاضكوكـتي-
 98:ص11ج

 )صاحب الطبقات(ابو عبدهللا الحضيكي=ابو الفيض=محمد بن احمد الحضيكي-
 ،90،95،96،100،101،102،103،105:ص1ج

 ذ106،107،108،125،137،139،141
 ،141،142م،5،6،113،115،127،135:ص3ج

167،185،187،202،204،207،210،225،226، 
227،228،237،320،321،322،326،331،336، 

339،340،352،353،386 
 18،20،326:ص4ج
 ،11،12،14،16،18،19،21،30،31،32:ص5ج

34،135،136،137،139،140،146،249،256، 
257،258،262،268،310،315 

 11:ص6ج
 6،13،22،23،31،46،52،59:ص7ج
 ،14،15،31،52،69،75،76،133،153:ص8ج

154،155،169،172،174،244،288،290،291 
 104،152،156،157،158،277،278:ص9ج
 ،15،32،51،56،91،129،137،139:ص11ج

140،201،202،203،222،298،302،328 
 5،15،52،57،58،95،189،218،284:ص12ج
 ،13،15،98،99،104،116،178،246:ص13ج

266،268،269،270،271،272،276،277،278، 
279،280،281،283،286،300،332 

 ،15،16،24،26،27،92،265،266،277:ص14ج
278،279،280،281،282،286،287،288،291، 

292. 
 74،79:ص15ج
 ،13،66،96،105،115،118،119،235:ص16ج

236 
 ،62،64،68،70،71،73،80،85،140:ص17ج

231،255،270 
 ،167،169،172،181،221،224،228:ص18ج

229،245،246،247،249،279،280،281،282، 
357،384،416 

 76،231:ص19ج
 245،255:ص20ج

 محمد بن احمد بن الحسن االنامري الساموكني-
 )97:(ص9ج

 محمد بن احمد بن الحسين الساموكني-
 31:ص9ج

 محمد بن احمد بن الحسين البعمراني-
 23:ص10ج

ل بن عمرو (محمد بن احمد بن الحسن التاموديزتي -
ٓ
 )من ا

 151،157:ص8ج
 محمد بن احمد بن الحسين االساوي-

 208،209:ص10ج
ل الحسين التيمكيدشتي(محمد بن احمد بن الحسن -

ٓ
 )فقيه من ا

 65،66:ص17ج
استاذ بمسجد اوالد دحو /من بني احمد بن بلقاسم(محمد بن احمد بن الحسين -

 )بهوارة

 138:ص17ج
 )من الركراكيين(محمد بن احمد بن الحسين-

 10:ص4ج
 )الفقير(محمد بن احمد الحضيكي -

 299:ص11ج
ل بن عمرو (محمد بن احمد بن الحسن التاموديزتي -

ٓ
 )من ا

 151،157:ص8ج
 محمد بن احمد بن الحسين االساوي-

 208،209:ص10ج
 )فقيه(محمد بن احمد بن الحسين الطاطائي-

 179،207،210،220،221:ص6ج
 224،232:ص18ج
 239،256،258:ص19ج

 محمد بن احمد الكرسيفي=محمد بن احمد بن الحسين الكرسيفي-
 189:ص1ج
 243:ص6ج

 محمد بن احمد بن الحسن التاكوشتي-
 314:ص14ج

 محمد بن احمد بن الحسين االكلوي-
 42:ص13ج

 محمد بن احمد بن الحسن االغرابوي-
 121:ص11ج

 )عالم(ابوعبدهللا =التيمكيدشتي محمد بن احمد بن الحسين-
 43:ص13ج

 
 محمد بن احمد بن الحسن  الجماري -

 86:ص1ج
 محمد بن احمد بن الحسين الهماني-

 104:ص5ج
 )شيخ(محمد بن احمد الحربيلي-

 101:ص1ج
 )5(،4:ص3ج
 300:ص11ج

 )استاذ(بن احمد الحندقي التانكرتي -ف-محمد-
 48:ص10ج

 )خذ عن عبدهللا االلغيا(محمد بن احمد الحافظ الساموكني-
 372:ص1ج

 )قائد(محمد بن احمد بن حسون التيزنيتي -
 167:ص19ج

 )فقيه(محمد بن احمد الحميري الزدوتي -
 153:ص6ج
 230:ص8ج

 محمد بن حمادي اللحماني-
 194:ص6ج

 محمد بن احمد بن خالد االغرابوي-
 119:ص11ج

 )فقيه(محمد دراخ =محمد بن احمد الدراخ الهيالني-
 156،157،158:ص6ج
 22:ص14ج

 )تلميذ احمد التيمكيدشتي(محمد بن احمد الدويماللني -
 23:ص4ج
 255:ص6ج

 محمد بن احمد الديب الوازغي التناني التانكرتي-



 )والد سعيد التناني(محمد بن احمد الديب الوازغي التناني -=
 10،13،19،32:ص15ج

 )استاذ(محمد الرسموكي=محمد بن احمد الرسموكي-
 371،374:ص2ج
 141:ص9ج
 30:ص10ج
 204،311:ص14ج

 )استاذ(محمد الرداني =محمد بن احمد الرداني البعقيلي-
 92:ص5ج
 98:ص6ج
 139:ص10ج
 446:ص13ج
 93،111،112:ص15ج
 18،199:ص18ج

 )فقيه(محمد بن احمد الرمالي هموش-
 170:ص9ج

 )عالم(محمد بن احمد الركني-
 18،19،69:ص16ج

 )عالم(وكيمحمد بن احمد الزعناني الرسم-
 58:ص8ج

 )استاذ(محمد بن احمد الزيمامي السماللي-
 100:ص3ج

 )استاذ(محمد بن احمد السليماني=محمد بن احمد السليماني االلغي-
 84:ص8ج
 199:ص16ج

 
 
- ف-تلميذ احمد بن محمد(محمد بن احمد السكـتاني -

 )االكنيضيفي
 265:ص18ج

 محمد بن احمد بن سليمان الصحراوي-
 26:ص3ج

 )فقيه(بن احمد بن سعيد التيتكيمحمد -
 235،236:ص16ج

 محمد بن احمد بن سعيد التيزنيتي-
 319،320:ص11ج

 )استاذ(محمد الحاج بن احمد الشافعي االزموري -
 19:ص8ج

 محمد بن احمد بن الحاج صالح السليماني االلغي-
 )استاذ(محمد بن احمد السوسي=محمد بن صالح االلغي الحاحي =

 368:ص1ج
 ،51،52،56،68،119،169،229،265:ص2ج

266،344،350،351،355،357،365،387 
 3:ص5ج
 14،15،27،31،33،34،85:ص9ج

 محمد بن احمد الصوابي الغرمي-
 237،312،313:ص3ج

 محمد بن احمد بن الطيب االغرابوي-
 94،119،190:ص11ج

 محمد التيزنيتي=محمد بن احمد الطحاني التيزنيتي-
 )استاذ(

 239،333:ص2ج

ابو عبدهللا محمد =محمد بن احمد  اليزيدي االلغي=ن احمد بن عبدهللا اليزيديمحمد ب-
 )استاذ(اليزيدي

 ،28،44،46،130،157،160،163،203:ص9ج
210،233،234،235،236،)237(،238،241، 

243،260 
 محمد بن احمد بن عبدهللا الكرسيفي-

 189:ص1ج
 )تمحمد بن احمد بن عبدهللا االساكي االفراني بوتاكجاي-

 216،230،)215:(ص12ج
 )عم االستاذ المختار السوسي( محمد بن احمد بن عبدهللا المزواري -

 187:ص8ج
 محمد بن احمد بن عبدهللا بن سعيد االلغي-

 120:ص1ج
اخذ عن محمد بن /شيخ(محمد بن احمد بن عبدهللا بن احمد بن الحسن اليزيدي-

 )عبدهللا الحضيكي
 261:ص5ج

 )قاضي(دهللا التاسكدلتيبن احمد بن عب -ف-محمد-
 166:ص6ج

 )فقيه(محمد بن احمد بن عبدهللا التملي الكرسيفي-
 137،277:ص17ج

 )عالم(محمد بن احمد بن عبدهللا بن محمد سكوك االيديكلي التملي-
 152:ص17ج

 محمد بن احمد بن عبدهللا الكرسيفي-
 91:ص17ج

 محمد بن احمد بن عبدهللا االيديكلي التملي-
 19،20:ص17ج

 محمد بن احمد بن عبدهللا بن عبدالمنعم-
 404:ص13ج

 محمد بن احمد بن الحاج عبدهللا بن صالح االلغي-
 78،83:ص2ج

 
 محمد بن احمد بن عبدهللا الولتيتي السوسي السويري -
 )فقيه(

 170،175،191،200:ص8ج
 محمد بن احمد بن عبدهللا اليعقوبي السماللي-

 5:ص5ج
 مرابط االغرابويمحمد بن احمد بن عبدهللا ال-

 92:ص5ج
 )كاتب/فقيه(محمد المارسي =محمد بن احمد بن علي المارسي-

 274،278،280،282:ص10ج
 محمد بن احمد بن علي التيزنيتي-

 28،201،202:ص13ج
 محمد بن احمد بن علي بن همو االيكدماني-

 189:ص3ج
 بن احمد بن علي الشرحبيلي -ف-محمد-

 239،248:ص18ج
 علي بن احمد بن عبدهللا بن سعيد االلغيمحمد بن احمد بن -

 130:ص1ج
 محمد بن احمد بن عبدالعزيز واعزيز التيغانيميني التناني-

 223،228:ص8ج
 118:ص15ج

 بن احمد بن عبدالعزيز البصير -ف-محمد-
 93،94،95،96،97:ص12ج



 محمد بن احمد بن عبدالعزيز  بن محمد اليعقوبي السماللي-
 6،107:ص5ج

 بن عبدالعزيز العتبي محمد بن احمد-
 366:ص13ج

 محمد بن احمد بن عبدالرحمان بن احمد اليعقوبي السماللي-
 7،129:ص5ج

 )قاضي درعة(محمد بن احمد بن عبد الرحمان الركني -
 12،14،16،23،69:ص16ج

 محمد بن احمد بن عبدالرحمان الرميكي االيسي-
 279:ص13ج

 )فقيه(محمد بن احمد بن عبدالرحمان الجشتيمي-
 86،147،154:ص6ج

 محمد بن احمد بن عثمان االيفراني-
 216،217،222،225،226:ص12ج

 )فقيه(محمد بن احمد بن عثمان بن الشيخ اليعقوبي -
 69،114:ص16ج

 محمد بن احمد بن عمرو الوكاكي السماللي-
 49:ص11ج

 محمد بن احمد بن عمر بن الهاشم الوجاني-
 92:ص5ج

 )عالم(التاموديزتي محمد بن احمد بن عمرو بن احمد-
 150،151،155:ص 8ج

 )من فم الحصن(محمد بن احمد بن عمر -
 86:ص1ج

 محمد بن احمد العسري البعقيلي-
 89:ص1ج

تلميذ احمد بن محمد بن احمد (محمد بن احمد بن عبد الملك العرمي االدائـي -
 )االزاريفي

 57:ص8ج
 )ناسخ(محمد بن احمد بن عبدالواحد بن ويساعدن -

 240:ص19ج
 )نائب الشيخ االلغي(محمد بن احمد الركائبي=محمد بن احمد بن عبدالحي الدرعي-

 37،346،360:ص16ج
 محمد بن احمد بن عبدهللا بن يعقوب السماللي-

 67:ص5ج
 محمد بن احمد بن عالل الهماني-

 104:ص5ج
 )مؤلف(ابن غازي =ابوعبدهللا محمد بن غازي = محمد بن احمد بن غازي -

 151:ص8ج
 48:ص11ج
 39،42،295:ص13ج
 319:ص15ج
 202:ص16ج
 27،174:ص18ج

 محمد بن احمد كيوان-
 168،178:ص14ج

ل عبدالمومن(محمد بن احمد الكادورتي االيسي-
ٓ
 )فقيه نوازلي من ا

 158:ص9ج
 محمد بن احمد الكـثيري عانبوش-

 252،253:ص13ج
ل ادريس(محمد بن احمد الكادورتي االيسي -

ٓ
 )من ا

 159:ص9ج
 )فقيه(بن محمد الخياطي الباعقيلي محمد بن احمد-

 )اخذ عن علي بن عبدهللا االلغي(
 370:ص1ج

 محمد بن احمد بن محمد العيني الخياطي التازروالتي-
 محمد بن احمد الخياطي=

 59:ص9ج
 285،286،)283:(ص10ج
 398،401:ص13ج

 )المعروف بالواحي(محمد بن احمد بن محمد االلوكومي-
 317،318،319:ص16ج

 )عالم(الحاج احمد بن محمد بن عبدالرحمن التاكوشتي محمد بن-
 63،73:ص8ج

 )فقيه(محمد بن احمد بن محمد الكسيمي البوزوكي-
 257،260:ص8ج

 )شيخ(محمد بن احمد بن محمد الشريف الحسني-
 126:ص8ج

 )عالم(محمد بن احمد بن محمد بن الحاج محمد االسكاري -
 125:ص8ج

 الهشتوكيمحمد بن احمد بن محمد السليماني -
 50،59،147،221،339،370،373:ص2ج

 محمد بن احمد بن محمود الوادنوني-
 191:ص12ج

 )الملقب بمحمد الصالح(بن محمد بن احمد االعرج  -ف-محمد بن احمد بن محمد-
 223،230:ص6ج

 )جد ايت حماد بن الحسن بفم تاتلت(محمد بن الحاج احمد بن محمد الصغير-
 70:ص16ج

 محمد بن احمد االدوزي =مد االدوزي محمد بن احمد بن مح-
 117:ص3ج
 313:ص11ج
 34،108:ص14ج

 محمد بن احمد بن محمد االغرابوي البعقيلي-
 129:ص11ج

 محمد بن احمد بن محمد البوشكيري -
 140:ص11ج

 )فقيه(محمد بن احمد بن محمد بن عبدهللا الواوكنارتي -
 84،85:ص15ج

 بن احمد بن محمد التاغاتيني -ف-محمد-
 383:ص18ج

 محمد بن احمد بن محمد االيديكلي-
 307:ص18ج

ل ابن االعمش(محمد بن احمد بن محمد المختار -
ٓ
 )من ا

 161:ص18ج
 محمد بن احمد بن محمد بن يعزى بن عبدالسميح الرسموكي التاغاتيني-

 281،282،286:ص18ج
 )االديب(محمد بن احمد بن محمد الرسموكي -

 ،287،290،302،303،304،305،306:ص18ج
307،308،310،311،312،313،314،315،316، 

317،318،319،320،321،322،323. 
 محمد بن احمد بن محمد بن ابراهيم بن عبال بن بلقاسم التودماوي-

 85:ص17ج
 )موثق(محمد بن احمد بن محمد االيديكلي التملي-

 10:ص17ج
ل عبال التافراوي(بن الحسن اكرام -ف-محمد بن احمد بن محمد-

ٓ
 )من ا

 100:ص17ج



 )تلميذ الحسن التيمكيدشتي(محمد بن احمد النظيفي-
 303:ص6ج

 محمد بن احمد النهروالي-
 278:ص9ج
 13،98:ص13ج

 )فقيه(محمد بن احمد الهنائي-
 162:ص16ج

 محمد بن احمد بن هاشم الفياللي-
 360:ص16ج

 محمد بن احمد الوارحماني-
 159:ص10ج

 )صالحيتلميذ المدني بن علي ال(محمد بن احمد الوجيــي-
 148:ص2ج

 محمد بن احمد الواوكناوي-
 130:ص8ج

 )فقيه(محمد بن احمد الواسعدوني البعقيلي -
 53:ص8ج

 محمد بن احمد اليحياوي السماللي-
 )28:(ص11ج

 )صاحب مختصر الزهد(االخضري =محمد االخضري الميموني-
 306،366:ص3ج
 12:ص6ج
 126:ص9ج
 97،197:ص13ج
 202:ص16ج

 ')فقيه(محمد االدرمني-
 58:ص8ج

 محمد بن ادريس-
 276:ص2ج

 )باشا بتارودانت(محمد بن ادريس الجامعي -
 228:ص14ج

 )من االفذاذ الساعين في المصالح العامة(محمد بن ادريس -
 172:ص20ج

 محمد بن ادريس الشافعي-
 364:ص1ج

 محمد بن ادريس القادري الحسني-
 42:ص18ج

 )فقيه(محمد بن ادريس -
 63:ص4ج

 بن ادريس الكامل محمد بن ادريس-
 303:ص16ج

 محمد بن ادريس البامحمدي-
 67:ص18ج

 )الوزير(محمد بن ادريس -
 247:ص6ج

 )حاجب ماءالعينين(محمد بن ادريس بن يعيش -
 92،96،191:ص4ج
 23،33:ص15ج

 محمد بن ادريس-
 331:ص1ج

 محمد االرضي-
 310:ص13ج

 )استاذ(محمد االرنايني-

 258:ص10ج
 محمد ازبابو االياللني-

 236:ص1ج
 261:ص3ج
 75:ص15ج
 ،174،178،179،172،173،170،)169:(ص16ج

171. 
 )فقيه(محمد بن ازضوض التناني-

 154:ص14ج
 محمد ازنكضي الوابلي-

 399:ص3ج
 270:ص4ج
 222:ص18ج
 255:ص19ج
 202:ص20ج

 )استاذ( محمد ازونيض الصغير-
 234:ص11ج
 108،156،157:ص16ج
 77:ص18ج
 158:ص19ج

 )فقيه(ازونيض=يرمحمد ازونيض الكب-
 232،261:ص8ج
 99،108:ص16ج

 )اديب من املن(محمد بن اسحاق-
 199:ص3ج

 )اديب(محمد بن اسحاق الكرسيفي الجاكاني-
 94:ص8ج
 110،111،112،113،115:ص17ج

 )تلميذ احمد بن عبد الرحمان الجشتيمي(محمد بن اسحاق االسكاوري الكرسيفي -
 153:ص6ج
 38:ص17ج

 )ابن المولى اسماعيل(حمد بن اسماعيلم=محمد العالم العلوي-
 87،379:ص1ج
 80،250،279:ص3ج
 30:ص10ج
 218:ص13ج
 ،186،190،286،297،301،303،311:ص18ج

312،313،314،317،327 
 231:ص20ج

 البخاري =محمد بن اسماعيل البخاري -
 )الكني(محمد بن اسماعيل -

 222،224:ص18ج
 محمد بن اسماعيل بن محمد االيكراري -

 360،361،362:ص13ج
 محمد بن اسماعيل االلوزالي البعمراني -

 31:ص13ج
 )فقيه(محمد بن اسماعيل الناصري -

 35،37:ص10ج
 محمد االسماعيلي-

 29:ص20ج
 محمد االسفي-

 229:ص14ج
 محمد اشخين-



 11،16:ص5ج
 محمد بن االشقر اوبوزيا-

 413:ص3ج
 محمد بن االشكر التالعينتي-

 342:ص13ج
 محمد اشوبير-

 126،211:ص5ج
 )مستشار لجنة مدرسة بالبيضاء(محمد اضراب-

 219:ص9ج
 اعبو-ف-محمد بن محمد=محمد اعبو الهشتوكي-
 )استاذ(محمد االعدي الشقراوي-

 48:ص10ج
 )استاذ(محمد االعرابي العمراوي-

 32:ص9ج
 محمد االعسري التيملي-

 222:ص7ج
 29،81،171:ص9ج

 محمد االعيني-
 294:ص3ج

 )ستاذا(محمد االغزيري االملولي-
 72:ص16ج

 محمد االغضف الشنكيطي-
 86:ص4ج
 173:ص14ج

 )استاذ(االفريلي=محمد االفريلي-
 165،166:ص6ج

 )فقيه(افروتن-ف-محمد-
 266،272،277:ص16ج

 محمد اقصبي-
 237:ص13ج
 66:ص18ج

 )تلميذ محمد  اعبو(محمد االكرضي االزاريفي -
 118،121،102:ص20ج

 )االستاذ(محمد اكرام -
 258:ص10ج

 )استاذ(محمد الهيكاوي االكماري =مد االكماري مح-
 335،377،384:ص2ج
 301،354:ص3ج
 98:ص11ج

 
 محمد االلوكومي-

 265،268،282:ص2ج
 محمد االمام بن ماء العينين-

 380:ص2ج
 29،31،33،35،36:ص3ج
 ،101،284،286،287،288،295،296:ص4ج

302 
 145،148:ص20ج

 )استاذ(محمد امجوض االدموساكني-
 109:ص9ج

 )اديب(محمد االمسناتي التملي الدمناتي-
 222:ص7ج
 10،93،118،149،158:ص10ج

 )زعيم المقاومة(محمد امزيان -
 320:ص2ج

 )رئيس ايت علي(امغار-ف-محمد-
 140،149:ص18ج

 محمد امغار السعدي-
 332،344:ص13ج

 )مقدم الطريقة االحمدية(محمد االمغاري الحاحي-
 282،294:ص5ج
 187:ص8ج
 27،157:ص11ج
 313،314:ص13ج
 30:ص14ج
 17،151،152:ص15ج
 122:ص18ج
 99،105:ص19ج

 )هـ1375توفي نحو (محمد اموريك المزاري -
 141:ص14ج

 محمد اكليد=محمد االمين بن محمد بن محمود اكليد-
 203:ص10ج
 191:ص12ج

 محمد االمين -
 99:ص20ج

 )اشتغل في مرسى الصويرة/ابن المختار عمر الورزازي (محمد االمين-
 325:ص15ج
 160:ص18ج

 )خليفة القائد عبد السالم الجراري (محمد االمين التيشيتي-
 188:ص19ج

 محمد االمين الصحراوي-
 374،376:ص3ج
 120،123،140،151،167،305:ص4ج
 99،192:ص20ج

 )عالم من اسرة تيمية قرشية بواد نون(محمد االمين بن محمد بن محمود -
 191:ص12ج

 )القائد(محمد بن اوباها بن ابراهيم -
 215:ص19ج

 محمد اوبيهي-
 194،195:ص6ج

 )رئيس ايت موسى(محمد اوبخيس-
 224:ص20ج

 )تاجر(محمد اوجدي التناني -
 48،155،257:ص15ج

 محمد اوسار الفقير-
 104:ص3ج

 
 )والد الفقيه سيدي احمد الشهير(محمد اوالشلح-

 274:ص5ج
 )استاذ(محمد االوغايني الصوابي-

 84:ص8ج
 يكيوازي التامانارتيمحمد اوفقير اال-

 130:ص9ج
 )فقيه(محمد االوكانتي-

 33:ص9ج
 )طالب بالمدرسة االلغية(محمد اولموش-



 347:ص2ج
 محمد اوالقائد الكلولي الحاحي-

 )282:(ص5ج
 محمد االيبوركي-

 121:ص3ج
 محمد االيعطيوي-

 317:ص11ج
 محمد االيدغي-

 31،119،121،280:ص13ج
 محمد بن القاضي االيديكلي التملي-

 5،21،22،23:ص4ج
 7،20،253،254:ص6ج
 5،18:ص7ج
 155،292:ص11ج

 )فقيه(االيراري ) الشيخ(محمد بن -
 348:ص16ج

 )تلميذ الحسن التيمكيدشتي(محمد االيسافني التورخيتي-
 303:ص6ج
 271:ص18ج

 االيسيكي البعمراني) الفقيه(محمد بن-
 58:ص8ج

 محمد االيغشاني-
 41:ص3ج

 )استاذ(محمد االيعيرنزاضي-
 106:ص16ج

 محمد االيغيرمي الصوابي اليحياوي-
 312:ص3ج

 محمد االيكرماني-
 57:ص11ج
 195،198:ص3ج

 االيكسيلي الصوابي) المعلم(محمد بن -
 101:ص8ج

 )قاضي برودانة(محمد االياللني -
 252:ص6ج

 محمد بيبو الجراري =محمد بن بابا االيدغي الجراري -
 )المعلم(

 210:ص5ج
 43:ص10ج

 محمدبابا الصحراوي=صحراويمحمد بابه ال-
با الصحراوي=

ٔ
فقيه وقاضي واستاذ واحد كـتاب مربيه (محمد ابابا الصحراوي =محمد ا

 )ربه
 66،343:ص1ج
 31،33،34،35،148،150،)29(،18،26:ص3ج
 249،285:ص4ج
 180:ص8ج
 125:ص9ج
 85:ص10ج
 134:ص14ج
 48:ص15ج

 )كاتب(محمد بن باخرى -
 14:ص3ج

 )د اوعامو التزنيتياستاذ محم(محمد بن الباز -
 324:ص13ج

 )قائد ايت ورير(محمد بن الباشا االكالوي-
 110:ص16ج

 )والد جعفر الصادق(محمد الباقر-
 225:ص14ج

 )االصم(محمد بن باها-
 347،351:ص3ج

 محمد بن باها االصليتني المجاطي-
 39:ص9ج

 )استاذ وفقيه(محمد نيت باها اوبال الزدوتي -
 253:ص8ج
 156،230:ص16ج

 مد بحر الصفامح-
 252:ص11ج

 )فقيه(محمد بن البخاري -
 326،339،344:ص16ج

محمد =محمد البراييمي العمري التناني=البراييمي=البراييمي التازوالتي-ف-محمد-
 )استاذ واحد اركان الطريقة االلغية(البراييمي

 279،283:ص12ج
 30:ص13ج
 145:ص14ج
 64،77،254،255،257:ص15ج

 محمد بن بركة المراكشي-
 138:ص5ج

 محمد بن بريك البعمراني-
 103:ص5ج

 )الرئيس(محمد بن البشير بن بال-
 264:ص19ج

 محمد بن البشير بن بلقاسم العزيــي االفراني-
 207:ص10ج

 )القائد(محمد بن البشير التامانارتي-
 371:ص2ج
 310:ص6ج
 255،256،269،270،271:ص20ج

 )القائد(محمد بن البشير بن عمر بن احمد -
 49:ص10ج

 محمد بن البشير بن محمد بن احمد االدوزي -
 134:ص5ج

 محمد بن البشير بن محمد الصديق البناني االقاوي-
 140:ص9ج

محمد بن البشير الناصري = بن البشير بن المدني الناصري  -ف-محمد-
 )العالمة(التانكرتي

 221:ص7ج
 39،49،67،70،72،73:ص10ج

 محمد البشير النيفد-
 70:ص12ج

 )المعلم(محمد البعمراني البكريمي=ي محمد البعمران-
 358:ص1ج
 333،342:ص13ج
 140،223:ص14ج

 )تلميذ سعيد بن همو المعدري (محمد البوزاكارني -
 189،198:ص1ج
 340:ص4ج
 278:ص12ج



 305،320:ص17ج
قائد واخ باشا فاس سعيد (محمد بن بوستاين البغدادي=محمد بن البغدادي-

 )البغدادي
 19،40،61،71:ص20ج

 )صاحب محمد بن يعقوب(بن ابي بكر-ف-محمد-
 67:ص16ج

 محمد بن ابي بكر-
 350:ص3ج

 محمد بن ابي بكر بن احمد بن محمد بن عبدالرحمن-
 362:ص13ج

 )الفقيه والعالمة(محمد بن ابي بكر االزاريفي -
 76:ص6ج
 46:ص14ج

 بن ابي بكر بن محمد الرسموكي االقاوي-ف-محمد-
 )الرئيس(محمد بن ابي بكر االقاوي=

 ،181،182،183،184،185،186،187:ص18ج
189 

 245،246،)241:(ص19ج
 محمد بن ابي بكر التطاوني السلوي-

 416:ص3ج
 )شيخ(محمد بن ابي بكر الدالئي-

 177:ص2ج
 محمد بن ابي بكر الروداني-

 71،80:ص18ج
 )االستاذ(محمد بن ابي بكر السرغيني-

 142،266:ص8ج
 )الفقيه(محمد بن ابي بكر السويري -

 209،216،228:ص14ج
 محمد بن ابي بكر الضيائي-

 283:ص9ج
 )االستاذ(محمد بن ابي بكر العبالوي-

 38:ص17ج
 محمد بن ابي بكر بن علي الناصري -
 محمد بن بوبكر=

 34،41:ص10ج
 محمد ابو بكر مدني العباسي-

 112:ص18ج
 )العالم(محمد بن ابي بكر بن محمد -

 8،17،20،28،29،30،62:ص8ج
 )جد الواغزنيين(ابي بكر واغزن الهشتوكيبن  -ف-محمد-

 255:ص17ج
 )فقيه(محمد بن ابي بكر الووريني التاسريرتي-

 20:ص17ج
 محمد بن ابي بكر بن يحيا البوشواري -

 246:ص9ج
 )المؤرخ(البكري =محمد البكري -

 41:ص12ج
 180:ص15ج
 362:ص18ج

 )من شرفاء ايت بوكارفة(محمد بن بكريم-
 142:ص20ج

 )اخذ عن االستاذ علي بن عبدهللا االلغي(نيلي التيملي محمد بن بال اال-
 369:ص1ج

 )استاذ بهوارة( محمد بن بال االوكانتي التناني -
 195:ص11ج

 )قائد(محمد بن بال الكيلولي-
 160:ص14ج

 محمد بن بال بن موسى االيليغي-
 145:ص18ج

 )من بني يحيا البعمراني(محمد بن بال بن يحيا -
 208:ص12ج

 
 بلخير التاغاجيجتي محمد بن-

 221:ص7ج
 155:ص18ج

 )البوشتي البعقيلي(محمد بن بلخير-
 42:ص19ج

 )الرئيس(محمد بن بلعيد -
 248،249،256،259:ص19ج

 محمد بن بلعيد االقاريضي الصوابي-
 86،87،101:ص8ج

 )المؤدن(محمد بن بلعيد التناني-
 313:ص1ج
 112:ص2ج
 26،27،32:ص15ج

 )الفقيه(محمد بن بلغيث-
 359:ص16ج

 )عالم من قرية ايرز (محمد بن بلقاسم -
 217:ص12ج

 )ابن عم المؤلف(محمد بن بلقاسم-
 96:ص2ج

 محمد بن بلقاسم-
 294:ص16ج

 )من تيواليون(بن بلقاسم  -ف-محمد-
 318:ص17ج

 )فقيه(محمد بن بلقاسم-
 63:ص15ج

 )مجهول(محمد بن بلقاسم-
 206:ص11ج

 )ابي الرجاء(محمد بن بلقاسم-
 145:ص5ج

 حمد بن بلقاسم بن ابراهيم الغرموزي م-
 253:ص3ج

 )فقيه(محمد بن بلقاسم بن احمد-
 156:ص17ج

 محمد بن بلقاسم بن احمد بن عبدهللا-
 255،263،265،269:ص5ج

 محمد بن بلقاسم بن احمد االلغي-
 364:ص2ج

 )عالمة(بن بلقاسم االكرضيماللني االيسي -ف-محمد-
 157:ص9ج

 )استاذ(ن التانكرتي بن بلقاسم بن بحما -ف-محمد-
 70:ص10ج

 )هـ1150مفتي توفي سنة (بن بلقاسم ابن بلقاسم بن عبدهللا -ف-محمد-
 13:ص17ج

 محمد بن بلقاسم التاجارمونتي-



 158:ص10ج
 محمد بن بلقاسم بن احمد التامساوتي االيسي-

 159:ص9ج
 محمد بن بلقاسم التاملي النكـتاري -

 12،32:ص5ج
 محمد بن بلقاسم التونيني-

 234:ص3ج
محمد بن بلقاسم -=محمد بن بلقاسم االلغي-=محمد بن بلقاسم بن محمد التيييوتي-

 )فقيه وقاضي واستاذ بالمدرسة الجشتيمية(التيييوتي االلغي 
 ،150،151،152،153،154،)148(،78:ص1ج

151،162،163،367. 
 253:ص5ج
 78،116،152،162:ص6ج
 26،93:ص9ج
 88،97:ص14ج
 144،145:ص18ج

 )عالم وفقيم(بلقاسم التيواكاني محمد بن-
 249:ص12ج

 محمد بن بلقاسم بن الحسن -
 113:ص18ج

محمد بن بلقاسم بن =محمد بن بلقاسم االعسري =محمد بن بلقاسم التملي االعسري -
 الحسن العسري 

فقيه واديب اخذ عن االستاذ علي بن عبدهللا (محمد بن بلقاسم ابن االعسري االيغالني =
 )االلغي

 369:ص1ج
 158:ص10ج
 )296:(ص11ج
 37:ص17ج

 محمد بن بلقاسم الحضيكي-
 352:ص13ج

 محمد بن بلقاسم الرخاوي المجاطي-
 221:ص7ج
 278:ص12ج

 محمد بن بلقاسم الركراكي-
 129،242،244،248،249،290:ص3ج

 محمد بن بلقاسم السماللي الساحلي-
 301،303:ص12ج

 )فقيه(محمد بن بلقاسم بن عبدالرحمن السعيدي-
 14:ص16ج

 محمد بن بلقاسم بن عبدالرزاق، ابي القاسم  -
 121:ص19ج

 محمد بن بلقاسم بن عبدهللا-
 8،15:ص8ج

 )فقيه(محمد بن الحاج بلقاسم بن عبدهللا الزواوي-
 ،390،)229(،15،17،147:ص2ج

 محمد بن بلقاسم بن علي بن احمد التييوتي االلغي-
 135:ص1ج

 )ة واالمام االخذ عن احمد الشبيالعالم(محمد بن بلقاسم بن علي بن يعزى -
 331:ص3ج

 محمد بن بلقاسم الجراري -=محمد بن بلقاسم الغرمي الجراري -
 222:ص7ج
 78:ص11ج

 محمد بن بلقاسم الكوسالي -

 331:ص3ج
 )عالم(محمد بن بلقاسم بن محمد الغازي -

 8،27:ص8ج
 محمد بن بلقاسم بن محمد بن عبدهللا بن يعقوب -

 107:ص5ج
 بن بلقاسم بن محمد)الشرقي(محمد -

 239:ص19ج
 )جد مرابطي قرية انويدر(محمد بن بلقاسم بن محمد بن عبدهللا بن سعيد-

 132:ص1ج
 )مشارط في المدارس(محمد بن بلقاسم بن محمد بن محمد االغرابوي -

 121:ص11ج
 محمد بن بلقاسم بن محمد بن ياسين االغرابوي-

 127:ص11ج
 )ايكيك ابن عمر(محمد بن بلقاسم المزواري -

 170،175،187:ص8ج
 
 )طالب(محمد بن بلقاسم المسفيوي-

 101:ص16ج
 محمد بن بلقاسم مطوس-

 151:ص1ج
 )امير صاحب سجلماسة(محمد بن بلقاسم الموسوي الزروالي -

 312،314:ص16ج
 )سلطان تافياللت وخليفة مبارك التوزونيني(النكادي=محمد بن بلقاسم النكادي-

 265،266،268:ص4ج
 66،67:ص7ج
 331:ص11ج
 ،265،267،268،270،273،276،277:ص16ج

278،279،292،293،294،295،296،297،298،300،301،302،304،305،30
9،310،311،312، 

344،349،356، 
 96،97:ص18ج
 159،162،165،269:ص20ج

 )استاذ(محمد بن بلقاسم اليزيدي االيسي-
 169،170،179،187،188،327،388:ص1ج
 264،272،)255:(ص5ج
 136،313:ص6ج
 117،164:ص9ج
 247:ص10ج
 85:ص11ج
 63،64،65،227:ص12ج

 محمد بن بلقاسم اليعقوبي السماللي-
 6:ص5ج

 محمد بن ابي القاسم اليبوركي-
 276،281:ص14ج

 محمد بن بلوش التاكانتي-
 342:ص13ج
 303:ص11ج

 البليدي) الشريف (محمد -
 303:ص11ج

 )استاذ(محمد  بناني -
 33،179،243:ص6ج
 187:ص8ج
 260:ص10ج



 )هـ1365متوفى سنة (محمد بن البناء الرحماني -
 315:ص15ج

 )استاذ(محمد البنائي االيسغشاني-
 222:ص7ج
 28:ص9ج

 )الجراري (محمد ولد بوبريك االبايري -
 152:ص19ج

 محمد بوبريك االيكيسي-
 224:ص12ج

 محمد بوتاسرا السنطيلي
 226،229:ص8ج

 محمد بوتكالي البلفاعي الهشتوكي -
 )اخذ عن سيدي احمد بن عبدهللا المراكشي الطريقة الصوفية(ابو البيضات  محمد=

 265:ص1ج
 321،322،332:ص4ج
 66:ص5ج
 155:ص11ج
 153:ص15ج

 )صاحب ديار اسكين(محمد بوثوميت -
 337:ص3ج

 )استاذ(محمد بن بوجمعة الحامدي -
 82:ص18ج

 محمد بوجنوي السماللي-
 314:ص5ج

 )لحاج والشيخا(محمد بن الشريف البوزكارني -
 47:ص20ج

 ولد حماد البوزكاوي=محمد البوزكاوي-
 46،47:ص20ج

 محمد البوزياوي=محمد البوزياوي الهشتوكي-
 46:ص14ج
 271:ص18ج

 )الحاج(محمد بوستة المراكشي -
 266:ص6ج

 محمد بن بوسالم الميلكي-
 138،139:ص20ج

 )شيخ ايت مسلك(محمد بن بوسلهام الركائبي-
 168،)167:(ص12ج
 114:ص20ج

 محمد بوشاكا الكرسيفي التاماشتي-
 محمد بوشاكا االزاريفي=

 199:ص4ج
 137:ص8ج

 )فقير متجرد/ الحاج(محمد البوطيبي الهشتوكي -
 216،312:ص1ج
 133،136:ص12ج
 39:ص15ج

 )استاذ(محمد بوعايدة -
 253:ص16ج

 محمد البوعبدلي-
 418:ص18ج

 محمد بوعزا التناني-
 153:ص6ج

 ربقتي البراييميمحمد بوعالل التاب-

 30،60:ص13ج
 ابن بوفوس =محمد بوفوس الساموكني-

 270،271:ص20ج
 محمد البوقرواني-

 123:ص15ج
 محمد بوكراوا-

 86:ص11ج
 )فقير(محمد بوكودوين-

 157:ص15ج
 محمد بن بومليك االزربييــي=محمد بومليك االمانوزي -
 )فقيه اخذ عن االستاذ علي بن عبدهللا االلغي(

 368:ص1ج
 236،)235(، 227:ص3ج
 28:ص9ج
 159:ص10ج

 محمد البونيتي-
 31:ص13ج

 )عالم(محمد بن البهالي الركيبي=محمد البوهالي-
 161،162:ص12ج
 116:ص13ج

 محمد ندبوهوش-
 105:ص2ج

 )جاسوس المدني االكالوي(محمد بن بوهوش-
 149،153،158:ص20ج

 )لغيتلميذ االستاذ عبدهللا بن محمد اال (محمد بن بوهوش االيغشاني -
 174:ص2ج

 محمد بن بوهوش العاللي الهشتوكي-
 311:ص3ج
 311:ص8ج

 محمدبووشان-
 128:ص15ج

 ولد بويرك االبايري -ف-محمد-
 152:ص19ج

 )استاذ(محمد بن بيروك -
 59:ص2ج

 )الرئيس(بن بيروك -ف-محمد-
 277،279،280:ص19ج

 محمد بيريك-
 33:ص14ج

محمدالخضر =اشامحمد ولد البيضاوي الب=البيضاوي=محمد البيضاوي-
استاذ وباشا (محمد البيضاوي الشنكيطي=محمد البيضاوي التاسنولتي=الشنكيطي

 )تارودانت
 86،285:ص4ج
 238:ص5ج
 166،167:ص7ج
 263:ص11ج
 348:ص13ج
 167:ص16ج

 )فقيه ودفين ايداوكرض(محمد بن بيهي الزاملي-
 8،25:ص8ج
 138:ص15ج

 .ت-محمد-         
 )طالب في المدرسة االلغية من ساموكن(محمد التابرجتي السماللي -



 155:ص10ج
 محمد تاركماط-

 238:ص20ج
 )تلميذ احمد التيمكيدشتي(محمد التازودتي -

 253:ص6ج
 )قائد سكـتانة(محمد التازروالتي الوعناني الفاللي-

 185:ص4ج
 محمد التازمورتي-

 314:ص11ج
 محمد التاكموتي االمزالي-

 293:ص14ج
 )عالمة(محمد التامراوي-

 187،313:ص11ج
 )اخذ عن الحاج مسعود الوفقاوي(محمد بن الفقيه التامري -

 80:ص3ج
 )رئيس تامساوت(محمد بن الحاج التامساوتي-

 347،349:ص3ج
 )فقيه(محمد التانفزاطي السكـتاني-

 259:ص16ج
 )شيخ بفاس(محمد التاودي بن سودة الفاسي-

 322:ص3ج
 114:ص5ج
 74،206:ص8ج
 15:ص9ج
 103،104،105:ص13ج
 91:ص14ج
 34:ص15ج
 24:ص16ج
 102،140:ص17ج
 42:ص18ج

 )استاذ(محمد التاوريرتي-
 139:ص9ج

 )من زاوية توالت بالمنابهة(محمد التاولتي-
 215:ص14ج

 )استاذ المغرب(محمد بن يوسف الترغي=محمد الترغي-
 )فقيه(محمد التركة بن احمد بن عبدالمالك الرسموكي-

 214:ص11ج
 )د دكالةقائ(محمد التريعي الدكالي-

 143،146،156،163،166:ص4ج
 183،186:ص16ج

 )شيخ نزل بمراكش(محمد التطيفي-
 67:ص4ج

 )استاذ(محمد التكلي-
 389:ص18ج

 )استاذ(محمد التملي المتوكي-
 )215:(ص17ج

 محمد اشخين=محمد الثمين-
 17:ص5ج

 )فقيه(محمد التناني-
 146،147،150،153:ص7ج
 108:ص16ج

 )الحاج(محمد التواتي-
 142:ص16ج

 )استاذ(محمد التودماوي الهواري -
 131،132،292:ص8ج
 274:ص9ج

 محمد بن تومارت الهرغي السوسي-
 247،313:ص3ج

 محمد التومليليني الواعظ -
 )43:(ص19ج

 )قائد(محمد تيبيبط=محمد التيبيبطي-
 100:ص16ج
 139:ص19ج

 )تلميذ احمد التيمكيدشتي(محمد بن الحاج التيزختي االيسافني امغار-
 253:ص6ج

 )اخذ عن القارئ محمد بن عبد الكريم االخصاصي(محمد التيزكييــي البعقيلي-
 132:ص18ج

ل عيسى التيزنيتي(تيزنينكا=محمد التيزنيتي-
ٓ
 )استاذ من ا

 230:ص8ج
 134:ص18ج
 39،209،213:ص19ج

 )اخذ عن االستاذ علي بن عبدهللا االلغي(محمد التيقي السماللي-
 369:ص1ج
 158:ص10ج
 4،342:ص11ج

 )شيخ مجاهد(محمد التيلضي الحاحي التامري -
 102،157:ص11ج

 )استاذ(محمد التيمزليتي-
 282،283:ص12ج

 )اديب(محمد التيملي الماسناتي-
 341:ص18ج

 )تلميذ االستاذ عبدهللا بن محمد(محمد التيموالئي التاعنونتي-
 174:ص2ج

 
 )استاذ بالمدرسة االدوزية(محمد التينغزنراني-

 6:ص19ج
 )مدرس بالمدرسة التاوودانية/فقيه(لتييوتي الملكي الهشتوكيمحمد ا-

 337:ص3ج
 )شاعر(محمد بن جامع بن محمد -

 261،262:ص16ج
 محمد بن جامع بن محمد بن ايغيل-

 45:ص3ج
 )تيزي االثنين(محمد الجزولي-

 144:ص18ج
 )من علماء فاس(محمد جسوس-

 33،179،243:ص6ج
 74:ص8ج
 41:ص13ج
 224:ص18ج

 ويمحمد الجطي-
 185:ص8ج

 )المؤرخ(محمد بن جعفر -
 24:ص1ج

 محمد بن جعفر العويني-
 255:ص18ج

 )استاذ(محمد بن جعفر الكـتاني-



 267:ص8ج
 304،307:ص15ج
 283:ص17ج

 محمد بن جماعية البوعامي-
 96:ص18ج

 محمد الجنان الفاسي-
 280:ص6ج
 187،201:ص9ج
 415:ص18ج

 )قائد(محمد بن الجيالني-
 52،65،70،71،80،81:ص20ج

 )فقيه(محمد بن حاتم -
 285:ص5ج
 48:ص13ج

 )ولي(محمد بن الحاج-
 151،152:ص9ج

 محمد بن الحاج-
 233:ص13ج

 )نزيل الخميسات(محمد الحاحي النكنافي-
 133:ص18ج

 )تلميذ الحنفي بن محمد االكنيضيفي(محمد الحاحي-
 271:ص18ج

 )استاذ(محمد اولقائد الحاحي=محمد الحاحي-
 12:ص14ج
 121،122:ص18ج

 محمد الحافظ العلوي الشنكيطي-
 90:ص11ج

ابن الحافظ =ابو عبدهللا الحامدي=الحامدي=محمد بن الحافظ الحامدي-
 )اديب(الجزولي

 180،181،230:ص9ج
 90،101،114،118،149:ص10ج
 323:ص17ج
 ،388،389،392،394،397،)386(،339:ص18ج

398. 
 )الداودي الحاحي(-ف-محمد بن حامد بن محمد-

 72،103:ص19ج
 
 )تلميذ عبدهللا بن محمد خرباش(محمد الحبيب-

 215:ص14ج
 )تلميذ ابراهيم بن محمد بن يدير الساحلي(محمد بن الحبيب التناني التيغانيمي-

 31:ص13ج
 )فقيه(محمد الحبيب بن الحاج الحسين االصغر االفراني-

 330:ص3ج
 75،76:ص4ج

 )اديب(محمد بن الحبيب بن صندل التونسي-
 44:ص7ج

 )استاذ(محمد بن الحبيب الفياللي الدرقاوي=د بن الحبيب الفيالليمحم-
 229،283:ص2ج
 267:ص8ج
 237:ص13ج
 153،154،344:ص16ج

 )يشتغل في الخارجية(محمد بن الحبيب القاضي الورزازي -
 325:ص15ج

 محمد بن الحبيب بن محمد بن العربي المعتبط-
 8:ص5ج

 لقاسمبن عبدالرحمان بن ب-ف-محمد الحبيب بن محمد-
 6،112:ص5ج

 محمد الحبيب بن محمد بن صالح اليعقوبي السماللي-
 6:ص5ج

 )شيخ(محمد بن الحبيب المكناسي-
 307:ص15ج

 محمد الحجار المراكشي-
 152:ص4ج

 )فقيه صوفي(محمد الحجوجي-
 176:ص9ج

 )وزير العدل(محمد الحجوي-
 20،267:ص8ج
 9،67:ص18ج

 )باولوز  استاذ(محمد الحداد=محمد الحداد المكناسي-
 278:ص9ج
 157:ص16ج

 )استاذ(محمد الحدوري -
 209:ص10ج

 )شاعر(نيت حدو الفرسي-ف-محمد-
 281،291:ص16ج

 )السلطان(بن الحسن -ف-محمد-
 73،256،260:ص20ج

 )الملك(محمد بن الحسن -
 269،271:ص14ج
 347:ص16ج

 )قائد(محمد بن الحسن -
 260:ص8ج

 )اخذ عن ابن علي الناصري (محمد بن الحسن-
 344:ص16ج

 )قاضي(محمد بن الحسن-
 266:ص8ج

 )مبارك التوزونيني(محمد بن الحسن-
 265،283،288،304:ص16ج

 )اديب(بن الحسن -ف-محمد-
 .68،69،71،73،74،76،79،92،95،101103،109،159،259:ص16ج

ل عبد الحي متوفى (محمد بن الحسن-
ٓ
 )هـ1350عالم من ا

 323:ص16ج
 محمد بن الحسن-

 110،111:ص20ج
ل اوعامو التيزنيتي(مد بن الحسن مح-

ٓ
 )من ا

 224:ص12ج
 )من تحت الربوة(محمد بن الحسن-

 206:ص18ج
 )استاذ(محمد بن الحسن-

 158:ص2ج
 )ايديكلي تيملي(محمد بن الحسن-

 109،213،279:ص17ج
 )تلميذ االستاذ ابن ناصر(محمد بن الحسن-

 249،265:ص5ج
 محمد بن الحسن بن ابراهيم بن يحيا بن عبدهللا-

 403،404:ص13ج



 )قائد(محمد بن الحسن احشوش-
 194:ص14ج

 محمد بن الحسن نيت احمد-
 176:ص14ج

 )ايديكلي تيملي(محمد بن الحسن بن احمد بن محمد -
 98:ص17ج

 محمد بن الحسن بن احمد الكزويــي-
 133،135:ص19ج

 الصغير(محمد بن الحسن بن احمد الكزويــي-
 135:ص19ج

 يبوركيمحمد بن الحسن بن احمد الي-
 276:ص14ج

 محمد بن الحسن بن ادريس بن يعيش-
 94،180:ص4ج

 محمد بن الحسن االساكي-
 221:ص7ج

 )استاذ(محمد بن الحسن االسكاري -
 255:ص9ج

 )تلميذ احمد التيمكيدشتي(محمد بن الحسن االكـتلي -
 254:ص6ج

 )قاضي(محمد بن الحسن االيموكاديري =محمد بن الحسن بن حميد االيموكاديري -
 149:ص2ج
 127،)125:(ص9ج

 )قاضي(محمد بن الحسن اوسايا-
 210:ص10ج
 260:ص16ج

 محمد بن الحسن االيليغي-
 396،422:ص4ج
 35:ص13ج

 )فقيه(محمد بن الحسن االيغالني التملي-
 211:ص9ج

 محمد بن الحسن الباز-
 81:ص3ج

 )قائد بايت بعمران(محمد بن الحسن الباعمراني-
 30:ص9ج
 265:ص10ج

 )استاذ(سن بن بالمحمد بن الح-
 390:ص2ج

 محمد بن الحسن بن بلقاسم اللوكسي المانوزي -
 29،35:ص5ج

 بن الحسن البنائي االيغشاني -ف-محمد-
 368:ص1ج
 147:ص2ج
 173،)172(،107،163،169،171:ص3ج
 384:ص18ج

 البناني =البناني الفاسي=محمد بن الحسن بناني-
 ابوعبدهللا محمد بن الحسن البناني الفاسي=

 114:ص5ج
 28،184،205،243:ص6ج
 138،228:ص8ج
 92،265:ص14ج
 137،414:ص18ج

 محمد بن الحسن البوشواري -

 311:ص14ج
 )اخذ عن محمد ابراهيم التيييوتي(محمد بن الحسن البودرقي التيييوتي -

 220:ص19ج
 محمد بن الحسن البونعماني-

 288:ص17ج
 محمد بن الحسن التازروالتي-

 113:ص14ج
 153:ص18ج

 )الطالب والخياط(بن الحسن التياسينتي محمد-
 39:ص1ج
 10:ص2ج

 )استاذ(محمد بن الحسن التدلييــي-
 223:ص2ج

الطويلي =محمد بن الحسن التوغزيفتي الكرسيفي-=محمد بن الحسن التوغزيفتي-
 السماللي=التوغزيفتي

 138،141:ص1ج
 320:ص3ج
 26،250:ص5ج
 313،356:ص11ج
 101:ص13ج
 15،16:ص14ج
 43،44،50،59،60،61،62،63،69،103:ص17ج
 421،423:ص18ج

 )اخذ عن المدني بن علي الصالحي(محمد بن الحسن التيزنيتي الساموكني-
 150:ص2ج
 175:ص14ج

 )استاذ بمدرسة ايرازان(محمد بن الحسن التملي=محمد بن الحسن التيملي االيرازاني-
 13:ص16ج
 48،54،55،58،61،65،68،69:ص19ج

 )معيد في تارودانت(البعمراني محمد بن الحسن بن الحسين-
 263:ص10ج

 محمد بن الحسن بن الحنفي الحضيكي-
 330:ص11ج

 )فقيه(ابن الحسن الصغير الدباغ=محمد بن الحسن الدباغ-
 195:ص3ج
 316:ص15ج
 99:ص19ج

 محمد بن الحسن الرسموكي-
 276،277:ص18ج

 محمد بن الحسن الزيكي-
 171،172،173،179:ص15ج

 عيد القاضيمحمد بن الحسن بن س-
 166:ص16ج

 
 محمد بن الحسن بن سعيد بن بيهي-

 204:ص13ج
 محمد بن الحسن السكـتاني-

 219:ص18ج
 محمد بن الحسن الصوابي-

 421:ص18ج
 )الولتيتي( محمد=محمد بن الحسن الطويلي العثماني-
 )فقيه(ابو عبدهللا محمد بن الحسن الطويلي السماللي =

 251:ص5ج



 179،184،243:ص6ج
 13:ص13ج
 16:ص14ج

 )ايديكلي تيملي(بن الحسن بن الطيب بن محمد  -ف-محمد-
 267:ص17ج

 محمد بن الحسن بن عبدهللا-
 83:ص1ج

 )استاذ(محمد بن الحسن بن عبدهللا اوبلوش البعمراني-
 240:ص10ج

 محمد بن الحسن بن عبدهللا بن احمد المانوزي -
 229:ص3ج
 24:ص5ج

محمد بن =مد بن الحسن الجشتيميمح=محمد بن الحسن بن عبدهللا الجشتيمي-
 الحسن الصوفي

 247،326:ص3ج
 8،19،20،22،24،163،205:ص6ج
 20:ص17ج

 محمد بن الحسن بن عبدالنبي-
 286،287:ص5ج

 )قاضي(محمد بن الحسن عزمي-
 196،197،199:ص16ج

 محمد بن الحسن العالوي-
 263:ص18ج

 محمد بن الحسن بن علي السكراتي-
 237:ص11ج

 بن علي بن عبدهللا التومانارني محمد بن الحسن-
 محمد التومانارني=

 285،395،396،401،404:ص13ج
 محمد بن الحسن بن عمر الييبوركي-

 276،286،293:ص14ج
 )كاتب/اديب(محمد بن الحسن بن بلقاسم اللوكوسي=محمد بن الحسن اللوكوسي-

 6:ص7ج
 307،308،309:ص18ج
 89:ص19ج

 محمد بن الحسن بن محمد الكرسيفي-
 243،320:ص3ج
 205:ص6ج
 155:ص11ج

 )قائد(محمد بن الحسن االينزكاني الكسيمي=محمد بن الحسن الكسيمي-
 60،66،69:ص3ج
 ،101،124،143،151،152،158،161:ص14ج

162،173،175،176،177،178،179،180،181، 
182،183،184،185،186،190،191،192،193، 

194. 
 30،47:ص15ج

 محمد بن الحسن الكنتافي-
 152،153:ص5ج
 327:ص11ج

 )اخذ عن محمد بن عبدهللا االلغي(محمد بن الحسن الكوسالي -
 181:ص1ج
 59،60،80:ص11ج

 )استاذ(محمد الماسي=محمد بن الحسن االغبالوي الماسي=محمد بن الحسن الماسي-
 326:ص1ج

 20،116:ص3ج
 117،169:ص9ج
 101،109،131:ص12ج
 206:ص13ج
 6،12،13:ص14ج
 109:ص16ج
 76،79،116،117،123:ص18ج
 10:ص19ج

 محمد الماسكيني=محمد بن الحسن الماسكيني-
 31:ص13ج
 141:ص14ج

 محمد بن الحسن بن محمد -
 309،315،322:ص5ج

 )المعتبط(محمد بن الحسن بن محمد االخصاصي-
 303:ص6ج

 محمد بن الحسن بن محمد السمالني-
 25:ص11ج

 محمد بن الحسن بن محمد االغرابوي-
 92:ص11ج

 )استاذ بمدرسة ابتدائية بجزولة(محمد المرابط =لحسن المرابطمحمد بن ا-
 101:ص5ج
 252:ص18ج

 )استاذ(محمد بن الحسن المراكشي-
 266:ص8ج

 محمد بن الحسن المربعاتي البعقيلي-
 209:ص5ج

 محمد بن الحسن المريرتي-
 412:ص3ج

 )عدل(محمد بن الحسن الموساكناوي-
 270:ص1ج
 371:ص10ج

 سى البوشكري محمد بن الحسن بن مو-
 135،138،139:ص11ج

 )من ادا ومحمود(محمد بن الحسن الناصري -
 313:ص17ج

 )عالم(محمد بن الحسن الوالتي-
 284:ص8ج

 محمد بن الحسن الهاللي االياللني-
 ،287،288،289،290،291،293،294:ص18ج

296،301،304،305،306،312،313،314،315، 
316،319،320،321،322،323،325. 

 )رئيس(لحسن الهشتوكيمحمد بن ا-
 177:ص20ج

 )من اكلو(محمد بن الحسن بن همو بن موسى -
 448:ص13ج

 )فقيه(محمد بن الحسن اليعقوبي-
 211:ص10ج
 200:ص18ج

 )االيسي(محمد بن الحسن اليزيدي-
 368:ص1ج

 محمد بن حسون بن احمد الساموكني-
 283:ص11ج

 )استاذ(محمد بن حسون التاوريرتي-



 71:ص10ج
 )قائد(سون التيزنيتيمحمد بن ح-

 183:ص20ج
 محمد بن حسون التيموساني التانكرتي-

 221،231:ص7ج
 )فقيه نوازلي(محمد بن الحسين-

 34:ص5ج
 محمد بن الحسين-

 254:ص5ج
 محمد بن الحسين-

 294:ص5ج
 )االساكي(محمد بن الحسين بن احمد -

 216،230:ص12ج
 محمد بن الحسين بن محمد بن عبدهللا السباعي-

 269:ص8ج
 محمد بن الحسين االخصاصي-

 103:ص5ج
 )استاذ(محمد بن الحسين بن احمد بن محمد =محمد بن الحسين االزاريفي-

 10،54،59:ص8ج
 213:ص13ج
 386،389،424:ص18ج

 محمد بن الحسين االغورييــي-
 309،322:ص5ج

 ابن الحسين االفراني=محمد بن الحسين االفراني-
 28،54،73،74،75،76،142،253،283:ص4ج

ابن الحسين االكلوي =محمد بن الحسين الجلوي=محمد بن الحسين االكلوي الكبير-
 الكبير

 10،304،306،307:ص13ج
 116،123،124،266:ص18ج

 محمد بن الحسين االيدكوراني المجاطي-
 222:ص20ج

 محمد بن الحسين اوباعدي-
 154:ص18ج

 محمد بن الحسين االوريكي-
 257،271:ص18ج

اخذ عن (محمد بن الحسين الموساكناوي الباعمراني=مرانيمحمد بن الحسين البع-
 )االستاذ محمد بن عبدهللا االلغي

 181:ص1ج
 88:ص2ج
 103:ص5ج
 30:ص9ج

 )رئيس قبيلة اريبن(محمد بن الحسين بعوان-
 287:ص16ج

 )فقيه(محمد بن الحسين بن بلقاسم االيموكاديري -
 121:ص9ج

 محمد بن الحسين البولوقتي التزنيتي-
 248،250،254:ص13ج

 محمد بيشوارين الساحلي=محمد بن الحسين بن علي البيشواريني الساحلي-
 371:ص1ج
 80،215:ص3ج
 104،205:ص5ج
 255،303:ص6ج
 271:ص10ج

 292،)291:(ص12ج
 31:ص13ج
 135:ص20ج

محمد بن =محمد بن الحسين العبالوي=محمد بن الحسين بن محمد بوكرع البعمراني-
 )اديب(كرع محمد بن الحسين البعمرانيابو =الحسين بوكرع التيملي

 371:ص1ج
 346:ص2ج
 117:ص6ج
 14،17،30:ص9ج
 214،233،)213(،158:ص10ج

محمد بن =محمد بن الحسين التازروالتي=محمد بن الحسين االيليغي التازروالتي-
 )رئيس اليغي(الحسين

 258:ص3ج
 106،168:ص4ج
 173:ص5ج
 45:ص10ج
 20،207:ص13ج
 206،207:ص15ج
 166:ص19ج

 محمد بن الحسين التاكانتي-
 133:ص18ج

 )التالمستي المتوكي(محمد بن الحسين-
 130:ص19ج

 محمد بن الحسين بن الحسن التعرابتي-
 44:ص10ج

 محمد بن الحسين الجراري العتابي-
 116،143:ص13ج

 محمد بن الحسين الحاحي-
 192:ص4ج

 محمد بن الحسين الحامدي-
 170:ص4ج

 )طالب(محمد بن الحسين خوباش-
 237:ص8ج

 محمد بن الحسين الرخاوي-
 277:ص12ج

 محمد بن الحسين الزيكي-
 116:ص13ج

 محمد بن الحسين السالمي التاكانتي-
 161:ص10ج

 محمد بن الحسين السماللي-
 297:ص12ج

 محمد بن الحسين السوقي التانكرتي-
 221:ص7ج

ن الحسين محمد ب=محمد بن الحسين االماني الطاطائي=محمد بن الحسين الطاطائي-
 )تلميذ احمد التيمكيدشتي(الياسيني الطاطائي 

 207،252:ص6ج
 148:ص16ج
 222:ص18ج

 محمد بن الحسين بن الطيب الرسموكي-
 214،204،201:ص11ج

 )عالم(محمد بن الحسين بن علي الناصري -
 35،37:ص10ج

 )الرئيس(محمد بن الحسين بن علي بن هاشم-



 56،59،120:ص12ج
 رس المجاطي التاجاجتيمحمد بن الحسين بن فا-

 240:ص5ج
 )فقيه(محمد بن الحسين القاضي-

 156:ص14ج
 محمد بن الحسين الكرامي المجاطي-

 346:ص2ج
 
 )تلميذ(محمد بن الحسين الكرسيفي-

 101:ص8ج
 )م1330متوفى(محمد بن الحسين الكيوضي الخلفي البعمراني -

 306:ص12ج
 )يايديكلي تيمل(محمد بن الحسين بن محمد بن احمد -

 101:ص17ج
 محمد بن الحسين بن محمد-

 313:ص5ج
 )فقيه(محمد بن الحسين بن محمد الوادرحماني -

 232:ص6ج
 )رئيس(محمد بن الحسين بن هاشم=محمد بن الحسين بن هاشم االيليغي-

 334:ص3ج
 178:ص5ج
 91:ص9ج
 48،82:ص10ج
 20:ص13ج
 207،216،219،225:ص20ج

 محمد بن الحسين بن هاشم االدوزي -
 101،240:ص5ج

 محمد بن الحسين بن الهاشم اليعقوبي-
 8:ص5ج

 محمد بن الحسين الوولتي-
 205:ص6ج

محمد بن الحسين =محمد بن الحسين الييبوركي االسغاركيسي-
 )استاذ(ابن الحسين االسغاركيسي=ابوعبدهللا=االسغاركيسي

 17:ص6ج
 16:ص8ج
 314،319:ص11ج
 15،277،278،288،306:ص14ج
 19:ص17ج

 لحماد خايمحمد بن ا-
 209:ص14ج

 )جاويش(محمد الحمري -
 192:ص14ج

 )تاجر(محمد بن حمو -
 169:ص4ج

 )طالب صحراوي(محمد بن حمو -
 183:ص16ج

 )تلميذ الحنفي بن محمد االكنيضيفي(محمد بن حمو المتوكي-
 271:ص18ج

 محمد بن حمو المزوضي الوارداسي-
 270:ص18ج

 )قائد(محمد بن حمو المنصاكي-
 266،267:ص14ج

 )قائد(محمد بن حمو -

 266،267:ص14ج
 محمد بن حمو االكرار الوانكحنائي البعقيلي-

 219:ص20ج
 محمد بن حمو الكوسالي-

 59،346:ص11ج
 محمد بن حمو االساكي-

 19،139،156،160:ص15ج
 )قائد(محمد بن حمو التامانارتي-

 254،249،250،251،243،256،)248:(ص20ج
 )ئدقا(الزياني=محمد بن حمو الزياني-

 410،411:ص3ج
 217:ص8ج
 316،317:ص13ج
 114:ص17ج
 169:ص18ج
 15،16،126،161،192:ص20ج

 )باشا(محمد بن حميدان -
 102:ص20ج

 )فقيه(محمد بن حميدة-
 325:ص16ج

 محمد بن حميدة الهواري -
 165:ص4ج

 محمد بن الحنفي الحضيكي االمانوزي =محمد بن الحنفي الحضيكي-
 368:ص1ج
 28:ص9ج
 211،241:ص10ج
 330،358:ص11ج
 274:ص14ج

 محمد حياة السندي-
 15:ص8ج

 محمد بن خالد بن ابراهيم الرسموكي-
 107،201،216،353،358،362:ص11ج
 28:ص14ج

 )اخذ عن المدني بن علي الصالحي(محمد بن خالد االفالوكنسي-
 150:ص2ج

 محمد بن خالد البعقيلي-
 163:ص8ج

 محمد بن خالد التاركيتي-
 4:ص11ج

 د بن محمد االغرابويمحمد بن خال-
 119:ص11ج

 محمد بن خالد الهرجاني-
 111:ص11ج

 )اديب(محمد بن خرباش-
 199،201،228:ص14ج

 )استاذ(محمد بن الخرشي-
 91:ص3ج
 123:ص13ج

 )اخذ عن احمد البوزوكي الكسيمي(محمد  الخطابي-
 257:ص8ج

 )اخ المؤلف االكبر(محمد الخليفة -
 52،53:ص3ج
 104:ص9ج



 389:ص13ج
 202:ص20ج

 )استاذ(محمد الخنبوبي -
 230:ص8ج
 8،320:ص13ج
 1369:ص14ج

 )ابن عبدالرحمان بن المختار (محمد الخو-
 325:ص15ج

 .د-محمد-               
 )استاذ باداوتغما بحاحة(محمد داتش -

 99:ص19ج
 )فقيه(محمد داحمان الجاكاني ثم المراكشي-

 )157:(ص19ج
 )فقيه(محمد بن داني -

 250:ص8ج
 
 )فقيه(د بن داود محم-

 174:ص8ج
 )تحمل مدرسة اسمه بقبيلة من بعمرانة(محمد بن داوود-

 383:ص13ج
 )كاتب/شيخ(محمد بن داود ازوكي -

 240:ص20ج
 محمد بن داود التارسواطي اللوكوسي-

 5:ص3ج
 299:ص11ج

 )مؤرخ(محمد بن داود التطواني-
 24:ص1ج

 )طالب(محمد بن داود بن سليمان-
 40:ص5ج

 اوودمحمد بن د-
 133:ص5ج

 محمد بن داود السماللي-
 105،107،109:ص18ج

 محمد بن داود الفاسي-
 360:ص2ج

 )دفين ماسة(محمد بن داود بن واسمين-
 5:ص4ج

 محمد بن داود بن يوسف التيملي-
 247:ص12ج

 )قائد(ابن دحان =محمد بن دحان الزموري -
 341:ص1ج
 95،241:ص2ج
 381:ص3ج
 ،179،192،194،195،196،198،210:ص4ج

247. 
 180،234،235،238:ص8ج
 279،280:ص10ج
 340،305:ص12ج
 140،152،192،215،216،248،446:ص13ج
 ،183،184،185،187،190:ص14ج
 162:ص16ج
 273،278:ص17ج
 67،172،178:ص19ج

 40،113،114،116،191:ص20ج
 محمد بن احمد الدراخ الهياللي=محمد دراخ-
 الدراوي=محمد الدراوي-
 )تلميذ الحاج علي الدرقاوي(محمد الشيخ الدرعي-

 311:ص1ج
 محمد الدرقاوي البوزاكارني-

 261:ص2ج
 329:ص13ج
 306:ص14ج
 118،138:ص18ج

 )اخذ عن العالمة المدني بن علي الصالحي(محمد الدرويش الزمامي-
 148:ص2ج

 محمد الشاعر الدغوغي المعتبط-
 210:ص5ج

 )د عمران بدكالةعدل في محكمة اوال(محمد بن الحاج الدكالي البعمراني-
 315:ص15ج

 محمد الدليل البكاري السباعي-
 257:ص18ج

 )فقيه(محمد الدمناتي-
 303:ص6ج
 )119(،55:ص19ج

 )قائد(محمد الدوباللي الطاطائي-
 35:ص16ج
 255،256:ص19ج

 )قائد(محمد الديلمي-
 36:ص10ج

 )محمد اوشن(محمد الذئب البعقيلي -
 187:ص8ج

 .ر-محمد-         
 )الشاعر(لواديمحمد الراس-

 187،255:ص6ج
 )قائد(محمد ابو الرايس-

 77:ص18ج
 محمد المقدم الرسموكي االقاوي-

 126،159،160:ص20ج
 محمد رشاد-

 111:ص18ج
 )شيخ(محمد رشيد رضا-

 80:ص16ج
 محمد رشيد بن سعيد القاضي -

 166:ص16ج
 )شريف(محمد الريش الفياللي-

 155:ص16ج
 29:ص20ج

 )اديب/شيخ(محمد الركائبي المراكشي-
 )261:(ص6ج
 41:ص17ج
 122:ص19ج

 )فقيه(محمد الركراكي التارسواطي-
 310،327:ص11ج

 )فقيه(محمد الركراكي السكـتاني-
 279:ص15ج

 محمد الركراكي القارئ -



 305:ص5ج
 محمد ابو الريش الكطيوي=محمد الريش الكطيوي-
 )فقيه/استاذ(

 313:ص5ج
 230:ص8ج
 156:ص11ج
 188،189،191،)187:(ص16ج
 36،37:ص17ج

 .ز-محمد-          
 محمد الزداغي المراكشي-

 316:ص11ج
 )استاذ(محمد الزدوتي-

 138،198:ص14ج
 156:ص16ج

 (محمد الزرقاني-
ٔ
 )شارح الموطا

 288:ص5ج
 147،385،388:ص13ج
 300:ص14ج

 محمد الزروالي-
 268:ص13ج

 )استاذ(الزغواني=محمد الزغواني-
 69،70:ص12ج

 )اخذ عن العالمة المدني بن علي(يمحمد بن زكريا التدرارت-
 149:ص2ج

 محمد بن زكريا بن الحسين البعمراني-
 233،259،260:ص10ج

 )استاذ(محمد بن زكريا الولتي-
 205،207:ص6ج
 312:ص11ج

 )رجل صالح(محمد بن الزمرانية-
 315:ص15ج

 )خليفة التوزونيني الى بالد ازدك/ شيخ(محمد بن الحاج الزموري -
 291:ص16ج

 )تازاليت(الصالة=ن زوزانمحمد ب-
 244،245:ص12ج
 241:ص19ج

 محمد بن ابي زيان-
 97:ص18ج

 محمد الزيكي القاهري -
 )193:(ص15ج

 )استاذ(محمد الزيكي-
 271،272:ص18ج

 محمد السائح الجراري التالعينتي-
 284:ص2ج
 116،143،150:ص13ج

 )عالمة(محمد الساحلي-
 57:ص8ج

 محمد بن ابي سالم-
 213:ص16ج

 )من وادي نون(الم التهاليمحمد س-
 143:ص20ج

محمد سالم =محمد سالم بن عبد الفتاح الصحراوي الشنكيطي العلوي-
 )اديب وشاعر(محمد سالم الصحراوي=الشنكيطي

 145:ص2ج
 36،37،57،)35(،18،29:ص3ج
 43:ص9ج
 152:ص12ج
 207،210:ص19ج

 الساموكني المالكي-ف-محمد-
 314:ص5ج

 محمد ساكيس-
 70:ص12ج

 )التاجر(حنونمحمد س-
 21:ص6ج

 محمد السراج-
 170:ص10ج
 54:ص17ج

 )دفين المعدر(محمد السرسيفي-
 39:ص13ج

 محمد السرغيني-
 39:ص18ج

 بن سرية  -ف-محمد-
 281:ص19ج

 بن سعدون -ف-محمد -
 234:ص19ج

وشن =محمد بن سعدون-
ٔ
 )الرئيس(ا

 274:ص19ج
 )من اد الحسن بن موسى(محمد بن سعيد-

 122:ص18ج
 )القائد(عيد الكيلولي محمد بن س-

 60:ص3ج
 93:ص18ج

 )تاجر(محمد نيت سعيد -
 32،302:ص17ج

 محمد بن سعيد بن ابراهيم بن الحسن التخفيستي-
 33:ص5ج

 محمد بن سعيد بن احمد االساكي-
 216،217،226:ص12ج

 )فقيه(محمد بن سعيد بن احمد بن عبدالرحمن التملي الجشتيمي-
 15:ص4ج
 147،154،157،163:ص6ج

 )المدني بن علي الصالحي(مد بن سعيد االعضياوي السماللي مح-
 148:ص2ج
 116،342،343،)11(،6،7،7،10:ص11ج

 محمد بن سعيد االفراني-
 146:ص5ج

 محمد بن سعيد االفلوسي-
 46:ص14ج

 )فقيه(محمد بن سعيد االكماري -
 388:ص1ج
 150:ص2ج

االديب (اري االياللنيمحمد بن سعيد بن محمد االكن=محمد بن سعيد االكناري الحاحي-
 )والعالمة

 313:ص5ج
 102:ص8ج
 ،31،97،275،277،278،280،282،283:ص9ج



284،285،286،290 
 314،317:ص11ج
 342:ص16ج

 )قاضي(محمد بن السعيدي االولوزي -
 157:ص19ج

 محمد بن سعيد البركوكي-
 35:ص18ج

 محمد بن سعيد البعقيلي-
 249:ص12ج

 محمد بن سعيد البيضاوي-
 20:ص8ج

 حمد بن سعيد التادرارتي البعمرانيم-
 242:ص10ج

 محمد بن سعيد التاكربونتي=بن سعيد التاكربنتي الهاروني -ف-محمد-
 277،278:ص9ج

 )من قرية تالبرجت(بن سعيد التالبرجتي -ف-محمد-
 7،8،11،75،317:ص17ج

 )تلميذ احمد التمكيدشتي(محمد بن سعيد التبكيرتي-
 255:ص6ج

 )ابن الشيخ التناني(محمد بن سعيد التناني-
 36،37:ص2ج

 )جد االيكراريين الشرفاء(محمد بن سعيد التوماناري -
 281،282:ص13ج

 )شيخ(محمد بن سعيد التيلضيتي الحاحي التامري -
 407:ص3ج
 190:ص14ج

 محمد بن سعيد الحامدي-
 92:ص5ج

 )القاضي(محمد بن سعيد بن الحسن البنسعيدي-
 166:ص16ج

 )ةخليف(محمد بن سعيد خبان-
 260:ص15ج

 محمد بن سعيد بن داود التملي احوزي -
 246:ص9ج

 
 )فقيه(سعيد الرسموكي) الحاج(محمد بن-

 242،243،244:ص19ج
 )فقيه(محمد بن سعيد الروداني -

 51:ص6ج
 )فقيه(محمد بن سعيد الزدوتي االندوزالي-

 306،315:ص11ج
 محمد بن سعيد الزلطني الحاحي-

 31:ص9ج
 )استاذ/شيخ(محمد بن سعيد السندالي-

 287:ص9ج
 195:ص16ج

 )استاذ(محمد بن سعيد الشريف الكـثيري -
 302:ص3ج
 231،233:ص8ج

 )اديب(محمد بن سعيد الصوابي الجشتيمي-
 327:ص3ج
 93،94،95،97،101،103،109،113:ص8ج
 205:ص10ج

 محمد بن سعيد بن الطيب االغرابوي-
 82،99،100،118،348:ص11ج

 )العيني الخياطيابوزيد (محمد بن سعيد العباسي-
 392،393:ص13ج

 )الصغير(بن سعيد بن عبدالجبار -ف-محمد-
 6:ص17ج

 محمد بن سعيد بن عبد الجبار الصغير-
 6:ص17ج

دفن في رياض العروس في (بن سعيد بن عبدالنعيم الداودي الحاحي  -ف-محمد-
 )مراكش

 71،76،78:ص19ج
 )قاضي(محمد بن سعيد بن عبدهللا العباسي السماللي-

 14،24،28،29،46،47،55:ص5ج
 ،405،406،407،408،409،414،415:ص18ج

418. 
 )رئيس تاسريرت(محمد بن سعيد بن عدي التارسواطي-

 326:ص11ج
 )تلميذ(محمد بن سعيد العلوي-

 141:ص8ج
 )كاتب(ابوعبدهللا=محمد بن سعيد الغرمي الجراري -

 226،231،353:ص13ج
 271،309،314:ص16ج
 .94،95،98،99،100،101،159:ص18ج
 187،197،200،206،207:ص19ج

 )قائد(محمد بن سعيد الفاسي الشرادي-
 65:ص20ج

 تلميذ الجشتيمي(محمد بن الحاج سعيدالفيدي-
 253:ص6ج

 )قائد(القرقوري =محمد بن سعيد القرقوري -
 69،70،82:ص20ج

 محمد بن سعيد الكداري الوكـتالي-
 92:ص5ج

 محمد بن سعيد بن محمد بن علي االسرسيفي-
 180،182:ص3ج

 )رئيس(محمد بن سعيد بن محمد -
 50،56:ص2ج

 محمد بن سعيد المراكشي-
 216:ص14ج

 ابوعبدهللا=محمد بن سعيد المرغيتي االخصاصي السوسي -
 293،390:ص3ج
 154،183:ص8ج
 186،201،)185(،173:ص10ج
 26:ص15ج

 محمد بن سعيد المزواري -
 173:ص8ج

 )استاذ(محمد بن سعيد المعدري -
 44:ص2ج
 ،314،316،317،321،322،323،324:ص4ج

325،326،327،328،333،337،338، 
 63،64:ص13ج
 69:ص14ج
 134:ص15ج
 8:ص19ج



 )االستاذ(محمد بن سعيد بن ناصر -
 257،258:ص8ج

 محمد بن سعيد الهشتوكي-
 104:ص5ج

 )فقيه(محمد بن سعيد اليعقوبي االياللني الهاللي-
 206،275:ص14ج
 203،206:ص16ج

 دي بن علي التافياللتي السوسيمحمد بن السعي-
 153،154،161:ص16ج

 محمد السفاني-
 198:ص15ج

 محمد السكـتاني-
 257:ص18ج

 )تلميذ عبدالكريم االخصاصي(محمد السكرادي-
 133:ص18ج

 محمد سكوك الكرسيفي-
 82:ص6ج

 )مؤرخ(محمد سكيرج -
 24:ص1ج

 محمد السالمي التاغونتي االفراني-
 370:ص1ج

 التكانتي االخصاصي محمد السالمي المقدم-
 370:ص1ج

 )المقدم(محمد بن السلطان -
 161:ص11ج

 )والد سفير المولى الحسن في العراق(محمد بن سليمان -
 22:ص20ج

 )شيخ/امام(محمد بن سليمان الجزولي السماللي-
 414:ص3ج
 155،298:ص6ج
 141،213،244:ص8ج
 87:ص9ج
 5،39:ص12ج
 288:ص13ج
 132:ص15ج
 19،243:ص16ج
 171:ص18ج
 232:ص19ج

 محمد بن سليمان الساموكني-
 20:ص3ج

 محمد بن سليمان بن عبدالسالم السماللي-
 33:ص11ج

 محمد بن سليمان بن محمد بن احمد بن عبدهللا بن سعيد االلغي-
 140:ص1ج

 )فقيه(االيديكلي التملي -ف-محمد بن سليمان بن محمد بن محمد-
 157:ص17ج

 محمد بن سليمان بن محمد الرسموكي-
 203:ص11ج

 )قاضي(محمد بن سليمان بن يحيا المزواري الرسموكي -
 301:ص5ج
 169،170،171،172:ص8ج
 246،247:ص12ج
 275،279،280،281،282:ص13ج

 محمد بن سليمان بن يعزى التاغاتيني-
 330:ص18ج

 محمد بن سليمان بن يوسف الناصري -
 35:ص10ج

 محمد السماهري التزنيتي-
 258،260،436،448:ص13ج

 )بو االضياف بينبكيون(السماللي  محمد-
 282،303:ص6ج

 محمد السماللي التابلرجتي-
 61:ص12ج

 )استاذ(وزكن=السماللي-ف-محمد-
 343،374،377:ص2ج
 29،274:ص9ج

 ابوعبدهللا=محمد السموني-
 419:ص3ج

 محمد السنوسي-
 42:ص18ج

 )عالمة(محمد بن سودة التاودي-
 33:ص6ج

 المرواني=محمد السوسي-
 257،258:ص12ج

 محمد السويح-
 70:ص12ج

 )تلميذ التيمكيدشتي(محمد السويري -
 255،256:ص6ج

 )اديب(محمد سيداتي-
 82:ص4ج

 محمد بن سيرين-
 205:ص19ج

 )استاذ النحو(محمادو بن سيدي-
 294:ص4ج

 محمد بن شاذ بخت الفارسي الفرعاني-
 98،99،283:ص13ج

 )قائد(محمد بن الشافعي الحميري -
 305:ص6ج
 91:ص9ج

 )من اهل زاوية سيدي علي استاذ(د بن الشافعيمحم-
 344:ص16ج

 الشامي)الحاج(محمد بن -
 263:ص6ج

 محمد الشاهد العفاري -
 415:ص18ج

 محمد الشوشاوي-
 267،275،281:ص3ج

 )كاتب الباشا(محمد الشرعي-
 114:ص15ج

 محمد الشرقي التادلي-
 )استاذ(محمد الشرقي البوجعيدي التادلي=

 81،419:ص3ج
 34:ص6ج
 54:ص12ج

 )فقيه(الشطاحي القفة)الحاج(محمد بن -
 349:ص16ج



 )ابن الشيخ ياسين(محمد شكري -
 69:ص3ج

 )استاذ(محمد بن شيبوب الرداني-
 209:ص14ج

 )السلطان السعدي(محمد الشيخ السعدي-
 93:ص1ج
 249،421:ص3ج
 25،288،290:ص8ج
 137:ص11ج
 200،266:ص13ج
 224:ص16ج
 69:ص17ج
 168:ص18ج

 )مقدم الطريقة الكـتانية(محمد الشيخي-
 138،139:ص12ج

 محمد الشيشاوي-
 124:ص14ج

 )خليفة لجنة مدرسة بالبيضاء(محمد الصاحب -
 219:ص9ج

 محمد بن احمد االعرج =محمد الصالح-
 )قاضي(محمد بن الصالح-

 295:ص16ج
 )ابن عم ابراهيم الولتيتي المحجوبي(محمد بن صالح -

 33:ص14ج
 )رينيون مسجدابنى عليه الم(محمد بن صالح-

 179:ص10ج
 محمد بن صالح بن ابراهيم الرسموكي-

 213،353:ص11ج
 محمد بن صالح بن احمد االوفقيري -

 12،89:ص2ج
 محمد بن صالح االيكضييــي-

 85:ص11ج
 محمد بن صالح البونعماني-

 279،280:ص12ج
 )عالمة(محمد بن صالح التادرارتي الباعمراني-

 31:ص4ج
 118:ص5ج
 243،245،246،247،250،258:ص10ج
 199،200:ص14ج

 محمد بن صالح التافراوتي-
 300:ص3ج

 محمد بن صالح التودماوي الهواري -
 149،351:ص11ج
 204:ص14ج
 117،130:ص18ج

 محمد بن صالح القاضي الروداني-
 314:ص11ج

 محمد بن صالح الزعنوني-
 203:ص3ج

 )فقيه(محمد بن صالح الساموكني التامسولني -
 151:ص1ج
 103:ص9ج

 حمد بن صالح السبهي الساحليم-

 238:ص5ج
 محمد بن صالح بن عبدهللا الصالحي االلغي-

 19:ص2ج
 )فقيه(محمد بن صالح الغرفي المستيفي-

 349:ص16ج
 ابوعبدهللا محمد بن صالح=محمد بن صالح القاضي الفياللي-

 32،39،50،51:ص6ج
 محمد بن صالح بن يعزى ويهدى-

 175،176،181،182:ص10ج
ل يعزى ويهدى محمد بن ص-

ٓ
 )دفين تيغروين(الح من ا

 178،182:ص10ج
 )المقدم بقصر الترعة(محمد بن الصديق -

 359:ص16ج
 )شريف من قصر البراني(محمد بن الصديق -

 309:ص16ج
 محمد الصديق=محمد الصديق البناني=محمد الصديق البناني الفاسي االقاوي-

 138،139،140:ص9ج
 السباعيابن محمد عبدهللا =محمد الصغير-

 269،270،277،278:ص8ج
 102:ص16ج

 محمد الصغير بن انبوجا التشيتي-
 102:ص11ج

 )وزير الحرب(محمد الصغير الجامعي العالف-
 94:ص4ج
 19:ص20ج

 محمد الصغير الورزازي -
 244،415:ص18ج

 )عالمة/مؤرخ (محمد الصغير اليفرني-
 69:ص3ج
 185،201،205:ص10ج
 90:ص13ج
 413:ص18ج

 محمد الصقلي-
 14،42:ص18ج

 محمد بن صنبا بن علي بن احمد السباعي-
 267:ص15ج

 )نزيل تونس(محمد الصويري الحاحي -
 238:ص5ج

 البصير=محمد الضرير-
 49:ص18ج

 محمد الصغير=محمد الضوء السباعي-
 46،48،102:ص13ج
 265،266،267:ص15ج

ل صالح وتلميذ احمد التيمكيدشتي(محمد الطاطائي الهنائي-
ٓ
 )من ا

 252:ص6ج
 محمد بن الطاهر بن احمد السماللي-

 308:ص12ج
 محمد بن الطاهر االدوزي -

 238:ص13ج
محمد بن الحاج االفراني =محمد بن الطاهر بن محمد االفراني التانكرتي-

 )اديب واستاذ الغي(ابوعبدهللا =التامانارتي
 279،318،356،362،364،373،388:ص1ج
 ،57،60،89،119،137،138،158،207:ص2ج



214،379،381 
 13،14،15،20،26،27،30،34،150،157:ص3ج

158،159،170،193،340 
 ،54،74،126،127،131،147،161،188:ص4ج

203،204،252،260،276 
 303:ص5ج
 266:ص8ج
 ،20،21،22،32،75،76،77،83،85،86:ص9ج

91،114،125،168،178،180،192،193،195، 
230،238،240،255،256 

 ،12،49،50،51،52،53،54،55،56،60:ص10ج
61،62،63،64،65،66،71،77،78،81،90،93، 

96،102،103،105،109،110،112،220،226. 
 209،222،224،228،229،230:ص12ج
 296:ص14ج
 74،91،218،219:ص15ج
 ،21،22،54،80،82،120،133،154:ص18ج

161،282،339،341،389،390،391،392،393، 
397،400،425،426،429. 

 )ين موالي الحسن االولفقيه وام(محمد بن الطاهر االمين -
 83:ص15ج

 )االستاذ(محمد بن الطاهر البكري -
 361:ص1ج

 )قائد(الدليمي=محمد بن الطاهر الدليمي-
 11،12،13،15،16،17،211:ص20ج

 )قارئ (محمد بن الطاهر -
 107،197:ص19ج

 )قائد(محمد بن الطاهر الرحماني-
 137،128:ص20ج

 محمد بن الطاهر الساحلي -
 210:ص9ج

 محمد بن الطاهر االيشتي التامانارتي=الطاهر بن عمر االيشتي التامانارتي محمد بن-
 31،128،129:ص9ج

 محمد بن الطاهر بن عمر الورزازي -
 323:ص15ج

 )شاعر(محمد بن طلحة -
 133:ص17ج

 )استاذ(محمد الطويل السوسي-
 108:ص16ج

 )قائد(محمد بن الطيب-
 61:ص20ج

 )تيمكيدشتيتلميذ احمد ال(الطيب)موالي(محمد بن -
 252:ص6ج

 )فقيه(محمد بن الطيب-
 148:ص16ج

 )شيخ/صاحب محمد بن محمد التوماناري (محمد بن الطيب -
 12:ص6ج

 )الطيب الكبير(محمد بن الطيب -
 261،263:ص17ج

 محمد بن الطيب االكماري -
 117:ص5ج

 )فقيه(محمد بن الطيب االنزاضي-
 294:ص1ج

 )قيهف(محمد بن الطيب الباعمراني التادارتي-
 57:ص8ج

 )استاذ(محمد بن الطيب البكراوي-
 267:ص8ج

 محمد بن الطيب البوسليماني-
 129:ص18ج

 محمد بن الطيب التاضكوكـتي-
 190:ص13ج

 
 محمد بن الطيب التازروالتي-

 256:ص6ج
 57،60،61:ص12ج

 محمد بن الطيب التناني االغريبي-
 31،213:ص13ج

 محمد بن الطيب التونيني-
 360،366،)234(،227:ص3ج
 7،31:ص6ج
 263:ص19ج

 )اديب(محمد بن الطيب التيزنيتي السماللي-
 222:ص7ج
 402،406،407،427،428،430،)401:(ص18ج

 محمد بن الطيب بن الحبيب بن الحسن الدخوي الهواري -
 81،82:ص3ج

 )فقيه(محمد بن الطيب بن الحسين بن عبدهللا-
 278:ص17ج

 )االديب(محمد بن الطيب الدشيري -
 118:ص10ج

 )فقيه(محمد بن الطيب السكرادي-
 19،20:ص9ج
 186،197،206:ص19ج

 )اديب(محمد بن الطيب الصائغ-
 114:ص9ج

 )فقيه(محمد بن الطيب بن عبدهللا بن عبدالرحمن -
 266،268،273:ص20ج

 )فقيه(محمد بن الطيب بن عبدهللا التامراوي-
 191،197:ص8ج

 )استاذ(محمد بن الطيب الكرسيفي-
 84:ص8ج

 ن الطيب بن كيران الفاسيمحمد ب-
 439:ص13ج

 محمد بن الطيب بن محمد الواغزني-
 254،261:ص17ج

 بن محمد الواغزني -ف-بن الطيب بن محمد -ف-محمد-
 262،263:ص17ج

 )عالمة(محمد الطيفور االسغاركيسي-
 234:ص13ج
 56،277،307:ص14ج

 محمد بن عابد الكرسيفي -
 310:ص6ج

  محمد بن عابد الغازي الكرسيفي-
 344:ص3ج

 ')فقيه(محمد بن عابد بن عبدهللا البوشواري -
 336:ص3ج



 241:ص5ج
 209،232:ص10ج
 314:ص14ج
 ،254،260،281،287،313،314،316:ص17ج

318،321،324،325 
 )نسخت(محمد بن عابد االمانوزي -

 369:ص1ج
 )قائد(محمد بن عابد الزكري -

 185،186:ص16ج
 محمد بن عابد الميلكي-

 11:ص8ج
 )فقيه(عابد العراقي الحسينيمحمد بن -

 121:ص7ج
 
 )االيشتي(محمد بن عابد بن الحسين بن حمو-

 264:ص19ج
 محمد بن عابد بن ابراهيم الركراكي -

 309،316،317:ص5ج
 محمد بن عابد بن المكي التيمكيدشتي-

 321:ص6ج
 )عالم(محمد بن عابد بن محمد الساموكني-

 102:ص9ج
 )عالم(كنيمحمد بن عابد بن عبدهللا السامو -

 100:ص9ج
 محمد بن عابد بن دحمان االكلميمي-

 281:ص19ج
 محمد بن العابد الفاسي-

 290:ص11ج
 )استاذ(محمد بن عابو الولياضي الهشتوكي-

 204:ص14ج
 )فقيه(محمد العاقب بن عبدهللا المايايــي الصحراوي -

 305:ص4ج
 16:ص6ج

 محمد العالم=بن العالم بن احمد االقاوي -ف-محمد-
 188،190:ص18ج

 )اديب/استاذ(ابن العباس القباج=القباج=محمد بن العباس القباج الرباطي-
 193،194،261،262:ص9ج
 175:ص13ج

 )الشيخ(محمد عباس -
 70:ص12ج

 )خليفة مراكش(محمد بن العباس-
 85:ص20ج

 )فقيه(محمد بن العباس المحجوبي الرسموكي-
 251:ص12ج
 41:ص14ج
 224:ص16ج

 )فقيه(االعبوش=اللنيمحمد بن عبد االكرضيم-
 158:ص9ج

 )استاذ(محمد بن عبد الحافظ الحامدي -
 59:ص14ج

 )قاضي(محمد بن عبد الحق التازروالتي -
 288،290:ص8ج

 )استاذ(عبد الحميد) الحاج(محمد بن-

 168:ص6ج
 محمد بن عبد الحميد بن علي اليعقوبي االياللني-

 336:ص3ج
 240،248،249،252،253:ص17ج

 )شيخ(لرحمان الكنسوسيمحمد بن عبد ا-
 72،75:ص16ج

 )فقيه(محمد بن عبد الرحمان بن محمد االيموكاديري -
 98،252،253،343:ص16ج

 )محتسب بمراكش(محمد بن عبد الرحمان المتوكي-
 160:ص19ج
 80،84:ص20ج

 محمد بن عبد الرحمان التاستولتي-
 118:ص5ج

 محمد بن عبد الرحمان الفاسي-
 315:ص11ج

 حمان االلغيمحمد بن عبد الر -
 55:ص5ج

 محمد بن عبد الرحمان التودماوي-
 135،137:ص11ج

محمد بن عابد الصغير اليزيدي =محمد بن عبد الرحمان بن محمد اليزيدي-
 )فقيه(االليغي

 368:ص1ج
 267:ص5ج
 )232(،28:ص9ج
 158:ص10ج

 محمد بن عبد الرحمان بن علي اكليد-
 203:ص10ج

 مرانيمحمد بن عبد الرحمان بن صالح البع-
 248:ص10ج

 محمد بن عبد الرحمان بن ابراهيم التاكوشتي-
 73:ص8ج

 )قاضي(ابن بداح =محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن بداح التوزونيني المربيطي-
 249:ص16ج
 170،177،178،179،180،)166:(ص18ج
 249،250،252:ص19ج
 266:ص20ج

 محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن بلعيد المربيطي-
 259:ص19ج

 )فقيه(محمد بن عبد الرحمان بن يحيا الداودي الحاحي -
 72،98:ص19ج

 محمد بن عبد الرحمان المسكدادي-
 74:ص15ج

 محمد بن عبد الرحمان بن علي الوادنوني-
 191:ص12ج

 محمد بن عبد الرحمان االسريري -
 191:ص12ج

 محمد بن عبد الرحمان الوادرحماني-
 230،232:ص6ج

 الركائبيمحمد بن عبد الرحمان -
 )169(،159:ص12ج

 محمد بن عبد الرحمان التامانارتي-
 55،65:ص7ج

 )عالم(محمد بن عبد الرحمان بن عمر الييبوركي االسغاركيسي-



 81:ص3ج
 276،287:ص14ج

 محمد بن عبد الرحمان السكـتاني-
 116:ص13ج
 219:ص18ج

 محمد بن عبد الرحمان بن ابي القاسم العبالوي التيتكي التاغاجيجتي-
 113:ص9ج
 246:ص16ج

 )عالمة(محمد بن عبد الرحمان الكرسيفي-
 77:ص17ج

فقيه مولود (محمد بن عبد الرحمان بن داود االيديكلي التيملي الكرسيفي االسكاوري -
 )هـ1334

 101:ص8ج
 211:ص9ج
 109:ص17ج

 )1738ت(محمد بن عبد الرحمان بن داود الكرسيفي التيملي االيديكلي الكرسيفي -
 72:ص17ج

 د بن عبد الرحمان الكرسيفي محم-
 88:ص1ج

 
 محمد بن عبد الرحمان بن ابراهيم البوبكري الكرسيفي-

 55:ص17ج
 محمد بن عبد الرحمان التامري الحاحي الدرقاوي-
 )كاتب القائد سعيد الكيلولي(

 115،333:ص1ج
 348،349:ص2ج
 205:ص5ج
 137:ص8ج
 115:ص18ج
 12:ص19ج
 100:ص20ج

 )نزيل تازمورت(يشتيمي محمد بن عبد الرحمان الج-
 149:ص1ج
 8،76،162،163:ص6ج

 )استاذ(محمد بن عبد الرحمان العراقي -
 237:ص13ج
 54،55:ص17ج

 )استاذ/فقيه(محمد بن عبد الرحمان بن احمد االغرابوي التزنيتي السفيني -
 226،929:ص8ج
 208:ص10ج
 125،349:ص11ج
 206،233،234،365:ص13ج

 )القاضي(يد الروداني محمد بن عبد الرحمان بن اليز-
 7،13:ص18ج

 ميارة الفاسي=محمد بن عبد الرحمان الفاسي-
 31:ص6ج
 99،102:ص13ج

 محمد بن عبد الرحمان بن عبدهللا الساموكني-
 372:ص1ج
 174:ص2ج
 101،159،160،)99(،31:ص9ج
 265:ص11ج
 23،26:ص19ج

 محمد بن عبد الرحمان بن احمد اليعقوبي-
 7:ص5ج

 ن بن مومو اليعقوبيمحمد بن عبد الرحما-
 8،133:ص5ج

 )السلطان العلوي(محمد بن عبد الرحمان -
 340،357:ص3ج
 84،96:ص4ج
 268،294:ص6ج
 152:ص9ج
 81،82،196،253،269،319:ص15ج
 343،347،348،351:ص16ج
 95،150،226:ص17ج
 35،110،255:ص18ج
 101،120،278،279،280:ص19ج
 89،93:ص20ج

 )اري جهة االمجد االيكر (محمد بن عبد الرحمان -
 300:ص12ج

 محمد بن عبد الرحمان بن بلقاسم االكراري -
 300،342:ص13ج

 محمد بن عبد الرحمان بن ابراهيم االيكراري -
 209:ص5ج
 ،30،115،302،311،312،363،366:ص13ج

383،)405(،408،419،420،433 
 16،32،111،117،167،172،176،199:ص19ج

200،256،283 
 )قاضي(محمد التيغانيمني التناني محمد بن عبد الرحمان بن -

 82:ص15ج
 )رئيس(محمد بن عبد الرحمان بن العربي الكسيمي-

 238:ص2ج
 152،159،160،167،186،192:ص4ج
 133:ص12ج
 ،)156(،142،145،147،152،154،155:ص14ج

157،158،170،172،173،174،175،176،177، 
178،179،180،181،182،183،185،186. 

 45:ص15ج
 )استاذ(الرحمان بن عياد الجراري  محمد بن عبد-

 149:ص10ج
 31،353:ص13ج
 261:ص16ج
 92:ص18ج
 209،213:ص19ج

 )استاذ(محمد بن عبد الرحمان بن احمد الجراري -
 97،99:ص14ج

 )استاذ(محمد بن عبد الرحمان الطاطائي-
 107:ص16ج

 )استاذ بفاس(محمد بن عبد الرحمان-
 260:ص10ج

 )الطالب(محمد بن عبد الرحمان -
 121:ص7ج

 )فقيه(بن عبد الرحمان االوداشتي االنداوزالي  -ف-محمد-
 265:ص14ج
 236:ص18ج

 )عالم(بن عبد الرحمان بن يحيا التامانارتي االيفراني -ف-محمد-



 54:ص7ج
 )فقيه(بن عبد الرحمان بن ويساعدن -ف-محمد-

 235،245،248:ص19ج
محاولو(بن عبد الرحمان االيسي -ف-محمد-

ٔ
 )ملقب با

 20،29:ص5ج
 157:ص9ج
 307،310،409:ص18ج

 )فقيه(بن عبد الرحمان بن ابراهيم الكرامي  -ف-محمد-
 26:ص7ج

 )عالم(بن عبد الرحمان بن احمد الركني -ف-محمد
 13:ص16ج

 بن عبد الرحمان بن احمد الهنائي -ف-محمد-
 107،109،134،149:ص16ج

 التيغانيميتي التناني -ف-بن عبد الرحمان بن محمد -ف-محمد-
 77،78:ص15ج

 بن عبد الرحمان بن ابراهيم االيكراري  -ف-محمد-
 363،364:ص13ج

 )فقيه(بن عبد الرحمان بن موسى االيكراري  -ف-محمد-
 280:ص13ج

 بن عبد الرحمان بن محمد االيكراري  -ف-محمد-
 304:ص13ج

 بن عبد الرحمان بن بلقاسم اليعقوبي السماللي -ف-محمد-
 6،43،108:ص5ج

 
 بد الرحمان بن علي الرودانيبن ع -ف-محمد-

 91:ص5ج
 بن عبد الرحمان بن محمد االيديكلي التيملي -ف-محمد-

 84:ص17ج
 )فقيه(بن عبد الرحمان بن عبدهللا االيديكلي التيملي -ف-محمد-

 10،13،17،78:ص17ج
 )رئيس(بن عبد الرحمان الماسكيني -ف-محمد-

 65،66:ص3ج
 178،179،185:ص14ج

 )فقيه(م االنداوزالي بن عبد الرحي -ف-محمد-
 234:ص18ج

 محمد بن عبد الرحيم االنداوزالي-
 233:ص18ج

 محمد بن عبد الرزاق المراكشي-
 324:ص13ج

 )عالمة(محمد بن عبد السالم الدرعي التامكروتي الناصري -
 257:ص2ج
 17،24:ص6ج
 167،210:ص8ج
 35،37:ص10ج
 315،319،357:ص11ج
 42:ص13ج
 268،269،270،370:ص14ج

 )فقيه(بن عبد السالم الورزازي المراكشيمحمد -
 314:ص1ج
 324:ص15ج
 36:ص16ج

 )عالمة(ابوعبدهللا=محمد بن عبد السالم الكادورتي االيسي-
 82،98،99،101،254:ص8ج

 235،287:ص9ج
ركان-

ٔ
 )فقيه(محمد بن عبد السالم الدوي ا

 431:ص18ج
 )فقيه(بن عبد السالم الكرسيفي -ف-محمد-

 369:ص1ج
 224:ص9ج
 202:ص17ج

 )فقيه(محمد بن عبد السالم بن محمد الغازي الكرسيفي -
 202:ص17ج

 محمد بن عبد السالم الطاهري -
 54:ص17ج

 )عالمة(محمد بن عبد السالم كنون الصغير-
 78،94،124،125:ص7ج

 )ابن عم المولى عبد العزيز(محمد بن عبد السالم بن سليمان -
 253:ص19ج

 اكيمحمد بن عبد السالم بن احمد االس-
 220:ص12ج

 )شيخ(ابوعبدهللا=محمد بن عبد السالم البناني-
 138:ص9ج
 137:ص18ج

 )خليفة القائد عياد(محمد بن عبد السالم بن محمد الجراري -
 164،170،171:ص19ج
 124،138،196:ص20ج

 )فقيه(محمد بن عبد السميح بن محمد التاغاتيني الرسموكي-
 280،281:ص18ج

 )فقيه(انيمي التنانيمحمد بن عبد السميح التيغ-
 88:ص15ج

 التيغانيمي التناني-ف-محمد بن عبد العزيز بن محمد-
 89،90،118:ص15ج

 محمد بن عبد العزيز التزختي-
 312:ص11ج

 بن عبد العزيز التيزنيتي -ف-محمد-
 186:ص6ج

 بن عبد العزيز بن محمد اليعقوبي  -ف-محمد-
 105:ص16ج

 محمد بن عبد العزيز الرسموكي البرجي-
 25:ص5ج

ل كردوس(محمد بن عبد العزيز الصحراوي-
ٓ
 )كاتب ا

 363:ص1ج
 136:ص2ج
 35:ص3ج
 125،148،249،274،299:ص4ج
 95:ص7ج
 286:ص8ج
 92،141:ص20ج

 )عالم)(االيديكلي التيملي(محمد بن عبد القادر بن محمد-
 7،8:ص17ج

 محمد بن عبد القادر بن العباس االقاوي-
 186،189:ص18ج

 ر الزعنونيمحمد بن عبد القاد-
 204:ص11ج

 محمد بن عبد القادر بن موسى الكدالي-
 138:ص12ج



 316،317،)314:(ص15ج
 )استاذ(محمد بن عبد القادر الصقلي-

 55:ص17ج
 )استاذ(محمد بن عبد القادر المرتيني-

 190:ص16ج
 )شيخ(محمد بن عبد الكبير الكـتاني-

 85،181:ص4ج
 139:ص12ج
 158:ص16ج

 )الزعيم المقاوم(طابي الريفيمحمد بن عبد الكريم الخ-
 320:ص2ج
 412:ص3ج
 150:ص20ج

 محمد بن عبد الكريم الواييغدي-
 170،187،257،269،270،271:ص6ج
 72،98:ص19ج

 محمد بن عبد الكريم الهواري -
 35:ص18ج

 محمد بن عبد الكريم السماللي-
 22:ص11ج

 )اديب(محمد بن عبد الكريم المانوزي -
 108:ص4ج
 179:ص6ج
 179،238،239:ص6ج
 9:ص7ج
 177،211،250،254:ص9ج
 244:ص10ج
 156:ص13ج
 120:ص14ج
 92:ص15ج
 322:ص16ج
 ،64،160،185،194،195،211،213:ص17ج

303. 
 194،195،269:ص20ج

 محمد بن عبد الكريم بن يعزى ويهدى-
 175،181:ص10ج

 محمد بن عبد الكريم التيغانيميني التناني-
 88،118:ص15ج

 )فقيه(اليعقوبي-ف-مدمحمد بن عبد الكريم بن مح-
 106:ص16ج

 )القارئ (محمد بن عبد الكريم االخصاصي العرباوي-
 305،314:ص5ج
 235:ص7ج
 95،96:ص10ج
 6،198:ص14ج
 ،114،115،116،117،118،131،)113:(ص18ج

132،134،136. 
 )فقيه(بن عبال بن علي التاكوشتي -ف-محمد-

 78،79:ص8ج
 )شيخ(محمد بن عبال االشكر التناني -

 158:ص14ج
 محمد بن عبال االدايــي الرسموكي-

 254:ص5ج

 )استاذ(محمد العبالوي-
 141،142:ص8ج

 بن عبدهللا بن يعقوب السماللي-ف-محمد-
 5،45،48:ص5ج
 211،251،253:ص11ج
 251،253:ص12ج

 السماللي الساحلي-ف-بن عبدهللا بن محمد-ف-محمد-
 299:ص12ج

 بن عبدهللا اليربوعي-ف-محمد-
 91:ص5ج

 عبدهللا بن محمد السجلماسي التاكضيشتي بن-ف-محمد-
 212:ص9ج

 )عالمة نوازلي(بن عبدهللا البوبكري الكرسيفي -ف-محمد-
 95:ص17ج

 )قائد(محمدبن عبدهللا بن بلقاسم االغبالوي الماسي-
 176:ص14ج
 79:ص18ج

 بن عبدهللا بن سعيد االلغي-ف-محمد-
 131،132،)121(،78،87،88،91،97،111،112،119،120:ص1ج

 بن عبدهللا بن يعقوب الساموكني الميلكي-ف-محمد-
 100،102:ص9ج

 )رئيس امانوز (بن عبدهللا بوتيبسيست-ف-محمد-
 400:ص3ج

 بن عبدهللا بن محمد االيديكلي التيملي-ف-محمد-
 160:ص17ج

 االيديكلي التيملي -ف-بن عبدهللا بن محمد-ف-محمد-
 260:ص17ج

 )فقيه(التيملي بن عبدهللا بن بلقاسم االيديكلي-ف-محمد-
 139،140:ص17ج

 بن عبدهللا التيغانيميني التناني-ف-محمد-
 88:ص15ج

 بن عبدهللا اللبني البوبكري الكرسيفي-ف-محمد-
 71:ص17ج

 محمد بن عبدهللا بن ابراهيم السماللي-
 404،405:ص18ج

 )فقيه(محمد بن عبدهللا التازروالتي -
 236:ص8ج
 57،59:ص12ج

 )قاضي(د التافالتيمحمد بن عبدهللا بن سعي-
 72،84،93،97:ص19ج

 محمد بن عبدهللا الزدوتي-
 96:ص7ج
 ،287،288،289،292،293،295،298:ص18ج

299،300،305،307،313،314،315،316،319، 
320،321،322،323 

 محمد بن عبدهللا االيكالفني االبراييمي=بن عبدهللا بن برشيل الكلفاني -ف-محمد-
 182،183:ص12ج
 30،115:ص13ج

 محمد بن عبدهللا بن محمد الركراكي-
 311:ص5ج
 141،144:ص14ج

 محمد بن عبدهللا بن محمد العباسي-
 423:ص18ج



 محمد بن عبدهللا بن محمد بن عبدهللا العويني اليعقوبي السماللي-
 6،69،101:ص5ج

 )نزيل تازا(محمد بن عبدهللا السماللي -
 55:ص11ج

 بي السمالليمحمد بن عبدهللا بن محمد بن احمد اليعقو-
 5،67،68:ص5ج

 محمد بن عبدهللا بن سعيد االعضيائي السماللي-
 14:ص11ج

 )استاذ(محمد بن عبدهللا الدفلوي السماللي-
 87:ص9ج

 محمد بن عبدهللا بن علي اليعقوبي السماللي-
 36:ص5ج

 محمد بن عبدهللا بن احمد الوكاكي السماللي-
 50،51:ص11ج

 ليمحمد بن عبدهللا بن يعزى السمال -
 117:ص5ج

 محمد بن عبدهللا المعطي السماللي-
 5:ص11ج

 المفاماني السماللي -ف-محمد بن عبدهللا بن محمد-
 253:ص5ج

 )فقيه(محمد بن عبدهللا السماللي-
 299:ص11ج
 6،29:ص18ج

 )اخذ عن الحضيكي/فقيه ومدرس(محمد بن عبدهللا االياللني الزاغانغيني -
 )السلطان(محمد بن عبدهللا-

 128:ص1ج
 ،115،216،221،251،257،279،339:ص3ج

392. 
 32،84:ص6ج
 213:ص8ج
 151:ص9ج
 211،213:ص11ج
 190:ص12ج
 200:ص13ج
 265،266،268،269:ص14ج
 79،80،81،181:ص15ج
 6،299،347،348:ص16ج
 186،187:ص18ج
 106،230:ص19ج
 146:ص20ج

 )فقيه(محمد بن عبدهللا االيديكلي التيملي-
 61:ص5ج
 20:ص6ج
 290،292،293:ص8ج
 213:ص9ج
 188:ص16ج
 51:ص17ج
 344:ص18ج

 محمد بن عبدهللا االوداشتي-
 92:ص5ج

 محمد بن عبدهللا التاسلوتي النظيفي-
 252:ص6ج

 محمد بن عبدهللا الضراوي-

 138:ص5ج
 محمد بن عبدهللا التاسكدلتي-

 166،167:ص6ج
 )قيه نوازليف(محمد بن عبيل الجراري =محمد بن عبدهللا بن عبدهللا الغرمي الجراري -

 226:ص8ج
 210:ص12ج
 326:ص13ج
 ،93،101،102،103،104،106،)86:(ص18ج

107. 
 بن عبدهللا احوزي التاكموتي -ف-محمد-

 20،74:ص17ج
 ابن عبو=محمد بن عبدهللا االقاوي-

 258:ص19ج
 محمد بن عبدهللا بن بلقاسم التيواركاني-

 250:ص12ج
 )الشاعر(محمد بن عبدهللا البتاني-

 135:ص19ج
 محمد بن عبدهللا المسلوخ السعدي-

 13:ص18ج
 78،79،232:ص19ج

 محمد بن عبدهللا اخياط-
 255:ص14ج

 )فقيه(محمد بن عبدهللا الهنتاتي المرتيني-
 253:ص6ج

 محمد بن عبدهللا الزغانفيني-
 314،319،320:ص11ج

 )شيخ(محمد بن عبدهللا اليوفتركائي-
 124:ص8ج

 يمحمد بن عبدهللا بن محمد التيغشيت-
 16:ص3ج

 )قاضي(محمد بن عبدهللا المرغيتي-
 202:ص10ج

ل يعزى ويهدى/دفين بونعمان(محمد بن عبدهللا-
ٓ
 )ا

 179،183:ص10ج
 محمد بن عبدهللا االخصاصي-

 296،297:ص3ج
 محمد بن عبدهللا الووسدكـتي االسكاري -

 130:ص8ج
 )الشيخ(محمد بن عبدهللا الزرهوني-

 187:ص8ج
 الضحاكي=محمد بن عبدهللا الضحاكي-

 305:ص5ج
 122:ص11ج
 198:ص12ج
 7:ص14ج
 64:ص15ج
 134:ص18ج

 محمد بن عبدهللا االمين الصحراوي-
 156،158:ص5ج

 محمد بن عبدهللا بن عمر المضغري -
 267:ص13ج

 محمد بن عبدهللا الغرناطي-
 252:ص18ج



 محمد بن عبدهللا الفاسي الحمزاوي-
 66:ص18ج

 محمد بن عبدهللا بن محمد االكرسوكي-
 76:ص12ج

 محمد بن عبدهللا االوريكي-
 270:ص18ج

 )رئيس(محمد بن عبدهللا الضارضوري -
 268،293:ص14ج

 )فقيه(محمد بن عبدهللا الناصري -
 19،326:ص16ج

 محمد بن عبدهللا الموضعي-
 252:ص6ج

 محمد بن عبدهللا الشريف بوتكوال-
 279:ص3ج

 محمد بن عبدهللا االيريزي -
 331:ص18ج

 المكاويمحمد بن عبدهللا -
 17،25:ص14ج

 محمد بن عبدهللا بن علي الومهالي-
 246:ص9ج

 ابو عبدهللا محمد اوبالوش االيدغازالي=محمد بن عبدهللا ابلوش بن يعزى االيدغازالي -
 163،164:ص10ج

 محمد بن عبدهللا الوافي-
 202:ص12ج

 )امغار(محمد بن عبدهللا بن محمد بن الحسن الجشتيمي-
 20:ص6ج

 هللا المارتيني االيسافنيمحمد بن عبد-
 253:ص6ج

 الشنكيطي=محمد بن عبدهللا البيضاوي-
 محمد بن عبدهللا الربوي-

 252:ص6ج
 محمد بن عبدهللا االيرغي التاغزوتي-

 254:ص6ج
 محمد بن عبدهللا التيكميرتي االملي-

 82:ص6ج
 )فقيه(محمد بن عبدهللا بن عمر البوشوارين-

 258،259،294،289:ص17ج
 )استاذ(عبدهللا السباعيمحمد بن -

 269،270،271،276،278،)266(،265:ص8ج
 محمد بن عبدهللا التاغماوي-

 286:ص5ج
 محمد بن عبدهللا الداودي الحاحي-

 72،97:ص19ج
 محمد بن عبدهللا بن عبدالرحمان االيموكاديري التامانارتي-

 149:ص2ج
 246:ص16ج

 )مةعال(محمد بن عبدهللا بن بلقاسم البوبكري الكرسيفي-
 201:ص17ج

 )استاذ(محمد بن عبدهللا الماغارتي السكـتاني-
 199:ص18ج

 )اديب(محمد بن عبدهللا التكاركوستي السكـتاني-
 44:ص16ج

 )رئيس ايت سمك(محمد بن عبدهللا السكـتاني-

 185،186:ص4ج
 محمد بن عبدهللا بن علي االيكدماني االيغشاني-

 174:ص2ج
 187،)185(،107:ص3ج

 الييبوركي محمد بن عبدهللا-
 277:ص14ج

 محمد بن عبدهللا بن ابراهيم االيدازني-
 310:ص14ج

 )1224فقيه ت(محمد بن عبدهللا الييبوركي االسغاركيسي -
 167:ص8ج
 320:ص11ج
 33،277،307:ص14ج

 محمد بن عبدهللا بن الحسن الماسي-
 7،311:ص14ج

 محمد بن عبدهللا خرباش الروداني-
 30،48،52،55،115،126:ص18ج

 )شاعر(مد بن عبدهللا العثمانيمح-
 149:ص6ج
 241:ص7ج
 168،220،222،266:ص9ج
 148:ص13ج
 285:ص20ج

 محمد بن عبدهللا المعدري -
 319،339:ص4ج

 محمد بن عبدهللا البونعماني-
 288:ص17ج

 )قائد(محمد بن عبدهللا التامانارتي-
 117:ص9ج
 ،230،231،232،234،235،236،237:ص20ج

238،239،240،241،242،243،253،254،257، 
273. 

وبلوش  بن محمد البعمراني-
ٔ
محمد بن عبدهللا =محمد بن عبدهللا ا

 )استاذ/قاضي(اوبلوش
 371:ص1ج
 45،49،174،215،346:ص2ج
 104:ص5ج
 95:ص8ج
 210:ص9ج
 ،95،96،149،226،229،230،231:ص10ج
)232(،239،245،246،259،260 

 54:ص11ج
 223:ص12ج
 195:ص16ج
 84:ص17ج
 154:ص18ج

 )شيخ(د بن عبدهللا القصبي التامانارتيمحم-
 208:ص5ج
 56،67:ص8ج
 160:ص20ج

 محمد بن عبدهللا بن احمد التامانارتي-
 63:ص16ج

 محمد بن عبدهللا بن محمد الحضيكي-
 137:ص1ج



 229:ص3ج
 311:ص11ج

 )شيخ(بن عبدهللا بن احمد بن منصور التامانارتي -ف-محمد-
 229:ص20ج

 )القارئ (يني التنانيمحمد بن عبدهللا التيغانيم-
 77:ص15ج

 )فقيه(محمد بن عبدهللا بن احمد التيغانيميتي التناني -
 88:ص15ج

 )عالم(محمد بن عبدهللا البوشكيري االكماري -
 292:ص8ج
 141،146،148:ص11ج
 91:ص14ج

 )استاذ(الصوابي=ابو عبدهللا الصوابي=محمد بن عبدهللا اقاريض الصوابي-
 288،327،336،340:ص3ج
 204،205:ص4ج
 286:ص5ج
 153:ص6ج
 83،86،87،109،115:ص8ج
 169،171،210،231،238،252،254:ص9ج
 209،227،231،251،258:ص10ج
 188:ص11ج
 51،159،209،252،256،288:ص17ج
 40،41،44،45،53،55،425:ص18ج
 107،135:ص19ج

 )فقيه(محمد بن عبدهللا بن عمر التادارتي التيملي-
 75:ص17ج

 )استاذ(يكلي التيمليمحمد بن عبدهللا االيد-
 30:ص5ج
 292:ص11ج
 146:ص16ج
 11،152،153،158،195،247:ص17ج

 محمد بن عبدهللا بن علي اكرام البوبكري الكرسيفي-
 )رجل صالح يقطن ايت علي االياللنين(

 101:ص17ج
 )استاذ(محمد بن عبدهللا الكرسيفي بن عبد الرحمان المانوزي -

 229،287:ص3ج
 230:ص8ج
 28:ص9ج
 28:ص17ج
 145:ص18ج

 )عالمة(محمد بن عبدهللا بن ابي بكر التادارتي التملي-
 235:ص16ج
 75:ص17ج

 )استاذ(ابو عبدهللا االلغي=محمد بن عبدهللا بن صالح االلغي -
،)160(،36،57،78،109،157،159:ص1ج

161،163،165،167،172،174،175،176،182،183 
186،187،188،197،198،199،200،224،227، 

228،229،230،232،238،290،326،327،337، 
376،383،385،387. 

:ص2ج
5،6،8،9،11،13،18،20،40،41،56،58،91،119،121،124،125،192،219،3

76. 
 ،7،24،109،118،126،129،131،136:ص3ج

146،176،181،230،234. 
 31،59،60،61،67،82،287:ص4ج
 273،276،296:ص5ج
 84،108،301،302:ص6ج
 56،57،61،63،70،82،87،137،222:ص7ج
 124،134،178،236،245،252،282:ص8ج
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 22،23،28،64،390:ص18ج
 241:ص19ج

 )فقيه(محمد بن علي امحيل االكضيفي-
 38:ص17ج

 محمد بن علي االمزاوري -
 254:ص6ج

 ) فقيه(محمد بن علي امزيل االينزكاني-
 237:ص8ج
 250:ص9ج
 172،192:ص14ج

 محمد بن علي االمسرائي-
 224:ص12ج

 )المع(محمد بن علي االنامري الساموكني-
 103:ص9ج

 )فقيه(محمد بن علي االنزيض الواسكاري -
 167:ص6ج

 محمد بن علي اوبالوش االخصاصي-
 371:ص1ج

 محمد بن علي اوباها البعقيلي-
 32،30،12:ص5ج

 )قاضي(محمد اوبو الهوزالي=محمد بن علي اوبو-
 94،153،155:ص6ج
 102:ص7ج
 101،115:ص8ج
 220،229،)200(،192،195:ص16ج
 237،345،346:ص18ج
 219،220،229:ص19ج

 محمد بن علي اوشن الواغرسي الوادريمي-
 311:ص14ج

 محمد بن علي اونتونات-
 52:ص11ج

 )قارئ (محمد نيت علي االياللني-
 302:ص17ج

 )فقيه(محمد بن علي االياللني-

 138:ص8ج
 محمد  علي االياللني التازكارتي-

 253:ص6ج
 محمد بن علي االيغدي-

 362:ص3ج
 اليغيري التامانارتيمحمد بن علي ا-

 28:ص4ج
 )شاعر(محمد بن علي ايقبل-

 261،262:ص16ج
 محمد بن علي االينداوزالي-

 88:ص8ج
 بن علي بن ايوب الركراكي -ف-محمد-

 308،310:ص5ج
 محمد بن علي البدالي بن يعزى ويهدى-

 175،181:ص10ج
 محمد بن علي بيشوارين البعقيلي الساحلي-

 239:ص5ج
 143:ص13ج

 علي البعقيلي االيعتير موسىمحمد بن -
 203:ص3ج

 بودميعة=اوعلي=محمد بن علي بودميعة -
 56،57،59:ص12ج
 312،324،309:ص18ج

 )فقيه(محمد بن علي البوكرفاوي البعمراني-
 183:ص12ج
 82،84:ص17ج

 محمد بن علي نبوهوش-
 220:ص20ج

 )فقيه(محمد بن علي التادلي الرباطي الجديدي-
 261،315،324:ص1ج
 139:ص12ج
 303،304،305،311،312،313،)301:(ص15ج

 )عالمة(محمد بن علي بن احمد  التاغجيجتي-
 58:ص8ج
 108:ص9ج

 محمد بن علي التاكانتي االخصاصي-
 30:ص9ج

 )استاذ بخريبكة(محمد بن علي التالعينتي-
 101:ص5ج
 342:ص13ج

 )فقيه(محمد بن علي التامارووتي الهوزيوي-
 201،253:ص6ج

 اماليمحمد بن علي الت-
 12:ص3ج

 )فقيه(محمد بن علي التباني-
 220:ص8ج

 محمد بن علي التبرباقي-
 116:ص13ج

 محمد بن علي التلكاتي-
 172:ص18ج

 
 )عالم(محمد بن علي التناني االخرضيضي -

 63،64:ص15ج



 محمد بن علي التيزي -
 253:ص6ج

 محمد بن علي التيزييــي االزنيفي-
 255:ص6ج

 محمد بن علي التيغانيميني-
 294:ص12ج

 )فقيه(محمد بن علي التيلكدواري -
 198:ص12ج

 )قائد(بن علي بن بورحيم -ف-محمد=بن علي الجراري  -ف-محمد-
 152:ص1ج
 م،11،149،153،154،155،156،149:ص19ج

 م،156م،155م،154م،153م،152م،151م،150
 .173م،158م،157

 محمد بن علي الجندلي االياللني-
 253:ص6ج

 السكرادي محمد بن علي بن الحبيب-
 262:ص11ج

 محمد بن علي بن الحسن التازروالتي-
 19،32:ص5ج

 محمد بن علي بن الحسن االغرابوي-
 256:ص13ج

 محمد بن علي بن الحسن التازوالتي=محمد بن علي الشريف التازروالتي -
 36:ص5ج
 56،57،58:ص12ج

 محمد بن علي بن الحسن االخصاصي-
 144:ص13ج

 )بفم تاتلت(بن علي بن الحسين  -ف-محمد-
 65:ص16ج

 )فقيه(بن علي الدرعي -ف-محمد-
 339:ص16ج

 محمد بن علي الدشائري المعدري -
 29:ص13ج

 )رئيس(محمد بن علي الدليمي-
 108:ص14ج

 محمد بن علي الدمناتي-
 318:ص11ج

 )مؤرخ(محمد بن علي دنية الرباطي-
 24:ص1ج

 محمد بن علي الرئيسي-
 170:ص20ج

 )يهفق(محمد بن علي الروداني-
 117:ص6ج

 محمد بن علي الزيكي-
 260:ص14ج

 )فقيه(محمد بن علي السباعي-
 147:ص14ج

 )فقيه(محمد بن علي السباعي الساعداتي -
 267،268،269،273:ص15ج
 257،274:ص18ج

 )فقيه(محمد بن علي بن سعيد اليعقوبي االياللني-
 214،302:ص3ج
 272:ص5ج
 37:ص10ج

 12،203،121،261:ص13ج
 88،89،293،294،295،300:ص14ج
 ،24،25،26،74،110،222،223،224:ص17ج

225،228،234،235،236،237،238،239،240، 
246،241،250،218. 

 137:ص18ج
 محمد بن علي السماللي-

 5،60:ص11ج
 )تائر(محمد بن علي السقولي-

 281:ص16ج
 محمد بن علي السوسي-

 145:ص7ج
 )فقيه(محمد بن علي السوقي التانكرتي-

 156:ص18ج
 )فقيه(د بن علي الشبانيمحم-

 65:ص17ج
 محمد بن علي الشبني الموضعي-

 251:ص6ج
 )مؤرخ(محمد بن علي السلولي-

 24:ص1ج
 محمد بن علي السندالي الحداد-

 216:ص11ج
 محمد بن علي السويري -

 245:ص15ج
 محمد بن علي السينوري البعمراني-

 183:ص18ج
 )اديب(محمد بن علي بن صالح االلغي-

 72:ص2ج
 )شهيد(بن علي بن صالح البعمراني محمد-

 248:ص10ج
 محمد بن علي الصبان-

 32:ص11ج
 محمد بن علي بن الطاهر المحجوبي-

 313:ص5ج
 محمد بن علي بن الطيب االغرابوي-

 94،114:ص11ج
 محمد بن علي الضيائي-

 283:ص9ج
 محمد بن علي بن عبدالرحمن الجراري الكرسيفي-
 محمد بن علي الكرسيفي=

 254،256:ص9ج
 195:ص17ج

 محمد بن علي بن عبدالرحمن االيديكلي التيملي-
 89،91:ص17ج

 ابوعبدهللا محمد بن علي بن احمد االلغي=محمد بن علي بن احمد الدرقاوي االلغي-
 123،134:ص1ج
 50،335:ص3ج
 84:ص13ج
 36،37،38،42،47:ص15ج

 محمد بن علي بن عبدهللا السماللي-
 85:ص1ج

ابن =ابوعبدهللا بن علي االلغي=محمد بن علي االلغي=االلغي محمد بن علي بن عبدهللا-
 علي االلغي



 )اديب/استاذ(
 ،356،361،367،374،376،377،383:ص1ج
 ،31،56،72،85،86،89،113،117،121:ص2ج

129،125،136،139،151،154،155،169،173، 
181،182،)191(،195،197،198،199،201، 

202،213،215،216،228،231،254 
 89،192،334:ص3ج
 ،65،82،86،100،112،113،115،137:ص7ج

153،157،222،228،232،239،250،270،274، 
277،283،288. 

 27،55،56،57،83،145،147،148،242:ص9ج
 ،67،72،74،75،93،102،108،114:ص10ج

115،120،158،211،213،222،223،226،268، 
269 

 14،61،99،108،114،118،295:ص11ج
 78:ص14ج
 204،223،224،229:ص16ج
 339،341:ص18ج
 150،153،154،155،257:ص19ج

 محمد بن علي بن عبدهللا الشرحبيلي-
 247،239:ص18ج

 محمد بن علي بن عبدهللا المزواري -
 170،174:ص8ج

 محمد بن علي بن عبدهللا المزواري التناني
 30:ص13ج

 محمد بن علي بن عبدهللا الوكاكي السماللي-
 49،51:ص11ج

 )عدل(ك االيلغياتني الكسيميمحمد بن علي بن عبدالمل-
 140:ص14ج

 محمد بن علي العلمي-
 318:ص11ج

 محمد بن علي بن عمر التازمامتي السماللي-
 18،343:ص11ج

 )قائد(محمد بن علي بن عمرو -
 231:ص20ج

 محمد بن علي الغشاني-
 89:ص1ج

 )استاذ(محمد بن علي الفركالوي الرسموكي-
 73:ص12ج
 67:ص14ج
 91:ص18ج

 القرقاوي الحاحي محمد بن علي-
 63،64:ص5ج

 محمد بن علي الكلوي-
 228:ص11ج

 )فقيه(محمد بن علي الكوسالي الوكاكي السماللي-
 197:ص1ج
 63:ص7ج
 242:ص8ج
 5،17،58،353:ص11ج

 محمد بن علي اللجاعي-
 250،251:ص14ج

 محمد بن علي المانوزي -

 256:ص3ج
 محمد بن علي بن مبارك التاكانتي-

 158،162:ص10ج
 )المؤلف(المختار السوسي =محمد المختارالسوسي=بن علي بن احمد الدرقاويمحمد -

 34:ص3ج
 271،295،300:ص4ج
 244:ص5ج
 ،115،194،195،215،218،240،262:ص9ج

271. 
 122،124،125،126،133،139،149:ص10ج
 66،266،286:ص12ج
 90،92،287:ص15ج
 61،195،196،278،304:ص16ج
 112،167،190،191،192:ص17ج
 82،83،387:ص18ج

 )من الربوة البيضاء(محمد بن علي بن محمد -
 246:ص9ج

 اخراز=محمد بن علي بن محمد التاويستي-
 180:ص3ج

 محمد بن علي بن محمد االقاوي-
 169:ص18ج

 محمد بن علي بن محمد االساكي-
 216،221:ص12ج

 اوعلي=-ف-محمد بن علي بن محمد-
 333:ص3ج

محمد بن علي العيني =سوسي البيضاويمحمد بن علي بن محمد التازاروالتي ال-
 )فقيه(محمد بن علي التازروالتي=البيضاوي

 417:ص3ج
 81،137،157:ص7ج
 165:ص11ج
 31:ص13ج
 146،147،150،152،)145:(ص19ج

 )الشريف(محمد بن علي بن محمد السجلماسي التاكضيستي -
 212:ص9ج

 )فقيه(محمد بن علي بن محمد االيديكلي التيملي-
 93:ص17ج

 االقاوي-ف-بن علي بن محمد -ف-محمد-
 175:ص18ج

 محمد بن علي بن محمد الوكاكي السماللي-
 53:ص11ج

 )قائد(محمد بن علي المريبطي التوزونيني-
 163:ص18ج
 249،250،251،252،261:ص19ج

 )استاذ(محمد بن علي بن مسعود -
 102:ص5ج

 محمد بن علي بن مسعود التامانارتي-
 63:ص16ج

 هيمحمد بن علي المناب-
 10:ص18ج

 )فقيه تالعينت(محمد الكبير =محمد بن علي بن موسى الدغوغين-
 44:ص14ج

 )قاضي(بن علي الناصري  -ف-محمد-
 341،343،344:ص16ج



 محمد بن علي الوكـفاوي التيزنيتي-
 228:ص8ج

 محمد بن علي بن همو االلغي-
 174:ص2ج

 )فقيه(اميغاطي الهوزاليمحمد بن علي بن ابراهيم الت=محمد بن علي الهوزالي التيمغاطي-
 96:ص7ج
 287:ص9ج
 315:ص11ج
 15:ص13ج
 280:ص14ج
 194،195:ص16ج
 389:ص18ج

 محمد بن علي الهياللي-
 319،320:ص11ج

 محمد بن علي بن يعقوب االيغشاني-
 249،293:ص5ج

 )استاذ(ابو عبدهللا=محمد بن علي اليعقوبي السوسي الصغير-
 142:ص5ج
 84،86،166،167:ص6ج
 185:ص8ج
 287:ص9ج
 304:ص12ج
 11:ص13ج
 252:ص16ج

 )عالمة(محمد بن علي بن ابراهيم اليوسفي السكـتاني-
 147،149،150:ص16ج
 62:ص19ج

 محمد بن علي بن ابراهيم اليعقوبي االيغشاني-
 218،)209(،108،112:ص3ج

 )شريف(محمد العمراني-
 121:ص7ج

 )من حصن بني طالب(محمد بن عمر -
 253:ص6ج

 )تيمكيدش ساكن(محمد بن عمر -
 150:ص9ج

 )قائد المتوكي(محمد بن عمر-
 263،264:ص18ج

ل عمر البونعماني(محمد بن عمر-
ٓ
 )جد ا

 255:ص6ج
 )مقدم(محمد بن عمر بن ابراهيم الصالحي االلغي -

 75،147:ص2ج
 )فقيه(محمد بن عمر بن احمد التيغانيمني التناني -

 89:ص15ج
 )فقيه(محمد بن عمر بن احمد العبالوي-

 354:ص3ج
 محمد بن عمر بن احمد المنكبي-

 211،212،213،214،207،208:ص17ج
 )اديب(ابن عمر االسغاركيسي=محمد بن عمر بن احمد الييبوركي االسغاركيسي -

 28،286،255:ص6ج
 51:ص8ج
 357،315:ص11ج
 .15،276،281،282،283،287،308:ص14ج

 )نائب(محمد بن عمر افلوس الرخاوي-

 177:ص20ج
 )استاذ(يكضيمحمد بن عمر اال-

 149:ص6ج
 محمد بن عمر االيغيري التافراوتي-

 214:ص9ج
 )امغار(محمد بن عمر بن بلعيد االقاوي-

 133:ص9ج
ابن عمر التملي =محمد بن عمر بن علي التملي=محمد بن عمر التملي -

 )صوفي/فقيه(االيديكلي
 287:ص3ج
 125:ص9ج
 242،)241(،180:ص15ج
 239،240،250،218:ص17ج

 ر الحضيكيمحمد بن عم-
 292:ص5ج

 )االديب(محمد بن عمر الدغوغي -
 38:ص14ج

 بن عمر الساحلي بوشوارين -ف-محمد-
 38:ص17ج

 )استاذ(ابن نوح=محمد بن عمر السرغيني-
 225،284:ص2ج
 266:ص8ج
 316:ص15ج
 100:ص16ج
 342:ص18ج

 محمد بن عمر السكـتاني االنداوزالي-
 199:ص18ج

 )فقيه(فيمحمد بن عمر بن عبدالعزيز الكرسي-
 81:ص17ج

 محمد بن عمر بن عبدهللا التيغانيميني التناني-
 81:ص15ج

 محمد بن عمر العلوي-
 266:ص8ج

 محمد بن عمر الغيغاني الحوزي -
 321:ص13ج

 )شيخ(محمد بن عمر الفاللي -
 187:ص8ج

 )عالم(محمد بن عمر الناظر السراحي االندلسي-
 208،220:ص14ج

 محمد بن عمر الورزازي -
 323:ص15ج

 محمد بن عمر الويساعدني-
 289:ص19ج

 محمد بن عمر الهشتوكي-
 254:ص6ج

 محمد بن عمر اليريكي-
 319:ص11ج

 )حمو(محمد بن عمرو -
 199:ص13ج

 )فقيه(محمد بن عمر -
 121:ص20ج

 محمد بن عمرو -
 41:ص3ج



 بن عمرو بن اسحاق االنامري الساموكني -ف-محمد-
 87:ص9ج

 )استاذ(وديزتيبن عمرو البعقيلي التام -ف-محمد-
 14،284:ص2ج
 208،127،117،98،16:ص5ج
 155،158،151،159،164،)150(،59،74:ص8ج

187،160،194. 
 98،107،119،120،128،215،216:ص11ج
 232:ص12ج
 202:ص13ج
 5:ص19ج

 محمد بن عمرو بن زيد-
 )190:(ص12ج

 محمد بن عمر بن علي البونعماني-
 279،281:ص12ج

 نعمانيبن عمر بن علي البو -ف-محمد-
 272،282:ص12ج

 االسريري =محمد بن عمرو االسريري =بدرالدين=ابوعبدهللا=محمد بن عمرو اللمطي-
 189،190:ص12ج
 203:ص10ج

 محمد بن عمرو بن نعمان التودغزيفتي-
 63،73،46:ص17ج

 محمد العناية بن سعيد القاضي االسماعلي السعدي-
 166:ص16ج

 محمد العيادي محمد بن القاضي العيادي-
 110،111:ص15ج

 )شاعر جزائري (محمد العيد-
 194،198:ص9ج

 محمد بن ابي العيد-
 134:ص19ج

 )صاحب القبة الخضراء(محمد بن عيسى-
 287:ص13ج

 محمد بن عيسى االياللني الهاللي-
 278:ص9ج

 محمد بن عيسى التيملي-
 30:ص5ج

 )استاذ(محمد العيسي الحاحي-
 255:ص8ج

 محمد بن عيسى بن داود البعقيلي-
 )دفين تيغرميت(محمد بن عيسى البوكارفائي=

 240:ص10ج
 133:ص20ج

 محمد بن عيسى بن محفوظ بن عبدالرحمان اليعقوبي-
 7:ص5ج

 محمد بن عيسى بن هاشم االيلغي-
 147:ص11ج

 محمد العين التاكروتي-
 260:ص14ج
 180،186:ص15ج

 )1339توفي (محمد بن الحاج العويني-
 68:ص5ج

 )1322 استاذ توفي(محمد العيني-
 54:ص8ج

 محمد بن الغازي بن ييدر االزاريفي-
 8،25،26:ص8ج

 )الوزير(محمد الغالي الفاسي المكناسي= ابوعبدهللا=محمد بن غازي المكناسي الفاسي-
 59،191:ص1ج
 217:ص9ج
 101،102:ص11ج
 267،268،269:ص13ج
 252:ص14ج
 297،415،416:ص18ج

 )فقيه(محمد بن غدو السكرادي-
 223:ص11ج
 232:ص12ج

 )فقيه(محمد الغزال-
 203:ص10ج
 192:ص12ج

 )من اسرة ابن حدو من قبيلة ابن عمير(محمد بن الغزواني-
 318:ص15ج

 محمد الغشاني-
 125:ص1ج

 )الشيخ(محمد الغيث ابن ماء العينين-
 52:ص14ج

 محمد الفاتح-
 267:ص19ج

 محمد بن الحاج الفازازي -
 291:ص16ج

 )شيخ(محمد بن فاضل ابن مامين-
 35:ص3ج
 52:ص14ج

 محمد بن فاضل ابن بلقاسم االيديكلي التيملي-
 147،201:ص17ج

 )والد ماء العينين(محمد فاضل بن نوى-
 191:ص20ج

 محمد الفاضل البكاري السباعي-
 265،257:ص18ج

 محمد الفاضل ابن ادريس يعيش-
 94:ص4ج

 )قاضي(محمد الفاطمي الفاسي الشرادي-
 203:ص16ج

 الورزازي محمد فتح هللا بن ادريس -
 331:ص15ج

 )والي مراكش(محمد الفران -
 298:ص5ج

 محمد الفروكي التاويلولتي-
 266،267:ص18ج

 )المكنى بالديب(محمد الفقير -
 245،246:ص12ج

 محمد الفقير الكيلولي-
 151:ص14ج

 )الشريف(محمد الفاللي الصوابي-
 421:ص18ج

 محمد بن فلفل الدباغ الرداني-
 109:ص19ج

 )السلطان(مرهللامحمد القائم با-



 332:ص3ج
 )من جزيرة جربة(محمد بن قبراش القابسي-

 294:ص13ج
 محمد بن القرشي االوريكي-

 65:ص4ج
 17:ص20ج

محمد =محمد بن القرشي بن الصديق بن سليمان الناصري =محمد القرشي الهاشمي-
 القرشي

 49:ص7ج
 34،36:ص10ج

 )عالمة/شهيد(محمد القري -
 194:ص9ج

 )القائد(ري الجبليمحمد القريضي المشا-
 71:ص20ج

 محمد بن بلقاسم التيملي-
 222:ص7ج

 محمد بن ابي القاسم التافياللتي-
 337،334:ص11ج

 )فقيه(محمد بن قاسم التوريرتي-
 113،309،314:ص16ج

 )الشيخ(محمد بن قاسم المكناسي-
 187:ص8ج

 )عالمة فاسي(محمد القادري االعمى =محمد بن قاسم القادري -
 284:ص5ج
 187،216:ص8ج
 94،37،42:ص18ج

 ")اسكافي"صانع احدية(محمد بن قاسم التاكانزي -
 37:ص1ج

 محمد القاضي العباسي الرسموكي-
 283:ص18ج

 محمد بن القاضي-
 187:ص10ج

 محمد القسمنطي-
 418:ص18ج

 
 محمد الكابوسي المراكشي-

 304:ص12ج
 )مقدم فقراء ايليغ(محمد الكارح-

 38:ص16ج
 )لحنفي بن محمد االكنيضيفيتلميذ ا(محمد الكايسي -

 271:ص18ج
 )خليفة الوزير المدني(محمد الكباص-

 29،32،35،46،59،61،166،167:ص20ج
 محمد الكبير بن بلقاسم بن مسعود التاجارمونتي-

 11،34:ص9ج
 محمد الكبير بن الحسين بن بلقاسم االفراني-

 330:ص3ج
 197:ص6ج

 محمد الكبير بن الحسين بن عبدهللا-
 277،278:ص17ج

 محمد الكـتاني-
 98:ص4ج
 117،123:ص12ج

 محمد بن كـتوش-
 252:ص3ج

 )قائد بتازة(محمد الكداري -
 43:ص20ج

 )الجبلي(محمد كدرار-
 59،197،202،296:ص3ج

 )عالمة بمصر(محمد الكرامي السماللي -
 298:ص13ج

 محمد الكراوي-
 126:ص11ج

 محمد بن كربيض  الحاحي االكاديري -
 80:ص3ج

 )قائد(الزمزمي=محمد كورما الحاحي=زمي الحاحيمحمد كرما الزم-
 407:ص3ج
 152،154،155:ص4ج
 35:ص10ج
 295،)244(،45،241:ص15ج

 الكرسيفي-ف-محمد-
 38:ص10ج

 محمد بن كروان-
 128:ص18ج

 )من ايت تيرست(محمد كروش-
 112:ص20ج

 محمد بن كروم-
 225:ص20ج

 )شيخ(محمد بن كريش االداوباللي-
 238،239:ص20ج

 وش الرودانيمحمد كشك-
 23:ص18ج

 محمد الكالوي-
 237،265:ص11ج

 )عدل(محمد الكماري -
 221،228،229،257:ص13ج

 محمد الكنتافي-
 110،123،130،208:ص20ج

 محمد الكنتي-
 97:ص4ج

 محمد كنون الصغير الفاسي=محمد كنون الفاسي-
 )عالمة(كنون=

 218،219،220:ص1ج
 322،335:ص3ج
 47،48،154،191:ص9
 )تلميذ الحسين االزاريفي(محمد اللحيان-

 58:ص8ج
 94:ص11ج
 165:ص14ج

 )استاذ(اللحياني الرسموكي)الحاج(محمد بن-
 16:ص8ج

 )فقيه يلقب بايميش(محمد الماسكيني -
 166:ص14ج

 )نسبة الى قرية تاكنسا(محمد الماسي التاكنسي -
 10:ص13ج

 )من قصبة سيدي ملوك(محمد بن المامون-



 349:ص16ج
 )ابن اخ الشيخ سعيد المعدري (اج مباركمحمد بن الشيخ الح-

 109:ص19ج
 محمد بن القائد مبارك-

 201:ص20ج
 محمد بن مبارك الشريف-

 248:ص12ج
 )امام مسجد تيندوف/استاذ(محمد بن مبارك-

 165:ص18ج
 )شارح االجرومية(محمد بن مبارك-

 63،64:ص14ج
 )استاذ(محمد بن مبارك بن احمد اوبيهي-

 176:ص15ج
حيصر المعدري محمد بن مبار -

ٔ
 ك ا

 56:ص14ج
 )شيخ(محمد بن مبارك االقاوي-

 289:ص6ج
 ،167،168،169،170،171،172،175:ص18ج

179،186. 
في المدرسة ( محمد بن مبارك االيكيسلي=محمد بن مبارك االكيسلي االخصاصي-

 ) االلغية
 371:ص1ج
 149:ص2ج
 211:ص10ج
 122:ص18ج

 )شيخ)(عليمن بني موسى بن (محمد بن مبارك االكلميمي-
 227:ص17ج

 )فقيه بايموكادير(محمد بن مبارك اوجبور -
 122:ص9ج

 )عالمة(محمد بن مبارك  االخصاصي=محمد بن مبارك اوشن االخصاصي-
 102،110،111،141:ص8ج
 159،161،164،214:ص11ج
 437:ص13ج
 121،135،138:ص18ج

 )فقيه(محمد بن مبارك االهربي التاجارمونتي-
 52:ص2ج

 )شيخ(بن ابي االسدمحمد المبارك -
 171:ص10ج

 )عالمة(محمد بن مبارك ايحيصر-
 251:ص8ج
 128،156:ص11ج
 17،29:ص13ج
 115،116:ص19ج

 )تاجر بالرباط(محمد بن مبارك االيفرضي البعمراني -
 223:ص12ج

 )قائد(محمد بن مبارك بن البشير السباعي-
 268:ص18ج

 )كريم االخصاصيمن رفقاء القارئ محمد عبدال(محمد بن مبارك البصير -
 118:ص18ج

 محمد بن مبارك البصير الركائبي-
 ،100،101،102،103،104،105،106:ص12ج

107،109،110،142،143،144،145،156 
 183:ص14ج

 30:ص15ج
 169،174:ص19ج
 150:ص20ج

 )شيخ(محمد بن مبارك البصير االخصاصي التادلي -
 88،89:ص4ج

 )هللا بن ابراهيماخذ عن الشيخ عبد(محمد بن مبارك البعمراني-
 339:ص2ج

 )فقيه(محمد بن مبارك البوالطبي-
 112:ص5ج

 )من بعمرانة(محمد بن مبارك بوصاليم -
 141:ص20ج

 )اخذ عن محمدبن عمرومن ولتيتية(محمد بن مبارك البوعمراني-
 )اخذ عن الحنفي بن الشيخ محمد االكنيضيفي(بونا=محمد بن مبارك البويعقوبي-

 271:ص18ج
 )شيخ(ارك التاستاوتيمحمد بن مب-

 183:ص10ج
 )فقيه(محمد بن مبارك التاغجيجتي=محمد بن مبارك اولموش التاغجيجتي-

 371:ص1ج
 83،284:ص7ج
 236:ص8ج
 113،116،)112(،30:ص9ج
 159:ص10ج
 76:ص12ج

 )فقيه(محمد بن مبارك التالدونتي الطاطائي-
 16:ص16ج

 محمد بن مبارك التاموديزتي-
 23:ص19ج

 )فقيه(محمد بن مبارك التاويتي االيغشاني=التاوييتي محمد بن مبارك-
 368:ص1ج
 184،)183(،107،134:ص3ج
 237:ص8ج

 )فقيه(محمد بن مبارك التيزنيتي االغرابوئي-
 83،126:ص11ج

 )اخذ عن محمد بن عمرو بن ولتيتية(محمد بن مبارك الجراري -
 163:ص8ج

 )لحسنمن اعوان القائد محمد بن الحاج ا(محمد بن مبارك حبوش-
 185:ص14ج

 )قاضي(محمد بن مبارك الخالدي الطاطائي-
 54،59،60،67:ص16ج

 )استاذ(محمد بن مبارك الرسموكي-
 6:ص18ج

 )اخذ عن االديب الطاهر بن محمد االفراني(بن مبارك السالمي التاغونيتي  -ف-محمد-
 221:ص7ج

 )خليفة(محمد بن مبارك الصحراوي-
 174،175:ص14ج

 )فقيه(اشميمحمد بن مبارك الطر -
 55:ص7ج

 )استاذ(محمد بن مبارك الغيغائي=محمد بن مبارك الغيغائي الحوزي -
 238:ص3ج
 103:ص9ج
 6،266:ص18ج

 )فقيه(محمد بن مبارك بن عبدهللا البوشيكري -
 135،143،161:ص11ج



 )عالم صوفي(بن مبارك االقاوي-ف-بن مبارك بن علي بن محمد -ف-محمد-
 172،173،179:ص18ج

 )فقيه(ارك الكـثيري محمد بن مب-
 248:ص9ج

 )فقيه(محمد بن مبارك الكدسي المحجوبي-
 ،15،16،17،24،26،27،28،43،63،64:ص14ج
65. 

 )فقيه(محمد بن مبارك المزوضي الورداسي-
 257:ص18ج

 )فقيه(محمد بن الحاج مبارك بن المصلوت-
 254:ص14ج
 .12،38،39،42:ص18ج

 )فقيه(محمد بن مبارك الوفقاوي النوازلي-
 208:ص2ج
 87،181،)86(،58:ص3ج
 236:ص8ج
 28،38:ص9ج
 158:ص10ج
 38:ص17ج

 )فقيه(محمد بن المنجوت-
 268:ص16ج

 )قائد(محمد المتوكي-
 1211:ص15ج
 255:ص18ج

 )امغار(محمد المجاطي-
 157،175،189:ص1ج
 134:ص3ج
 293:ص5ج
 314:ص20ج

 )شيخ بشمامة(محمد المجتبي-
 112:ص12ج

 )عدل/هفقي(محمد بن المحجوب النفيفي-
 253:ص18ج

 )موالي(محمد بن المحرم-
 270:ص15ج

 )عالمة(محمد بن المحفوظ االدوزي -
 265:ص1ج
 81:ص10ج

محمد بن المحفوظ السماللي =محمد بن المحفوظ التازيمامتي السماللي-
 )فقيه(االيفراني

 291:ص1ج
 335:ص4ج
 116،132،208،289،290:ص5ج
 39،40،90،109،113،131:ص9ج
 44،45،47،49،85،86:ص10ج
 156:ص11ج
 74،76،77،211:ص12ج
 250:ص16ج
 129:ص18ج

 )شيخ(محمد بن المحفوظ التيزنيتي السماللي -
 102،159،171،187:ص8ج

 )فقيه(محمد بن المحفوظ التيزي -
 424:ص18ج

 )فقيه(محمد بن المحفوظ الحضيكي-
 296:ص3ج

 بن المحفوظ الزمامي-ف-محمد-
 189:ص1ج

 )هفقي(محمد بن المحفوظ الهياللي-
 242:ص6ج

 )مقدم(محمد المحمودي -
 139:ص19ج

 )عالمة(محمد المحمودي-
 315:ص11ج

 )استاذ(محمد محمود ابن البيضاوي-
 35:ص3ج

 )من بني يوال(محمد بن محمد-
 187:ص20ج

 )اخ احمد اكرام(-ف-محمد بن الحاج محمد-
 102:ص16ج

 )فقيه(االيديكلي التيملي-ف-محمد بن محمد-
 268:ص17ج

 )االمير االزهري (د محمد بن محم-
 207:ص8ج

 )استاذ بمدرسة الجمعة(محمد بن محمد -
 54:ص11ج

 )من ايت يوسف(-ف-محمد بن محمد-
 319:ص17ج

 ابي الجنان=-ف-محمد بن محمد-
 354:ص3ج

 )باكادير الهناء(محمد بن محمد -
 193،234:ص18ج

 )والد سيدي مسعود(محمد بن محمد -
 5،7:ص13ج

 اباراغمحمد بن محمد بن ابراهيم -
 50:ص13ج

 )شيخ(محمد بن محمد بن ابراهيم التامانارتي-
 15،17،33،35،117،239:ص5ج
 230:ص7ج

 )اديب(محمد بن محمد بن ابراهيم التاكوشتي-
 70:ص8ج

 محمد بن محمد بن ابراهيم التناني-
 80:ص3ج

 محمد بن محمد بن ابراهيم االيلغياتيني-
 168:ص14ج

 )فقيه(كيمحمد بن محمد بن ابراهيم الييبور -
 295،299:ص14ج

 محمد بن محمد بن ابراهيم بن احمد الجشتيمي-
 165:ص6ج

 )فقيه(محمد بن محمد بن ابراهيم بن علي بن موسى التاسكدلتي-
 164،165:ص6ج

 محمد بن محمد بن ابراهيم االغرابوي-
 119،120:ص11ج

 محمد بن محمد بن ابراهيم الكوسالي-
 59:ص11ج

 السوسيمحمد بن محمد بن ابراهيم -
 130،131:ص16ج



 )من اهل زاوية تاسيوين) (عالم(بن ابراهيم العثماني-ف-محمد بن محمد-
 102،118،190:ص16ج

 محمد بن محمد بن ابراهيم النظيفي-
 245:ص9ج

 بن احمد بن موسى -ف-محمد بن محمد-
 175:ص18ج

 بن احمد بن علي-ف-محمد بن محمد-
 254،256:ص18ج

 مد الحضيكي التارسواطيمحمد بن محمد بن احمد بن مح-
 321:ص3ج

 محمد بن محمد بن احمد المرابطي االدوزي -
 82:ص3ج
 118:ص5ج
 268:ص11ج

 محمد بن محمد بن احمد الدويماللني-
 112:ص3ج

 محمد بن محمد بن احمد بن عبدالرحمن السكـتاني-
 272:ص18ج

 محمد بن الحاج محمد بن احمد االيغشاني-
 228:ص1ج

 )عالم(بن الحسينمحمد بن محمد بن احمد -
 78:ص8ج

 )قاضي(محمد بن محمد بن احمد الذئب الهشتوكي -
 173:ص8ج

 بن احمد السماللي-ف-محمد بن محمد-
 298:ص12ج

 )نوازلي(بن محمد بن احمد السماللي -ف-محمد-
 297،298:ص12ج

 محمد بن محمد بن احمد البوشيكري -
 140:ص11ج

 بن محمد بن احمد االيدكلي التملي -ف-محمد-
 22،23:ص17ج

 )عالم(محمد بن محمد بن احمد بن محمد -
 67:ص17ج

 محمد بن محمد بن احمد الوكاكي السماللي-
 57:ص11ج

 محمد بن محمد بن احمد بن الحسن االكلويــي-
 210:ص5ج

 )قاضي مضغرة(محمد بن محمد بن احمد -
 147،308:ص16ج

 )فقيه(محمد بن محمد بن احمد اليعقوبي السماللي-
 5:ص5ج
 97:ص16ج

 محمد بن محمد بن احمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا بن يعقوب-
 7،129:ص5ج

 بن احمد التيموالئي  -ف-محمد بن محمد-
 210:ص12ج

 محمد بن محمد بن احمد بن عبدالرحمن الركراكي-
 258،270:ص18ج

 )فقيه(محمد بن محمد بن احمد الكرسيفي-
 246:ص9ج
 74:ص17ج

 د بن احمد الحربيليمحمد بن محم-

 45،46،47:ص5ج
 )من اهل عبدالدائم الكينيين(بن اسماعيل  -ف-محمد بن محمد-

 224:ص18ج
 )فقيه(محمد بن محمد انزيض-

 123:ص8ج
 )ناظر(محمد بن محمد االمين -

 285:ص8ج
 )استاذ(محمد بن محمد اوباكي التانكرتي -

 335:ص2ج
 محمد بن محمد االمير -

 250:ص14ج
 مد االيكراري االكلويــيمحمد بن مح-

 302:ص6ج
 )الوارث(محمد بن محمد االزاريفي-

 254:ص6ج
 محمد بن محمد اقهري -

 252:ص6ج
 محمد بن محمد ابو ٕالنية-

 53:ص11ج
 )اخذ عن االستاذ علي بن عبدهللا االلغي(محمد بن محمد االولحاجي السماللي -

 369:ص1ج
 محمد بن محمد االنيلي التملي-

 251:ص9ج
 محمد اقرشمحمد بن -

 286:ص5ج
 محمد بن محمد ازاكي البعقيلي-

 127:ص5ج
 محمد الساموكني=االعرابي-ف-محمد بن محمد-
 االعرابي=

 44،102:ص9ج
 محمد بن محمد االمسالتي=محمد التونلي االمسناتي-
 )اديب/فقيه.(محمد االمسناتي التملي=

 28،171،213:ص9ج
 احوزي التاكموتي-ف-محمد بن محمد-

 159:ص9ج
 )فقيه(مد بن محمد االغراطونيمح-

 108،151:ص16ج
 )فقيه(ابو نصر الولياضي -ف-محمد بن محمد-

 254:ص9ج
 )فقيه مصري (محمد بن محمد االيرغي -

 298:ص13ج
 82:ص17ج
 258،259:ص18ج

 بن محمد االلياسي -ف-محمد-
 75،76:ص18ج

 بن محمد االيغيري التامانارتي -ف-محمد-
 156:ص18ج

 االيكدماني-ف-بن محمد -ف-محمد-
 192:ص3ج

 محمد بن محمد االيتالغني االمزناكي-
 237:ص19ج

 محمد بن محمد االملولي االغزيري -
 66:ص19ج



 اوعبو الولياضي الهشتوكي -ف-محمد بن محمد-
 )استاذ(ابن عبو=ابن عابو=

 86،183،193،222،265،266،267،269:ص3ج
270،296،301،302،303،307،309،310،331، 

347،360،368،372،381 
 106،157،170:ص4ج
 84،313،316:ص5ج
 84:ص6ج
 25،98،100،106،156،119،120،122:ص11ج

148،291،296،327،120،122،148،291،296، 
327. 

 59:ص12ج
 329:ص13ج
 65،66،124،126،305:ص14ج
 119:ص15ج
 263،283،284،268،210:ص17ج
 39،40،44،125،144:ص18ج
 90،93،102،106،108،109،112،113:ص20ج

116. 
 )تلميذ المدني بن علي الصالحي(محمد بن محمد بال نهموالمجاطي-

 149:ص2ج
 محمد بن محمد البيشواريني الساحلي-

 149:ص2ج
 54:ص11ج

 محمود=محمد بن محمد البشير-
 110:ص5ج

 محمد بونكارف الرسموكي)=الحاج(محمد بن محمد بونكارف الرسموكي-
 332:ص4ج
 .35،36،)33:(ص19ج

 لي المراكشيمحمد بن محمد بوعبد-
 138:ص5ج

 محمد بن محمد بن البخاري الدرعي-
 342،344،345:ص16ج

 )االستاذ(محمد بن محمد بووازي االيغيري =محمد بن محمد بووازي الساموكني-
 149،151،152،372:ص1ج
 31،92،103،158:ص9ج

 محمد بن محمد بن بلقاسم بن علي-
 135:ص1ج

 محمد بن محمد بن بلقاسم التملي-
 234،242:ص3ج 
 )عالم(محمد بن محمد بن بلقاسم بن محمد الغازي -

 9،29:ص8ج
 محمد بن محمد بن بلقاسم بن عبدهللا بن محمد-

 403:ص13ج
 التملي الدمناتي-ف-محمد بن محمد-

 398:ص18ج
 محمد بن محمد التسكدلتي التيملي-

 314:ص11ج
 )من تزنيت(محمد بن محمد التوماناري الخياطي التزنيتي -

 32،59:ص4ج
 12،13،16،144،152،255:ص6ج
 282،313:ص13ج

 )استاذ(محمد بن محمد التازروالتي -

 93،271:ص6ج
 20:ص17ج

 )صاحب الرحلة(محمد  التاهراوي-
 175،191،197،207،223:ص8ج

 )من توزنين(محمد بن محمد التوزونيني -
 311:ص14ج

 )فقيه(التيتكي الهاللي االياللني-ف-محمد بن محمد-
 314:ص11ج
 235:ص16ج

 )عالم(محمد بن محمد التيملي -
 232:ص7ج
 292:ص8ج

 )فقيه(بن محمد التاميغاطي -ف-محمد-
 189:ص16ج

 )االستاذ(محمد بن محمد التاماناري -
 52،54:ص7ج
 25،80،85،89:ص19ج

 
 )التيزكي ييرغني(محمد بن محمد -

 209:ص6ج
 )عالم(محمد التازولتي =محمد بن محمد بن محمد التازولتي-

 291،292،)288:(ص8ج
 338:ص18ج

 محمد بن محمد التاكاركوشي-
 265:ص14ج

 )من التنانيين(محمد بن محمد التناني-
 66،67:ص15ج

 محمد بن محمد التادلي-
 313:ص15ج

 محمد بن محمد التيملي المسناتي-
 296،)293:(ص11ج

 محمد بن محمد التيقي السماللي -
 )20:(ص11ج

 )الشريف الكـثيري تلميذ سعيد (محمد بن محمد التاسيالني الماسي-
 230:ص8ج

 محمد بن محمد التانكرتي-
 221:ص7ج

 )اديب من ايليغ(محمد بن محمد التوتلي التملي-
 116،139:ص4ج

 )تلميذ احمد بن الحسين بيبيس(محمد بن محمد الجراري -
 141:ص8ج

 محمد بن محمد الجزولي المالكي التجاني-
 48:ص13ج

 )تلميذ علي بن عبدهللا االلغي(محمد بن محمد بن الحسن الماسي االزغاري -
 371:ص1ج
 377:ص2ج
 7:ص14ج

 محمد بن محمد بن الحسن بن سعيد-
 138:ص14ج

 محمد بن محمد الحاحي الكيلولي-
 282،283،287،288:ص5ج

 محمد بن محمد بن الحبيب-
 77:ص15ج



 محمد بن محمد بن الحسين الكلوي-
 205،206:ص5ج

 )فقيه(حليمحمد بن محمد بن الحسين السماللي  السا-
 295:ص12ج

 محمد بن محمد حسين الطاطائي-
 207:ص6ج

 بن الحسين بيشوارين الساحلي-ف-محمد بن محمد-
 271،273:ص10ج

 ')فقيه(محمد بن محمد الحضي-
 173:ص8ج

 محمد بن محمد الحضيكي-
 125:ص1ج

 )فقيه(محمد بن محمد بن حيدة-
 132:ص8ج

 محمد بن محمد الخياطي الروداني-
 30:ص18ج

 بن محمد الخياط الكبير التامانارتي محمد-
 117:ص5ج

 محمد بن محمد بن داود الساموكني-
 141:ص18ج

 محمد بن محمد بن داود بن واسمين الركراكي-
 )دفين تاغجيجت(

 5:ص4ج
 )عالمة(الركني-ف-محمد بن محمد-

 16:ص16ج
 )شيخ االزهر(محمد بن محمد الرفري الشافعي -

 131،132:ص16ج
 احليمحمد بن محمد الس-

 115:ص13ج
 )االستاذ(بن محمد السماللي االنامري  -ف-محمد-

 90،126،215،226،231،335،344،388:ص2ج
 412:ص18ج

 محمد بن محمد السرسيفي-
 133،188:ص13ج

 )الفقير(محمد بن محمد بن سليمان-
 243:ص8ج

 محمد بن محمد بن سليمان الحضيكي-
 299،301:ص11ج

 محمد بن محمد بن سعيد الرسموكي-
 203:ص3ج
 244:ص19ج

 )عالمة(بن سعيد المرغيتي-ف-محمد بن محمد-
 202:ص10ج
 78:ص19ج

 )كاتب(محمد بن محمد بن سعيد السماللي-
 85،88:ص1ج

 محمد بن محمد بن سعيد العيني البوزيدي الجراري -
 .م152:ص19ج

 )فقيه صوفي(بن محمد سكوك بن احمد بن محمد التملي االيديكلي -ف-محمد-
 150:ص17ج

 )فقيه(بن محمد الشاهدي -ف-محمد-
 12:ص16ج

 )فقيه(محمد بن محمد الشريف الدرقاوي-

 292:ص16ج
 محمد بن محمد بن صالح الزعنوني-

 195:ص11ج
 محمد بن محمد الصغير التاتليــي-

 71،103:ص16ج
 محمد بن محمد الصغير-

 98:ص19ج
 )فقيه(محمد بن محمد الطاطائي الوولتي=محمد بن محمد الحسيني الطاطائي-

 254:ص6ج
 310،321:ص11ج
 17:ص16ج
 60:ص19ج

 )استاذ(محمد بن محمد الطالبي-
 218:ص2ج

 )فقيه(بن الطيب بن محمد االيديكلي التيملي-ف-محمد بن محمد-
 266:ص17ج

 )عالمة(محمد بن محمد بن الطيفور بن احمد -
 277،307:ص14ج

 )استاذ(بن عبدالدائم -ف-بن محمد -ف-محمد-
 139:ص19ج

 د بن عابد الصغير اليزيديمحمد بن محم-
 محمد بن محمد بن عبدالرحمن اليزيدي=
 )فقيه(محمد بن محمد بن العباسي السماللي-

 296،299:ص12ج
 297:ص18ج

 )قاضي(محمد بن محمد بن عبدالرحمن الدويماللني-
 21،22،25:ص4ج
 317:ص6ج
 190:ص11ج
 20:ص17ج
 252:ص18ج

 محمد بن محمد بن عبدهللا الوسكاري الوكاكي-
 55:ص11ج

 )فقيه(محمد بن محمد بن عبدهللا السجلماسي التاكضيشتي -
 212:ص9ج

 )فقيه نوازلي(محمد بن محمد بن عبدهللا االيدرقي االكلوي-
 208:ص10ج

 عبدهللا االكرضيماللني-ف-بن محمد -ف-محمد-
 جافور =محمد بن جافور االيسي=

 92،93،158،159:ص9ج
 محمد بن محمد بن عبدهللا اليزيدي-

 165:ص9ج
 بن محمد بن عبدهللا الكـثيري  -ف-محمد-
 بن محمد الكـثيري -ف-محمد=
 محمد الكـثيري =
 )قاضي واديب(الكـثيري =

 369،377،381:ص1ج
 348:ص2ج
 114:ص4ج
 222:ص7ج
 89:ص8ج
 ،183،193،195،210،245،248،249:ص9ج

253،254،)255(،260،269،270،273،274. 



 10،137،139،149:ص10ج
 140،312:ص14ج
 39،152:ص16ج
 11،309:ص17ج
 272:ص19ج
 228:ص20ج

 محمد بن محمد بن عبدالواسع-
 59:ص5ج

 بن عبيل الغرمي الجراري  -ف-محمد بن محمد-
 86،87،89،93،104،105،106:ص18ج

 )فقيه(محمد بن محمد بن عمرو البعقيلي-
 150،155:ص8ج

 بن عمر البونعماني -ف-محمد بن محمد-
 303:ص6ج
 279،282،283:ص12ج

 ن محمد بن عمر البونعمانيب -ف-محمد-
 279،281:ص12ج

 )بيشوارين(محمد بن محمد بن عمر -
 292:ص12ج

 )شيخ(محمد بن محمد بن عمرو التاموديزتي-
 160،162،164،165،167:ص8ج

 )رئيس/امغار(محمد بن محمد العلوي-
 213،221،227:ص20ج

 )قاضي(محمد بن محمد العلوي -
 283:ص16ج

 )حيسوبي(ياللني االيسي محمد بن محمد بن علي االكرض-
 157:ص9ج

 محمد االكنيضيفي المزوضي=محمد بن محمد بن علي االكنيضيفي المزوضي -
 185:ص6ج
 ،250،251،253،258،260،254،255:ص18ج

256،261،265،266،273،274،275 
 بن علي الشرحبيلي -ف-محمد بن محمد-

 239،247:ص18ج
 حيمحمد بن محمد بن علي بن بلعيد الويراني النو-

 249:ص19ج
 محمد بن محمد بن علي االغرابوي-

 82،122:ص11ج
 )فقيه(محمد بن محمد بن علي السجلماسي التاكضيشتي -

 212:ص9ج
 )فقيه(محمد بن محمد بن عبدالرحمن التملي-

 74:ص17ج
 محمد بن محمد بن عبدالرحمن اليعقوبي السماللي-

 6،108:ص5ج
 مانوزي بن عبدالرحمن الكرسيفي ال -ف-محمد بن محمد-

 243:ص3ج
 )فقيه(بن عبدالرحمن بن احمد االيديكلي التملي-ف-محمد االمام ابن محمد-

 98:ص17ج
 محمد بن محمد بن عبدالرحمن االيكراي-

 312،314:ص13ج
 محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد-

 403:ص13ج
 )استاذ(محمد بن محمد بن عبدالرحمن اليزيدي-

 235:ص9ج

 بن عبدالرحمن بن ابراهيممحمد بن محمد -
 363،376:ص13ج

 )فقيه(محمد بن محمد بن عبدالرحمن الوادرحماني-
 234:ص6ج

 بن محمد بن عبدالرحمن) المهدي(محمد-
 121:ص5ج

 )فقيه(بن عبدالرحمن -ف-محمد بن محمد-
 13،16:ص16ج

 )عالمة(بن عبدالعزيز اليعقوبي -ف-محمد بن محمد-
 105،106،108:ص16ج

 بن عبدهللا االقاوي محمد بن محمد-
 189:ص18ج

 بن عبدهللا بن محمد بن احمد االيديكلي التملي -ف-محمد بن محمد-
 139:ص17ج

 بن عبدهللا اليعقوبي -ف-محمد بن محمد-
 ،5،51،52،53،55،56،57،58،60،116:ص5ج

133،136،137 
 211:ص11ج
 185،332،333،335:ص18ج

 )فقيه نوازلي(يبن محمد بن عبدهللا االيديكلي التمل -ف-محمد-
 255،268،294،295:ص17ج

 
 ]اختالف سنة الوفاة)   [فقيه (بن محمد بن عبدهللا االيديكلي التملي -ف-محمد-

 38:ص17ج
 )الحاج(بن محمد بن عبدهللا االسكاري  -ف-محمد-

 122:ص8ج
 محمد بن محمد بن عبدهللا الحاحي الداودي -

 104:ص19ج
 ميموني االيسيمحمد بن محمد بن عبدهللا بن يوسف ال-

 123:ص1ج
 محمد بن محمد بن عبدهللا بن محمد بال-

 404:ص13ج
 )فقيه(محمد بن محمد بن عبدهللا التامراوي-

 190،191،198:ص8ج
 )ثائر(محمد بن محمد بن عبدهللا الفاطمي المكاوي-

 17:ص14ج
 محمد بن محمد بن عبدهللا التاسكدلتي-

 167:ص6ج
 البوشواري محمد بن محمد بن عبدهللا بن عمر -

 294،295:ص17ج
 محمد بن محمد بن عبدهللا السماللي-

 299:ص12ج
 محمد بن محمد بن عبدهللا الوكيلي المكناسي-

 101:ص11ج
 محمد بن محمد بن علي بن مبارك المعدري السماللي-

 118،123:ص5ج
 محمد بن محمد بن عيسى بن داود البعقيلي-

 15،20:ص5ج
 241،244،255:ص10ج

 بن عيسى السمالليمحمد بن محمد -
 85:ص1ج

 محمد بن محمد العيني الخياطي-
 392:ص13ج



 )1045ت(محمد بن محمد الكرامي-
 28:ص7ج

 محمد بن محمد كربيض الحاحي التامري -
 238:ص5ج

 )تلميذ احمد بن عبدهللا الصوابي(محمد بن محمد الكرسيفي -
 101:ص8ج

 محمد بن محمد كنون المالكي التيجاني-
 283،284:ص5ج

 )عالمة(د بن محمد بن مبارك االزاريفيمحم-
 8،15:ص8ج

 محمد المقدم السالمي=محمد بن محمد بن مبارك المقدم السالمي -
 154،158،162،)152:(ص10ج

 )عالمة(االنامري الساموكني -ف-بن محمد-ف-محمد بن محمد-
 104:ص9ج

 بن اخراز -ف-بن محمد بن محمد -ف-محمد-
 180:ص3ج

 )صانع احدية(لتييوتي محمد بن محمد بن محمد ا-
 37:ص1ج

 )فقيه(محمد بن محمد بن محمد االيديكلي التملي-
 67:ص17ج

 )عالمة(محمد بن محمد بن محمد بن احمد التامودزتي -
 151،167:ص8ج

 محمد بن محمد بن محمد البوشيكري -
 141:ص11ج

 محمد بن محمد بن محمد الديب البعقيلي-
 33،34:ص5ج

 )ابن القاضي(يماللنيمحمد بن محمد بن محمد الدو-
 5،6،22:ص4ج
 296:ص11ج

 محمد بن محمد بن محمد السماللي-
 5،42،61:ص5ج
 64:ص8ج
 24:ص11ج
 70:ص16ج
 413:ص18ج

 بن محمد بن سعيد بن عبدهللا التيزي السماللي -ف-بن محمد -ف-محمد-
 413:ص18ج

 )فقيه(بن محمد السجلماسي التاكضيشتي -ف-محمد بن محمد-
 212:ص9ج

 محمد بن محمد بن عبدالرحمن االيكرايمحمد بن -
 313،314،364:ص13ج

 بن محمد ابن علي االكنيضيفي المزوضي -ف-محمد بن محمد-
 261،269:ص18ج

 بن عبدهللا التاوييتي -ف-بن محمد بن محمد -ف-محمد-
 180:ص3ج

 )فقيه(بن ابراهيم المافاماني السماللي-ف-بن محمد بن محمد -ف-محمد-
 )252:(ص5ج

 محمد المفاني السماللي محمد بن-
 118،152:ص5ج

 بن يعزى -ف-محمد بن محمد بن محمد-
 252:ص5ج

 )استاذ(محمد بن محمد المافاني-
 149،151،152:ص1ج

 212،59،88:ص3ج
 253،)252:(ص5ج
 58:ص8ج
 55،61،306:ص11ج
 372،395:ص13ج

 محمد بن محمد المحفوظي االياللني الهاللي-
 185،253:ص6ج

 ختار الصغير الم-ف-محمد بن محمد-
 160،164:ص18ج

 )فقيه(محمد بن محمد المرتيني-
 191:ص16ج

 محمد بن محمد المزوري -
 252:ص18ج

 محمد بن محمد المعدري الغريق-
 115:ص13ج

 محمد بن محمد بن مسعود الكوسالي-
 59،60،346:ص11ج

 محمد بن محمد بن موسى الكرسيفي-
 )استاذ بتافراوت(

 107:ص17ج
 ري محمد بن محمد الناص-

 213:ص11ج
 )عالمة(محمد بن محمد الهاللي النملي-

 281:ص15ج
 )قائد(محمد االغبالوي الماسي=محمد بن محمد بن همو االغبالوي الماسي-

 107:ص2ج
 106،118،122،179،182:ص4ج
 124،158،170،171،172،183،187:ص14ج
 87،111،113:ص20ج

 )استاذ/فقيه(محمد بن محمد هموش االيسي-
 151:ص1ج
 108،148،152:ص6ج
 158:ص9ج
 204:ص10ج

 محمد الوالي البوهالي-
 161،162،164:ص12ج

 محمد بن محمد واعزيز الصغير-
 95،96:ص12ج

 محمد بن محمد الواسخيني السماللي-
 283،294،296،300:ص13ج
 15:ص14ج

 )فقيه(محمد بن محمد بن واحمان ابوالصحيب-
 72،109:ص16ج

 محمد بن محمد الواغزني البوشواري -
 311:ص14ج

 محمد بن محمد الوليلي-
 148:ص2ج

 محمد بن محمد بن ياسين التضكوكـتي االكماري -
 237:ص8ج

 محمد بن محمد بن يدير-
 65:ص5ج

 )غير الواعظ(محمد بن محمد اليزيدي-
 211:ص9ج



 )قاضي(بن يحيا  -ف-بن محمد -ف-محمد-
 72،100:ص19ج

 محمد بن محمد بن ابي يعزى االسفي-
 236:ص19ج

 بن يعقوب -ف-محمد بن -ف-محمد-
 43:ص12ج
 58،66،70،102،114:ص16ج

 )فقيه(بن محمد اليعقوبي التاكموتي -ف-محمد-
 98:ص16ج

 محمد بن محمد بن يوسف بن كنون-
 414:ص3ج

 محمد بن محمود التركزي -
 159،161:ص18ج

 محمد الشريف=محمد الشريف المتوكي-
 255،305:ص6ج

 )عالم/سيدي(محمد المختار-
 216:ص8ج

ل االعمش(المختار بن احمد الدكنامحمد -
ٓ
 )فقيه من ا

 330:ص3ج
 158،159،160،161،164:ص18ج

 محمد المختار بن احمد بن هاشم الفياللي-
 358:ص16ج

 محمد المختار احمد الهيبة الصحراوي-
 225،228،238:ص4ج

 )عالمة(محمد المختار التاغاتيني الرسموكي-
 276:ص18ج

 )مدرس(محمد المختار التيسنيتي-
 126:ص9ج

 )عالم مدينة تيندوف(محمد المختار الجاكاني-
 94:ص4ج

 )تاجر بكلميم(محمد المختار بن الفقيه الحسن الركائبي -
 160:ص12ج

 محمد المختار بن سعيد القاضي-
 166:ص16ج

 محمد بن علي الدرقاوي االلغي=محمد المختار السوسي المؤلف-
 )شيخ(محمد المختار الكنتي -

 159:ص18ج
 )عالم/سيدي(ختار الوالتيمحمد الم-

 281،284:ص8ج
 )استاذ(المدني بن علي بن عبدهللا الصالحي =محمد المدني-
 محمد بن المدني بن ابي بكر التامكوتي-

 38:ص10ج
 )وزير(محمد بن المدني االكالوي-

 61،65،76،142،199،200،202:ص20ج
 محمد المدني بن احمد بن الحسين الناصري التانكرتي االفراني-

 28:ص13ج
 )شيخ بالقرويين(محمد بن المدني كنون -

 186،187:ص8ج
 306:ص12ج
 99:ص16ج
 34،42:ص18ج

 محمد المدني المحفوظي االياللني-
 303:ص6ج

 )فقيه(محمد المدني بن محمد الويداني-
 305:ص6ج

 محمد بن الحسن بن المرابط =محمد بن المرابط-
 )امام/مشهور ببويعزى (محمد بن المرابط -

 67:ص14ج
 )استاذ بمدرسة ايت يعزى (المرابطي-ف-محمد-

 321:ص5ج
 )مؤرخ(محمد المراكشي-

 24:ص1ج
 )قائد(محمد المربيض-

 177:ص18ج
 )فقيه(محمد المارسي المعدري االزغاري =محمد المرسي المعدري االزغاري -

 286،371:ص1ج
 233:ص2ج
 29:ص9ج
 296:ص13ج

 )فقيه(محمد المرواني-
 212:ص3ج

 )استاذ(وكيمحمد المزدويــي المت-
 215:ص17ج

 )شيخ(محمد مزور -
 187:ص8ج

 )استاذ(محمد المزوضي -
 265:ص6ج
 163:ص16ج
 274،275:ص18ج

 )عالمة)(اخذ عن محمد بن احمد بن الحسن التيمكيدشتي(محمد بن مسعود-
 66:ص17ج

 )فقيه(محمد بن مسعود بن احمد الساموكني-
 53:ص12ج

 
 محمد بن مسعود افولوس التاكانزي -

 217:ص3ج
 56،128،156:ص11ج

 )صانع احدية(محمد بن مسعود التييوتي-
 37:ص1ج

 )استاذ(محمد بن مسعود الطالبي-
 257:ص12ج
 64،68:ص14ج

 )استاذ(محمد بن مسعود االلغي -
 8،11،12،16،153،313:ص6ج

 )استاذ/عالمة(محمد بن مسعود البونعماني=محمد بن مسعود المعدري -
 ،53،64،109،110،194،216،264،271:ص1ج

274،276،278،279،286،289،295،296،300، 
311،313،314،324،364. 

 34،35،36،42،43،44،63،64،235،236:ص2ج
255. 

 50،52،53،59:ص3ج
 ،38،86،89،90،104،306،311،313:ص4ج

332،333،339. 
 ،19،21،22،25،180،185،188،210:ص5ج

219،229،226،227،228،240 
 154،195،253،254:ص8ج



 131،210،253:ص9ج
 156،157،188،231:ص10ج
 329:ص11ج
 ،69،107،118،119،120،123،)68:(ص12ج

126،127،129،130،133،136،157،158،160، 
162،163،167،169،174،180،182،193،194، 

195،200،203،204،205،207،252،253،257، 
258،264،278،280،281،283،284،286،287، 

288،293،294،297،306،307. 
 5،7،8،9،19،20،25،26،27،29،34،35:ص13ج

36،37،38،39،41،43،44،45،46،47،49،51، 
52،53،54،55،56،57،58،59،60،61،62،63، 
64،65،66،68،69،70،71،72،73،74،75،76، 

78،84،89،90،92،94،95،100،101،102،103 
105،115،119،121،129،131،132،133،204، 

213،214،220،222،223،245،246،248،249، 
250،252،256،258،284،286،287،288،290، 

291،293،295،298،299،300،307،310،319، 
321،323،375،377،378،379،380،383،386، 

420،421،425،433،436،338،439،440. 
 ،8،45،65،68،69،72،75،83،85،86:ص14ج

100،101،102،118،122،129 
 37،64،158،164،177،178،179،182:ص15ج

225،237،256،261،267،291،303،332. 
 339:ص16ج
 208،288:ص17ج
 77،78،382،384:ص18ج
 .22،42،108:ص19ج

 )فقيه(محمد بن مسعود المناري البعقيلي-
 32:ص7ج

ابوعبدهللا محمد بن مسعود النظيفي =محمد بن مسعود النظيفي الكرباني-
 )خادم(الكرباني

 )فقيه(محمد بن مسعود الهنضيفي-
 11:ص5ج

 )استاذ(محمد بن عثمان المسفيوي=محمد المسفيوي-
بي رافع اليهودي(محمد بن مسلمة -

ٔ
 )فتك با

 275:ص16ج
محمد بن عبدهللا =محمد المسلوخ المتوكل على هللا=محمد المسلوخ السعدي-

 )امير(المسلوخ
 محمد المسناتي التيملي-

 369:ص1ج
 85:ص8ج

 )شيخ(محمد المسناوي الدالئي -
 308:ص5ج
 298:ص18ج

 )قائد(محمد المسوفي-
 308:ص18ج

 )فقيه(المشاطمحمد -
 144:ص17ج

 )شاعر(محمد المصطفى-
 207:ص19ج

 )شريف(محمد مصطفى ماءالعينين-
 136:ص9ج

 محمد المصمودي-
 42:ص13ج

 )فقيه(محمد المعدري -
 78:ص15ج

 )شيخ بدرعة(محمد المغربي-
 9،13:ص6ج

 )وزير(محمد المقري -
 115:ص1ج
 219:ص13ج
 210،257:ص19ج

 )امغار/ الهيبة رئيس الشرطة في عهد(محمد بن المقدم-
 242:ص4ج

 )عالمة/نزيل رباط ماسة(محمد المكي -
 334:ص4ج
 8،26:ص14ج

 )شيخ(محمد بن الحاج المكي القفة-
 357:ص16ج

 )عالمة(محمد بن المكي االيسي اليزيدي-
 148:ص2ج
 161،162،211:ص9ج

 محمد المكي بن احمد الهاشمي االقاوي-
 190،191:ص18ج

 ري محمد المكي بن محمد بن البخا-
 339:ص16ج

 )من بني سعيد بتينغر(محمد بن المكي-
 288:ص16ج

 )فقيه(محمد المكي بن محمد البداحي-
 317:ص17ج

 )استاذ(محمد الشريف المكي المشريقي-
 70:ص5ج

 )تلميذ العالمة محمد االكنيضيفي(محمد بن المكي المزوضي الصنهاجي-
 256:ص18ج

 )اغاتيني الرسموكيتلميذ االديب داود الت(محمد بن المكي اليزيد-
 374،381،382:ص18ج

 )قاضي(محمد المكي بن محمد الناصري -
 19،167،339،340،344:ص16ج

 )فقيه(محمد المالخ-
 328:ص15ج

 )شيخ(محمد المنبهي-
 418:ص18ج

 
 )فقيه(محمد المنتاكي-

 81:ص3ج
 97:ص19ج

 محمد بن منصور -
 239:ص19ج

 )فقير(محمد بن المنصور االوريري -
 159:ص10ج

 بن المنصور اللزيفتي المزوضي محمد-
 256:ص18ج

 )قائد(محمد بن موح -
 145:ص20ج

 )فقيه بانامر(محمد بن موح -



 231:ص2ج
 )نجار الغي(محمد بن المؤدن-

 37:ص1ج
 )استاذ(محمد بن المؤدن السماللي -

 32:ص9ج
 )26(،25:ص11ج

 محمد بن المؤدن السوسي االياللني-
 257،261:ص18ج

 )من االسرة البوبكرية(-ف-محمد بن موسى بن محمد-
 55،107:ص17ج

 )القائد(محمد بن التييوتي=محمد موسى-
 محمد بن موسى بن ابراهيم التاكموتي االمزالي-
 )فقيه نوازلي(التاكموتي االمزالي-ف-محمد=

 246،254:ص9ج
 )عامل السلطات(محمد بن موسى بن ابي بكر الجزولي-

 18:ص5ج
 66:ص16ج

مناء الحكومة(ودماوي البوشيكري محمد بن موسى بن احمد الت-
ٔ
 )امين من ا

 136،137،350:ص11ج
 )استاذ(محمد بن موسى االكلوئي-

 69:ص12ج
 )استاذ(محمد بن موسى البعقيلي-

 132:ص18ج
 )فقير(محمد بن موسى البناري -

 304،308،309:ص11ج
 محمد بن موسى التيزختي-

 319،320:ص11ج
 )ولي صالح(محمد بن موسى بن داود االغرابوي-

 130،131،349:ص11ج
 )قاضي(محمد بن موسى الرسموكي -

 382:ص18ج
 )قائد تنالت(محمد بن موسى الساحلي-

 263:ص10ج
 )عالمة(محمد بن موسى السلوي-

 135:ص7ج
 محمد بن موسى بن الطيب السليماني-

 49:ص2ج
 محمد بن القاضي موسى بن العربي الروداني-

 33،55:ص18ج
 )استاذ(محمد بن موسى بن علي الساحلي-

 306:ص12ج
 )من االسرة المسكدادية(محمد بن موسى بن محمد بن ابراهيم-

 404:ص13ج
 )من االسرة الكـثيرية(محمد بن موسى بن محمد التيسالني -

 245:ص9ج
 )فقيه(السجلماسي التاكضيشتي-ف-محمد بن موسى بن محمد-

 212:ص9ج
 محمد بن موسى اليعقوبي-

 342:ص13ج
ل ابن(محمد المولود-

ٓ
 )عالمة/االعمش من ا

 160:ص18ج
 )فقيه بمدرسة الجمعة في ايت عبال(محمد بن مولود-

 217:ص3ج

 84:ص11ج
 115،119:ص18ج
 41،118:ص19ج

 محمد بن مولود التاغجيجتي-
 47:ص10ج
 83:ص17ج

 محمد بن مولود التامراوي-
 57:ص8ج

 )كاتب(محمد سيدي ابن مولود الصحراوي-
 305:ص4ج

 )من قرية لوباي(محمد موما-
 .م152:ص19ج

 محمد بن مومادين االنامري -
 231:ص3ج

 )يسكن بفم تاتلت(محمد مومو بن عبدهللا-
 68:ص16ج

 )قائد(محمد بن المهدي-
 355:ص16ج

 )شيخ مضغري (محمد بن المهدي -
 308:ص16ج

 )عالمة(محمد بن المهدي الجراري الدرعي=محمد بن المهدي الجراري الجزولي-
 48،50،52:ص7ج
 275:ص9ج
 416:ص18ج

 )شاعر/اديب(محمد المهدي الحجوي-
 213،214:ص18ج

 )فقيه(محمد بن المهدي بن الحنفي-
 232:ص6ج

 )كاتب موالي رشيد/فقيه(محمد الميموني-
 353:ص16ج

 )شيخ تامكروت(ابن ناصر=بن ناصر-ف-محمد=محمد بن ناصر الدرعي-
 179:ص3ج
 298:ص6ج
 238:ص7ج
 258:ص8ج
 35،38،52،58،65،71،182،201:ص10ج
 155:ص11ج
 16،17،295:ص14ج
 50،58،62:ص15ج
 103،104،115:ص16ج
 159،254،313،416:ص18ج

 )استاذ(محمد بن نصر بن الحسين االلغي
 228،257،281،)226(،147،218:ص2ج
 24،109،211:ص9ج

 محمد بن ابي النصر السجلماسي االدريسي الفاسي-
 101،102:ص11ج

 محمد ابو نصر الولياضي-
 293:ص14ج

 محمد الناظم=البوزيائي الهشتوكي  محمد الناظم-
 321:ص5ج
 117،124:ص18ج

 محمد النظام -
 413:ص3ج



 )فقيه(النظيفي الكيني-ف-محمد-
 270:ص1ج
 230:ص6ج
 157:ص11ج
 98:ص16ج
 198،224،365:ص18ج

 )قائد طاطة(محمد ابو النعيالت -
 234،235:ص6ج
 158،159:ص20ج

 )مفتي بجامع الزيتون(محمد النفري -
 254:ص12ج

 مد النكنافي الحاحيمح-
 ،264،366،368،369،378،407،408:ص3ج

409،410. 
 )طالب(محمد النواوي -

 55:ص19ج
 )استاذ(محمد بن نوح السرغيني-

 156،157،163:ص16ج
 محمد بن نوح بن يعزى ويهدى-

 175،181:ص10ج
 )استاذ(محمد بن النوبالزة-

 192:ص20ج
 محمد ابو النية-

 60:ص13ج
 )محمدرئيس ايت (محمد وارخو-

 287:ص16ج
 محمد الواسخيني،ابوعبدهللا-

 249:ص8ج
 محمد بن الوافي االكماري -

 152:ص6ج
 واعزيز الصغير التيزنيتي-ف-محمد-

 192،300:ص6ج
 93،95،96:ص12ج
 302:ص13ج
 271:ص17ج

 من اداوتنان(محمد واعزيز الكبير الصوفي=محمد واعزيز -
 93:ص12ج

 محمد الوالي بن البوهالي الركائبي-
 291:ص1ج

 الوجاني=محمد الوجاني-
 225،226:ص3ج
 8:ص12ج

 محمد الوارحماني السماللي-
 15:ص11ج

 محمد الوفراني-
 201:ص10ج

 محمد الوكاكي السماللي-
 57:ص11ج

 الولتيتي=محمد الولتيتي الروداني-
 170،175:ص8ج
 244،245،246:ص12ج

 )ين اقرقاودف(محمد الديب=محمد ووشن القرقاوي=محمد ووشن القرقاوي الحاحي-
 179،183،185:ص10ج

 33:ص15ج
 )تلميذ احمد التيمكيدشتي(محمد الوولتي الطاطائي-

 252:ص6ج
ابن =محمد بن ويساعدن العمري السوسي=بين ويساعدن السكـتاني-ف-محمد-

 ويساعدن
 19:ص7ج
 13،25:ص12ج
 73:ص15ج
 170:ص18ج
 ،230،231،232،233،234،235،236:ص19ج

237،238،239. 
 نكي االيمزوغني االكماري محمد الويصي-

 140:ص18ج
 )هـ1365توفي (محمد بن الهادي-

 349:ص16ج
 محمد بين الهاشم بن الطاهر القصبي-

 64:ص7ج
 محمد بن الهاشم بن العربي اليعقوبي-

 8،127:ص5ج
 محمد بن الهاشم االكرضيماللني-

 157،158:ص20ج
 محمد بن الهاشم بن الحنفي التيمكيدشتي-

 ،233،326،347،359،400،401،409:ص3ج
420. 

 258،318،329:ص6ج
 38:ص17ج
 269:ص20ج

 )الشريف(محمد بن هاشم الفياللي-
 333:ص3ج
 12:ص18ج

 )شيخ(محمد الهاشمي المضغري العلوي-
 161،357:ص16ج

 )بفم تاتلت(محمد بن الهاشمي -
 70،360:ص16ج

 )طالب(محمد  الهاشمي المسفيوي-
 101:ص16ج

 اسي التاكضيشتيمحمد  الهاشمي بن محمد السجلم-
 212:ص9ج

 محمد  الهاشمي السراغني-
 102:ص11ج

الهاشم بن البشير بن محمد الصديق = محمد  الهاشمي بن البشير االقاوي الفاسي-
 البناني الفاسي االقاوي

 )الملقب باسكلنط(محمد  الهاشمي بن محمد الرباطي -
 31:ص8ج

 )شاعر(ابن هاني االندلسي=محمد بن هاني االندلسي-
 301:ص4ج
 235:ص10ج
 39:ص15ج

 محمد الهبطي-
 104،110:ص12ج

وعلي بمزوضة(محمد الهرغي -
ٔ
 )مؤسس مدرسة ا

 168:ص15ج
 )الفقيه(محمد هرماس=محمد بن هرماس الروداني-



 80:ص3ج
 164:ص16ج
 68:ص18ج

 
 محمد بن الهرم البنكريري -

 140:ص12ج
 محمد الهرواشي البعمراني الدكاكي-

 321،382:ص13ج
 وكي الوادريمي البوشواري محمد الهشت-

 254:ص6ج
 172:ص8ج
 257:ص18ج

 )القائد(محمد بن همو اليعزى -
 109،114،115:ص14ج

 )القائد(محمد بن همو االغبالي الماسي-
 108:ص20ج

 )تلميذ محمد بن عبدهللا اقاريض(محمد بن همو الكرسيفي -
 94:ص8ج

 )الرئيس(محمد بن همو بن الطالب يحيا االكماري -
 83،123،128،133:ص11ج

 محمد عزري عدي=محمد الهواري -
 10:ص18ج

 محمد بن الهيبة-
 114،115:ص13ج

 محمد الهيكاوي االكماري -
 162،208:ص5ج

 محمد بن بن يحيا االغرابوي البعقيلي-
 130:ص11ج

 )من نسل سعيد بن عبد المنعم(محمد بن يحيا -
 57:ص16ج

 )الفقيه(محمد بن يحيا البنسركاوي-
 139:ص14ج

 )القائد(يحيا بن الهيبة االزفاضيمحمد بن -
 155،161،186،254:ص20ج

 )الشيخ(محمد بن الكسيمي -
 255:ص8ج

 محمد بن يحيا االيديكلي التيملي-
 16،47:ص17ج

 )شيخ(محمد بن يحيا البوزوكي-
 255:ص8ج

 محمد بن يحيا بن عبدهللا البوشواري -
 255:ص17ج

 )18عاش في القرن (بن يحيا االقاوي -ف-محمد-
 166،169،170،252:ص18ج

 محمد بن يحيا القصبي التامانارتي-
 65:ص7ج

 محمد بن يحيا بن علي التوماناري -
 207:ص12ج

 محمد بن يحيا بن يعزى ويهدى-
 175،177،181،182:ص10ج

 محمد بن يحيا بن عبدهللا البوزيدي السالوي-
 71،93،96،98:ص19ج

 )الشاعر(محمد بن يحيا الصحراوي-

 64،65:ص1ج
 حيا الواسكاري محمد بن ي-

 246:ص9ج
 محمد بن يحيا بن احمد المعدري -

 133،134:ص5ج
 محمد بن يحيا الصفصفي=محمد بن يحيا االوجي التيزغتي=محمد بن يحيا االوجويــي-

 179،184،205،232،243:ص6ج
 319،320:ص11ج
 98:ص13ج

 ابوعبدهللا=محمد بن يحيا االزاريفي الشبي-
 140:ص1ج
 323،331:ص3ج
 24،164:ص6ج
 5،6،9،15،23،29،31،32،50،51،52،55:ص8ج

76،200 
 15:ص11ج
 54،282:ص14ج
 413،418:ص18ج

 )عالمة(محمد بن يحيا الحوضي الوالتي الصحراوي-
 173،174:ص5ج
 286،287،)281: (ص8ج
 16:ص9ج
 159،162،164:ص18ج
 280:ص19ج

 )خليفة عبدالمالك الحاحي(محمد بن يحيا اغناج الحاحي -
 22:ص4ج
 53:ص8ج
 268:ص14ج
 97:ص16ج
 100،205،226:ص17ج
 246:ص20ج

 محمد بن الحاج اليحياوي الفياللي-
 296،298،299:ص15ج
 290:ص16ج

 محمد اليحياوي الوكاكي-
 55:ص11ج

 محمد بن يدير الساحلي-
 168:ص8ج
 156:ص11ج
 93،313،368:ص13ج

 محمد بن يدير بن سعيد البوشيكري -
 138:ص11ج

 يمحمد بن يدير التاكضرانتي السمالل-
 243،244:ص8ج

 )استاذ علي بن المعلم المراكشي(محمد بن يدير-
 109:ص16ج

 )دفين تاغلولو(محمد بن يدير التاغلولي-
 135:ص8ج
 7،54،72،78:ص12ج
 218:ص20ج

 )جد بني محمد باخليس(محمد بن يرتضى بن نصر-
 247:ص9ج

 )الملقب بالمبرد(محمد بن يزيد -



 111:ص6ج
 وكاكي السمالليمحمد بن اليزيد بن عبدهللا ال-

 181:ص1ج
 52،345:ص11ج

 )كاتب(محمد بن اليزيد اوبلوش البعمراني-
 332:ص10ج

 محمد بن اليزيد الوفقاوي التافكاغتي-
 159:ص10ج

 محمد اليزيدي االيسي الكادورتي-
 132:ص3ج
 82:ص6ج
 173،253:ص8ج
 106:ص16ج

 
 محمد بن يعزى بن عبد السميح التاني الرسموكي التاغاتيني-

 281:ص18ج
 محمد بن يعزى ويهدى البغدادي-

 175،180،181:ص10ج
ل يعزى ويهدى/دفين انكنافن بحاحة(محمد بن يعزى -

ٓ
 )ا

 179،183:ص10ج
 )احد اجداد الكـثيريين(محمد بن يعزى -

 245:ص9ج
 )الشيخ(بن يعقوب -ف-محمد-

 154:ص15ج
 بن يعقوب السماللي-ف-محمد-

 36،41:ص5ج
 )فقيه(مليبن يعقوب االيديكلي التي-ف-محمد-

 73:ص17ج
 محمد بن يعقوب المارخسيني-

 48:ص17ج
 )الوالي(محمد بن يعقوب االياللني-

 65،75:ص19ج
 محمد بن يعقوب بن سعيد التيملي الدويمالني الركراكي-

 21:ص4ج
 )فقيه(محمد بن يعقوب التاكموتي-

 146:ص16ج
 محمد بن يعقوب الرندي-

 19،37،41،42،44،45:ص7ج
 )طالب(المانمحمد بن يعقوب بن -

 404:ص18ج
 بن يعقوب الصنهاجي السكـتاني -ف-محمد-

 185:ص10ج
 13،24،37،39:ص12ج
 ،51،52،53،57،58،59،)49(،5،10،23:ص16ج

60،63،64،67،68،69،136،176. 
 بن يعقوب التاتلي -ف-محمد-

 257:ص2ج
 18:ص5ج
 361:ص13ج
 315:ص14ج
 50،143،146:ص16ج
 170:ص18ج
 230:ص19ج

 لصنهاجي المزوضيمحمد بن يعقوب ا-
 256:ص18ج

 )فقيه مكناسة(محمد اليمني -
 33:ص6ج

 )تاجر بوزان(محمد بن يوسف -
 165:ص20ج

 )الفقيه(محمد نيت بن يوسف-
 231:ص6ج

 )هـ890توفي(ابوزيد =محمد بن يوسف السنوسي -
 279:ص18ج

 )عالمة(محمد بن يوسف بن عبدالرحمن الركني-
 ،12،16،17،19،21،23،46،108،148:ص16ج

322. 
 محمد بن يوسف االنصاري -

 31:ص11ج
 )الشيخ(محمد بن يوسف التيملي -

 331،332:ص18ج
 
نبدوري الوليلي التيملي-

ٓ
 محمد بن يوسف اال

 23:ص17ج
 محمد بن يوسف المرزوقي الحسني-

 62،63:ص7ج
 محمد بن يوسف البعمراني-

 198:ص12ج
 )السلطان(محمد الخامس=محمد بن يوسف-

 115،305:ص1ج
 ،129،131،208،217،221،260،279:ص2ج

289،304. 
 94،201:ص3ج
 169،241:ص7ج
 217،259،278:ص8ج
 145،146،217:ص9ج
 251،237،261،264:ص10ج
 .163،167،202،240،273،361:ص13ج
 242،243:ص14ج
 34،287،288،323:ص15ج
 24،94،204،219،221،222،223:ص16ج
 58،174،252:ص17ج
 24،43،64،215،374:ص18ج
 169،179،173،204،256:ص20ج

 )االستاذ(محمد بن يوسف الفربري -
 48:ص13ج
 300:ص14ج

 ابوعبدهللا=محمد بن يوسف الترغي-
 14:ص4ج
 129:ص11ج
 14،15،17،18:ص12ج

 محمد بن يوسف القنبوري التملي-
 12،32:ص5ج

 محمد بن يوسف بن ابراهيم الرسموكي-
 19:ص5ج

 )خطيب(محمد بن يوسف بن سعاده-
 139:ص8ج



 ك بن حسين االسغاركيسيمحمد بن ييبور -
 278:ص14ج

 محمد بن ييبورك اليعقوبي-
 5:ص5ج

 محمد بن ييبورك بن ابراهيم الكرسيفي-
 47:ص17ج
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