















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس
	الجزء الثالث
	تابع حرف الحاء
	124 - الحسن بن عثمان بن عطية التجانى المكناسى المعروف بالونشريسى أبو على
	125 - الحسن بن عطية أوردهما معا ابن فازى في روضه�������������������������������������������������������
	126 - الحسن أبو الطيب بن محمد السهلى الشهير بآمكراز����������������������������������������������������������
	127 - الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن حرزوز المكناسى أبو على���������������������������������������������������������������
	128 - حسن نور الدين بن أحمد بن العباس بن أبي سعيد المكناسى�����������������������������������������������������������������
	129 - الحسن بن رحال بن أحمد بن على التدلاوى ثم المعدانى -كذا قرأته فيما كتبه بخطه منه نقلت- الإمام الكبير أبو على������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	130 - حمادى أبو المواهب بن عبد الواحد الحمادى نسبة لفخذ من قبيلة برابرة بنى مطير الشهيرة الشهير بالمكناسى����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	131 - الحسن بن مبارك السوسى المكناسى الوفاة الولى الصالح المجذوب المكاشف�������������������������������������������������������������������������������
	132 - الحارث بن المفضل الحسناوى السهلى أصلا المكناسى دارا����������������������������������������������������������������
	133 - الحسن بن مولاى المهدى بن مولاى أحمد بن مولاى المهدى
	134 - الحسين بن الحسن بن حفيد بن محمد -فتحا- بن زين العابدين بن فخر الملوك مولانا إسماعيل الحسنى�������������������������������������������������������������������������������������������������������

	حرف الخاء
	135 - الخياط الزرهونى����������������������������
	136 - الخياط الخياطى من عقب الولى الصالح سيدى عبد الله الخياط، دفين جبل زرهون������������������������������������������������������������������������������������
	137 - خناثة بنت الشيخ الأكبر الأشهر بكار بن على بن عبد الله المغافرى السيدة المباركة زوج سيدنا الجد الأعظم مولانا إسماعيل سلطان المغرب���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	138 - خليل بن الخالدى����������������������������

	حرف الدال
	139 - الدبيز: المجذوب المطلسم������������������������������������

	حرف الراء
	140 - الرشيد: بن الشريف بن على الشريف دفين مراكش
	استيلاؤه على الزاوية الدلائية
	علائقه السياسية
	بناءاته وآثاره

	141 - راشد بن منصة الأوربى خديم آل بين الرسول المخلص مولى الإمام الأكبر رحمه الله ورضى عنه�������������������������������������������������������������������������������������������������
	142 - رحمة بنت الجنان زوجة أبي عبد الله محمد بن عزوز الصنهاجى
	143 - روان المدعو أبا الروائن ابن محمد بو مدين بن عبد السلام بن على

	حرف الزاي
	144 - زيدان أبو المعالى ابن السلطان أبي العباس أحمد المنصور الذهبي فخر الملوك السعديين���������������������������������������������������������������������������������������������
	145 - زين العابدين السلطان بن السلطان مولانا إسماعيل الجد الأعظم�����������������������������������������������������������������������
	146 - زكرياء الفران أبو يحيى
	147 - زيدان أبو محمد سيدنا الجد ابن فخر الملوك العظام، مولاة إسماعيل ابن الشريف بن على الحسنى السجلماسى��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	حرف الطاء
	148 - الطيب بن الشيخ سيدى الشاذلى بن العارف سيدى محمد - فتحا -
	149 - الطيب بن عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي��������������������������������������������������������
	150 - الطيب بن محمد بصرى المكناسى قاضيها�����������������������������������������������
	151 - الطيب بصرى المكناسى الدار والقرار����������������������������������������������
	152 - الطيب بن الشريف النقيب مولاى على الشريف القادرى������������������������������������������������������������
	153 - الطيب بن إبراهيم بسير -بسين مهملة مشددة- الأندلسى الأصل الرباطى الدار والإقبار قاضيها��������������������������������������������������������������������������������������������������
	154 - الطيب أبو محمد بن الفقيه العدل السيد أحمد غازى المكناسى��������������������������������������������������������������������
	155 - الطبب البيجرى��������������������������
	156 - الطيب الزكارى��������������������������
	157 - الطيب الفيلالى���������������������������
	158 - الطيب ابن الفقيه الكاتب السيد عبد الرحمن كدران -بالقاف المعقودة- المكناسى��������������������������������������������������������������������������������������
	159 - الطيب الحناش�������������������������
	160 - الطيب بن عبد السلام الواسترى�����������������������������������������
	161 - الطيب أبو الإجلال ابن العدل الثقة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد
	162 - الطيب بن العلامة السيد محمد -فتحا- بن العلامة السيد الطيب بصرى الولهاصى������������������������������������������������������������������������������������
	163 - الطيب بن اليمانى بن أحمد بوعشرين الأنصاري الخزرجى��������������������������������������������������������������
	164 - الطيب بن إدريس بن الفضيل بن محمد دعى حم بن هاشم بن حم آل سيدى على منون�����������������������������������������������������������������������������������
	165 - قاضيها: الطالب بن العلامة القاضي السيد عبد الواحد بن العلامة المحدث الشهير محمد -فتحا- البوعنانى الفاسى ثم المكناسى��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	166 - الطاهر بن عثمان المكناسى�������������������������������������
	167 - الطاهر بن محمد بن المكي بن حساين المكناسى������������������������������������������������������
	168 - الطاهر بن الحاج الهادي بن العناية بن محمد بن أحمد
	169 - الطاهر بن الهادي بن أحمد بن المجذوب الفقيه�������������������������������������������������������
	170 - الطيب بن العناية بنونة الضرير������������������������������������������
	171 - الطيب بن عبد الله محمد بن الطاهر بن عبد القادر بن عبد الله بن فخر الملوك مولانا إسماعيل����������������������������������������������������������������������������������������������������

	حرف الكاف
	172 - الكمال أبو البركات بن أبى زيد المكناسى���������������������������������������������������
	173 - الكامل بن عبد الله بن الطاهر بن محمد�������������������������������������������������

	حرف الميم
	174 - مبارك أبو النور بن العالم العلم أبو التوفيق سالم الشيظمى المكناسى الدار والوفاة��������������������������������������������������������������������������������������������
	175 - مبارك بن عبد الله بن محمد السجلماسى أصلا، الفيضى منشأ المكناسى دارا ووفاة��������������������������������������������������������������������������������������
	176 - محمد فتحا السلطان أبو البشائر بن أبي الأملاك والسلاطين المولى الشريف بن على الحسنى الينبوعى السجلماسى������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	الكلام في الإمامة والخلافة
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	180 - محمد بن عيسى بن القاسم الصدفى من أهل طليطلة يكنى أبا عبد الله��������������������������������������������������������������������������
	181 - محمد بن حماد بن محمد زغبوش المكناسى
	182 - محمد بن عبدون بن قاسم الخزرجى نسبة المكناسى دارا ووفاة
	183 - محمد بن قاضى مكناسة أحمد بن أبى العافية المكناسى يعرف بالأحول
	184 - محمد بن قاسم بن محمد الأنصارى المالقى الشهير بابن قاسم الضرير
	185 - محمد بن ورياش -بفتح الواو وسكون الراء وفتح الياء مشبعة- قاضيها أبو عبد الله
	186 - محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الصنهاجى عرف بابن الحداد المكناسى
	187 - محمد بن أبى الفضل بن الصباغ الخزرجى المكناسى
	188 - محمد بن أحمد بن أبى عفيف المكناسى
	189 - محمد بن الشيخ الشريف أبى حامد أحمد بن إبراهيم الحسنى المكناسى
	190 - محمد بن موسى بن محمد بن معطى العبدوسى -بفتح العين وسكون الباء وضم الدال
	191 - محمد بن عمر بن الفتوح التلمسانى أصلا المكناسى المقام والوفاة
	192 - محمد أبو عبد الله بن سعيد بن محمد المكلانى المكناسى
	193 - محمد المكناسى��������������������������
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	195 - محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليفرنى الشهير بالمكناسى الفاسى بكنى أبا عبد الله�����������������������������������������������������������������������������������������
	196 - محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن جابر الغسانى المكناسى
	197 - محمد بن أحمد بن أبى يحيى التلمسانى شهر بالحباك
	198 - محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القورى اللخمى
	199 - محمد القطرانى أبو عبد الله���������������������������������������
	200 - محمد بن أبي البركات الحسنى الحاج المجاور
	201 - محمد بن سعيد الحباك القيجميسى المكناسى أخو أحمد بن سعيد المتقدم الترجمة������������������������������������������������������������������������������������
	202 - محمد بن عيسى بن عبد الله بن حرزوز
	203 - محمد بن عبد العزيز المعروف بالحاج عزوز الصنهاجى المكناسى
	204 - محمد بن على بن أبى رمانة المكناسى قاضيها أبو عبد الله
	205 - محمد بن عبد الله بن محمد
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