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 مالحظة
تم ترقيم لھذه الوثائق .  المغرب–وان ط ھذا فھرس لوثائق عدلية محفوظة في الخزانة الداودية بت- 

 Centre for Documentation and Area-Transcultural Studies بتعاون بين الخزانة الداودية وبين 
(C-DATS)ات األجنبية، وذلك حسب اتفاق بينھما بجامعة طوكيو للدراس. 

 
 .وملكيتھا لھذه الخزانة.  الوثائق األصلية المضمنة في ھذا الفھرس موجودة في الخزانة الداودية- 

 
ّالمكتبة المرقمة ل ّالصور المرقمة للوثائق المضمنة في ھذا الفھرس ستكون موجودة في  - 

C-DATSالمسمى ب ، Dlins (Digital Library Network System)  وذلك بترخيص الخزانة الداودية ،
 .بتطوان

 
 يعتبر الفھرس الخاص بھذه الوثائق فھرسا أوليا مؤقتا، وھو يحتاج إلى مراجعة وتصحيح، وسيتم - 

 .نشره مجددا بعد مراجعته ومقارنته وتصحيحه
 

 : الخزانةعنوان
 )المغرب( تطوان ١٨ شارع التدرج رقم –باب العقلة 
 )٠٠.٢١٢ (- ٣٩ . ٩٧.٠٥.٤٦: الفاكس / رقم الھاتف

 hasnadaouda@hotmail.com: البريد اإللكتروني
 

Notes 
 - This is a catalogue of legal documents preserved in Mohammed Daoud's Library at Tetouan, 
Morocco. The documents were digitalized with the collaboration of Mohammed Daoud's Library 
and the Centre for Documentation and Area-Transcultural Studies (C-DATS) at the Tokyo University 
of Foreign Studies, according to an agreement between the two. 
 
 - The original documents included in this calatogue belong to Mohammed Daoud's Library. 
 
 - Digital images of the documents included in this catalogue will appear in the digital library for 
C-DATS, called Dlins (Digital Library Network System), under the authorization of Mohammed 
Daoud's Library. 
 
 - This catalogue is provisional and requires revision. A revised version will be published in the 
future. 
 
Address of the Library 
Rue Faisan, Bab Okla, no.18, Tetouan, Morocco 
tel & fax: +212 39 97 05 46 
e-mail: hasnadaouda@hotmail.com 
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 أول ذي القعدة /م ١٥٥٧– ھـ ٩٨٤ 
  شراء أرض –
يوسف القروج لقطعة أرض من ابن عمه الشيخ أحمد النسب شراءا  شراء أبي –

 .صحيحا
 .الوثيقة قديمة مخطوطة على الجلد و ممزقة: ملحوظة 

√ 
٢ 

   ٩/جمادى األولى/ھـ ١٠١٩
  بيع دار-
  شراء دار-

بيع ورثة علي بن محمد خمامو به دعي القصري وأوالد قاسم البھجا التطاوني لدار 
 .ر بالمزاد العلنيبزنقة العطا) الخربة(

شراء محمد بن أحمد خطاب الدار من البائع محمد البھجا فدفع له جزء من المبلغ على 
 .أن يوافيه بالباقي فيما بعد 

 .الوثيقة مكتوبة على الجلد مع قرب اندثارھا: ملحوظة
 
 أول ذي القعدة /م ١٥٥٧– ھـ ٩٨٤ 
  شراء أرض –
ن عمه الشيخ أحمد النسب شراءا  شراء أبي يوسف القروج لقطعة أرض من اب–

 .صحيحا
 .الوثيقة قديمة مخطوطة على الجلد و ممزقة: ملحوظة 

√ 
٢ 

   ٩/جمادى األولى/ھـ ١٠١٩
  بيع دار-
  شراء دار-

بيع ورثة علي بن محمد خمامو به دعي القصري وأوالد قاسم البھجا التطاوني لدار 
 .بزنقة العطار بالمزاد العلني) الخربة(

 بن أحمد خطاب الدار من البائع محمد البھجا فدفع له جزء من المبلغ على شراء محمد
 .أن يوافيه بالباقي فيما بعد 

 .الوثيقة مكتوبة على الجلد مع قرب اندثارھا: ملحوظة
√ 
٣ 

 ربيع األول /  ھـ ١٠١٩
 محرم/ ھـ١٠٦٧



 ٤

  شراء دار-
  شراء دار-

مد السفراوي دار بحومة باب شراء محمد بن علي الـ؟ارف األندلسي التطاوني من أح
 سبتة

شراء التاجر الفقيه السيد علي بن علي راغون األندلسي نائبا في الشراء عن أخته  
 .السيدة أمينة من السيد الحاج قاسم  حمزة المدعو قبريرة جميع الدار المذكورة

 )الحجيم التطاوني+ رغون األندلسي + ذكر عائلة حمزة األندلسي (
√ 
 ٤ 

  ٢٢/مادى األولىج/  ھـ١٠٤٦
  زواج-

تزوج الشاب المكرم قاسم بن محمد سكساف به دعي اليوسفي الشابة  بنت علي نربايس 
 األندلسي  واعترف كافلھا أحمد اللبادي األندلسي بقبض جميع الصداق

√ 
٥ 

 ١/رمضان/ ١٠٥٢
 شراء فدان -

ى بن اشترى محمد بن موسى فرج الصمار صناعة األندلسي من البائع له السيد عيس
 عبد هللا  بن قلوا به دعي السعيدي جميع الفدان الكائن بالظھر خارج تطاوين

√ 
 ٦ 

 رمضان/ ١٠٥٥
  شراء فدان-

اشترى التاجر المكرم محمد بن اللبادي األندلسي من البائعة له آمنة بنت موسى 
 األشھب جميع الفدان بقاع السوق خارج تطاوين

√ 
٧  

 رجب/ ھـ١٠٥٩
 ٢/ذو القعدة/ ھـ١٠٥٩
 ١٠/ذو القعدة/ ھـ١٠٥٩
 ٢٩/ذو القعدة/ ھـ١٠٥٩
 ذو الحجة/ ھـ١٠٥٩
 ذو الحجة/ھـ١٠٥٩

  إبراء-
  توكيل-
  توكيل-
  تأجيل-



 ٥

  تأجيل-
  صلح-

تحاسب التاجر محمد بن أحمد اللبادي مع المكرم أحمد بن عاشير الفخار األندلسي في 
 .اثنتي وأربعين ريالة

ندلسي أحمد بن عبد الرحمان الدحمين لينوب  وكل المكرم أحمد بن عاشير الفخار األ
 .عنه في المخاصمة

األندلسي وولدھا الشاب المكرم محمد بن ) بياض باألصل(وكلت المصونة فاطمة بنت 
 .المكرم علي بن سعيد برشة لينوب عنھا في طلب حقوقھا ... محمد اللبادي 

 )في موضوع الشھادة أعاله (-
 )في موضوع الشھادة أعاله (-

 .عن خصمه علي برشة... أسقط نزاعه أحمد الدحمين ... -
√ 
٨ 

 صفر/ ھـ ١٠٨٨
  شراء فدان-

من كاتبه عبد هللا بن أحمد الخطيب التطاوني اشترت زوجة أخيه محمد المصونة 
 عائشة بنت علي معزوز جميع الفدان

√ 
٩ 

 شوال/ ھـ١٠٩٥
  شراء فدان-

 النصيري التطاوني من البائع اشترى السيد الحاج محمد بن السيد عبد السالم الشريف
 جميع الفدان...المدعو...له المكرم محمد بن قاسم 

√ 
١٠ 

 ٢٢/ذي القعدة/ ھـ١٠٩٨
  ھبة فدان-

وھب الفاضل  السيد محمد بن المرحوم السيد فاضل الصحاف بل النرش المدعو 
ميع الفدان بقاع الحافة خارج  ج...الصحاف وبه عرف األندلسي التطاوني على ابنتيه

 تطوان
√ 

١١ 
 ٩/رمضان / ھـ١١٠٠

  شراء بيتين-
من  ... اشترى المكرم السيد محمد بن محمد اللبادي به عرف األندلسي ثم التطواني

البائع له الذمي مناحم بن يعقوب ابن سوسان بن قطان جميع البيتين من الدار الكائنة 
 .بداخل مالح أھل الذمة



 ٦

√ 
١٢ 

 جمادى األولى/ ھـ١١٠٢
 دار  شراء حق في -

اشترى المكرم السيد أحمد بن عبد العزيز الجعيدي من البائعة له شقيقته فاطمة جميع 
 .حقھا في الدار

√ 
١٣ 

 جمادى الثانية/ ھـ١١٠٦
  وصية-

أشھد على نفسه السيد محمد بن المرحوم السيد فاضل النرش المدعو الصحاف 
وجعل النظر في ذلك .. .األندلسي ثم التطاوني أنه أوصى ألبناء ابنتيه عائشة وفاطمة

 .ألخويھما لألم وھما االبن أحمد وشقيقه السيد عبد القادر ولدي السيد البروبي
√ 

١٤ 
 ١٦/محرم/ ھـ١١٠٧

  ھبة-
وھب التاجر أبو عبد هللا السيد محمد بن السيد فاضل الصحاف به عرف التطاوني على 

 .ابنتيه فاطمة وعائشة جميع الفدان بقاع الحافة
 )ينةذكر عائلة مد(
√ 

١٥ 
 ١/ قعدة/ ١١١٢

  تعيين ماء-
شھادة مرور الماء بزنقة ابن عمر بالطرنكات، يشھد فيھا السادة عبد الرحمن بن عبد 
القادر الشريف، أحمد بن محمد المصيمدي، محمد بن عباد بن صويلة، أحمد بن علي 

بن الحاج براطيل، الحاج قاسم بن قاسم الصبان، علي بن إبراھيم البوبوا، عبد العزيز 
علي التاجر، الحاج محمد بن علي الغرندي، الحاج محمد بن محمد الراني، الحاج قاسم 

 .حمودان، الحاج عبد الرحمن الشربي، المعلم أحمد السمار
 )أبقوي، أجانة، بوريان(
√ 

١٦ 
 ذو االحجة/ ھـ١١١٣
 شوال/ ھـ١١١٣
 ١٢/ذو الحجة/ ھـ١١١٣
 ١٧/ذو القعدة/ ھـ١١١٦
  ١ ٧ /ذو القعدة/ ھـ١١١٦



 ٧

 ١/ربيع األول/ ھـ١١١٧
  نسخة ظھير-
  إبراء-
  شراء دار-
  توكيل-
 . إبراء ورثة الحسن بن قاسم المنك-
  اعتراف-

 .تولية السيد محمد عاشير التطاوني خطة المواريث -
 .تركة الحسن بن قاسم المنك -

نة  اشترى المعلم قاسم بن موسى طنانة من فاطمة بنت أحمد عنيطز وابنتھا حورية وأم
 ابنتي الحسن المنك دار 

 .وكل السيد أحمد الصمار لعبد الرحمان بن عبد السالم السريفي القصري
 .حكم دعوى بين عبد الرحمان القصري وكيال عن غيره والحاج قاسم طنانة

 .اعتراف المرأتين حورية وأمنة بنتي الحسن المنك للمشتري الحاج قاسم طنانة
 )التلمساني(
√ 

١٧ 
 ٢٧ /قعدة / ١١١٧
 ١٠/ ذو القعدة/ ھـ١٢٠٧
 ٢٨/شعبان/ ھـ١٢٠٩
 ١٢/جمادى الثاني/ ھـ١٢٢٣
 ١٢/جمادى الثاني/ ھـ١٢٢٣

 نسخة أربعة رسوم حول دار بالمطمر لليھود
  شراء دار-
  إبراء-
  شراء دار-
  إثبات البيع-

 اشترى الذمي ميمون بن ھارون بن شطري من الذمي موسى بن ابراھيم خلفون جميع 
 .حد من الدارالربع الوا

 . من ميمون بن شطري لموسى خلفون
 .اشترى الحاج محمد بن عبد الكريم اللبادي دارا من اسحاق خلفون

 بيع دار ضعفاء اليھود وشھادة بن مناحم ناھون
المذبوحي، الرثوث، الخطيب، بن عمر، أشرقي، طانية، الزكيك، أجانة، عاشر، (

كور، الشودري، امسنو، الشويطي، مرشك، بن طريقة، المنصوري، الفاسي، بن زا
الغازي، بوسجادة، أخديم، قشطلي، قردناش الدودار، الحاج، الكحيلي، منطورو، 

 )مندوصة، بن ظنو، الخنشوف، المصيمدي، الديماني، الريفي، بن قريش، الحيش



 ٨

 )بن زمير، مراشي، بن شقيط، بن عمران، قطان، بن سور، توريل، ناھون: اليھود(
√ 
 ١٨ 

 ٢٨/محرم/ ھـ١٢٢٧
 ھـ١٢٢٧

  تصحيح خطأ-
أوقفت السيدة رقية بنت السيد محمد الشودري التطاوني فدانا البنھا األكبر محمد بن 

 .السيد سعيد شندير األندلسي التطاوني
 .تصحيح خطأ في الرسم السابق الواقع بين محمد المذكور وأخيه محمد األصغر

√ 
١٩ 

 ١١٢٩رمضان، والمقابلة /  ھـ ١٠٩٣
 شراء فدان

اشترى قاسم البردعي  قرطوط وشقيقه عبد السالم من سيدي أبي مدين بن ريسون 
 .الفدان الكائن بالدشيرات

√ 
٢٠ 

 ٢٢/ رمضان /  ھـ ١١٤٢
  ھـ١١٤٢
 ١٥/ رجب /  ھـ ١١٤٣
 ١٠/ رمضان /  ھـ ١١٤٨
 ١/ رمضان /  ھـ ١١٥١
 ربيع األول/  ھـ ١١٦٤
 صفر/ ھـ١١٨٨

  شراء دار وجنان وفدان-
  إبراء-
  إثبات دين -
  ھبة-
  قسمة تركة-
  اعتراف-
  رسم شراء نصيب من اإلرث-

اشترى السيد محمد بن محمد العبودي التطاوني من شقيقته لألب علوة نصيبھا من إرث 
 . والدھا وشقيقھا العربي من الدار والفدان والجنان

 عند شراء إبراء السيد محمد بن محمد العبودي مما كان قد بقي في ذمته من مال ألخته
 .نصبيھا من اإلرث المذكور أعاله

 .استلف السيد محمد العبودي من أخته علوة مقدار من المال لقضاء فريضة الحج



 ٩

وھبت المصونة رحمة بنت الحاج احمد األزرق نصيبھا في الفدان البنھا محمد بن 
 . محمد العبودي

 .ة بين ورثتھابعد وفاة السيدة رحمة بنت الحاج احمد األزرق تم تقسيم الترك
يتم اثبات أن السيدة عائشة قد توصلت بنصيبھا من اإلرث المذكور من أخيھا محمد 

 .العبودي
اشترى الحاج محمد بن السيد علي الفزكاري من البائعين له فاطمة بنت الحاج محمد 

 .مارين وأوالدھا احمد وعبد هللا وشاشة الفدان
 السراج، بن طريقة، الرفاس، البراق، الوراد، مرالش، غيالن، البرميجو، الجيار،(

 )الشودري، داوود، شولو، ھروس، القنيشي، الفزكاري
                                                                                                                               

√ 
٢١ 

١١٢٦ 
 ٩/جمادى األول/ ھـ١١٤٣
 ذي القعدة/ ھـ١١٥٠

  قسمة تركة-
  قسمة تركة-

توفي الحاج قاسم خطاب المدعو فدريك األندلسي الذي كان واسع الثراء حيث خلف 
فتم تقسيم ھذه التركة بين ... عدد كبير من الديار والجنان والمواشي واألفران والحلي

 .ة وعوالي وأشقائهزوجته رقية وابنتيه عائشة وفاطم
ثم وفاة الزوج وتقسيم . تقسيم إرث السيدة عائشة بنت الحاج قاسم على زوجھا وأبنائھا 

 .التركة على أوالده
 )شالل، غبجون، قبريرة، بن طور، الرثوث: لوكس، الذمي(
√ 

٢٢ 
 ٨/جمادى الثانية/ ھـ١١٤٨
 ھـ١١٤٨

 ـ شراء دار
  شركة-

سي التطاوني من البائع له بن الحاج محمد اشترى السيد الحاج محمد رغون األندل
 لوكس دارا

إثبات أن شراء الدار كان مناصفة بين السيد الحاج محمد راغون وابن اخيه السيد 
 .الحاج عبد هللا ابن الحاج المھدي راغون

√ 
٢٣ 

 شعبان/ ھـ١٢٠٨



 ١٠

 جمادى الثانية/ ھـ١٢٠٩
  شراء جزء من دار-
  طلب شفعة-

لتاجر الحاج العربي راغون األندلسي النصيب الذي يملكه اشترت السيدة فاطمة بنت ا
 .السيد عبد الكريم بن السيد الحاج محمد راغون من الدار

 .تمكن الشركان من الشفعة في شراء جزء من الدار المذكورة أعاله من المشترية
√ 

٢٤ 
 ذي الحجة/ ھـ١١٣٠
 ١١/رمضان/ ھـ١١٦٤
  ٢٧/ذي الحجة/ ھـ١١٦٤

  شراء األروى-
 ء األورى شرا-
  قسمة تركة-

 شراء عمر بن عبد السالم المزوري جميع األورى بحومة الطرنكات من السيد الحاج 
 .محمد بن قاسم العزيري األندلسي التطواني

بعد وفاة السيد محمد بن عبد السالم المزوري ورثته زوجته وابنتيه عائشة ورحمة 
 عربي العزيريوشفيقة الذين أرادوا بيع األورى فاشتراه السيد ال

 …تم تقسيم تركة السيد عمر بن عبد السالم التمسماني بين زوجته المصونة رقية  
 ...وابنتيه وباقي الورثة

√ 
٢٥ 

١١٣٣ 
 ٦/ رجب/ ھـ١٢٦٢

  تقسيم الماء-
وقع اتفاق بين السيد قاسم بن احمد والحاج محمد بن سعيد السالم والحاج عبد السالم 

يد محمد عطو والمكرم قاسم الطالب والطالب قاسم سطاش والمكرم علي السمار والس
 .بورطو حول تقسيم ماء الصھريج الكائن ببوحماد

 )بيرة، بن سعيد السالوي، بن طريقة، الورياغلي(
√ 

٢٦ 
 ١٨رجب /  ھـ١١٣٩

  شھادة-
شھد السيد عبد القادر وشقيقه الحاج علي بن احمد الدودار أن السيد محمد الدودار أنفق 

  سنة٢٠مينة وبنتھا لمدة على السيدة أ
 شھادة اخرى في الموضوع



 ١١

 )رغون، قبريرة(
√ 

٢٧ 
 ذي الحجة/ ھـ١١٤٤
 جمادى األول/ ھـ١١٤٧

   توكيل-
  شراء فدان-

وكل محمد بن عبد الكريم الحمامي الريفي الطالب الحسن امعيش لينوب عنه في جميع 
 أموره

تطاوني من الوكيل الطالب اشترى السيد الفقيه محمد بن السيد عبد السالم مفضل ال
 الحسن امعيش جميع الفدان الكائن بعدوة وادي تطوان

√ 
٢٨ 

 ھـ١١٣٨
  شراء حانوت-

اشترى السيد الحاج عبد السالم بن الطالب احمد العدي الفاسي اصال التطاوني دارا 
 .جلسة حانوت من البائع له محمد العربي اخديم

 )بوعسل(
√ 

٢٩ 
 صفر/ ھـ١٠٩٢
 ٢٩/ثانيجمادى ال/ھـ١٠٩٢
١١٠٩ 
١١٣٧ 

  قسمة تركة-
  ھبة-

توفي السيد أحمد بن علي الزغاري التطاوني وفي ملكيته دار بالرباض األسفل من 
 .تطوان وثالثة فدادين، فورثته زوجته عائشة حمدون وأوالده أحمد وأمينة

 الواحد  من الدار لولدھا احمد ١/٢وھبت المصونة عائشة بنت احمد حمدون جميع 
 ءامنةوشقيقته 

√ 
٣٠ 

 جمادى األول/  ھـ١١٣٧
 صفر/ ھـ١١٣٨

  قسمة تركة-
  شراء دار-

توفي السيد الطالب ابراھيم بن محمد قسوطة التطاوني فورثته زوجته عائشة بنت 



 ١٢

محمد الشايب وأوالده عبد السالم وعلوة  وصفية وخديجة والطاھرة ورحمة وباقي 
 .الورثة فقسموا الدار وعدد من الفدادين

بد السالم بن أحمد المريبح التطاوني من البائعين له أحمد وعلي والمصونة اشترى ع
 .علوة وشقيقتھا خديجة ، ورحمة والطاھرة جميع الدار الكائنة بحومة العيون

 )الجعيدي(
√ 

٣١ 
 ٢٣/ذي الحجة/ ھـ١١٣٣

  شراء فدان-
ائع له اشترى السيد الحاج عبد الرحمان  بن الطاھر بايص التطاوني األندلسي من الب

السيد الحاج محمد بن قاسم العزيري التطاوني األندلسي جميع الفدان الكائن بالمرة 
 خارج تطوان

 )بن عنكاص، بن حمامة، كريش، البطاوري(
√ 

٣٢ 
 جمادى األولى/ھـ١١٣١

  غرسة٤/١ شراء-
اشترى السيد الحاج محمد بن عبد الرحمن الحلوي الفاسي التطاوني من البائع له السيد 

   المتبقى له في غرسة المرة٤/١ابن السيد علي ابريل األندلسي التطاوني جميع محمد 
√ 

٣٣ 
 ٢٣ربيع األول / ھـ١١٥٠

  شھادة خبرة-
تقدير الخبراء للثمن الواجب أداؤه من طرف الحاج علي بن مومن الطوب مقابل  الماء 

 .للحمام خالل السنة
 )برميجو، الطوب، الفتوحالحضري، البراني، البلنسيانو، الزريقي، شرية، ال(
√ 

٣٤ 
 ٤/جمادى الثاني/ھـ١١٥٥

  وثيقة الصلح-
وقع الصلح بين األخوة محمد بن عبد هللا بن زاكور الفاسي ثم التطاوني واوالد شقيقه 
السيد العربي عبد الرحمن وعبد الكريم وشقيقتھم عوالي ووالدتھم فاطمة بنت عزوز بن 

 . الدار من٥/٣زاكور فخرج األخوة وأوالدھم ب 
√ 

٣٥ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢٠٦
 ذي القعدة/ ھـ١٢٠٦



 ١٣

 صفر/ ھـ١٢٠٨
  شراء جنان-
  دار٤/١ شراء -
  عقد زواج-

اشترى الحاج محمد أبري التطاوني ونائبا في الشراء عن فاطمة بنت الحاج محمد  
الحاج األندلسي من البائع الحاج عبد العزيز بن السيد الحاج عبد الرحمان البرميجو 

 .لجنان الكائن بالطوابلجميع ا
اشترت السيدة فاطمة بنت المرحوم السيد الحاج محمد راغون األندلسي التطاوني من 

 . الدار في الشياع٤/١البائع لھا المعلم الحاج علي بن عبد السالم الفخار جميع 
  ھـ١١٥٨زواج البرميجو ببنت الحاج 

لو، الوزير، الدجعيدي، بن حليمة، الشربي، الخريرز، التبين، بليوة، الشبنيا(
 )المصمودي، الحجام، السالسي، شندير

√ 
٣٦ 

 / ربيع ؟ ١١٥١
  شراء فدان-

اشترى الفقيه السيد محمد بن الحاج الحسن اسماعيل الشريف التطاوني من البائع له 
 .الحاج محمد بن علي لشقر التطاوني جميع الفدان بالسوير خارج تطاوين

 )مامي(
√ 

٣٧ 
 ٢٢/ ةذي القعد/ ھـ١١٧٥

  شراء فدان-
اشترى الحاج عبد الرفيع ابن السيد محمد فرطوط األندلسي من البائعين له السيد الحاج 
عبد السالم بن السيد علي الفردال والسيد عبد السالم الحاج علي بن األمين نائبا عن 
نفسه وابن األمين نائبا عن محجورته الطاھرة جميع الربع الواحد من الفدان الكائن 

 .لدشيراتبا
 ١١٥٢نسخة وصية الفردال 

√ 
٣٨ 

 ذي القعدة/ ھـ١١٨٣
 ذي القعدة/ ھـ١١٨٣
 ذي الحجة/ھـ١١٨٣

  قسمة تركة-
  إثبات دين-
  شراء فدان وغرسة-



 ١٤

 تقسيم تركة الحاج عبد المجيد بن عبد السالم القصيبي والتي تشمل دار بحومة 
يقتيه رحمة وفاطمة  فدادين وغرسة بين زوجته وشق٣طرنكات وعدد من الجنانات و
 . للحاج عبد السالم ومحمد السلوي٣/١وكذا بيت المال كما أوصى ب 

شھد السيد عبد المجيد بن عبد السالم القصيبي أن في ماله وذمته لزوجته فاطمة بنت 
 . مثقال٢٦علي السلوي 

اشترى الحاج محمد بن علي الفزكاري التطاوني من البائع له الحاج عبد السالم بن 
 .دي السلوي جميع الفدان بالشبار والغرسةالمھ

 )الصباغ، بايص، الزراد، الموذن، الفزكاري(
√ 

٣٩ 
 ٥/محرم/ ھـ١٢٢٤
 ٥/ذي الحجة/ ھـ١٢٤٢
 ١٤/ربيع الثاني/ ھـ١٢٤٣
 ٦/محرم/ ھـ١٢٦٩
 ھـ١٢٦٣
 ذي الحجة/ ھـ١٢٤٢
 جمادى الثاني/ ھـ١٢٤٤

  شھادة وفاة-
  جلسة حانوت٤/١ شراء -
 وت جلسة حان٤/١ شراء -
  شراء جلسة حانوت-
  شھادة-
  شراء جلسة حانوت-
  قسمة تركة-

 ١٢٢٠شھد مجموعة من الشھود أن الحاج محمد بن اسماعيل التطاوني توفي بالشام 
 الواحد من ٤/١اشترى السيد الحاج عبد الغفور ابن الفقيه الحاج احمد اسماعيل جميع 

 .جلسة حانوت الكائنة بسوق العطارين
حسن بن السيد احمد بكور التطاوني من البائع له السيدة محمد بن الفقيه اشترى السيد ل

 الواحد من جلسة حانوت الكائنة بسوق ٤/١السيدة الحاج  أحمد اسماعيل جميع 
 .العطارين

اشترى األمين السيد عبد هللا ابن المرحوم عبد السالم من المصونة فاطمة بنت عبد 
 عطارينالسالم الصباغ جميع جلسة حانوت بال

اثبت الشھود أن جلسة الحانوت برحبة الكتان كانت في ملكية المعلم السيد احمد 
 .البايص

ّاشترى السيد عبد السالم بن علي عمير التطاوني من البائع له السيد محمد اليعقوبي 
 جميع جلسة الحانوت المذكور أعاله



 ١٥

فطومة بنت عبد السالم بعد السيد وفاة عبد السالم تم تقسيم جلسة الحانوت بين زوجته 
 .الصباغ و بيت المال

اسماعيل، بن شق الطير، أفيالل، بكور، عمير، اليعقوبي، بن كيران، بايص، ليون، (
القنيشي، فريفر، التوزيني، الرفاس، الدقاق، بن سلمون، السكيرج، المطرش، المثني، 

 )الشاعر، أمحلي، بوالعيش المدعو الصبان
√  

٤٠ 
 ١١ذي القعدة / ھـ١١٦٥

  قسمة تركة-
بعد وفاة الحاج بن قاسم العزيري التطاوني فورثته زوجته رقية بنت احمد البرو 
اوأوالدھا أمنة والعربي وعيسى وفاطمة ومنانة وبعد وفاة عالية والزوجة ومنانة نشب 

 .نزاع بين باقي الورثة
√ 

٤١ 
 ٤/ ذي الحجة/ ھـ١١٦٤
 ٤/ ذي الحجة/ ھـ١١٦٤
 قسمة تركة -
 وثيقة صلح -

توفي السيد الطاھر بن عبد السالم بن محمد بنعيسى بن عبد الوھاب الشريف لما 
الحسني العلمي فأحاط بإرثه ولده السيد الھاشمي ولما توفي ھذا األخير ورثه أوالد أخيه 

 سيد محمد وجميع إخوته لألب سيد علي، طاھر وعبد السالم 
 .ميع الديناسقط السيد محمد افيالل نيابة عن نفسه وعن جميع إخوته ج

√ 
٤٢ 

 ٢٠/جمادى األول/ ھـ١١٦٨
 رجب/ ھـ١٢٠٦
 رجب/ ھـ١٢٠٦

  اعتراف-
  توكيل-
  قسمة تركة-

 ٣/١اعترفت المصونة رحمة بنت الحاج احمد السباغ بأنھا اشترت من مالھا الخاص 
 الدار الكائنة  بالمالح تطوان تحت جامع الكبير مع فدانين ٢/١الدار الكائنة بالكوشة 

 بشبريط 
لت السيدة فاطمة بنت المرحوم القايد سيد محمد لوكس األموي الشريف موالي عبد وك

الخالق بن عبد السالم الحسني لينوب عنھا في قسم متروك والدتھا المرحومة السيدة 
 رحمة صباغ توكيال تاما



 ١٦

بعد وفاة السيدة رحمة بنت الحاج احمد الصباغ ورثھا أوالدھا عبد الكريم لوكس 
 كلثوم وفطومة ورقية ومنانة، فاشترى الفقيه السيد الحاج عبد الكريم بن والشقيقات أم

 .الحاج المھدي اللبادي األندلسي التطاوني نصيب كل الورثة
الصباغ، ناھون، بن دالك، عشيرة، الخطيب، البطيوي، شندير، الشربي، لوكس، (

 )البھاري، بن ريسون، اللبادي
√ 

٤٣ 
 ٢٦/ ذي الحجة/ ھـ١١٦٣
 ٢٤/ حرمم/ ھـ١١٤٣
 ٢٧/ صفر/ ھـ١١٥٦
 ٢٦/ ذي الحجة/ ھـ١١٦٣
 ١٤/ جمادى الثاني/ ھـ١١٦٤
 ١٧/ ذي القعدة/ ھـ١١٧٧

  قسمة تركة-
  الوصية -
  التزام-
  عقد زواج-
  وضع خطة االراثة-
  شراء غرسة-

 متخلفه  فقسم ٣/١لما توفي  عبد السالم محمد البطيوي عرف التطاوني فترك جميع 
 يقسم ٢ لصھرته المصونة نونة بنت العباس الجبلي والنصف أعطي١نصفين، النصف 

كذلك نصفين األول أعطي لروضة الوالي الصالح سيدي الصعيدي  والثاني لمسجد 
 .المزدع 

 حضور المصونة نونة والتزمت بعدم الرجوع في الوصية
 تزوج المكرم عبد السالم بن محمد البطيوي بالشابة ءامنة الحاج احمد عبيس

 .تولية ناظر المواريثلقد تم 
اشترى السيد الحاج احمد السيد محمد األمين األندلسي التطاوني من البايع له السيد 

 .أحمد السيد الحاج محمد الرامون جميع الغرسة
البطيوي، عبيس، الجبلي، الكراصي، المكناسي، شارية، المسوس، قشطلي، الوزير، (

 )ابن المين، الرامون
√ 

٤٤ 
  ھـ١١٦٢
١١٩١ 
١١٩٢ 
 ١٣/ صفر/ ھـ١١٩٣



 ١٧

 ربيع الثاني/ ھـ١١٦٤
 ٩/ صفر/ ھـ١١٩٣
 ٩/ صفر/ ھـ١١٩٣

  تبرئة ذمة-
  دار٤/١ شراء -
  شراء دار-
  رھن-

بعد ان ادعت المرأة بريكة الكناوية معتقة راغون على المرأة فاطمة بنت أحمد رحال 
عادت السيدة  الدار مقابل ذلك المال ٤/١أن بذمتھا مقدار من المال لھا فرھنت فاطمة 

 . الدار وبرئت ذمة السيدة فاطمة٤/١فاطمة ودفعت الدين للسيدة بريكة و أعادت لھا 
 الواحد من الدار من ٤/١اشترت السيدة فاطمة بنت المعلم احمد رحال التطاوني جميع 

 .زوجھا عبد السالم أحمد صيور
ئعة له فاطمة بن اشترى السيد الحاج علي بن السيد المھدي القرطبي التطاوني من البا

 .احمد رحال جميع الدار
قبض السيد احمد الحاج على جميع الدين الذي كان بذمة السيدة ءامنة بنت احمد كريش 

 .بمقتضى ذلك عاد إليھا رھنھا وتملكه تملكا صحيحا
 )صيور، التسولي، البراني، الكندوز، أشماخ، السقا، قلينة، برنجينة(
√ 

٤٥ 
 ٢٧/ شوال/ ھـ١١٦٥
  ٥/ رجب/ ھـ١٢٠٠

  شراء فدان-
  شھادة-

اشترت المصونة طامة شندير جميع الطرف من الفدان الكائن بظھر العمارة والذي 
 .يحده ملك غزيل والطريق ونوادر أجانة

طلب السيد بن الحاج عبد السالم بن يوسف التطاوني من موالي الطاھر علي الشريف 
اله فرضي وحضر عين المكان الصلعي أن يسلم له جميع حدود البالد المدروسة أع

 بحضور شھيدين فتم توضيح حدود الفدان
 )السباعي، بن يوسف، أجانة(
√ 

٤٦ 
 جمادى األولى/ ھـ١١٦١
 قسمة تركة -
 تقييد ما تركه الحاج محمد رغون -

لما توفي السيد الحاج محمد بن السيد الحاج امحمد ابن علي راغون ورثته زوجته 
ي منضوصة وأوالده الحاج محمد والحاج عبد الكريم عالية بنت الفقيه السيد الحاج عل



 ١٨

 ألوالد أوالده لقد كان ھذا الشخص ميسور يملك ٣/١ونونة وشاشة وفاطمة كما أوصى 
الكثير من الدور والحوانيت واالراضي واالراحي واألجنة والغرس والحلي ودراھم 

 ...الناضة
 )تينرغون، منضوصة، البروبي، البراني، القنيشي، الوزير، مر(
√ 

٤٧ 
 محرم/  ھـ١١٦٠

 قسمة تركة
بعد وفاة السيد محمد بن السيد الحاج عبد الرحمان الشربي التطاوني ورثته زوجته 

 .عائشة بنت الحاج محمد ھالل و أوالده الحاج عبد الكريم وعبد هللا وفطمة ورقية
 )الشربي، ھالل، الصحاف، الفتوح، بايص، قبريرة(
√ 

٤٨ 
 صفر/ ھـ١١٦١

  شراء دار-
اشترى عبد الكريم بن السيد احمد اللبادي من البايع له السيد التھامي بن عبد السالم 

 . من الدار الكائنة بزنقة المقدم٢/١البناي التطاوني جميع 
√ 

٤٩ 
 ٢٧/ شوال/ ھـ١١٦٥
 ١٠/ شوال/ ھـ١١٧٣
 ٣/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٠٠

  شراء فدان-
  شراء أرض-
  شراء فدان-

 السيد محمد بن سعيد شندير التطاوني جميع الطرف من اشترت المصونة طامة بنت
 .الفدان الكائن بظھر العمارة من والدھا السيد محمد بن سعيد الشندير التطاوني

اشترت السيدة طامة من ابيھا السيد بن سعيد شندير التطاوني جميع األرض المجاورة 
 .للفدان المذكور

 .سقوي الكائن بالعمارةاشترت السيدة طامة من ابيھا جميع الفدان ال
 )غزيل، اجانة(
√ 

٥٠ 
 ٢٣/صفر/ ھـ١١٦٦

 نسخة عدة رسوم مع فتاوي في الموضوع
 وصية -

أوصى السيد العربي بن محمد التلمساني لزوجة عمه السيد الحاج قاسم بن سعيد 



 ١٩

التلمساني على جميع ممتلكاته وكذا على زوجته كما أوضح الشركه التي بينه وبين ابن 
 .مد الدباغعمه السيد اح

√ 
٥١ 

 ٢١/ ذي الحجة/ ھـ١١٦٨
 ربيع الثاني/ ھـ١١٧٦
 ربيع الثاني/ ھـ١١٧٦

  وصية-
  توكيل-
  قسمة تركة-
 .تركته ألوالد أوالده٣/١ السيد الفقيه عبد السالم محمد احراث الحزمري -

وكلت السيدة رحمة بنت السيد محمد احراث ولدھا عبد السالم من زوجھا حسين 
 .عنھا في جميع أمورھاالقرطبي لينوب 

 .بعد وفاة السيد عبد السالم محمد احراث تم تقسيم تركته بين ورثته
 )الجعيدي(
√ 

٥٢ 
١١٣٢ 
 ١٤/ رجب/ ھـ١١٧٥
 ١٤/ جمادى األول/ ھـ١١٧١
 ٢٢/ ربيع األول/ ھـ١١٦٣

 نسخة عدة رسوم
 وصية

  قسمة تركة-
  قسمة تركة-
  وصية-

ني فورثته زوجه فاطمة بنت قاسم عاشير لما توفي الحاج عبد السالم الغازي التطاو
 من ٣/١واوالده عبد القادر ورقية ومحمد وفاطمة وعائشة ورحمة وكان قد أوصى ب 

 .تركته ألوالد أوالده
 .لما توفيت المصونة فاطمة بنت قاسم عاشير فورثھا ابناؤھا

  من تركته ألوالده الذكور٣/١أوصى السيد الحاج عبد السالم الغازي ب 
ي، طانية، مكو، داوود، ھارون، عاشير، الغر، المطرون، الغماد، الحرفوش، الغاز(

 )بن شخطير
√ 

٥٣ 
 ٢٦/ شعبان/ ھـ١١٧٢



 ٢٠

  زواج-
َ القائد محمد بن مسعود …لقد تم الزواج بين السيد ة فاطمةابن عبد الفضيل الخلطي و 

 الدكالي
 الوثيقة ممزقة وبھا عدة ثقب: مالحظة

√ 
٥٤ 

 ١٠/ محرم/ ھـ١١٧٠
 ادة إثبات ملكية غائب شھ-

لقد ثم إثبات أن السيد الحاج عبد السالم بن محمد بريروا الذي كان غائبا رجع فسلم له 
 محمد بن عبد الرحمن السريفي ماله

√ 
٥٥ 

 ٢٨/ جمادى الثاني/ ھـ١١٧٨
 نسخة رسوم

  صلح-
يشھد الشھود أنھم يعرفون السيد محمد الشيخ القجيري الغربي الخلوفي معرفة تامة 

معه يشھدون ان الصلح صدر عنه وعن إخواته مع الشريف الخضر بن ادريس و
 .العلمي
 الرسم يھم عائالت من مدينة أصيلة: مالحظة

√ 
٥٦ 

١١٥٦ 
 ٢٣حجة  / ١١٧٣
 ١٣صفر /  ھـ ١١٩٠
 ٢شوال  / ١١٩١
 ١٨/ جمادى األولى/ ھـ١١٩٧
١٢٠٠ 

 نسخة عدة رسوم
 قسمة تركة -
 صداق -

فورثته زوجته فاطمة بنت الحاج غانم وعلي ورحمة توفي السيد الحاج احمد المدوري 
وعائشة ومنانة وخديجة وشاشة فتم تقسيم داره الكائنة بالطالعة والجنان الموجود 

 …بحومة بوجراح
العياط، البراني، الجندوز، أشماخ، الوزير، الحلفاوي، زنيبر، بن طريقة، البولو، (

 )مان، صالشالبجوقي، أجدور، طكوك، بايص، الفتوح، مارين، قز
√ 

٥٧ 



 ٢١

 ١٤/ صفر/ ھـ١١٧٨
  حكم دعوى-

تم الفصل بين السيد الحاج محمد بن الحاج علي الشاط وبين ابن عمه السيد عبد 
 ...العزيز

√ 
٥٨ 

 رجب / ھـ١١٧٣
 نسخة عدة رسوم

  قسمة تركة-
 .مفاصلة السيد احمد الشاط االندلسي التطاوني

اللبادي، مدينة، البروبي، الرشي، ملينو، رغون، البراني، قشطلي، الوزير، بركة، (
 )الخلطين منضوصة، الكراصي

الوثيقة تحتوي على رسوم ورسالة لكنھا غير واضحة ألنھا تعرضت : ملحوظة
 .لإلتالف

√ 
٥٩ 

 محرم/ ھـ١١٧٥
  شراء فدان-

باع السيد محمد بن سعيد شندير لبنته طامة جميع طرف من الفدان الكاين بظھر 
 .العمارة من حوز تطوان

√ 
٦٠ 

١١٥٧ 
 صفر/ ھـ١١٧١
 ١٨/ جمادى األولى/ ھـ١١٧١
 ١٨/ جمادى األولى/ ھـ١١٧١
 رجب/ ھـ١١٧٢

 نسخة رسم
  قسمة تركة-
  شراء جنان-
  شراء جنان-

توفيت المرحومة شاشة بنت محمد الحاج اليوسفي التطاوني فورثھا زوجھا الطالب ابن 
ركتھا من جنان واألراضي علي بن الفقيه اللغزاوي التطاوني ووالدھا، فتم تقويم ت

 وتوصل الورثة بمستحقھم من المال
اشترى السيد الحاج عبد القادر بن علي المطرون التطاوني من البايع له السيد اللغزاوي 

 .جميع جنان الكاين بطبولة



 ٢٢

اشترى السيد الحاج بن عبد الرحمان مامي التطاوني من البائعة له خالته رقية بنت 
 .ازي جميع طرف جنان عطيل المسمى طابولةالحاج عبد السالم الغ

√ 
٦١ 

 ھـ١١٧٣
 تعذرت قراءتھا ألنھا ممزقة كليا تقريبا

 )الرفاس(
√ 

٦٢ 
 ٨رجب  / ١١٧٨
 رجب/ ھـ١٢٠٠

 قسمة تركة
بعدما توفيت المصونة فاطمة بنت الحاج علي مدينة األندلسي ورثھا أوالدھا الحاج 

  الكريم ابن الحاج العربي بنونةمحمد وعبد السالم ابنا الحاج العربي بركة وعبد
 )الغراندي(
√ 

٦٣ 
 رجب/ ھـ١١٧٢
١١٩٥ 
١٢٠٣ 

 عدة شھادات
  قسمة تركة-

توفيت المصونة أمنة بنت الحاج محمد الزقيربة األندلسي ورثھا زوجھا عبد السالم بن 
 .زريق وأوالدھا

 .دبعد ذلك قام ورثتھا ببيع غرسة بمغارة سيدي مصباح وللسيد عبد الكريم بن محم
 )باسعيد، الخلطي، رح، الجعيدي، الخيروني(
√ 

٦٤ 
 شوال/ ھـ١١٦٣

 عدة شھادات
 وصية -
 زمام االصول المتخلفة عن المرحوم الحاج المھدي رغون -

 .اوصى السيد عبد الخالق بن الحاج المھدي رغون بثلث تركته ألوالد أوالده
 .وبعدما توفي تم تقسيم تركته بين ورثته

 )منضوصة، مدينة(
√ 

٦٥ 



 ٢٣

١١٧٦ 
 ربيع الثاني/ ھـ١١٨٢
١١٨٥ 

  شراء العطيل-
 …اشترت آمنة بنت العباسي عمر الحشوني من البائع لھا السيد الحاج عبد القادر بن 

 جميع العطيل
 )الموذن، اللبوع، مامي(
√ 

٦٦ 
١٠٧١ 
١٠٨٩ 
١١٥١ 
 ٢/ رجب/ ھـ١١٨٦

 نسخة عدة رسوم
  قسمة تركة-

 ته وأبناؤه وأمه وعصبه أشقاؤهبعدما توفي المرحوم أحمد الجندي ورثته زوج
 )بايسة، الزرھوني، بن عدي، الرميرس، بن عمر، بايص(
√ 

٦٧ 
١١٨٧ 
 ربيع األول/ ھـ١١٨٨

  شراء أرض-
 . شقرون األرض…اشترى أحمد الحسن الزكاري من البائعة له 

√ 
٦٨ 

 نسخة عدة رسوم
 ٢٩/ شعبان/ ھـ١١٦٦

  قسمة تركة-
لى اليوسفي ورثته زوجته فاطمة وأوالده وخلف بعدما توفي السيد العربي بن الفقيه ع

 .لھا دار وجنانين
 .رسوم لطنانة+ 
 )البراني، البلدي، سعود(
√ 

٦٩ 
١١٦٦ 
١١٨٤ 
 شوال/ھـ١١٨٨



 ٢٤

 نسخة عدة رسوم
  وصية-

 نسخة ظھير مولوي بتولية خطة اإلراثة بتطوان للسيد علي العوني
  …نة طامة بنت علي   بثلث تركته للمصو…أوصى السيد محمد  بن الفقيه محمد 

√ 
٧٠ 

 صفر/ ھـ١١٨٨
 دعوى -
 شراء -

وقع نزاع بين السيد الحاج محمد بن الحاج عبد الرحمان مامي التطاوني وبين السيد 
محمد بن عبد السالم الحج البقال البوسماللي حول ساحل كائن بموضع الصوير وتم 

 تقسيم الساحل بين الطرفين وانتھى الخصام
√ 

٧١ 
 ١٦/ انيجمادى الث/ ھـ١١٨٦

  شھادة-
وقف شاھداه على ساقية يتنازع عليھا السيد محمد بن السيد احمد الحج البقال وابن  

 .عمه المفضل بن عبد السالم الحج البقال
√ 

٧٢ 
 صفر/ ھـ١١٨٨

 )مامي، الحج البقال (–) ٧٠نسخة من الرسم رقم (
√ 

٧٣ 
١١٧٣ 
 ١٤/ ذي الحجة/ ھـ١١٨٨
١١٩٠ 
١١٩٤ 
١١٩٨ 

 نسخة عدة رسوم
 سمة تركة ق-

بعدما توفيت آمنة بنت علي الزكامي ورثھا بيت مال المسلمين وكانت قد وصت بثلث 
 تركتھا للسيد احمد بن عبد هللا الناصر قليلو و أوصت أيضا للسيد المستغانمي  
 .بعد ذلك اشترى الطالب عبد السالم بن العربي جسوس جميع ثلث من الدار

 ثلث الدارَشراء حسين بن محمد بنونة من جسوس 
 شراء رقية الشرتي من بنونة ثلث الدار

 شراء علي بن عبد الوھاب الشرتي من رقية الشرتي ثلث الدار



 ٢٥

 رسوم تتعلق بالسيد علي بن الحسن الحداد
برنجينة، البراني، أبري، الصفار، لب، صمعان، الرميرو، النجار، الشويخ، صيور، (

 )ان، الشربي، الرندة، الشاطالسالسي، الروكش، قشطلي، رح، األندلسي، القط
√ 

٧٤ 
 ١٣/ جمادى األولى/ ھـ١١٨٢

  شھادة-
يشھد الشاھدان بمعرفة السيد الحاج بن محمد بن السيد عمر لوقش وجميع أوالده بنت 

 عمه رحمة وانھم تحت والية والدھم
√ 

٧٥ 
 ١٨/ رجب/ ھـ١١٨٤

  شھادة-
السالم الجنياري جنب ملك على الحاج علي البراني انه وقف على الفدان الذي بيد عبد 

 عزيمان
√ 

٧٦ 
 ٢٢/ محرم/ ھـ١١٨٤

  وصية-
أوصت السيدة طامة بنت موسى اللحالح البنزالي بالنصف الواحد من الفرس الصفراء 

 .للطلبة القارئين على قبرھا
√ 

٧٧ 
 ذي القعدة/ ھـ١١٨٥

  قسمة تركة-
ة اسماعيل وبنته بعدما توفي الحاج محمد بن الحاج محمد األشقار ورثته زوجته فاطم

رحمة وشقيقته شاشة لكن المرحوم سبق أن شھد بأن الصندوق الذي كان بحوزته ھو 
 .لزوجته الھالكة نونة بايص فأخذت ابنتھا رحمة الصندوق

شھادة السيد محمد بن الحاج محمد االشقار بأن محتويات الصندوق ھي لزوجته نونة + 
 بنت محمد بايص

√ 
٧٨ 

 ٢٣/ شوال/ ھـ١١٨٥
 ادة شھ-

شھدت المصونة فاطمة بنت السيد محمد اسماعيل الحداد أنھا تزوجت بزوجھا السيد 
 الحاج محمد األشقر فألفت بنته صبية من عامين

√ 



 ٢٦

٧٩ 
 ٢٤/ شعبان/ ھـ١١٨٩

  توكيل-
وكل التاجر السيد حميدة بن محمد السنسوا الجزائري للسيد محمدبن الحاج عبد الكريم 

 ب قبضهرغون لينوب عنه في قبض ما يج
√ 

٨٠ 
 ذي الحجة/ ھـ١١٨١

 نسخة عدة رسوم تتعلق بعائلة غيدود
  توكيل-

وكلت خديجة بنت عبد السالم غيدود السالمي  لولد عمھا الحسن بن احمد غيدود 
 .السالمي لينوب  عنھا في طلب حقوقھا

 )بايص(
√ 

٨١ 
 ٢٥/ صفر/ ھـ١١٨١

  قسمة تركة-
لعزيري فورثته زوجته خديجة بنت السيد بعدما توفي المكرم العربي بن الحاج محمد ا

احمد اجايز و أوالده محمد والمصونة رقية وكان ويملك دار بالطرنكات مصرية 
 …واألورى

 )أجايز، الصباغ، حلحول، كريش(
√ 

٨٢ 
 ١٥/ شعبان/ ھـ١١٨٥

 نسخة عدة رسوم وفتاوى
  وصية-

عه ألحمد بن أوصى المرحوم السيد عبد الرحمان ابن الحاج احمد الرشاي بثلث متا
 .المعلم احمد الفقيوي

√ 
٨٣ 

١١٨٥ 
١١٨٩ 
 ٢٩/ ذي الحجة/ ھـ١١٩١
١١٩٢ 
١١٩٣ 

 نسخة عدة رسوم
 زواج



 ٢٧

  قسمة تركة-
تضم ... لما توفيت المصونة خديجة بنت السيد احمد أجايز ورثھا والدھا وشقيقتھا رقية

 .الوثيقة قسيمة زواج وتوكيل يتعلقان بعائلة العزيري
 ) رزيمو، الصباغ، أجايز، الدوالي، اسماعيل، البروبي، بنونةالعزايري، أحراث،(
√ 

٨٤ 
 ١٠/ ذي القعدة/ ھـ١١٨٤
١١٨٥ 
١١٨٦ 
١٢٠٦ 

  قسمة تركة-
 بعدما توفي السيد محمد بن سعيد شندير تم تقسيم تركته على زوجته وبنتاه وابن شقيقه

رحمان تضم الوثيقة توكيل فاطمة بنت موسى األزرق السيد محمد بن الحاج عبد ال
 .اسماعيل لينوب عنھا في كافة شؤونھا

 )شندير، االزرق، بن حليمة، اسماعيل، البراني، السقا، حلحول(
√ 

٨٥ 
 ربيع األول/ ھـ١١٨٤

 نسخة عدة رسوم
  قسمة تركة-

توفي السيد الحاج محمد راغون فقسمت تركته على أوالده وزوجته وكان قد أوصى 
 .بالثلث ألوالد أوالده
 وصةوصية عالية منض

 )العطار، مدينة(
√ 

٨٦ 
 ٣/ شوال/ ھـ١١٢٦

 نسخة عدة رسوم
 قسمة تركة الزراد

  فندق٢/١ شراء -
اشترى السيد الحاج محمد بن العربي الموفق من البائع له النائب عن المحجور عبد 

 .الكريم بن الحاج عبد السالم عمر جميع نصف الفندق
 )بوفرح، الزراد، مصواب(
√ 

٨٧ 
 ٢٧/ رجب/ ھـ١١٨٣
١١٨٦ 



 ٢٨

١٢٠٣ 
١٢٠٤ 

 نسخة عدة رسوم
  وصية-

اوصت المصونة أمنة بنت عبد العزيز البرميجو التطاوني بثلث متخلفھا للسيد عبد هللا 
 .الجعيدي والفقيه السيد الطاھر بو سجادة

 وتضم الوثيقة توكيل أمنة للسيد محمد اليعقوبي بقبض كراء حانوتين
 .رثةوبعد وفاة العجوز آمنة قسمت تركتھا على الو

 )حماد المدعو الفقيوي، المليح(
√ 

٨٨ 
 صفر/ ھـ١١٨٩

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد الحاج المھدي الذي كان شريكا ألخيه السيد الحاج عبد الرحمان 
بايص في كثير من الفدادين وجنان قسمت ثروته بين ورثته منھم عبد الرحمان أخيه 

 ...وعبد السالم ومحمد الطاھر
√ 

٨٩ 
١١٨٩ 
١١٩٠ 
 ھـ١١٩٤
١١٩٦ 
١١٩٧ 
١١٩٨ 
١١٩٩ 

 نسخة عدة رسوم
أنھال، الموذن، السمار، :  شھادات تتعلق ببيع دار عدة مرات تذكر فيھا أسماء عائالت-

 …البراني، أجويد، المسال، اليوسفي، الشباني، بيرة، جنون، الزموري 
  بيع نصف دار-

ر مع شاشة بنت بعدما كان التاجر محمد الشباني مشتركا في نصف األخر من الدا
 الحاج اليوسفي قامت ھذه الخيرة ببيع نصيبھا لسيد عبد السالم جنون الفاسي

√ 
٩٠ 

١١٩٤ 
 فصل الخصام بين األخوين الربودي

 )الوثيقة ممزقة يتعذر معرفة محتواھا(
√ 



 ٢٩

٩١ 
 ٣/ ذي القعدة/ ھـ١١٩٧

  إبراء-
د السيد الحاج محمد شھد السيد عبد القادر بن السيد عبد السالم الجيار أنه قبض من عن

 …ابن الحاج عبد الكريم رغون سبعين مثقاال 
 )الجيار، بن يحيى(
√ 

٩٢ 
 ١٩/ محرم/ ھـ١١٩٥

  شھادة-
على السيد عبد الرحمان بن السيد عبد الكريم الصبان األندلسي أنه يعرف أن الحاج 

 علي بن الحاج عبد الباقي منضوصة كان يسقي فدانه بزيانة
√ 

٩٣ 
 األولىجمادى / ھـ١١٩٤

  من الغرسة٤/٣ شھادة في بيع -
 من ٤/٣يشھد السيد عبد القادر بن السيد الحاج عبد الكريم مدينة األندلسي أنه باع ألمه 

 .الغرسة
 . الغرسة المذكورة للسيد الحاج عبد هللا رغون٤/٣تضم الوثيقة رسم شراء 

√ 
٩٤ 

 ذي القعدة/ ھـ١١٩٠
١٢٣١ 

  شراء طرفين من األرض-
 احمد بن حسين الزكاري من البايع له احمد بن محمد عمران جميع اشترى الشاب

 .طرفين من األرض
 تعليق على ذلك+ 
√ 

٩٥ 
 ھـ١١٩٨

  شركة-
اشترك الشقيقان عبد السالم والسيد عبد هللا بن محمد عمران الشريف جميع قسمين من 

 وتم بيع ذلك الحظ للسيد زيدان. الفدان
√ 

٩٦ 
 ٢١/ جمادى الثاني/ ھـ١١٩٩

 شھادة لفيفية -



 ٣٠

أزكط، البراق، عمران، الفتوح، الخمال، أسكري، الزكموط، (شھد عدد من الشھود 
بمعرفتھم التامة للمكرم احمد بن الحسين الزكاري ) الغريم، زيان،الزكاري، امزازو

 .وأكدوا معرفتھم ألرضه المجاورة للمسجد
√ 

٩٧ 
 ١٢/ شوال/ ھـ١١٩٩

  وصية-
 الحاج عبد الكريم رغون األندلسي بثلث من تركتھا أوصت المصونة عائشة بنت السيد

 .وتحويله إلى صدقة الخبز للفقراء وعتق الممالك
√ 

٩٨ 
 ١٠/ شعبان/ ھـ١١٩٩
١٢٠١ 

  قسيمة تركة-
بعدما توفيت المصونة طاھرة بنت محمد الجعيدي ورثھا زوجھا الحاج عبد السالم بن 

 .اطمةمحمد بن يحيى الشفشاوني وابنھا محمد شرانو وأمھا ف
وتضم الوثيقة رسم شراء فدان الذي باعه السيد محمد شرانو للسيد محمد بن عبد 

 .الرحمان مامي
 )فرنشو(
√ 

٩٩ 
 ھـ١١٩٠

  شھادة-
شھد مجموعة من الشھود بمعرفتھم التامة للسيد محمد بن محمد البقال الحسني وانتماءه 

 .للقبيلة الحزمرية
 )شھادة غير واضحة أحرفھا باھتة(
√ 

١٠٠ 
 ٢١/ رمضان/ ھـ١١٩٦
١٢٠٨ 

 عدة شھادات
  قسمة تركة-

بعدما توفيت طامة بنت الحاج احمد المودن ورثتھا بنتھا حمامة وعائشة وعصبھا أوالد 
 .أخيھا الحاج محمد المودن وھما علي ومحمد وكانت قد أوصت بثلث تركتھا ألوالدھا

 )السراج، أزكط، االشھب، اللبادي(
√ 

١٠١ 



 ٣١

١١٩٣ 
 ٢٦/ محرم/ ھـ١٢٠١

  شراء نصف فدان-
 شركة اوالد بركة في فدان وقسمته بينھما

اشترى السيد الحاج بن الحاج بن عيسى بن زاير الحباسي من البائع له السيد محمد بن 
 .الحاج احمد بركة األندلسي جميع نصف الفدان

 شراء مامي الفدان من بن زاير
 )برنجينة، مامين الرامون(
√ 

١٠٢ 
 ١٠/ جمادى األولى/ ھـ١١٩٦
١٢٠١ 
١٢٠٣ 
١٢٠٦ 
١٢٠٩ 

 عدة شھادات
  قسمة تركة-

بعدما توفي السيد أحمد بن السيد محمد بوكر التطاوني ورثه أشقاؤه السيد محمد وعبد 
 .الكريم وفطومة

كما تضم الوثيقة رسم شراء غرسة للسيد الحاج العربي رغون من البائع له السيد محمد 
 .بوكر

√ 
١٠٣ 
١١٩٢ 
 محرم/ ھـ١١٩٩

 رسوم وفتوىنسخة عدة 
 توكيل -
 شراء جلسة الحانوت -

وكلت السيدة فاطمة بنت محمد الحايك زوجھا السيد عبد الكريم بن عبد القادر السراج 
 لينوب عنھا في قبض إرثھا من زوجھا األول 

نجد أيضا رسم شراء جلسة حانوت للسيد عبد السالم اليعقوبي من البائع له السيد قاسم 
 .عن ولدهالشلوبي النائب في البيع 

 )الخنشوفن الرجراجي، صالش، رغون(
√ 

١٠٤ 
 ١١/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٦٧



 ٣٢

 فتاوى+ نسخة رسوم حول ارض تنازع عليھا اھل بني سالم واھل تطوان 
 .وقع نزاع بين أھل مدشر بني سالم وبين أعيان تطوان حول أرض 

√ 
١٠٥ 
 ١٢/ شوال/ ھـ١١٨٤

 )مصورة(نسخة عدة رسوم 
  وصية-

حاج عبد الخالق بن قاسم المالطو بثلث جميع متخلفه لزاوية الوالي اوصى السيد ال
 الصلح سيدي الصعيدي 

 ونجد بعد ذلك رسم لقسمة تركة الحاج عبد الخالق المذكور
 )منديس، الصغير، أبري، الحاج(
√ 

١٠٦ 
 ١٧/ محرم/ ھـ١١٩٥

  توكيل-
وق لينوب عنھا في وكلت السيدة رحمة بنت الحاج عبد الرحمان السيد عبد السالم الدقي

 .جميع أمورھا
√ 

١٠٧ 
 جمادى األولى/ ھـ١٢٨٨

  وصية-
 .أوصى الحاج عبد السالم بن محمد الزكاري بأن الوصي على أوالده ھو ولده محمد

√ 
١٠٨ 
 جمادى األولى/ ھـ١٢٩٠

  شراء دار-
اشترى اليازيد بن السيد محمد بن طلحة الكماني ووالدته صفية بنت الحاج احمد احجو 

 .لبائع لھم تاجر احمد بن محمد العربي اللبادي جميع الغرسةمن ا
√ 

١٠٩ 
 ١٥/ ذي الحجة/ ھـ١٢٨٦

  شراء دار-
اشترى السيد احمد بن علي زيوان التطاوني دارا من البائع له الفقيه السيد احمد بن 

 .المامون الشريف العلمي نيابة عن زوجته بنت الحاج احمد الشربي
√ 

١١٠ 
 ١١/ صفر/ ھـ١٢٤٩



 ٣٣

 شراء ثلث فدان -
اشترى السيد الحاج احمد بن السيد الحاج علي الحمامي من البائع له السيد محمد بن 

 .احمد زيزان البنزالي جميع ثلث الواحد من فدان الولجة
√ 

١١١ 
 ١٣/ شعبان/ ھـ١٢٧٢
١٢٧٣ 
١٢٩٠ 

  شراء ثلثين من الدار-
ع له عبد هللا بن قدور  اشترى السيد العربي بن السيد محمد الفخار التطاوني من البائ

 المساري جميع الثلثين من الخربة بالطالعة
 )المساري، بن عجيبة، الفخار، غجو، جنون(
√ 

١١٢ 
 ٨/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٤٨

  دعوى-
قال السيد الھاشمي بن عبد الھادي الرواس أن الماء الجاري من عنصر صدينة قرب 

م زيدان أن الماء ھو في ملكه تطوان ليس ملكا ألحد بينما ادعى السيد عبد السال
 .وحوزته

√ 
١١٣ 
 ھـ١٢٧١

  شھادة بيع-
شھد السيد الحسن بن محمد الصيد الحسني العلمي التطاوني أنه باع للسيد العربي 

 .الزكاري الودراسي جميع ثالث أرباع من رؤوس الغنم
 

١١٤ 
 جمادى األولى/ ھـ١٢٣٠

  وصية-
بالثلث من التركة للطالب السيد المھدي بن أوصت السيدة أمنة بنت المعلم احمد بونيو 

 .احمد اليعقوبي الشريف التطاوني
√ 

١١٥ 
 ھـ١٢٩٢

  الوثيقة ممزقة ونصفھا اندثر-
√ 

١١٦ 



 ٣٤

 ربيع الثاني/ ھـ١٢٣٤
  شھادة-

شھد على نفسه السيد عبد السالم بن يونس الشريف التطاوني أنه قبض من التاجر السيد 
 . مثقال سكة٩٨محمد بن الحاج محمد البادي جميع 

√ 
١١٧ 
 صفر/ ھـ١٢٠٩

  بيع ثلث غرسة-
كان السيد احمد الجيش قد أوصى بثلث الغرشة ألوالد ولديه ويه بعد ذلك أرادوا بيعھا 

 .فاشتراھا منھما المعلم أحمد بن محمد اللحالح
√ 

١١٨ 
 ٢٨/ محرم/ ھـ١٢٤٣

  توكيل-
بن الحاج عبد الكريم وكلت السيدة فاطمة بنت الحاج عبد السالم رحوا للسيد محمد 

الشاط التطاوني لينوب عنھا في قبض نصبيھا من إرث زوجھا الحاج عبد الخالق 
 الحلفاوي

 )الحمامي، اللوشي، الشاط، رحو، الحلفاوي، الخياط(
√ 

١١٩ 
 ٧/ جمادى/ ھـ١٢٦٧

 نسخة رسوم
 إبراء -

د اعترفت السيدة منانة بنت الحاج محمد عمران التي كانت تسكن بدار الحاج محم
 .الزرھوني أنھا أدت له جميع ثمن الكراء

اشترى السيد عبد السالم بن محمد مشحدان الحسني البنزالي فدان من الحاج محمد 
 .الزرھوني

 )الرواص(
√ 

١٢٠ 
 ھـ١٢٩٩
١٣٠٠ 
١٣٠٩ 

  شراء جنان-
اشترى الحاج محمد المصمودي التطاوني من البائع له المعلم محمد بن الحاج أحمد  

 .يع الجنانالسكنداراني جم
ونجد أيضا أن السيد المصمودي قد باع طرف من األرض للسيد الحاج محمد الزكاري 



 ٣٥

 .وكذا فدان بركة نون بالقناطير
 )الولشكي(
√ 

١٢١ 
 ٢١/ رجب/ ھـ١٢٧٣

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد الحاج العربي عمران الودراسي أحاط بإرثه زوجته عائشة بن الحاج 

 .والده السيد محمد والحسن وأحمد وصفية وفاطمة وخديجةعمر عمران الودراسي وأ
√ 

١٢٢ 
 رمضان/ ھـ١٢١٠

  شراء ثالثة اطراف من األرض-
اشترى السيد احمد بن الحسين الزكاري من البائع له السيد احمد بن علي زيدان جميع 

 .ثالثة أطراف من األرض الكائنة بالمزارع
√ 

١٢٣ 
 ٢٩/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٦٩

  فض شركة-
عدما كانت الشقيقتين عالية وفاطمة بنتي السيد الطاھر بايص مشتركتان في الدار ب

 والمصرية و األروى والمصرية وخرجت فاطمة بالدار
 )العياط، لوقش، الشعشوع(
√ 

١٢٤ 
 ٢٧/ رجب/ ھـ١٢١٩
١٢٢١ 
١٢٣٤ 
١٢٥٢ 
١٢٦١ 
١٢٧٤ 

  وثيقة من عدد من الرسوم-
  شراء جنان-

ماري من البائع له للسيد عبد الرحمان بن علي اشترى السيد مومن بن محمد الغ
الصنھاجي وھكذا  إلى أن اشتراته في األخير السيدة ام كلثوم بنت احمد السفياني والتي 

 أوصت بنصفه ألوالد بنتھا فاطمة
 )الغماري، البنزي، الصنھاجي، السكيرج، الجبيلي، السفياني، زيدان(
√ 

١٢٥ 



 ٣٦

 ھـ١٢٢٤
١٢٢٥ 
١٢٢٨ 
١٢٣١ 

  قسمة تركة-
بعد وفاة الحاج علي فارج ورثته زوجته منانة بنت عبد الواحد أجايز وأوالده محمد 

 .وفاطمة
واشترى السيد احمد بن موسى بن كسوبة الحساني نيابة عن زوجته شامة من البائع له 

 .فارج جميع الجنان الذي في ملك المرحوم أعاله
 )أجايز، جنون، الزواق، عمران، بن كسوبة، ابن يامون(
√ 

١٢٦ 
 شعبان/ ھـ١٢٤٤
١٢٦٥ 
١٢٧١ 
١٢٨٢ 

 عدة رسوم
  شراء العطيل-

اشترى السيد محمد بن الحاج عبد السالم غيالن الشريف من البائع له محمد المزابي 
 .التطاوني والنائب عن السيدة خديجة بنت التسولي جميع العطيل

 م١٢٧١وتضم الوثيقة مشترى لجنان سنة 
 )و، الزيمون، شقارة، الشرتي، التريوسغيالن، المزابي، التسولي،ابرير(
√ 

١٢٧ 
١٢١٨ 
١٢٢٨ 
١٢٤٣ 
١٢٤٦ 
١٢٦١ 
١٢٦٤ 
١٢٦٩ 
١٢٧٢ 

 عدة شھادات
  قسمة تركة-

توفي السيد محمد سعيد البقال وترك زوجته حامال وكانت عليه ديون كثيرة قتم تقسيم 
 .تركته على بناته وزوجته وعصبة بيت مال المسلمين



 ٣٧

عه السيد محمد بن عبد هللا طبشيش للسيد الحاج حسين وتضم الوثيقة مشترى لجنان با
 .الدبدي الحوزي

 )بن مرزوق، طبشيش، الدبدي، الدقيواق، البقال، زيوزو، صالص، عطمون(
√ 

١٢٨ 
١١٩٢ 
١١٩٤ 

  إثبات دين-
أشھد على نفسه السيد ابراھيم بن عبد الرحمان الخبيزي أن في ماله وذمته لبنته أمنة 

ھا له في قفطان ورزة و شمير، كما تضم الوثيقة فض شركة خمسة وعشرين درھم دفعت
بين السيد عبد الرحمان الخبيزي وورثه صديقه كما اشترى المعلم أحمد القروش جزء 

 .من دار من الورثة في الشياع
 )الخبيزي، االزرق، بن رحمون، التازي، القروش(
√ 

١٢٩ 
 شوال/ ھـ١٢٤٦

  قسمة تركة-
ودي الشريف بين ورثته زوجته واوالده وبناته وكان قسمت تركة الحاج محمد المصم

 مثقال سكة لزوجته عائشة ٦٥السيد المصمودي المذكور  قد اعترف بان في ذمته 
 .وكان قد أوصى السيد المصمودي زوجته عائشة عن أوالده

أيوب، المصمودي، بن بخوت، أبري، السقا، الھرموش، الركينة، القصيري، (
 )رواص، المرنيسي، الودراسي، الخراز، الشولوالخالدي، بن ريسون، ال

√ 
١٣٠ 
 أوائل/ ربيع األول/ ھـ١٢٤٤

  قسمة تركة-
توفي السيد العدل الحاج عبد الخالق الحلفاوي فورثته زوجته فاطمة بنت عبد السالم 

 .رحو وعصبه بيت مال المسلمين الوثيقة غير تامة
 )الحلفاوي، رحو، الشاط، أفروخ، بن عجيبة، الرغيوي(
√ 

١٣١ 
 ١١/ جمادى الثانية/ ھـ١٢٣١

  شراء جنان-
اشترى السيد محمد بن الفقيه عبد الرحمان مارين األندلسي من البائعة له المصونة 

وتوالى ببيع ھذا الجنان . فاطمة بنت عبد السالم العوني جميع الجنان الكائن بأبي جراح
 إلى أن اشتراه السيد احمد اليعقوبي

 )زيدان، بن علي، الشلباط، البداودي، القناوي، اليعقوبيبن شق الطير، جسوس، (



 ٣٨

√ 
١٣٢ 
 رمضان/ ھـ١٢٩٢

 نسخة رسوم
  قسمة تركة-

توفي السيد محمد عبد السالم مشحيدان البونزالي مخلفا عدد من األراضي ودار سكناه 
وكان قد أوصى المرحوم زوجته . قديمة فقسمت على الورثة وھم زوجته وأوالده وبناته

 .اطمة على أوالده إيصاءة نظريةعائشة وف
ْمشحيدان، اللمين، المشاش، الزكاري( َ( 
√ 

١٣٣ 
 ٣/ محرم/ ھـ١٢٧٩
١٢٧٦ 
١٢٨٤ 

  شراء جزء من دار-
اشترى السيد علي بن حمد الطرجمان التطاوني من البائع له شقيقه الطالب عبد 

باعھا السيد الرحمان جميع ما وجب له في إرثه عن أمه من الدار الكائنة بالخرازين ثم 
 .علي الطرجمان للسيد محمد بن الحاج الشرتي

√ 
١٣٤ 
 ١٧/ شوال/ ھـ١٢٢٦

  كراء فدان-
أشھد على نفسه السيد ابراھيم بن عياد الغازي أنه اكترى الفدان الكائن بالدشيرات من 

 التاجر احمد الصباغ والسيد الفقيه عبد السالم ثالث سنين
√ 

١٣٥ 
 ٨/ شوال/ ھـ١٢١٩

 ن األرض شراء طرف م-
اشترى الحاج محمد بن عبد الرحمان مامي التطاوني من البائعين له الھاشمي 

 .الحرطيطي والسيد احمد العلوي جميع طرف من األرض الكائنة بالسوير
 )الزكيك(
√ 

١٣٦ 
 ١٨/ جمادى الثاني/ ھـ١٢١٢

  إثبات دين-
حمد بن الحاج  مثقال سكة للحاج م١٨اعترف السيد موالي المامون أفيالل أن في ذمته 

 .مسعود البرودي الفاسي



 ٣٩

√ 
١٣٧ 
 ٢٩/ ربيع األول/ ھـ١٢٢٢

  إثبات دين-
 رياالت ونصف   ٩ مثقال و١٥في مال وذمة السيد محمد بالفتح بن احمد بوخرص 

 .للسيد الفقيه المامون أفيالل
√ 

١٣٨ 
 ١٩/ محرم/ ھـ١٢١٦

  شراء أمة-
تطواني من البائع له العباس بن اشترى السيد عبد السالم  بن الحاج محمد الصباغ ال

 محمد بن كيران األمة المسماة مباركة
√ 

١٣٩ 
 أوائل/ ذي القعدة/ ھـ١٢١٠

  توكيل لشراء رؤوس معز-
دفع الفقيه الشريف الحسني العلمي موالي النادي أفيالل للسيد عمر الفاللي من مدشر 

 .نصيب من المال ليشتري له رؤوس معز... فشكارة
√ 

١٤٠ 
 ١٩/ حرمم/ ھـ١٢٦٦

  شراء طرف من األرض-
اشترى السيد الحسن بن الطاھر الفقيه الودراسي من البائعين له عائشة بنت عمر بن 

 .جلون وفاطمة بنت عبد السالم الجرتي جميع طرف األرض بمدشر بونزال
 )الجزارن مشحيدان(
√ 

١٤١ 
١٢٩٢ 
 ١٢/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٩٥

  شراء أرض-
أجانة الودارسي من البائعة له شاشة بنت محمد العربي اشترى السيد محمد بن محمد 

 الودراسي جميع األرض بأبي نزاال
 )الزكاري(
√ 

١٤٢ 
 ٩/ صفر/ ھـ١٢٩٤

  إثبات بيع دار-



 ٤٠

 سنة كانت قد باعت جميع الدار ٢٠أشھدت العجوز عالية بنت محمد الرباحي أنھا بنحو 
 .الكائنة بالطالعة للسيدة رحمة بنت الزبير

 .السيدة رحمة بيعت الدار من طرف الورثة للسيد محمد بن عبد القادر جنونوبعد وفاة 
 )قريبان، النحور، تناسة(
√ 

١٤٣ 
 ١٢/ محرم/ ھـ١٢٨٩

  صلح-
تدخل السيد الحاج عبد السالم بن محمد الزكاري بين األخوة محمد واحمد  وفاطمة 

ألرض أوصت ورحمة وخديجة أوالد الحاج عمران في الصراع الذي بينھم  حول ثلث 
 .به جدتھم بأن اشتراه منھم

 )شاقور(
√ 

١٤٤ 
١٢٣٤ 
 ٢٣/ شوال/ ھـ١٢٥٧

  وصية-
أوصى السيد محمد بن محمد الفزكاري التطاوني أنه إذا مات يخرج من جميع تركته 
ثلث ويوقف ما فضل تعتق منه رقبة مومنة قادرة على الكسب ونصيب يصرف عليه 

ق على المساكين والباقي يوزع على أوالد يوم موته وما بقي يشترى به طعام ويفر
 .أبنائه

√ 
١٤٥ 
 ١٢/ شعبان/ ھـ١٢٩٣

  إبراء ذمة-
اعترف السيد عبد السالم بن محمد الزكاري أنه قبض من السيد محمد الغماري أجرته 

 .وكسوته
√ 

١٤٦ 
 ١٣/ جمادى األول/ ھـ١٢٧٣

  شراء نصف فدان-
من البائعة له رحمة بنت عمر اشترى السيد مفضل بن عبد السالم شاقور الشريف  

 غلوضو جميع نصف فدان بمزارع بونزال
 )غلوضو، الغناي(
√ 

١٤٧ 
 ٦/ رجب/ ھـ١٢٨٠



 ٤١

  إثبات بيع-
أشھد على نفسه  السيد  محمد عيسى أجزناي أنه باع فدانين للسيد محمد بن عبد السالم 

 .مشحيدان الودراسي
 )السمون، امزازو(
√ 

١٤٨ 
 ٩/ صفر/ ھـ١٢٦٩

  شراء فدان-
اشترى السيد عبد السالم بن محمد الزكاري من البائع له السيد العربي بن محمد فتحا 

 .سلمون الودراسي جميع الفدان الكائن بواد الدشير
√ 

١٤٩ 
 ٦/ ربيع األول/ ھـ١٢٣٦

  شراء جنان-
اشترى السيد الحاج احمد السيار يدعى غطيس التطاوني من البائع له عبد هللا بن الحاج 

 .ميع الجنان الكائن بالمحنشعلي رزوق ج
√ 

١٥٠ 
 ١٧/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٠٨

  شراء فدان-
اشترى السيد احمد بن الحسين الزكاري من البايع له الطالب السيد محمد بن الحاج 

 العربي عمران جميع الفدان المعروف بالموقع المسمى بالمسمطرين
√ 

١٥١ 
 ھـ١٢٨٥

  شراء فدان-
سعيدي الوراقي من البائعة له خديجة بنت احتاش اشترى محمد بن احمد اليزغي ال

 جميع الفدان
√ 

١٥٢ 
 ٤/ رجب/ ھـ١٢٠٢

  شراء دار-
اشترى الطالب محمد بن احمد الفزكاري الودراسي من البائعة له رحمة بنت السيد 

 .محمد الطويل الشريف العباسي جميع دارھا بحومة العيون
√ 

١٥٣ 
 ١٧/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٦٩



 ٤٢

  إثبات دين-
ذمة الحاج محمد بن المھدي بايص للسيد الحاج عبد الكريم بن عبد الوھاب لوقش ب

  مثقال موزونات ١٥التطاوني 
 )لوقش، بايص، النجار، الشعشوع(
√ 

١٥٤ 
 ١١/ ربيع األول/ ھـ١٢٥٦

  شراء فدان-
اشترى السيد عبد السالم بن احمد عمران الحسني من البايع له الطالب األجل محمد بن 

 .لعالمة عبد الغفور ابن قريش جميع ثالثة أرباع فدان بأبي نزالالفقيه ا
ثم اشتراه السيد ع السالم بن عمر مشحيدان الحسيني الودراسي ثم اشترى السيد عبد 

 جميع الفدان...السالم بن عمر مشحيدان الحسيني
√ 

١٥٥ 
 ٢/ جمادى األولى/ ھـ١٢٦٤

  كراء دار-
يص من عالية بنت الطاھر بايص واجبھا من اكترى السيد الحاج محمد بن المھدي با

 الدار بالطرنكات
 )لوقش، الشعشوع، أجزناي(
√ 

١٥٦ 
١٢٢٣ 
 ١٤/ ربيع األول/ ھـ١٢٩٠

  شراء بيت-
اشترى السيد احمد بن احمد شاقور من البائع له السيد محمد بن سليمان التطاوني جميع 

 .البيت بالطالعة ثم تواتر شراؤه مع أشخاص اخرين
 )لمتيوي ابن االحمركنون، ا(
√ 

١٥٧ 
 ھـ١٢٨٨

  قسمة تركة-
بعد أن توفي الحاج احمد القناوي ورثته زوجته رقية بنت عبد الخالق الصفار وبنته 
عالية بنت عبد الكريم إسماعيل وعصبه أشقاؤه وكان قد أوصى بالثلث ألوالد شقيقه 

 الحاج عبد السالم
بن عبود، المسطاسي، الجزيري، أغربي، الخالدي، الملياني، الشرتي، اللبادي، (

 )الشمشام
√ 



 ٤٣

١٥٨ 
 ٢/ ربيع األول/ ھـ١٢٩٤

  شراء فدان-
اشترى السيد احمد شعشوع من البائع له اليھودي موسى يعقوب ابن دھان جميع الفدان 

 .قرب سيدي أبي حاجة
الريفي، أفيالل، بن شق الطير، الدوالي، بوھالل، صالص، المصمودي، الصروخ، (

 )اريبن دھان، الزك
√ 

١٥٩ 
 ھـ١٢٦٧
 دعوى -
 فتوى -

لما كانت المرحومة فاطمة بنت احمد بن مرزوق مريضة في المرض الذي ماتت فيه 
باعت لبنتھا عائشة الفزكاري غرسة ولما توفت جاء الورثة ورفضوا ھذه البيعة بحجة 

 .أن المرحومة كانت مريضة
√ 

١٦٠ 
١٢٩٨ 
 ٢٦/ جمادى الثانية/ ھـ١٢٩٩

  شراء جنان-
سيد محمد بن محمد العمراني مشحيدان من البائع له السيد محمد الغماط جميع اشترى ال

 .الجنان الكائن بالطوابل
الرباحي، بن عبد الوھاب، الركينة، غطيسن بن الحاج حم، الغماط، الزكري، (

 )المنيالي، الرھوني، العمراني، مشحيدان
√ 

١٦١ 
 ١٧/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٦٩

  قسمة تركة-
لمصونة عائشة بنت محمد النجار ورثھا بنتاھا عالية وفاطمة بنتا الطاھر بعدما توفيت ا

 .بايص وعصبھا أوالد أخيھا احمد علي وعبد الكريم
 )لوقش(
√ 

١٦٢ 
 ھـ١٢٠٩

  دعوى-
كان بالمحنش جنان في ملك ورثة الفقيه السيد علي الشطير لكنھم أعملوه فقام السيد 

 . ھذا طالب الورثة بالجنانالطالب عبد الوھاب لصيانته وتجديده بعد ه



 ٤٤

 )الجغدال، العلوي، السقا، المصمدي، العدي، الناصر، مدينة، بن حمزة، شطير(
√ 

١٦٣ 
١٢٧٩ 
 ٤/ ربيع األول/ ھـ١٢٨٥

  شراء ساحل-
 .اشترى السيد محمد الصردو من البائع له على البقال جميع الساحل الكائن بالصوير

 )أمطماط، أشعاش، الزكيك(
√ 

١٦٤ 
 أواخر/ رجب/ ھـ١٢١٩
 قسمة تركة -
 نسخة ظھير -

 .توفي السيد محمد بن محمد جشو وال وارث له فورثه بيت مال المسلمين
 )عمران، كشو(
√ 

١٦٥ 
١٢٢٤ 
 ٢/ صفر/ ھـ١٢٢٥
١٢٣٥ 
١٢٤١ 
١٢٥٥ 
١٢٥٩ 
١٢٦١ 
١٢٨٣ 
١٢٨٥ 

  قسمة تركة-
بعدما توفي المعلم حسن بن احمد الشعيري ورثته زوجته عالية الغماري وولده حسين 

 …وخلف الھالك دويرة بالطلعة وجلسة حانوت
الشعيري، الغماري، علوش، بن صالح، االشھب، الشريف، الخياط، المروجي، اقلعين (

 )الخراز
√ 

١٦٦ 
١١٩٣ 
 أواسط/شوال/ ھـ١٢٠٧

  قسمة تركة-
لما توفيت السيدة خديجة بنت عبد الرحمن الصطاش قام ورثتھا بقسمة تركتھا فيما 



 ٤٥

 .منھم نصيبهبينھم وأخد كل واحد 
 )التسولي، المالط، بيرة، الزوير، التومي(
√ 

١٦٧ 
 ١٥/ صفر/ ھـ١٢٣٤

  شراء فدان-
اشترى السيد الحاج علي الخنوس من البايع له السيد الحاج محمد علي الخنوس من 

 .البائع له السيد الحاج محمد النشار جميع الفدان
 )البرميجو، النشار، الزبيري(
√ 

١٦٨ 
 ٢٤/ شوال/ ھـ١٢٤٩
 دعوى -
 فتوى -

ادعت السيدة الطاھرة بنت الحاج عبد الباقي الشربي أن أخاھا الحاج احمد ال يعطيھا 
نصيبھا من غلة الجنان بالطوابل ولم يعطيھا نصيبھا من تركة والدھا الذي باع الكثير 

 .منھا
 )الخياط، قشوشو، الوزاني، العطار(
√ 

١٦٩ 
١٢٧٠ 
١٢٧٢ 
١٢٩٠ 

  شراء دار-
 محمد بن عبد الرحمان الحركي من البائع له السيد عبد الھادي اشترى السيد الحاج

 السعيدي جميع الدار الكائنة بالطالعة
بن ياسين، الفتوح، غطيس، بن ثابت، الخليع، بن رحو، صيدون، الحركي، كريش، (

 )الدھري، العرود، العلوي، الغرباوي، جنون
√ 

١٧٠ 
 أوائل/ رجب/ ھـ١٢٠٢
١٢٠٩ 

  شراء دار-
د عبد السالم بن محمد أيوب من البائع له السيد محمد بن عبد هللا المكناسي اشترى السي

 جميع البيت الكائن بالجنوي
 )العدي، التومي، عمير، أيوب، بن عبد هللا، بن عليلو(
√ 



 ٤٦

١٧١ 
 ١١/ شوال/ ھـ١٢٩٤

  شراء فدان-
د النفار اشترى السيد عبد القادر جنون التطاوني من البائعتين له رقية ورحمة ابنتا عيا

 جميع الفدان
 )عاللو، الجنوني، كريمص، بوحلو، النفار(
√ 

١٧٢ 
 ١٤/ ربيع األول/ ھـ١٢٦٩

  دعوى-
لما توفيت السيدة عائشة بنت احمد النجار ورثتھا ابنتاھا فاطمة وعالية وزوجھا 
وعصبھا أوالد أخيھا إال أن ھؤالء أخرين لم يصلھم حقھم من مخلفات عمتھم حلي 

 .الدھامن أو...وأثاث 
 )بايص، لوقش(
√ 

١٧٣ 
١٢٨٤ 
 ٨/ جمادى الثانية/ ھـ١٢٨٦
١٢٩١ 
١٢٩٣ 
١٢٩٦ 

  قسمة تركة-
بعد وفاة السيد الحاج عبد السالم الورياغلي ورثه أواله السيد عبد السالم ومسعود 

 وخلف جميع المراح الكائن بابي زغالل
 )غيالن، ابن عدي، أبشير، أفيالل، قبوع، قشطيليو(
√ 

١٧٤ 
 ٢/ فرص / ١٢٧٠

  شراء طرف من األرض-
اشترى السيد الحسن  بن احمد امزازو من منانة بن الحاج محمد بن الحسن عمران 

 .جميع طرف من األرض الكائنة بمدشر بونزال
 )مشحيدان، السمون، امزازو، عمران(
√ 

١٧٥ 
 ٢٠/ ذي القعدة)  حسب رسم شبيه به١٢٧٠(
  شراء فدان-

ازو من البائعة له جدته منانة بن الحاج محمد عمران اشترى السيد الحسن  بن احمد امز



 ٤٧

 جميع الفدان
√ 

١٧٦ 
 ٢٣/ ذي القعدة/ ھـ١٢٦٩

  الرجوع في شھادة-
َبعد أن شھد السيد عبد هللا بن ج محمد والحاج احمد الطريس في شأن ملكية غرسة 

 .تراجعا عن شھادتھما
√ 

١٧٧ 
 ٢٠/ رجب/ ھـ١٢٤٢
 وصية -
 فتوى -

  الشني الودراسي بثلث متخلفه يعطى للمسجدأوصى السيد أحمد بن محمد
√ 

١٧٨ 
 ١٩/ جمادى األولى/ ھـ١٢٤٠

  زواج-
تزوج السيد الحاج علي بن عبد الكريم مسقالل بالسيد عائشة بنت محمد اسقالل الوثيقة 

 بھا رسم لبيع جنان
 )القيسي، القنيشي، البرد، شابو(
√ 

١٧٩ 
 ٨/ شعبان/ ھـ١٢٦٩

  توكيل-
 م النجار لشقيقه السيد علي لينوب عنه في جميع أمورهوكل السيد عبد الكري

√ 
١٨٠ 
 ٨/ شوال/ ھـ١٢٨٣

  محاسبة-
تحاسب الشريكان في البقر السيد الحاج أحمد بن علي أبعير والسيد أحمد بن علي 

 .زيدان
√ 

١٨١ 
 ١٧/ جمادى األولى/ ھـ١٢٣٣

  شراء جنان-
 عبد السالم الصباغ اشترى الشاب محمد مراريش من البائعين له عبد الكريم بن
 وزوجته رقية بنت الحاج الشط جميع الجنان الكائن بأبي جراح



 ٤٨

 )شابو، الشرتي، بوتدة، الغزاوي، الخالدي، العرود، البكوري، قشوشو، الصنھاجي(
√ 

١٨٢ 
 رمضان/ ھـ١٢٧٣

  شراء غرسة-
اشترى الحاج علي بن محمد الحايك نيابة عن نفسه وزوجته من البائعة له فاطمة 

 .ايك جميع الغرسة الكائنة بالمر ثم آلت إلى ورثته بعد ذلكالح
 )حجي، الغبولي، الخطابي، بن جلون، البردعي، أقلعي(
√ 

١٨٣ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢٥١

  شراء دار-
دار مناصفة بينه وبين زوجته وبعد وفاة الزوج وبيعت الدار إلى (...) كان قد اشترى 

 .أشخاص اخرين إلى أن أصبحت في ملك كنون
 )أسماء غامضة(
√ 

١٨٤ 
 شعبان/ ھـ١٢٨٤

  شراء جنان-
اشترى السيد احمد علي زيوان من البائع له الحاج عبد الرحمان البردعي جميع الجنان 

 .الكائن ببرج الشريف
√ 

١٨٥ 
 ھـ١٢٠٧

  قسمة تركة-
بعد أن توفيت السيدة رحمة بنت الطالب عبد الرحمان الصطاش قسمت تركتھا على 

 .ھا بعد تنفيد وصية الثلث لمحمد الزويربناتھا وأبناء عم
 )الحيزولي، الشنادي، الزوير(
√ 

١٨٦ 
 ١٧/ جمادى الثانية/ ھـ١٢٩٦

  شراء أمة-
اشترى السيد محمد بن سيدي أحمد بن ريسون الحسني العلمي من البائع له محمد بن 

 .الحاج عبد السالم بن عبود الحسني أمة كبدية اللون عربية اللسان
√ 

١٨٧ 
 ١٠/ ربيع/ ـھ١٢٠٨



 ٤٩

 زواج
  قسمة تركة-

لما توفي السيد عبد الرحمان بن احمد ثابت الشامسي كان في ملكيته جميع الجنان 
 الكائن بعين سعاد 

 )العربي، غنبازو، الحلفاوي، الغزاوي( 
 √ 
١٨٨ 
١٢٠٧ 
١٢٠٨ 

  قسمة تركة-
قاه بعدما توفي المكرم على بوھالل ورثته زوجته رحمة بنت علي حميمد وعصبه شقي
 أحمد وعائشة وكان قد أوصى بالثلث للسيدة خديجة القاسمي وتحبيس فدان حمامر

 )حجاج، الھرزوم، المرون، الشربي( 
 √ 
١٨٩ 
 ١٠/ جمادى األولى/ ھـ١٢٨١

  إثبات دين-
 ٥١٦ترتب للسيد الطالب عبد الرحمان اللبادي قبل الذمي ابراھيم بن شلوم ابن نايم 

 ير ونحاس أواقي ثمن سباني حر٥مثقال و
 √ 
١٩٠ 
 ١٢/ ذي الحجة/ ١٢٩١

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد احمد بن لزرق فورثته زوجته فاطمة بنت بن قاسم و أوالده محمد 

 واحمد ورحمة  وكان يملك فدانا ببو زغالل
 √ 
١٩١ 
 ١٤/ ربيع/ ١٢١٦      

  توكيل-
 لينوب عنھا في وكلت السيدة فاطمة بنت أحمد الرينة زوجھا علي بن محمد بوركيعة

 .جميع أمورھا
 √ 
١٩٢ 
 ٨/ شعبان/ ھـ١٢٩١

  شھادة-
شھد السيد عبد السالم العمراني والحاج العربي بن طلحة أن السلعة التي كان يبيعھا 

 .اللبادي ھي له



 ٥٠

 √ 
١٩٣ 
١٢٤١ 
 ٢١/ شوال/ ھـ١٢٧١

  تقسيم ماء-
عبد هللا الركينة تنازع السيد الحاج محمد بن عبد الرحمان ركينة وشقيقه وولد عمھما 

مع السيد محمد بن عبد السالم الخيروني حول ماء بركة فتم تقسيم ھذا الماء بين 
 .الطرفين
 √ 
١٩٤ 
 ٢٩/ شوال/ ھـ١٢٩٥

  دعوى-
 ٣/١يطالب السيد ج محمد الشربي السيد احمد بن عبد الكريم الخنوس اليرغيثي بدافع 

 .كراء األرحى
 √ 
١٩٥ 
١٢٠٥ 
١٢١٠ 
  أوائل/ذي القعدة/ ھـ١٢٤٥

 عدة شھادات
  وصية-

أوصى السيد الفقيه الحاج أحمد الروشاي في انه في حالة وفاته يخرج الثلث من متخلفه 
 .ألوالد أوالده الذكور واإلناث

 )السراج، الشربي، الصباغ، حمودة، بوكر، راغون، الباھي، بايص( 
 √ 
١٩٦ 
 ٦/ جمادى األول/ ھـ١٢٧٠
 إثبات دين -
 فتوى -

 . اللبادي أن في ذمته ستة آلف ومائتي مثقال ألخيه محمد اللبادياعترف السيد عبد هللا
 √ 
١٩٧ 
 ٢٢/ صفر/ ھـ١٢٩٥
 دعوى

طالب السيد عبد هللا حدة البزراتي بثمن عتروس من المعز كان محمد أمسطاس قد باعه 
 .له ولم يؤدي له الثمن

 √ 



 ٥١

١٩٨ 
 شعبان/ ھـ١٢٥١

  إثبات دين-
 .يك بتخليص ذمتھا من بنتھا طامة البقالتبرأت السيدة خديجة بنت محمد الحا

 √ 
١٩٩ 
١١٧٣ 
١١٧٩ 
١١٨٥ 
 ھـ١٢٠٨

 نسخة عدة رسوم
  قسمة تركة-

 .بعد وفاة السيد محمد بن قاسم فرنشو قام الورثة بتقسيم تركته فيما بينھم
 ...تضم الوثيقة عدة نصوص من شراء وزواج

 الشريف، زرقيق، النجار، فرنشو، الدودار، الجعيدي، البقال، مرشينة، البناي، شطير،(
 )الروكش، اليعقوبي

√ 
٢٠٠ 
 ١٩/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٩٣

  شھادة-
شھد السيد احمد مارين بأنه عاين بقر بني صالح ترعى بغرسة السيد الحاج عبد الكريم 

 الرزيني
√ 

٢٠١ 
 ٨/ رمضان/ ھـ١٢٩٣

  شراء أرض-
 جميع طرف من األرضاشترى السيد احمد احالمي من البائعين له العربي وعبد هللا 

 
٢٠٢ 
 ھـ١٢٥٤

  قسمة تركة-
بعد وفاة السيد الطالب الحاج محمد بن عبد الكريم الحريزز قام ورثته المتعددين بتقسيم 

 .تركته فيما بينھم
 

٢٠٣ 
 ١٩/ رمضان/ ھـ١٢٩٠



 ٥٢

  شراء أرض-
اشترى السيد احمد احكان الترغي من البائعة له خديجة الزياني جميع طرف من 

 ع يسمى الروض بترغةاألرض بموض
 

٢٠٤ 
 ٨/ ذي القعدة/ ھـ١٢٨٥

  ھبة-
 .وھب السيد الحاج المرزيني لزوجته خدوجة مجموعة من الحلي والمجوھرات

 
٢٠٥ 
 ١٠/ رجب/ ھـ١٢٠٤

  قسمة تركة-
 ٣/١بعدما توفي التاجر محمد عباد فورثته زوجته آمنة الشولو و أوالده كما أوصى ب 

 .يملك جلسة حانوت مع حوانيت بالخرازينمن تركته ألوالده الذكور وكان 
 

٢٠٦ 
 شوال/ ھـ١٢٨٤

  قسمة تركة-
ابن ريسون فتم تقسيم تركته بين ورثته بعد قضاء ...توفي الشريف عبد السالم بن علي 

 ...الدين الذي كان بذمته
 

٢٠٧ 
 ١٨/صفر/ ھـ١٢٨٧

  شراء الدار-
جميع الدار الكائنة بحومة اشترى السيد احمد البربر من البائع له السيد عبد الكريم 

 .الترنكات
 

٢٠٨ 
 أوائل/ ربيع األول/ ھـ١٢١٧

  وصية-
أوصى السيد محمد البلسيانو في حين وفاته يخرج من تركته كفارة سنتين يمين وتعتق 

 .منه رقية مؤمنة كما اوصى بنصيب من المال لمكفولة والدته
 .بعد وفاته تم تنفيذ وصيته 

 
٢٠٩ 



 ٥٣

 ربيع األول/ ھـ١٢٠٩
  المحاسبة-

تحاسب كل من السيد عبد الكريم راغون والسيد عبد السالم راغون حول األصول التي 
 .كان يمتلكھا

 
٢١٠ 
 ھـ١٢٣٧

  وصية-
 أوصى السيد الحاج محمد الخباز إن قضى هللا بوفاته بثلث تركته ألوالد اوالده 

 .تضم الوثيقة رسوم مقاسمة
 

٢١١ 
 ١٥/ رجب/ ھـ١٢١٢

  قسمة تركة-
وففي السيد احمد ھباط فورثته زوجته خديجة و أوالده وكان يملك جميع جنان بعدما ت

 .الكائن بخريرز
 

٢١٢ 
 ١١/ ربيع األول/ ھـ١٢٨٨

  قسمة تركة-
 .بعدما توفيت السيدة أم كلثوم جنينو فورثھا زوجھا السيد عبد هللا مامي و أوالده

 
٢١٣ 
 ٦/ شعبان/ ھـ١٢٥١

  شراء دار-
 .عالية بناتھا في فاقة وحاجة سمح لھا القاضي ببيع دار الورثةبعد كانت الحاضنة األم 

 ...ثم اشتراھا أشخاص آخرون
 

٢١٤ 
 جمادى الثانية/ ھـ١٢٣٠

  وصية-
 .أوصت السيد محمد جبار بإعطاء غرسة وصرف ثمنھا من أجل جنازتھا

 
٢١٥ 
 ٥/ جمادى األولى/  ھـ١٢٠٠



 ٥٤

  قسمة دار-
الزوجين السيد عبد السالم احراث ومنانة بنت كانت الدار الكائنة بزنقة المقدم ملك 

بعد وفاتھما تم تقسيمھا بين الورثة الذين ارادوا بيعھا فشتراھا السيد . الفقيه الجعيدي
 العربي الشربي

 
٢١٦ 
 شوال/ ھـ١٢٥٠

  شھادة-
شھد الشقيقان محمد والحاج الرزيني أنھما عن المفاوضة في جميع  في جميع أمالكھا 

 .البلد أو خارجھاسواء التي داخل 
 

٢١٧ 
 ٤/ حرام/ ھـ١٢٧٧

  شھادة-
 .شھد السيد الحضري معرفته التامة بأمالكه وجميع األرحى الكائنة بثغر ترغي

 
٢١٨ 
 ٢٠/ ذي الحجة/ ھـ١٢٨٨

  إثبات دين-
اعترف السيد الحاج عبد هللا مامي أن في ذمته قدر من المال للسيد الحسن الرھوني كان 

 .قد صرفه على بنته
 

٢١٩ 
 شعبان/ ھـ١٢٣٨

  شراء دار-
اشترى السيد محمد الحايك الحزمري من البائع له علي الصالحي جميع الدار الكائنة 

 .بمدشر بني صالح
 

٢٢٠ 
 ٥/ ذي الحجة/ ھـ١٢٢٣

  شراء نصف فدان-
 .اشترى السيد قاسم الحضري من البائع له الذمي ميمون بن شطر نصف فدان

 
٢٢١ 
 رمضان/ ھـ١٢١٢



 ٥٥

 ان شراء الجن-
اشترى الفقيھان محمد أفيالل  والسيد عبد هللا شمير من البائع لھما الطاھر الحزكور 

 جميع واجبه من جنان الكائن بحومة المحنش
 

٢٢٢ 
 ٢٦/ شوال/ ١٢٩٧

  شراء عطيل-
اشترى السيد قاسم حرشون السعيدي من السيدة رحيمة الحجيوج العطيل الكائن بواد 

 .الشجرة
 

٢٢٣ 
 رأواخ/ محرم/ ١٢٩٧

  شراء دار-
عبد هللا عمار دار بجميع ... اشترى السيد التھامي وأخيه عبد هللا البقال من البائع لھما 

 ...ما فيھا من أغراس وأشجار
 

٢٢٤ 
 ٢٤/ جمادى األولى/ ھـ١٢٣٢

  توكيل-
وكلت الزوجة رقية بنت احمد راغون زوجھا السيد الحاج محمد اللبادي لينوب عنھا 

 ...في طلب حقوقھا
 

٢٢٥ 
 ١٠/ رمضان / ١٢٧١

  قسمة أجنة-
كانت أجنة السادة عبد الكريم زبيدة ومحمد شناسة وفاطمة بنت المامون وأفيالل متصلة 

 .بعضھا ببعض ثم اختفت حدودھا بفيضان الواد فأعدوا قسمتھا من جديد
 

٢٢٦ 
 ٦/ صفر/ ھـ١٢٢٠

  شراء و إبراء-
رجي وعبد الغني السراج الفاسي كان قد اشترى السادة عبد السالم الصباغ واحمد الب

من البائعين لھم السيد الحاج ابراھيم بريطل والحاج عبد هللا الطالب والحاج ايراھيم 
العرواتي سللوى الواقفين على امور مرسى سال والرباط مجموعة من السلع مع قرفة 

طي من الغنيمة التي أتى بھا الرايس الحاج محمد السبيع الربا.. وسكر وقھوة وحلوى



 ٥٦

 .فوضع الثمن السيد عبد السالم الصباغ و أبرأ باقي أصدقائه المذكورين من دفع الثمن
 

٢٢٧ 
 جمادى الثانية/ ھـ١٢٧٧

  شھادة-
 .ھـ١٢٧٦شھد بأن السيد محمد البادي اختل عقله عام 

 
٢٢٨ 
 ھـ١٢٢٠

  شركة-
 .لفقوس الواحد من الغابة الكائنة با٣/١اشتركت الشقيقتان أم كلثوم وعويشة في جميع 

 
٢٢٩ 
 ٢٧/ رجب/ ھـ١٢٣٥

  شراء الدار-
اشترى محمد البقالي من البائع له السيد عبد الرحمان الحايك جميع الدار بمدشر بني 

 .صالح
 

٢٣٠ 
 ٢٧/ رجب/ ھـ١٢٦٠

  شراء الدار-
 .اشترى السيد الحاج عبد الباقي الشرقي من البائع له السيد محمد أخطاب جميع الدار 

٢٣١ 
 ٣/ األولىجمادى / ھـ١٢٩٥

  قسمة تركة-
توفي المرحوم الحاج محمد مامي فورثته زوجته عائشة بن عبد الكريم البولو وعلي 

 .الطريس وأوالدھا محمد والطاھر وفاطمة، وكلثوم ومن غبرھا العربي وعبد هللا
 

٢٣٢ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٥٦

  كراء دار-
ادي لقسمة كراء الدار الكائنة اتفق كل من السيد محمد البروني وأوالده السيد محمد الب

 .بحومة البلد
 

٢٣٣ 



 ٥٧

 ربيع الثاني/ ھـ١٢٥٦
  شھادة-

شھد السيد عبد السالم البقال معرفته التامة بعين الماء تحت زاوية أوالد البقال معرفة 
 .تامة

 
٢٣٤ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٥٦

  شراء دار-
 الدار الكائنة بحومة اشترى السيد المامون إفيالل من البائعة له خديجة بناني جميع

 .الترنكات
 

٢٣٥ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٥٦

  شراء مطبوع-
 . مطبوعا من ذھب من السيد محمد البروبي٧٦اشترى السيد محمد اللبادي 

 
٢٣٦ 
 أوائل/ رجب/ ھـ١٢٨٠

  توكيل-
وكلت السيدة خديجة وام زوجھا الحسنة فاطمة عبد السالم الصباغ السيد الحاج محمد 

 ...نھما في طلب ميراثھا بما في ذلك من بيع وشراء وقبض ومحاكمةالشربي لينوب ع
 

٢٣٧ 
 صفر/ ھـ١٢٣٤

  ھبة-
 وھبت السيدة عائشة راغون لحفيدتھا رقية كمية من الحلي

 
٢٣٨ 
 ٤/ جمادى األولى/ ھـ١٢٤٦

  دعوى-
ادعى السيد احمد احمامي للسيد احمد خياط لدفع الكراء السابق للدويرة الكائنة بحومة 

 .مةالضلي
 

٢٣٩ 
 أواخر/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٤٠



 ٥٨

  شراء طرف من أرض-
اشترى الفقيه العالمة محمد المامون من البائع له المعلم الطاھر بن احمد بوشور نائبا 
 .في البيع عن نفسه وعن زوجته أم ھاني الحسيني طرف من األرض الكائن بعين العلق

 
٢٤٠ 
 ٣/ جمادى الثانية/  ھـ١٢٩٨

  دعوى-
لب عمر البادي على أخيه عبد الغفور بانه ترامى على عمه الحاج احمد وكان دعى الطا

ھذا األخير قد سلف مبلغ من المكال إلى السيد عبد الغفور ومسجال ذلك في كنش لكنه 
كما يطالبه برد ...قطعه وقام أيضا فتح صندوق عمه بمفرده واخذ منه عددا من األشياء 

 .الغفور المذكورأمواله الذي صرفھا على أخيه عبد 
 

٢٤١ 
 ١٩/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٨١

  شھادة-
شھد أن كل من السيد محمد واحمد األشھب معرفتھما ألمالك السيد المرحوم الحاج 

 .محمد اللبادي
 

٢٤٢ 
 ٢٧/ جمادى/ ھـ١٢٣٤

  شھادة-
 رأسا ١٠/٨أشھد التھامي عبد السالم الدردب أن في حوزتة السيد أحمد البرون جميع 

 .من البقر
 

٢٤٣ 
 ٢٤/ ذي الحجة/ ھـ١٢٥٥

  شراء دار-
اشترى السيد محمد المضروصي من البائع له محمد جسوس من جميع الدار الكائنة 

 .بالمطمر
 

٢٤٤ 
 جمادى الثانية/ ھـ١٢٣٢

  تحبيس-
 حانوتھا بقيسارية تطوان من أجل شراء الخبز ٢/١حبست السيدة عائشة راغون 

 .وتفريقه على الفقراء كل يوم الخميس



 ٥٩

 
٢٤٥ 
 ٦/ رجب/ ھـ١٢٢٠

  قسمة تركة-
بعدما توفيت الطاھرة أحراث فورثھا زوجھا أحمد القرطبي و أوالدھا وخلفت الھالكة 

 .غرسة
 

٢٤٦ 
 ذي الحجة/ ھـ١٢٥٢

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد الحاج عبد الكريم الدليرو فورثته زوجته شاشة الحريرز و أوالده و 

 .ر الكائنة بالنيارينالواحد من الدا٢/١خلف الھالك 
 

٢٤٧ 
 ٩/ صفر/ ھـ١٢٥٩

  إثبات-
 . مثقال الدراھم لحاج محمد اللبادي٣٦اعترف السيد بوشعيب الرھوني ان في ذمته 

 
٢٤٨ 
 ١٨/ ذي القعدة/ ھـ١٢٢٤

  شھادة-
أكد عدد من الشھود بسماعھم للمرحومة فاطمة راغون أنھا باعت لصھرھا احمد 

 .بل علي عروةالمنجم جميع الفدان المعروف بج
 

٢٤٩ 
 ١١/ رجب/  ھـ١٢٨٤

  شراء طرف من ارض-
اشترى السيد المفضل احمد شاقور من البائعة له فاطمة بنت الحسيني شاقور طرف من 

 .أرض في المدشر وصافية من أشجار
 

٢٥٠ 
 ھـ١٢١٥

  قسمة تركة-
توفيت السيدة عائشة بنت المرابط احمد مارون فورثھا زوجھا السيد الحاج علي 

جعيدي وأوالدھا منه محمد واحمد من غيرھا عبد السالم وعبد الخالق الجعيدي ثم ال



 ٦٠

 ...توفي الحاج علي فورثه أوالده المذكورين وأمه نونة
 

٢٥١ 
 ١٠/ شعبان/ ھـ١٢٩٨

  شھادة وفاة-
توفي فأحاط بإرثه بنتاه (...) شھد الرايس عبد السالم الحضري الترغي الزناتي أن 

لمعلم العربي الحضري وشقيقيه صفية وكان قد أوصى بالثلث منانة وفاطمة وعصية ا
 لنتاه

 
٢٥٢ 
 ذي القعدة/ ١٢٧٤

  شھادة خبرة-
وقف الحاج الطاھر البراودي والحاج عبد السالم الزكي العارفين بأحوال العقار 

 .فقوما العقار والبقر ب ألف مثقال ومساكين وثمانية وستون... والحيوان
 

٢٥٣ 
 ١١/ صفر/  ھـ١٢٩٠

  شركة-
كان مشتركا بين اإلخوة األشقاء السيد الحاج محمد فاطمة وخديجة وامنة عدد من 

 األصول  فأردوا فض الشركة  فاقتسمو ھذه األصول فيما بنھم
 

٢٥٤ 
 ١١/ صفر / ١٢١١

  موافقة على صلح وھبة-
وقع الصلح بين الفقيه الحاج العربي راغون األندلسي النائب عن نفسه وعن أمه فاطمة 

خته فاطمة وبين أخوايه لألب السيد المھدي وعبد السالم وشھدوا بأنھم وھبوا للسيد وأ
 محمد راغون من األمتعة

 
٢٥٥ 
 ١٩/ ذي الحجة/ ھـ١٢٨٨

  شھادة-
 مثقال وذلك على ٢٠٠اعترف السيد محمد الرھوني أنه صرف من ماله الخاص 

 الخصوصية التي بين نسيبه عبد هللا مامي
 

٢٥٦ 



 ٦١

 ١٧/ لثانيربيع ا/ ھـ١٢٤٣
  شھادة في قبض الباقي من المال-

أشھد التاجر الحاج بن محمد برادة أنه قبض بحسب النيابة عن ولده السيد الحاج الحسن 
 مثقال١٣٠من عند الحاج أحمد العربي 

 
٢٥٧ 
 ١/ ربيع األول/ ھـ١٢٥٠

  المخارجة-
 طامة وأمھا وقعت المخارجة بين السيد عبد هللا ابرابو القاسم الحسني وبين زوجته

... خديجة الحايك الصلحي  فخرج عبد هللا وزوجته بثالث أطراف من األرض
 ...وخرجت السيدة خديجة بطرف آخر

 
٢٥٨ 
 ١٧/ ربيع الثاني/ ھـ١٢١٣

  استدعاء-
استدعى قاضي طنجة السيد المامون الشريف والسيد النادى افيالل ليحضرا معا من 

 .اجل الفصل في مشكلتھما
 

٢٥٩ 
 ھـ١٢٨٧

  شراء غرسة-
اشترى احمد الزياني من البائع له محمد جميع واجبه من الغرسة المعروفة بغرسة 

 .الخضر
 

٢٦٠ 
 ٧/ محرم/  ھـ١٢٥١

  شھادة خبرة-
وقف الشھيدان السيد عبد الخالق الشعشوع والسيد أحمد قرطوط العرفين بأحوال العقار 

 أنھم وقفوا على أرض الحرث وقوموھا  بالثمن الذي تستحق
 

٢٦١ 
 رجب/ ھـ١٢٥٣

  إثبات دين-
أشھد اإلخوان السيد الحاج عبد الكريم والحاج أحمد اللبادي أن في ذمتھما على التساوي 

  مثقال للسيد الفقيه عبد الكريم الغيالن٨٠



 ٦٢

 
٢٦٢ 
 ذي القعدة/  ھـ١٢٩١

  تسليم-
حضر السيد أحمد بلحاج محمد المروري واليھودي شلومو بن مسعود ابن ھروشي 

دوا أنھما سلما للطالب عبد الرحمان محمد اللبادي في أطراف أسبقية من سلعته وأشھ
 التي باعھا للبادي ولم يقبض ثمنھا

 
٢٦٣ 
 ١٥/ صفر/ ١٢٧٨

  إثبات دين-
أشھد المكرم محمد العربي بن السيد عبد السالم مدينة أن في ماله وذمته للتاجر أحمد 

  لایر١٠٨بالحاج الحرزيني جميع 
 

٢٦٤ 
 ١٥/ رجب / ١٢٠٩

  شھادة-
يشھد السادة على أحمد البقال والحاج محمد اللوشي محمد وعبد هللا العياشي وعبد 
الرحمان ناصح أنھم يعرفون البنات خديجة وعالية وفاطمة معرفة تامة وأنھم ال 

 .ولذلك يسمح لھم بيبع جنان لتجھيزھم. يملكون ما يتشورن به لزواجھم
 

٢٦٥ 
 ١٨/ جمادى الثاني/ ھـ١٢٣١

  شھادة خبرة-
شھد السادة المعلم عمر بن عبد الرحمان والمعلم أحمد باخوش العرفين بأحوال العقار 

 أن دار راغون بحومة البلد مفتقر إلى إصالح لذلك قرروا ثمنھا حسب ھذه الحالة 
 

٢٦٦ 
 ١١/ صفر/ ١٢٨٨

  شھادة خبرة-
 السالم الحليمني والحاج السادة الطالب عبد... وقف العارفان بأحوال العقار ومقادرھا 

عبد السالم الزكري على الغرسة والفدان المنسوبان لألحباس ووجد ان غلتھما قد 
 نقصت بفعل الجفاف

 
٢٦٧ 



 ٦٣

 ٥/ شعبان/ ھـ١٢٥٠
  فرض النفقة-

 فرض الفقيه العالمة القاضي تطوان في مال الفقيه المامون أفيالل الحسني نفقة 
 . أوقية ١٥لولديه السيد أحمد وأمته 

 
٢٦٨ 
 ٢/ ربيع / ھـ١٢٤٥

  دعوى-
تخاصم ورثة السيد عبد الكريم محمد العباس وھم زوجته شاشة بنت محمد اليعقوبي 
ومنانة عالية وام كلثوم وأمنة وخديجة وفطومة وطال النزاع إلى ان تدخل العلماء لفض 

 .النزاع
 

٢٦٩ 
 صفر/ ١٢٧٠

  مخارجة ومقاسمة-
امة بين السيد محمد عبد السالم القماص الترغي وقعت المقاسمة التامة والمخاجة الع

 وبين المعلم احمد مسطاس الترغي األول نائبا عن شقيقه الثانمي عن زوجته 
 

٢٧٠ 
 ١٢/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٣٠

  إثبات دين-
 . مثقال للسيد محمد بن الشربي١٢٠٢ترتب للسيد بن الحاج اللبادي 

 
٢٧١ 
 صفر/ ھـ١٢٣٤

  قسمة تركة-
حمد بن بخوت فورثته زوجته فطومة و أوالده وخلف الھالك دار بعدما توفي م

 .بالترنكات لكنه كانت عليه ديونا كثيرة
 

٢٧٢ 
 ذي الحجة/ ھـ١٢٦١

  شراء جنان-
 .اشترى السيد الحاج عبد هللا واريش من البائع له الحاج العربي المسطاسي جميع جنان

 
٢٧٣ 



 ٦٤

 ١٢/ ذي القعدة / ھـ١٢٦١
  شراء دار-

د محمد الجيار من البائع له السيد عبد الرحمان الزرجوني جميع الدار اشترى السي
 الكائنة

 
٢٧٤ 
 شعبان/ ھـ١٢٠١

  قسمة تركة-
بعدما توفي الحاج محمد بن االمين فورثته زوجته رقيه الشربي و اوالده وكان يملك 

 .غرسو البطيو
 

٢٧٥ 
 جمادى الثاني/ ھـ١٢٦١

  شراء الدويرة-
 .ودي من مسعودة بموافقة زوجھا عمر النجار جميع الدويرةاشترى السيد محمد التان

 
٢٧٦ 
 شعبان/ ھـ١٢٢٨

  تنازل-
 .حضر الشقيقان محمد وعلي الحايك وتنازلو في غرسة الجليشي

 
٢٧٧ 
 ١١/ صفر/ ھـ١٢٩٤

  دعوة-
 .ادعى عبد الغفور اللبادي على أخيه السيد محمد من أجل تقسيم تركة أبيھما

 
٢٧٨ 
 ١٨/ ربيع األول/ ھـ١٢٧٧

  شراء بغلة-
 .اشترى احمد التواتي السعيد من البائع له محمد اللبادي التطواني بغلة

 
٢٧٩ 
 ٢٧/ شعبان/ ھـ١٢٩٨

  قسمة تركة-
 .بعدما توفي الھاشمي الزياتي فورثته زوجته منانة الحضري و أوالده



 ٦٥

 
٢٨٠ 
 ٦/ ذي القعدة / ھـ١٢٩٥

  عتق أمة-
 إسمھا فطيمة الغرباوية التي كانت عنذ عائلة لقد شھد أوالد اللبادي أنھم أعتقوا أمة

 .راغون
 

٢٨١ 
 ١٣/ محرم / ھـ١٢٣٤

  شراء جنان-
 اشترى السيد احمد الشريف من البائع له احمد قارج جميع جنان الكائن بباب جراح

 
٢٨٢ 
 صفر/ ھـ١٢٠٥

  شراء األرض-
ھا عبد اشترت السيدة الطھرة جنيار جميع طرف األرض بمدشر بني صالح من البائع ل

 .السالم الجنيار
 

٢٨٣ 
 رمضان/ ھـ١٢٣١

  شراء فدان-
 .اشترى السيد احمد مامي من البائع له السيد علي الرقاتر جميع الفدان

 
٢٨٤ 
 ٢٢/ جمادى الثاني/ ھـ١٢٣٦

  شھادة -
 .شھادة بما دفعه محمد اللبادي للسيد محمد يجه والتي تتعلق بأمتعة

 
٢٨٥ 
 ١٥/ محرم/ ھـ١٢٧٨

  شھادة-
 لایر فضة ٩ف السيد محمد الكراصي و ولد السيد محمد العربي أن بذمتھما اعتر

 للتاجر احمد الرزيني
 

٢٨٦ 



 ٦٦

 ١٥/ محرم/ ھـ١٢٦٢
  وصية-

 . من الواحد من متروكھا ويعطى البنتھا طامة البقال٣/١أوصت خديجة الحايك ب 
 

٢٨٧ 
 ١٥/ ربيع األول/ ھـ١٢٣٦

  شراء أرض-
أطراف من األرض ٤/١بائع له محمد الحائك جميع اشترى السيد محمد البقال من ال

 .ببني صالح
 

٢٨٨ 
 جمادى األول/ ھـ١٢٣٩

  شھادة-
 اطراف من األرض كلھم ٥لقد تم اثبات أن السيد سالم احرث أن في ملكيته جميع 

 .بمزارع مداشر الحبيسة
 

٢٨٩ 
 ١٨/ جمادى األول/ ھـ١٢٩٦

  تنازل-
 .جته البنتيهتنازل السيد محمد الصمار عما ورثه من زو

 
٢٩٠ 
 رجب/ ھـ١٢٤٨

  تنازل-
 .تنازلت السيدة شاشة الصباغ للست فاطمة بنت أخيھا عن واجبھا في ارثھا مع أخوانھا

 
٢٩١ 
 ٢٩/ ذي الحجة/ ھـ١٢٩٥

  إثبات دين-
 .بذمة السيد سلمان الحروز للسيد عبد السالم العرائشي مستوى مثقاال

 
٢٩٢ 
 ھـ١٢٨٧

  شھادة-
 . لایر٧عبد الرحمان بن احمد بايص في ذمته لقد شھد بأن السيد 



 ٦٧

 
٢٩٣ 
 ١٠/ رجب / ھـ١٢٤٢

  شراء نصف دار-
 اشترى القاسمم البقال الحزمي من البائع له والده نصف دار ببني صالح

 
٢٩٤ 
 ٢٥/ محرم / ھـ١٢٦٤

  شراء حانوت-
اشترى الفقيه الحاج عبد الكريم بن عبد الوھاب لوقش من السيد الحاج لوقش حانوت 

ئنة بالطرفين ثم اشتراھا السيد عبد السالم الدليرو نمائب عن ورثة ابن عمه الحاج كا
 .محمد الدليرو

 
٢٩٥ 
 ١٤/ شعبان/ ١٢٤٧

  إثبات دين-
 ٤٩شھد على نفسه السيد الحاج علي بن قريل أن بدمته لسيد محمد بن الحاج الرزيني 

 . أواقي٦مثقال و
 

٢٩٦ 
 ٤/ شعبان/ ھـ١٢٨٧

  إثبات دين-
على نفسه الفقيه احمد بن المامون أفيالل أنه قبض من السيد عبد السالم يعترف 

 .الصردو نصيب من المال ليديره في الحلى والربح يكون مناصفة بينھما
 

٢٩٧ 
 ١٠/ محرم / ھـ١٢٩٩

 )الجزي( طلب تمديد مدة الكراء -
دي كان السيدان احمد الخنوسي وشريكه الغلي بن ريسون قد أجزو للسيد محمد اللبا

 .فدان بباب نوادر واآلن يطلب تمديد مدة الجزي
 

٢٩٨ 
 ٢٧/ ذي القعدة/ ١٢٢٧

  شركة-
يشھد على نفسه السيد الحاج عبد الخالق الفاسي أنه قبض من الشريف الحساني محمد 



 ٦٨

والربح يكون الثلث فيه للعامل والثلثان لرب . بن عمار نصيب من المال قصد التجارة
 المال

 
٢٩٩ 
 ١٠ /رمضان/ ھـ١٢٤٣

  شركة-
 رؤوس بقر على وجه ٥٣أشھد على نفسه السيد احمد بن الحاج الدردبي أن تحت يده 
 الرعاية وال حق له فيھا إال نصف الغلة للسيد محمد اللبادي

 
٣٠٠ 
 صفر/ ١٢٤٨

  تنازل-
تنازلت السيدة خديجة بنت محمد الحايك الحزمرية لصھرھا السيد عبد اله القاسم البقال 

 ب لھا في ميراث بنتھا السعديةعن جميع ما يج
 

٣٠١ 
 ٣/ محرم/ ھـ١٢٩٩

  كراء أرض-
اكترى السيد الحاج محمد بن احمد بيعة من السيد عبد الغفور البادي أرض براحة عين 

 .مزوق لمدة أربع سنين
 

٣٠٢ 
 ٩/ ربيع األول / ھـ١٢٢٣

  إثبات دين-
رة باعھا له السيد الحرث بذمة السيد المامون النادي أفيالل قدرا من المال وھو ثمن بق

 .بن محمد يردعي
 

٣٠٣ 
 رمضان/ ١٢٣١

  إثبات دين-
أشھد على نفسه السيد عبد الرحمان بن الطاھر لجرور أن بحوزته للتاجر الحاج محمد 

 .بنيس قدرا من المال على وجه السلف
 

٣٠٤ 
 ٢١/ رجب/ ھـ١٢٥٠



 ٦٩

  توكيل-
ل السيد عبد الرحمان العدي لينوب وكلت السيدة فاطمة بنت العالمة السيد المامون أفيال

 .عنھا وعن محجورھا في طلب حقوقھا وسائر فصول الخصام
 

٣٠٥ 
 ١١/ محرم / ھـ١٢٦٧

  شھادة-
شھد السادة الحاج محمد الغنيمة وولده عبد الكريم والحاج محمد لوقش بمعرفتھم التامة 

 .للسيدة فاطمة الصردو وأنھا راشدة غير مبذرة لمالھا
 .ت أخرى لنفس المرأةثم ھناك شھادا

 
٣٠٦ 
 ٢٣/ محرم/ ١٢٢٣

  إبراء-
دفع التاجر السيد محمد بن عبد الكريم اللبادي األندلسي بحسب النيابة عن محمد بجة 

 .القاطن بجبل طارق جميع ما كان في ذمته للذمي مردوخ بن ابراھيم عطية
 

٣٠٧ 
 جمادى األولى/ ھـ٢٩٩٥

  شركة-
دي والسيد محمد بن عبد الرحيم اللبادي في افتتاح تشارك التاجر بن عبد العزيز البا

 .دكان
 

٣٠٨ 
 ھـ١٢٦٧

  توكيل-
وكل السيد عبد الوھاب النادي أفيالل الحسني العلمي لولد عمه الطيب أفيالل لينوب 

 .عنه في كل شي كان
 

٣٠٩ 
 ١٥/ ذي الحجة

  وصية-
عض واجبھا في أوصت السيدة رقية بنت العربي العزيزي إن قدر هللا موتھا أن تعطي ب

ألوالد ولدھا عبد السالم الصباغ كما أوصت بأن يقرأ القرآن كل يوم صباحا ... الدار 
 .أمام محراب زواية الشيخ سيدي محمد بن ناصر ويأخذ أجرته من ثلث تركتھا



 ٧٠

 
٣١٠ 
 صفر/ ھـ١٢٨٨

  وصية-
  منانةجمل الريس عبد السالم بن محمد الحضري الزياني الثلث الواحد ألحفاده من بنته

 
٣١١ 
 ٥/ رجب / ھـ١٢٨٣

  إفتراء أطراف أرض-
 افتدى المعلم علي المرسيع جميع ثالث أطراف من األرض

 
٣١٢ 
 ١٥/ جمادى/ ١٢٨٠

  إثبات دين-
 لایر فرنسيا على وجه ٤٠دفع السيد أحنمد الرزيني للذمي سمويل بن يوسف الديھير 

 .السلف
 

٣١٣ 
 ٤/ شعبان/ ھـ١٢٥٠

  وصية-
شة عبد الكريم راغون إذا قضي هللا بموتھا أن تجھز إلى قبرھا ب أوصت السيدة عائ

  مثقال كما أشھدت ان بذمتھا مال للفقيه عبد الوھاب لوقش١٠٠
 

٣١٤ 
 شوال/ ھـ١٢٣٢

  إبراء-
أبرأت السيدة عائشة بنت الحاج عبد الكريم راغون حفيدتھا رقية راغون وزوجھا من 

 ا يطلب باطلأي وديعة أو أمانة ومن طلبھما بذلك فإنم
 

٣١٥ 
 ١٧/ ذي القعدة/ ١٢٨٠

  توكيل-
وكلت السيدة فاطمة ميدون زوجھا محمد ابن زكري لينوب عنھا بعدما أبطلت توكيل 

 .شقيقھا
 .تضم الوثيقة رسوم لشراء دار



 ٧١

 
٣١٦ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢٣٧

  شركة-
د أشھد على نفسه السيد الحاج العربي الصباغ أن بحوزته أربع صرر ذھب للحاج أحم

عبد الوھاب الشربي قبضھا منھا ليسافر بھا للحجاز وقد دفع له ذلك على وجه الشركة 
 في تجارة

 
٣١٧ 
 ٦/ ذي الحجة/ ھـ١٢٨٧

  شھادة-
يشھد السيد الحاج عبد الكريم بن بالي وعمر بريشة والحاج محمد بن نجم وأحمد مرتيل 

ون بأن أحمد أفيالل كان أنھم يعرفون موالي أحمد فيالل والسيد عبد هللا النجار ويشھر
 .قد أعطى للنجار مبلغ من المال ليشتري له عشبة لدواء من جبل طارق

 
٣١٨ 
 ٢/ جمادى/ ١٢٥٠

  ھبة-
 وھبت السيدة فاطمة بنت الحاج العربي راغون لبنتھا خديجة الثلثين من الدويرة

 
٣١٩ 
 ٢١/ ذي الحجة/ ھـ١٢٦٣

  إثبات دين-
 . مثقال دارھيم للسيد الحاج اللبادي٤٠أن بدمته أشھد على نفسه الذمي بن بوذة ليسي 

 
٣٢٠ 
 ٨/ رجب / ھـ١٢٠٨

  تأجيل حكم دعوى-
أجل قاضي لجماعة بتطوان لسيد عبد الكريم زرقيق في الحكم  عينه برد الجنان الذي 

 .ابتاعه من ورثة الفقيه علي شيطو للمحجورين 
 

٣٢١ 
 رمضان/ ھـ١٢٢٤

  وصية-
 الدار بحومة السويقة و تحبيسھا بعد وفاتھا ٢/١ميع أوصت السيدة رقية العزاير بج



 ٧٢

 .لصالح زاوية سيدي ابن ناصر هللا بباب الجرير
 

٣٢٢ 
 ١٤/ محرم / ھـ١٢٩٣

  فرض نفقة-
 . أوقية١٦فرض قاضي جماعة على السيد عبد هللا مامي زمن كان مجتمعا بزوجته 

 
٣٢٣ 
 ٢٤/ جمادى الثانية / ھـ١٢٧٤

  إثبات دين-
 ٦+  مثقال ٨٦لذمي اسحاق سرية أن في ذمته لسيد محمد الرزيني شھد على نفسه ا

 .موزنات
 

٣٢٤ 
 ٢٠/ رجب / ھـ١٢٥٢

  شراء الدار-
 .اشترت عائشة شھبون مناصھا فاطمة بن عالل جميع الدار المرھونة بيدھا

 
٣٢٥ 
 ٩/ شعبان / ھـ١٢٩٤

  إثبات بدين-
 .الرزيني مثقاال للسيد احمد ١١شھد الذمي يوسف يعقوب أن في ذمته 

 
٣٢٦ 
 رمضان/ ھـ١٢٣٤

  شھادة-
يشھد مجموعة من األشخاص أنه في ملك السيد عبد الكريم بن ريسون جميع طرفين 

 .من األرض الكائنتين بظھر العمارة
 

٣٢٧ 
 ٢٤/ ربيع األول / ھـ١٢٤٣

  وصية-
 .أوصى السيد محمد الصباغ زوجته منانة وابنة عمه على أوالده بإيصاءات نضرية

 
٣٢٨ 



 ٧٣

 ١٦/ صفر / ھـ١٢٩١
  إثبات بدين-

 . رياال١٠٠شھد السيد محمد العد أن في ذمته للسيد عبد الرحمان اللبادي 
 

٣٢٩ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٤٣

  إبراء-
 . مثقاال٤٠براءة السيد محمد بن فارس من دين السيد محمد اللبادي وكان حوالي 

 
٣٣٠ 
 ١٧/ جمادى الثانية / ھـ١٢٠١

  شھادة خبرة-
قاسم السقا والسيد ملحول أن الماء الخارج من باب التوت يخرج من الصور شھد السيد 

 .وينحدر على حافة عين الجماد
 

٣٣١ 
 ١٨/ ذي القعدة / ھـ١٢٥٠

  قسمة دار-
 .بعد أن كانت دار افيالل بزنقة الضليمة فتم تقسيمھا بين زوجته واوالده

 
٣٣٢ 
 ٢٩/ ذي الحجة/ ھـ١٢٢٦

  وصية-
 .ير لفوطة بنت شقيقھا بجميع عميرھاأوصت السيدة رقية العز

 
٣٣٣ 
 ٢٠/ رجب / ھـ١٢٥٠

  شھادة-
 .تم إثبات أن بنت العزيزة أفيالل ھي يتيمة ومھملة فتقدمت شقيقتھا لتكفل برعاتھا

 
٣٣٤ 
 رمضان/ ھـ١٢٩١

 شراء جنان
اشترى السيد عبد الفضيل الردام من البائع له السيد المفضل مرصو جميع جنان الكائن 

 .بغرابو



 ٧٤

 
٣٣٥ 
 ١٥/ محرم/ ھـ١٢٢٨

  إسقاط نفقة-
 .أسقط السيد عبد هللا مامي عن ابنته آمنة النفقة والكسوة

 
٣٣٦ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢٩٥

  وصية-
 منھا للسيد ٤/١ من دار سكناھا الذي باعت ٣/١أوصت السيدة فطومة الصباغ ب 

 .احمد لھذا األخير نفسه
 

٣٣٧ 
 ٢١/ محرم / ھـ١٢٢٩

  شراء الفدان-
 من الفدان ٢/٥السيد احمد المنصور من البائع له السيد علي المودن جميع اشترى 

 الكائن ببرج بني صالح
 

٣٣٨ 
 ھـ١٢٩٨

  شراء األرض-
 .اشترى السيد المھدي الشريف من البائع له اليزيد الشويقر جميع طرف من األرض

 
٣٣٩ 
 ھـ١٢٢٩

  رد الدين-
 .فائد ابنته منانة من جميع متخلفة على ح٣/١رد عبد السالم الزياتي 

 
٣٤٠ 
 ١٠/ رمضان / ھـ١٢٧٠

  شراء الدار-
اشترى السيد عبد السالم العمارتي من البائع له محمد اللوشي جميع الدار الكائنة بحومة 

 الترنكات
 

٣٤١ 



 ٧٥

 ربيع الثاني/ ھـ١٢٢٦
  إثبات دين-

  مثقاال استلفھم من السيد محمد الھاشمي الزكاري٥٠كان السيد محمد افيالل 
 

٣٤٢ 
 محرم/ ھـ١٢٨٢

  قسمة جنان-
 .اجتمعت أسرة السيد احمد العلوم من أجل قسمة الجنان بباب شابو

 
٣٤٣ 
 ٢٩/ ذي الحجة / ھـ١٢٢٦

  الوصية-
 . من متخلفھا بھدف عتق أمة من وسط رقيق٣/١أوصت السيدة رقية العزير ب 

 
٣٤٤ 
 ٢٩/ محرم / ھـ١٢٧١

  دعوى-
ة رقية المرنيسي وفاطمة معشان ادعت ھذه بعدما كان ھناك تعامل بين كل من السيد
 .األخيرة انه مازال ھناك دين على األولى

 
٣٤٥ 
 ١٨/ شوال/ ھـ١٢٨٣

  شراء جنان-
اشترى السيد محمد أحرير من البائع له السيد محمد العباة جميع الجنان الكائن له 

 .بالزوادة
 

٣٤٦ 
 ٨/ رجب / ھـ١٢٠٨

  شراء فدان-
 من الفرن الموجود ٢/١ من البائع لھا زوجھا جميع اشترت السيدة ءامنة الزكاري

 .بالتركات
 

٣٤٧ 
 ١٥/ شعبان / ھـ١٢٠٣

  قسمة غرسة-



 ٧٦

 .بعدما توفي السيد احمد االمين فورثته رقية الشربي و أوالده فتم تقسيم الغرسة
 

٣٤٨ 
 ١٨/ جمادى األولى / ھـ١٢٨٥

  شھادة-
وا ملكيته للجنان الموجود ببرج أكد الشھيدان معرفتھما للسيد مبارك الشفشاوني وأثبت

 .الشريف
 

٣٤٩ 
 ١٧/ ربيع األول / ھـ١٢٣٥

  توكيل-
 .وكلت السيدة فاطمة العزيز بنتھا فاطمة الصباغ االھتمام بجميع شؤونھا

 
٣٥٠ 
 ٢٠/ صفر / ھـ١٢٧٩

  قسمة تركة-
بعدما توفيت السيدة خديجة بن حسين فورثتھا أمھا و أخوتھا وخلفت الھالكة حوائج 

 ...وذھب
 

٣٥١ 
 ربيع الثاني/ ١٢٧٩

  دعوى-
ادعى السيد محمد بن الحاج مامي ان أخاه عبد هللا حاز أربعة آالف مثقال مال أبيه ولم 

 يعطيه نصيبه منھا وأنه حاز سلعة أبيھما العربي التي جاء بھا من رباط الفتح
 

٣٥٢ 
 ١٦/ شوال/ ھـ١٢٢٤

  شراء جنان-
ن البائع له الحاج محمد بن عبد السالم كنون اشترى السيد المكي بن محمد بن عجيبة م

 .الجنان الكائن بالطوابل 
وتضم الوثيقة أيضا قسمة تركة الوالي الصالح .بعد ذلك تولى شراءه أشخاص آخرين
 .موالي الحاج العربي الوزاني العلمي

 
٣٥٣ 
 ربيع/ ھـ١٢٧٥



 ٧٧

  شراء جنان-
 الكائن بعين الجديدة باعه ولده بعد أن كان في ملك السيد محمد بوسلھام الدراوي الجنان
 بالتوكيل الذي بيده من أباه للسيد محمد بن المعلم الفتوح

 
٣٥٤ 
 ذو القعدة/ ١٢٠١

  إثباث دين-
أشھد على نفسه السيد عبد الكريم راغون أن في ذمته إلبن عمه السيد الحاج العربي 

 راغون قدرا من المال أخده منه على وجه السلف
 

٣٥٥ 
 ٨ /ربيع/ ھـ١٢٧٧

  تقويم-
بعد أن تبث لقاضي مدينة شفشاون اختالل عقل السيد الحاج أحمد اللبادي رأى أن أولى 

 الناس بالتقويم عليھا ھو أخاه الطالب اللبادي
 

٣٥٦ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٨٨

  شراء حانوت-
أشھد على نفسه السيد الحاج محمد الطالب الشربي أنه باع لشقيقته خديجة جميع واجبه 

 ت الخرازين وقدر واجبه فيھا ھو ثالث أثمان ونصففي حانو
 

٣٥٧ 
 ٢١/ جمادى األولى/ ١٢٠٠

  شراء أرض-
 اشترت السيدة الطاھرة بنت سالم الجنوي من البائعين لھا أوالد الحسيسن طرف 

 .األرض الكائن بمدشر بني صالح 
 

٣٥٨ 
 ١٢/ جمادى األولى/ ھـ١٢٦٢

  شراء دار-
 الحسني من البائعة لھا أمھا خديجة الحايك حقھا من اشترت السيدة طامة عمر البقال

 .الدار
 

٣٥٩ 



 ٧٨

 ٢٧/ جمادى الثانية / ھـ١٢٨٠
  تصريح بالبناء-

وافق السيد البقالي أحمد الوجدي البعناني للمعلم أحمد بن محمد أقسراطس على بناء 
 .جدار يفصل بين داريھما وكذلك التسقيف عليه

 
٣٦٠ 
 ١٨/ ربيع الثاني/ ١٢٧٠

 م تقدي-
قدم القاضي السيدة عائشة بنت الحاج المھدي راغون على بناتھا أم كلثوم وفاطمة 

 .وخديجة لتنوب عنھن في جميع أمورھن
 

٣٦١ 
 ١٢/ جمادى األولى / ھـ١٢٣٣

  تقديم-
 .قدم السيد عبد الواحد بوجراح لينوب عن جميع أمور بناته الثالثة

 
٣٦٢ 
 ١٠/ ذي القعدة/ ھـ١٢٦٤

  شراء جنان وغرسة-
 غرسة من ٣/١اشترى السيد عبد السالم البقال من البائع له السيد عبد هللا اللبادي جميع 

 .جنان الكائن بباوھار
 

٣٦٣ 
 ٨/ شوال/ ١٢٩١

  إبراء-
 مثقاال ٢٠برأ السيد عيد السالم المرنيسي ذمته من دين السيد محمد الرھوني باستثناء 

 .بقيت بذمته
 

٣٦٤ 
 ١١/ جمادى األولى / ھـ١٢١٩

 شراء فدان -
 اشترى السيد المھدي اسنوس من البائع له محمد استوس جميع الفدان الكائن بالصويرة

 
٣٦٥ 
 ٢٢/ جمادى األولى/ ھـ١٢٣٤



 ٧٩

  إبراء-
 اعترفت السيدة راغون أن السيد محمد اللبادي دفع دينھا كامال

 
٣٦٦ 
 ربيع الثاني/ ١٢٣٤

  شھادة-
الم البقال عنذه مجموعة من الحلي والتي شھد السيد محمد البادي على أن السيد عبد الس

 .ھي في ملك زوجته
 

٣٦٧ 
 ٣/ ذي الحجة/ ھـ١٢٤٢

  شراء بغل-
 .اشترى السيد محمد الزيالشي من البائع له السيد محمد الصراغتي البغل

 
٣٦٨ 
 ١٥/ محرم / ھـ١٢٨٢

  شھادة-
 .شھادة بمعرفة السيدة منانة الحضري وورثتھا أوالد بن احساين

 
٣٦٩ 
  رجب/١٢٨٢

  شھادة-
 .شھادة بشان شراء في السالف رأسين من البقر أوالد اللبادي

 
٣٧٠ 
 ١١/ ربيع الثاني/ ١٢٧٧

  دعوى-
 .دعى السيد احمد التلمساني للتاجر محمد البادي بالدين الذي في ذمته على ھذا األخير

 
٣٧١ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢٢٤

  شراء ماء-
 البائع له عبد السالم العياظ جميع الماء اشترى السيد محمد بن الھاشمي التربوسي من

  أحواض١٠الذي يتكون من 
 



 ٨٠

٣٧٢ 
 ١٠/ ربيع الثاني / ھـ١٢٧٧

  شھادة-
يشھد أحد األشخاص بأنه يعرف السيدة أمنة بنت اللعبي الشفشاوني وبناتھا فاطمة 

 ...ومنانة ورحمة وخديجة الصغري معرفة تامة وكافية
 

٣٧٣ 
 صفر/ ١٢٤٩

  إثبات دين-
 مثقال  ٣٠لسيد علي بن محمد القسطنطي الخمار للسيد محمد بن الحاج ناصر بذمة ا

 .دارھم ثمن فرس
 

٣٧٤ 
 ھـ١٢٢٠

  شراء فدان-
اشترى التاجر محمد بن عبد الرحمان مامي من ورثة السيدة منانة الحلفاوي جميع 

 .الفدان الصوير
 

٣٧٥ 
 شعبان/ ھـ١٢١٨

  قسمة التركة-
بد السالم مراليش أحاط بإرثھا الصبي عبد هللا مراليش لما توفيت السيدة فارحة بنت ع

 .وھو ابن عمھا
 .كما ورث الصبي عمه الطالب الذي لم يكن له ولد

 
٣٧٦ 
 ٢٠/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٥١
 شھادة

يشھد عدل وقاضي بأن المرأة الطاھرة بنت الحاج قرطناش بأنھا غير راشدة ومبدرة 
 لمالھا لذلك يجب عليھا الحجر

 
٣٧٧ 
 جمادى األولى/ ھـ١٢٩٦

  شراء أمة-
اشترى السيد عبد الرحمان اللبادي من البائع له السيد عبد الكريم الرزيني أمة مسعودة 



 ٨١

 ...عربية اللسان
 

٣٧٨ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢٣٣

  إثبات دين-
يشھد علٮنفسه السيد التھامي الدردب الحوزي أن تحت يده ما للسيد الحاج محمد 

 .اللبادي
 

٣٧٩ 
 ٢٥/ لحجةذي ا/ ١٢٢٣

  مناقلة-
تناقل السيد عبد السالم بن الحاج الصباغ مع أمه رقية العزيزي بأن دفع لھا الثلث 

 .الواحد في فدان الدشيرات ودفعت له جنان سانية درمال
 

٣٨٠ 
 صفر/ ھـ١٢٨٨

  وصية-
 أوصى السيد عبد السالم محمد الحضري بالثلث من متخلفه ألحفاده من بنته منانة

 
٣٨١ 
 رمضان/ ھـ١٢٠٢

  إثبات دين-
 مثقال ٨ مثقال و ١٠٠٦أشھد على نفسه السيد عبد الكريم راغون أن في ماله وذمته 

 .للسيد الحاج العربي عبد هللا راغون إال أن ھذا األخير توفي و أوصى بالمال لورثته
 

٣٨٢ 
 ١٧/ صفر/ ١٢٨٦

  محاسبة-
 ي وذلك تحت تحاسب السيد أحمد العمراني مع ولد أخيه السيد محمد العمران

 إشراف القاضي وأخذ كل واحد منھما مستحقه
 

٣٨٣ 
 ربيع األول/ ھـ١٢٩١

  شھادة-
شھد السيدان عبد السالم التمساماني ومحمد العلمي أنھما يعرفان السيد عبد السالم 



 ٨٢

البقالي وشقيقه مفضل ويشھدون مع ذلك بأنه كان في ملكھم جميع البالد بأجنات 
 .ويستغلوھا أشخاص آخرين

 
٣٨٤ 
 ربيع األول/ ھـ١٢٢٠

  شھادة-
يشھد السادة عبد الكريم بن عيسى الورياغلي وعبد الرحمان عزيمان وعمر أصريح 

 أنھم يعرفون المرحوم محمد عاشر وانه كان في ملكه ...ومحمد عزيمان
 .وحوزته الفدان الكائن خارج تطوان

 
٣٨٥ 
 ٢١/ شعبان/ ١٢٧١

  إثبات دين-
  مثقال دارھيم للسيد الحاج أحمد الرزيني١٠ أن في ذمته يشھد صاحب إمضاء بالوثيقة

 
٣٨٦ 
 شوال/ ھـ١٢٨٩

  شراء أرض-
اشترى السيد عبد القادر السنوسي الحزمري من البائع له المعلم على كريش طرف 

 .أرض بشماسة
 

٣٨٧ 
 ١/ ربيع األول/ ھـ١٢٩٢

  إثبات دين-
 ١٠ مثقال و ٢٩بذمتھا أشھدت على نفسھا السيدة فاطمة زيدان وخدوج الحراث أن 

 موزونات للسيد الفقيه محمد اللبادي
 

٣٨٨ 
 ٢٧/ جمادى األولى/ ھـ١٢٢٩

  ھبة-
بعد أن كانت قد وھبت السيدة فاطمة راغون على زوجھا ابن الوالي الصالح سيدي 
 .علي بن ريسون جميع واجبھا من فيض الماء والدار حضرت واعترفت بصحة الھبة

 
٣٨٩ 
 ١/ نيةجمادى الثا/ ھـ١٢٦٢



 ٨٣

  قسمة تركة-
توفي السيد علي بن عبد الرحمان الصحراوي عن زوجته سعادة القرطبي وأوالده منھا 

 .وغيرھا
 .وكان قد وھب الجنان لربيبته خديجة وسلم لھا الورثة فيه تسليما تاما

 
٣٩٠ 
 ٢٣/ رجب/ ھـ١٢٤٠

  شھادة-
تھا خديجة وتصونھا  سنة وھي تنفق على بن٤٠ذكرت السيدة فاطمة اليعقوبي بأنھا منذ 

وتشھد أشخاص أخرون في نفس الموضوع ومن ثم فرض لھا القاضي قدرا من المال 
 .مقابل إصانتھا

 
٣٩١ 
 ٨/ ذي القعدة/ ١٢٥٦

  إثبات دين-
اعترف السيد احمد التلمساني للتاجر محمد اللبادي بالدين الذي في ذمته على ذمتھا 

 الخير
 

٣٩٢ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٩٨

  شھادة-
ادة بمعرفة السيدة خديجة العلوم معرفة تامة وكذا بأمالكھا المثمتلة في الجنان شھ

 .الموجود بباب سافو
 

٣٩٣ 
 رمضان/ ١٢٠٢

  قسمة تركة-
 .بعدما توفي السيد احمد األمين فورتثه زوجته و أوالده وترك الھالك غرسة

 
٣٩٤ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٧٣

  شراء فدان-
 .رثة محمد الحوزي جميع الفدان الكائن ببا زغاللاشترى السيد محمد جنينو من و

 
٣٩٥ 



 ٨٤

 ١٧/ جمادى الثانية / ھـ١٢٣٤
  شھادة-

 رؤوس من البقر للسيد عبد الكريم ١٠٠اعترف السيد التھامي الدردب أن تحت يديه 
 .اللبادي

 
٣٩٦ 
 ١٦/ رمضان/ ١٢٤٥

  توكيل-
 .باغوكل السيد احمد أفيالل نفسه لينوب عن المحاجير وھم أوالد الص

 
٣٩٧ 
 جمادى األولى/ ھـ١٢٨٨

  شراء دار-
اشترى السيد احمد أمسطاس من البائع له السيد محمد جميع واجبه من الدار الكائنة له 

 .بترغة
 

٣٩٨ 
 ٢١/ محرم / ھـ١٢٦١

  توكيل-
 .وكلت السيدة فطومة الصباغ للسيد العربي الخياط لينوب عنھا في جميع أمورھا

 
٣٩٩ 

 ٢٧/ ذي القعدة
 اقلة المن-

 ٢/١ من الخربة ومع ٢/١تم التناقل بين السيدة رقية اللبادي وبين محمد المردى حول 
 .غرسة الرحى

 
٤٠٠ 
 شعبان/ ھـ١٢٨٣

  إثبات دين-
 مثقال ٤٠٠٠اعترف يھود شفشاون أن في ذمتھم للسيد عبد الكريم الركينة جميع 

 .دارھم
 

٤٠١ 
 ٣/ صفر/ ھـ١٢٥٩



 ٨٥

  شراء فدان-
رقي من البائع له عبد الغفور يعقوب الفدان الموجود بعين اشترى السيد احمد الش

 المزوق
 

٤٠٢ 
 ٢٥/ شوال/ ھـ١٢٣١

  شراء جنان-
اشترى السيد عبد الكريم اللبادي من الباءع موسى العقل جميع جنان الموجود 

 .بالمرسى
 

٤٠٣ 
 شعبان/ ھـ١٢٣٧

  توكيل-
 .ه كلھاوكل السيد محمد اللبادي ولده محمد لينوب عنه في جميع أمور

 
٤٠٤ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٤٧

  شراء الفدان-
 .اشترى السيد محمد الھواري من البائع له عبد القادر الھواري فدانا من أرض التيرس

 
٤٠٥ 
 ٢/ رجب/ ١٢٥١

  دعوى-
 ادعت السيدة خديجة بناني للسيد محمد أفيالل والدي سلفته دارھم

 
٤٠٦ 
 ذي الحجة/ ھـ١٢٢٥

  قسمة تركة-
 .لسيد محمد المنصوري فورتثه زوجتاه و أوالدهبعدما توفي ا

 
٤٠٧ 
 ھـ١٢٩٠

  شراء دار-
 .اشترى السيد عبد الكريم الورياشي من البائع له السيد احمد الرھوني جميع الدار

٤٠٨ 



 ٨٦

 ٧/ جمادى األولى/ ھـ١٢٩٥
  إبراء-

 ٤٠اعترف السيد عبد الكريم بريشة بأداء دينه للسيدة عزيزة التركاي والمتمثل في 
 .االري
 

٤٠٩ 
 ٢٥/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٦٢

  إثبات دين-
 . دارھم ٢١أشھد السيد محمد فارج أن في ذمته لعبد الرحمان اللبادي 

 
٤١٠ 
 ٨/ ذي القعدة/ ١٢٥٦

  إثبات دين-
 . مثقال١٠٠أشھد السيد عبد الرحمان عدة أن في ذمته للسيد العربي يوسف 

 
٤١١ 
 ١٩/ صفر/ ھـ١٢٨١

 ة شراء جنان وفدان وغاب-
اشترى السيد أحمد الماللي من البائعين له األخوان السيد احمد ومحمد أعاللي بحسب 

 .النيابة عن أمھما وشقيقتھما فإن وغاية وفدان بالماللين
 

٤١٢ 
 رجب/ ھـ١٢٠٩

  اعتراف-
اعترف السيد عبد الكريم راغون أن الدار الكائنة باألواغين في لشقيقته فاطمة راغون 

 .وليس له فيھا حق
 

٤١٣ 
 ٢١/ محرم/ ھـ١٢٧١

  إثبات دين-
 مثقال ١٩أشھد على نفسه السيد أحمد اليعقوبي أن بذمته للسيد الحاج محمد الرزيني 

 .سكة ثمن خشب حرير ابتاعه منه
 

٤١٤ 
 ٢٢/ شعبان / ھـ١٢٣٥



 ٨٧

  إثبات دين-
أشھد على نفسه الذمي شلومو ابن اسحاق أن في ذمته للسيد محمد بن الحاج محمد 

 . المثقال ثمن حرير ابتاعه منه١٠٠اللبادي 
 

٤١٥ 
 ٢٠/ ربيع األول/ ١٢٦١

  زواج-
 .تزوج السيد محمد بن الحسين الدكار من فاطمة بنت احمد قروق

 .وتضم الوثيقة توكيل ومشترات لنفس العائلة
 

٤١٦ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٤٣

  عرف البلد-
و ان يھدي لألموات يشھد احمد بن علي بن ريسون أن العرف الجاري بمدينة تطوان ھ

 .والصالحين يأتي به أوالدھم المنتسبون إليھم
 

٤١٧ 
 ٢٥/ رجب / ھـ١٢٨٧

  توكيل-
 ٤وكل السيد احمد بن محمد امسطاس ولده المرابط العربي لينوب عنه في قبض 

 .رياالت فرنسيس من عند الطالب الھاشمي محمد بن يحيى
 

٤١٨ 
 ٤/ شوال/ ھـ١٢٧٤

  إثبات دين-
 مثقال في ١٨ الذمي بن زيدون أن بذمته للتاجر الحاج احمد الرزيني أشھد على نفسه
 .حرير ابتاعه منه

 
٤١٩ 
 جمادى األولى/ ھـ١٢١١

  إبراء-
أشھد على نفسھا السيدة فاطمة العربي راغون أن كل ما انفقته على أبنائھا ھو من وجه 

 .اإلحسان وال تطالبھم بشي ال حاضرا ومستقبال
 

٤٢٠ 



 ٨٨

 رجب/ ھـ١٢٥٠
 راء دار ش-

اشترى السيد عبد القادر المھدي اللبادي من البائع له محمد اللبادي الدار المعروفة بدار 
 .اللبادي بفاس

 .ثم ھناك رسم أخر وله فيه المشترى المذكور نصف ھذه الدار البن عمه محمد اللبادي
 

٤٢١ 
 ٢٩/ ذي الحجة/ ھـ١٢٨٨

  توكيل-
ا محمد قاسم عمران لينوب عنھا في قسم وكلت السيدة عائشة بنت احمد الطويلب زوجھ

 .متروك والدھا
 

٤٢٢ 
 ذي الحجة/ ھـ١٢٩٨

  شركة-
اشترك السيدان عبد القادر الحايك ومحمد اللبادي في بقرة اشتراھا ھذا األخير و 

 .أعطاھا للحايك على وجه الشركة
 

٤٢٣ 
 ١٢/ شعبان/ ھـ١٢٥٠

  توكيل-
لحسيني لينوب عنه في قبض ما يجب له وكل السيد على الليببي الغماري السيد علي ا

 .وفي أمور المحاكمة والمخاصمة
 

٤٢٤ 
 ٤/ صفر/ ١٢٣٩

  وديعة-
ترك السيد محمد بن الحاج اللبادي عند السيد محمد الطيب يوم أراد السفر إلى فاس 

 .مجموعة من السلع والحلي الذھبية
 

٤٢٥ 
 صفر/ ھـ١٢٣١

  شراء أرض-
سيدة رحمة ثالثة ثالثة أطراف من األرض بمدشر اشترى السيد النادي البقال من ال

 .شماسة



 ٨٩

 
٤٢٦ 
 ٢١/ جمادى الثانية/ ھـ١٢٥٧

  شراء دار-
 بعد وفاة السيد عبد الرحمان القطان قام ورثته ببيع دار كانت قرب باب العقلة 

تضم الوثيقة رسوم شراء للسيد محمد الدليرو للدار المذكورة وكذلك توكيل خديجة 
 .يم الحسانيالقطان لعبد الكر

 
٤٢٧ 
 ١٠/ صفر/ ھـ١٢٠١

  شراء غرسة-
 .اشترى السيد النادي البقالي من البائع له السيد عبد الرحمان الخراز غرسة بسامسة 

 
٤٢٨ 
 ٦/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٩١

  فض شركة-
بعد أن كان مشتركا بين اإلخوة أم كلثوم و أمنة بوھاال و أوالدھا غرسة أرادوا بيعھا 

 .أخذ كل واحد منھم نصيبهفتم لھم ذلك و 
 

٤٢٩ 
 ٢٨/ رمضان/ ھـ١٢٦٧

  فرض نفقة-
 فرض قاضي تطوان في مال السيد المختار العلمي نفقة لزوجته خديجة الزكار

 
٤٣٠ 
 ١٥/ شوال/ ھـ١٢٣٣

  شركة-
أشھد على نفسه السيد محمد السالسي أن بيده مال للحاج اللبادي أخوة منه على وجه 

 لغنم يكون الربح بينھما مناصفة ورأس المال يكون لصاحبهالشركة ليتاجر بالمال في ا
 

٤٣١ 
 جمادى األولى/ ١٢٨٠

  دعوى-
بعدما طال النزاع حوال الدار المجاورة لزاوية علي بن ريسون وھي في ملك الذمي 

 ھارون الصايغ تم التوصل إلى حل لھذا المشكل



 ٩٠

 
٤٣٢ 
 ٤/ رمضان/ ھـ١٢١٤

  مسامحة-
العزايز تحت صون عمتھا رقية منذ وفاة والدھا إلى أن بعد أن كانت السيدة فطومة 

 .حضرت العمة لدى العدول وسامحت بنت أخيھا في أجرة الصون. تزوجت
 

٤٣٣ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٢٢

  قسمة تركة-
 .بعد وفاة السيد الفقيه التھامي الزرھوني ورثته زوجته فطومة وولده محمد

 ينوقد تمت قسمة تركة المرحوم بعد تأدية الد
 

٤٣٤ 
 ١٦/ رجب/ ھـ١٢٥٢

  شھادة-
 .يشھد عبد الكريم الرزيني أنه توصل بمجموعة من السلع من عند الحاج احمد اللبادي

 
٤٣٥ 
 ١٢/ شوال/ ھـ١٢٨٩

  شراء دار-
 .اشترى السيد احمد الھوار من السيد احمد أمسطاس الدار الكائنة بترغة

 
٤٣٦ 
 ١٤/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٨٢

  قسمة تركة-
وورثه أوالده . ھد الشھود بمعرفتھم للمرحوم السيد الفقيه عبد النبي القالينبعدما ش

 .الذين وكلوا السيد احمد بوزيد الررزني لينوب عنھم أخد حقھم
 

٤٣٧ 
 ٢٠/ ذي الحجة/ ھـ١٢٦٣

  توكيل-
 .وكل التاجر محمد شقيقه الحاج احمد لينوب عنه في جميع أموره

 
٤٣٨ 



 ٩١

 ١٨/ صفر/ ١٢٤٥
  شھادة خبرة-
دما كان الماء الذي يتجمع قرب دار السيد محمد النريالشيي أراد ھذا األخير لسده بع

لكن السيدان محمد عمران وعبد الغفور البقال رفضا بحجة أن الماء يرجع إلى داريھما 
 .باقتراح الخبراء

 
٤٣٩ 
 ١٤/ شوال/ ھـ١٢٣٣

  إثبات دين-
 للسيد الحاج محمد اللبادي أشھد على نفسه الحاج عبد السالم السالسي أن بدمته مال

 قبضھا منه على وجه الشركة
 

٤٤٠ 
 ٦/ صفر/ ھـ١٢١٣

  إبراء-
 .أبرأت السيدة خديجة العربي السيد الحاج البقال مما في ذمته لھا

 
٤٤١ 
 ٢٤/ شعبان/ ھـ١٢٣٢

  إثبات دين-
 . لایر٤٦٠اثبت السد محمد اللبادي أنه في ذمته للسيد ادبرو 

 
٤٤٢ 
 ١٥/ رجب/ ھـ١٢١٠

 المزايدة -
 .بعدما توفي السيد العربي راغون فوقعت المزايدة على تركته فاشتراھا محمد راغون

 
٤٤٣ 
 ٢٤/ شعبان/ ھـ١٢٨٢

  إثبات دين-
 . لایر للسيد محمد اللبادي٤/١في ذمته اليھودي شلوم بن شقيق 

 
٤٤٤ 
 محرم/ ھـ١٢٤٣

  إثبات دين-



 ٩٢

 . عبد الكريم اليعقوبي مثقال للسيد١٥٠اعترف السيد احمد الجمعي أم بذمته 
 

٤٤٥ 
 ١٥/ ربيع األول/ ١٢٦٤

  شراء دار-
 . الدار من زوجھا محمد البلسيانو٢/١اشترت السيدة خديجة البغولي 

 
٤٤٦ 
 ٤/ جمادى الثانية/ ھـ١٢٧٥

  توكيل-
 . دار ٢/١وكل السيد محمد اللبادي للسيد محمد بنيس لينوب عنه في بيع 

 
٤٤٧ 
 ١٦/ ذي القعدة/ ھـ١٢٧٢

 اء العطيل شر-
اشترى الشاب عبد اله جنينو من البائع له السيد محمد لوالنتي جميع العطيل الموجود 

 برسانة
 

٤٤٨ 
 ٢٠/ محرم/ ھـ١٢٨٣

  دعوى-
ادعى السيد عبد الرحمان اللبادي ويھودي ابراھيم والذي تھرب من دفع الدين الذي في 

 .ذمته لألول
 

٤٤٩ 
 ٩/ شوال/ ھـ١٢٠٨

  شراء جنان-
 . من الجنان المجود بالمحنش٤/١ علي الحسين ألخيه عبد هللا جميع باع السيد

 
٤٥٠ 
 ذي الحجة/ ھـ١٢٤٢

  شھادة-
 .تم إثبات ملكية السيد أحمد البايص للجلسة حانوت برحبة الكتان 

 
٤٥١ 



 ٩٣

 ذي القعدة/ ھـ١٢١٤
  وصية-

  من متخلفه ويعطى للفقراء والمساكن٣/١أوصى السيد الحاج أحمد الصباغ بإخراج 
 

٤٥٢ 
 ١٦/ ربيع األول/ ١٢٨٣

  توكيل-
 وكل السيد محمد الزيتوني للسيد عبد القادر العطار لينوب عنه في بيع جنان 

 
٤٥٣ 
 رمضان/ ھـ١٢٠٨

  إثبات دين-
  مثقال ٣٥اعترف السيد عبد الرحيم اللبادي أن في ذمته لعبد الكريم اللبادي 

 
٤٥٤ 
 جمادى األولى/ ھـ١٢١١

  توكيل-
 د اللبادي لسيد محمد بن الحسين على قبض كل شيء عنهوكل التاجر محم

 
٤٥٥ 
 ھـ١٢٨٣

  إثبات دين-
  مثقال للسيد محمد اللبادي ٦٠اعترف الذمي ابراھيم بن عازر في ذمته 

 
٤٥٦ 
 ١٠/ شوال/ ھـ١٢٠٦

  شھادة-
 أثبت مجموعة من شھود معرفتھم

 
٤٥٧ 
 ١٠/ ذي القعدة/ ھـ١٢٧١

  إبراء-
 المرأة عائشة راغون و أوالدھاأبرأت السيد فطومة كركرية 

 
٤٥٨ 



 ٩٤

 ٥/ ربيع األول/ ھـ١٢٠٢
  شراء الدار-

اشترى السيد عبد الكريم الصباغ من شقيقته عالية وخديجة جميع واجبھما من الدار 
 الموجودة بالترنكات

 
٤٥٩ 
 ١١/ صفر/ ١٢٨٠

  إثبات دين-
 بذمة السيد الحاج أحمد الرزيني مثقاال لليھودي إسحاق بمناحميم

 
٤٦٠ 
 ١٢/ ذي القعدة/ ھـ١٢٠٢

  شھادة-
 .اثبت عدد من الشھود معرفتھم للجنان الموجود بالمنحش

 
٤٦١ 
 ٢٩/ جمادى األولى/ ھـ١٢١٠

  قسمة تركة-
وكان قد أوصى . توفي السيد عبد الحبيب أزجط ولم يكن له وارث سوى شقيقه محمد

 .بالثلث ألوالد إبراھيم األنھب
 

٤٦٢ 
 ١/ رجب / ھـ١٢٢٠

 جزء من دار شراء -
 .اشترى السيد العربي عبد السالم الحايك من خالته عائشة الحايك جميع واجبھا في دار

 
٤٦٣ 
 ٣/ ربيع الثاني/ ھـ١٢١٤

  قسمة تركة-
ورثته زوجته فاطمة و أوالده، ثم مات أحد أوالده ... بعد أن توفي المرحوم عبد الكريم 

 ...فورثته أمه وإخواته
 

٤٦٤ 
 رمضان/ ھـ١٢١٤

 ة ھب-



 ٩٥

 .وھب الفقيه الحاج الطالب الصباغ لبناته منانة ورقية وخديجة ثالثة أثمان دار
 

٤٦٥ 
 ھـ١٢٩٦

  شراء ربع فدان-
 .اشترى السيد أحمد بن محمد المالي من البائع له ابن عمه عبد هللا رع فدان

 
٤٦٦ 
 شوال/ ھـ١٢٠٣

  وصية-
لفھا ما يشترى به خبز أوصت السيدة عائشة راغون أن قدر هللا موتھا أن تخرج من متخ

 .الخميس ويوزع على الفقراء ويعتق كل مملوك تملكه والباقي يقسم على أوالدھا
 

٤٦٧ 
 ٢/ جمادى األولى/ ھـ١٢١٢

  تنازل-
تنزلتا السيداتان عائشة وفاطمة الشطيار وألخيھما عن حقھما في الجنان الكائن 

 .بالمحنش
 

٤٦٨ 
 ١/ ذي القعدة/ ھـ١٢٥٥

  شراء خربة-
 .السيد حنانة الحضري من البائع لع العربي بن محمد الحضري خربتهاشترى 

 
٤٦٩ 
 ٨/ ربيع األول/ ھـ١٢٨٣

  إثبات إصالح حانوت-
قام السيد الطالب محمد الشربي بإصالح حانوت لحبس مسجد باب المقابر وصيانتھا 

 .واتفق مع ناظر األحباس على استوفاء ما صرفه عليھا
 

٤٧٠ 
 ١٨/ رجب/ ھـ١٢٩٢

 ات دين إثب-
 ٧٦أشھد على نفسه الحاج محمد التلمساني الشرطي مھنة أن بذمته للفقيه محمد اللبادي 

 ... أواقي ٨مثقال و 



 ٩٦

 
٤٧١ 
 ٩/ شعبان/ ھـ١٢٦٠

  إثبات دين-
 . مثقاال للسيد محمد الرزيني١٠٠اعترف السيد عالل العطار أن في ذمته 

 
٤٧٢ 
 ١٣/ محرم/ ھـ١٢٨٩

  بيع الواجب-
 .مة جنينو ببيع واجبھا في كل ما خلفه ابوھا ألخيھا محمدقامت السيدة فاط

 
٤٧٣ 
 ٦/ محرم/ ١٢٩٠

  توضيح الحدود-
 ثم استدعاء مجموعة من من الشھود لوضع الحدود للجنانين الموجود بعين كرنو

 
٤٧٤ 
 ھـ١٢٥٠

 رسم غير واضح
 

٤٧٥ 
 ٢٥/ ذي الحجة/ ھـ١٢٦٥

  إثبات دين-
سلع لنصراني اإلنجليزي الساكن بجبل طارق اعترف السيد محمد السراج ان في ذمته 

 اسمه الزكر
 

٤٧٦ 
 ٢٦/ شوال/ ھـ١٢٨٣

  شھادة-
 .تم إثبات معرفة السيد الھاشمي الجالتي وبعد وفاته ورثته زوجته و اوالده

 
٤٧٧ 
 ١٦/ جمادى األولى/ ھـ١٢٩٣

  شھادة-
 .أثبت مجموعة من الشھود معرفتھم للسيد العربي البرطاد



 ٩٧

 
٤٧٨ 
 انشعب/ ھـ١٢٧٤

  شراء أرض-
اشترى السيد محمد الجزابي من البائع له السيد ادريس بن عياد جميع القطعة من 

 .األرض الموجودة بالكرورة
 

٤٧٩ 
 صفر/ ھـ١٢٣٢

  إثبات دين-
 . مثقاال للسيد محمد اللبادي١٠٠اعترف السيد عبد الخالق مشالح أن بذمته 

 
٤٨٠ 

  قسمة تركة-
 . فورثه أوالده وخلف الھالك داره الموجودة بالترنكاتبعدما توفي السيد عمر اليعقوبي

 
٤٨١ 
 ١٧/ جمادى األولى/ ھـ١٢٦٤

  شراء فدان وغرسة-
اشترى السيد عبد السالم المالطو من البائع له عبد الغفور الطريس جميع الفدان من 

 .غرسة الموجودين بالسواني
 

٤٨٢ 
 رمضان/ ھـ١٢٨٧

  الوصية-
 . من متخلفه ألحفاده ذكورا وإناثا معا٣/١أوصى السيد احمد الروشاي ب 

 
٤٨٣ 
 ربيع األول/ ھـ١٢٣١

  شراء المالح-
اشترى السيدعبد الكريم اللبادي من ورثة عبد القادر النفار جميع المالح الموجود 

 .بمريكشة
 

٤٨٤ 
 ربيع األول/ ھـ١٢١١



 ٩٨

  شراء الخربة-
دة بالجنينوني من  من الخربة الموجو٢/١ و ٣/١اشترى السيد العربي راغون جميع 

 .شقيقته فاطمة
٤٨٥ 
 ھـ١٢٢٥

 .تعذرت قرائتھا ألنھا ممزقة كثيرا: ملحوظة 
 

٤٨٦ 
 ١٦/ ربيع األول/ ھـ١٢٨٨

  شھادة-
قال السيد محمد الرھوني ان المرأة أم كلثوم جنينو تقعدت لمثوبته على حوائج متروك 

 .امھا
 

٤٨٧ 
 ١٢/ جمادى الثانية/ ١٢٨٧

  شراء الرحى-
 الواحد من الرحى ٨/١د محمد اللبادي من المراة فاطمة راغون جميع اشترى السي

 .الموجودة بقاع الحافة
 

٤٨٨ 
 ١٧/ ربيع األول/ ھـ١٢٨٢

  شھادة-
اشترى عدد من الشھود بمعرفتھم للقنطرة الموجودة بأرض نكرو وال أحد ادعى 

 .ملكيتھا
 

٤٨٩ 
 ٥/ صفر/ ھـ١٢٥٨

  وصية-
 .تخلفة وتحبيسه من أجل الزوايا والفقراء م٣/١أوصى السيد العربي راغون ب 

 
٤٩٠ 
 ١٠/ ذي القعدة/ ھـ١٢٧١

  شھادة-
شھد مجموعة من األشخاص بأن الجبل المسمى براس بساحل تطوان ھو فقط مرعى 
للمواشي وال يمكن ألحد ان يحرثه أو يستعمله في شيء غير المرعى ومن الشھود 



 ٩٩

 ...يطبوه وعلى السكركورمحمد الثعالبي والحاج محمد الرباحي ومحمد الق
 

٤٩١ 
 ١٩/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٨٥

  إثبات دين-
 .أشھد على نفسه السيد محمد العربي مرصو أن في ذمته مال للسيد محمد اللبادي

 
٤٩٢ 
 ٥/ جمادى الثانية/ ھـ١٢٣٤

  إبراء-
أبراء ورثة السيدة عاءشة المامون أفيالل زوجھا السيد احمد المامون من كل تبعة 

 .له في جميع ما خلفته المرحومةوسلموا 
 

٤٩٣ 
 ١٢/ رمضان/ ھـ١٢

  توكيل-
وكل الطالب السيد محمد اللبادي ابن عمه الحاج محمد اللبادي لينوب عنه في طلب 

 .حقوقه
 

٤٩٤ 
 ٢٠/ رجب/ ١٢١٣

  شراء ثمن دار-
اشترت السيدة رقية  فرريكوا من أمھا فاطمة الحجي الثمن الواحد من الدار الكائنة 

 اغينبالصو
 

٤٩٥ 
 ٥/ ربيع األول/ ھـ١٢٠٩

  شراء غرسة-
نيابة عن الفقيه احمد الرشاي اشترى الطالب محمد الصباغ من البائعة له فاطمة 

 الصباغ غرسة
 

٤٩٦ 
 رجب/ ھـ١٢٨٩

  شھادة خبرة-
السيدان عبد الكريم الرھوني ومحمد الفاسي بأن الدار ... شھد العرفان بأحوال البناء 



 ١٠٠

 . مفتقرة لإلصالحالكائنة في الوطية
 

٤٩٧ 
 شعبان/ ھـ١٢٠٨

  شراء أرض-
اشترى المؤذن محمد الخراز الشاسي من البائعة له السيدة أم كلثوم بن عبود األرض 

 .الكائنة في سامسة
 

٤٩٨ 
 ١٨/ محرم/ ھـ١٢٩٥

  شھادة-
شھد السادة محمد الحراق ومحمد عياد واألخويين محمد وعبد السالم الكامل بأن الجنان 

 . بباب جراح ھو في ملك السيد الفقيه موالي احمد الشاھد الحسنيالكائن
 

٤٩٩ 
 رمضان/ ھـ١٢٣٩

  قسمة تركة-
 .توفي السيد احمد الھدار و ورثته زوجته رحمة العلوي وعصبة بيت مال المسلمين

 .تضم الوثيقة مبيعات كانت في ملك عبد الخالق أشعاش
 

٥٠٠ 
 ٧/ ربيع األول/ ھـ١٢٩٢

  توكيل-
د احمد الشربي زوجته السيدة أمنة بوھالل لتنوب عن أوالدھا وھي الوصية وكل السي

 عليھم بعد موته
 

٥٠١ 
 شوال/ ١٢٠٧

  شھادة-
يشھد الحاج محمد كنون وأشخاص أخرون أن السيد محمد البروني قد قبض مال أبيه 

 . من دار األعشار
 .رونيونجد بالوثيقة رسوم أخرى عبارة عن فتاوي في حق المحجور محمد الب

 
٥٠٢ 
 ٣/ ذي الحجة/ ھـ١٢٩٤



 ١٠١

  شراء جنان-
اشترى السيد عيسى الفياللي من البائع له احمد العلوي جنان ساقوا وھذا الجنان كان في 

 ...ملك عائالت أخرى مثل المرنيسي والسقاء
 

٥٠٣ 
 ھـ١٢٠٠

  قسمة تركة-
 الفركالي لما توفي السيد الحاج محمد الفركالي قسمته تركته على ورثته زوجته فاطمة

 .و أوالده محمد وعبد السالم ونزھة وخديجة
 

٥٠٤ 
 ھـ١٢٣٨

  تراجع عن وصية-
أشھد على نفسيھما السيدة فاطمة راغون أنھا تراجعت على كل وصية كانت قد أوصت 

 .بھا من قبل ومن ثم إبطالھا
 .وتضم الوثيقة قسمة تركة فاطمة راغون ومشترات لجنان المحنش

 
٥٠٥ 
 ألولىجمادى ا / ھـ١٢٦٥

  قسمة تركة-
تمت قسمة تركة المرحوم محمد الصردوا بين ورثته زوجته شاشة الصباغ و أخوه عبد 

 ...الغفور ثم توفيت الزوجة فورثھا عبد الغفور ألنه كان زوجھا الثاني
 

٥٠٦ 
 ٥/ شوال/ ھـ١٢٣٤

  شراء أرض-
من السيد اشترى السيد محمد اللبادي نيابة عن والده اطراف من أرض بظھر العمارة 

 .عبد الكريم بن ريسون
 

٥٠٧ 
 ١٥/ ذي القعدة/ ١٢٥٧

  قسمة تركة-
توفي السيد الحاج محمد البروني فورثته زوجته رقية اللبادي و أوالده عبد السالم و 

 وبعد وفاة الزوجة ورثھا بناتھا وولد أخيھا... آمنة وعائشة وفاطمة
 



 ١٠٢

٥٠٨ 
 ھـ١٢٢٩

  تقديم-
 .وم غيالن لتنوب عن ولدھا الصبي السالسيقدم قاضي تطوان السيدة أم كلث

 ...وتضم الوثيقة رسوم شراء فدان جبل علي ومخاجة
 

٥٠٩ 
 صفر/ ھـ١٢٧١

  شراء فدان-
اشترى السيد عبد هللا الدليرو من البائعة له آمنة عاشور الفدان الكائن بشبريط الذي 

 .خرج لھا في قسمتھا
 

٥١٠ 
 شعبان/ ھـ١٢٩٠

  إثبات دين-
ه السيد محمد القناقي أن في ذمته للسيد عبد الرحمان اللبادي قدرا من أشھد على نفس

 .المال على وجه السلف
 

٥١١ 
 ١٠/ ذي القعدة/ ھـ١٢٩٨

  شراء األروى-
 . من األورى٢/١اشترى السيد عبد الكريم النجار من البائع له محمد الشربي جميع 

 
٥١٢ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٢٨

 شراء الجنان
 من الجنان الموجود ٢/١ بيرة من البائع له يوسف الزكيك جميع اشترى السيد احمد

 .بالقناطر
 

٥١٣ 
 ١٢/ شعبان/ ھـ١٢٥٠

  المحاسبة-
تحاسب كل من السيد محمد اللبادي وعبد السالم العدي بخصوص ما بقي بذمة ھذا 

 . مثقاال٣٥األخير 
 



 ١٠٣

٥١٤ 
 رمضان/ ١٢٠٥

  إبراء-
 .مر والتي أوصى لھا بھا العربي راغونتوصلت السيدة نفيسة بالدار الموجودة بالمط

 
٥١٥ 
 ٢٥/ ذي الحجة/ ھـ١٢٥٣

  شراء الفدان-
اشترى السيد محمد الدليرو من البائعة له شاشة الخريرز جميع الفدان الموجود بأشرقي 

 .الكبير
 

٥١٦ 
 ذي الحجة/ ھـ١٢٠٣

  إبراء-
 .لكحضر ورثة السيد الشريف مع أمھم وأثبتوا قسمتھم لما خلف أبوھم الھا

 
٥١٧ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢١٠

  قسمة تركة-
وقعت المقابلة بين فاطمة راغون و مع ولدھا محمد من أجل تقسيم األصول المشتركة 

 .بينھما
 

٥١٨ 
 ھـ١٢٣٢

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد العربي راغون فاحاط بإرثه زوجته فاطمة و أوالده وخلف الھالك 

 ...الكثير من العقار
 

٥١٩ 
 ٥/  األولربيع/ ١٢٧٤

  إثبات دين-
 . رياال ألحمد الرزيني١٠شھد على نفسه عبد السالم اليعقوبي أن بذمته 

 
٥٢٠ 
 ١١/ جمادى الثانية/ ھـ١٢٠٠



 ١٠٤

  دعوى-
ادعى السيد الطاھر الشريف على السيد عبد السالم بن يوسف أنه حاز له جميع 

 .األرض
 

٥٢١ 
  شراء جنان-

 له عبد الكريم زرقيق جميع الجنان الموجود اشترى التاجر محمد اليعقوبي من البائع
 .بالمحنش

 
٥٢٢ 
 رمضان/ ھـ١٢٦٠

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد احمد اليعقوبي فورتثته زوجته حمامة و أوالده وخلف الھالك دار 

 .سكناه بزنقة المقدم
 

٥٢٣ 
 صفر/ ھـ١٢٣٤

  شراء جنان-
 من جنان ١/٢ جميع اشترى الشريف المأمون أفيالل من زوج أمه الوكيل عنھا

 .بالمحنش
 

٥٢٤ 
 ١٥/ رجب/ ھـ١٢٦٦
 شھادة

 .اثبتوا مجموعة من الشھود معرفتھم لغرسة الصباغ الموجودة ببريشة
 

٥٢٥ 
 ٣/ ذي الحجة/ ھـ١٢٨٣

  شھادة-
 .تم إثبات ملكية الدار الموجودة بحومة الناضر الشوذر للشقيقين احمد و محمد بوزباع

 
٥٢٦ 
 ٢٠/ جمادى األولى/ ھـ١٢٦٣

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد اليعقوبي فورثته زوجته فاطمة وعصبه بيت مال المسلمين وخلف 



 ١٠٥

  الواحد من الحانوت٣/١الھالك 
 

٥٢٧ 
 جمادى األولى/ ١٢٢٧

  قسمة تركة-
 .بعدما توفي السيد محمد الشربي فورثته زوجاته أم كلثوم وعائشة و أوالده الخمسة

 
٥٢٨ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢١٢

 سمة تركة ق-
بعدما كانت األم فاطمة صالش مشتركة مع ابنتيھا فقد أخذ كل منھم نصيبه من الدار 

 .الموجودة بالمطمر
 

٥٢٩ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢٣٤

  شراء األرض-
 .اشترى السيد النادي البقال جميع أطراف األرض  من ورثته عبد السالم الشدادي

 
٥٣٠ 
 ٢٤/ رمضان/ ھـ١٢٧٤

  إثبات دين-
 . مثقال للذمي بن بن يوذا١٠٠يد احمد الرزيني أن في بذمته اعترف الس

 
٥٣١ 
 ٢٤/ غشت؟ / ھـ١٢٥٩

  دعوى-
ورأس الطرف تبث . بعد أن ادعى أھل مدشر بني سالم أن أرض تادروت وعين بولجة
 .أن ھذه األراضي ھي مرفق ألھلتطوام وال شيء لبني سالم فيھا

 
٥٣٢ 
  ھـ١٢٧٢

  قسمة تركة-
ثم توفيت الزوجة ...  محمد الدليرو ورثته زوجته شاشة و أوالدهبعد أن توفي السيد

 ...فقسمت تركتھا على ورثتھا وھكذا
 



 ١٠٦

٥٣٣ 
 صفر/ ھـ١٢٧٠

  وصية-
 .أوصى السيد الحاج فرانشو بثلث متخلفه على وقف دار سكناه

 
٥٣٤ 
 ١٠/ ذي القعدة/ ھـ١٢٧٠

  شراء فدان-
وزوجته فاطمة البروبي فدان أرادا بعد أن كان في ملك الزوجين الحاج احمد البرونبي 

 .بيعه فشتراه السيد الحاج عبد هللا الدليرو
 

٥٣٥ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢١٨

  قسمة تركة-
لما توفي السيد محمد فرطوط ورثته بناته الثالث وعصبة ابن اخيه الصغير عبد 

 .الرحمان فرطوط
 

٥٣٦ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢١٤

  شراء األورى-
شقيقين السيد محمد واحمد بنونة أروى بباب السفلى اشتراھم منھم بعد ان كان في ملك ال

 .السيد عبد السالم اليعقوبي
 

٥٣٧ 
 ٨/ جمادى الثاني/ ١٢٩٥

  قسمة تركة-
توفيت السيدة أم كلثوم جنينو ورثھا زوجھا الشطاب وزبنتھا فاطمة مامي وولدتھا رقية 

 . بعد موت إي فرد منھمبولو وعصبھا أشقاؤھا ثم تتولى قسمة متروك ھذه العائلة
 

٥٣٨ 
 ٨/ ربيع األول/ ھـ١٢٠٠

  قسمة تركة-
في البداية توفيت السيدة طامة شنديد فورثھا أوالدھا محمد ومنانة وزوجھا السيد محمد 

 الشودري
 



 ١٠٧

٥٣٩ 
 ١٠/ رجب/ ھـ١٢٥١

  شراء ثلث دار-
قه بعد أن كان مشتركا في دار مجموعة أشخاص من عائلة المورير قام بعضھم ببيع ح

 .فيھا للسيد احمد ماشان
 

٥٤٠ 
 صفر/ ھـ١٢٥٥

  وصية-
 .أوصى السيد محمد اللبادي إن توفي فزوجته ھي الوصية على بناته باإليصاء التام

 كما نجد وثيقة رسم بيع ثلث دار بالصباغين من طرف زوجته فاطمة اللبادي
 

٥٤١ 
 ربيع األول/ ھـ١٢٢٥

  فض شركة-
مد وعبد الخالق وعبد الھادي بربكو دار بالصواغين بعدما كان مشتركا بين األخوة مح

وفدان بالمحنش أرادوا قسمت ھذه المالك فتوصل كل واحد بواجبه وتضم عدد من 
 .المشتريات

 
٥٤٢ 
 ٧/ رمضان/ ھـ١٢٠٤

  قسمة تركة-
ثم توفيت البنت فاطمة فورثھا ...توفي الحسن بن موسى عطير ورثته زوجته خديجة 

 .ازوجھا و أمھا و أوالدھ
 

٥٤٣ 
 شعبان/ ھـ١٢٢٠

  وصية-
أوصت السيدة عائشة عبد المجدي بثلث متخلفھا يخرج منه جزء يعطى للحاج العربي  

 الخالد وجزء لولد عمھا محمد والباقي لود أخيھا محمد التسولي
 

٥٤٤ 
 ١٤/ شعبان/ ھـ١٢١٧

  توكيل-
نه في قسم وكل السيد عبد الغفور الصباغ صھره السيد الحاج محمد البشري لينوب ع



 ١٠٨

 ما يجب قسمه في متروك والده تضم الوثيقة قسمة تركة السيد الحاج محمد الصباغ
 

٥٤٥ 
  ھـ١٢١٧

  فض شركة-
بعد ان كان مشتركا بين الذمي ميمون بن شطري وموسى إبراھيم ناھون الدار الكائنة 
بباب سبة وتوخى الذمي ميمون بن شطري فقسمت الدار بين ورثته والذمي إبراھيم 

 ھوننا
 

٥٤٦ 
 ٢٧/شوال/ ھـ١٢١٢

  تقديم-
قدم قاضي تطوان السيدة رحمة منقومة على حفيديھا الصبيين محمد وفاطمة اللبادي 

 .لتنوب عنھما في جميع أمورھما
 
 ٥٤٧ 

 ١٩/ صفر/ ھـ١٢٨٥
  شراء دار-

اشترى الشقيقان أحمد ومحمد التھامي علوش من البائع لھما السيد عبد القادر اليعقوبي 
 طلعةدار بال

 
٥٤٨ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٠٠

  قسمة تركة-
بعدما توفيت فاطمة الشولو ورثتھا زوجھا محمد بايص و بناتھا نونة وفاطمة و أخوانھا 
أحمد وعبد الرحمان وعائشة ورقية ثم توفيت نونة فقسمت تركتھا على ورثتھا بعد 

 تنفيذ وصيت الثلث ألوالد بنتھا
 

٥٤٩ 
 جمادى األولى/ ھـ١٢٨٥

 دة  شھا-
يشھد السيد محمد النجار أنه يعرف السيدة رحمة الصبان ويعرف أن الغرسة الكائنة 

 بالصدوة بالوثيقة توكل لفاطمة الصبان
 

٥٥٠ 



 ١٠٩

 ھـ١٢٧٥
  فض شركة-

بعد ان كا مشتركا بين الحاج عبد الكريم قارة وبين السيد طاھرة حلحول فدان بالشبر 
 شركةتوفي الحاج عبد الكريم فأراد ورثته إنھاء ال

 
٥٥١ 
 ٩/ ذو القعدة/ ھـ١٢١٠

  شراء جنان-
اشترى المعلم عبد الرحمان أجزناي  من البائع له عبد القادر حماموشي جنان كان قد 

 اشتراه من ورثة أجانة
 

٥٥٢ 
 صفر/ ھـ١٢٣٩

  قسمة تركة-
توفي السيد الحاج عمر جنينو فورثته زوجته رحمة علوش وبناته عالية وخديجة و 

  محمد جنينوعصبه ولده أخيه
 
 ٥٥٣ 

 ١٧/ جمادى األولى/  ھـ١٢٣٢
  شراء جنان-

توفي السيد محمد الغازي فورثته أوالده محمد وعبد السالم والعربي وشاشة ثم توفيت 
 شقيقة المرحوم فاطمة فورثتھا أحفادھا

 
٥٥٤ 
 ١٢/ جمادى األولى/ ھـ١٢٤٧

  شراء جنان-
  جنان بباب جراحاشترى المعلم العربي الجعيبي من اليھودي  برنطي

 .بالوثيقة مشترات أخرى لنفس الجنان
 

٥٥٥ 
 ١٨/ ذي الحجة/ ھـ١٢٦٤

  قسمة تركة-
توفي السيد محمد بن مبارك فورثته زوجته فاطمة الزكاري و رقية األزرق و أوالده ثم 

 توفي إبنه محمد فأعيد قسم التركة
 



 ١١٠

٥٥٦ 
 ھـ١٢٣١

  شراء فران-
لفردال الفران الكائن بالبلو باعه الورثة واشتراه بعد أن كان ملك المرحومة أم كلثوم ا

 عدد من األشخاص
 

٥٥٧ 
 ٢٧/ شوال/ ھـ١٢٨٩

  قسمة تركة-
توفي السيد عبد السالم المودن فأحاط بإرثه زوجته عائشة األشھب وشقيقته رحمة و 
أخوه من األم عبد السالم المودن وذلك بعد تنفيذ وصية الثلث التي كان قد وصى بھا 

 .شقيقتهألوالد 
 الوثيقة طويلة جدا وتضم عدد من المشترات وشھادات و مخارجة

 
٥٥٨ 
 ١٠/ صفر/ ھـ١٢٨٨

  قسمة تركة-
كان في ملك المرحوم محمد بايص جنان العاطل الذي استمر على ملكه إلى أن توفي 

 .فورثته زوجته فاطمة بايص و أوالدھا
 

٥٥٩ 
 ربيع األول/ ھـ١٢٤٩

  شراء الساحل-
بد السالم الھاني من البائعين له عبد السالم ومحمد و أحمد بنقريش اشترى السيد ع

 الساحل الكائن باأللوان
 

٥٦٠ 
 ١٠/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٦٩

  شھادة-
يشھد السيد الحاج أحمد العمرتي والسيد عبد الغفور الفقاي بمعرفتھما للسيد أحمد الحاج 

ا تشتمل الوثيقة معاملة في راغون و أنه كان بحوزته و في ملكيته جنان الطويلع  كم
 متروك الحاج راغون ومشترات

 
٥٦١ 
 ٢٥/ ذي الحجة/  ھـ١٢٧٠



 ١١١

  شراء جنان-
اشترى السيد محمد الشركي من البائع له السيد محمد ادريسي جميع جنان المجود 

 بحومة أبي جراح
 

٥٦٢ 
 ٢٥/ شعبان/ ھـ١٢٨٦

  الوصية-
 ويقسم مناصفة بينھم من جميع متخلفه لحفائده ٣/١أوصى احمد الغزاي ب 

 
٥٦٣ 
 ٥/ ذي الحجة / ھـ١٢٨٢

  شراء خربة-
 اشترى السيد محمد الشركي من البائع له السيد عبد الرحمان العمرتي جميع الخربة 

 
٥٦٤ 
 ٢٧/ رجب / ھـ١٢٨٣

  شھادة-
أثبت السيدة رقية الورياغلي أنھا باعت لشقيقتھا رحمة جميع واجبھا من جنان بباب 

 الجراح
 

٥٦٥ 
 ١٥/  جمادى الثاني/١٢٥٧

  شراء دار-
 الواحد من الدار ٦/١اشترى السيد محمد من البائع له السيد عبد الكريم الرافعي 

 الموجودة بجامع الكبير
 

٥٦٦ 
 ١٥/ محرم/ ھـ١٢٨٧

  الوصية-
 من متخلفھا لحفائدھا ويخرج مثقاال من ھذا الثلث ٣/١أوصت السيدة فاطمة البادي ب

 لى المساكينويشترى به الخبز ويفرق ع
 

٥٦٧ 
 ٣/ ربيع األول/ ھـ١٢١٢

  قسمة تركة-



 ١١٢

بعدما توفي السيد محمد الخطيب فورثته أخته و عصبه أوالد عمه و خلف الھالك 
 الجنان الموجود بالدردارة

 
٥٦٨ 
 ٢١/ شوال/ ھـ١٢٦٩

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد طاھر بايص فورثته زوجته عائشة النجار و أوالده وخلف الھالك 

 ...دد من جنانات والفدادين ع
 

٥٦٩ 
 ھـ١٢٨١

  شراء جنانين-
 اشترى السيد العياشي البقال جميع الجنانين من ورثة السيد محمد بوردا

 
٥٧٠ 
 ٧/ شعبان/ ھـ١٢٦٩

  المخارجة-
 وقعت المخارجة بين السيد عبد الكريم وعبد الوھاب النائب عن عالية بنت البايص

 
٥٧١ 
 ١٥/ شعبان/ ھـ١٢٥٤

 فدان شراء -
 اشترى السيد عبد الغفور الشامدمي من البائع له السيد عبد الرحمان بيرة جميع الفدان 

 
٥٧٢ 
 ١٤/ ذي الحجة/ ھـ١٢٨٣

  شراء دار-
 اشترى السيد محمد الشركي من والده جميع الدار الموجودة بحومة الجامع األعظم

 
٥٧٣ 
 ٢٣/ جمادى األولى/  ھـ١٢٨٥

  شھادة-
 بمعرفتھم التامة لغرسة الصبان و أكدوا انھا كانت تسقى أدلى مجموعة من الشھود

  يوما١٥بظھرية بعد مضي كل 
 



 ١١٣

٥٧٤ 
 ٢٤/ جمادى الثانية/ ھـ١٢٣٤

  شراء غرسة-
اشترى السيد عبد الكريم صالش من البائع له السيد عبد الغفور الفقاي جميع غرسة 

 تاغزوت
 

٥٧٥ 
 ١٠/ جمادى الثانية/ ھـ١٢٦١

  شراء الغرسة-
 لسيد محمد الليثي من البائع له السيد أحمد العمير جميع الغرسة بالعدوةاشترى ا

 
٥٧٦ 
 ١٥/ شعبان/ ھـ١٢٣٦

  قسمة تركة-
لقد تمت المفاصلة بين الشقيقتين منانة وفاطمة بيرة فتم تقسيم جميع األصول التي 

 ورثتاھا عن والديھما
 

٥٧٧ 
 رجب/ ھـ١٢٣٠

  قسمة تركة-
ي فورثته زوجته فاطمة الغداس و أوالده وخلف الھالك بعدما توفي السيد محمد البتار
 جميع الجنان الموجود بالطويلع

 
٥٧٨ 
 ھـ١٢٧٦

  الوصية-
  من متخلفھا ويعطى البن ولدھا محمد غيالن٣/١أوصت السيدة رحمة الخراز 

 
٥٧٩ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٩٢

  شراء الفدان-
 .ان الموجود بالقناطيراشترى السيد محمد بايص من شقيقه عبد السالم جميع الفد

 
٥٨٠ 
 ھـ١٢٢٣



 ١١٤

  شراء الفدان-
اشترى السيد أحمد بيرة من البائعة له المرأة منانة البرميجو وجميع الفدان بعين 

 المزواق
 

٥٨١ 
 ١٨/ ذي القعدة /  ھـ١٢٠٢

  شھادة-
 أثبت عدد من الشھود معرفتھم التامة ألرباب منزل أبي نزال الودراسي

 
٥٨٢ 
 ٥/ رمضان/ ھـ١٢٦٠

  شھادة-
حضر كل من محمد  بوزباع وأشھد على أنفسھما أن الدار بحومة الجامع الكبير من 

 تطوان ھي بحوزتھما
 

٥٨٣ 
 ٩/ رجب/ ھـ١٢٧١

  شھادة-
 أثبت عدد من الشھود معرفتھم التامة للسيد عبد القادر التونسي و أكدوا امتالكه للبغل 

 
٥٨٤ 
 ٢٥/ صفر/ ھـ١٢٤٤

  شراء جلسة حانوت-
يد عبد السالم داود من البائعة له حاجة الصمار جميع جلسة حانوت اشترى الس

 الموجودة بالسوق الفوقي
 

٥٨٥ 
 ٢٥/ ذي الحجة/ ھـ١٢٨٧

   شھادة-
 أثبت عدد من الشھود معرفتھم للفدان الموجود بالرميمنة  و ھو في ملك األحباس

 
٥٨٦ 
 ١٢/ ربيع األول/ ھـ١٢١٨

  زواج-
ي بالسيدة رحمة و أعطى لھا صداق يشتمل درھم تزوج السيد عبد السالم الودراس



 ١١٥

 .مثقال سكة
 

٥٨٧ 
 ١٢/ رجب/ ھـ١٢٧٥

  شراء فدان-
 الفدان الموجود ٢/١اشترى السيد احمد عزيمان من البائع له السيد احمد اللبادي جميع 

 بالصويرة
 

٥٨٨ 
 جمادى األول/ ھـ١٢٦٨

  شراء األرض-
ه السيد محمد العطار جميع طرف اشترى السيد عبد الكريم األندلسي من البائع ل

 األرض
 

٥٨٩ 
 ١٨/ محرم/ ھـ١٢٩٣

  شھادة-
أثبت مجموعة من الشھود بمعرفتھم لسيد محمد بن ريسون وكذا ألمالكه المتمثل في 

 حانوت الموجودة بقيسارية تطوان
 

٥٩٠ 
 ١٣/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٨٩

  شھادة-
  للفدان الذي في ملكهأثبت عدد من الشھود معرفتھم للسيد محمد الھليلي وكذا

 
٥٩١ 
 ١٦/ رمضان/ ھـ١٢٨٩

  شراء أرض-
اعترف السيد عبد القادر النتوس أنه باع لسيد عبد السالم بن ريسون جميع طرف 

 األرض
 

٥٩٢ 
 ٢٤/ رجب/ ١٢٦٩

  شراء الدار-
اشترى السيد محمد التھامي من البائع له السيد أحمد الحراق جميع الدار الموجودة 



 ١١٦

 المالحبحومة البردعي ب
 

٥٩٣ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢٩٩

  اعتراف-
 لایر ليشتري بھا ماعون ١٠اعترف السيد المعطي أن بذمته لزوجته فطومة البوداري 

 الفرن
 

٥٩٤ 
 شعبان/ ھـ١٢٨٥
 .تعذرت قراءتھا: ملحوظة

 
٥٩٥ 
 ھـ١٢٢٠

  شھادة-
 أشھد الحاج بربرو بمعرفته للسيد محمد عاشر وكذا للفدان الذي بملكه

 
٥٩٦ 
 ٤/ شعبان/ ـھ١٢٣٢

  إثبات دين-
  لایر ١٠٠أشھد على نفسه السيد عبد السالم الروبي أنه قبض من السيد محمد اللبادي 

 
٥٩٧ 
 شعبان/ ھـ١٢٤٣

  شراء أمة-
 اشترى السيد محمد اللبادي من السيد محمد الصبار أمة

 
٥٩٨ 
 ١٥/ محرم/ ھـ١٢٨٨

  شراء ركابات-
 له محمد الشويخ وفطومة الشويخ خمس اشترى السيد األمين البناني من البائعين

 ركابات بارارة
 

٥٩٩ 
 ١٤/ ذي القعدة/ ھـ١٢٥٧



 ١١٧

  شراء األرض-
 اشترى السيد محمد  الجنباري من أخيه أحمد جميع طرف من األرض بتاغزوت

 
٦٠٠ 
 محرم/  ھـ١٢٧٥

  إبراء-
أبرأ السيد محمد  أفيالل لصھره السيد احمد عمدة من شماع الذي خرج برفع 

 .عاشورھا
 

٦٠١ 
 ١٦/ رمضان/ ھـ١٢٨٣

  شھادة-
أشھدالسيد محمد الدردب معرفته للسيد محمد اللبادي وكذا لثور الذي يمتلكه والذي كان 

 .يحرث بالمرينة
 

٦٠٢ 
 ٤/ جمادى األولى/ ھـ١٢٧٧

  شراء البغل-
 اشترى السيد أحمد غيالن من البائع له السيد علي التزاني العراياشي البغل

 
٦٠٣ 

 ٤/ ي ربيع الثان
  الوصية-

 .أوصى السيد أحمد لوقش زوجته ميمونة على ابنه محمد بجميع اإليصاءات النظرية
 

٦٠٤ 
 ٢١/ ذي الحجة/ ھـ١٢٦٣

   توكيل-
وكل السيد عبد الغفور اللبادي عمه احمد الحاج لينوب عنه في محاسبة عمه عبد هللا في 

 جميع أنواع السلع
 

٦٠٥ 
 ١٥/ ربيع األول / ھـ١٢٩٩

  شھادة-
أثبت عدد من الشھود معرفتھم لألروى الموجودة في قناة المطمر المنسوب ألوالد 



 ١١٨

 اللبادي
 

٦٠٦ 
 ٦/ محرم/ ھـ١٢٧٠

  كراء حانوت-
 اكترى السيد محمد درجاج من السيد محمد الحرايقي جميع حانوت الموجودة بحدادير 

 
٦٠٧ 
 ١٤/ صفر/ ھـ١٢٨٩

  شھادة خبرة-
رفقيه عبد السالم المياد على الفدادين بعين وقف كل من السيد السالم الزكاري و

 المزواق
 

٦٠٨ 
 ٨/ ذي القعدة/  ھـ١٢٦٤

  تحبيس الدار-
قامت الحاجة فاطمة راغون بتحبيس الدار الموجودة بالرياض األسفل شريطة يقرأ 

 عليھا كل جمعة
 

٦٠٩ 
 ٧/ جمادى األولى/ ھـ١٢٧٩

  إبراء-
 . لایر٥٠يف دفع السيد محمد اشعاش للسيد عبد الكريم الشر

 
٦١٠ 
 ٦/ صفر/ ھـ١٢٥٦

  إثبات دين-
  مثقاال سكة٣٠أشھد السيد محمد اليعقوبي ان بذمته للسيد محمد اللبادي 

 
٦١١ 
 محرم/ ھـ١٢٥٦

  شھادة-
أثبت عدد من الشھود معرفتھم لعين الماء الدخل بدار اليھودي ابن السباع الموجودة 

 .بالمالح
 



 ١١٩

٦١٢ 
 ٢٣/ رجب/ ھـ١٢٨٥

  شھادة-
 عدد من الشھود معرفتھم للطرفين من األرض الموجودتين بباب النوادر للسيد أثبت

 محمد بريشة
 

٦١٣ 
 ١٩/ محرم/ ھـ١٢٥٠

  إبراء-
 أشھد التاجر عبد هللا الرزيني انه أبرأ التاجر احمد اللبادي من جميع المغالطات السالفة

 
٦١٤ 
 جمادى األولى/ ھـ١٢٠٣

  محاسبة-
م بن قريش والحاج المھدي بنونة عن نفقة وكسوة تحاسب كل من السيد عبد السال

 .ومسكن المحاجير
 

٥١٥ 
 ١٥/ ذي القعدة/ ھـ١٢٧٨

  كراء حانوت-
 .اكترى السيد علي الحداد من السيد عبد السالم بن ريسون حانوت الموجودة بالحدادين

 
٦١٦ 
 شعبان/  ھـ١٢٩٥

  إثبات دين-
  مثقاال٤٨محمد اللبادي أشھد السيد عبد السالم الكتاني أن بذمته للسيد 

 
٦١٧ 
 ١٥/ شوال/ ھـ١٢٨٤

  إثبات دين-
 . وقية دراھم١٦٥اعترف السيد محمد الفاسي ان بذمته للسيد محمد اللبادي 

 
٦١٨ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢١٨

  شراء جنان-



 ١٢٠

 اشترى السيد احمد الجعيدي من البائع له الحاج عبد هللا البعرة جميع الجنان
 

٦١٩ 
 ٢/ رجب/ ھـ١٣٠٠

 وصية -
أوصى السيد عبد السالم الشريف أمه الطاھرة بوزكري االھتمام بولديه وبكافة 

 اإليصاءات النظرية
 

٦٢٠ 
 ١٠/ رجب/ ١٢٨٥

  إبراء-
أشھد السيد عبد هللا داود أنه تخلص من الرھن الذي كان بينه وبين اليھودي يوسف 

 البعلبة  
 

٦٢١ 
 ٢٠/ ربيع األول/ ھـ١٢٧٤
 .كونھا ممزقة كثيراتعذرت قراتھا ل: ملحوظة

 
٦٢٢ 
 ١٦/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٣٦

  شراء وسراتين-
  و سراتين حمراء٢/١اشترى السيد احمد السقاء من البائع له السيد العربي الربودي 

 
٦٢٣ 
 ٣/ شعبان/ ھـ١٢٧٥

  إثبات دين-
  لایر٩١٠اعترف السيد عبد هللا الخطيب ان بذمته للسيد عبد السالم الركينة 

 
٦٢٤ 
 شوال/ ھـ١٢٩٠

  قسمة تركة-
 بعدما توفي السيد محمد البونزاي فورثته زوجتيه عائشة وفاطمة وأوالده

 
٦٢٥ 
 ٢/ جمادى األولى/ ھـ١٢٨٢



 ١٢١

  دعوى-
 ادعى السيد أحمد راغون للسيد عبد القادر شقور الذي اشترى منه الغرسة

 
٦٢٦ 
 ٥/ شوال/ ھـ١٢٧

  إثبات دين-
 ية لذمي ابن اسحاق شحول اوق٢٠اعترف التاجر أحمد عزة أن بذمته 

 
٦٢٧ 
 ٢٨/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٨٩

  توكيل-
وكل السيد محمد اللبادي ناضر زاوية القصب علي بن ريسون لينوب عنه في حوز 

 الفدان الموجود بوطاء سعيد
 

٦٢٨ 
 ١٦/ رمضان/  ھـ١٢٠٠

  شھادة-
كه الفدان أدلى مجموعة من الشھود بمعرفتھم للسيد الوزيز معرفة تامة ومن جملة أمال

 الموجود بعين المزواق
 

٦٢٩ 
 ٢٠/ ذي القعدة/ ھـ١٢٠٦

  إثبات دين-
 مطبوع ذھب سكة لسيد أحمد راغون قصد ٣٠٠اعترف السيد أحمد الشاط أن بحوزته 

 المتجارة
 

٦٣٠ 
 ٤/ شعبان/ ھـ١٢٥٤

  إثبات دين-
  مثقال للسيد عبد هللا اللبادي١٠٠اعترف السيد عبد السالم بوزيع أن بذمته 

 
٦٣١ 
 ٤/ ذي الحجة/ ھـ١٢٩٠

  كراء الخربة-
 اكترى السيد علي بن ريسون للسيد محمد احزم خربة الموجودة بالعيون



 ١٢٢

 
٦٣٢ 
 ٧/ ربيع األول / ھـ١٢٨٢

  شراء شرقية-
اشترى السيد محمد اليعقوبي من البائع له السيد محمد المصطاسي شرقية من حرير 

 بالذھب
 

٦٣٣ 
 ١٠/ ذي القعدة/ ھـ١٢٨٢

  صلح-
افقت السيدة رحمة الواح للسيد احمد الغيران يفتح ثالث طبقات امام بيتھا لكن شريطة و

 أن يبني لھا دكانة
 

٦٣٤ 
 ١٧/ ربيع الثاني / ھـ١٢٥٨

  وصية-
 أوصى السيد عبد الجليل حمودة زوجته فومة على أوالده بإيصاءات نضرية

 
٦٣٥ 
 ١٢/ رجب/ ھـ١٢٢٩

  الحضانة-
  اعوام٥ربية ثالث أوالد لمدة قامت السيدة فاطمة بوكرة بت

 
٦٣٦ 
 ١٥/ شعبان/  ھـ١٢٣٣

  شراء الحانوت-
 ١/٢اشترى السيد حسين الجعيد من البائع له السيد عبد الرحمان المنظري جميع 

 حانوت وجميع جلستھا
 

٦٣٧ 
 صفر/ ھـ١٢٦٢

  شراء الدار-
  دار٢/١اشترى السيد الحسن اقمتي من البائعة له خيجة سالمة جميع 

 
٦٣٨ 



 ١٢٣

 جمادى األولى/ ھـ١٢٤٢
  قسمة تركة-

بعدما توفي السيد محمد بيرة فورثته زوجته منانة للبادي و أوالده عبد الرحمان ورفيق 
  دار بحومة الترنكات١/٢و أمينة ومن جملة ما خلف الھالك 

 
٦٣٩ 
 ١٤/ رمضان/ ھـ١٢٩٢

  شھادة-
كما أنه أوصى أثبت عدد من الشھود معرفتھم للسيد أحمد الصنھاجي معرفة تامة 

 زوجته فاطمة على أوالده بإيصاءات نظرية
 

٦٤٠ 
 ١٥/ ربيع األول / ھـ١٢٣٥

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد محمد الھياللي فورثته زوجته رحمة المشاط و أوالده وخلف الھالك 

 .دار سكناه بالربض األسفل
 

٦٤١ 
 ١٠/ رجب/ ھـ١٢٣٥

  زواج-
م اليعقوبي من الشابة فاطمة اليعقوبي ويعترف تزوج الشاب السيد محمد بن عبد السال

 .أبوھا بقبض الصداق 
 .تضم الوثيقة مشترات لجنان الطوابل 

 
٦٤٢ 
 ٢٦/ ذي الحجة/ ھـ١٢٠٧

  قسمة تركة-
بعد أن توفيت السيدة عائشة مامي ورثتھا زوجھا عبد هللا مامي وبنتھا أمنة وعالية و 

 أخوھا 
 ي حقه في اإلرثتضم الوثيقة مطالبة السيد محمد رھون

 
٦٤٣ 
 ٢٥/ صفر/ ھـ١٢٤٤

  شراء حانوت-
اشترى السيد عبد السالم داود من البائعة له السيدة الحاجة المھدي السمار حانوت 



 ١٢٤

 سيدي بركة 
 تحتوي الوثيقة على مقاسمة لورثة السيد المھدي السمار

 
٦٤٤ 
 ١٩/ شعبان/ ھـ١٢٩٦

  شراء أرض-
طرف من األرض الكائن ... بائع له السيد محمد اشترى السيد أحمد الطيب المشكم من ال

 فوق قبور اليھود 
 بالوثيقة والية ومشترى آخر

 
٦٤٥ 
 ٩/ شعبان/ ھـ١٢٩٧

  شراء غرسة-
اشترى السيد محمد بن التھامي العاقل من البائع له السيد أحمد بن مزيرش الغرسة 

 الكائنة بالمرة 
 تضم الوثيقة رسوم نزاعات حول ھذه الغرامة

 
٦٤٦ 
 ٨/ ذي الحجة/ ١٢٠٦

  شراء فدان-
 .اشترى السيد عبد الجليل البقال من البائع له السيد عبد الكريم بوبكر فدان

 تضم الوثيقة مشترات أخرى
 

٦٤٧ 
 ٥/ ذي القعدة / ھـ١٢٨٧

  قسمة تركة-
توفي السيد محمد كريش فورثته زوجته رقية السراج و أوالده منھا عبد الرحمان 

 ...وعائشة وفاطمة ومحمد
 تضم الوثيقة وصية ثم عزل الوصي شقيق كريش

 
٦٤٨ 
 ١٣/ جمادى الثاني / ھـ١٢١٨
 شھادة

يشھد السيد محمد أحمد الروكشي والسيد أحمد والسيد احمد علي الفتوح والسيد محمد 
الفتوح والحاج عزوز معرفتھم للفدان الكائن بالقصارة  و أنھم سمعوا  بأنه حبس على 



 ١٢٥

 الضعفاء
 

٦٤٩ 
 ٣/ رجب/ ھـ١٢٩٨

  شراء جنان-
اشترى السيد محمد بن عبد القادر كريكش نيابة عن عبد هللا الحسن أزجط من البائع له 

 السيد محمد بن علي العلوي قسمة من جنان داود
 

٦٥٠ 
 ھـ١٢٠٧

  دعوى-
 .توفي السيد أحمد عمران عن زوجته خديجة نزيل وعن اوالده من غيرھا 

 ي كان في ذمة ھالكقامت الزوجة تطالب بدين صدقھا الذ
 

٦٥١ 
 أواخر/ محرم/ ھـ١٢١٥

  وصية-
أوصى التاجر السيد الحاج محمد اللبادي إذا توفي أن يخرج من تركته جزء ويوقف في 

 أصل ثابت ويصرف جزء من المال في شراء الخبز ويفرق على الضعفاء
 

٦٥٢ 
 /ھـ١٢٤٨

  دعوى-
وجماعة أھل المرينة الحوزية وقع نزاع حول ماء بني أھل جماعة أبي نزال الودراسية 

 وبعد مخاصمة تم توصل إلى حل وذلك بتقسيم الماء بين الجماعتين
 

٦٥٣ 
 ٥/ شعبان/ ھـ١٢٩٣

  تحبيس-
حبس السيد الحاج محمد بن محمد الزراق علي الشريف الولي الصالح سيدي عبد 

 السالم علي بن علي بن ريسوني شجرة الزيتون
 

٦٥٤ 
 ١١/ شعبان/  ھـ١٢٨٢

 ة شھاد-



 ١٢٦

يشھد الفقيه محمد الدردبي أن مكان بجبل زمزم الحزي أنه محل ومأوى للبقر ومرعى 
لذا فمن وجب صاحب الزرع الذ يشتكي من رعي المواشي لزرعه أن يضع زرب 

 منيع ليمنع دخول المواشي إلى الزرع
 

٦٥٥ 
 ٤/ شوال/ ھـ١٢٩٣

  تنفيذ وصية-
 اوصى أن يشترى له قبر بزاوية كان السيد محمد بن عبد اإلاله المكي الريسوني قد

 سيدي علي بن ريسون ويدفن فيه وبعد وفاته قام ورثته بشراء القبر المذكور ودفنه فيه
 

٦٥٦ 
 ھـ١٢٨٩

  شھادة-
يشھد السيد المختار بركات البقال وابن عمه عبد السالم البقال أن فران زركايم حبس 

 على جامع شامسة
 

٦٥٧ 
 ٢٦/ ربيع األول/ ھـ١٢٧١

 نصف  دار شراء -
اشترى السيد عبد الخالق السكيرج نيابة عن زوجته خديجة بن عبد هللا من البائعة له 

 صھرته فاطمة المنون نصف دارھا في الترنكات
 

٦٥٨ 
 ٢٠/ ربيع الثاني/ ھـ١٢٢٠

  فض شركة-
بعد أن كانت دار مشتركة بين عدد من أفراد عائلة اليوفنيطو و أوالده عمھم أرادوا 

 م ذلك واخذ كل واحد منھم نصيبهبيعھا فتم لھ
 .الوثيقة ممزقة وبھا رسوم غير واضحة: مالحظة

 
٦٥٩ 
 ٩/ جمادى األولى/ ھـ١٢١١

  دعوى-
دعى السيد ادريس بن عبد الوھاب الحسني و أخيه علي ولد عمه السيد محمد بن 
الخضر  ان أرض الحجام كانت لجدھما السيد ادريس ملكھا باإلقطاع من السلطان 

اسماعيل ودعى السيد إدريس بن عمه بسبب استبداده بغلتھا مع العلم أنه ھو موالي 



 ١٢٧

وأخيرا تم اإلقرار على أن األرض تبقى في ملك جميع ورثة السيد ... أيضا من الورثة
 ادريس

 
٦٦٠ 
 ربيع األول/ ھـ١٢٨٨

  قسمة تركة-
ديجة بعد ان كانت األرض مشتركة بين السيد الحاج السنوسي والمرأتين الزھرة وخ

البقال أرادوا قسمة األرض فقسمت نصفين ، نصف للمرأتين ونصف اآلخر لسيد عبد 
 القادر السنوسي

 
٦٦١ 
 ٢٤/ رجب/ ھـ١٢٧٤

  شھادة-
يشھد السيد العربي بنيس بمعرفته للحاج أحمد الطوبي معرفة تامة وأنه كان بحوزته 

مرانسي وحبس النصف وعلى ملكه الدار الكائنة بالترنكات إلى أن باع نصفھا للسيد ال
 اآلخر على خبز الخميس

 
٦٦٢ 
 ١٥/ رجب/  ھـ١٢٨٧

  شراء نصف فدان-
اشترى اإلخوان الطالب محمد الجعيدي و اخيه أحمد شركة بينھما نصف فدان مشاعا 

 .بنصف الباقي مع شقيق البائع لھما السيد علي الزكيك
 

٦٦٣ 
 صفر/ ھـ١٢٨١

  دعوى-
ابة عن نفسه وعن حبس زاوية سيدي علي بن حضر السيد الطالب محمد اللبادي ني

ريسون والسيد الحاج أحمد العربي وناظر الحباس السيد عبد السالم أكزول وذكروا ان 
اإلسبان كانوا قد احدثوا طريق في أمالك الحبوس واآلن بعد ذھابھم يطلبون أن ترجع 

 لھم الطريق المذكورة
 

٦٦٤ 
 ھـ١٢٤٨

  صلح-
 حول ماء تدخل القاضي وعقد صلح بين الطرفين …بعد نزاع طويل بين فريقيي



 ١٢٨

 
٦٦٥ 
 ٤/ شوال/ ھـ١٢٩١

  تراجع عن وصية-
بعد أن كان وباء الطاعون يدور بالبلدان قام السيد محمد الرفود بإعطاء كل تركته لبنته 
عائشة مكرما وبعد أن سئل العلماء قيل له أن ذلك غير جائز فرجع عن ھبته وأوصى 

 ية سيدي بركةأن يخرج نصف تركته لزاو
 

٦٦٦ 
 رجب/ ھـ١٢٩٧

  إثبات دين-
 . رياالت ونصف للسيد علي بن شاشة٤اعترف السيد احمد اللبادي بذمته 

 
٦٦٧ 
 ٤/ محرم/ ھـ١٢٧٩

  كراء حانوت-
اكترى السيد عبد القادر الحرلقي الجرير نيابة عن ناظر األوقاف سيدي بن ريسون 

 حانوت بالحدادين
 

٦٦٨ 
 /ھـ١٢٦١

 ان كراء نصف فد-
بحسب النيابة عن السيد محمد بلحاج أكرى السيد العربي الخياط الوزني للذمي مسعود 

 دحلون نصف فدان أسفل باب العقلة
 

٦٦٩ 
 ٥/ صفر/ ھـ١٢٧٩

  قضاء دين-
مزوغ قدرا من المال ...بعد أن كان بذمة الحاج محمد عبد هللا الدجاري للسيد الحاج 

 الحضر أخوه وقضى عنه الدين 
 الوثيقة ممزقة األطراف: ملحوظة 

 
٦٧٠ 
 ١٣/ جمادى األولى/ ھـ ١٢٦٩

  معاوضة-



 ١٢٩

بعد ان اعترفت فاطمة السنوسي أن بمالھا وذمتھا للسيد علي الحراق قدرا من المال 
 مقابل زرع ابتعاته منه أشھدت على نفسھا أنھا وھبت له الفدان في مقابل الدين

 
٦٧١ 
 رمضان/ ھـ١٢٨٥

  توكيل-
 در العدي لينوب عنه في المخاصمة والمحاكمةوكل السيد عبد القا

 الوثيقة بعض حروفھا ممسوحة: ملحوظة
 

٦٧٢ 
 ٢٥/ ذي القعدة/ ھـ١٢٨٣

  صلح-
حضر السيدان محمد اللبادي والسيد أحمد الجيار و أشھد على نفسيھما أنھما تفاھما في 

ابل أن شان الجنان وذلك بان أسقط الجيار جميع ما غرسه في الجنان علي اللبادي مق
 .تجدر اإلشارة أن الجنان في ملك اللبادي. يظل فيه إلى أجل مسمى

 
٦٧٣ 
 ١/ رجب/ ھـ١٢٩٢

  شھادة خبرة-
شھادة العارفين بقواديس الماء السيد أحمد ھيرور والسيد محمد البطور بوقفھما على 

 عين ماء الجاري بدار الدباغ فوجداه مفتقرا إلى اإلصالح
 

٦٧٤ 
 ٦/ ذي القعدة/  ھـ١٢٩٩

  شھادة خبرة-
شھد السيدان الحاج عبد السالم الزكري والطالب عبد السالم المنيالي بوقفھما على 

 .أرض الذي أزجاھا أحمد الحندسي فوجداه عديم الغلة
 

٦٧٥ 
 ٤/ شعبان/ ھـ١٢٥٠

  إبراء-
أشھدت على نفسھا السيدة عائشة راغون أنھا أبرأت صھرھا السيد محمد اللبادي 

  من جميع المطالب وال شيء لھا عندھموزوجته وأوالدھما
 

٦٧٦ 



 ١٣٠

 ١٥/ شوال/ ھـ١٢٨٤
 إثبات دين -

 أشھد على نفسه السيد عبد الرمان ماشان أن في ذمته للسيد محمد اللبادي قدرا من المال
 

٦٧٧ 
 ١٨/صفر/ ھـ١٢٨٧

  إثبات دين-
قبل أشھد على نفسه عبد السالم الحايك أن بذمته للسيد محمد اللبادي قدر من المال من 

 كراء األرحى
 

٦٧٨ 
 ٢٦/جمادى الثانية /ھـ١٢٨٣

  شھادة-
شھد السيدان محمد السبيطي وقسم الغزواني بمعرفتھما ألرض التي لزاوية سيدي علي 
بن ريسون ويشھدان بأن السيد محمد الجيار وعلي بن ريسون حرثا في األرض 

 المذكور 
 

٦٧٩ 
 ٥/شوال/ھـ١٢٩٦

  شراء وصيفة-
 كحلون من البائع له السيد الطيب العربي الغربو وصيفة إسمھا اشترى السيد محمد بن

 فاطمة ربعاء سمراوية اللون
 

٦٨٠ 
 ٨/محرم /ھـ١٢٩٦

  إثبات دين-
أشھد على نفسه السيد الحاج محمد بلحاج الزكاري أن بذمته للذمي صمويل مقدار من 

 المال ثمن سلعة ابتاعھا منه
 

٦٨١ 
 ٢/رمضان/ھـ١٢٠١

  مسامحة-
 نفسھا السيد عائشة أحمد بركة أنھا سامحت إبنھا محمد مدينة في المال أشھدت على

 الذي كانت قد أعطته إياه ليتاجر به
 



 ١٣١

٦٨٢ 
 ١١/شعبان/ ھـ١٢٣٤

  تحبيس ثلث حانوت-
 حبس السيد محمد بن عبد الكريم بن الحسن الثلث الواحد من الحانوت

 
٦٨٣ 
 ٢٩/ذي الحجة/ھـ١٢٧٣

  توكيل-
ي ولد أتخ السيد عبد هللا المكي البقالي لينوب عنه في أمور وكل السيدالصادق البقال
 ...تعزوج أخته رقية البقالي

 
٦٨٤ 
 ١٥/ذي الحجة/ ھـ١٢٩٣

  شراء أشجار-
اشترت السيدة عائشة أقجرانر من البائعة لھا أختھا رحمة حظھا من أربعة أشجار 

 ...وحظھا في شجر اإلجاص
 

٦٨٥ 
 ٩/شوال/ ھـ١٢٦٧

  صلح-
الفقيه المزوري و أحمد زكاج محمد عبده أنھما تبارئى من جميع .. .أشھد الطالب

 ...المطالب والتباعات
 .رسم غير واضح وخطه رديئ: ملحوظة

 
٦٨٦ 
 ٩/شوال /ھـ١٢٨٥
 توكيل -
 وكل السيد العربي الليثي السيد محمد اللبادي لينوب عنه في جميع أموره  -
 الوثيقة ممزقة جدا وتوشك على التلف: ملحوظة

 
٦٨٧ 
 ربيع األول/ھـ١٢٢٠

  شھادة-
... يشھد السادة احمد السقا واحمد علوش وعبد الكريم البناني وعبد العالي البكوري

معرفتھم للسيد محمد عاشير ومعه يشھدون بأن الفدان المسمى ببركة ھو في ملكه 



 ١٣٢

 وحوزته
 

٦٨٨ 
 ٩/ذي القعدة/ھـ١٢٧١

  وصية-
أن تخرج من متخلفھا الثلث ويعتق أوصت السيد أم كلثوم محمد عدة إن حدث و توفيت 

 منه أمة وتلحق بأحرار المسلمين وتجھز إلى قبرھا ويقرأ عليھا القرآن
 

٦٨٩ 
 ٢٧/رجب/ھـ١٢٧٧

  شھادة-
كانت المرأة وابنتھا عند والدھا وعند ... لما تغيب السيد أحمد كنداج عن زوجته عائشة

 ...عودة الزوج الزم بدفع نفقة ابنته
 

٦٩٠ 
 ٢٧/رجب/ھـ١٢٧٧

  شھادة-
كانت في ملك السيد احمد ... يشھد مجموعة من األشخاص ان فرسة حمراء اللون

 ...الكموط وال يعملون أنه باعھا أو وھبھا
 

٦٩١ 
 ١٣/رمضان/ھـ١٢٧٩

  إثبات دين-
بذمة السيد محمد قدور الخلفشي للسيد الرابط بن علي مقدار من المال على وجه 

 .السلف
 

٦٩٢ 
 ١٣/ربيع األول/ ھـ١٢٨٣

  شراء-
اشترى السيد احمد المسطاسي من البائع له السيد محمد بن موسى امقشو نصف بقرة 

 .ظروية في شركة مع البائع له
 

٦٩٣ 
 ١١/محرم/ ١٢٩٦

  حيازة بنت-



 ١٣٣

حاز السيد الحاج محمد اليعقوبي من الوصيف بوجمعة بنتا حمرة اللون اسمھا رحيم 
 .ھابقصد االنفاق عليھا وكسوتھا دون محاسبة والد

 
٦٩٤ 
 ٢٥/صفر /ھـ١٢٨٧

  إثبات دين-
أشھد على نفسه السيد احمد علي صالح أن تحت يده مال للشاب محمد راغون على 

 .وجه السخرة له من بالد النصارى
 

٦٩٥ 
 ١/جمادى الثاني / ھـ١٢٨٣

  شھادة-
يشھد السادة احمد الظاھر المودن والحاج الناظر السودري أن الدار الكائنة بحومة 

  األعظم ھي على ضعفاء بعد انقراض اوالد بوزباعالجامع
 

٦٩٦ 
 ١٠/شعبان/ ھـ١٢٧٨

  إثبات دين-
أشھد على نفسه السيد عبد الكريم اللوج أن بذمته اافقيه محمد اللبادي مقدار من المال 

 .ثمن بغل ابتاعه منه
 

٦٩٧ 
 ١١/رمضان/ھـ ١٣٠١

  ھبة-
 ريسون على حفيدتھا حبيبة وھبت الشريفة خديجة بنت الوالي الصالح سيدي علي بن

 .غرسة بكتان
 .الوثيقة تضم رسوم أخرى لشركة

 
٦٩٨ 
 ٢٠/ذي الحجة/ھـ١٢٧٠

  شراء جزء من دار-
اشترى السيد عبد السالم السكيرج الربع الواحد من دار بالترنكات وذلك بحسب النيابة 

 ...من زوجته السيدة خديجة بن عبد هللا
 

٦٩٩ 



 ١٣٤

 ٢٣/جمادى الثانية/ھـ١٢٦٧
 عمار دار إ-

أشھد على نفسه السيد محمد بن العربي الربودي أنه أعمر بنته عائشة نصف دار 
المشاع مع اخيه بزنقة المقدم و إن ماتت يحبس نصف الدار المذكورة على من يقرأ 

 .حزب القرآن
 

٧٠٠ 
 ١٠/رجب/ھـ١٢٥٤

  وصية-
ن متخلفھا أوصت السيدة خديجة عبد السالم عمران إن قضى هللا بموتھا يخرج ثلث م

 .ويعطى ألوالد زوجھا عبد السام الزكاري
 

٧٠١ 
 /شعبان/ ھـ١٢٦٩

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد محمد الطوب فورثته وزوجته عائشة فزنشول و أوالده وخلف الھالك 

 .دار سكناه بحومة الربض األسفل
 

٧٠٢ 
 ربيع األول/ھـ١٢٣٣

  شراء غرسة-
لبائع له عبد الكريم البقال قسمٮة زوجته من اشترى السيد عبد السالم الصالحي من ا

 .الغرسة
 

٧٠٣ 
 ١/محرم/ھـ١٢٢١

  قسمة تركة-
توفيت السيدة أم كلثوم اللبادي فورثھا زوجھا السيد الحاج احمد بيرة و أوالده منھا 

 ...محمد وفطومة  منانة
 .كانت المرحومة قد أبطلت الوصية التي سبق أن صدرت عنھا

 
٧٠٤ 
 محرم/ ھـ١٢٤٢
 ء مصريةشرا -

اشترى السيد احمد الباقالي من البائعة له رحمة الحسيني جميع المصرية الكائنة بين 



 ١٣٥

 .البابين من الدار
 

٧٠٥ 
 ھـ١٢٢٨

  شراء مصرية-
اشترى الرايس علي بوزكري من البائعة فاطمة الفزكاري جميع المصرية المحملة 

 .على حانوتھا
 

٧٠٦ 
 ٧/صفر/ھـ١٢٥٣

  زواج-
السعيدي من األنسة خديجة العمراني و أعطى لھا صداق مقداره تزوج الشاب المھدي 

 . مثقاال٤٠
 

٧٠٧ 
 ٨/محرم/ھـ١٢٨٠

  شھادة-
أثبت عدد من الشھود انھم تبرؤو من دعوى الحوائج التي كانت بينھم للسيد محمد 

 .الزكاري
 

٧٠٨ 
 محرم/ھـ١٢٨٣

  شراء البقر-
 . الواحد من كافة البقر٤/١ اشترى السيد علي قمريل من البائعة له فاطمة السعيدية

 
٧٠٩ 
 ١٩/رجب/ ھـ١٢٨١

  تسليم ساقية-
أشھد على نفسه السيد عبد الكريم اللبادي الوزير انه سلم الساقية معترفا أن الساقية 

 .للسيد الحاج عبد السالم الزكاري
 

٧١٠ 
 ٧/صفر/ھـ١٢٨٧

  إثبات دين-
د عبد السالم مشحدان مقدارا أشھد السيد احمد الزكيك على نفسه إن في ذمته وماله للسي



 ١٣٦

 .من المال
 

٧١١ 
 ٨/شعبان/ھـ١٢٩٦

  إثبات دين-
 . مثقاال٢٠٠اعترف السيد محمد قمريل ان بذمته لليھودي ابراھم عطية 

 
٧١٢ 
 ١٠/شوال/ ھـ١٢٩٠

  شھادة خبرة-
السيدان محمد البطوي ومحمد و محمد مصطفى على ... وقف العارفان باحوال العقار 

 ر لھما انھا للزكري وحدهغابة للزكري وظھ
 

٧١٣ 
  بيع٢/صفر/ھـ١٢٩٩

  تركة-
 تم بيع مؤونةالسيدة العربية الحسني و إلحاق ثمنھا ببيت مال المسلمين

 
٧١٤ 
 ١/جمادى الثانية/ھـ١٢٠١

  شراء فدان-
اشترى السيد أحمد الزكاري من البائع له الفقيه السيد محمد عمراتي عمران الفدان 

 الكائن بوطاء بونزال
 

٧١٥ 
 ١٩/رجب/ھـ١٢٨٦

  شراء دار-
 .اشترى اليھودي رويبل أدراعو الدار من الجياللي اشرقي الموجودة بثغر طنجة

 
٧١٦ 
 ١٥/جمادى األول/ھـ١٢١٢

  كراء األرض-
دفع السيد عبد السالم الركينة قطعة من األرض الموجودة بالطوابل للسيد عبد السالم 

 .الشيخ ليتولى غرسھا
 



 ١٣٧

٧١٧ 
 ھـ١٢٧١

 ل توكي-
وكل الناظر السيد عبد القادر التلمساني ، المعلم العربي المنوسي لينوب عنه في أمر 

 الغرسة الكائنة خارج باب العقلة
 

٧١٨ 
 شعبان/ھـ١٢٨١

  شراء أرض-
 اشترى السيد احمد الحزمري من البائع له السيد محمد الحزمري جميع طرف أرض

 
٧١٩ 
 ٦/رمضان/ ھـ١٢٢٨

  شراء جنان-
الطاھر خريدي البغدادي نائبا في الشراء عن نفسه و عن ابن عمه من اشترى السيد 

البائع له السيد عبد القادر الباللي وھو نائب في البيع عن نفسه وعن أوالده جنان وما 
 ...يحتوي عليه من أشجار

 
٧٢٠ 
 ١٩/شوال/ھـ١٢٦٢

  دعوى-
التي خدمت ادعى السيد احمد الطحطاح على السيد محمد المصمودي منوبا عن زوجته 

 .  جنانات وبالتالي وجب إعطائھا واجبھا٤له غلة
 

٧٢١ 
 ٧/رجب/ ھـ١٢٩٤

  فض شركة-
بعدما كان األخوين السيد محمد والسيد احمد الجعيدي مشتركان بالنصف لكل منھما 

 لحد الجنان بيرج الشريف فإنه قد تم فض ھذه االشتراك
 

٧٢٢ 
 ٦/ذي القعدة/ ھـ١٢٣٠

  شراء أرض-
محمد مامي من البائعة السيدة أم كلثوم بن رحمون جميع طرفين من اشترى السيد 

 األرض



 ١٣٨

 
٧٢٣ 
 ٨/محرم /ھـ١٢٩٥

  إبراء-
أشھد على نفسه السيد الحاج احمد الدليرو أنه إبراء جميع ورثة السيد محمد داود من 

 .دعوى الحاج العربي علوش
 

٧٢٤ 
 ١٨/صفر/ھـ١٢٩٥

  شراء المصرية-
  الواحد من زينة ٢/١زي من البائع له السيد عنيقر جمععاشترى السيد عبد القادر جنو

 المصرية
 
- ٧٢٥ 

 ١٠/ربيع ا ألول/ھـ١٢٥٣
  شراء فدان-

اشترى السيد عبد السالم بن محمد مشحيدان من البائع له محمد بن احمد عمران فدان 
 بباب نزال

 
٧٢٦ 
 ٢٣/جمادى األول/ھـ١٢٨٤

  شراء فدان-
 بائع له عمر المرابط جميع الفدان الموجود بتاغزوتاشترى السيد احمد بن حسين من ال

 
٧٢٧ 
 ١٢/صفر/ھـ١٢٦٧

  إبراء-
أبرء الزوجان السيد احمد والسيدة فطومة الطنجاوي صھرھما الحاج عبد السالم عانم 

 .وزوجته مسعودة من جميع المطلب قديمھا وحديثھا
 

٧٢٨ 
 ٧/محرم/ھـ١٢٨٤

  زواج-
  مثقاال١٠٠دة رقية و أعطى لھا صداق مقداره تزوج السيد محمد البوسماللي من السي

 



 ١٣٩

٧٢٩ 
 ٢٢/جمادى األول/ ھـ١٢٥٦

  إثبات دين-
أشھد على نفسه السيد احمد بن الحاج الركينة أن بذمته للتاجر الحاج احمد والسيد محمد 

 .الرزيني قدرا من المال بقي ذلك بذمته بعد المحاسبة في قيمة السلعة
 

٧٣٠ 
 ٢٥/ربيع الثاني/ ١٢٥٧

 الرجوع عن الوصية -
أشھد السيد احمد اليعقوبي على نفسه أنه تراجع عن كل وصاياه ما عدا وصية زوجته 

 .و وصية عتق الرقبة
 

٧٣١ 
 األواخر/ربيع االثني /ھـ١٢٥٧

  تحبيس-
حبس الحاج الطيب التليدي جميع الزيتون في محارث الزاوية التليدية و احوازھا على 

 .م بن ريسونالولي الصالح السيد عبد السال
 

٧٣٢ 
 ٩/صفر / ھـ١٢٣٢

  وصية-
 . من متخلفھا ويعطى ألوالد بنتھا رقية٣/١أوصت السيدة فاطمة الفتوح ب

 
٧٣٣ 
 ١٠/ربيع األول/ ھـ١٢٩٤

  شھادة خبرة-
وقف السيدان عبد السالم بن محمد الزكي الطالب عبد السالم المياني على أرعة 

لفساد الذي لحق بھم من جراء الرعي أطراف من األرض فظھر لھما أثار الرعي وا
 . أوقية٥٠فقوموا ذلك بثمن 

 
٧٣٤ 
 ١٦/محرم/ھـ ١٢١٢

  دعوى-
لقد تم استدعاء السيد الحسن السالمي من طرف المصونتان فاطمة وبنتھا فاطمة 

 . مطبوع والذي كان عند السيد احمد قصد القراض١٠٠راغون بشأن 



 ١٤٠

 
٧٣٥ 
 ٢/ربيع الثاني/ھـ١٢٠١

  شھادة خبرة-
قف السيد محمد المنصوري القوادسي على الماء المظاف غرسة منضوضة فظھر له و

 ...أن منضوضة ياخد الساقية كلھا وال يعطي منھا شيأ
 

٧٣٦ 
 ربيع األول/ھـ١٢٨٥

  إثبات دين-
أشھد السيد علي بن عبد السالم على نفسه بان في ذمته مقدار من المال للسيد محمد 

 اللبادي
 

٧٣٧ 
 ٢٤/ألولجمادى ا/ھـ١٢٨٥

  دعوى-
ادعى السيد عبد اقادر العطار منوبا عن وكالئه ضد السيدة رقية راغون و اوالدھا 
الذين كانوا يسكنون معھا وحازوا جميع أمالكھت، لذلك فھو يطلب منھم ان يبرزوا 

 .رسوم األمالك وغيرھا
 

٧٣٨ 
 ٢٤/محرم/ ھـ١٢٦٩

  تحبيس حانوت-
عن جدته لألم فامة راغون للناظر عن جامع حبس السيد عبد السالم بن ريسون نائبا 

 العيون الحانوت الكائنة بالصياغين
 

٧٣٩ 
 ٢٢/ربيع األول/ھـ١٢٥٩

  شراء حانوت-
بعدما تخرجت الحانوت الكائنة بالصياغين التي ھي ملك للحباس قرر ناظر اوقاف 

 زاوية سيدي احمد بن ناصر بيعھا للسيد الحاج محمد اللبادي
 

٧٤٠ 
 ١٥/األولجمادى /ھـ١٢٧٩

  كراء األرحى-



 ١٤١

اكترى السيد احمد الخنوس من السيد علي اللبادي جميع األرحى الموجودة بواد 
 .بوحدادة

 
٧٤١ 
 ١١/محرم/ ھـ١٢٥٥

  إثبات دين-
أشھد على نفسه السيد العربي الخياط أن بدمته للتاجر اللبادي مقدار من المال يؤديه له 

 .في أجل محدد بينھما
 

٧٤٢ 
 ٤/محرم/ھـ١٢٨٠

   إثبات دين-
  مثقاال٣٠أشھد السيد عبد السالم زبيدة أن بذمته للسيد محمد اللبادي 

 
٧٤٣ 
 ١٥/جمادى الثاني/ھـ١٢٣٢

  إثبات دين-
 . مثقاال لمصونة رقية راغون٦٠أشھد السيدة عائشة راغون أن بذمتھا 

 
٧٤٤ 
 ١٣/شوال/ھـ١٢٨٧

  شھادة خبرة-
لى غرسة الطالب محمد غرسية فقدروا وقف السيد المختار البقالي و محمد امطاط ع

 الثمن  ما الحقه بھا البقر ممن جراء الرعي و ألزم صاحبھم بدفع الثمن
 

٧٤٥ 
 ١٣/شوال /ھـ١٢٨٧

  شھادة خبرة-
 . أوقية٤٠حضر عدد من الخبراء لتقييم أرض ورثة اللبادي و قومت ب 

 
٧٤٦ 
 ١٣/شوال/ ھـ١٢٨٧

  شھادة خبرة-
  مثقاال٨سة السيد محمد الخطيب وقوموھا ب قام عدد من الشھود بتقييم غر

 



 ١٤٢

٧٤٧ 
 ١٣/شوال /ھـ١٢٩٩

  إبراء-
توصل السيد عبد الغفور اللبادي من السيد عبد القادر القصاب بثمن الكراء الواجب له 

 في األرحى المشتركة مع راغون
 

٧٤٨ 
 ١٨/رمضان / ھـ ١٢٨٤

  إثبات دين-
لبادي قدر من المال و ضممنته زوجته بدمة المعلم عبد السالم بن شاشة للفقيه محمد ا

 .فطومة العروة
 

٧٤٩ 
 ٥/جمادى الثانية/ ھـ١٢٨٧

  بيع فدان-
بعد أن اختل عقل السيد العربي الفركالي طالب كافله بأن يبيع فدان للسيد المذكور حتى 

 .ينفقه عليه فأذن له بذلك
 

٧٥٠ 
 ١٧/رجب /ھـ١٢٦٨

  شھادة-
  األرض المنسوبة لزاوية علي بن ريسوناثبت عدد من الشھود معرفتھم لجزء من

 
٧٥١ 
 ١٩/رجب/ھـ١٢٩٣

  شراء الحانوت-
  من الحانوت٢/١اشترى السيد محمد الخطيب من البائعة له عالية جزول جميع 

 
٧٥٢ 
 ٢٨/رمضان/ھـ١٢٨٩

  شراء حانوت-
 اشترى السيد الحاج محمد الحطيب من السيد عبد الرحمان الزكاري حانوتا بالترنكات

 
٧٥٣ 
 رجب/ ھـ١٢٨٥



 ١٤٣

  شھادة خبرة-
وقف السيدان عبد السالم الزكري والسيد علي كريش على فدالن باب النادر فتبين لھما 

 .ان غلته قد انخفضت بسبب الجفاف
 

٧٥٤ 
 ٨/شعبان/ھـ١٢٤٩

  إثبات دين-
 اوقية سكية قبضھا من السيد محمد اللبادي ٤٠٠أشھد السيد محمد الدردبي على نفسه 

 .السلفاعترافا على وجه 
 

٧٥٥ 
 ١٤/ذي القعدة/ھـ١٢٩١

  تحبيس أرض-
حبس الطالب عبد القادر البدري على زاوية الوالي الصالح سيدي عبد السالم القطب 

 .وسيدي بن ريسون جزء من األرض بوادي السن
 

٧٥٦ 
 ٨/رجب/ھـ١٢٤٣

  توكيل-
افة وكل السيد الحاج احمد اللبادي أخاه السيد محمد لينوب عنه في جميع أموره وك

 .شؤونه
 

٧٥٧ 
 رجب/ ھـ١٢٨٤

  رسم ضمانة-
 ضمن السيد الحسن القرباص السيد علي المريبح في مسألة جزاء األرض

 
٧٥٨ 
 ٢٥/شعبان/ ھـ١٢٨٢

  دعوى-
لما كان للسيد محمد اللبادي ناظر أوقاف زاوية سيدي علي بن ريسون كان يأخد مستفاد 

بعد ذلك حدث نزاع بين ... المستفادماء وديار المالح إال ان اليھود امتنعوا عن أداء 
 .ناظر أوقاف الزاوية المذكور والسيد احمد البوقمحي الذي طالب الناظر بالحساب

 
٧٥٩ 



 ١٤٤

 ١٢/شوال/ھـ١٢٩٣
  دعوى-

ادعى السيد محمد اللبادي على السيد محمد الجبلي من أجل أداء كراء طرف من 
 األرض

 
٧٦٠ 
 ربيع الثانية/ھـ١٢٩٤

  تحبيس دار-
 الحاج عبد الكريم الجعيدي بريشة الدار الكائنة بالدار البيضاء على زاوية حبس السيد

 سيدي علي بن ريسون
 .تضم الوثيقة مشترات للدار المذكورة وشھادة

 
٧٦١ 
 ١٢/جمادى األولى/ ھـ١٢٨٤

  تحبيس مصحف-
 لقد تم تحبيس المصحف على المسجد المنسوب للسيد علي بركة لينتفع به

 
٧٦٢ 
 ١٤/جةذي الح/ ھـ١٢٩٧

  شھادة-
أثبت عدد من الشھود معرفتھم للسيد عبد القادر القصان إضافة إلة امالكه المتمثلة في 

 .دار سكناه بحومة الجامع األعظم
 

٧٦٣ 
 ٢٨/رمضان/ھـ١٢٨٨

  رسم ضمانة-
ضمن الشريف السيد احمد بن ريسون شقيقه السيد علي في حالة إن صدر من ھذا 

 لى أحد فھو المأخود بهاألخير فساد إو جرءة أو تعدي ع
 

٧٦٤ 
 شوال/ھـ١٢٥٠

  فض شركة-
 .تم تقسيم الزريبة المشتركة بين محمد بن رايسون وبين احمد البدوي ويونس بن عيسى

 
٧٦٥ 



 ١٤٥

 ١٩/شوال/ھـ١٢٨٤
  إثبات دين-

أشھد السيد محمد الكتاني أن بذمته للفقيه محمد اللبادي ستين أوقيه دراھم ثمن كراء 
 رحى

 
٧٦٦ 
 ٢٦/رجب/ھـ١٢٩٤

  محاسبة-
تحاسب ناظر األوقاف بمسجد الرزني السيد أحمد السالوي مع جماعة من األشخاص 

 ينتمون إلى البلد ودفع لھم وللناظر الجديد ما كان بذمته من مال األحباس
 

٧٦٧ 
 ھـ١٢٤٣

  قسمة تركة-
توفي السيد الطالب الحاج محمد الحريمز فورثته الزوجته فاطمة الطوب و أوالده منھا 

حمد وخديجة وعائشة ومن غيرھا شاشة ورقية وكان قد أوصى بعتق مملوك و اوصى أ
 الحاج عبد الكريم الدليرو على زوجته و أوالده

 
٧٦٨ 
 ٨/رجب/ھـ١٢٩٨

  دعوى-
تنازع اإلخوان احمد الدكالي  مع أخيه وولده محمد لكونھما رضيا حكم القاضي بالرباط 

 قع بنھما الصلحفي أمر شركة كان بينھم لكن في النھاية و
 الوثيقة ممزقة األطراف

 
٧٦٩ 
 ٨/ذي الحجة/ھـ١٢٨٤

  توكيل-
وكلت السيدة فامة الورزاني التاجر محمد احردوا للناية عنھا في قبض ما وجب لھا 

 .قبضه
 

٧٧٠ 
 ٢٢/رجب/ ھـ١٢٨١

  فض شركة-
 ٣/١بعدما كانت الشقيقتين طاھرة وفاطمة احراث مشتركتين في الدار وكذا في 



 ١٤٦

 .و الغرسة فقد قررا فض ھذه الشركةالوصية 
 

٧٧١ 
 ٥/رجب/ھـ١٢٨٣

  قسمة تركة-
توفي السيد الحاج محمد جنينو فورثته زوجته رقية بولو و أوالده عبد هللا ومحمد 

 ...وفاطمة وخديجة و ام كلثوم وعائشة
 فأخد كل واحد منھم ما توجب له

 .ظم الوثيقة نصوص وبيانت أخرى للمقاسة
 

٧٧٢ 
 ١٩/رجب/ ھـ١٢٤٦

  توكيل-
 .وكل السيد محمد اللبادي ولده محمد لينوب عنه في جميع اموره وكافة شؤونه

 
٧٧٣ 

 ٢٥/جمادى األول
  صدقة-

تصدق السيد محمد أرجاز الكوفي على أوالده السيد محمد و احمد بالدار التي بھا سكناه 
 بمدشر كوف وذلك مناصفة بينھما

 
٧٧٤ 
 ٢/شعبان/ھـ١٢٨٤

  إثبات دين-
 . مثقاال٥٩د السالم البوسماللي أن ذمته عامرة للسيد محمد اللبادي بمقدار أشھد عب

 
٧٧٥ 
 ١٥/ذو القعدة/ ھـ١٢٨٦

  شراء أرض-
اشترى السيد الحاج عبد القادر السنوسي من البائع له الحاج عبد السالم أقشار جميع 

 طرف أرض بالصوير
 

٧٧٦ 
 ٢٨/صفر/ھـ١٢٢٧

  شراء حانوت-



 ١٤٧

بن موسى من المعلم عبد السالم البرميجو جلسة حانوت وما اشترٮالسيد عبد السالم 
 يوجد بھا من السلع

 
٧٧٧ 
 ٢/رجب/ھـ١٢٨٥

  دعوى-
سأل السيد الحاج عبد القادر العطار ھل ھو من ورثة السيدة عائشة راغون وبعد نزاع 

 .طويل ثبت أنه من الورثة
 

٧٧٨ 
 ٢١/ذي الحجة/ ھـ١٢٧٨

  قسمة تركة-
اللبادي فورثته زوجته فاطمة الرزيني وشقيقه السيد محمد فتم توفي السيد الحاج أحمد 

 تقسيم تركته التي تتكون من مجموعة من الحلي واألثاث
 

٧٧٩ 
 ١٦/ذي القعدة /ھـ١٢٨١

  شھادة خبرة-
وقف السيدان الحاج عبد السالم ازكري والحاج محمد بيصة العارفين بأحوال العقار 

 ته قد انخفضت بسبب الجفافعلى فدان باب العقلة فظھر لھما أن غل
 

٧٨٠ 
 ٨/جمادى الثانية/ھـ١٢٩٦

  إثبات دين-
أشھد على نفسه السيد أحمد مارين أن في ماله وذمته للسيد محمد بن المرحوم اللبادي 

 مقدار من المال من اجل كراء دار سكناه
٧٨١ 
 ٦/ذي الحجة/ھـ١٢٩٦

  دعوى-
ارسيا مع السيد محمد اللبادي تنازع ناظر أوقاف مسجد الروضة السيد عبد السالم غ

 على الحانوت التي توجد بالصواغين
 

٧٨٢ 
 رجب/ ھـ١٢١٤

  المخارجة-



 ١٤٨

 الفدان بباب العقلة مقابل العشرين ٣/٢ الدويرة مع ٢/١تبادل السيد محمد راغون
 االثنين من الدار الموجودة بالصواغين

 
٧٨٣ 
 ٦/رمضان/ ھـ١٢٨٣

  شھادة-
 يمر في وسط حائط الحوانيت والذي يألتي من عين أثبت عدد من الشھود للماء الذي

 .ماتء الساقية الفوقانية
 

٧٨٤ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢٨٨

  إبراء-
 . مثقاال إلى السيد عبد هللا الريفي٧٠٠رد السيد عبد الكريم داود 

 
٧٨٥ 
 ذي القعدة/ھـ١٢٩٠

  إقرار على صحة الزوجية-
 .والسيد محمد العمرتيلقد تم اثبات صحة الزواج بين السيدة فاطمة دسوقي 

 
٧٨٦ 
 ١٥/ربيع الثاني/ھـ١٢٣٤

  شراء جنان-
 اشترى السيد عبد الكريم عزيمان من البائع له السيد علي الشيخ جميع الجنان

 
٧٨٧ 
 ذي الحجة/ھـ١٢٥٠

  المحاسبة-
تحاسب السيد محمد اللبادي مع الذمي يعقوب بن سلمون في المعامالت المتعلقة بالذمم 

 .بشھادة العدول
 

٧٨٨ 
 ذي الحجة/ھـ١٢١٣

  قسمة تركة-
لما توفيت السيدة عائشة فدريكو فورثتھا أمھا فاطمة الجمعي وزوجھا احمد الفتوح و 

 .أوالدھا وخلفت الھالكة جزءا من الدار



 ١٤٩

 
٧٨٩ 
 ذي الحجة/ ھـ١٢٢٣

  وصية-
 . اوصى السيد عبد الكريم جبيلي زوجته شاشة اللبادي على أوالده بإيصاءات نظرية

 
٧٩٠ 
 ٢٤/صفر/ھـ١٢١١

  قسمة تركة-
لما توفيت السيدة عائشة فدريكو فوزرثتھا امھا فاطمة الجمعي و زوجھا احمد الفتوح و 

 .أوالدھا وخلفت الھالكة جزء من الدار
 

٧٩١ 
 ٢٩/محرم/ھـ١٢٣٨

  إبراء-
 . مثقاال٢٠٠أشھدت السيدة فطومة العزيز على نفسھا أنھا قبضت 

 
٧٩٢ 
 ٢٩/رمضان/ ھـ١٢٢٢

 تركة قسمة -
بعدما توفي السيد احمد ملينة فأحاط بإرثه زوجته عائشة تميم و أوالده وخلف الھالك 

 . الدار بزنقة راغون٤/١
 

٧٩٣ 
 ٣/جمادى األول/ ھـ١٣١٦

  شركة-
 رأس ٣٦شھد السيد الھواري بوسلھام وولده محمد على نفسيھما بأن بحوزتھما حوالي 

 . مع السيد احمد الغزدلي رأس من المعز على وجه الشركة١٦من الغنم و 
 

٧٩٤ 
 ھـ١٣٢٢

  كراء أرض-
اكترى السيد علي الزكيك من السيد محمد حسين الرھوني أرض مشتملة على فدانين 

 . لایر١٠بثمن قدره 
 



 ١٥٠

٧٩٥ 
 ١٥/محرم/ھـ١٣١٥

  اعتراف-
  شخص واعترفوا بقبضھم لواجبھم٢٢حضر المستخدمون و ھم 

 
٧٩٦ 
 ٨/شعبان/ھـ١٢٨٩

  صلح-
مد مسطاس و اعترف بأنه أسقط النزاع والخصام عن السيد محمد حضر السيد اح

 .الھاشمي القماص في شان الغرسة و انه سلم له فيھا
 

٧٩٧ 
 ١١/ربيع الثاني/ھـ١٣١٢

  شھادة-
تمت الشھادة في شان طرف من األرض في عين ملول بأنھا ملك خالص للسيد احمد 

 بوحلوا
 تضم الوثيقة رسوم شراء ھذه األرض

 
٧٩٨ 
 أواخر صفر/ھـ١٣٠٣

  زواج-
انعقد الزواج بين السيد عمر حمودان السلماني وبين األنسة فاطمة أمطاس التي ناب 

 .عنھا أخوھا العربي
 

٧٩٩ 
 رجب/ھـ١٣١٣

  دعوة-
كان السيد الحاج الطاھر المساوي قد اوصى بالثلث من تركته ألوالد بنته فاطمة 

لي بوزكري الذي طلب بإخراج المساوي إال أن ھذه األخيرة تفارقت مع زوجھا ع
 الثلث ألبناءه

 
٨٠٠ 
 ٢٣/ربيع الثاني/ھـ١٣٣٠

  شراء دار-
اشترى السيد العربي امسطاس نائبا عن نفسه وعن صھره السيد عمر حمودان دارا 



 ١٥١

 مناصفة بينمھا من البائع له السيد أحمد حد
 
 ٨٠١ 

 ١٤/صفر/ ھـ١٣٢٥
  شھادة-

دة رقية الصردوا وان بملكھا الغرسة الكائنة يشھد السيد أحمد الطريس بأنه يعرف السي
 بالزيانة 

 تضم الوثيقة شھادات أخرى في نفس الموضوع
 

٨٠٢ 
 ربيع الثاني/ھـ١٣١٤

  إثبات دين-
اعترفت السيدة خديجة بن طلحة الكتاني ان بدمتھا لشقيقھا الطالب مقدار من المال على 

 وجه السلف
 

٨٠٣ 
 ١٨/شوال/ھـ١٣٢٠

  قسمة دار-
ار الكائن بحومة المطمر من تطوان مشتركة بين السيد العربي الدليرو وشقيقه كانت الد

عبد الكريم وشقيقته رقية و أمنة و امھم وعند وفاتھم قام الورثة بتقسيم ھذه الدار بينھم 
 ثم بيقيت ملكيتھا لعائلة عطمون

 
٨٠٤ 
 /رمضان/ ھـ١٣٠٩

  شراء دار-
ي القباص قطعة من األرض بحومة اشترى السيد العربي مسطاس من البائع له عل

 ...الدويرة
 

٨٠٥ 
 ١٣/رجب/ھـ١٣٥٥

   شھادة بصحة زواج-
يشھد مجموعة من الشخا ص انھم يعرفون السيد الجاللي الجياني وعائشة الخراز و 

 معھا يشھدون بصحة الزوجية بينھما إلى أن طلقھا
 

٨٠٦ 



 ١٥٢

 ٤/جمادى األولى/ھـ١٣١٧
  قسمة تركة وبيع فدان-

السيد محمد البقالي طرف من األرض إلى أن توفي فأخذه الورثة الذيتن كان في ملك 
 ...أرادوا بيعه فاشتراه منھم السيد عبد هللا

 
٨٠٧ 
 ٧/جمادى األول/ھـ١٣٤٨

  قسمة تركة-
بعدما توفي السيد محمد بن عبد الكريم الزنيبر ورثته زوجته امينة اليعقوبي وعصبه 

صى بالثلث من تركته يعتق منه رقبة من الرقيق أشقاؤه السيد محمد ورقية وكان قد أو
 والباقي يوقف

 
 ٨٠٨ 

 ١٦/ذي الحجة/ھـ١٣٢٩
  شھادة خبرة-

وقف السيدان العربي الشرقي و محمد مارير على حائط مصرية عزيمان وذكر بأنه 
 يحتاج إلى اإلصالح

 
٨٠٩ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٣٣

  زواج-
 ... بنت لوالنتي ودفع لھا الصداقلقد تزوج السيد أحمد اللوالني بالزوجة عائشة

 
٨١٠ 
 ١٦/رمضان/ھـ١٢٧٠

  إثبات دين-
أشھد على نفسه السيد محمد السراج أن في ذمته للتاجر أحمد الرزيني قدرا من المال 

 أخذه منه على وجه السلف
 

٨١١ 
 محرم/ھـ١٣١٧

  شھادة خبرة-
ع الثمن وقف عدد من الشھود على عين ماء للمرأة فاطمة صباغ و اقرارھم بوض

 .المناسب لألداء
 



 ١٥٣

٨١٢ 
 /رجب/ ھـ١٣٠١

  تسليم في أرض-
بعدما كان في ملك السيد أحمد لوالنتي طرف من الرض توفي فأخده ورثته وھم 

 زوجته وأوالده إال ان أوالده سلموا لزوجة
 

٨١٣ 
 ٣/شعبان/ھـ١٣٢٢

   كراء فدان-
 الواقع على واد اكترى السيد محمد الزكيك من السيد محمد الرھوني جميع الفدان

 السوير
 

٨١٤ 
 ٦/ربيع الثاني/ھـ١٣٢٤

  طالق-
 .اعترف السيد الطيب الريفي انه طلق زوجته فاطمة طلقة واحدة بائنة

 
٨١٥ 
 ذي القعدة/ھـ١٣٢٤

  وصية-
 . من متخلفه ألوالده اخته عائشة٣/١اوصى السيد عبد السالم الخنوس ب 

 
٨١٦ 
 محرم/ھـ١٣١٩

  شھادة-
 .سطاسي أنه بنى غرسته المأخودة عنه بالشراء من ولد عمه محمدشھد السيد احمد الم

 
٨١٧ 
 ١٣/ربيع الثاني /ھـ١٢٠٨

  إثبات دين-
 . متقال للسيد محمد الجريري١٦٥اعترف السيد محمد المسطاسي أن بذمته 

 
٨١٨ 
 ٧/محرم/ھـ١٣٦١

  توكيل-



 ١٥٤

 الغمادوكل السيد عبد السالم الفحصي أمه طامو لتنوب عنه في قضية زوجته فامة 
 

٨١٩ 
 ذي الحجة/ ھـ١٣٢٥

  وصية-
 .أوصى السيد عبد الكريم الطريبق شقيقه إدريس عن ابته الطفلة في كافة شؤونھا

 
٨٢٠ 
 ١٦/شعبان/ھـ١٣٦١

  توكيل-
 وكل السيد العربي الزموري للسيد محمد الريسوني لينوب عنه في المحاكمة واالقرار

 
٨٢١ 
 ١١/ربيع الثاني/ ھـ١٣٠٠

  شراء أمة-
 .رى السيد محمد داود من البائع له ادريس الزياني أمة واسمھا مباركةاشت
 

٨٢٢ 
 ١٦/ذي القعدة/ ھـ١٣٢٤

  شراء فدان-
 . من الفدان٢/١اشترى السيد محمد جنينو من البائعى له فاطمة شعشوع 

 
٨٢٣ 
 ربيع الثاني/ھـ١٣١٧

   شراء أرض-
 .رقعة من األرضاشترى الشيخ محمد المسطاسي من البائع له محمد البعناني 

 
٨٢٤ 
 ٨/رمضان/ھـ١٣١١

  شراء أرض-
 .اشترى الشيخ محمد المسطاسي من البائعة له عائشة رقعة من األرض

 
٨٢٥ 
 ٣/ربيع ا ألول/ھـ١٣٠٤
 إثبات دين -



 ١٥٥

  لایر١٠٠أشھد السيد عبد هللا المسطاسي ان بذمته لتاجر محمد الثروبي 
 

٨٢٦ 
 ربيع األول/ھـ١٣١٧

  إثبات دين-
 لایر لناظر المسجد ١٠٠لسيد محمد وعبد الكريم الصبان أن في ذمتھما أشھد كل من ا

 .السيد موسى الرزيني
 

٨٢٧ 
 ٢٣/ربيع الثاني/ھـ١٣٣٣

  شراء أرض-
 .اشترى السيد عبد هللا البقالي من البائعة له عائشة الحزمري جميع طرف من األرض

 
٨٢٨ 
 ١٩/ذي القعدة/ھـ١٣٢٢

  التزام-
 .ادي بأداء ما بقي عليھا للسيد عبد الكريم اللباديالتزمت السيدة عائشة اللب

 
٨٢٩ 
 ١٦/شعبان/ ھـ١٣٣٩

  شھادة-
 اثبت عدد من الشھود معرفتھم للسيد احمد السقا معرفة كافية و اكدو بأن ال عاصب له

 
٨٣٠ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٢٧٢

  قسمة تركة-
وعصبة بنت مال لما توفي السيد محمد الشريف فورثته زوجته السعدية البقال وبناته 

 .المسلمين وخلف الھالك جنانين
 

٨٣١ 
 ٢٩/ذي القعدة /ھـ١٣٥٦

  شھادة-
 .اثبت عدد من الشھود لمعرفتھم للسيد محمد التسولي و أكدوا بأن ال عاصب له

 
٨٣٢ 



 ١٥٦

 ٢٧/رمضان / ھـ١٣٢٣
  شراء دار-

 .اشترى الشريف البقالي من البائع له السيد محمد لخطيب جميع الدار  في المالح
 

٨٣٣ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٣٣١

  شراء دار-
اشترى السيد العربي المسطاسي الترغي الزياني وعن صھره عمر الترغي دارا في 

 .طبقة واحد من البائع لھما المعلم عبد السالم الفاسي
 

٨٣٤ 
 ١٢/جمادى األول/ھـ ١٣٣١

  شراء غريسة-
 .يع الغريسةاشترى عبد هللا البقالي من البائع له السيد محمد المرابط جم

 
٨٣٥ 
 ٦/شعبان/ھـ١٣٣٣

  شراء أرض -
اشترى السيد علي الصالح من البائع له السيد محمد الصالح الحزمري جميع طرف من 

 األرض
 

٨٣٦ 
 ١٣/ربيع األول/ھـ١٣٥٢

  إثبات دين-
 رياال سكة ٣٠اعترف السيد لحسن اشقارة أن بذمته للسيد الحاج محمد البروني 

 .ه متبوعا له أيضا بأداء واجب كراء الدار عن شھر صفرمخزنية أسلفھا له كما ان
 

٨٣٧ 
 أوائل/رجب/ھـ١٣٠١

  بيع الرقيق-
اشترى السيد عبد الرحمان اللبادي من السيد المصطفى ملين أمة مراھقة اسمھا 

 .مرزاقة
 

٨٣٨ 
 ١٨/جمادى الثانية/ ھـ١٣١٩



 ١٥٧

  توكيل-
وب عنھا في قبض ما يجب وكلت السيدة عائشة الحمراني زوجھا السيد احمد اليثي لين

 .قبضه و اإلبراء بعدھا
 

٨٣٩ 
 ١٧/ربيع الثاني/ھـ١٣٥٤

  فض شركة-
تبادر كل من السيد الركينة والسيد محمد العبدي والسيد احمد السباعي في مخالطة 

 .الشركة التي كانت بينھما
 

٨٤٠ 
 ١٥/شوال/ھـ١٣٢٧

  بيع خربة-
يد قدور المنيالي وزوجة اخيه محمد انعقد البيع بين السيد محمد الودراسي وبين الس

 .السيدة خدوج ميدون في الخربة التي لألخيرين في العيون
 

٨٤١ 
 ١٣/رجب/ ھـ١٣٥٢

  توكيل-
وكل األشقاء األربعة أبناء المرحوم عبد الكريم اللبادي السيد محمد اللبادي والسيد 

 محمد الدليرو لينوب عنھم في قبضه كل ما يجب قبضه لھم
 

٨٤٢ 
 ١١/رجب/ھـ١٣١٧

   وصية ابن عبود-
أوصى الحاج عبد السالم بن عبود اينته العزيزة على أخويھا السيد عبد السالم والسيدة 

 .السعدية لتنظر لھما بنظر اإليصاء
 

٨٤٣ 
 ١٧/محرم/ھـ١٢٣٠

  شراء جنان-
 اشترى السيد احمد اليعقوبي من البائعة له أم كلثوم الحنابلي جنانا

 
٨٤٤ 
 ١٣/جمادى األول/ھـ١٣٢٤



 ١٥٨

  شھادة-
 .يشھد السيد محمد الكتاني أن في حوزه وملكيته نصف الدار بكيتان

 
٨٤٥ 
 ١/شعبان/ھـ١٣٦٣

  شراء مخفر-
اشترى السيد العربي الدليرو والتاجر موسى سرفاكع المخفر الكائن بعين المزوق 

 .يتصرفان فيه بحسب النصف لكل واحد منھما
 

٨٤٦ 
 ١٠/شوال/ ھـ١٣٤٣

  التزام-
يد عبد الملك الرزيني للسيد محمد الدليرو بان يرفع ضرر التكشف لحاصل التزم الس

 .غرسة السيد الدليرو من الصالة التي كان قد أحدثھا بالروض أي الرزيني
 

٨٤٧ 
 ٢/ربيع الثاني/ھـ١٣٠٦

  إثبات دين-
أشھد السيد ابراھيم حشويل على نفسه بأن في ذمته للسيد عبد الرحمان اللبادي ما قدره 

 .ياال ر١٨٧
 

٨٤٨ 
 ١/محرم/ھـ١٣٢٥

  شھادة-
 .شھد اللفيف معرفتھم للسيد محمد الدليرو و بأن لديه وفي حوزته جميع الغرسة بزيانة

 
٨٤٩ 
 ٢٢/رجب/ ھـ١٣٠٩

  وصية-
اوصى السيد محمد البادي زوجته عالية مدينة بعد وفاته بان تكون الوصي على جميع 

 .أوالده منھا ومن غيرھا
 

٨٥٠ 
 ١٤/ألولجمادى ا/ھـ١٣٤٣

  شھادة-



 ١٥٩

 شھد اللفيف بأن البيت المخرب المتصل بسور البلد من حيازة أوقاف برج الفالمنيك
 

٨٥١ 
 ١٦/ذو القعدة/ھـ١٣٣٧

  إثبات ملكية-
شھد اللفيف بان السيد محمد جنينو والسيدة فاطمة مامي يمتكلمان جميع الفدان الكائن 

 بقدم الجزيرة
 

٨٥٢ 
 ١٣/شعبان/ھـ١٣٩٩

  شھادة-
ل من العرفان عبد الكريم الھردي و محمد احديد بأن للسقوط الحائط في روض شھد ك

 .الصباحي لم يكن متعمدا ولكن لقدمه
 

٨٥٣ 
 ٨/جمادى الثاني/ھـ١٣٣٨

  شراء جنان-
اشترى السيد محمد الفاللي نيابة عن نفسه و أخيه السيد احمد جميع الجنان من البائعة 

 .له خدوج الحنديسي
 

٨٥٤ 
 ادى الثانيةجم/ ھـ ١٣٢٤

  شراء جنان-
اشترت السيدة عائشة من البائع لھا السيد عبد الرحمان الشاوني جميع الجنان الموجود 

 بباب بوجراح
 

٨٥٥ 
 ١٠/محرم/ ھـ١٣١٩

  دعوى-
رفض عدد من األشخاص الماء الذي ھو جاريا إلى دارھم واقتحوا أن يحل إلى روض 

 .اللبادي
 

٨٥٦ 
 صفر/ھـ١٢٦١

  شراء حانوت-



 ١٦٠

رى التاجر محمد الرزيني من البائع له السيد عبد الكريم الرفعي جميع الحانوت اشت
 .الكائنة بتربيعة الخياطي

 
٨٥٧ 
 ١٠/جمادى األولى/ ھـ١٣٥٩

  توكيل-
وكل السيد احمد الصقلي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة بخصوص 

 .زوجته
 

٨٥٨ 
 ١٨/صفر/ھـ١٣٢٨

  شھادة-
حمد بن عودة و موسى بنيلوز ان الحائط الفاصل بين داريھما تشاھد كل من السيد م

 مشترك وال نزاع فيه وكل من أحدث في جھته شيء يحاب عليه
 

٨٥٩ 
 ٦/شوال/ھـ١٣٣٢

  اعتراف-
أشھد السيد محمد العطار على نفسه بأنه أخد من الحاج الجاللي المكناسي كل حقوقه 

 .من كراء الخزين وثمن سكناه
 

٨٦٠ 
 لحجةذي ا/ ھـ١٢٢٤

  شھادة خبرة-
 ...قام عدد من الخبراء بتقويم حلي السيدة فاطمة راغون والمشتمل على جوھر وفضة

 
٨٦١ 
 ١٥/ربيع الثاني / ھـ١٣١١

  شھادة-
أنه يعرف السيدة خدوج كريكش معرفة تامة و معھا يشھد بان ) إمضاء(يشھد شخص 

 في ملكھا الخالص قسمة أرض
 ذه األرض إلى السيد أحمد جنينوبعد ذلك باعت المراة المدكورة ھ

 
٨٦٢ 
 ١/محرم/ ھـ١٣٥٦



 ١٦١

  شھادة خبرة-
ادعى الفقيه المھدي على السيد العلمي بن حليمة بالضرر الحاصل له من جراء بناء 

 الثاني جاره فوقف خبير على عين المكان فاتضح له أنه اليوجد ضرر للسيد المھدي 
 

٨٦٣ 
 محرم/ھـ١٣٧٨

  التزام-
صل الجارين العربي مسطاس والعربي الرايس الھدار يحتاج إلى كان الصور الذي يف

إصالح مع العلم أن ھذا الصور ھو في ملك أمسطاس الذي ادعى الھدار بشأن ھذا 
 .في الھاية التزم الھدار بغحصالحه أو فتح المجال لمسطاس إلصالحه...الصور

 
٨٦٤ 
 محرم/ھـ١٣٠٢

  قسمة تركة-
اليعقوبي ورثته زوجته حمامة اليعقوبي و أوالده بعدما توفي السيد احمد بن عيسى 

 ...احمد وعبد السالم وعلي وفطومة وعالية و أمنة
 

٨٦٥ 
 ٩/ محرم/ھـ١٣٥٤

  شركة-
أشھد على نفسه السيد عبد القادر الشطاب أن تحت يده على وجه الشركة مع السيد 

 . رأسا من البقر٢٠محمد الدليرو 
 

٨٦٦ 
 ١٥/جمادى األول/ھـ١٣٤٢

  وصية-
اوصت السيدة فاطمة العطار ان قضى هللا بموتھا تعتق من مالھا آمتھا بريكة وتلحق 

 .بأحرار المسلمين
 كما اوصت بثلث متخلفھا لزوجة اخيھا فاطمة العريس

 
٨٦٧ 
 رجب/ھـ١٣١٢

  إثبات دين-
 ٩اشھد على نفسه السيد المختار الرايس أحجان أن في ذمته لزوجته عائشة امسطاس 

 لایر فضة



 ١٦٢

 
٨٦٨ 
 ٧/ربيع األول/ھـ١٣٤٢

  كراء الفران-
 .اكترى النصراني منويل من السيد احمد الدليرو الفران الموجود بسانية الرمل

 
٨٦٩ 
 ١٦/صفر/ھـ١٣٥٣
 شركة

 اعترف السيدا اإلخوان احمد ومحمد الدليروأنھما مشتركان في مرح بطبولة وما -
 .ة بهاحتوى عليه من بھائم وخيل ودجاج و نواويل واألرض المحاط

 
٨٧٠ 
 ٢٩/محرم/ھـ١٣٢٥

  إثبات ملكية-
أشھد السيد محمد الغزي بأن له من جملة أمالكه جميع طرف من األرض في وطاء 

 .قبال في موضع يسمى الجالت
 

٨٧١ 
 ١٦/محرم/ھـ١٣٣٧

  توكيل-
وكلت السيدة رحمة و اختھا فاطمة الحراق للسيد محمد الطرباق لينوب عنھما في 

 .اختيھا خديجةحيازة واجبھا من إرث 
 

٨٧٢ 
 ١٦/رمضان/ھـ١٣١٠

  إثبات دين-
 . رياال٥٤اعترفت السيدة رقية طنانة أن في ذمتھا للسيد احمد الركينة 

 
٨٧٣ 
 ٩/رمضان/ھـ١٣٦٠

  توكيل-
أشھدت السيدة عائشة الخمسي على نفسھا وبناتھا منزوجھا السيد احمد محفوض انھا 

قامھن على قسم ما قسم واليمين إن وكلت السيد محمد اكتوبي لينوب عنھن ويقوم م
 ...وجب



 ١٦٣

 
٨٧٤ 
 ٢٢/رجب/ھـ١٢٢٣

  كفالة-
 لما كان السيد محمد الصغير عاجرزا عن القيام بشؤونه تكفل به أخيه السيد الحاج 

 .احمد وعلى أن يدفع األول للثاني قدرا من المال عن كل يوم
 .ثم توفي محمد الصغير و تمت قسمة متروكه على الورثة

 
٨٧٥ 
 ٢٩/ربيع الثاني/ ھـ١٢٧٠

  شراء دار-
 اشترى السيد محمد الشربي دارا من البائعة له السيدة فاطمة ماشان

 
٨٧٦ 
 ١١/رمضان/ھـ١٣٠٩

  فض شركة-
لقد كان بين كل من السيد محمد الكنوني و محمد البروني بقرة و ثوريين فتم تقسيم ذلك 

 .بينھما
 

٨٧٧ 
 ١٢/جمادى الثانية/ھـ١٣٥٠

  إثبات رشد-
تت المحكمة بان السيدة فاطمة الدليرو على انھا رشيدة في أحوالھا وحسنة النظر في أثب

 .نفسھا و مالھا
 

٨٧٨ 
 ١١/شعبان/ھـ١٣٥٩

  قسمة تركة-
في البداية نجد توكيل السيدة محجوبة المراكشية لزوجھا حسن السرغيني لينوب عنھا 

 .في قسم تركة والدھا
 بين الورثةثم نجد مقاسمة لمتروك محمد المراكشي 

 
٨٧٩ 
 ٧/شعبان/ ھـ١٣٠٩

  شراء فدان-



 ١٦٤

اشترى السيد عبد القادر اللبادي من البائعة له السيدة ام كلثوم الدليرو جميع الفدان 
 بشبريط

 
٨٨٠ 
 ١١/جمادٮاألول/ھـ١٣٣٣

  دعوى-
يدعي السيد عبد السالم الخرباش نيابة عن السيدة رحمة بن تاويت على التاجر أحمد 

دى على حائط المنسوب عنھا لذلك يجب عليه دفع ثمن الضرر الذي العربي بانه تما
 .لحق بھا

 
٨٨١ 
 ١٤/ذي القعدة/ھـ١٣٢٧

  شھادة خبرة-
 .قام عدد من الخبراء بتقويم ثمن إصالح دار السيد محمد الرھوني

 
٨٨٢ 
 ٢٥/رجب/ھـ١٣٢٢

  شراء أرض-
ميع الطرف من اشترى السيد محمد بن طلحة من البائعة له السيدة خديجة الخنوسي ج

 األرض
 

٨٨٣ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٣٠٩

  شراء دار-
اشترى العربي امسطاس من اخته رحمة بموافقة زوجھا عبد السالم بن عياد جميع 

 واجبھا بدار أبيھا و أمھا
 

٨٨٤ 
 ١٣/جمادى الثانية/ھـ ١٣٤٧

  توكيل-
اج المكي أشھد على نفسيھما السيدان احمد علوش واعمار الخطابي انه وكل السيد الح

 ...لينوب عنھما ويتكلم دونھما في قبض ما يجب لھما قبضه
 .تضم الوثيقة قسمة ترك السيد محمد بن علي وشھادة وفاته

 .ملحوظة الوثيقة ممزقة وغير تامة
 



 ١٦٥

٨٨٥ 
 ٢٥/شعبان/ ھـ١٢٩٢

  شراء غرسة-
لدته اشترى السيد اليزيد طلحة جميع الثلث من الغرسة الكائنة بالمنية في كيتان من وا

 صفية احجوا
 

٨٨٦ 
 ١٢/محرم/ھـ١٣٣٥

  تنازل-
أشھدت السيدة رحمة الحايك انھا سلمت وتسامحت ألخيھا عبد السالم و أختھا عائشة و 

 أمھا الطاھرة وذلك جميع واجبھا في اثنين بقر و توابعھم
 

٨٨٧ 
 ٤/رمضان/ ھـ١٣١١

  تراضي-
 الرفي بشأن الجدار الذي بعدما تخاصما السيدان عبد السالم بن عياد و احمد الرايس

 .يفصل بين داريھما وقف الخبراء عليه و توصلوا إلى حل وافق الطرفين عليه
 

٨٨٨ 
 شوال/ھـ١٣١٥

  شھادة-
 .اثبت السيد احمد المسطاسي صحة وقوة جسد ثوره الذي أعطاه للسيد الفضيل زرھون

 
٨٨٩ 
 ھـ١٢٩٦

 ١٠/جمادة الثانية
  دعوى-

 من الغرسة التي توجد ٣/١ السيد اليزيد طلحة أن له ادعى اللسيد محمد الغماري على
 .بالكتيان

 
٨٩٠ 
 رمضان/ ھـ١٣٢٣

  تسليم-
بعدما اشترى السيد عبد هللا البقالي من البائع له السيد محمد الخطيب دار كانت للعربي 

 ...الحايك حضرا أوالد الحايك وسلموا له في الدار



 ١٦٦

 
٨٩١ 
 شعبان/ھـ١٢٨٩

  شراء دار-
مرابح ملول من البائع له الھاشمي الترغي جميع الدار الموجودة قرب اشترى السيد 

 .الزاوية بحومة السفلى
٨٩٢ 
 ١٣/صفر/ھـ١٣٢٤

  شراء وصيفة-
 اشترى السيد محمد العمراني من البائع له السيد احمد دعنون وصيفة

 
٨٩٣ 
 ١٦/ذي الحجة/ ھـ١٣٢٩

  شھادة خبرة-
ى دروج الذي يصعد منھا للمصرية وقف الخبيران العربي لوقش و محمد مارير عل

 .فقومھم بالثمن الذي ظھر لھما
 

٨٩٤ 
 ١٠/محرم/ھـ١٣٥٠

  إثبات دين-
 رأسا من ٥٢اعترف السيد عبد القادر الشطاب أن في ذمته للسيد محمد الدليرو جميع 

 .الغنم
 

٨٩٥ 
 ١٧/شعبان/ھـ١٣٣٣

  عقد نكاح-
 شرابل ٣ لایر و ٢٨يمته تزوج الشاب مبارك الزمراني بآلنسة رحمة جابر بصداق ق

 وفصلة كتان كبيرة وفصلة صغيرة
 

٨٩٦ 
 شوال١٣٣٠

  شھادة خبرة-
 اثيت شھيدان ان دار ماي بالعيون تحتاج إلى إصالح الشقوق

 
٨٩٧ 



 ١٦٧

 ١/جمادٮاألول/ھـ١٣٠٦
  شركة-

شھد على نفسه السيد الدحمان عبد الكريم كريكش أن تحت يده للسيد عبد السالم اللبادي  
  رؤوس بقر إناث وبقرتين صغيرتين صفرويتين٦شركة على وجه ال

 
٨٩٨ 
 ١٢/جمادى األول/ ھـ١٣٣٥

  كراء دار-
اكترت غسبانية إستيل كنحموا من السيد الحاج عبد الحمان مزواق الدار الكائنة بسانية 

 .العيون
 

٨٩٩ 
 ٢/ربيع الثاني

  محاسبة-
يد عبد هللا الشربي تحاسب كل من السيد محمد البروني وعبد الكريم راغون مع الس

 . رياال التي كانت بذمته٤٠بخصوص 
 

٩٠٠ 
 ٨/ربيع الثاني/ھـ١٢٢٥

  إثبات دين-
 . مثقاال سكة٤٣اعترف السيد محمد المامون أن بذمته للسيد النادي أفيالل 

٩٠١ 
 ١٠/ربيع الثاني/ھـ١٣٤٩

  إبراء-
دمالج من الذھب كانت السيدة فامة بن يحيى قد استأذنت السيد الفقيه االحقي في شراء 

بما كانت قد أودعت عنده من دراھيم فاشترى لھا الدمالج ودفعھم لھا وبدلك أبرأته مما 
 .كان عنده من مالھا

 
٩٠٢ 
 صفر/ھـ١٣١٥

  شراء فدان-
 ٢٢اشترى السيد عبد القادر اللبادي فدان من البائع له السيد احمد كنجلو بثمن قدره

 .رياال
 

٩٠٣ 



 ١٦٨

 أوائل/شوال/ھـ١٣٤٤
  تركة قسمة-

توفيت السيدة رقية الباھي و كان من ورثتھا زوجھا السيد احمد الحمامي وشقيقتھا ام 
 .كلثوم بعدما تم تنفيذ ثلث ما أوصت به

 
٩٠٤ 
 ربيع الثاني/ ھـ١١٣٤

  كراء األرض-
اكترى كل من السيد محمد البروني وعبد الكريم راغون مع السيد عبد هللا الشربي 

 ت بذمته رياال التي كان٤٠بخصوص 
 

٩٠٥ 
  ٨/صفر/ھـ١٣٧٤/م١٩٣٥

  شھادة-
يشھد مجموعة من الشخاص بانھم يعرفون السيدة امنة البقالي معرفة تامة ويشھدون 

 .بأنھا توفيت و أحاط بإلرثھا أوالد أخيھا و أنھم يعرفون الورثة معرفة تامة أيضا
 

٩٠٦ 
 ٣/جمادى األول/ھـ١٣١٩

  شراء جنان-
رود ثلث جنان من السيد علي العرود و من زوجته طامة اشترى السيد عبد السالم الع

 . رياال٤٠٠الخالدي بثمن قدره 
 

٩٠٧ 
 ١٢/ربيع األول/ھـ١٣٧١

  كراء جنان-
اكترى السيد عبد السالم المسطاسي الجنان الذي ھو في ملك السيد احمد زكي وشقيقته 

 .فاطمة وخديجة
 

٩٠٨ 
 ١٧/يونيو/م١٩٤٤– ١٥/جمادى الثانية/ھـ١٣٦٣

 مة تركة قس-
توفي السيد محمد الشرتي فورثه كل من زوجته فاطمة اللبادي و أوالده السيد محمد 

 .وعبد الكريم و احمد وفاطمة وعايشة
 



 ١٦٩

٩٠٩ 
 ذي القعدة/ ھـ١٢٤٥

  قسمة تركة-
توفيت السيدة أمنة اللبادي فورثھا زوجھا محمد اللبادي و ابنتھا احمد وعبد هللا ثم توفي 

 .اط بإرثھم الورثة الشرعيينأحمد وتوفي الزوج فأح
 .تضم الوثيقة أيضا وصية وقسمة تركة الحاج محمد اللبادي

 
٩١٠ 
 ذي الحجة/ھـ١١٣٨

  شراء فدان-
 .اشترى السيد محمد الشربي من البائعة له فاطمة الغماري جميع الفدان الموجود باللوية

 
٩١١ 
 محرم/ھـ١٢٣٠

  إبراء-
 .مثقال ١٠٠حمد خلو دفع السيد النادي أفيالل للسيد الحاج ا

 
٩١٢ 
 أوائل/رمضان/ ھـ١٢١٢

  قسمة تركة -
توفي السيد الحاج العربي راغون فأحاط بإرثه كل من زوجته فاطمة راغون و أوالده 

 .السيد محمد وفاطمة و من مستولدته السيد عبد السالم والسيد المھدي
 

٩١٣ 
 ١٧/شعبان/ھـ١٣٦٠

   دعوى-
 السيد محمد العوامي وزوجته فاطمة مازوز على يدعي السيد محمد الطوب النائب عن

السيد الحاج زيان الورياغلي بأنه منع ابنتھما من صلة الرحم و تطلب منه بقية 
 .الصداق

 
٩١٤ 
 ١٣/رمضان/ھـ١٣٤٣

  شھادة-
يشھد مجموعة من األشخاص بصلة نسب أبو سالم الوالي الصالح و أوالده الذين 

 صلى هللا عليه وسلم لذلك وجب احترامھم من يدعون باألوالد بزكري بنسب رسول هللا



 ١٧٠

 .طرف الناس
 ...تضم الوثيقة بعض التقاييد عن حياة أبو سالم الوالي الصالح وتذكر بعض كرامته

 .الوثيقة كبيرة الحجم وسميكة:ملحوظة
 

٩١٥ 
 صفر/ھـ١٢٣٨

  شراء دار-
بمقدار من اشترت فامة الزرھوني من البائع لھا أخيھا السيد علي الزرھوني دارا 

 .المال
 

٩١٦ 
 ١٩/رجب/ھـ١٣٦٠

  توكيل-
اوكل السيد محمد زوزيو السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام
 

٩١٧ 
 ١٧/ربيع األول/ھـ١٣٦١

  توكيل-
اوكلت السيدة رحمة الخمسي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر 

 .فصول الخصام
 

٩١٨ 
 ١٢/مادى الثانيةج/ھـ١٣٦١

  توكيل-
اوكل السيد أحمد الفاسي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام
 

٩١٩ 
 ٢/جمادى الثانية/ ھـ١٣٦١

  توكيل-
اوكل السيد محمد جفون السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام
 

٩٢٠ 



 ١٧١

 ٣/ربيع الثاني/ھـ١٣٦٠
  توكيل-

اوكلت السيدة عايشة الفياللية السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر 
 .فصول الخصام

 
٩٢١ 
 ٩/شعبان/ ھـ١٣٦٠

  توكيل-
اوكلت السيدة أمنة أبو علي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام
 

٩٢٢ 
 ١٨/جمادى األولى/ ھـ١٣٦١

  توكيل-
الزواق السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول اوكل السيد محمد 

 .الخصام
 

٩٢٣ 
 ١٢/شعبان /ھـ١٣٦٠

  توكيل-
اوكل السيد أحمد الرھين، السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام
 

٩٢٤ 
 ١٨/ربيع األول/ھـ١٣٦١

  توكيل-
ي أنھا وكلت السيد محمد الطوبي لينوب أشھدت على نفسھا السيدة رقية عبد هللا الخطاب

 .عنه في المحاكمة وسائر فصول الخصام
 

٩٢٥ 
 ١١/جمادٮاألول/ھـ١٣٦١

  توكيل-
اوكل السيد احمد الغماري السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام
 



 ١٧٢

٩٢٦ 
 ١٥/جمادى األولى/ھـ١٣٦١

  توكيل-
سيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر اوكل السيد عبد السالم ابراھيم ال

 .فصول الخصام
 

٩٢٧ 
 ٢/رجب/ھـ١٣٦١

  توكيل-
اوكلت السيدة خدوج الصردو السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر 

 .فصول الخصام
 

٩٢٨ 
 ١٦/رمضان/ھـ١٣٦١

  توكيل-
المحاكمة وسائر اوكل السيد عبد السالم الحسني السيد محمد الطوبي لينوب عنه في 

 .فصول الخصام
 

٩٢٩ 
 ١٠/شوال/ ھـ١٣٦٠

  توكيل-
اوكل السيد محمد مدينة السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام
 

٩٣٠ 
 ١٧/رجب/ ١٣٦٠

  توكيل-
اوكل السيد محمد اللبادي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام
 

٩٣١ 
 ١٤/صفر /ھـ١٣٦١

  توكيل-
اوكل السيد عبد السالم بن عبد الوھاب السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة 

 .وسائر فصول الخصام



 ١٧٣

 
٩٣٢ 
 ١٦/شعبان / ھـ١٣٦٠

  توكيل-
أشھد كل من األخوة احمد البياري وعايشة و إخوتھم من الم عبد هللا البياري والتھامي 

م وكلوا السيد محمد الطوبي لينوب عنه في وفاكمة وصھرھما احمد البياري أنھ
 .المحاكمة وسائر فصول الخصام

 
٩٣٣ 
 ١٩/محرم/ ھـ١٣٥٥

  كراء-
اكترى السيد محمد شخطير دارا كائنة بسوق الوفقي من السيد احمد عبد الوھاب لمدة 

 . رياال١٥ شھرا في كل شھر ١٦
 

٩٣٤ 
 ٧/محرم/ھـ ١٣٦١

  توكيل-
محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول اوكل السيد محمد أفيالل السيد 

 .الخصام
 

٩٣٥ 
 ٦/صفر/ھـ ١٣٦٠

  توكيل-
اوكل السيد محمد الورغي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام
 

 ١٥/صفر/ھـ٩٣٦١٣١٩
  إثبات دين-

 .أشھد محمد الحايك ان بذمته للسيد محمد اللبادي عشرين رياال
 

٩٣٧ 
 ١٩/محرم/ھـ ١٣٦١

  توكيل-
اوكل السيد محمد الموفقالسيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام



 ١٧٤

 
٩٣٨ 
 ١٤/ربيع األول/ھـ ١٣٦١

  توكيل-
اوكلت السيدة رحمة الخمسي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر 

 .فصول الخصام
 

٩٣٩ 
 ١٥/ربيع الثاني/ھـ ١٣٦١

 يل توك-
اوكل السيد احمد الصقلي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 

 .الخصام
 

٩٤٠ 
 ١١/شعبان/ھـ ١٣٦٠

  توكيل-
اوكلت السيدة عائشة الھراس السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر 

 .فصول الخصام
 

٩٤١ 
 ٥/جمادى الثانية/ھـ ١٣٦١

  توكيل-
جلون السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول اوكل السيد احمد بن 

 .الخصام
 

٩٤٢ 
 ١/محرم/ھـ١١٣٦١

   شھادة-
 لایر وبعض ٤٠٠شھد السيد المھدي محفوظ على ان أخاه احمد بعد وفاته ترك 

لایر والمئتين األخريات قسمت على ٢٠٠ كتب صرف على الجنازة ٩المالبس و 
 .عد بيعھا أما الكتب فال زالت تحت يد أخيه سي محمدالورثة كما قسم ثمن المالبس ب

 
٩٤٣ 
 ١٧/ربيع الثاني/ھـ ١٣٦١

  توكيل-



 ١٧٥

اوكل السيد احمد الشرقاوي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصول 
 .الخصام

 
٩٤٤ 
 ١٣/محرم/ھـ١٣١٦

  شراء خربة-
 . رياال٧ه اشترى احمد المصورتي خربة من السيد فضول البقالي بثمن قدر

 
٩٤٥ 
 ١٨/ذي القعدة/ھـ١٣٥٤

  قسمة تركة-
توفي السيد احمد الجباري فورثه كل من زوجته السعدية توفي و أوالده، منھا السيدة 

 .عائشة وحبيبة و من غيرھا الطيب وفاطمة
 

٩٤٦ 
 شوال/ ھـ١٣١٥

  شراء أرض-
ن عمه اشترى السيد العربي امسطاس مناصفة مع صھره عمر السمالني أرضا من اب

 محمد امسطاسي و قد قبض الثمن
 

٩٤٧ 
 ١٩/شعبان/ھـ١٣٠٣

  وصية-
أوصى السيد الحسن السماتي ثلت تركته للسيد عبد الكريم اللبادي وفي حالة ما إن سبقه 

 .ھذا األخير في الوفاة فإن الوصية تكون من نصيب أوالده
 

٩٤٨ 
 ١١/جمادى الثانية/ھـ١٣٣٤

  قسمة تركة-
راني فورثته كل من زوجته آمنة زرقيق وعصبة أشقاؤه العربي توفي السيد محمد العم

 .والسيدة فاطمة، فطمة، عايشة أم كلثوم
 

٩٤٩ 
 رجب/ ھـ١٣٢٠

  شراء أرض-



 ١٧٦

اشترى العربي المسطاسي من البائعان له األخوين عمر والمختار أفجان جميع قسمة 
 .من األرض 

 
٩٥٠ 

 ١١/ربيع الثاني/ھـ٣٠٦٢٩٧
   شراء نصف حانوت-

ى السيد محمد الخطيب نصف حانوت من السيد المفضل البقال نائبا عن والدته اشتر
 .فاطمة دنكورية

 
٩٥١ 
 ١١/جمادى األول/ھـ١٣٥٤

  شھادة-
شھد السيد احمد الصنھاجي بأنه سلم للسيد عبد السالم الطريس نصفه من الزرب 

مادام جنان المشترك بينھما والفاصل بين عطيل األول وجنان الثاني وقطع نزاعه منه 
 .الطريس على ملكه و لم يوفوته للبيع

 
٩٥٢ 
 ٣/ربيع الثاني/ھـ١٣٣٠

  شھادة-
شھدت السيد فاطمة اللبادي أنھا توصلت من السيد أبي اللخير بما قدره ثالثة وستون 

 رياال وتسعة بالين
 

٩٥٣ 
 ٢/شعبان/ھـ١٣١٣

  شراء أرض-
عبد السالم رحمون قطعة أرض اشترى السيد عبد القادر اللبادي من البائع له السيد 

 . ريلة١٥بثمن قدره 
 

٩٥٤ 
 ٧/دجنبر/م١٩٤٠-١٥/شوال/ھـ١٣٥٩

  كراء-
اكترى السيد عبد الخالق الطريس من اإلسرائيلية لوسية بنت يوسف الطبقة الثانية من 

 . بسيطة٢٠٠دارھا بواجب في الشھر قدره 
 

٩٥٥ 



 ١٧٧

 صفر/ھـ١٣٤٢
  إثبات ملكية-

من جملة أمالكه النصف الواحد المشاع بالنصف الباقي مع شھد السيد محمد جنينو بأن 
 .أوالده الزريع في فدان كائن بالقبطون

 
٩٥٦ 
 ربيع الثاني/ ھـ١٣٢٨

  شراء أرض-
اشترى السيد عبد السالم الفاسي من البائع له السيد محمد بحريصا قسمة من األرض 

 . رياال فضة سكية٩بثمن قدره 
 

٩٥٧ 
 شوال/ھـ١٢٠٣

  ھبة-
 .لسيد احمد مدينة البنته فطومة مجموعة من األثاث والحوائجوھب ا

 
٩٥٨ 
 ١٣/ربيع الثني/ھـ١٣٦١

  دعوى إلخالء منزل-
تم الحكم باإلفراغ في آجل ثالثة أشھر على السيد علي الفاللي بسبب الدعوى التي 

 .أقامھا ضده محمد الطوبي نائبا عن السيد احمد راغون
 

٩٥٩ 
 ٣/جمادى الثاني/ھـ١٣٥٩

 ھادة ش-
أشھد السيد عبد السالم الدمي على نفسه أنه قبض من السيد عبد السالم جعروف على 

 .وجه الوديعة ما قدره مائة لایر وخمسة وسبعين رياال اسبانية
 

٩٦٠ 
 شعبان/ھـ١٣٢٥

  كراء-
قام السيد محمد مرتيل وكيال عن امه فامة الصردو بكراء نصف الدار المحبسة عليھم 

 . عن كل شھر٢/١الصردو بريال و لخاله السيد محمد 
 

٩٦١ 



 ١٧٨

 /شعبان/ھـ١٣٤٠
  دعوى-

يدعى السيد محمد الليتي نيابة عن الناظر السيد محمد القناوي بأن العدلين محمد وعبد 
 .القادر الدليرو بنيا في بيت مخرب دارا بدون موجب

 
٩٦٢ 
 ذي الحجة/ ھـ١٢٨٢

  شھادة-
م بن الغزواني معرفتھما ألزواج ثيران شھد كل من السيد الغزواني السيطي والسيد قاس

السيد علي بن ريسون وثيران محمد الجريري بحيث لم يحرثوا في أرض زاوية سيدي 
 علي بن ريوسن سوى الثلث

 
٩٦٣ 
 رجب/ھـ١٢٩٢

  إبراء-
توصل ناظر خربة أوالد البقال الكائنة بحومة الترنكات وھو السيد محمد البقالي من يد 

 . يجب عليه من جزا الماءالحاج محمد الشرعي بما
 

٩٦٤ 
 ١٨شعبان/ھـ١٣٥٩

  دعوى المطالبة بالنفقة-
طالبت السيدة عشوشة شانة مطلقھا السيد احمد الصقلي برد صداقھا ونفقة حملھا وغير 
ذلك، إلى أن مطلقھا أنكر بأن تكون حامال األمر الذي أثبته بشھادة قابلتين مسلمتين و 

 . غير قادر على أداء جميع الحقوقأخرى أجنبية كما انه ادعى بكونه
 

٩٦٥ 
 ١١/جمادة األول/ھـ١٣٣٥

  إثبات ملكية-
 .شھد اللفيف بأن من جملة امالك السيد محمد البروني الفدان الكائن بظھر المحنش

 
٩٦٦ 
 ١٩٤٢-١٦/رجب/ھـ١٣٦١

  محكم نفقة-
ته عن اذن الفقيه نائب قاضي تطوان فرض كاتبه في حال السيد احمد ورجاج نفقة زوج

 رياال لكسوتھا في كل عام سكة ٢٥ بليون و ١٢ام كلثوم السوسي وكسوتھا فلنفقتھا 



 ١٧٩

 .اسبانية 
 

٩٦٧ 
 ١٩/رجب/ھـ١٣٥٥

  حكم في النفقة-
عن اذن الفقيه نائب قاضي تطوان فرض كاتبه في حال السيد محمد الشعير نفقة أوالده 

اال لكسوتھا في كل عام  ري١٥ بليون و ١٢الثالثة فيما بين اليوم والليلة فلنفقتھا 
 .ولواجبھم في كراء سكناھم لایر في كل شھر 

 
٩٦٨ 
 ١٣/ربيع الثاني/ ھـ١٣٦١

  شھادة-
شھد كل من العارفان السيان محمد الفاسي ومحمد البناني بأنھما توصل بدليل النظر 
وبرھان المعرفة و أداء االجتھاد أن قيمة األصول التي ھي عبارة عن دار ودواوير 

 . رياال اسباني٥٥٠٠ بحومة سيدي طلحة وحانوت
 

٩٦٩ 
 ١٠/جمادى الثاني/ھـ١٣٦١

  كراء دار-
 . لایر٨اكترى السيد بوعزة الشاوي من السيد محمد الفقاي الدار الكائنة بحومة العيون 

 
٩٧٠ 
 ١٧/ذي القعدة/ھـ١٣٣٣

  المفاصلة-
م تفاصلوا في أشھد السيدان الحاج محمدو المأمون أفيالل والسيد احمد بن كيران انھ

 .مأدذن الحائط من دار بن كيران والمقابلة لروض الولين
 

٩٧١ 
 ٣/ربيع الثاني/ھـ١٣٥٥

اجتزت اتلسيدة فطمة كرمون العطيل الكائن ببوجراح من السيد احمد المنيالي لمدة عام 
 . رياال في العام٦٥بثمن 

 
٩٧٢ 
٩٧٣ 
 ٥/جمادى الثاني/ھـ١٣٤٩



 ١٨٠

  فض النزاع-
حمد المدوري و اخوه عبد الغفور حيث كان السبب أن السيد محمد بعدما تنازع السيد م

سلم نيابة عنه في بعض إجزء دار سكنى والدھم للسيد احمد بريشة نائبا عن زوجته 
رقوشة شقيقة األولين مقابل نصف الجنان يكاد الخصام أن يشتعل بينھم لوال تدخل 

 .لفض النزاع
 

٩٧٤ 
 ١٠/جمادى الثانية/ھـ١٣٣٥

 ر كراء دا-
 . لایر٨اكترى السيد بوعزة الشاوي من السيد محمد الفقاي الدار الكائنة بحومة العيون 

 
٩٧٥ 
 ١٠/شوال/ھـ١١١٣

  صلح-
بعدما كان ھناك نزاع بين الشقيقين احمد واليزيد الكتاني بخصوص الغرسة الموجودة 

 .بالمرينة فقد تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين
 

٩٧٦ 
 ١٠شوال/ھـ١٣٣٠

 ء الفدادين شرا-
 .اشترى اليھودي حنكور من السيد محمد الرھوني جميع الفدادين

 
٩٧٧ 
 ھـ١٣٤٤

  شھادة-
لقد اثبت عدد من الشھود لمعرفتھم للدار عبد الكريم اللبادي الموجودة بحومة الساقية 

 .الفوقية
 

٩٧٨ 
 ٢٤/شعبان/ھـ١٣١١

  شراء الغرسة-
يقته رحمة جميع واجبھا من غرسة اشترى السيد العربي المسطاسي من البائعة له شق

 .بترغة
 

٩٧٩ 



 ١٨١

 ١٧/شعبان/ھـ١٣٢٦
  شراء الفدان-

اشترى السيد عبد القادر اللبادي من المرأة عائشة السمار جميع الفدان الموجود 
 .بطرطوشة

 
٩٨٠ 
 ٣/شعبان/ھـ١٣١٥

  طالق-
 .لقد طلق السيد محمد عرجوا زوجته خديجة بربريو طلقة واحدة

 
٩٨١ 
 ١٨/عدةذي الق/ھـ١٣٢٤

  شراء فدان-
 .اشترى السيد عبد القادر اللبادي من السيد محمد البقالي جميع الفدان الموجود بالمرينة

 
٩٨٢ 
 ٥/جمادالى األول/ھـ١٣٠٩

  شھادة-
 .لقد أثيت عدد من الشھود معرفتھم للسيدة عائشة السمار معرفة تامة

 
٩٨٣ 
 ١٥/ھـجمادى األول١٣٠١

  شركة-
 .حايك أنھمشترك مع السيد اللبادي في ثورين اثنينلقد أشھد السيد محمد ال

 
٩٨٤ 
 ١٩/ذي القعدة/ھـ١٣٢٩

  وصية-
 . من متخلفھا٣/١أوصت السيدة فاطمة اللبادي ألوالد ابنھا محمد البروني ب

 
٩٨٥ 
 شعبان/ھـ١٣٦٤

  شھادة-
سمع السيد محمد اللبادي أن الفدان الواقع بكدية الشجر ھو وقفا على السيدة منانة 

 .دياللبا



 ١٨٢

 
٩٨٦ 
 ١٩/جمادى الثاني/ھـ١٣٥٧

  إثبات رشد-
 .لقد أثبت القاضي رشد السيدة ام كلثوم الدليرو رشدا تاما

 
٩٨٧ 
 ١٥/رجب/ھـ١٣٣٢

  توكيل-
وكل السيد محمد الجزيري للسيد محمد الرھوني لينوب عنه في استخراج المنفعة من 

 .جميع أصوله
 

٩٨٨ 
 ١٤/ھـجمادى الثانية١٣١٨

  كراء دار-
 لتزم السيد محمدبن ادريس أنه سيؤدي كراء الدار الموجودة بالترنكاتلقد ا

 
٩٨٩ 
 ٦/شوال/ھـ١٣٠٦

  تحبيس زيتون-
لقد حبس السيد الطيب الدراق على الوالي الصالح سيدي عبد السالم بن ريسون جميع 

 .الزيتون الموجود بمحاريث الزاوية التليدية
 

٩٩٠ 
 ٩/رجب/ھـ١٣٠٥

  شراء دار-
 من الدار الكائنة بزنقة ٣/٤حمد كريكش من البائع له احمد قرر جميع اشترى السيد م

 .الكداش
 

٩٩١ 
 ١٦/رجب/ھـ١٣١٠

  شھادة-
 .لقد أثبت السيد عبد القادر الرزيني ملكية دار السيدة خديجة اللبادي المتصلة بحمام البلد

 
٩٩٢ 



 ١٨٣

 ١٠/ربيع الثاني/ھـ١٣١٧
  إثبات دين-

 . رياال٢٠أن بدمتھا للسيد محمد بن ريسون لقد اعترفت السيدة خديجة اللبادي 
 

٩٩٣ 
 ١٥/ربيع الثاني/ ھـ١٣١٧

  دعوى-
لقد وقع خصام بين السيد محمد الزياتي وبين السيد العربي امسطاسي حول الماء الذي 

 .يجحري بين داريھما
 

٩٩٤ 
 ١٥/ذي الحجة/ ھـ١٣١٧

  تصريح-
الكدية بعدما أخد ترخيصا لقد شرع السيد العربي المسطاسي في بناء العمارة بحومة 

 .بذلك
 

٩٩٥ 
 ١٨/ربيع الثني/ھـ١٣٢٠

  وصية-
 . لایر من مالھا من أجل تجھيز جنازتھا٣٠٠اوصت السيدة فاطمة ابريشة أن يخرج 

 
٩٩٦ 
 ١١/جمادى األول/ھـ١٣٣١

  شھادة-
لقد أثبت عدد من الشھود معرفتھم لألخوة فاطمة و محمد وعبد الكريم الجزايري معرفة 

 .أكدو على امتالكھم الخربة بحومة العيونتامة و 
 

٩٩٧ 
 ٢٣/شوال/ھـ١٣١٥

  وصية-
لقد أوصى السيد محمد الدليرو للسيد احمد السلمي على زوجته و أوالده بإيصاءات 

 .نظرية
 

٩٩٨ 
 صفر/ھـ١٣٤٢



 ١٨٤

  شھادة-
أثبت عدد من الشھود معرفتھم للسيد محمد جنينو معرفة تامة و من جملة أمالكه الفدان 

 .د بابي زغاللالموجو
 

٩٩٩ 
 جمادى األول/ھـ١٣١٤

  شھادة-
لقد أثيت السيد عمر الترغي تملكه ملكا صحيحا لطرف من األرض الذي اشتراه من 

 .السيد عبد السالم كعرير
 

١٠٠٠ 
 ١٠/شعبان/ھـ١٣٠٦

  المخارجة-
تفاوض الشقيقين محمد واحمد الوالنتي مع السيد عبد هللا جنينو بخصوص مراجع من 

 .األرض
 

١٠٠١ 
 ١٣/ربيع الثاني/ ھـ١١٣١٣

  وصية-
 أوصت السيدة بركانو الخليع للسيد محمد الشربي لبيع حوائجھا من أجل النفقة على 

 .جنازتھا
 

١٠٠٢ 
 ٥/جمادى االول/ھـ١٣٧٥

 فض شركة
بعدما كان السيد عبد الواحد الدليرو والسيد محمد الركينة مشتركين في تجارة الحانوت 

 .بسببه قررا االنفصال
 

١٠٠٣ 
 ١٤/شوال/ھـ١٣١٥

 قسمة تركة
بعدما توفي السيد محمد بن حليمة فورثته زوجته ءامنة الشريف وصصبه أوالد عمه 

 .وخلف الھالك دارا
 

١٠٠٤ 



 ١٨٥

 ٤/شوال/ ھـ١٣٠٦
 شھادة

لقد شھد كل من السيد عبد السالم الزكري وعبد السالم المنيالي على قبضھما لغلة 
 .غرسة السيد محمد اللبادي

 
١٠٠٥ 
 ١٥/محرم/ھـ١٣٠٦

  شراء دار
اشترى السيد محمد العمارتي من البائع له السيد عبد السالم مفراج  جميع الدار الكائنة 

 .بحومة الترنكات
 

١٠٠٦ 
 ١٩/شعبان/ھـ١٣٠٠
 شركة

أشھد على أنفسھم السادة محمد المرابط بن خجوا و أحمد األشجري و محمد الوالنتي 
 .ى وجه الشركةأنھم قبضوا بقر السيد المالي عل

 
١٠٠٧ 
 ١٠/رجب/ھـ١٣١٧

 إثبات دين
 . رياال لسيد احمد النزدري١٠٠٧لقد اعترف السيد محمد بن ادريس أن بذمته 

 
١٠٠٨ 
 ١٨/جمادى الثانية/ھـ١٣٣٣

إسقاط نفقةأشھدت على نفسھا السيدة باني البقالية أنھا أسقطت عن ولدھا عبد هللا نفقة 
 .الصون

 
١٠٠٩  
 ذي الحجة/ ھـ١٣٣٤

 راء غرسةش
اشترت المراءة الطاھرة الحزمرية الصلحية من البائعة لھا العجوز الطاھرة الحايك 

 .غرسة
١٠١٠ 

 ١٠/شوال/ ھـ١١٢٨ 
 جزي أرض



 ١٨٦

اجتزى الشريف السيد محمد ابن ريسون نيابة عن موكله من الفقيه السيد محمد اللبادي 
 .ناظر زاوية الوالي علي بن ريسون األرض الكائنة بمحارث الجبل

 
 ١٠١١ 

 اكتوبر/م١٩٤٧-ذي الحجةھـ/١٣٦٦
 قسمة تركة

توفيت السيدة عائشة بن عبد الوھاب فأحاط بإرثھا زوجھا الحاج محمد امقال وشقيقھا 
 ...احمد وكانت قد أوصت بثلث متخلفھا لتجھز منه إلى قبرھا

 
١٠١٢ 
 مخارجة

وولدھا محمد وقعت المخاجة في األصول التي كانت مشتركة بين السيدة فاطمة راغون 
 .راغون

 
١٠١٣ 
 ٧/دجنبر/م١٩٤٠-١٥/شوال/ھـ ١٣٦٠

 كراء دار
اكترى السيد األستاذ عبد الخالق الطريس من اليھودية لوسة العطار جميع الطبقة الثانية 

 .من دارھا
 

١٠١٤ 
 ١٠/ذي القعدة /ھـ١٣٥٩
 توكيل

ة وكل السيد مبارك الحريري السيد محمد الطوبي لينوب عنه في فصول المحاكم
 والمخاصمة

 
١٠١٥ 
 ١٢/شوال /ھـ١٣٥٨

 إثبات دين
لایر إسبانية ٨١أشھد على نفسه السيد احمد الربيعي أن بذمته للسيد الحسن بن خجو 

 .أخدھا منه على وجه السلف
 

١٠١٦ 
 م١٩٤١-١٧/صفر/ھـ١٣٥٩
 توكيل



 ١٨٧

وكل السيد عبد السالم بن عجيبة السيد محمد الطوبي لينوب عنه في فصول المحاكمة 
 خاصمةوالم

 
١٠١٧ 
 م١٩٤١-١١/محرم /ھـ١٣٦٠
 توكيل

وكل السيد محمد الحريري السيد محمد الطوبي لينوب عنه في فصول المحاكمة 
 والمخاصمة

 
١٠١٨ 
 ٤/جمادة الثاني/ھـ١٣٦٠
 توكيل

وكلت السيدة الزھرة بن عالل السيد محمد الطوبي لينوب عنه في فصول المحاكمة 
 والمخاصمة

 
١٠١٩ 
 م١٩٤١-١٤/ثانيةجمادى ال/ ھـ١٣٦٠
 توكيل

وكل السيد موسى بن يعقوب اإلسرائيلي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في فصول 
 المحاكمة والمخاصمة

 
١٠٢٠ 
 ربيع األول/ھـ١٣٦٠
 توكيل

وكل السيد عبد الكريم الدليرو السيد محمد الطوبي لينوب عنه في فصول المحاكمة 
 والمخاصمة

 
١٠٢١ 
 ٤/محرم/ ھـ١٣٦١
 توكيل
السيد عبد السالم بولخير السيد محمد الطوبي لينوب عنه في فصول المحاكمة وكل 

 والمخاصمة
 

١٠٢٢ 
 ١٣/صفر/ ھـ١٣٦١



 ١٨٨

 توكيل
وكل السيد غرسون ارمانوس السيد محمد الطوبي لينوب عنه في فصول المحاكمة 

 والمخاصمة
 

١٠٢٣ 
 م١٩٤٢-١٣/جمادى الثانية /ھـ١٣٦١
 شھادة

ء وحملھن السيدتان عائشة الزواغي والسعدية الكنوني على وقفتا العارفتين بأموال النسا
 . أشھر٥السيدة ام كلثوم الغماري فتبين لھما حملھممن مدة 

 
١٠٢٤ 
 ١٢/ربيع الثاني/ھـ١٣٦١
 توكيل

وكل السيدان محمد مدينة وعبد هللا الخطيب السيد محمد الطوبي لينوب عنه في فصول 
 المحاكمة والمخاصمة

 
١٠٢٥ 
 ١٨/صفر/ھـ١٣٦٢

 قسمة تركة
توفي السيد محمد النجار فأحاط بإرثه السيدة عالية راغون و أوالده منھا عبد العزيز و 

 .محمد و عبد الكريم و خديجة وعايشة و فامة و زبيدة و من غيرھا السيد محمد
 

١٠٢٦ 
 ٦/ذو الحجة/ھـ١٣٦٣

 كراء خزين
 اكترت السيدة صول طيلي نصف خزين من السيد محمد الركينة

 
١٠٢٧ 
 ٧/جمادى األولى/ھـ١٣٦٠

 قسمة تركة
 .بعدما توفي السيد محمد البقالي فأحاط بإرثه زوجته و أوالده

 
١٠٢٨ 
 محرم/ھـ١٢٨١

 قسمة تركة



 ١٨٩

توفي السيد عبد القادر ابن الحاج فورثته كل من زوجته مفضلة الحايك وعصبه شقيقاه 
 .عبد الغفور وعبد هللا

 
١٠٢٩ 
 ١٧/ربيع الثاني/ ھـ١٣٠١

 شراء أرض
 .شترى السيد محمد الطريس من البائع له السيد محمد الحزمري جميع أراضيها

 
١٠٣٠ 
 ٧/جمادى األول/ ١٣٤٩
 شھادة

أكد عدد من الشھود ان السيد احمد الحوزي كان له حانوت بالسوق الفوقي و انه الزال 
 لایر سكة إسبانية وذلك من قبل السلعة التي كان قد ٣٨بذمته للسيد سالم الموفق 

 .راھا منه و لم يؤده العدد المذكور إلى اآلناشت
 

١٠٣١ 
 ١٥/ربيع الثاني /ھـ١٣٠٣
 شھادة

 .أكد عدد من الشھود معرفتھم للسيد بصر الكوري معرفة تامة
 

١٠٣٢ 
 ١٩/رجب / ھـ١٣١٤
 وصية

اوصت السيدة فطمة السعيدي أنه إذا انقضى اجلھا فإن ثلث امالكھا سيكون من نصيب 
 .أحفادھا

 
١٠٣٣ 
 ٨/ذي القعدة/ ھـ١٣٥٤
 دعوى

 .طلب السيد محمد الطوبي زوجته المطلقة حضانة إبنه بحجة أن أمه لم تحسن تربيته
 

١٠٣٤ 
 ١٠/رجب/ھـ ١٣١٧
 وصية

 إلى ٣/١ من تركته لحفائده وف يحالة وفاتھم تحول ٣/١أوصى السيد احمد المودن 



 ١٩٠

 .الحبوس
 

١٠٣٥ 
 ھـ١٣٠٠ جمادى األولى ٤

 إثبات دين
ترتبت عليه ...مثقال٥٥ربن امبارك المدرعي للسيد الطالب المدرعي  بذمة السيد الطاھ
 من شراء مدادبر

 .بالوثيقة رسوم دين ألشخاص آخرين ترتب عليھم من شراء المدادبر أيضا
 

١٠٣٦ 
 ھـ١٣٣٩ رمضان ٧

 شركة
ترتبت عليه ...مثقال٥٥بذمة السيد الطاھربن امبارك المدرعي للسيد الطالب المدرعي 

 برمن شراء مداد
 .بالوثيقة رسوم دين ألشخاص آخرين ترتب عليھم من شراء المدادبر أيضا

 
١٠٣٧ 
 ھـ١٣١٣رمضان ٢١

فرض نفقة أشھد السيد الحاج أحمد أفلون أن بحوزته على وجه الشركة بينه و بين 
 .السيد محمد البروبي بقرتين وعجلة مناصفة بينھما

 
١٠٣٨ 
 ھـ١٣٤٠جمادى الثانية ٢٨

 إعتراف
نائب قاضي تطوان على السيد عبد الكريم ماشان نفقة ألمه أم كلثوم فرض الفقيه 

 مراريش بليون ونصف في كل يوم
 

١٠٣٩ 
 ھـ١٣١٠شعبان١٨

 دعوى
 حضر لدى العدول السيد عبد الكريم اللبادي و السيد العربي وتقاررا على أن الفدان 

 .الكائن بالرميالت ھو مناصفة بينھما
 

١٠٤٠ 
  ھـ١٣١٨ رمضان  ٢



 ١٩١

  وصية
 دعى السيدان األخوان العربي و أحمد أمسطاس بأن الناعورة التي أخذھا السيد 

 البعناني في بيته المجاور
 
 ١٠٤١ 

 ھـ١٣٠٨ صفر ١٦
 كراء أرض

 أوصى السيد علي بن محمد حجاج الھليلي  إنه إذا مات أن تكون زوجته منانة حجاج - 
 .حزمھاالھليلي ھي الوصية األولى على أوالده و ذلك لدينھا و 

 .و تضم نفس الوثيقة شھادة في حق الشخص و كذا شراء طرف من األرض
 

١٠٤٢ 
 ھـ١٣٦٤-١٩٤٥ / ٢ جمادى ١٨

 فض شركة
أشھد على نفسه السيد الحادر الھواري أنه عھد للطالب أحمد القزدلي بفدان  -

  سنوات٤ليزرعه مقابل نصف لایر في السنة لمدة 
-  
- ١٠٤٣ 
 ھـ١٣٥٥ محرم ٧ -
 دعوى -
معاماللتجارية في بيع و شراء الحبوب بين السيان الحاج محمد لما كانت ال -

الرھوني و محمد السيرالي تحاسبا مع بعضھما فبقي في ذمة السيد السيرالي 
 قدرا من المال

- ١٠٤٤ 
 ھـ١٣٦٠ جمادى األولى ٨ -
 توكيل -
يدعي السيد محمد الشقاري على السيد أحمد الكيتاني الفتوح أن في ذمته قدرا  -

قد بقي لديه من شركة الحضرة التي كانت بينھما و كان السيد من المال كان 
و تطول ... الكتاني قد التزم بأداء الدين في أجل محدد و لم يؤده لحد اآلن 

 .الدعوة بينھما
 :ملحوظة

 .الوثيقة تحمل إسم منطقة الحماية اإلسبانية و مرابع إسبانية
 

١٠٤٥ 
  ھـ١٢٧٦محرم 



 ١٩٢

 شراء اروى
ت محمد لمسون شقيقھا محمد لمسون لينوب عنھا في طلب حقوقھا وكلت السيدة آمنة بن

 والقيام بالدعوى مع زوجھا عبد الرحمن الفيلولي
 

١٠٤٦ 
 ھـ١٣١٠ جمادى األولى 

 قسمة تركة
اشترى السيد الفقيه أحمد ابن زكري من السيد محمد العربي الشودري الناظر على 

 .األوقاف  اروى ومصرية
 . وشراء ھذه الروى  من طرف أشخاص آخرونوتضم الوثيقة شھادة خبرة

 
١٠٤٧ 
 ھـ١٣١٥ صفر ١٠

 وصية
بعد أن توفي عبد هللا الريس الترغي ورثة أوالده محمد وامحمد والھاشمي وأم كلثوم 

 ...ومنانة
 

١٠٤٨ 
 ھـ١٣١١ شعبان ٢٤

 شھادة
أوصت السيدة رحمة المقدم بوحطاط إن قضى هللا بموتھا  أن يخرج الثلث من  -

 .طى ألوالد بنتھا فاطمة الرحمونيتركتھا ويع
-  
- ١٠٤٩ 
 ھـ١٣٣٢ شوال ٣ -
 توكيل -
 يشھد السيد عبد السالم بن عياد أن زوجته رحمة أسطاس باعت واجبھا في - -

في المقابل دفع لھا ھو قسمة ) لزوجھا(غرسة أبيھا لشقيقھا ودفعت له ثمنھا 
 .أرض

-  
- ١٠٥٠ 
 ١٣٣٤ رجب ١٤ -
 إثبات دين -
م صھره محمد السنوسي لينوب عنه في كل  وكل السيد محمد فاضل إبراھي- -

 أموره



 ١٩٣

 .بالوثيقة إعترراف بقيض الدين -
-  
- ١٠٥١ 
 ھـ١٣٤٧ جمادى األولى ١٣ -
 إثبات دين -
 ١٠ أشھد على نفسه السيد محمد الخلودي أن بدمته للسيد عبد السالم الركاب - -

 . بليون أخذھا منه على وجه السلف١٥لایر و 
-  
- ١٠٥٢ 
  محرم٢ -
 ضمانة -
 الشريف أحمد بن عبد الوھاب الخياط حرفة أن بدمته  أشھد على نفسه- -

 . لایر ثمن حرير ابتاعه منه١٠٥للشريف محمد أفيالل
-  
- ١٠٥٣ 
 ھـ١٣٦١ جمادى األولى  -
 دعوى -
ضمن السيد محمد الركاينة السيد إدريس بن إبراھيم في نفقة بناته من مطلقته  -

 .فطومة الحساني إن عجز عن النفقة عليھن
 .بھذه الضمانة على أنھا  صحيحة شرعابالوثيقة رسم إقرار 

 
١٠٥٤ 
 ھـ١٣١٦ محرم ٢٥

 شھادة
 بعد أن اشترى السيد الحاح العربي بريشة دار من السيد عبد هللا الرياحي دار بواد 
مرتيل على أساس أنھا مبنية بالحجر وأساسھا متين فتبين له فيما بعد أنھا مبنية بالقدار 

 .وال أساس له
 . الدعوى ليرد له ماله ويأخذ الدارلذلك أقام عليه بريشة

 
١٠٥٥ 
 ھـ١٢٥١ جمادى الثانية ١٨

 شراء دار
يشھد السادة الحاج محمد اللبادي ومحمد بن ريسون والطالب محمد  -

أنھم يعرفون الساحة التي خلف دور اليھود ھي لعائلة راغون ووقع ...الھبطي
ن ريسون تحبيس بععل تفرقة خبر الخميس وبعضھا على زاوية سيدي علي ب



 ١٩٤

 .والباقي ھو في ملك عائلة راغون يتناقلھا الورثة
-  
- ١٠٥٦ 
 ھـ١٢٢٦صفر  -
 فض شركة -
 اشترت السيدة طامة البقال من البائعة لھا أمھا خديجة الحايك حظھا من دار - -

 .والدھا
-  
- ١٠٥٧ 
 شھادة -
 بعد ما كان مشتركا بين السيد طاھرة األفزلسي وبين أوالدھا عبد القادر - -

م وفاطمة ورحمة حانوت توفي عبد القادر وأراد ورثته ومحمد وعبد السال
 .تقسيمھا

-  
- ١٠٥٨ 
  محرم١٩ -
 شركة -
بأنه يبعرف الطلبة السيد عبد الكريم وأحمد ومحمد أبناء ... يشھد شخص- -

المرحوم الدليرو معرفة تامة ومعھا يشھد بأن األرض الواقعة قرب واد 
ھي ملكا ...زيبالنصر وما تشتمل عليه من مراعي ومزارع وبرك ماء وع

 .خالصا لھم ال ينازعھم فيھا أحد
-  
- ١٠٥٩ 
 ھـ١٣٣٤ ذي القعدة ١٠ -
 شراء زينة خربة -
 رأسا من الغنم ٦٨ أشھد على نفسه المجدوب محمد الھواري أن في حوزته -  -

 .على وجه الشركة بينه وبين السيد أحمد القزدري
-  
- ١٠٦٠ 
لفحصي نصف زينة  اشترى الحاح محمد الوھيبة من البائع له الحاج أحمد ا- -

 .خربة
 .بالوثيقة مناقلة بين الحاج الوھيبة وذمي وشھادة

 
١٠٦١ 
 ١٠/محرم /ھـ١٣١٨



 ١٩٥

 شھادة
بعدما توفي السيد السيد التھامي العاقل استظھر السيد عبد السالم أبطيو رسم وصية من 

 .قبل الھالك وكان قد باع الوصي االمذكو أزجاء من امالكه لولد أخيه
 

١٠٦٢ 
 ١٢/صفر/ھـ١٣٦٠
 توكيل

أشھد على نفسه السيد محمد الغوزني أنه وكل السيد محمد بن محمد الطوب لينوب عنه 
 في المحاكمة

 
١٠٦٣ 
 ١٩٤٢-٥/ربيع الثاني/ھـ١٣٦١
 توكيل

وكلت  السيدة فاطمة النشناش السيد محمد بن محمد الطوب لينوب عنھا في أمور 
 المحاكمة والمخاصمة

 
١٠٦٤ 
 م١٩٤٠-١٦/شوال /ھـ ١٣٥٩

 عوىد
دعى السيد عبد القادر بن عجيبة السيدة عائشة اليطفتي و طلب منھا بان تفرغ له الدار 

  أشھر٤الكائنة بالترنكات فحكم القاضي له بإفراغ الدار في أجل أقصاه 
 

١٠٦٥ 
 ١٩٤١-١٦/صفر/ھـ١٣٦٠
 توكيل

وكل  السيد احمد الغماري الجريريا البولسي السيد محمد بن علي الطوبي لينوب 
 في أمور المحاكمة والمخاصمةعنھ

 
١٠٦٦ 
 ١٠/رمضان/ھـ١٣٥٩

 توكيل-
وكل  السيد محمد احكان السيد محمد بن محمد الطوب لينوب عنھا في أمور المحاكمة 

 والمخاصمة
 

١٠٦٧ 



 ١٩٦

 -١٥/رمضان/ھـ١٣٥٩
 توكيل

وكلت  السيدة فامة الزواري السيد محمد بن محمد الطوب لينوب عنھا في أمور 
 مةالمحاكمة والمخاص

 
١٠٦٨ 
 ١٩٤٠-١٦/رمضان/ھـ١٣٥٩
 توكيل

وكل  السيد احمد الزراد من عسكر سبتة  السيد محمد بن محمد الطوب لينوب عنھا في 
 أمور المحاكمة والمخاصمة

 
١٠٦٩ 
 ذي القعدة/ھـ١٣٥٩
 توكيل

وكل  السيد مصطفى الفتوح السيد محمد بن محمد الطوب لينوب عنھا في أمور 
 المحاكمة والمخاصمة

 
١٠٧٠ 
 ١٠/جمادى الثاني/ھـ١٣٦٠

 فرض نفقة
 .فرض نائب القاضي على السيد عبد السالم المكي المنوي نفقة لزوجته فاطمة المنوي

 
١٠٧١ 
 ھـ١٣٥٤ ربيع الثاني ١٤

 إثبات دين
 لایر ٨٠أشھد على نفسه الطالب محمد المزوجي أن بذمته للسيد الحاج محمد الحايك 

 سكة إسبانية
 

١٠٧٢ 
 ھـ١٣٥٦  جمادى الثانية٢

 توكيل
 . وكل السيد أحمد بولحية السيد محمد الطوجي لينوب عنه في المخاصمة والمحاكمة-
 

١٠٧٣ 
 ھـ١٣٦١/م١٩٤٢ ربيع الثاني ١٣



 ١٩٧

 توكيل
 ربيع األول ٢١وكل السادة عبد السالم والمھدي وعبد الكريم ومحمد األندلسي 

 .مة والمحاكمةھـ السيد محمد الطوجي لينوب عنھم في أمور المخاص١٣٥٩/م١٩٤٠
 

١٠٧٤ 
 ھـ١٣٦٠/م١٩٤١ ربيع الثاني ٧

 توكيل
 وكلت السيدة رحمة الصروخ وابنتھا فطومة اليوسي السيد محمد الطوجي لينوب -

 .عنھما في أمور المحاكمة والمخاصمة
 

١٠٧٥ 
 ھـ١٣١٨ ذي القعدة ١٨

 شھادة خبرة
وقي فظھر لھما  وقف السادة محمد الخراز ومحمد نخشتي على دار الحبس بالسوق الف-

 .بأنھا على وشك السقوط
 

١٠٧٦ 
 ھـ١٣٥٩/م١٩٤٠ رجب ١٥

 شھادة مرض
 وقف الطبيب فريرو اإلسباني على السيد محمد الصنھاجي فظھر له بعد معاينة أنه -

 .كان به مرض وتفاحش وھو يمنعه من الخروج
 

١٠٧٧ 
 ھـ١٣٦٠/م١٩٤١ جمادى الثانية ١٠

 توكيل
سيد محمد الطوجي لينوب عنھم في أمور المخاصمة وكلت السيدة فطومة المينوي ال

 .والمحاكمة
 

١٠٧٨ 
 ھـ١٣٥٩-١٩٤٠ ذي القعدة ٢١

 توكيل
وكل الحاج محمد النشناش السيد محمد الطوبي لينوب عنه في أمور المحاكمة و 

 .   المخاصمة
 

١٠٧٩ 



 ١٩٨

 ھـ١٣٦٠ربيع األول ١٠
 توكيل

مه في أمور المحاكمة و وكل السيد محمد السوسي السيد محمد الطوبي ليقوم مقا
 .المخاصمة

 
١٠٨٠ 

 ھـ١٣٦٠جمادى األولى ٤
 توكيل

وكلت السيدة فاطمة الغرباوي السيد محمدالطوبي لينوب عنھا في المحاكمة 
 .والمخاصمة

 
١٠٨١ 

 ھـ١٣٦٠جمادة الثانية ٤
 توكيل

وكلت السيدة فاطمة السرغيني السيد محمد الطوبي لينوب عنھا في أمور 
 .مةالمحاكمةوالمخاص

 
١٠٨٢ 
 ھـ١٣٦٠-م١٩٤١ربيع الثاني١٠

 توكيل
وكلت السيدة عائشة بنت سالم الحوزي السيد محمد الطوبي لينوب عنھا في أمور 

 .الحمام و المحاكمة
 

١٠٨٣ 
 ھـ١٣٥٩/م١٩٤٠ ذي القعدة  ٣

 دعوى
 ادعى الوكيل محمد الطوبي عنلمرأة الزھرة الخماري على السيد أحمد الحيجي بأنه - 

 ل وأخذ منه البطاقة وصار يقيض مئونة والده المتوفىعمد إلى طف
 
 

١٠٨٤ 
 ھـ١٣٥٩ذي القعدة ١

 توكيل
وكلت السيدة الزھرة بو الخمار الغرباوي السيد محمد الطوبي لينوب عنھا في أمور 

 .المحاكمة والمخاصمة



 ١٩٩

 
١٠٨٥ 

 ھـ١٣٥٩ ذيالقعدة ٩
 توكيل

عنه في سائر أمور المحاكمة  وكل السيد بو الخير زامي السيد محمد الطوجي لينوب - 
 والمخاصمة

 
١٠٨٦ 

 ھـ١٣٥٩ ذي القعدة ٣
 توكيل

 وكلت السيدة محجوبة الوريا على السيد محمد الطوجي لينوب عنھا في أمور -
 .المحاكمة والمخاصمة

 
 ١٠٨٧ 

  ھـ١٣٥٩ رمضان ١٩
 توكيل

اصمة،  وكلت السيدة حليمة الكبداني السيد محمد الطوبي لينوب عنھا في أمور المخ-
 والمحاكمة

 
١٠٨٩ 
 ھـ١٣٥٠/م١٩٤١ محرم  ١٩

 توكيل
  وكل المعلم علي شنة السيد محمد الطوبي لينوب عنه في أمور المحاكمة والمخاصمة-
 

١٠٨٨ 
 ھـ١٣٥٩/م١٩٤٠ ذي لبقعدة ٢

 توكيل
 وكلت السيد فاطمة البقيوي السيد محمد الطوجي لينوب عنه فيي أمور المحاكمة - 

 .والمخاصمة
 

١٠٩٠ 
 ھـ١٣٥٩/م١٩٤٠ ربيع األول ٢١

 تأجيل حكم
 أجل عون القاضي محمد الزرقي للمرأة رحمة البقالي إفراغ أرض في اعتمارھا في -

 . أشھر للسيد أحمد الطاسي٥أجل أقصاه 



 ٢٠٠

 
١٠٩١ 
 ھـ١٣٥٩/م١٩٤٠ ربيع األول ٢١

 تأجيل حكم
سيدة  أجل عون القاضي السيد محمد الزرقي أمر إفراغ األرض التي في اعتمار ال-

 .رحمة حتى يعود زوجھا من المھجر
 

١٠٩٢ 
 ھـ١٣٥٩/م١٩٤٠ ربيع األول ٢١

 إلتزام
 التزمت السيدة فاطمة الطريبق بإفراغ األرض التي في اعتمارھا السيد أحمد الفاسي -

 ١في جمادى
 

١٠٩٣ 
 ھـ١٣٥٩/م١٩٤٠ ربيع األول ٢١

 تأجيل حكم
د محمد اليوفردلي في أمر  على لسان عون القاضي السيد محمد الزرقي تأجل للسي-

 . أشھر٥إفراغ أرض في اعتماره لسيد أحمد الفاسي في أجل أقصاه 
 

١٠٩٤ 
 ٩/ربيع الثاني/ھـ١٠٩٥١٣٦٩ھـ١٣٢٢
 دعوى

ادعى السيد محمد الدليرو بان السيد عبد الكريم الخطيب استغل فرصة غيابه وقام 
 .بكسر قادوس واديه ووصى بجع فضال دوره بغير موجب شرعي

 
١٠٩٦ 

 ھـ١٣٣٧ رمضان ٣
 دعوى

 .طلب السيد أحمد الليتي من كافة ورثته أن يقوموا بإعادة تقسيم اإلرث من جديد
 

١٠٩٧ 
 ھـ١٣١٥محرم 

 كراء دار
اكترت السيدة فاطمة العروسي من السيدة فاطمة جنون دارا كائنة بالساقية الفوقية يقدر 

 .واجبه ثالثة ابساسط كل شھر



 ٢٠١

 
١٠٩٨ 

 .وثيقة أخرى اتلفت وتتعلق بموضوع عمرة من زوج إلى زوجةھذه الوثيقة مرتبطة ب
 

١٠٩٩ 
 ھـ١٣٣٩ جمادى األولى ١٢

 شركة
 .أثبتا السيد أحمد المعداني للشركة التي بينه وبين السيد محمد البروبي والمتعلقة بالبقر

 
١١٠٠ 

 ھـ١٣١٥ ذي الحجة ٣
 شراء األرض

 .ة العاقل جميع طرف األرضاشترى السيد عبد الكريم اللبادي من البائعة له ءامن
 

١١٠١ 
 ھـ١٣٠٣ جمادى األولى ١

 توكيل
وكل السيد العربي بن مرزوق السيد محمد أطوبي لينوب عنه في المحاكمة والمخاصمة 

 .بشأن رفع الضرر عن االروى الكائن بزنقة حمادي
 

١١٠٢ 
 ھـ١٣١٢ ربيع األول ١٨

 دعوى
 الدار التي توجد ٤/١غ بخصوص ادعى السيد أحمد الزرقو على السيدة فطومة الصبا

 .قرب الحمام
 

١١٠٣ 
 ١٧/رجب/ھـ١٣٦١
 توكيل

 .وكل السيد رقية بن ادريس السيد عالل البويرطو لينوب عنھا في المحاكمة 
 

١١٠٤ 
 ھـ١٣٥٣ رمضان ٩

 وصية
 . أوصى السيد أحمد الطرجمان أخوه عبد الكريم عن أوالده بجميع اإليحاءات النظرية-



 ٢٠٢

 
١١٠٥ 

 ھـ١٣٥٩ ذي الحجة ٧
 كراء دار

 .اكترى السيد عمران كرسنطي من السيد البرطوبي جميع الدار بالمالح
 

١١٠٦ 
 ھـ١٣١٥ رمضان ٣

 شراء أرض
 الواحد من ٢/١اشترى السيد جنينو من البائعتان له فاطمة وعائشة محناس جميع 

 .األرض
 

١١٠٧ 
 ھـ١٢٥٢ذي الحجة 
 قسمة تركة

كل من زوجته شاشة الخريزر وأوالده منھا توفي السيد عبد الكريم الدليرو فورثه 
 .محمد ومحمد وفاطمة وخديجة ومن اإلبنة من األم الصبية عائشة

 
١١٠٨ 
 ٦/صفر/ھـ١٣٠٠

 قسمة تركة
وقف كل من السيد عبد السالم الزكري وعبد السالم المنيالي بدخول البقر إلى جنان 

 .محمد الوالنتي
 

١١٠٩ 
 رمضان/ھـ ١٢٩٤

 قسمة تركة
 عبد هللا عزيمان فورثه كل من زوجته ام كلثوم الحراد وابته منھا فاطمة توفي السيد

 .احمد والسيد عبد الرحمان-وعصبه أشقاؤه الثالثة العالمة السيد محمد 
 

١١١٠ 
 ربيع الثاني/ھـ١٣١٤

 شراء أرض
 اشترى السيد عبد هللا البقالي من البائعة له الباني البقالي جميع طرفي األرض

 



 ٢٠٣

١١١١ 
 ھـ١٣٠٨عدة  ذو الق٩

 دعوى
ادعى السيد محمد الحريقي ناظر من بزاوية موالي عبد القادر الجيالليأن الشريف 

 .أحمد الوزاني استولى على دار خربة بجانب الزاوية المذكورة
 

١١١٢ 
 ھـ١٣٧٤ شوال ١٤

 شھادة
أكد عدد من الشھود على قبض السيدة باني الشريف لفتوحات الولي الصالح سيدي علي 

 .دبن مسعو
 

١١١٣ 
 ١٧/ذي الحجة/ھـ١٣١٤

 شراء أرض
اشترى العربي المسطاسي من البائعان له األشقاء محمد واحمد القريشي جميع رحبته 

 .بالحومة السفالنية من قرية ترغى
 

١١١٤ 
 ١٣٦٠ صفر ٥

 توكيل
 .وكل السيد أحمد بن ريسون للسيد عبد السالم العلوي لينوب عنه في قسمة تركة والده

 
١١١٥ 
 ھـ١٣٦٠يع األول  رب١٤

 توكيل
 . وكل السيد أحمد ابن إدريس للسيد محمد تاطوبي لينوب عنه في المحاكمة-
 

١١١٦ 
 ھـ١٣٠٣ رجب  ٦

 شھادة
شھد لفيف من الشھود بأن السيد عالل الجزنائي ليس له أي ملك ظاھرا أو باطنا وذلك 

 .من خالل المخالطة والمجاورة
 

١١١٧ 



 ٢٠٤

 ٩/شعبان/ھـ١٣٦١
 توكيل

د محمد الطاغي السيد محمد الطوبي لينوب عنه في طلب حقوق موكلته السيد وكل السي
 .ام كلثوم السوسي

 
١١١٨ 
 ١٢جمادى الثاني /١٣٦٠
 ضمانة

 . أثبت السيد محمد الفخار أنه ضمن السيد محمد الصباغ-
 

١١١٩ 
 ٢/شعبان/ھـ١٣٦١
 توكيل

ي لينوب عنھا في أشھدت السيدة على نفسھا أنھا وكلت زوج خالتھا السيد محمد الطاغ
 .طلب حقوقھا من زوجھا السيد احمد الحزمري

 
١١٢٠ 
 ١٥/محرم/ھـ١٣٢٠

 شراء البقر
 .اشترى السيد محمد السليماني من البائع له قدور اليعقوبي جميع البقر

 
١١٢١ 
 ھـ١٣١٢رجب 

 شراء أرض
اشترى السيد العربي امسطاسي من البائعة له اخته عائشة بموافقة زوجھا المختار 

 .جان األرض بدون أشجاران
 

١١٢٢ 
 ھـ١٣٢٦ محرم ١٥

 توكيل
 .وكلت السيدة خديجة الشربي للسيد المامون أفيالل لينوب عنھا في بيع إرث أخيھا

 
١١٢٣ 
 ھـ١٣٢٠ شوال ١٨

 تجزيء وتقسيم



 ٢٠٥

جزئت دار عصمونة الكتئنة بحومة المطمر على كل من السيد عبد السالم الدليرو 
 .نة وعاليةوأوالد أخيه السيد محمد وآم

 
١١٢٤ 

 ھـ١٣٢٤ربيع الثاني 
 شھادة خبرة

توجه عدد من الخبراء إلى الصھريح الموجود بغرسة الدليرو من أجل الكشف عن 
 .أساس الصھريج

 
١١٢٥ 
 ھـ١٣٦١ محرم ١١

 توكيل
وكلت اليھودية زھرة بنت بناحم بودرھام السيد محمد طوبي لينوب عنھا بخصوص 

 .رھا الواقعة بالمالحدعوى اليھودي يعقوب بإخالء دا
 

١١٢٦ 
 ھـ١٣٣٣ صفر ١٥

 إثبات ملكية
شھد شاھد بأنه يعرف السيد محمد الفاسي وأن من جملة أمالكه الخربة الكائنة بحومة 

 .الطلعة
 

١١٢٧ 
 ھـ١٣٢٣ ذي القعدة ٦

 شراء أرض
 .اشترى السيد محمد الشربي من البائع له السيد العياشي البقالي جميع طرف األرض

 
١١٢٨ 

 ھـ١٣٥٣مادى األولى  ج٢
 دعوى

 .بعد ما تم إثبات الديون التي كانت على السيد إدريس بن إبراھيم فتم رفع دعوة عليه
 

١١٢٩ 
 ھـ١٣٥٤ ربيع األول ٨

 شراء جنان
اشترى السيد عبد المالك العمراني من المرأة خدوج الصنھاجي جميع نصيبھا من إرث 



 ٢٠٦

 .زوجھا
 

١١٣٠ 
 ھـ١٣٢٩أبريل 

 شراء أرض
لسيد محمد الريفي من البائع له الھاشمي خجان قسمته من األرض بحومة اشترى ا
 .وجليل
١١٣١ 
 ھـ١٣٣٤محرم 

 قسمة تركة
وكان يملك ...بعد ما توفي السيد أحمد ھيرور فأحاط بإرثه أوالده عبد القادر وفاطمة

 .دارا
 

١١٣٢ 
  ھـ١٢٩٣ جمادى األولى ١٠

 إثبات دين
 . مثقاال٤٦بدمته للسيد محمد اللبادي اعترف السيد عبد السالم اجنياري أن 

 
١١٣٣ 
 ھـ١٣٠١رجب 
 شھادة

 .أكد عدد من الشھود ملكية السيد محمد رغون لمجموعة من الفدادين
 

١١٣٤ 
 ھـ١٣٥٥ربيع الثاني 
 قسمة تركة

توفي السيد أحمد الركينة وورثه كل من زوجته الحاجة عايشة ابن جلون وأوالده منھا، 
ن غيرھا السادة محمد ومحمد والعربي، وفامة وأم كلثوم السيدة خديجة، عالية، وم

 .وزبيدة وعائشة
 

١١٣٥ 
 ھـ١٣٢٥ رجب ٦

 شھادة
 .تم تأكيد ملكية السيد عالي المقران للفدان الموجود بموضع عين ملول

 



 ٢٠٧

١١٣٦ 
 ھـ١٣٠٥ رمضان ١٨

 شراء فدان
لایر  ٢٢اشترى أحمد كرشين فدانا من زوجة عمه السيدة عائشة الرينة بثمن قدره 

 .ونصف
 

١١٣٧ 
 ھـ١١٥٢ صفر ٢

 إبراء
 . مثقال من قبل السيد أحمد الرزيني٤٠٠توصل السيد أحمد اللبادي ب 

 
١١٣٨ 

 ھـ١٣٢٩ ذي القعدة ٩
 إثبات دين

 . لایر لولدھا محمد البروبي٢٠٠اثبتت السيدة فاطمة اللبادي أن بدمتھا 
 

١١٣٩ 
 ھـ١٣٤١ محرم  ١

 توكيل
 عبد الرحمن مشيشو لينوب عنه في المحاكمة وكل السيد أحمد الدليرو السيد

 .والمخاصمة
 

١١٤٠ 
 ھـ١٣٢٢ ربيع األول ٦

 شھادة
لقد أكد عدد من الشھود لملكية السيد محمد الشعيري لجلسة الحانوت الموجودة بالسوق 

 .الفوقي
 

١١٤١ 
 ھـ١٣١٥ رجب ١٠

 شھادة
 .ة فدادين بالمعمراثبات عدد من الشھود ملكية ورثة السيد عبد السالم الدليرو ألربع

 
١١٤٢ 

ھـشھادةأثبت عدد من الشھود ملكية السيد أحمد الكرفطي للعطيل ١٣٣٦ ذي الحجة ٧



 ٢٠٨

 .الموجود بحجر العروسة
 

١١٤٣ 
 ھـ١٣٣٤ ربيع الثاني ١١

 شھادة
 أكد عدد من الشھود ملكية السيد محمد جنينو للفدان الموجود برقم الجزيرة 

 
١١٤٤ 
 ھـ١٣٤٣ ذي القعدة ١٠

 كةفض الشر
بعد ما كانا كل من السيد المامون أفيالل وعبد القادر المراكشي في البنايات الموجودة 

 .بساحة الوطية قررا فض ھذه الشركة
 

١١٤٥ 
 ھـ١٣٣٥ صفر ١٥

  دعوى
طلب السيد محمد اللبادي من السيدة خدوج مدينة بأداء الكراء السابق للدار الموجودة 

 .بحومة الصباغين
 

١١٤٦ 
 ھـ١٣٥٦شوال 
 شھادة

 .أكد عدد من الشھود ملكية لليھودي سمويل للجنان الموجود بباب بوجراح
 

١١٤٧ 
 ھـ١٣٣٢ شوال ١٠

 شراء الفدان
 من الفدان الموجود بموضع ٢/١اشترى السيد عبد القادر اللبادي من أخيه جميع 

 .شبريط
 

١١٤٨ 
 ھـ١٣١٢رجب 

 شراء الغرسة
 .ءه جميع واجبھم من الغرسةاشترى السيد أحمد مسطاسا من البائعين له أشقا

 



 ٢٠٩

١١٤٩ 
 ھـ١٣١٢ ربيع الثاني ٥

 كراء الدار
 .اكترى السيد أحمد الكتاني من شقيقه اليزيد جميع الدار الموجودة بمدشر كيتان

 
١١٥٠ 
 ھـ١٣١٨ رمضان ١٥

 إثبات دين
 . لایر٥اعترف السيد عبد الرحمن البقالي أن في دمته للسيد عبد السالم المرابط 

 
١١٥١ 

 ھـ١٣٦٢ع األول  ربي٢
 إثبات دين

 .دلایر٢٠٠٠اعترف السيد محمد الكلعي أن في دمته للسيد محمد الزھوني 
 

١١٥٢ 
 ھـ١٣٧٢ ذي الحجة ٥

 توكيل
وكل السيد محمد الرھوني للسيد عبد القادر لينوب عنه في قبض الدين الذي أعطاه 

 للسيد محمد الكلعي
 

١١٥٣ 
 ھـ١٣٤٣ ذي الحجة ١٧

 شھادة
شھود معرفتھم للسيد أحمد الدليرو وكذا من جملة أمالكه الخربة أكد عدد من ال
 .الموجودة بالسانية

 
١١٥٤ 
 ھـ١٣١٣ ربيع الثاني ١٤

 وصية
 .أوصى السيد محمد الورياغلي زوجته عائشة عن جميع أوالده بإيحاءات نظرية

 
١١٥٥ 
 ھـ١٣٥٢ رجب ١٣

 توكيل



 ٢١٠

لسيد محمد الدليرو لينوبا عنھم في وكل ورثة اللباني كل من السيد عبد الكريم اللبادي وا
 .قبض واجبھم في إرث والدھم

 
١١٥٦ 
 ھـ١٣١٣ جمادى الثانية ١٩

 وصية
أوصى السيد الليثي قاضي تطوان على بنته عائشة واصھا رحمة بجميع اإليحاءات 

 .النظرية
 

١١٥٧ 
 ھـ١٣٢٠ شعبان ١٠

 قسمة تركة
ينة الوالنتي وجميع أوالده فأحاط بإرثه زوجته أم) بياض(بعد ما توفي السيد محمد 

 .وخلف الھالك العديد من األصول
 

١١٥٨ 
 ھـ١٢٧٢رمضان 

 قسمة تركة
بعد ما توفي محمد الدليرو فأحاط بإرثه زوجته شاشة وأوالده وخلف الھالك دار سكناه 

 .بحومة جامع األعظم
 

١١٥٩ 
 ھـ١٣٥٠ شوال ١٠

 شھادة
 .لقد أكد الشھود معرفته للشاب إدريس بن عبود

 
١١٦٠ 
 ھـ١٣٦١ محرم ١٤

 توكيل
وكل السيد المامون أفيالل السيد محمد أطوبي لينوب عنه في قضية إفراغ الدويرة 

 .المنسوبة إليه من طرف السيد مسعود المرنيسي
 

١١٦١ 
 ھـ١٢١٣ رمضان ١٦

 شھادة



 ٢١١

شھدت الشقيقتان فاطمة وعايشة شطير الحسني أنھما اسقطتا قيامھما في الجنان الكائن 
 بالمحنش

 
١١٦٢ 
 ھـ١٣٣٩ ذي الحجة ٢٥

إبراءأبرأت السيدة رقية الدكالي مطلقھا السيد صالح الدليمي من جميع المطالب 
 .والتبعات وواجب العدة

 
١١٦٣ 
 ھـ١٣١٢ جمادى الثانية ١٩

 فتوى للقاضي التھامي أفيالل
يفتوةى القاضي التھامي أفيالل في قضية إقرار السيدة آمنة خياطة بعلمھا لمقدار حظھا 

 .ي الرياضف
 

١١٦٤ 
 ھـ١٣١٨ جمادى األولى ١٣

 شراء أرض
 .اشترى السيد قدور اللبادي من البائعة له رحمة الرزين األرض الكائنة في اعطالن

 
١١٦٥ 

 ھـ١٣٥٢ربيع األول 
 شراء أرض

اشترى السيد محمد الدليرو نيابة عن نفسه وعن شقيقه الفدان من السيد عبد السالم 
 .جنينوا

 
١١٦٦ 

 ھـ١٣٠٢ شعبان ١
 إبراء

اعترفت السيدة عالية محنكور على نفسھا أنھا قبضت على يد الشقيقين عبد الرحمان 
 .ومحمد اللبادي كامل أجرتھا في خدمتھا بدار الوزير السيد محمد المختار

 
١١٦٧ 
 ھـ١٣١٧رجب 

 قسمة تركة
توفيت السيدة آمنة بروحوا فتركت جنان كانت قد اشترته من أمھا فورثھا كل من 



 ٢١٢

 .جھا الحاج عبد الرحمن امغني وبنتاه منھا فاطمة وأم كلثوم وأمھازو
 

١١٦٨ 
 ربيع الثاني

 شھادة
شھد كل من السيد العربي الدفوف، محمد النجار، محمد الباھي، محمد الصنھاجي، 
أحمد غيالن، ومحمد حدوا أن من جملة أمالك السيد محمد الشودري جميع اعطيل 

 .بالمحنش
 

١١٦٩ 
 ھـ١٣١٩ ذو الحجة ١٣

 شھادة
شھد أرباب النظر وھما الحاج محمد الخراز ومحمد نخشة بأن اروى السيد المأمون 
أفيالل بباب التوت قد تضرر من عدم وجود قناة في اروى المجاور له الذي ملك 

 .اليھودي أوال د حنكور وذلك من خالل المادة المشتركة بينھم
 

١١٧٠ 
 ھـ١٣٥٤ صفر ٧

 إثبات ملكية
ييشھد الفقيه أحمد الرھوني بأن من جملة أمالكه الجنان الكبير المشتمل  جنان الرھون

 .على عدة جنانات وعلى دار كبيرة وأخرى صغيرة بابن جراح
 

١١٧١ 
 ھـ١٣٥٤

 إثبات ملكية
يشھد الفقيه أحمد الرھوني بأن من جملة أمالكه جميع زينة الدار المبنية على قاعة 

 .الحبس بزنقة الوطية من حومة العيون
 

١١٧٢ 
 ھـ١٣٣٥ محرم ٩

 شھادة
شھد عدد من الشھود بأن من جملة أمالك السيدان أحمد وعبد الكريم الدليرو وشقيقتھم 

 .عائشة وأم كلثوم وأمھم السيدة رقية السالوي الجنان الكائن بالطويلع
 

١١٧٣ 



 ٢١٣

 ھـ١٣٤٢ صفر ١٤
 إثبات ملكية

 واد السبعيشھد السيد محمد جنينوا بأ، من جملة أمالكه نصف أرض في 
 

١١٧٤ 
 ھـ١٢٩٩ شعبان ١٧

 شھادة خبرة
شھد كل من المعلم أحمد ھيدور ورفيقه أحمد البطوري بعدما وقفا على عين معدة ماء 

 .بالبلد تقابل دار قدور اللبادي بأنھا فاسدة مفتقرة لإلصالح وتحتاج إلى تبديلھا
 

١١٧٥ 
 ھـ١٣٣٧ جمادى األولى ٥

ى السيد المامون أفيالل أن يخرج من تركته وصيةأوصى السيد قشوشوا إن توفي عل
 . لایر لتصرف على جنازته والوقوف على تجھيزه٤٠٠

 
١١٧٦ 
ھـشراء داراشترى السيد العربي امسطاسي من البائعة أخته خديجة ١٣٠٦ رجب ١٤

 . لایر ونصف فضة٣جميع حظھا في الدار الكائنة بقرية ترغة بثمن 
 

١١٧٧ 
 ھـ١٣١٩ محرم ١٤

 شھادة
سيد عبد السالم الخنوسي أن من جملة أمالكه جميع طرف األرض الكائنة في فم يشھد ال

 .الزنقة والتي يبيعھا للسيد عبد القادر اللبادي
 

١١٧٨ 
 ھـ١١٣٥صفر 

 قسمة تركة
توفي السيد محمد بن األمين فورثه كل من زوجته خديجة الشھيبي وأوالده منھا محمد، 

 .أحمد، فاطمة، ورحمة وأمه عايشة غليب
 

١١٧٩ 
 ھـ١٣٥٢ رجب ١٣

 توكيل
وكلت السيدتان فامة وآمنة اللبادي، زوجيھما  السيد العربي العطار والسيد العمر 



 ٢١٤

 .اللبادي لينوبا عنھما في إخراج حقوقھما وفصل كل قضية مما يرجع إلرث والدھما
 

١١٨٠ 
 ھـ١٣٦٠ رجب ١٩

 توكيل
 في المحاكمة وكل السيد عبد السالم أزوال الوكيل محمد أطوبي لينوب عنه

 .والمخاصمة
 

١١٨١ 
  جمادى الثانية١١

 توكيل
وكل السيد عبد الرحمان البدري الساكن بحومة العيون السيد محمد أطوبي لينوب عنه 

 .ويقوم مقامه في سائر فصول الخصام كلھا
 

١١٨٢ 
 ھـ١٣٦٠ جمادى الثانية ١٨

 توكيل
 .سائر فصول الخصام كلھاوكل الفقيه محمد الصباغ السيد محمد أطوبي لينوب عنه في 

 
١١٨٣ 
 ھـ١٣١٤ ربيع الثاني ٢٥

 شھادة
يشھد السيد الحس بمعرفته للفقيد محمد بن أحنين وبأن من جملة أمالكه جميع مالح 

 .معدن الملح في ملح بني معدان وفيھا حوض واحد ودار ودباغ
 

١١٨٤ 
 ھـ١٣٣٩ رمضان ١١

 شھادة
ينه وبين السيد محمد البروبي وھي يشھد السيد أحمد الركابي أن تحت يده شركة ب

 .ثورين حمروين إنصافا بينھما
 

١١٨٥ 
  ذو القعدة١٨

 شھادة
أشھد السيد محمد الغماري أن بيده شركة مع الفقيه محمد الدليرو وھي بقرة دبساء مع 



 ٢١٥

 .ضروبة سوداء انصافا بينھما
 

١١٨٦ 
بة في ھـشراء خربةاشترى السيد محمد بن تاويت الودراسي خر١٣١٧ شوال ١٥

 .العيون من السيد قدور المنيالي زوجة أخيه خدوج صيدون
 

١١٨٧ 
 ھـ١٣٤١ محرم ١

 دعوى الدليرو مع اللبادي
ادعى السيد أحمد الدليرو نيابة عن نفسه وعن شقيقه الفقيه محمد النائب عن نفسه وعن 
شقيقه السيد عبد الكريم بأن السي العربي اللبادي قد أحدث بغرستھم الضرر بسبب 

 .حداثه كوات تكشف على الغرسة المذكورة لذا فيجب أن يرفه ھذا الضررإ
 

١١٨٩ 
 ١٣١٥ جمادى األولى ١٠

 شراء عبد
اشترى السييد جلول بالنيابة عن السيد محمد اللبادي وصيف ذكر اسمه بالل زنجي 

 . لایر حسنية١٢بثمن قدره 
 

١١٩٠ 
اسنوسي من البائع له السيد شراء فداناشترى السيد عبد القادر ١٢٨٧ جمادى الثانية ٥

 . مثقال٥٠مثقال واحد و١٠٠٠علي كريش الفدان الكائن بواد سمسة بثمن قدره 
 

١١٩١ 
 ھـ١٣٢٥ رجب ٣

 شراء نصف فدان
اشترى السيد محمد اجنينوا من البائع له السيد عبد هللا البياري حظه في فدان بفم 

 .ائع محمد البياريمحارث وبذلك أصبح الفدان مناصفا بين المشتري وأخو الب
 

١١٩٢ 
 ھـ١٣١٦ شعبان ١٨

 شھادة
 .اثبتا عدد من الشھود للدين الذي دفعه محمد بن طلحة لشقيقه

 
١١٩٣ 



 ٢١٦

 ھـ١٣١٠ ربيع األول ١٣
 شھادة

شھد العرفان، المعلم ھيدور ورفيقه المعلم أحمد البطوي بعد وقوفھما على عيم معدة 
يھودي أبرھام وال ضرورة تحويل تلك ماء باروي السيد عبد هللا جنينوا بأنه ماء ال

 .المعدة إلى محل آخر
 

١١٩٤ 
 ھـ١٣٢٥ ربيع األول ٥

 شراء أرض
اشترى السيد عبد هللا البقالي أرضا بني صالح من الشقيقان أحمد ومحمد الخنوسي 

 . لایر٤السيد علي الجنياري وفاطمة الجنياري بثمن 
 

١١٩٥ 
 ھـ١٣٥٦ جمادى األولى ١٥

 توكيل
 .حمد المريني للسيد سالم غجو لينوب عنه في المحاكمةوكل السيد م

 
١١٩٦ 

 ھـ١٢٦٧ربيع الثاني 
 قسمة تركة

بعد ما توفي السيد أحمد البلنسيانو فأحاط يإرثه زوجته خديجة البقولي وبناته وعصبه 
 .بيت مال المسلمين

 
١١٩٧ 

 ھـ١٣١٧ربيع األول 
 شراء غرسة

ن األب عائشة جميع واجبھا في غرسة اشترى العربي مسطاسي من البائعة له أخته م
 . لایر فضة٢أبيھا بثمن قدره 

 
١١٩٨ 
 ھـ١٣٢٧ ذي القعدة ١٨

 دعوى
طلب السيد محمد داود من السيد محمد شتوان أداء كراء الدار الذي في ذمته والخروج 

 .منھا
 



 ٢١٧

١١٩٩ 
 ھـ١٣٢١ شوال  ١٨

 وصية
ويعطى لمن يخرج له  لایر وكذا الحانوت ١٠٠أوصى السيد المامون أفيالل بخروج 

 .سلكة من كل شھر
 

١٢٠٠ 
 ھـ١٣٢٠ ذي الحجة ٦

 شھادة
 .أكد أحد الشھود معرفته للسيد محمد الكتاني وأثبتا كذلك تملكه للغرسة

 
١٢٠١ 

 ھـ١٣٢٠ رجب ٥
 قسمة تركة

بعد ما توفي السيد محمد الحصار فأحاط بإرثه والدته عائشة بركة وزوجته أم كلثوم 
 .دار سكناه بحومة أحفيروأوالده وخلف الھالك 

 
١٢٠٢ 
 ھـ١٣٥٤ ذي القعدة ١٠
 كراء

أجر السيد محمد حلحول للسيد عبد القادر المراكشي ليبني له دارا قرب المستشفى 
 .بسانية الرمل

 
١٢٠٣ 

 ھـ١٢١٣ذي الحجة 
 قسمة تركة

بعد ما توفي السيد عبد السالم البقالي فورثته زوجته طنانة وأوالده وخلف الھالك داره 
 .حومة المنجرةب

 
١٢٠٤ 

 ھـ١٣٢٨ذي الحجة 
 كراء دويرة

اكترى السيد محمد الفاسي دويرة في حومة العيون من السيد أحمد غيالن نائبا عن 
 . لایر كل شھر٢٢٠ورثة المرحوم السيد محمد الركينة بثمن 

 



 ٢١٨

١٢٠٥ 
 ھـ١٢٠٣ صفر ١٢

 رسم شراء
 .ن جميع واجبھا في إرث والدھااشترت السيدة رقية الشربي من ابنتھا أم كلثوم بن األمي

 
١٢٠٦ 
١٢٠٧ 

 ھـ١٣٠٢ 
 قسمة تركة

بعد ما توفيت السيدة أم كلثوم الشربي فأحاط بإرثھا زوجھا محمد جنينوا وبنتھا فاطمة 
 .وعصبھا أخوتھا لألب

 
١٢٠٧ 
 ھـ١٣٣٥ ربيع األول ١٠

 توكيل
 الخصام وكل السيد أحمد ابن عمر السيد إدريس المرنود في المحاكمة وسائر فصول

 .كلھا
 

١٢٠٨ 
 ھـ١٣٠٨ جمادى الثانية ١٠

 كراء األرض
اكترى السيد محمد الزكيك من السيد محمد اللبادي جميع ثالثة أطراف من األرض 

 الموجودة بالصوير
 

١٢٠٩ 
 ھـ١٣٦٣ محرم ١

 قسمة تركة
توفي السيد محمد البقالي فورثه كل من زوجته خديجة اللبادي وبناته منھا السيدة فاطمة 

خديجة ومن غيرھا السيدة فاطمة وفامة  وعايشة وعصبيه ولدا عمه السيد محمد وعبد و
 .هللا
 

١٢١٠ 
 ھـ١٣٤٢ شعبان ١٧

 وصية
 . من متخلفه ويعطى ألوالد بنته آمنة٣/١أوصى السيد عبد القادر الشنتوف ب 



 ٢١٩

 
١٢١١ 

  ھـ١١٦٣ذي الحجة 
 شراء جنان

 .عبد السالم الرميرس جميع الجناناشترى السيد على المرابط من البائعين له قاسم و
 

١٢١٢ 
 ھـ١١٦٣ جمادى الثانية ١٥

 شراء جنان
اشترى السيد علي القرطبي من البائع له أحمد المريح جميع طرف من الجنان الكائن 

 .بباب جرام
 

١٢١٣ 
 ھـ١١٤٠ ذي الحجة ١٥

 شراء الدار
واجبه من الدار اشترى السيد ھمر اليدري من البائع له السيد أحمد الورياغلي جميع 

 .الموجودة بالربض األسفل
 

١٢١٤ 
 ھـ ١١٦٢ جمادى األولى ١٥

 شراء الحانوت
 .اشترت المصونة شاشة شابو من البائع لھا عبد القادر الرزكي جميع جلسة الحانوت

 
١٢١٥ 

 ھـ١١٦٢ ربيع األول ٨
 شراءمراجع

 . مراجع٤اشترى السيد محمد األندلسي من البائع له أحمد الصريج 
 

١٢١٦ 
 ھـ١١٩٥جمادى الثانية 
 شراء الدار

اشترى السيد إدريس الكرفطي من البائع له أحمد البوينو جميع الدار الموجودة بحومة 
 .الطرنكات

 
١٢١٧ 



 ٢٢٠

 ھـ١٢٥٣ جمادى األولى ٢
 مسامحة

 ...شھدت السيدة فطومة بوكرار أنھا سامحت بنتھا السيدة الصباغ من نفقة وكسوة
 

١٢١٨ 
شراء الفرناشترى السيد عبد السالم المعربي من الشقيقين محمد ھـ١٢٦٢ ذي القعدة ٢٦

 . الواحد من الفرن الموجود بحومة العيون٦/١وأحمد مرشينة جميع 
 

١٢١٩ 
 ھـ١٢٦٨ ذي القعدة ٢٠
 إبراء

 توصل السيد أحمد جردو بالصقلي الذي كان عند السيد محمد سالمة
 

١٢٢٠ 
  ھـ١٢٧٠ شوال ٢

 شھادة خبرة
 كريش على عين نقبة الحمام فظھر له أن أرجل نقبة الحمام أن تبقى وقف الخبير محمد

 .كما كانت عليه في القديم
 

١٢٢١ 
١٢٢٢ 
 شوال/ھـ١٢٧٥

 إثبات دين
اعترف السيدان محمد عدة والحاج محمد فقي أن في ذمتھما للسيد عبد الخالق 

 . قنطار من الملح إنصافا بينھما٣٠المصمودي 
 

١٢٢٣ 
 ١٠/ربيع األول/ھـ١٢٧٩

 شراء المجيار
بعد أن كان على ملك السيدة رقية الصراج وولد اختھا السيد محمد الصراج جميع 

 .المجيار أرادوا بيعه فاشتراه السيد احمد عدة
وبالوثيقة اعتراف من السادة عبد الكريم بنونة و أخيه سعيد و احمد شابو وعبد 

 .الرحمان بيرة بأن الحق لھم في المبيع المذكور
 

١٢٢٤ 



 ٢٢١

 ١٩/شوال/ھـ١٢٨٤
 تقديم

دم قاضي تطوان محمد عزظيمان السيدة خديجة لتنوب عن أوالدھا من زوجھا 
 .المرحوم الحسين الحاضر وتقوم مقامه في جميع أمورھم 

 .تضم الوثيقة مبيع السيدة خديجة لجنان السيد عبد القادر الصفار
 

١٢٢٥ 
 ١٨/شوال/ھـ١٢٨٦

 تسليم في أصول
ألخيه السيد احمد جميع الدار الكائنة بالحددين ودار أخرى سلم السيد محمد الجعيدي 

 .بالترنكات واعترف أن ال حق له مع أخيه في ھذه األصول
 

١٢٢٦ 
 ١/رمضان/ھـ١٢٩١
 جزي

 اجتوزى السيد احمد عدة من المعلم محمد جنينو طرف من األرض الكائن بعين الحمام 
 .تضم الوثيقة شاھدة ودفع المال

 
١٢٢٧ 
 ٥/صفر/ھـ١٢٩٣

 شراء فرس
 .اشترى السيد احمد عدة من البائع له السيد محمد الرويسي فرس أزرق اللون

 
١٢٢٨ 
 ٥/رجب/ھـ١٢٩٤

 تحبيس بئر
بعد أن باعت السيدة عائشة لولديھا احمد ومحمد الجعيدي جنان أخدت الثمن وحفرت به 

 .بئرا و أوقفته على الجميع و إلى األبد
 

١٢٢٩ 
 ٢١/شعبان/ھـ١٣٠٤

 معاوضة
أن كان مشتركا بين السيدة عالية الحصار وبين أوالدھا بقرة و ابناھاتكاثر نسل ھذه بعد 

 جعلت السيدة عالية ھذه المواشي لنفسھا وحدھا ١٠البقرة حتى أصبح عددھم يفوق 
 .حتى حتى تتعاوض مع أبنائھا في أشياء أخرى



 ٢٢٢

 
١٢٣٠ 
 ١٢/ربيع الثاني/ھـ١٢٣١
 طالق

 .السيدة محمد الودرسي طلقة واحدة خلعيةطلقت السيدة فطومة نون من زوجھا 
 

١٢٣١ 
 صفر/ھـ١٣٢٤

 قسمة تركة
لما توفي السيد الحاج محمد الجعيدي احاط بإرثه أمه و شقيقته وعصبه أبناء عمه وكان 

حضر كل الورثة ونائب عن الجامع . قد أوصى بثلث متخلفه لجامع بحومة العيون
 .وتمت قسمة تركة المرحوم

 
١٢٣٢ 
 ـھ١٢٧١ صفر ١٦

 شراء نصف الجنان
اشترى السيد محمد بوھالل نيابة عن نفسه وعن إجوانه عيسى وعياد وأحمد وقدور 

 .نصف الجنان المشترك له من السيد عبد الرحمان ابن زكورا
 

١٢٣٣ 
 ھـ١٢٦٣ محرم ٢٦

 شھادة
شھد العارفين وھما المعلم محمد كريش ومحمد الواجري بعد وقوفھما على عين 

ب باب التوت فقد راث من البناء واإلصالح الذين أوقعاھما فيه االروى الكائن قر
  مثقاال٥٠مكتريه الحاج محمد بايص ب 

 
١٢٣٤ 
  جمادى الثانية٢٤

 توكيل
أوكلت السيدة عائشة زوجھا السيد محمد بن احساين لينوب عنھا ويقوم مقامھا في جميع 

 .أمورھا كلھا
 

١٢٣٥ 
 ھـ١٢٧١ ذو القعدة ١٠

 وصية



 ٢٢٣

حمد صالص بعد وفاته بأن الوصي على أوالده جميعا أمھم فاطمة بن أوصى السيد م
عبد السالم الشريف لتنظر لھم بجميع اإليحاءات النظرية وذلك تحت إشراف شقيقه عبد 

 .الكريم وتبطل الوصية إذا ما تزوجت
 

١٢٣٦ 
 ھـ١٢٥٩ شوال  ١٤

 دعوى
 .برد كافة مستحقاتهأقام السيد محمد بايص دعوى ضد السيد عبد هللا عزيمان يطالبه 

 
١٢٣٧ 

 ھـ١٢٨٥ محرم ٢
 شھادة

أشھدت السيدة فاطمة صالص على نفسھا أن كل ما نقص من شورة بنتھا فاطمة في 
المعارضة مع ما دفع لھا زوجھا السيد محمد اللبادي من الصداق فھي المؤدية لھا من 

 .مالھا الخاص
 

١٢٣٨ 
 ھـ١٢٣٧ جمادى الثانية ١٢

 شھادة
طمة بايص على نفسھا أنھا أعطت حوائج الشورة لبنتيھا فاطمة وأم أشھدت السيدة فا

 .كلثوم مناصفة بينھما
 

١٢٣٩ 
 ھـ١٢٦٣ شعبان ٢٨

 شھادة
شھد العارفان العياشي الشعش والسيد أحمد فرطوط بعد وقوفھما على عين ماء امعدة 
ن فظھر لھما أن الماء المذكور مباح والحكم فيه للشرع األعلى، فاألعلى يشھد بأ

 المضرور فدان البرميجو ويليه فدان عزيمان ويليه فدان العلوي
 

١٢٤٠ 
 ١٢٢٧رجب 

 شراء الغرسة
اشترى السيد محمد الحصار من السيدة فاطمة لذكور جميع واجبھا من الغرسة التي 

 .ورثتھا عن والديھا
 



 ٢٢٤

١٢٤١ 
 ھـ١٢٦٣ جمادى األولى ١٤

 دعوى
ده المدعى عليه وھو السيد محمد ادعى السيد محمد النجار أن عمته تركت عند وال

 .بايص مجموعة من المالبس وحلي والمطلوب منه أن يردھم إليه
 

١٢٤٢ 
 ١٢٣٥ رجب ٧

 وصية
أوصى السيد محمد القرطبي إن ھو توفي فإن الوصي على بناته ھي أمھم فطومة 

 .المصمودي من غير إشراف عليھا
 

١٢٤٣ 
 ١٣/محرم/ھـ١٢٤٩
 ھبة

ي على ابنتھا أم كلثوم القرطبي مجموعة من الحلي وھبت السيدة فاطمة المصمود
 الذھبية
١٢٤٤ 
 ھـ١٢٥٩ شوال ١٤

 توكيل
وكلت السيدة فاطمة بايص ولدھا محمد بايص لينوب عنھا في استخراج كل ما يقسم من 

 .المخارجة
 

١٢٤٥ 
  ھـ١٢٨٥ محرم ١٣

 شھادة
لحاج أحمد  على السيد احمدأقام السيد الحاج عبد الكريم بايص دعوى ضد السيد ا

ليس له حظ فيه، فكان , الطريس يطلب منه القول إن كان له الحظ في عطيل أوھار أ
 .جواب المدعي عليه بأن له حظ فيه

 
١٢٤٦ 
 ٢٣/محرم/ھـ١٢٩٧
 اعتراف

اعترفت السيدة فطومة مابص ان المرجة من الجوھر التي بحوزة ابنتھا خدوج 
 .لديھاالمصمودي ھي مزيدة في الجوھر الذي ورثته عن وا



 ٢٢٥

 
١٢٤٧ 
 ١٩/ربيع الثاني/ھـ١٢١٩
 شھادة

يعرف الشھود أن الحاج محمد عاشر معرفة تامة ومعھا يشھدون بأنه توفي فورثته 
 .أختان ألمه رقية ومنانة غيالن وعصبه بيت مال المسلمين

 
١٢٤٨ 
شھادة خبرةوقف الخبران الحاج الطاھر البراودي والحاج ١٦/ذي الحجة/ ھـ١٢٧٥

كري على فدان الحاج عبد الكريم بايصة فظھر لھما أن غلة البصل به قد عبد السالم الز
 .نقصت بفعل الجفاف

 
 ١٢٤٩ 

 ١٨/رجب/ھـ ١٢٨٠
 شھادة
أن السيدة عالية الشربي توفيت ومنذ وفاتھا وولديھا الصبيان محمد وام كلثو م ... يشھد 

 . من زوجھا الحاج عبد الكريم ماالص في حضانة زوجھا وتحت رعايته
 

١٢٥٠ 
 رمضان/ھـ ١٢٣٤
 وصية

أوصت السيد عائشة النجار انھا إن توفيت يخرج ثلث متخلفھا وتعتق منه أمة مؤمنة 
ويحبس جزء من منزلھا ويكون وقفا على الفقراء والباقي يعطى ألوالد بنتھا فاطمة 

 .بايص
 

١٢٥١ 
 ٢٠/رمضان/ ھـ ١٢٧٥
 تقويم

اشمي بتسيف لينوب عن حفيده قوم نائب قاضي تطوان السيد أحمد العلمي السيد الھ
 عياد حزيمر في جميع أموره وذلك لحزمه وامانته بشھادة الشھود

 
١٢٥٢ 
 ٢٠/ذي القعدة/ھـ١٢٦٩
 شھادة

يشھد السادة الحاج عبد هللا مامون وعبد الكريم البقال و امحمد أنقار بمعرفتھم للسيد 



 ٢٢٦

دوة ھي في ملكھما محمد وأخوه المھدي بايص ومعھا يشھدون بأن الغرسة الكائنة بالع
 الخاص

 
 ١٢٥٣ 

 جمادى األولى/ھـ ١٢٣٩
 شراء جنان

اشترى السيد المھدي بايص من البائعين له محمد بنعيسى و أم كلثوم الطاھر الربع من 
 .جنان

 
١٢٥٤ 
 ھـ١٢٨٩ ٢ جمادى ١٩

اعترافاعترف السيد أحمد مالص أن ما خرج ألختيه ھو خمسون مثقال لكل منھما 
 .لكون باع بعض عدة أبيه فطالبت األختان بحقھماحسب رسم المفاصلة 

 
١٢٥٥ 
 ھـ١٢٥٠ ١ ربيع ١١
 ھبة

اعترف السيد الحاج محمد اللبادي أن كل ما صدر منه من نفقة على صھره  محمد 
 .صالص ھو على وجه التبرع و اإلحسان و الھبة

 
١٢٥٦ 
 ١/جمادى األول/ھـ١٢٩١

 فض شركة
حمد مالص مشتركين في رؤوس البقر حضروا بعد  أن كان السيدان احمد اللبادي و م

 لدى العدولو انھوا ھذه الشركة وتوصل كل منھا بحقه
 
 ١٢٥٧ 

 ھـ١٢٣٤ جمادى الثانية ١٢
 شراء فدان

 .اشترى السيد عبد الخالق أشعاش من البائع لع أحمد بن قريش جميع الفدان بالصوير
 

١٢٥٨ 
 ھـ١٢١٤ صفر ٩

 دعوى
 عبد الرحمن العطار بخصوص الفدان الكائن ادعى السيد محمد بايص على السيد



 ٢٢٧

 بالصرة
 

١٢٥٩ 
 ھـ١٢١٤ صفر ٩

 شھادة
اشھد السيد على نفسه السيد العربي البنروتي على حقه في البئر الموجود بجنان فاطمة 

 البرودي
 

١٢٦٠ 
 ھـ١٢١٥ جمادى األولى ١٤

 إثبات دين
  مثقال١٠٠ أشھد السيد المفضل العلمي أن بذمته للسيد عبد الرحمان المدينة

 
 ١٢٦١ 

 ھـ١٢٢٦ جمادى الثانية ١٥
 إثبات دين

  مثقاال٦٧أشھد السيد محمد المصمودي أن بذمته للسيد عبد الرحمن مدينة 
 

١٢٦٢ 
 ھـ١٢١٩ ربيع الثاني ١١

 . مثقال١٠٠إثبات دينأشھد على نفسه السيد علي صالم أن في ذمته للسيد عبد هللا مرينا 
 

١٢٦٣ 
 ھـ١٢٢٢ شعبان ١٦

 . رياال٤٢٠دين أشھد السيد أحمد أجدول أن في ذمته للسيد علي مدينة إثبات 
 

١٢٦٤ 
 ھـ١٢٦٠جمادى الثانية 

 شراء فدان
 .اشترى السيد أحمد الكتاني من البائعين به محمد راخو وأحمد جميع الفدان

 
١٢٦٥ 
 ھـ توكيلوكلت السيدة فاطمة الكتاني للسيد١٢٥١ ذي القعدة ١٤
 

١٢٦٦ 



 ٢٢٨

 ـھ١٢١٧ ذي القعدة ٢
 بيع المرراجع

 . أرضه المعروفة بمراجع الحجام٢/١أثبت السيد إدريس العلمي أنه باع 
 

١٢٦٧ 
 ھـ١٢٢١شوال 
 توكيل

أشھد السيد مولود بن الرايس عدة على نفسه أنه وكل السيد عبد الرحيم السنوسي لينوب 
 .عنه في جميع أموره

 
١٢٦٨ 
 ھـ١٢٢٧ جمادى الثانية ١٨

 شھادة
الحاج محمد الخريرز ومحمد الجندي بمعرفتھما للسيدة فاطمة شھد كل من السيدين 

الخريرز ولنتيھا من زوجھا محمد الحصار التين يعانيان من الفقر ومعه سمح لھم بيع 
 .واجبھعم في الغرسة المتخلفة عن جھدھما

 
١٢٦٩ 
 ھـ١٢٢٩ رمضان ٢٩

 وصية
 وغيره ويقسم  أوصت السيدة عدالة بأن يخرج بعد وفاتھا ثلث تركتھا من العقار

نصفين، يعطى نصفه األول لبن أخيھا ومحمد أبجيوا والنصف األخر يوقف في أصل 
 .ثابت يصرف خراجه فيما تحتاج إليه زتوية سيدي عبد هللا البقال ثم أوالده من بعده

 
١٢٧٠ 
 ھـ١٢٣٠رجب 
 شھادة

 .أثبت شاھد معرفته للسيد محمد الودراسي معرفة تامة
 

١٢٧١ 
 ھـ١٢٥٩ محرم ١٩
 راءاكترى الحاج محمد القصري دار من التاجر السيد عبد الكريم عدةك
 

١٢٧٢ 
 ھـ١٢٥٦ ربيع األول ٢٤



 ٢٢٩

 قسمة تركة
توفي السيد محمد الحماص فورثه كل من زوجته السيدة خديجة اللحياني وأخوه من األم 

 .أحمد بوخرص وعصبة ابن عمه محمد الغماص
 

١٢٧٣ 
 ھـ١٢٦١ محرم ٣

 شھادة خبرة
ن محمد كريش ومحمد اللواجري بعد وقوفھما على عين دار السيد عبد شھد العارفا

الغفور الصردو بأن الجدار الفاصل بينه وبين عدة فيه شقا وثقب مواضع عرز الخشب 
 الذي سبب ضرر للسيد عدة لذا يجب رفعه

١٢٧٤ 
 ھـ١٢٨٦ رجب ٩

 عتق مملوك
 .لى ملكھاأشھدت السيدة عايشة النجار أنھا أعتقت مملوكھا سالم الذي ع

 
١٢٧٥ 
 ھـ١٢٣٦ شوال ١٦
 ھبة

كانت السيدة أم كلثوم حمودة ال تعلم بالھبة التي وھبتھا أمھا ولما توفيت األم وجدت 
 رسم الھبة ببيتھا وحازت الموھوب لھا

 
١٢٧٦ 
 ھـ ١٢٦٥ جمادى األول ٢٥

 شراء دار
ة من البائع اشترى السيد الحاج عبد الكريم غيلون نيابة عن الشقيقين أحمد ومحمد حمود

 .له للسيد امحمد الرزيني دارا بالمالح الجديد
 

١٢٧٧ 
 ھـ١٢٦٥

 إثبات دين
أشھد على نفسه الدمي حايم الھيوص أن بذمته ااسيد بايص قدرا من المال ثمن قمح 

 .ابتاعه منه
 

١٢٧٨ 
  ھـ١٢٦٨ رجب ٢



 ٢٣٠

  شراء جنان
 . جزء من الجناناشترت السيدة رحمة البجيو من البائع لھا أخوھا السيد عبد هللا 

 
١٢٧٩ 
  ھـ١٢٧٢ ١ ربيع ٢٢

 إثبات دين
 يشھد صاحب اإلمضاء أن بماله و ذمته للسيد أحمد عدة قدرا من المال ثمن سلعة 

 .غبتاعھا منه
 .تضم الوثيقة رسوم أخرى غير واضحة

 
١٢٨٠ 

  ھـ١٢٧٤ محرم ٢
 شراء جنان

دون الجنان الكائن إشترة السيد الحاج عبد الكريم صالص من البائع بن علي بن سع
 .بباب ساقو

 
١٢٨١ 
 ھـ١٢٧٦ صفر ١٦

 توكيل
 مثقال من ٢٠٠ وكل السيد عبد الخالق المصمودي شقيقه محمد لينوب عنه في قبض 

 .الطالب أحمد عدة و من الحاج البقالي
 .بالوثيقة رسم إبراء أعد بين المذكوران من الدين الذي كان عليھما 

 
١٢٨٢ 

 ھـ١٢٧٦ ربيع األول ٢
 ات دينإثب

 . مثاقيل سكة٩أثبت السيد عبد الكريم المصمودي أن في ذمته للسيد محمد المراكشي 
 

١٢٨٣ 
 ھـ١٢٨٣ شعبان ١٣

 زواج
 .تزوج السيد محمد الشودري من اآلنسة عليا الحصار

 
١٢٨٤ 
 ھـ١٢٧٧



 ٢٣١

 شھادة
أكدأحد الشھود معرفته للسيد أحمد عدة معرفة تامة وكذا من جملة أمالكه البغل 

 .األبيض
 

١٢٨٥ 
 ھـ١٢٧٧ رمضان ١٨

 شھادة
 . أثبت شھيد بن معرفتھما للسيد محمد عدة وكذا من جملة أمالكه البغل

 
١٢٨٦ 
 ھـ١٢٧٩ رجب ٢٤

 شھادة
 أثبتت السيدة آمنة الشودري أن ولدھا محمد داود بنى الحانوت الموجودة بخرازين

 
١٢٨٧ 
 ھـ١٢٨٠ محرم ١٢

 دعوى
سيد عبد الكريم عدة إلى السيد أحمد وطلب منه بعد أن دخل المسلمين إلى تطوان جاء ال

أن يتوسط له لدى ابن أخيه ليسلف له قدرا من المال إال أن ھذا األخير لم يؤدي المال 
 .لصاحبه رغم مرور مدة طويلة

 
١٢٨٩ 

 ھـ١٢٩٨ ذي القعدة ٦
شراء غرسةاشترى السيد اليازيد بن طلحة من البائع له شقيقه محمد واجبه من الغرسة 

 .تان¥جودة بالكينالمو
 

١٢٩٠ 
 ھـ١٢٩١ رجب ٧

 صدقة
أشھد السيد ابن عم عبد الوھاب الحسني العلمي على نفسه أنه تصدق على بنته 

 .الصغيرة فاطمة الغرسة الكائنة بسيدي ادريس
 

١٢٩١ 
 ھـ١٢٩٩ ربيع الثاني ١٥

كراء الداراكترى السيد محمد داود من المرأة خديجة المصمودي جميع واجبھا من 



 ٢٣٢

 ارالد
 

١٢٩٢ 
 ھـ١٣٣٨ محرم ١١

 وصية
 . من متخلفه من أجل مصاريف جنازته٣/١أوصى السيد عبد السالم التزروتي بإخراج 

 
١٢٩٣ 
 ھـ١٣٣٨ ربيع الثاني ١٩

 إثبات دين
بعد أن اشترى الحاج بوسلھام دارا من البائع له الحاج أحمد العربي بقي في ذمة 

 .اء المشتري الذينالمشتري قدرا من المال، نص الوثيقة رسم إبر
 

١٢٩٤ 
 ھـ١٣٣٨ شوال ١٣
 إبراء

أبرأت السيدة عائشة مطلقھا من لوازم عدتھا والباقي من صدقھا ومن الحمل إن ظھر 
 .بھا
 

١٢٩٥ 
 ھـ١٣٣٨ شعبان ١٥

 وصية 
 . لایر من متخلفھا من أجل جنازتھا١٠٠أوصت السيدة منوش أفيالل بإخراج 

 
١٢٩٦ 

 ھـ١٣٣٨ ذي القعدة ٨
 شھادة خبرة

 .تم تقويم غلة غرسة السيد محمد داود بعد وفاته
 

١٢٩٧ 
 ھـ١٣٣٩ شوال ٨

 كراء
اكترى السيد عبد الملك الرزيني السيد محمد الفتوح الدويرة الكائنة بحومة البلد، بواجب 

 . لایر مخزنية٥شھري قدره 
 



 ٢٣٣

١٢٩٨ 
 ھـ١٣٣٩ محرم ١٤

 توكيل
عنھا في قبض غرامات وكلت السيدة عالية البغدادي للسيد محمد شقيقھا لينوب 

 .المحاجير
 

١٢٩٩ 
 ھـ١٣٣٩ شعبان ٧

 طالق
طلق السيد محمد بن زاغو زوجته خدوج اليعزا ملققة واحدة بتئنة وإبرائه من جميع 

 .المطالب
 

١٣٠٠ 
 ھـ١٣٤٠ محرم ١٠
 إبراء

شھد كل من السيدة رحمة بروحو ومفارقھا أحمد اللبوع بأنھما تبارءا من جميع 
 .المطالب

 
١٣٠١ 
 ھـ١٣٤٠حرم  م١٣

 دعوى
ادعى السيد أحمد الدھم نيابة عن شقيقته خدوج على طليقھا السيد الحاج عبد القادر 

 .العزيمي أن يمكن أخته من جميع المطالب التي تحق لھا شرعا
 

١٣٠٢ 
 ھـ١٣٠٨ ذي الحجة ١٩

 دعوى
رفع السيد عبد السالم وكيال عن المرأة رقية عن السيد العربي صالص دعوة بحجة أنه 

 .سيطر على غرستھا
 

١٣٠٣ 
 ھـ١٣٢٧ ذي الحجة ١٨

 وصية
 لایر ٥٠أوصت السيدة فاطمة بوشتة أنه إذا فارقت الحياة أن تجھز إلى قبرھا ب 

 .والباقي يأخذه المشرف على تجھيزھا



 ٢٣٤

 
١٣٠٤ 
 ھـ١٣٣١ شوال ١٧

 طالق
 .أوقع السيد عبد السالم الحساني كلقة واحدة خليعة على زوجته عائشة المجار

 
١٣٠٥ 
 ھـ١٣٣٣ ذي الحجة ١١

 شھادة بصحة زوجية
يشھد مجموعة من األشخاص منھم على بودغيا التھامي الزرھوني وإدريس الزرھوني 

بمعرفتھم للزوجين أحمد الحياني وفاطمة ... والحاح العروصي والحسن السوسي
 .السالمي ومعھا يشھدون بصحة الزوجية بينھما

 
١٣٠٦ 
 ھـ١٣٣٢ رجب ١٦

 طالق
 . أحمد الغماري أنه طلق زوجته رحمة العقباني طلقة واحدة بائنةاعترف السيد

 
١٣٠٧ 

 ھـ١٣٠٩ رجب ٨
 شھادة خبرة

بدار ) صھريج(وقف الخبيران السيدان أحمد ھيدور وأحمد البطور على معدة ماء 
الحاج محمد داود وأراد رب الدار أن يجعل معدة أخرى فوافق الخبيران مألن ال ضرر 

 .في ذلك
 

١٣٠٨ 
 ھـ١٣١٠ب  رج١٠

 كراء حانوت
 .اكترى السيد محمد الخزناجي حانوتا من السيد محمد داود

 
١٣٠٩ 
 ھـ١٣٢٢ ذي الحجة ١٤

 إثبات البيع
بعد ما كان قد اشترى السيد الحاج محمد بن جلون نيابة عن صھره أحمد الركينة من 

تري من البائع له الحاج محمد الغزاوي نصف دار، توفي البائع المذكور ولم يمكن المش



 ٢٣٥

 .رسم الشراء لذلك طلب الورثة بالرسم إال أنھم لم يعتروا عليه واعترفوا له بالبيع
 

١٣١٠ 
 ھـ١٣٣٥ صفر ١١

 إثبات دين
 . رياال٦٠اعترف شھيدان أن بذمتھما لولد السيدة رقية العربي 

 
١٣١١ 
 ھـ١٣٥١ رجب ١٥

 وصية
لكائنة بقبيلة أوصى السيد العربي الجعيدي لورثته المحجورين بإعطائھم أرضه ا

 .أنجرى
 

١٣١٢ 
 ھـ١٣٠٢ صفر ١٣

 دعوى
بعد أن وھب أحد األشخاص دار لرجل وامرأتان توفي الرجل وترك زوجته وابنه إال 

 .أن المرأتان قامتا بطرد زوجته واالبن من الدار ولذلك يطالبان بحقھما
 

١٣١٣ 
 ھـ١٣٢٦ ذي الحجة ٨

 شھادة
 .اع األرض زمن عمالة عبد الكريم اللبادياثبت عامل تطوان عبد السالم البخاري أنه ب

 
١٣١٤ 

 ھـ١٣٢٨ جمادى األولى ٥
 إثبات دين

 . لایر١٢اعترف السيد محمد الغنيمة أن بذمته ألخيه أحمد 
 

١٣١٥ 
 ھـ١٣١٣ محرم ٥

 مناقلة
أشھدت السيدة عائشة بن رحمون على نفسھا أنھا تناقلت مع التاجر عبد الكريم اللبادي 

 .فع لھا ثالثة أطراف من األرضبأن دفعت له فدان ود
 



 ٢٣٦

١٣١٦ 
 ھـ١٣١٧ ربيع األول ٤

 وصية
 .أوصى السيد عبد السالم الكتاني لحفيدته أن تنزل مقام بنته في جميع إرثه

 
١٣١٧ 
  جمادى األولى١٥

 شھادة
يشھد عدد كبير من األشخاص منھم محمد المرابط وأحمد الكيناوي وعبد القادر 

حمد الصالحي ومعه يشھدون بأن في ملكه الخالص بمعرفتھم للسيد م... المصمودي
 .طرف من األرض بظھر الرمان

 
١٣١٨ 
 ھـ١٣٣٠ رمضان ١٧

 وصية
 . من أجل مصاريف جنازتھا٣/١أوصت السيدة عالية النجار بإخراج 

 
١٣١٩ 
 ھـ١٣٣٠ شوال ١٣

 توكيل
 وكلت السيدة فامة الفيلوليب زوجھاالسد محمد بن أحمد بوفوس لينوب عنھا في جميع

 .أمورھا
 

١٣٢٠ 
 ھـ١٣٣٥رجب 

 شراء حانوت
 اشترى السيد الجاللي الدكالي من البائع له السيد الحسن الفياللي حانوت بالطرنكات

 
١٣٢١ 

 ھـ١٣٤٠ ذي الحجة ٨
 شھادة

 .أشھد السيد محمد البقالي أنه أنفق على عشوشة العامارتي في كل لوازم المصاريف
 

١٣٢٢ 
 ھـ١٣٤٠ شوال ١٥



 ٢٣٧

 كراء جنان
  السيد الحاج محمد المراكشي من الطالب الحاج أحمد بوھالل جنان بالمحنشاكترى

 
١٣٢٣ 
 ھـ١٣٤١ ذي الحجة ١٣

 كراء خزين
اكترى السيد محمد بن عيسى من السيد أحمد بن عبد هللا مدينة وعبد الرحيم خزين 

 .بطريق الفدان
 

١٣٢٤ 
 ھـ١٣٤١ جمادى األولى ٤

ت مفتاح الدار التي بملك السيد السكيرج أشھدت السيدة الطاھرة الشودري أنھا أعط
 .للسيد محمد الغزولني

 
١٣٢٥ 
 ھـ١٣٤١ ذي الحجة ١٣

 كراء خزين
اكترى السيد محمد بن عيسى من السيد أحمد مدينة وعبد الرحيم خزين بطريق الفدان 

 .وحددا شروط الكراء
 

١٣٢٦ 
 ھـ١٣٤١ محرم ١٣

 شھادة
لزكاري وأكدوا أنه اشترى لولده محمد أثبت عدد من الشھود معرفتھم للسيد الذھبي ا

 .زجاجتين من نور
 

١٣٢٧ 
 ھـ١٣٤١ ربيع الثاني ١٩

  كراء دار
اكترى السيد عبد السالم الشواف من السيد محمد الخياط دارا بالطلعة وحدد شروط 

 .الكراء والمدة
 

١٣٢٨ 
 ھـ١٣٤١ ذي القعدة ١٤

 دعوى



 ٢٣٨

 السيد علول بن ھيمة باثنين يدجعي السيد مصطفى بن محي الدين الحسني أن له عند
 .وعشرون رياال باقية بذمته من مال شركة كانت بينھما

 
١٣٢٩ 
 ھـ١٣٤٣ صفر ١٣
 صلح

لقد تدخل عدد من األشخاص لحل المشكل الذي حدث للسيد ھيمة بخصوص عقد شراء 
 .الشعير

 
١٣٣٠ 
 ھـ١٣٤٣ ذي الحجة ١٠

  دعوى
ھياط وأبرأته من جميع التبعات وقع بعد أن طلق السيد محمد بن كيران والسيدة فاطمة أ

 .بينھما خالف في صفة الطالق
 

١٣٣١ 
 ھـ١٣٤١ جمادى األولى ٣

 حيازة
 .حاز السيد عبد هللا العمارتي كراء مسكن السيدة اعشوش لمدة خمسة أشھر

 
١٣٣٢ 
 ھـ١٣٤١ صفر ١٣

 دعوى
 .ادعى السيد أحمد أقشار على السيد عالل بن ھيمة بخصوص شراء طنا من الشعير

 
١٣٣٣ 
 ھـ١٣٤٤ شوال ١١

 دعوى
بعد أن كان السيد محمد ابن سفاج قد اشترى من السيد عبد السالم البناني روضا 

 .بالطلعة تراجع البائع ولم يرد إمضاء البيع لذلك طالب المشتري بإمضاء ھذا البيع
 

١٣٣٤ 
 ھـ١٣٤٤ شعبان ١٣

 .ص ماعون الصوفدعوٮادعت السيدة فاطمة الحزمري السيد عبد السالم أنقار بخصو
 



 ٢٣٩

١٣٣٥ 
 ھـ١٣٤٤ذي القعدة 

 دعوى
بعد أن كان السيدان عبد الرحمن ميمون ومحمد بن تاويت يبيعان البقر في سوق 

 . لایر لدى السيد محمد الفرخاني فطالباه بھذا المال٤٨الزينات تخلف لھما 
 

١٣٣٦ 
 ھـ١٣٤٤ محرم ١٧

 دعوى
 .نھا عنوة جميع أثاثھاادعت السيدة عائشة على زوجھا عند ما طلقھا أخذ م

 
١٣٣٧ 
 ھـ١٣٤٤ رجب ١٤

 توكيل
وكل السيد عبد السالم حسان السيد عبد الرحمن امشيشو لينوب عنه في أمور المحاكمة 

 .والمخاصمة
 

١٣٣٨ 
 ھـ١٣٤٥ شوال ١٧

 توكيل
وكلت السيدة خدوج أقشا السيد محمد أھياط لينوب عنھا في قبض مت يتوجب لھا في 

 .إرث أخيھا
 

١٣٣٩ 
 ھـ١٣٤٥جمادى الثانية  ١٤

 توكيل
 .وكل الشقيقان عبد السالم ومحمد البطاو للسيد محمد الليثي لينوب عنھما في المحاكمة

 
١٣٤٠ 
 ھـ١٣٤٤ صفر ١٦

 زواج
 . لایر٤٠تزوج السيد محمد الفياللي من اآلنسة أم كلثوم العمارتي ودفع لھا صداق 

 
١٣٤١ 
 ھـ١٣٤٥ ذي القعدة ١٨



 ٢٤٠

 دعوى
يبو نيابة عن السيد عبد هللا البقيوي على السيدة رقية حجاج بأن يدعي السيد محمد ح

زوجن منوبه المرحومة فاطمة العاقل كانت قد وضعت عندھا مجموعة من المالبس 
والحليعلى وجه الوديعة إال أن فاطمة العاقل قالت بأنھا وضعت عندھا ھذه األشيائ 

 .مقابل قدرا من المال
 

١٣٤٢ 
 ھـ١٣٤٥ صفر ١٩

 طالق
 . السيد محمد السلمي زوجته عائشة السلمي منذ ثالث سنواتطلق

 
 

١٣٤٣ 
 ھـ١٣٤٦ ربيع الثاني ١٧

 دعوى
ادعى السيد عمر اليطفتي أن مصلح اآلالت الموسيقية السيد محمد الخياط قد أفسد أالته 

 .الموسيقية فالتزم الخياط بإصالحھا
 

١٣٤٤ 
 ھـ١٣٤٦ صفر ١٤

 زواج
 ١٥سيدة منانة المزنود وأعطى لھا صداق مقداره  تزوج محمد أحمد المساري من ال

 لایر
 

١٣٤٥ 
 ھـ١٣٤٦ ربيع الثاني ١٢

 شھادة
أنه يعرف السيدة رحيمو المصوري ويشھد بأنھا ) إمضاء (  يشھد أحد األشخاص 

 ...توفيت وأحاط بإرثھا أمھا فطومة الموذن و أشقاؤھا
 

١٣٤٦ 
 ھـ١٣٤٦ محرم ١٣

 إثبات دين
 .ري أن بدمتھا للسيد محمد التسولي جالبة صوفأشھدت السيدة خدوج اليد

 



 ٢٤١

١٣٤٧ 
  ھـ١٣٤٧ محرم ١٧

 توكيل
 و كل السيد محمد أحجاج السيد الحاج حدوا حجاج لينوب عنه في كل ما تصح فيه 

 .النيابة
 

١٣٤٨ 
 ھـ١٣٤٧صفر 
 شھادة

أكد عدد من الشھود غياب السيد الزرھوني في شھر رمضان وتركه للحانوت مقفلة 
 .دمبزنقة المق

 
١٣٤٩ 
  ھـ١٣٤٧ ٢ ربيع ١١

  دعوى
 يدعي التاجر إسحاق بن موسى اإلسرائلي على التاجر محمد مالك بأن له بذمته ثمن 

 .طربش كان قد اشتراھم منه و لم يدفع له ثمنھم
 

١٣٥٠ 
 ھـ١٣٤٧ ٢ ربيع ١٢

  توكيل
  و كلت السيدة أم كلثوم الحصار زوجھا السيد أحمد المدوري لينوب عنھا في كافة

 .أمورھا
 

١٣٥١ 
 ھـ١٣٤٧ رجب ٥

 توكيل
 .وكل التاجر محمد شقرون أمه راحيل لتنوب عنه في قبض كل ما يمكن قبضه

 
١٣٥٢ 

 ھـ١٣٤٨ذي القعدة 
  توكيل

 وكل الشرفاء من ذرية الوالي الصالح سيدي عادل الحاج و منھم أحمد القاسمي و 
وب عنھم في فصول الحمام للسيد الھاشمي البقالي لين... محمد الجاللي و الغزواني 

 .بشأن دار جدھم الكائنة بتطوان



 ٢٤٢

 
١٣٥٣ 
 ھـ١٣٤٨ رجب ١٣

 دعوى
طلب السيد محمد الشربي ضد السيد أحمد الطريس يفسخ عقد الكراء الذي بينه وبين 

 .السيد عبد السالم اليوسفي
 

١٣٥٤ 
 ھـ١٣٤٨ ذي الحجة ١٧

 شھادة خبرة
 الذي تم حفره للمعمل األجور بالمحنش  وقف الخبير السيد العياشي البقاش على الحفر

الذي ھو للسيدة أمنة بريشة فظھر له أن الحفر بعيدا جدا عن أرض السيد محمد بو 
 .ھالل و بالتالي ال ضرر منه

 
١٣٥٥ 
 ھـ١٣٤٨ جمادى الثانية ١٩

 شراء الدار
طلب اليھودي مرينو من السيد عميار أن يتوسط له مع السيد عبد السالم الرزيني من 

 .ل شراء دارهأج
 

١٣٥٦ 
  ھـ١٣٤٨ شوال ١٣

  شھادة
أنه يعرف السيدة أم كلثوم الحصار معرفة تامة و معھا يشھد أن ) إمضاء (  يشھد 

 .الفرسة الكائنة ببو قريرة ھي في في ملكھا الخاص منذ ورثتھا عن والدھا 
 

١٣٥٧ 
 ھـ١٣٤٩ ذي الحجة ١٦

 دعوى
 .فقتھا الكاملةطلبت السيدة رحمة الغماص من زوجھا السابق ن

 
١٣٥٨ 

 ھـ١٣٤٩ رببيع األول ٧
  إثبات دين

 لایر إسبانية ٧ أشھد على نفسه السيد الھاشمي السريفي أن بذمته للسيد محمد السكيرج 



 ٢٤٣

 ترتبت له من الكراء
 

١٣٥٩ 
 ھـ١٣٤٩ جمادى الثانية ١٠

 التوصل بالمبلغ
 .توصل علي مزواق وكيل المدعى عليه بخصوص ثمن البغل للمدعى عليه

 
١٣٦٠ 

  ھـ١٣٤٩ جمادى األولى ٦
  تأجيل دعوى 

 .أجل نائب قاضي تطوان للوكيل السيد علي مزواق النظر في قضية بين يده
 

١٣٦١ 
 ھـ١٣٥٠ شوال ١٦

 دعوى
ادعى السيد محمد الزوامي على السيد عبد الرحمن مزواق خصوصا عندما أدانه أثناء 

 .سمسرة دار
 

١٣٦٢ 
 ھـ١٣٥٠ شعبان ٢

 شھادة
موعة من األشخاص بأنھم يعرفون السيد أحمد بن النعيم ومعھا يشھدون بأن له يشھد مج

 .وفي ملكه الخالص فرسة أنثى
 

١٣٦٣ 
 ھـ١٣٥٠ ذي الحجة ١٩

 كراء الحمام
 .اكترى السيد محمد بنيس من السيد محمد الرزيني الحمام الكائن بالوطية

 
١٣٦٤ 
 ھـ١٣٥٠ رجب ١٢

 دعوى
 .سيد محمد الفتوحي بخصوص سرقة البقرةاجعى السيد أحمد النعيمي على ال

 
١٣٦٥ 



 ٢٤٤

 ھـ١٣٥٠
 شھادة
أنه يعرف السيد الحاج محمد بوھالل المعرفة التامة وھما يشھد بأنه ) إمضاء(يشھد

 .توفي وورثته زوجته أمنة الفاسي وأوالده
 

١٣٦٦ 
 ھـ١٣٥١ ذي القعدة ١٧

 شھادة
 .مةأثبتا عدد من الشھود معرفتھم للسيدة فاطمة شقور وأنھا يتي

 
١٣٦٧ 
 ھـ١٣٥١ محرم ١٠

 دعوى
يدعي السيد علي مزواق نيابة عن السيدة فاطمة الورياغلي على السيد محمد الدريوش 

  لایر وأجاب المدعي عليھما باإلنكار٦٥وزوجته خديجة بأنھما افترضا من منبوتة 
 

١٣٦٨ 
 ھـ١٣٥٢ ربيع الثاني ٤

 توكيل
 .ه في المحاكمةوكل السيد الليثي للسيد محمد الزيري لينوب عن

 
١٣٦٩ 
 ھـ١٣٠٢ ربيع الثاني ١٧

 شھادة خبرة
وقف الخبيران اسيدان الحاج عبد السالم الزكري والسيد عبد السالم المنيالي على جنان 
بالمحنش فوجد أنه به أثار الرعي والفساد فقدروا ثمن الضرر الذي لحق بالجنان ب 

 .ريالين ونصف
 

١٣٧٠ 
  ھـ١٣٣٠ ذي الحجة ١٠

 دار كراء ال
 .اكترى السيد محمد عيسى من التاجر عبد السالم بنونة جميع الدار

 
١٣٧١ 
 ھـ١٣٢٧ شوال ١٥



 ٢٤٥

 مخارجة
بما كان اجنان وزينة حانوت وبغل مشتركا بين األخوين محمد وامحمد زرقيق مناصفة 

 .بينھما حدثت بينھما مخارجة فأخذ واحد الجنان وحازا الثاني البغل وزينة حانوت
 

١٣٧٢ 
 ھـ١٣٣٢ رجب ١١

 زواج
 . لایر٦تزوج السيد العياشي الحياري من األنسة خدوج الوالنتي وأعطاھا صداق 

 
١٣٧٣ 

 ھـ١٣٣٥ذي القعدة 
 دعوى

  لایر٩ادعى السيد محمد جسور على ورثة السيد محمد الخرازي أن بذمتھم له 
 

١٣٧٤ 
 ھـ١٣٣٥ صفر ١٦

 طالق
ئد طلقة واحدة خلعية طلقت السيدة رحمة المصباحي من زوجھا المختار بن القا

 .وأسقطت عنه جميع التبعات
 

١٣٧٥ 
 ھـ١٣٣٤ شعبان ١٢

 زواج
 . لایر٢٠تزوج السيد صالح الوھراني من اآلنسة عائشة الوھراني وأعطاھا صداق 

 
١٣٧٦ 
 ھـ١٣١٤شعبان 

 شھادة خبرة
وقف السيدان المعلم أحمد ھيدور والحاج محمد الخراز على الدار التي في اعتمار 

القائمة بجانب داره فظھر لھما أن ) الطاحونة( منويل وعلى األرحة النصراني
 .الطاحونة تحدث ضررا للنصراني

 
١٣٧٧ 
 ھـ١٣٣٣ ذي القعدة ١٣

 طالق



 ٢٤٦

 .طلق السيد عمار الزنادي زوجته فاطمة الشويخ طلقة واحدة
 

١٣٧٨ 
 ھـ١٣٣٢ رمضان ١١

 زواج
 .لایر٣٠ق تزوج السيد الدكالي من اآلنسة فطومة الطبال وأعطاھا صدا

 
١٣٧٩ 
 ھـ١٣٣٢ صفر ١٤

 رجعة بعد طالق
 .ارتجع السيد محمد المراكشي زوجته رحمة الودراسي بعد أن كان قد طلقھا

 
١٣٨٠ 
 ھـ١٣٣٣ صفر ١١

 طالق
 .طلق السيد امحمد الفياللي زوجته يمنة الفياللي طلقة واحدة

 
١٣٨١ 

 ھـ١٣٤٢ محرم ٨
 بيع ماء

 من ماء العنصر وذلك قصد شراء ملكا آخر يعود أراد األحباس قبيلة أنجرة بيع نصيبھم
 .بالنفع على األحباس

 
١٣٨٢ 
 ھـ١٣٠٦ جمادى الثانية ١٩

 شراء أمة
 .اشترى السيد العربي صالص من البائع له السيد محمد المرابط أمة

 
١٣٨٣ 
 ھـ١٣٠٩ رمضان ١١

 شھادة خبرة
 .وقف شاھدان على عين معدة السيد محمد البكوري وأثبت كسر المعدة

 
١٣٨٤ 

 ھـ١٣١٩ ربيع الثاني ٣



 ٢٤٧

 شھادة خبرة
وقف الشاھدان على عين غرسة السيد محمد داود وتم إثبات فساد عروق القصب 

 .المجاور لھا
 

١٣٨٥ 
 ھـ١٣٢٨ شوال ١٨
 إبراء

 .أبرأت السيدة فاطمة داود أخاھا احمد من واجبھا في دار جدھا لألم إبراء تاما
 

١٣٨٦ 
 ھـ١٣٣٣ شوال ٣

 زواج
لسيد علي بركة هللا الوصيف عبد النبي من عسكر مليلية ببنت الوصيفة لقد تزوج ا

 . لایر٣٠فاطمة بوجمعة بصداق قدره 
 

١٣٨٧ 
 ھـ١٣٣٥ رمضان ٤

 زواج
 . لایر٢٥تزوج السيد إيدار المجاصي من اآلنسة عالية وأعطاھا صداق قدره 

 
١٣٨٩ 

 ھـ١٣٣٦ صفر ١
 كراء اروى ومصرية

 السيد الحاج محمد داود اروى ومصرية بثمن قدره اكترى السيد نصر هللا سياغة من
 .لایر كل شھر٣٠
 

١٣٩٠ 
 ھـ١٣٣٠ ذي الحجة ١٩

 زواج
 . لایر١٠تزوج السيج محمد الريفي من اآلنسة رحمة بكور وأعطاھا صداق 

 
١٣٩١ 
 ھـ١٣٣٧ جمادى الثانية ١٦

 طالق
 .طلق السيد أحمد اليعقوبي زوجته فاطمة الحلو طلقة واحدة



 ٢٤٨

 
١٣٩٢ 
 ھـ١٣٣٩ان  رمض١٩

 توكيل 
وكلت السيدة رقية بريشة السيد التھامي الوزاني لينوب عنھا في قبض واجبھا في 

 .الفرسة
 

١٣٩٣ 
 ھـ١٣٣٩ رجب ١٦

 زواج
 . لایر٤٠تزوج السيد محمد الغياتي من اآلنسة خدوج أحرير وأعطاھا صداق قدره 

 
١٣٩٤ 
 ھـ١٣٤٠ رمضان ١١

 طالق
شحيدان وأبرأته أمھا خدوج العثماني من طلق السيد مفضل محراش زوجته فاطمة م

 .جميع التبعات
 

١٣٩٥ 
 ھـ١٣٤١ربيع الثاني 

 زواج
 تزوج السيد عبد السالم الودراسي من اآلنسة عائشة السعيدي وأعطاھا صداق 

 .لایر٢٠
 

١٣٩٦ 
 ھـ١٣٤١ محرم ١٠

 وصية
لث  أوصت السيدة فاطمة الحداد أنھا إن قضى هللا بموتھا أن يخرج من متخلفھا الث

 ...ويعطى ألوالد بنتيھا عائشة وآمنة
 .بالوثيقة قسمة تركة فاطمة الحداد

 
١٣٩٧ 
 ھـ١٣٤٢ جمادة األولى ١٠

 دعوى
ادعى السيد محمد الدكالي نائبا عن خديجة أرحون على التاجر محمد الرھوني أن 



 ٢٤٩

 .منوبته رھنت عنده سواري ذھب
 

١٣٩٨ 
 ھـ١٣٤٣ جمادى الثانية ١٧

 دعوى
ته بأنه لم يقتسم معھم جميع تركتھا فقد ¥بن عياد على زوج أخنيدعي السيد أحمد 

 .أخفى عنھم الذرة والزرع
 

١٣٩٩ 
 ھـ١٣٤٢٣ رمضان ١١

 شراء البقر
 .اشترى السيد محمد الطوبي من السيد العربي البقالي بقرتين حاملتين

 
١٤٠٠ 
 ھـ١٣٤٤ رجب ١٧

 زواج
  لایر ٣٠الناصر بصداق قدره أم ھاني :  لقد تزوج السيد الحاج العيساوي بزوجة ھي -

 بالوثيقة طالق نفس األشخاص أعاله -
-  
- ١٤٠١ 
 ھـ١٣٤٥ ربيع األول ٣ -
 شھادة  -
 .أثبتا عدد من الشھود معرفتھم للسيد محمد الورياغلي وأكدوا تملكه للبغل -
-  
- ١٤٠٢ 
 ھـ١٣٤٥ ذي القعدة ١٨ -
 طالق -
طلقت السيدة فاطمة اليعقوبي من زوجھا محمد اليعقوبي وفرض القضي  -

 .ه لولديھا أحمد وعبد هللانصف
-  
- ١٤٠٣ 
 ھـ١٣٤٥ربيع األول  -
 إقامة الحجة -
 .أقام السيد أحمد اقشار الحجة بعجزه عن أداء اليمين -
-  



 ٢٥٠

- ١٤٠٤ 
 ھـ١٣٤٧ شعبان ٢٦ -
 ھبة -
وھبت السيدة فاطمة داود على بنتھا عائشة الجعيدي حلي من الذھب ھبة  -

 .صحيحة تامة
-  
- ١٤٠٥ 
 ھـ١٣٤٩ ذي القعدة ٥ -
 التراجع عن وصية -
شھد السيد الحاج العربي الجعيدي أنه تراجع عن الوصية التي كان قد أوصى أ -

 .بھا لحفائده أوالد السيد محمد الشودري
-  
- ١٤٠٦ 
 ھـ١٣٥٠ رجب ٤ -
 دعوى -
على زوجھا ويطالبه بأداء بقية ¥ادعى السيد محمد الليثي منوبا عن بنته فامة ه -

 .الصداق
-  
- ١٤٠٧ 
 ھـ١٣٥٠ شوال ٢ -
 وصية -
ربي الجعيدي إذا مات أ، يخرج من متخلفه ألف لایر أوصى السيد الحاج الع -

 ...وتعرف على تجھيزه وتعتق منھا رقبة مؤمنة
-  
- ١٤٠٨ 
 ھـ١٣٥١ ذي الحجة ٦ -
 إثبات رشد -
 .لقد تم إثبات رشد السيد محمد الشودري -
-  
- ١٤٠٩ 
 ھـ١٣٥٢ رمضان ١٢ -
 فرض نفقة -
فرض قاضي تطوان في مال السيدة عشوش الجعيدي والحسن الجعيدي  -

 .سيد عمر بن الحاج من متخلف موروثھمأجرته لل
-  



 ٢٥١

- ١٤١٠ 
 ھـ١٣٥٢ محرم ١٦ -
 شھادة -
أثبت عدد من الشھود على أن السيدات فطومة وعالية وعائشة ھروال وصي  -

 .عليھن
-  
- ١٤١١ 
 ھـ١٣٥٥ جمادى الثانية ١٩ -
 توكيل -
وكلت السيدة آمنة الجزيري للسيد عبد السالم القدري لينوب عنھا في كل من  -

 .تصرفه لھا النيابة
-  
- ١٤١٢ 
 ١٣/ذي القعدة/ھـ ١٣٤٣ -
 توكيل -
 وكل السيد عبد السالم الحرثي السيد محمد جنينو لينوب عنه في أمور  -

 المحاكمة والمخاصة
 .تضم الوثيقة رسم دين ورسم دعوة

 
١٤١٣ 
 ٦/رجب/١٣٢٠
 شھادة

 .أثبت عدد من الشھود معرفتھم للسيد أحمد األندلسي وأكدو تملكه للجنانين
 

١٤١٤ 
 ١٩/نشعبا/ھـ١٣١٣
 إيواء

اعترف الشقيقان السيدان محمد و امحمد القطبي بانھما أبرأ السيد عبد السالم القاسمي 
 .من دين كان لھما عنذه

 
١٤١٥ 
 شعبان١٣٥٨

 .وكل السيد سالم السوسي شقيقته أحمد لينوب عنه في كل ما تصدره النيابة
 

١٤١٦ 



 ٢٥٢

 ١٥/شعبان/١٢٢٩
 . مثقال١٥ھودي اعترف السيد النادي أفيالل أن في ذمته لي

 
١٤١٧ 
 ١٦/ھـشوال١٣١٣

 شراء أمة
اشتنرى السيد العربي بنونة نيابة عن السيد محمد اللبادي من السيد محمد العويزي أمة 

 . لایر٨٢زنجية بما قدره 
 

١٤١٨ 
 ذي الحجة/١٣٠٧
 توكيل

وكل السيد الطاھر جسوس السيد احمد بن حسين لينوب عنه في كل إرث الحاج سعيد 
 .ج حدو جسوسمعتوق الحا

 
١٤١٩ 
 ٨/ذي القعدة/ ھـ١٣٢٠

 شراء دار 
اشترى السيد عبد السالم الدليرو نيابة عن نفسه و عن بقية ورثة أبيه من السيدة عالية 

 . لایر٤٠عطومنة األجراء التي لھا من دار عطمونبثمن قدره 
 
 ١٤٢٠ 

 ١٥/رمضان/ھـ١٣١٠
 شراء فدان

دھا من زوجھا ومحمد الصوردو باعت بحجم إيصاء السيد فاطمة اللبادي على أوال
 . لایر٧٠الفدان الكائن بشريط للسييد محمد الزكاري بما قدره 

 
١٤٢١ 

 ھـ١٣٠٧ - ١ جمدى ٥
 نسخة رسمين

 شھادة
َ شھد شھود بمعرفتھم للسيد محمد بن محمد اليعقوبي التطاوني المدعو السطسطو -١

أن توفي وتركه لألھل لإلحاطة وبأن من جملة أمالكه الجنان الكائن بوادي المجرة إلى 
 بإرثه ومستندھم في ذلك اإلطالع التام من المجاورة والمخالطة

  شھادة في الموضوع السابق-٢
√ 



 ٢٥٣

 
١٤٢٢ 
 ٣/محرم/ھـ١٣٤٠

 نسخة رسمين وبمحولھا نسخة رسمين آخرين
 قسمة تركة

ملك كانت السيدة عائشة مكفولة السيد احمد المطيلي ت.  ھـ١٣٣٩ ربيع الثاني ٥ في -١
نصف دار بحومة العيون إلى أن توفيت فورثھا كل من زوجھا محمد الحيحي و 

 . أوالدھا منه الصبية رحمة و من محمد ناجي فطومة ومن بن مسعود الصبي محمد
قام الورثة ببيع نصف الدار المذكورة للسيد الحاج محمد بن . ١٣٤٠ محرم ٣ في -٢

  لایر مخزنية٦٠٠ر بـ محمد الشقور والسيد أحمد بن المختار الناص
شھادة عن الصبي المھمل محمد بن محمد ابن مسعود وتولية . ١٣٣٩ رمضان ٨ -٣

 .السيد أحمد بن قاسم العمراني عليه
 . في موضوع والية العمراني المذكور على الصبي بن مسعود-٤
√ 
 
 ١٤٢٣ 

 ٢٠/شعبان/١٣٣٣
 إبراء

ي أنه توصل من السيد الحاج عبد أشھد الفقيه الحاج عبد السالم بن الحاج أحمد الفاس
 . لایر إلصالح مخزن بدار ھذا األخير٢٢السالم بن محمد السكيرج ب

√ 
 

١٤٢٤ 
 ٢٦/ذو القعدة/ھـ١٣٤٢
 وصية

 أوصى السيد أحمد بن الحسني الخراز أنه متى توفي فإن زوجته عائشة بنت الفقيه 
 .ك عليھا من أحدالسيد علي بن الفقيه ھي الوصية على بنتيه من غير إشراف في ذل

√ 
 

١٤٢٥ 
 ١٧/ذي القعدة/١٣٣٨
 توكيل

وكلت السيدة فاطمة بنت أحمد حمدون السيد محمد بن الشيخ الھاشمي لينوب عنھا في 
 .المحاكمة وسائر فصول الخصام

√ 
 

١٤٢٦ 



 ٢٥٤

 ١٣/ذي الحجة/١٣٣٧
 شھادة

أشھد على نفسه الشريف سيدي عبد الرحمن براضي السعيدي المساوي أن بذمته للسيد 
 . رياال مخزنية١٦محمد بن أحمد بن شخطير 

√ 
 

١٤٢٧ 
 ٢٠/شعبان/ھـ١٣٤٢

 شھادة خبرة في الثغر الطنجي
وقف أرباب النظر على عين دويرية السيد الحاج أحمد داود بطنجة فوجدوا أن سقفھا 
تضرر ببلل الماء النازل من قادوس دويرة ورثة الحاج الحسن أزكود ومنه حصل 

 . المذكورةالضرر على سقف الدويرة
√ 
 

١٤٢٨ 
 ١٣٠٣ شوال ١٢

كراء اليھودي يسحق بن يعقوب عكريش نصف دار بالمالح من ناظر حبس الزاوية 
 .الريسونية الفقيه محمد بن محمد اللبادي

√ 
 

١٤٢٩ 
 شھادتان

 ٢٦/جمادى الثاني/ھـ ١٣٠٨.  شھادة خبرة-١
نية وأوالد بعد وقوف أرباب النظر على عين الماء المشترك بين الزاوية الريسو

الحضري من عين بدار في السوق الفوقي إلى معدة حانوت اللبادي في الفدان ومنھا 
لدور متعددة بداخل مالح أھل الذمة فظھر لھما أن ال ضرر على أرباب الدور إن 
أرادوا إجزاء ما يكون منه كأس عدل زيادة معدة او معد كما ان قيمة اإلجزاء للمعدة 

 .ھرھي ثالث باليين في الش
، جزاء اليھودي ليھو بن ابراھيم بن شكطو لماء من ناظر ١٣٠٨ – ٢ جمدى ٢٦ -٢

 .الزاوية الريسونية
√ 
 

١٤٣٠ 
 ١٣٠٢ قعدة ١٤

تصدق الفقيه عبد القادر بن أحمد البدوي القليلي بناقة حمراء على زاوية سيدي عبد 
 .السالم بن ريسون

√ 



 ٢٥٥

 
١٤٣١ 
 ١١/ ربيع األول / ھـ١٣٠٧

 شھادة خبرة
العارفان المعلم أحمد بن محمد ھيدور واحمد بن محمد البطوي بعد وقوفھما على شھد 

 .عين ماء راغون وعلى ماء دار اللبادي فألقياه فاسدا وناقصا وغير صالح
√ 
 

١٤٣٢ 
  شھادات٥

 ٢٠/رجب/ھـ١٣١٠ -١
وكلت السيدة ام كلثوم زوجة المرحوم احمد صالص محمد زرقيق الذي وكل : توكيل

 .محمد محرش في المحاكمة و سائر فصول الخصامھو األخر السيد 
وكلت خديجة بنت الحاج عبد الكريم النجار السيد محمد . بنفس التاريخ -٢

 محرش على المحاكمة والمخاصمة واإلقرار
َ ادعى محمد ين علي محرش بالنيابة عن موكلته خديجة ١٣١٠ رجب ٢٢في  -٣

ي أنه ترامى على أرض بنت الحاج عبد الكريم النجار على الفقيه محمد اللباد
 موروث منوبته

 وقوف أرباب البصر على األرض المذكورة أعاله. ١٣١٠ خاتم رجب  -٤
مطالبة محرش المذكور أعاله ببيان وجه المخارجة في . ١٣١٠ شعبان ٢ -٥

 .الموضوع أعاله
√ 
 

١٤٣٣ 
 ٥/شعبان/ھـ ١٣٠٣
 إبراء

 التاجر عمر بن أشھد الحاج عبد السالم بن الحاج العربي بن كيران أنه توصل من
الحاج العربي بن جلون بالبقية الواقعة فيھا حسابه أعاله و أبرأه نيابة عن موكله من 
جميع مايرجع للحساب المذكور معترفا بأن اإلحالة التي كان أحالھا الحاج العربي أن 

 يقبضھا منوبه من التاجر عبد الكريم بريشة لم يقبض منھا منوبه شيئا
√ 
 
 ١٤٣٤ 

 ١٠/ع األولربي/ھـ١٣١٠
 كراء

اكترى السيد محمد الولنتي دارا بحومة البلد من السيد ناظر الزاوية الريسونية بواجب 



 ٢٥٦

 شھري قدره لایر ونصف
√ 
 

١٤٣٥ 
 ١٧/رمضان/ھـ١٣١٢
 شھادة

ْاشھد السيد سالم بن محمد أرجاز على نفسه أنه حاز أرضا بنجروا بموضع يدعى عين 
  وذلك بقصد حرثھا بالخبزة للغيرالخنازير من عند الفقيه محمد اللبادي

√ 
 
 ١٤٣٦ 

 ٣/شوال/ھـ١٣٠٣
 شھادة خبرة

شھد الحاج عبد السالم الزكري وعبد السالم الملياني بعد وقوفھا على عين طرف 
أرض بيد السيد محمد اللبادي بالمحنش فألقياه محروث قمحا وھو مرعى و أن قيمة 

 .اد أمداد صغيرة قمحا قيمة صالح وسد١٠فساده بالرعي 
√ 
 

١٤٣٧ 
 ٩/شعبان/ھـ١٣١١

 شھادة خبرة
شھد أرباب النظر وھما عبد الكريم الدھري ورفيقه العربي علوجوا بعد وقوفھما على 
عين دار لحبس اللبادي فألقياھا قد أصلح منھا ما وجب إصالحه و بان قيمة ذلك تقدر 

 . لایر١١٥ب 
√ 
 
 ١٤٣٨ 

 ٨/ربيع األول/ھـ١٣٠٥
 شھادة خبرة

ظر بعد وقوفھما على عين معدة التي في حانوت الفدان الملتصقة بالمالح شھد أرباب الن
المشتركة بين  أحباس اللبادي وحبس الولي علي بن ريسون وقدرا بأنه بعد تحويل 

 بليون ٣٦السكة على كل دار من الديار الذين يشربون من المعدة المذكورة أن تعطي 
 .في العام

√ 
 

١٤٣٩ 
 ٢٠/ رجب/ ھـ١٣١٥



 ٢٥٧

 توكيل
كل الفقيه العالمة عبدالقادر بن الحاج عبد الرحمن الحضري نيابة عن نفسه وعن و

أشقائه سيدي محمد األكبر وسيدي عبد الغفور وسيدي الھاشمي وسيدي محمد األصغر، 
السيد محمد اللبادي على عقد جزاء الماء المشترك بين الموكل و منوبيه وبين الزاوية 

 .الريسونية
√ 
 

١٤٤٠ 
  شھادات٣

 ٣/شعبان/ھـ١٣٠٣
 دعوى

 ادعى السيد عبد الكريم بن حيون نيابة عن التاجر عبد السالم بن كيران النائب عن -١
السيد عبد الرحمان اللبادي على التاجر العربي بنجلون أن المدعى عليه ذمته عامرة 

 سنتيم١٥٦ فرنك و٥٧للبادي ب 
إحضار والده للجواب ضمن السيد عمر ولد المدعى عليه أعاله :  في نفس التاريخ-٢

 على المقال أعاله
 . تم دفع ما بذمة المدعى عليه مع اإلبراء١٣٠٣ شعبان ٥ في -٣
√ 
 

١٤٤١ 
 ١٣٠٨ رمضان ١٣

َأشھد السيد محمد بن الحاج محمد الزواق من الكوف الفوقي أن بذمته للتاجر الذمي  َ
 .موسي بن يھودا ابن طليلة ثالثة لایر

√ 
 

١٤٤٢ 
 ١٢/شوال/ھـ ١٣٠٣
 نةضما

ضمن اليھودي نسيم بن قسيس أداء كراء نصف الدرا التي اكتراھا اسحاق بن يعقوب 
وغير ذلك مما . بن عكريش من السيد محمد اللبادي بما قدره بسيطة في كل شھر

 اشترطه اللبادي على إسحاق في عقد الكراء
√ 
 

١٤٤٣ 
 شھادة خبرة

الزكري وعبد السالم شھد العارفان  وھما عبد السالم : أوائل رجب/ ھـ١٣٠١ -١
الملياني وبعد وقوفھما على عين فدان بعين المزوق بيد السيد محمد بن محمد اللبادي 



 ٢٥٨

المنسوب ألخيه عبد الغفور، فوجداه قد أفسد زرعه لكثرة المطر ولم يبق صالحا منه 
 .سوى الثلث الواحد

√ 
 

١٤٤٤ 
 ١٧/رمضان/ ھـ١٣١٢

 إثبات دين
 لایر غير بيليونين عن كراء الحانوت ٧ أن بذمته أشھد السيد أحمد بن محمد الليتي

 .بالحدادين المنسوبة للحبس الذي يتصرف فيه الفقيه اللبادي
√ 
 

١٤٤٥ 
 ١٣٠٧ جمدى األول ١٩

 توكيل
 وكلت السيدة السعدية بنت الولي الصالح سيدي علي بن ريسون ولدھا سيدي بركة بن 

ي متروك معتوقتھا المرحومة سيدي محمد بن عبد الرحمان بن ريسون لينوب عنھا ف
 . روزة

√ 
 

١٤٤٦ 
 ھـ١٣٠٦ ربيع الثاني ١١

 توكيل
وكلت السيدة فاطمة بنت الحاج أحمد الدنكوري ابنھا سيدي الحاج المفضل البقالي على 

 .بيع واجبھا في الحانوت
√ 
 

١٤٤٧ 
  شھادات٣
د اللبادي اكترت السيدة فاطمة الشفشونية من الفقيه محم. ھـ١٣٠٥ ربيع الثاني ٢٢ - ١

الدار الكائنة بالمطمر المعروفة بدار النشار المنسوبة للولي سيدي علي بن ريسون، 
 .بواجب شھري قدره لایر واحد

بنفس التاريخ التزم السيد محمد الفقيه الودراسي إخالء الدار المذكورة أعاله في – ٢
 .أول جمدى اآلخرة

إخالء الدار المذكورة عند تمام  التزم السيد محمد الودراسي ١٣٠٦ محرم ٢٨  في -٣
 .صفر

√ 
 



 ٢٥٩

١٤٤٨ 
 ھـ١٣٠٧ جمادى األولى ١٩

 توكيل
َوكلت السيدة فاطمة بنت الحاج محمد الشاوش عنھا في القسم والمخارجة في متروك 

 .معتوقتھا روزة
√ 
 

١٤٤٩ 
 ١٥/شعبان / ھـ١٣٠٩

  نسخة رسم مع األداء-١
ريم الدھري و محمد أحديد بعد شھد أرباب النظر وھم عبد الك. ١٣٠٩ قعدة عام ٦في 

وقوفھما على عين مادة الحوانيت األربع بحومة الصياغين فوجداھا مفتقرة إلصالح 
 .وكذا مادة الحوانيت

 . شھادة على الفقيه محمد اللبادي بخوفه من ھدم الحانوتين المذكورتين اعاله-٢
√ 
 

١٤٥٠ 
 ٢٢/ربيع الثاني/ھـ١٣١٣

 إثبات دين
العربي بن الحاج محمد البنزي أن بماله وذمته للفقيد محمد أشھد على نفسه الحاج 

 . باليين من قبل كراء الحانوت التي بيده١١ لایر و ٥اللبادي 
√ 
 

١٤٥١ 
 ١٢/صفر/ھـ١٣١٠

 جزاء فدان
أشھد على نفسه الشاب عبد الكريم بن عبد الغفور اللبادي أنه أجزى لعمه محمد بن 

 . لایر في كل سنة٥ لمدة أربع سنين بواجب محمد اللبادي الفدان بحومة شجرة الخدم
√ 
 

١٤٥٢ 
 ٨/ذو القعدة/ھـ١٣١٣
 شھادة

شھد الشاھد بمعرفته للمرحوم الحاج محمد بن الحاج أحمد الدفوف وبأن الغرسة الكائنة 
 ھـ في ملكه وحوزته١٢٩٨بكيتان كانت في أوائل شعبان 

√ 
 



 ٢٦٠

١٤٥٣ 
 ٢٣/شوال/ھـ ١٣١١
 شھادة

ُدة أمينة بنت محمد بن الحاج محمداللبادي و بأنه في ملكھا شھد الشاھد بأنه يعرف السي ُ
الفدان الذي ورثته في والدھا في حومة شبريط إلى أن توفيت فورثته عنھا ولداھا محمد 

 الكبير أشعاش ومحمد الصغير
√ 
 

١٤٥٤ 
 ١٠/جمادى الثاني/ھـ١٣٠٧

 شھادة خبرة
َعلم أحمد بن محمد البطوري شھد شھيد على العارفين المعلم أحمد بن محمد ھيدور والم

بعد وقوفھما على عين ماء الزاوية الريسونية بأنھما وجداه فاسدا و مكسرا مما سبب 
 .ضررا للزاوية المذكورة

√ 
 

١٤٥٥ 
 ٢٢/رجب /ھـ١٣٠٧

 ادعى  السيد حميمد الزموري نيابة عن السيد محمد اللبادي أن له بذمة اليھودي -١
 . أوقية ٣٠العكاري 

 .عى عليه في الموضوع المذكور جواب المد-٢
√ 
 

١٤٥٦ 
  شھادات٣

 ٨/جمادى الثاني/ھـ١٣٠٤ -١
ادعى السيد حميمد الزموري نيابة عن الفقيه محمد اللبادي وعن الناظر عبد الكريم  
الحاج أن موكليه لھما حصة نصف الدرا في شركة مع السيد احمد بن الھاشمي مدة 

ه ولم يعطي لشريكيه نصيبھما من تزيد عن أربع سنوات إال أنه تصرف فيھا وحد
 الكراء

حضر المدعي عليه وأجاب بأن الدرا قد قام بإصالحھا . ١٣٠٤ – ٢ جمدى ٢٠ في -٢
 .لذا فإنه لم يستوف حقه بعد

 . جواب الزموري في الموضوع-٣
√ 
 

١٤٥٧ 
 ھـ١٣١٠ ربيع النبوي ١٠



 ٢٦١

 الحاج العربي بن اكترى المعلم احمد بن محمد البطوري القناوي حرفة من األمين السيد
المھدي بنونة نائبا عن السيد محمد اللبادي الدرا الكائنة بالربض األسفل بواجب شھري 

 .قدره رياالن
√ 
 

١٤٥٨ 
 ٢٨/ صفر/ھـ١٣١١

 اكترت رقية بنت ابن الفقيه من السيد محمد اللبادي الدرا الكائنة بالبلد وراء زاوية -١
 . شھرسيدي علي بن ريسون بقدر ثالث بساسيط في كل

، أشھدت على نفسھا رحمة بنت أحمد الزيدي أن الشرع ١٣١١ ربيع األول ٣ في -٢
 .ألزمھا بإخالء الدار المذكورة فالتزمت بذلك

√ 
 

١٤٥٩ 
 ١٣٢٦ ذو الحجة ٢٧

اكترى السيد محمد بن محمد شتوان الدويرية الكائنة بحومة الوطية من المكري له 
 .م داوودالطالب السيد محمد بن الحاج  عبد السال

√ 
 

١٤٦٠ 
 ١/محرم/ھـ١٣٣١

شھد اللفيف بمعرفتھم لألخوين محمد الكبير ومحمد الصغير أشعاش و أن من جملة 
 أمالكھما الفدان الكائن بباب العقلة

محمد بن علي الصنھاجي، العربي بن محمد اللبادي، أحمد بن العربي : أسماء الشھود
مد العربي الطرابلسي، مصطفى بن َاللبادي، محمد بن الحاج عبد الرحمن لوقش، مح

سي حمود بن صيام، محمد بن أحمد الفقاي، عبد العزيز بن أحمد الفقاي، محمد بن 
محمد اللبادي، أحمد بن محمد لوقش، عبد السالم بن أحمد أفيالل، محمد بن محمد 

 .الزروالي
√ 
 
 ١٤٦١ 

 شھادتان
 بن عيسى اليعقوبي باعت السيدة عالية بنت أحمد. ١٩جمادى األول /ھـ ١٣١٤ -١

لولدھا المكي من زوجھا أحمد العمراني نصف الدويرية بزنقة المقدم في شياع معھا 
 .بالنصف األخر

  إقرار بصحة البيع المذكور-٢
√ 



 ٢٦٢

 
١٤٦٢ 
 ١٠/رمضان/ھـ١٣٥٥

َطالب السيد أحمد بن شعيب المرابط الورياغلي من السيد موح بن محمد  داوود 
األرض التي سمح له والده في قيد حياته بأن يجعل بھا الورياغلي بالتخلي عن قطعة 

 .نوالة للسكنى إال أنه أنكر الجميل واستبد باألرض وباستغاللھا دون وجه حق
√ 
 
+١٤٦٣ 
 ) نفس الشھادة السابقة(
√ 
 

١٤٦٤ 
 ١٧/جمادى الثاني/ھـ١٣٥٣

 قسمة تركة
عائشة بنت عبد توفي السيد عبد السالم بن عبد الكريم الحساني فأحاط بإرثه زوجته 

 الرحمن البردعي و أوالده منھا السيد محمد، عبد الكريم، والسيدة فاطمة وخديجة
√ 
 

١٤٦٥ 
 ٢٦/ذي الحجة /ھـ١٣١٥
 محاسبة

أشھد ابن ناظر الزاوية الريسونية السيد محمد بن محمد اللبادي على نفسه على أنه سلم 
 .للشريف عبد السالم بن ريسون حسابھا

√ 
 

١٤٦٦ 
 رجب/ھـ١٣٠٩
 كراء

  من الفقيه محمد اللبادي نيابة عن نفسه وشركائه الروض المعروف …اكترى المعلم 
 بروض للبادي لمدة ثالث سنين بثالثة أريلة في كل شھر

√ 
 

١٤٦٧ 
 ١٣/محرم/ھـ١٣٢١

 شھادةخبرة
شھد أرباب النظر بعد وقوفھا على عين الماء المملوك ألوالد الحضري، وھو أحمد 



 ٢٦٣

 . بليونا في السنة٣٦ بأن قيمة جزاء كل دار الشارب منه ھي ھيدور وأحمد البطوري
√ 
 

١٤٦٨ 
 ١٧/جمادى األول/ھـ١٣٠٨

 إثبات دين
 . لایر٥شھد محمد الزواق الساكن بتطوان أن في ذمته للسيد محمد المصوري ما قدره 

√ 
 

١٤٦٩ 
 ١٩/جمادى األول/ھـ١٣٠٧
 توكيل

من طرف السيدة مفضلة بنت بحكم الوكالة المفوضة للسيدة عالية بنت أحمد بايص 
سيدي علي بن ريسون وكلت الفقيه عبد الوھاب لوقش لينوب عنھا في القسم 

 .والمخارجة في متروك معتوقة موكلتھا روزة
√ 
 

١٤٧٠ 
 ١/ ربيع الثاني / ھـ١٣٠٧

 شھادة خبرة
شھد أرباب النظر عبد الكريم الدھري والمقد محمد أحديد بعد وقوفھما على عين دار 

 .فقيه محمد اللبادي بالصواغين فقدرا بأن قيمة كرائھا ثالث لایر في الشھرسكنى ال
√ 
 

١٤٧١ 
 شھادتان
 )١٤٢٩ھي نفس الشھادة رقم (شھادة خبرة . أواسط/ جمادى الثاني/ھـ١٣٠٥ -١

اجتزى اليھودي إسحاق بن موشي بن ھروش من محمد بن محمد ) بنفس التاريخ (-٢
 .ماء ليجعله في معدة بدارهاللبادي ناظر الزاوية الريسونية أخذ 

√ 
 

١٤٧٢ 
 شھادتان
 شھادة خبرة. محرم/ھـ١٣٠٨ -١

بعد وقوف أرباب النظر أحمد ھيدور والحاج محمد الخرازعلى عين الماء المشتركة 
بين الزاوية الريسونية أوالد الحضري من عين بدار بالسوق الفوقي إلى معدة بحانوت 

 مالح أھل الذمة فظھر لھما أنه ال ضرر على اللبادي بالفدان و منھا لدور متعددة بداخل



 ٢٦٤

أرباب الدور و إن أرادوا إجزاءھا يكون منه راس عدل و أن قيمة جزاء المعدة ھي 
 .ثالث باليين

 ٢ / ١٤٧١نفس الشھادة رقم ) بنفس تاريخ الشھادة السابقة (-٢
√ 
 

١٤٧٣ 
 شھادتان

 توكيل. ١/رجب/ ھـ١٣٠٣ -١
اللبادي أنه وكل السيد عبد السالم بن الحاج العربي أشھد السيد عبد الرحمان بن محمد 

بن كيران لينوب عنه ويقوم عنه في الكالم دونه مع الحاج العربي بن المفضل بن 
 .جلون الفاسي وقبض ما يحمله قبضه منه وسائر فصول المخاصمة

 التعريف بأن الخطاب في الشھادة السالفة للفقيه عبد السالم بن العربي الساحلي -٢
 .مدان القاضي بالعرائشح
√ 
 

١٤٧٤ 
 ١٤/جمادى الثاني/ھـ١٣٠٨

 شھادة خبرة
بعد وقوف العارفين وھما الحاج عبد السالم الزكري ورفقيه مصطفى على عين غرسة 
السيد محمد البادي بكيتان شھدا من خالل معرفتھما بأنه قد فسد ثلث غلة الغرسة بسبب 

 .إصابتھا بجامحة الثلج والجليد
√ 
 
 ١٤٧٥ 

 ١٥/ربيع الثاني/ھـ١٣٠٩
 شھادة

شھادة بأن السيد محمد بن عبد الرحمن الحركي المدعو الصباولجي كان له و بيده 
 .وعلى ملكه الحانوت الكائنة بالحدادين الفوقانية قرب النيارين

√ 
 

١٤٧٦ 
 ١٣/جمادى األول/ھـ١٣٥٤
 دعوى

بن علي منيول أقام السيد الساعد بن أحمد الميموني دعوى يطالب فيھا السيد عمر 
 .بإفراغ قطعة األرض التي سمح له منذ عامين أن يسكن فيھا

√ 
 



 ٢٦٥

١٤٧٧ 
 ٥/دجنبر/م١٩٤٧ - ٢١/محرم/ھـ١٣٦٧
 دعوى

تدعي السيدة خديجة العروسي على صھرھا حمادي بن علي الحاج الريفي بأنه مدين 
 .لھا بمال يجب ان يؤديه لھا

√ 
 

١٤٧٨ 
 شھادتان
 شراء جنان. أواسط/ محرم/ھـ١٣١١ -١

زوجه رقية بنت أحمد الجيار : مخارجة بين ورثة السيد محمد بن محمد الرباج وھم
 .َوشقيقه أحمد وأوصى بالثلث للشاب سيدي محمد بن أحمد الزكاري

 اشترى السيد عبد الكريم بن احمد الزرھوني من البائعين له السيدة رقية جيارة -٢
 . لایر١٥٠ قدره َوالسيد محمد الزكاري الجنان الكائن بالطوابل بثمن

√ 
 

١٤٧٩ 
 نسخة رسمين

 شھادة. ١٣٣٧ ربيع الثاني ٢١ -١
شھد اللفيف بأن من جملة أمالك السيدة خديجة بنت محمد عمرو الخياط ربع الدار 
بزنقة الكواش بحومة الترنكات والتي ظلت كذلك إلى أن توفيت فورثھا كل من أختيھا 

وأسماء . ود عمرو الخياطفاطمة ورحمة وعصبھا ابن عمھا عبد السالم بن محم
المختار بن محمد أخوزان، المھدي بن علي الخياط، محمد بن محمد المدوري، : اللفيف

العياشي بن احمد الخياط، عبد السالم بن محمد الخياط، محمد بن أحمد الدسولي، 
العياشي بن محمد الخياط، محمد بن علي العباس، عبد السالم بن عبد السالم بن قريش، 

ن الصادق الخياط، عبد السالم بن محمد أخريف، محمد بن الشيخ الھاشمي ابن محمد ب
 .علي
 .ثم األداء.  التعريف بالخط والعالمة الثانية في الرسم اعاله-٢
√ 
 

١٤٨٠ 
 ٥/جمادى األول/ھـ١٣٣٠
 شھادة

المقدم أحمد بن الفقيه محمد بوجنة، عبد الكريم بن عبد السالم الزبير، عبد : شھد الشھود
ريم بن محمد الجزار، محمد بن الشيخ الھاشمي ابن علي، عبد السالم بن الحاج الك

بمعرفتھم للسيدة الزھرة بنت عبد القادر . محمد الھواري، األمين بن عبد هللا بوخبزة



 ٢٦٦

التايدي و أوالدھا محمد و امحمد و خدوجة وفاطمة أوالد السيد احمد الرشدي أن من 
 .الكائنة بحومة العيونجملة أمالكھم الثلثين من الدار 

√ 
 

١٤٨١ 
شھد سبع شھود بمعرفتھم للسيد محمد اورغي بحكم مجاورتھم ومخالطتھم له أنه باع 

 .عجل وبقرة في حال المرض وعلى وشك الھالك
 

١٤٨٢ 
 ھـ١٣٦٠ جمادى الثانية ١٧

 توكيل
وكلت السيدة رحمة البخات السيد محمد الطوبي لينوب عنھا في المحاكمة وسائر 

 .الخصامفصول 
 

١٤٨٣ 
 ھـ١٣٦٢ رجب ١٣

 توكيل
وكل السيد المدني الريفي الورياغلي السيد محمد أطوبي لينوب عنه ويقوم مقامه في 

 .المحاكمة والمخاصمة وسائر فصول الخصام كلھا
 

١٤٨٤ 
 ھـ١٣٥٥ ذو القعدة ١٥

 توكيل
ل وكل السيد أحمد السباعي السيد محمد أطوبي لينوب عنه في المحاكمة وسائر فصو

 .الخصام
 

١٤٨٥ 
 ١٨/ربيع الثاني/ھـ١٣٣٤
 شھادة

شھد شاھد أن يعرف السيد عبد السالم البروبي و ان الدار التي وقع فيھا الخصام بينه 
وبين أخيه وخاله وعبد القادر و اوالد العربي قد اكتراھا بالمزايدة من شقيقه المذكور 

 .اطله في الكراء رياال وولى عقدتھا للسيد محمد العمري الذي كان يم٥٥ب 
 

١٤٨٦ 
 ١٥/رجب/١٣٤٤
 وصاية



 ٢٦٧

 جعل السيد محمد مزيان الوصاية على جميع أوالده لشقيقه السيد لعمر
 

١٤٨٧ 
 ١٢/محرم/١٣٥٤

 شراء أرض
اشترى عادل من السيد أحمد أبو سيف واليھودي إبراھيم كوھين مناصفة بينھما أرضا 

 .في وطاء بني معدان من النصراني خوصي
 
 

١٤٨٨ 
 ٢٤/ربيع الثاني/ھـ١٣٠٦
 مفاوضة

شھد شاھد بمعرفته للسيد محمد العمراني ووالدته رحمة الفتوح و أخوانه من أمه أحمد 
 ومحمد العمراني و أنھم على مفاوضة واحدة في جميع ما ملكھم هللا

 
١٤٨٩ 
 ٣/صفر/ھـ١٣٦٢

 حكم في دعوى من المحكمة العليا لإلستناف الشرعي بالمنطقة الخليفية
خليفة قاضي العاصمة بثبوت الخيار للمدعية عائشة الفحصي على  صدر حكم من 

 .زوجھا محمد أموينك بين التطليق منه والبقاء معه
 

١٤٩٠ 
 م١٩٤٣-١١/جمادى األول/ھـ١٣٦٢
 توكيل

وكلت السيد فطومة بنت عبد هللا الجبلي السيد محمد الطوبي في طنجة لينوب عنھا في 
 .جميع أمورھا من بيع وقبض وإبراء

 
١٤٩١ 
 ٢١/رجب /ھـ١٣٦١
 توكيل

وكل السيد علي البغواني السيد محمد الطوبي لينوب عنه في المحاكمة والمخاصمة 
 .وسائ ر فصول الخصام وفي دعواه مع رحيمو المزكلي

 
١٤٩٢ 
 ١٠/رمضان/ھـ١٣١٠



 ٢٦٨

 وصية
أوصى السيد محمد جسوس أن الوصاية على أوالده بعد وفاته ھي لزوجته خدوج 

 .ده وھم محمد العربي ورقوش و ام كلثوم السمار وھي أم أوال
 

١٤٩٣ 
 ربيع الثاني/ھـ١٣١٢
 شھادة

 لایر إلصالح ٢٢أشھد الفقيه عبد السالم انه توصل من السيد عبد السالم السكريج ب 
 .مخزن بدار ھذا األخير

 
١٤٩٤ 
 ١٣/جمادى /١٣٤٧
 شھادة

من حلي ھو لھا أشھد السيد محمد ابن سعيد أن ما بيد زوجته السيدة عايشة زيدان 
 .وملكھا كما أنه أبراھا من جميع المطالب

 
١٤٩٥ 
 ٥/رجب/ھـ١٣٣٤
 شھادة

شھد اللفيف أن من جملة أمالك السيد محمد أخريف زينة المحفر في أرض خارج باب 
النوادر والتي ظلت كذلك إلى أن توفي فأحاط بإرثه كل من زوجته فاطمة مصطفى و 

 .أوالده منھا
 

١٤٩٦ 
 ٢/محرم/ھـ١٣٤٥

 جزاء ربع دار
 .وكلت السيدة خديجة النجار السيد محمد محرش في المحاكمة وسائر فصول الخصام

اجتزى السيد محمد الزكاري نيابة عن عمه من السيد محمد البقالي عن أوقاف السيد 
 عبد هللا الحاج ربع الدرا التي بزنقة القايد احمد

 
١٤٩٧ 
 ١٨/رجب/ھـ١٣٦٢
 شھادة

 .سيد المدني الورياغلي وبأنه ضعيف الحال والمعرفةشھد اللفيف بمعفتھم لل
 



 ٢٦٩

١٤٩٨ 
 ١٩/ھـ شعبان١٣٥٦
 دعوى

أقامت السيدة رحمة العروسي ضد مطلقھا علي فارس بسبب مماطلته في اإلنفاق عليھا 
 .وعلى ابنتھا وحملھا

 
١٤٩٩ 
 ١٧/شوال/ھـ١٣١٨
 إيالء

ر التي استشفعت ولت الحاجة رحمة زرقيق لربيبھا أحمد مصطفى جميع أجزاء من الدا
 . لایر٥٠من المشتري أحمد الطريس بمثل ثمن المستشفع به وھو 

 
١٥٠٠ 
 .شھادتان+ نسخة رسم واحد ١٧

 ھـ١٣٠٣ جمادى الثانية ١٩ -١
أوصى المعلم أحمد مكفول الحاج علي قمرين التطاوني الصمار حرفة أن : وصية

. عبد القادر قمرينالوصي على أوالده محمد وسالم وفاطمة ھي أمھم رقية بنت الحاج 
 .١٣٠٥ شعبان ٢٧قورنت وأثبتت في 

 ) نفس التاريخ أعاله (-٢
 رسم بيع أرض بقنطرة بوصفيحة

بحكم اإليصاء الذي تملكه السيدة رقية قمرين على أوالدھا في شركة عائشة بنت الحاج 
علي قمريل باعت ما كان في ملكھم من أرض قنطرة بوصفيحة للسيد أحمد بن الحاج 

 .غفور الطريسعبد ال
 . أشھدت عائشة بنت الحاج علي قمريل بأنھا سلمت الشفعة للمشتري أعاله-٣
√ 
 

١٥٠١ 
 ٢٧/رمضان/ھـ١٣٠٨
 توكيل

وكلت السيدة ام كلثوم بوھال السيد احمد النجار لينوب عنھا في شؤون الميراث الواجب 
 لھا من زوجھا

 
١٥٠٢ 
 ٧/شوال/١٣٣٦
 شھادة

 .د المختار الجزيري الجنان الموجود بباب جراحأثبت عدد من الشھود ملكية السي



 ٢٧٠

 
١٥٠٣ 
 ربيع األول/١٣٠٠

 بيع
 .اشترى السيد محمد جنون من البائع له اليزيد البقال جميع طرفين من األرض

 
١٥٠٤ 
 ٢٢/جمادى الثاني/ھـ ١٣٠٢
 اعتراف

 .اعترف السيد عبد القدر الربعي انه قبض من ولد عمه محمد واجبه
 

١٥٠٥ 
 ١٠/محرم/ھـ ١٣٠٥
 دعوى

تدعى السيدان احمد بن الحسين والحاج الھاشمي ريان حول متروك السيد الكاتمي الذي 
 .توفي لدى أحدھما فطلبه األخر ان يعطيه نصيبه في المتروك

 
١٥٠٦ 
 ١٥/رحب/١٣١٠
 توكيل

 وكل السيد علي بن عجيبة للسيد محمد الشعيري لينوب عنه في جميع أموره
 

١٥٠٧ 
 ١٢/جمادى األول/ھـ١٣١٩
 توكيل

 .السيد محمد الشيخ لينوب عنھا في في أمورھا(...) وكلت السيدة 
 

١٥٠٨ 
 ١٥/رجب/١٣٠١
 توكيل

 .وكل السيد محمد الزرھوني ابنه محمد لينوب عنه في جميع أموره
 

١٥٠٩ 
 ١٦/جمادى الثاني/ھـ١٣١٣
 توكيل



 ٢٧١

في بيع وكل صھره محمد أحداد لينوب عنه (..) يشھد السيد احمد بن الفقيه ان السيد 
 ...حقه في شركة أخته الطاھرة ألرض خربة

 
١٥١٠ 
 شھادة

 .اثبتا عدد من الشھود معرفتھم للسيد عبد السالم الكتاني
 

١٥١١ 
 ١٨/ذي القعدة/ھـ١٣١٢
 توكيل

 .وكلت السيد عبد الكريم الزكار السيد محمد المكناسي لينوب عنه في في أموره
 

١٥١٢ 
 ٢٦/شعبان/ھـ١٣٢٢
 دعوى

 نائب المحاجير السيد احمد بن حسين أمالك المحجور عبد الكريم لما كان تحت يج
بازينة قام النائب ببيع بعضھا ثم عزل الصوائر فقام أخوه احمد يطالب النائب بأخذه 

 .للصوائر ألنه ھو الذي ينفق على المحجور
 

١٥١٣ 
 ٨صفر١٣٠١

 إثبات دين
 . رياالت٤اعترف عدد من الشھود بأن في ذمتھم لليھود موسى بن البركي 

 
١٥١٤ 
 ٨/ربيع األول/١٣١١
 توكيل

 .وكل السيد علي الحزمي شقيقه محمد لينوب عنه في جميع أموره
 

١٥١٥ 
 ١٠/ربيع األول/١٣٠٠

 إثبات دين
 . لایر٨أشھد على نفسه الشاب عبد القادر الشابو أن بماله وذمته للذمي بن طليلة 

 
١٥١٦ 



 ٢٧٢

 ٢١/محرم/١٣١١
 وصية

  لایر للسيد عبد الرحمن بايص١٠إعطاء أوصى السيد محمد الزكيك ب
 

١٥١٧ 
 ١٩/شوال/ ھـ١٣٠٠

 إثبات دين
 لایر ثمن بضاعة ٣٥أشھد على نفسه السيد محمد غيالن أن بذمته للسيد محمد برادة 

 .ابتاعھا منه
 

١٥١٨ 
 ٤/ذي القعدة/ھـ١٣١٠
 توكيل

على وكلت السيد فاطمة اخطاب ولدھا محمد الحساني لينوب عنھا في التكلم دونھا 
 واجبھا في إرثھا من أختھا أمينة والبحث عنه

 
 ١٥١٩ 

 ١٧/رجب/١٣٠١
 اعتراف

 . رياال للسيد محمد برادة٧٥اعترف السيد أحمد الشاوني أن بذمته 
 

١٥٢٠ 
 ٣/جمادى األول/ھـ١٣٠٧

 إثبات دين
 لایر ثمن ٢٧أشھد على نفسه السيد امحمد بن زلوط ان في ذمته للذمي شلومو ما قدره 

 .حرير ابتاعھا منهأثواب من 
 

١٥٢١ 
 ٥/ذي الحجة/ھـ١٣٠٧

 إثبات دين
 رياال إلى ٤أشھد على نفسه حسن عبد القادر شابو ا أن بذمته للذمي يوسف الروفيل 

 الربع من سلف قبضھا
 
 ١٥٢٢ 

 ذي الحجة/١٣٠٥



 ٢٧٣

 توكيل
وكل عدد من األشسخاص للسي محمد بن العباس لينوب عنھم في قبض كل ما يمكن 

 .قبضه
 

١٥٢٣ 
 ٢٣/شوال/ھـ١٣٢٠

 قسمة تركة
لما توفيت السيدة رحمة حلحول أحاط بإرثھا أخواتھا من األب و كانت قد حبست الثلث 

 ...على أوالد سعيد
 

١٥٢٤ 
 ٢٠/محرم/ھـ ١٣١١
 وصية

 ١٢أوصى السيد محمد أفالد أن بعد وفاته يخرج عنه ثلث جميع متخلفه و يجھز منه ب 
 .ن رحمة بنت الرايس سعيد الريفي وبنتھا عايشةلایر إلى قبره والباقي يعطى للمرأتي

 
١٥٢٥ 
 ١٠/ربيع الثاني/١٣٢٠
 توكيل

 رياال من ٤٣وكل السيد أحمد الدوضار للسيد عبد القادر القادري من أجل قبض له 
 الورثة

 
١٥٢٦ 
 ربيع الثاني/ھـ ١٣٠٥
 توكيل

 ھاوكلت السيدة رقية صالح سيد فضول الرايس الزجيوي لينوب عنھا في كل امور
 

١٥٢٧ 
 ١٤/محرم/١٣٠٥
 شھادة

أثبت عدد من الشھود معرفتھم لعبد  السالم الخمسي ناظر زاوية الريسونية والذي 
 الزال يتولى شؤونھا

 
١٥٢٨ 
 ٢١/شوال/ھـ١٣١٢



 ٢٧٤

 شھادة
شھد الشاھد أنه يعرف السيد الزكيك و انه سمعه يقول بانه أعطى الثلث من متروكه 

 .ألخته رقية على سبيل الملك
 

١٥٢٩ 
 ١٥/شوال/ھـ١٣٠٣

 إثبات دين
 بليون ثمن ١٩أشھد على نفسه السيد محمد الفاللي أن بذته للسيد احمد التھامي الوزاني 

 كراء حانوت
 

١٥٣٠ 
 ھـ١٣١٠ صفر ٢٠

 شھادة
 .أثبت شاھد معرفته للسيد علي أحموت الذي ال وارث له

 
١٥٣١ 
 ھـ١٣١٩ ذي الحجة ١٧

 قسمة تركة
أحاط بإرثه زوجته رحمة وأخته خديجة وعصبه بيتا مال بعد وفاة السيد محمد السلمي ف

 .المسلمين
 

١٥٣٢ 
 ٢٢/صفر/ھـ١٣٢٠

 إثبات وصول حوالة
 يرد أحد األشخاص على الشريف محمد الزروالي أن الحوالة من سبع لایر قد وصلت

 
١٥٣٣ 
 ٦/صفر/ھـ١٣١٨
 شھادة

ن بملكھا فدان يعرف الواضح شكله في الرسم السيدة أم كلثوم الدليرو و معھا يشھد أ
 .بالقناطير

 
١٥٣٤ 
 ١١/ذو القعدة/ھـ١٣٢٠
 شركة



 ٢٧٥

أشھد على نفسه السيد عبد الرحمان الشويقر أن في ملكه حمارة خروبية اللون شركة 
 بينه وبين السيد احمد بن حساين إنصافا سوية

 
١٥٣٥ 
 ١٥/صفر/ ھـ١٣٢٣
 توكيل

ب عنھا في جميع وكلت السيد خديجة حمزة أمجيد صھرھا السيد الحاضر شابو لينو
 امورھا

 
١٥٣٦ 
 ھـ١٣٢١ جمادى الثانية ١٠

 إثبات دين
 . لایر للسيد محمد الصفار٢٥بذمة السيد عبد النبي الريري 

 
١٥٣٧ 
 ربيع األول/ ھـ١٣٠١
 شھادة
انه يعرف السيد المختار عبد الرحمان الودريسي معرفة تامة ويشھد بانه )إمضاء(يشھد 

 و شقيقته فاطمةتوفي فأحاط بإرثه زوجته وبنتاه 
 

١٥٣٨ 
 ١٩/محرم/١٣٠٤
 توكيل

 .زوجھا محمد الدويب ليقوم مقامھا في طلب حقوقھا... وكلت السيدة فاطمة
 

١٥٣٩ 
 ١٣/ربيع األول/ ھـ١٣١٧
 شھادة
أنه يعرف السيد احمد الحايك معرفة تامة ومعھا يشھد بأنه توفي و )إمضاء (يشھد 

 .أحاط بإرثه زوجته وبنته وعصبه أوالده
 

١٥٤٠ 
 ھـ١٣٠٦شعبان 

 شراء غرسة
 .اشترى السيد الحسن الحوز من البائع له محمد السردو غرسة



 ٢٧٦

 
١٥٤١ 
 ١٥/جمادى الثاني/ ھـ١٣٢٠
 توكيل

وكل الشقيقان محمد وعبد السالم البقالي شقيقھما احمد على طلب الحقوق وجلب 
 .المنافع

 
١٥٤٢ 
 ھـ١٣٠٥ جمادى الثانية ٢٦

 توكيل
 .عبد السالم النادي لينوب عنھم لجلب نصيبھم من اإلرثوكل عدد من الشھود للسيد 

 
١٥٤٣ 
 ٦/جمادى الثاني / ھـ١٣١٠
 شھادة

 .شھد خمسة شھود بمعرفتھم للسيدة فاطمة قنجاع و بانھا والدة الشاب أحمد
 

١٥٤٤ 
 ھـ١٣٠٨رجب 

 إثبات دين
 . لایر٤اعترف شاھد في ذمة للسيدة فاطمة العاقل 

 
١٥٤٥ 
 ٢٨/شعبان/ھـ١٣٢٠
 شھادة

أنه يعرف السيد احمد الشنتوف الصنھاجي معرفة تامة ومعھا ) إمضاء(يشھد صاحب 
يشھد بانه غاب منذ زمان إلى نواحي ريف ھو و زوجته ولم يظھر له أثر منذ ذلك 

 الحين
 

١٥٤٦ 
 ھـ١٣٠٦ ربيع الثاني ٤

 توكيل
 وكل السيد عبد هللا درجاج أخاه محمد لينوب عنه في جميع صوره

 
١٥٤٧ 



 ٢٧٧

 ٢٨/رصف/ھـ١٣١٣
 شھادة

يشھد صاحب اإلمضائ أنه يعرف الزوجين عبد الرحمان العمارتي والسيد عالية 
السوسي معرفة تامة ومعھا يشھد أن الزوجة لم تكن تملك شيئا وكانت قد مرضت قبل 

 .وفاتھا ولزم ذلك زوجھا مصاريف مرضھا من ماله الخاص
 

١٥٤٨ 
 ھـ١٣١٩ جمادى األولى ٤

 توكيل
 م الھاني ابن أخته محمد للبحث عن متروك والديهوكل السيد عبد السال

 
١٥٤٩ 
 جمادى األول/ھـ١٣٢٠
 شھادة

يشھد الواضح شكله في الرسم بمعرفته للسيد المختار البقالي و بأنه توفي فورثته شقيقته 
 .ھبة و أخوه ألمه أحمد الوشتامي وعصبه أوالد أعمامه

 
١٥٥٠ 

 ھـ١٣١١ربيع الثاني 
 توكيل

 .حزمري أخاه محمد لينوب عنه في طلب حقوقهوكل السيد على ال
 

١٥٥١ 
 ھـ١٣٣٠ جمادى األولى ٩

 شراء جنان
 .اشترى السيد اليزيد المكي من السيد العربي الكراصي الجنان الموجود ببو جراح

 
١٥٥٢ 
 ٤/ذي القعدة/ھـ١٣٣٧
 شھادة
 شاھد بان المرحاض الذي أحدثه السيد محمد بن حليمة في داره يضر بماء ١٢يشھد 

 .العين التي تعرف بعين سيدي عيسى وينجسھا
 

١٥٥٣ 
 ھـ١٣٤٠ شوال ١٣



 ٢٧٨

 كراء حانوت
 .اكترى السيد محمد مدينة من السيد أحمد داود الحانوت الموجودة بالخرازين

 
١٥٥٤ 
 ٩/جمادى األول/ھـ١٣١٩

 شھادة خبرة
شھد العارفان احمد مصطفى والعربي كركيش بعد وقوفھما على عين بقرة للحاج محمد 

 .زكاري فوجداھا مريضةال
 

١٥٥٥ 
 ھـ١٣٣٠ جمادى الثاني ١٥

 توكيل
 .وكل السيد أحمد الرھوني أخاه محمد لينوب عنه في جميع أموره

١٥٥٦ 
 صفر/ھـ١٣٣٢

 كراء حانوت
اكترى السيد محمد السمار وعبد القادر البجوقي من السيد احمد عزيمان حانوت 

 بالخرازين
 

١٥٥٧ 
 ھـ١٣٤٠ جمادى األولى ٢

 وصية
 . من متخلفه ويعطى للفقراء٣/١وصى السيد أحمد الركينة بإخراج أ

 
١٥٥٨ 
 ٣/جمادى الثاني /ھـ١٣٠٠
 تراضي

بإذن ناظر الوقاف السيد عبد الكريم الخطيب جدد السيد محمد الرھوني حانوت 
 الحبوس واتفق مع الناظر عند إخالئه إياھا بان يأخذ ثمن ما جدده أو يأخذ ما جدده

 
١٥٥٩ 
 ٣/مادى األولج/ ھـ١٣٢٢

 شراء نصف فدان
اشترى السيد التھامي الحداد من السيدة عائشة الخطيب نصف فدانھا المشاع بالنصف 

  لایر٧٥مع السيد احمد بنكيران بثمن قدره



 ٢٧٩

 
١٥٦٠ 

 ھـ١٣٥٢ جمادى األولى ٤
 وصية

 .أوصى السيد الشودري لزوجته آمنة على أوالده بإصاعات نظرية
 

١٥٦١ 
 ١٣/رمضان/ ھـ١٣٢٧

 ع أرضبي
أمر قاضي الجماعة بتطوان شيخ جماعة ابن أمھارون السيد عبد الوھاب أن يأخذ 

 لایر ليؤدي به الذين الثابت ١٥طرف أرض من أراضي السيد مفضل خرابوا بثمن 
 عليه للسيد احمد بن عزوز

 
١٥٦٢ 
 ٣/رجب/ ھـ١٣٠٧
 إبراء

ند خالھا حضرت السيدة أمينة الصغير وحازت من بيت المواريث ما كان لھا ع
 المرحوم احمد الزبير و أبرأت بيت المواريث مما كان لھا عنده

 
١٥٦٣ 

 ھـ١٣٥١ذي الحجة 
 إثبات رشد

 .لقد تم إثبات رشد السيد محمد الشودري وأنه ضلبط لما له
 

١٥٦٤ 
 ھـ١٣٠٩ ذي القعدة ١٥

 إبطال شھادة
 .لقد تم إبطال شھادة شخصين ألنھما من أھل الكذب

 
١٥٦٥ 
 ٩/ثانيجمادى ال/١٣٠٩

 إثبات دين
 لایر أخذھا منه ٢٠٠أثبت على نفسه السيد محمد العزاري أن بذمته للسيد العربي بنونة 

 على وجه السلف
 



 ٢٨٠

١٥٦٦ 
 ٨/ربيع األول/ھـ١٣٢٨

 إثبات دين
 بذمة السيد احمد داوود رياال للسيد اللبادي

 
١٥٦٧ 
 ١٨/جمادى الثاني/ھـ١٣١١
 شھادة

 بالسيدة حبيبة التھامي و أنھا توفيت فورثھا كل يشھد الواضح شكله في الرسم معرفته
 من أخواتھا لألب و ھم عبد السالم والسيد اخناتة

 
 ١٥٦٨ 

 ١٣/رجب/ ھـ١٣١٦
 إثبات دين

 لایر ثمن بالغي ٣١أشھد على نفسه السيد احمد البغدادي أن بذمته للسيد محمد داوود 
 .كان قد ابتاعھا منه 

 
١٥٦٩ 
 رجب/ ھـ١٣١٦

 جزي فدان
السيد محمد اللبادي والسيد الحاج محمد الزكاري من الناظر السيد الحاج محمد اجتزى 

 .بريشة فدان
 

١٥٧٠ 
 ١٨/رجب/ھـ١٣٢٠
 دعوى

 .ادعى السيد محمد الصردو على زوج اخته الذي سيطر على الخربة التي اجتزاھا
 

١٥٧١ 
 ربيع األول/ھـ١٣٠٤

لعلمي قدرا من المال شركةاعترف السيد محمد الحرير بانه قبض من السيد محمد ا
 ليتاجر به ويكون الربح بينھما مناصفة

 
١٥٧٢ 
 ٤/شعبان/ھـ١٣١٢



 ٢٨١

 دعوى
تقاضت السيدة فاطاطم بن روحوا من زوج أختھا المرحومة خدوج وھو السيد احمد 
زكار اليمين بأنه لم يخفي شيئا من تركة زوجته فأبرأته المتقاضية المذكورة من جميع 

 المتروك
١٥٧٣ 
 ١١/ى الثانيةجماد/ھـ١٣١١

 تقويم تركة
 .لقد قوم عدد من الخبراء تركة عبد القادر السوسي

١٥٧٤ 
 ٨/ربيع الثاني/ھـ ١٣٠٠
 شھادة

 .تم إثبات معرفة السيد المختار الزنابي و أن بذمته بسيطتين
 

١٥٧٥ 
 ٣/ذي الحجة/ھـ١٣٦١

 إثبات دين
 لایر ٩بن موسى أشھد على نفسه السيد محمد بن احمد النجار ان بذمته للذمي سمويل 

 .يؤديھا له بحلول فصل الربيع
 

١٥٧٦ 
 صفر/ ھـ١٣٦١
 تقديم

لقد تم تقديم السيد احمد بن حسين على أوالد أخيه المحرحوم محمد لينوب عنھم في 
 .المحاكمة

 
١٥٧٧ 
 ١/رجب/ ھـ١٣٥٠
 شھادة

توجه الشھدان عن إذن خليفة تطوان محمد بن عبد السالم  الريفي لفتح بيت لسيدة 
 . بن حساين الذي كان في اعتمار المعلم حلويمحمد

 
١٥٧٨ 
 ٥/رجب/ھـ١٣٠٨

 إثبات عدم الرشد
 .لم تم إثبات تبدير أم الولد احمد لوقس لماله



 ٢٨٢

١٥٧٩ 
 ذي الحجة/ھـ١٣٠٦
 شھادة

يشھد صاحب اإلمضاء أنه يعرف السيدة فاطمة امحلي ويشھد بأنھا توفيت فأحاط 
 .بإرثھاال اوالدھا

 
١٥٨٠ 
 ١٧/شعبان/ھـ١٣١١
 شھادة

 .لقد تم إثبات وفاة السيد عبد هللا بن ريسون
 

١٥٨١ 
 ١٢/ربيع الثاني/ھـ١٣١٧

 فرض نفقة
فرض قاضي تطوان نفقة الصبي محمد العربي بن المختار بن عيسى على والده بليون 

 ونصف في اليوم
١٥٨٢ 
 ٢/جمادى الثاني/ھـ١٣١١
 شھادة

 . ن تطوان مدة ثالث أشھرشھد خمسة شھود معرفتھم ألحمد الودراسي الذي تغيب ع
 

١٥٨٣ 
 ١٥/شعبان/ھـ١٣١٤
 رھن

قامت أم الولد علي حيون برھن قفطانھا عند الصوردو من أجل إطالق سراح ابنھا من 
 .السجن

 
١٥٨٤ 
 ١٠/ذي القعدة / ھـ١٣٢١
 توكيل

 وكل السيد الشريف احمد الوشتامي البقالي السيد الحاج محمد بن جلون على قبض ما 
 .أخيه لألم السيد المختار البقالييجب له في إرث 

 
١٥٨٥ 
 ١٣/شوال/ھـ١٣٥٣



 ٢٨٣

 ضمانة
ضمن السيد محمد بريشة بجانب المخزن ما عسى ان يترتب على السيدة فاطمة بريشة 

 .مدة غيبتھا في الحجاز  بقصد أداء فريضة الحج 
 

١٥٨٦ 
 ١٩/رجب/ھـ١٣٤٠

 كراء الدويرة
 .لدويرةاكترى الذمي سمويل من السيد محمد احساين جميع ا

 
١٥٨٧ 
 ١٦/ربيع الثاني/ھـ١٣٤٩

 إثبات دين
 . رياال للذمي اسحاق راغون٢٦بذمة السيد عبد السالم سيكرج 

 
١٥٨٨ 
 /ھـ١٣٥٨
 شھادة
 شخص بأنھم يعرفون السيدة السعدية المزكلدي معرفة تامة  ومعھا يشھدون ١٨يشھد 

الم الزروالي الذي بأنھا فقيرة ضعيفة الحال لذلك يحق لھا أخد مرتب والدھا عبد الس
 .مھنته جندي

 
١٥٨٩ 
 ١٣/شوال/ھـ١٣٦٠

 شراء تاكسي
اشترى السيد عبد السالم بوطاھر من السيد عبد السالم بوحديد سيارة مستعملة بثمن 

 . بسيطة ٥٣٠٠قدره 
 

١٥٩٠ 
 ١١/ذي الحجة/ھـ١٣٥٥
 شھادة

 .لقد تم إثبات معرفة السيدة ام كلثوم عودة و انھا توفيت
 

١٥٩١ 
 ١٢/بانشع/ھـ١٣٥٥

 شراء دار



 ٢٨٤

 .اشترى السيد احمد بن زيان دارا من أخيه المفضل
 

١٥٩٢ 
 ١٧/شوال/ھـ١٣٥٣
 ضمانة

 ٨٠٠ضمن السيد أحمد داوود شقيقه عبد الكريم الذي عزم على أداء فريضة الحج في 
 .بيسطة

 
١٥٩٣ 
 ١٦/شعبان/ھـ١٣٥٣

 شھادة خبرة
نجار على الجدار الذي وقف العارفان بأحوال البناء السيدان محمد كنون واحمد ال

فوجداه مشتركا بين الروض والدار ... يفصل بين الروض ودار ورثة عبد القادر
 .المذكورة

 
١٥٩٤ 
 ١١/جمادى الثاني/ھـ١٣٧١

 تحفيض أرض
 . أرض بريشة الموجودة بمدينة الدار البيضاء بالمحافظة العقارية٣/١لقد تم تحفيض 

 
١٥٩٥ 
١٥٩٦ 
 ١٤/رجب/ ھـ١٣١٣
 شھادة

ماعة أشخاص بمعرفتھم للودل المكي الحنفري و معه يشھدون بان خالته ھي  يشھد ج
 .التي تقوم على نفقته منذ توفيت أمه إلى أن توفي ھو نفسه

 
١٥٩٧ 
 ١٧/محرم/ھـ١٣١٦
 شھادة

 .لقد أثبت عدد من الشھود معرفتھم للصفاحة الموجودة قرب باب الرموز
 

١٥٩٨ 
 ١٨/ذي القعدة/ھـ١٣١٣
 شھادة



 ٢٨٥

 . من الشھود معرفتھم لمحمد سالمة و لولده محمد العاصب لجدهلقد أثبت عدد
 

١٥٩٩ 
 ١٣/جمادى األول/ھـ١٣٠٢
 دعوى

تنازع مجموعة من األشخاص حول موروث لم يتضح تفاصيل النزاع ألن الرسم غير 
 .كامل

 
١٦٠٠ 
 ١٢/جمادى األول/ھـ١٣٠٦
 تنزيل

 .ة الشامي منزلة اإلبنةاشھد على نفسه السيد الحاج محمد مزوز أنه أنزل ربيبته عائش
 

١٦٠١ 
 جمادى األول/ھـ١٣٠٣
 شھادة

أشھد اليھودي اسحاق بن طاطة أن الكوتين التي فتحھما بالخزين المنسوب بأصله 
لجانب األحباس بطنجة و المنسوب للسيد عبد القادر ابعير إنما فتحھما على وجه الخير 

 .بناء خزينة فله أن يغلقھاو االحسان و أن في الوقت الذي يريد السيد عبد القادر 
 

١٦٠٢ 
 ١٩/ذي القعدة/ھـ١٣١٣
 شھادة

  لقد تمت معرفة السيد عبد الرحمان السوسي  وأنه توفي
 

١٦٠٣ 
 ٦/ذي القعدة/ھـ١٣٠٣
 شھادة

 .لقد أثبت عدد من الشھود معرفتھم عبد القادر الغماري
 

١٦٠٤ 
 ٢١/جمادى الثاني/ھـ١٣٣٨

 كراء دار
 . السيد الفتوح دويرة بالقرب من الجامع العظماكترى السيد احمد بن يحيى من

 



 ٢٨٦

١٦٠٥ 
 ١/محرم/ھـ١٣٠٦
 ھبة

 .وھبت السيدة أمنة دليرو لولدھا من زوجھا محمد داوود جميع غرستھا التي ورثتھا
 

١٦٠٦ 
 ١٧/محرم/ھـ١٣٣٢
 شھادة

 .لقد أثبت عدد من الشھود معرفتھم المرأة عائشة البليدي و انھا توفيت
 

١٦٠٧ 
 صفر/ھـ١٣٠٢
 ةوصي

اوصت الوصيفة ربحة بن جلون أنه إن توفيت فإن حوايج الملوك التي تمتلكھا تعطى 
 .ألربابھا

 
 ١٦٠٨ 

 ١٥/جمادى الثاني/ ھـ ١٣١٧
 إثبات رشد

 .لقد أثبت عدد من الشھود معرفتھم للمراة فاطمة خنوس كما أثبتوا رشدھا
 

١٦٠٩ 
 ٩/جمادى األول/ھـ١٣٢٠

 قسمة تركة
الم الزكري فورثته أوالده محمد و احمد وعائشة و أمنة و توفي السيد الحاج عبد الس

 تمت مقاسمة التركة بين الورثة
 
 ١٦١٠ 

 ٦/شعبان/ھـ١٣١٥
 قسمة تركة

بعد ان توفي السيد مفضل العلمي فأحاط بغرثه أخوه محمد الذي رام بيع الجنان الذي 
 .كان في ملكھما في المحنش للسيد محمد الفتوح

 
١٦١١ 
 ٥/نيربيع الثا/ھـ١٣٤٥



 ٢٨٧

 شھادة
 .لقد أثبت عدد من الشھود معرفتھم لحسن وعبد القادر الجعيدي وانھما يتيمان

 
١٦١٢ 
 ٥/ ذي القعدة/ ھـ١٣٠٦

 قسمة تركة
توفي السيد الحاج محمد مازوز فورثته زوجتاه حبيب األديب والزھرة حلحول و اوالده 

 و أخذ كل واحد ما يستحقه
 

١٦١٣ 
 ھـ١٣٠٢
 شھادة

 ..فدان٢/١لشھود معرفتھم احمد الھياللي و كذا ملكيته لقد أثبت عدد من ا
 

١٦١٤ 
 ٨/رجب/ھـ١٣١٨
 دعوى

ادعى السيد الحاج محمد بكار على السيد احمد الزكري بأنه باع له فدان بحومة سيدي 
 دريس فتبين له بعد شراء أن الفدان يغمره الماء ويصبح مرجة غير صالحة للزراعة

 
١٦١٥ 
 ٣/رمضان/ھـ١٣٢٣
 شھادة
 . أثبت عدد من الشھود معرفتھم محمد وعبد السالم العباس و كذا انھما يتيمانلقد
 

١٦١٦ 
 ١٧/رمضان/ ھـ١٣٠٣
 شھادة

شھد السيدان عبد القادر العلوي وعبد الحق حديد بمعرفتھما للمرحوم أحمد الشاعر 
ورثه كل من زوجته خديجة العاقل وعصبه أوالد عمه و محمد وعبد الكريم وعبد 

 .القادر
 

١٦١٧ 
 ١٠/ذي القعدة /ھـ١٣٠٧

 قسمة تركة



 ٢٨٨

توفيت السيدة خديجة المساري فأحاط بإرثھا أختھا طاھرة و عائشة وبيت مال 
 .المسلمين

 
١٦١٨ 
 ١٧جمادى الول/ھـ١٣٠٠

 شراء جنان
اشترى السيد عبد هللا البناين من البائع له الحاج ابراھيم السوسي نيابة عن السيد احمد 

 السوسي جنان بدار مرسية 
 بالوثيقة توكيل ومشترا آخر

 
 ١٦١٩ 

 ١٥/شوال/ھـ١٣٣٢
 تحبيس دار

 .لقد حبست السيد عائشة السوسي دار بزنقة الحنك
 

١٦٢٠ 
 ٧-جمادى االول/ھـ١٣٣٦

 شراء جنان
اشترى السيد محمد أشبق من السيد محمد الغماري جميع مشتراه من جنان بثمن قدره 

  لایر٧٠
 

١٦٢١ 
 محرم/ ھـ١٣٠٧
 شھادة

وين  احمد وعبد الرحمان  الترجمان بمعرفتھا للمحوم محمد العمري و رثته شھد األخ
ھم أمه رقية العمري وشقيقته فاطمة و عصبه أبناء عمه محمد وعبد القادر العمري 

 .ويعرفان محمد ھذا وعبد الكريم أخوين شقيقين
 

١٦٢٢ 
 ٤/صفر/ھـ١٣٣٤

 شراءحانوت
 رياال سكة ٥٢٠لطوب حانوت بثمن قدره اشترى السيد الخمار البقالي من السيد محمد ا

 مخزنية
 

١٦٢٣ 



 ٢٨٩

 ٤/ذي الحجة /ھـ١٣٣٦
 شراء جنان

 . لایر مخزنية٣٢٥اشترى السيد اليزيد الرحماني من السيد عبد القادر الوھاراني جنان 
 

١٦٢٤ 
 ٢٠/شعبان/ھـ١٣٢١
 توكيل

وكل السيد أحمد الوشتامي محمد بنجلون  على قبض واجبه  من إرث أخيه لألم 
 .مختار بن الراضيال
 

١٦٢٥ 
 جمادى الثاني/ ھـ١٣١٨
 شھادة

 .يعرف الشھود المرحوم محمد بن احمد و أن ورثته ھم ولده عمر وعبد هللا والجاللي
 

١٦٢٦ 
 ٨/ذو القعدة/ھـ١٣١٠
 شھادة

يعرف الشاھد الواضح شكله في الرسم السيدة عايشة بنت عبد هللا الشفشاوني و بأنھا 
 . وعاصبھا بن عمھا المكي بن سالمتوفيت عنذ شقيقتھا رحمة

 
١٦٢٧ 
 ١٠/جمادى األول/ ھـ١٣٠٢
 وصية

أوصية السيد محمد الغلبزوري إن توفي فإن الوصي على أوالده ھو ابن عمه سعيد و 
 أن النظر له في جميع أمورھم

 
١٦٢٨ 
 /جمادى الثاني/ھـ١٣٢٩
 شھادة

ة أمالكه الغرسة يعرف الواضح شكله في الرسم الطيب بوھالل و يشھد بأن من جمل
 .الكائنة بالعدوة

 
١٦٢٩ 
 ١٣/شعبان/ ھـ١٣٨٨



 ٢٩٠

 شراء محفر
اشترى السيد عبد السالم الفياللي من السيد احمد الباكوري محفرا بمنافعه مرافقه بثمن 

 . لایر١٥٠قدره 
 

١٦٣٠ 
 ١٧/ذو الحجة / ھـ١٣٠٨

 قسمة تركة
ين و اروى الخيل توفي الحاج العياشي المسطاسي فأحاط بإرثه الذي يشمل على بيت

والنواويل والزريب المعز و الجنانات كل من ابنته رقية و عصبه ابن أخيه سالم، 
 .الحموش وعلي

 
 ١٦٣١ 

 ١١/ذو القعدة/ھـ١٣٣٨
 شھادة خبرة

شھد أرباب النظر و ھم السيد عبد السالم ارنيدة  ومحمد الوزراتي بعد وقفھما على 
 لایر قيمة ١٠العقلة فشھد أن قيمتھا عين الحضرة بغرسة الحاج أحمد داوود بباب 

 .صالح وسداد
 

١٦٣٢ 
 /ذي الحجة/ھـ١٣٠٤
 وصية

اوصى السيد عبد السالم داود إن حدث به حدث الموت فيخرج عنه ثلث متخلف في 
نصف الدرا الكائنة بالطرنكات ألحفاده فإن انقرضوا  فيرجع ذلك  إلى مسجد المسمر 

 .زاوية سيدي عبد القادر الجالليويخرج منه ما يكفي لسراج يكون بزنقة 
 

١٦٣٣ 
 ١٤/ربيع الثاني/ ھـ١٣١٣

 شراء دار
اشترت السيد فاطمة بيص من زوجھا أحمد الحدب دار سكناه بالربض األسفل بثمن 

 . لایر٤٠٠قدره 
 
 ١٦٣٤ 

 ١١/شعبان/ھـ ١٣١٣
 شھادة خبرة

ائط المشترك وقف العارفان المعلم عبد الكريم الزمي و محد النخشة على عين مادة الح



 ٢٩١

بين دار السيدة ھبة البقالية وام كلثوم الطيب فوجداھا مفتقرة ألصالح ما عدا ما جددت 
 .البقالية وعلى ام كلثوم أن تدفع لھا ثالث بساسيط

 
١٦٣٥ 
 ربيع األول/ھـ١٣٣٩
 حيازة

قبض السيد محمد الفاسي نائبا في القبض عن السيد احمد العدة من الحاج محمد بوسلھام 
 . وتضم الوثيقة رسو أخرى قبض فيھا الفسي المال لفائدة نائبه لایر٥٠٠

 
١٦٣٦ 
 ١٢/محرم/ھـ١٣١٢
 شھادة

يشھد الواضحان شكلھما في الرسم معرفتھما للسيدة عالية الحصار و بانھا توفيت 
 .فورثتھا زوجھا عبدهللا اشعاش وابن عمھا السيد محمد

 
١٦٣٧ 
 ٢٣/جمادى الثاني/ھـ١٣١٠

 بيع خربة
ستقرت الخربة الكائنة قرب باب النواد على ملك الحاج محمد بن األحمر رام بعد أن ا

 . لایر٢٠ابنه بيع نصفھا للحاج محمد العلوي بثمن قدره 
 

١٦٣٨ 
توكيلوكل السيد محمد الھادي وشقيقته خناتة السيد التھامي القادري لينوب /ھـ١٣١١

 .عنھما في طلب حقوقھما
 

١٦٣٩ 
 ذو الحجة/ھـ ١٣٠٥
 توكيل
ل الشقيقان و محمد بن يدير و شعيب ابن عمھما محمد لينوب عنھما في قبض ما وك

 يجب لھما في ابن عمھما السيد محمد بن يدير الذي كان ساكنا بني معادن
 

١٦٤٠ 
 /ھـ١٣٥٠

رسم يتعلق بتعيين القضاة رسم ناقص إال انه يشير إلى تعين القضاة في كل من مكناس 
 و فاس واصيال



 ٢٩٢

 
١٦٤١ 
 ١٠/الحجةذي /ھـ١٣٤١
 شھادة

يشھد الواضح شكله في الرسم معرفته بالسيد احمد الريسوني بأنه اليرى وال يسمع غير 
 أنه يفصح بالمراد و من ذلك اشھاده بتوكيله السيد محمد الليثي

 
١٦٤٢ 
 ١١/محرم/ھـ١٣٤٠
 توكيل

 .وكل السيد أحمد التليدي السيد محمد ريسون في إرثه من ابن عمه محمد التليدي
 

١٦٤٣ 
 ٧/صفر/ھـ١٣٢٤

 شراء عبد
 . لایر٤٥اشترى التاجر احمد مدينة من السيد محمد مولود عبدا بثمن قدره 

 
١٦٤٤ 
 رجب/ ھـ١٣٣٠

 شھادة خبرة
شھد العارفان عبد الكريم ماشن و العربي كريكش بعد وقوفھما على عين مرج النخلة 

 ٣٤ قيمة ذلك للحاج محمد جنينو فوجداه قدرعت الماشية ما فيه من األعشاب و ان
 .رياال قيمة سداد وإصالح في حق من قوم له أو عليه

 
١٦٤٥ 
 ٧/جمادى الثاني/ھـ١٣١٤

 شراء فدان
 . لایر٩٠اشترى السيد عبد هللا جنينو من السيد عبد الحق السلمي فدان بثمن قدره 

 
١٦٤٦ 
 ١٠- ربيع الثاني-ھـ١٣٢٤

 شراء اروى
ج عبد القادر بيص والحاج عبد الشسالم اشترى السيد محمد جنينو من البائعين له الحا

 . لایر٦٣٠الحساني اروى قرب باب توت بثمن قدره
 



 ٢٩٣

١٦٤٧ 
 ١٠/ربيع األول/ھـ١٣٣٠

كراء خربةاكترى السيد محمد الدولي من السيد احمد الحنديسي و من الشقيقين محمد 
لجانبين وعبد السالم  ولدي السيد المدعو المحجور الخربة الكائنة بالعيون مناصفة بين ا

 .بواجب شھري قدره ثالث باليين
 

١٦٤٨ 
 ٥/ذي الحجة/ھـ١٣٣٠

 شراء فدانين
 ١١١اشترى السيد عبد القادر اللبادي من الحاج عبد القادر اللبادي فدانيين بما قدره 

 لایر
 

١٦٤٩ 
 ١١/جمادى الثاني/ھـ١٣١٠

 شراء قطعة أرض
  رياال٤األرض ثمنه اشترى السيد محمد الھركال من السيد محمد المطالسي طرف من 

 
١٦٥٠ 
 ٦/شعبان/ھـ١٣٢٩

 شھادة خبرة
بعد وقوف العارفين العربي الشرقي و محمد مارين على عين خربيتي بالعيون فوجدا 

 أن مادة حائط األولى داعية للسقوط وكذلك الثانية حيث يخشى سقوطه
 

١٦٥١ 
 ٢٣/ذو القعدة/ھـ١٣٠٢
 شھادة

الصالح علي بركة ويشھد بأن أحق الناس يعرف الواضح شكله في الرسم ضريح الولي 
و أوالھم بالتقييم عليه و النظر في مصالحه ھو حفيده أبو عبد هللا سيدي الحاج محمد 

 .الرزيني
√ 
 

١٦٥٢ 
 عدة شھادات

 /محرم/ھـ١٣٠٨
 ١٥/محرم/ھـ١٣٣١٩
 ١٤/صفر/ھـ١٣١٩



 ٢٩٤

 ١/ربيع األول
 وصية

لزوجته عالية البكوري جعل السيد حسين أحطري الوصاية على أوالده من بعد موته 
 ). ھـ١٣٠٨أواسط محرم (

شھادة بمعرفة الشھود أن الدار الكائنة بالنيارين ھي للسيد الحسين أحطري الحساني 
بعد وفاة السيد احطري ورثته كل من ).  ھـ١٣١٩ محرم ١٥(األصل التطاوني الدار 

 المرحوم دار زوجته عالية و أوالده محمد واحمد و البتول و فاطمة حيث كان في ملك
 .كائنة بالنيارين

اشترى اإلخوان أحمد والعربي الباكوري مناصفة بينھما من البتول وفاطمة و ما ورثتاه 
 ) ھـ١٣١٩ صفر ١٤(في الدار المذكورة 

أوائل ( لایر ١٥٠اشترى العربي الباكوري من أخيه نصف الدار المذكورة بما قدره 
 ) ھـ١٣٢٦ربيع النبوي 

√ 
 
 ١٦٥٣ 

 ١٩/ي الحجة ذ/ھـ١٣١٢
 شركة

أشھد على نفسه السيد عبد الرحمان المصالحي أن تحت يده جدعة من جنس الخيل 
َشركة مع السيد الحاج محمد بن محمد اللبادي شركة مناصفة في األصل والنتاج و انه 

 . لایر١٠له بذمته 
√ 
 

١٦٥٤ 
 ١/ذو القعدة/ ھـ١٢٤٣

 شراء فدان
الحزمري من أخيه الطيب جميع واجبه من الفدان اشترى السيد عبد هللا بن قاسم البقال 

 مثاقيل غير أوقية سكة ٩الكائن بواد بني حزمر بالموضع المسمى عين اكال بما قدره 
 .تاريخه

√ 
 

١٦٥٥ 
 )١٩/اكتوبر/١٩٤٣(-١٩/ شوال/ھـ١٣٦٢
 شركة

اشھد السيد عبد القادر بن محمد بن شطاب أن تحت يده مجموعة من البقر على وجه 
نه وبين الصبي عبد الواحد بن محمد الدليرو مناصفة بينھما بمحضر والد الشركة بي
 .الصبي

√ 



 ٢٩٥

 
١٦٥٦ 
 ٤/ذو الحجة/ھـ١٣٥٥
 توكيل

وكلت السيد فاطمة بنت أحمد عدة صھرھا العربي بن أحمد ويدان لينوب عنھا في 
 قبض واجبھا من قيمة الفدان الكائن بباب الرموز

√ 
 

١٦٥٧ 
 ٢٥/جمادى الثاني/ ١٣٣٢
  خبرةشھادة

بعد وقوف العارفين محمد العمراني و محمد شرية على مجرى ماء للدار المشتركة بين 
السيد محمد الدليرو وشقيقيه عبد الكريم والسيد احمد وورثة السيد محمد بوعزيز الكائنة 
بالسانية قرب برج الفعة فوجداه مغلق باإلسمنت و أن بناءه قديم و بقاءه مغلق فيه 

 .ضرر على الدار
√ 
 

١٦٥٨ 
 ١٧/رجب/ھـ١٣٣٨
 شھادتان

َيشھد الواضع شكله في الرسم بأنه يعرف السيد محمد بن محمد اللوجري و بأنه توفي 
فأحاط بإرثه زوجته فامة بنت الفقيه محمد الحايك و أوالده منھا  محمد واحمد وخدوجة 

 ثم توفيت األم فورثھا اوالدھا المذكورون 
َالسيد محمد بن محمد اللوجري فدان بمرزوقة يشھد الشھود بمعرفتھم ان في ملك 

عبد الكريم بن محمد حيون، علي بن عياد المرابط، عبد السالم بن الھاشمي : الشھود(
المرابط، عبد الكريم بن حساين بانذر، أحمد بن حمان الرايس، احساين بن محمد باذر، 

ن الحاج عبد علي بن عيسى، محمد بن محمد أفلون، أحمد بن حساين بويسف، محمد ب
 )الھادي كريمص، محمد بن عبد السالم ھروس، أحمد بن الھاشمي قجاج، المعدانيون

√ 
 

١٦٥٩ 
 ١٩/ذي القعدة/ھـ١٣٣١

 شھادة خبرة
توجه العارفان محمد أشعاش ومحمد بن عبد الكريم الطوب إلى غرستين وفدانيين 

. ل واحد منھماخارج باب التوت المنسوبة لليھودي ابراھيم سرفطي للوقوف على حد ك
 ).بمحول الشھادة رسم تصميمي للغرستين(
√ 



 ٢٩٦

 
١٦٦٠ 
 ١/جمادى األول/ھـ١٣١٥

 إثبات دين
أشھد على نفسه السيد محمد بن علي بن سالم القھوجي أن بذمته للسيد محمد بن عبد 

 . بسيطة ونصف من قبل كراء القھوة بالترنكات١٣الخالق القطان 
√ 
 

١٦٦١ 
م بن محمد الخطابي الورياغلي الريفي انه وكل الطالب شھد العدل السيد عبد الكري

سيدي عبد الكريم بن الحاج محمد بن جلون التطاوني وفوض إليه في جميع اموره في 
 ) ھـ١٣١٩ صفر ٥في .(عمالة تطوان حتى يقدم بنفسه لتطوان

 .١٣١٩ صفر ١٨ثم تعريف بالخط والعالمة واإلثبات في 
√ 
 

١٦٦٢ 
 ٧/ ربيع الثاني  / ١٣١٠

أشھد مجموعة من أعيان مدينة الجديدة على أنفسھم بأنھم توافقوا على فرض ثمانية 
 عشر مائة لایر واربعة وسبعين رياال

√ 
 

١٦٦٣ 
 ١/ ذي الحجة / ھـ١٣١٠
 وصية

أوصت السيدة فرحة بنت فاطمة معتوقة مدينية بإخراج نصيب من حقھا لتجھيز 
 .جنازتھا

√ 
 

١٦٦٤ 
 ھـ١٣٣٤

 كراء االروى
يد أحمد داوود جميع األروى الموجود بباب أغطاس قرب باب التوت بمقدار أكرى الس

 . رياالت للكمندانطي ألبرطو كشطرو الذي بخدمة أمور المسلمين١٠
√ 
 

١٦٦٥ 
 ٣٠/ جمادى الثاني /ھـ١٣٥٠



 ٢٩٧

 شركة
أشھد كل من السيد الحاج محمد الرھوني و السيد سيدي أحمد بن سيدي محمد بن سيدي 

 . على ما بينھما من التجارة والمعامالتعبد السالم العلوي
√ 
 

١٦٦٦ 
 نسخة رسم واحد وفتوى

 ١١/ ذي القعدة /ھـ١٣٠٧
لقد أثبت الشاھد معرفته الحاج سعيد معتق التاجر الحاج حد بن محمد بن عبد العزيز 

ويشھد بأن وارثته ابنته السعدية وعاصبه التاجر . جسوس الذي توفي بجبل طارق
 . بن الحاج عبد الخالق شقيق الحاج حد جسوسالطاھر بن الحاج قاسم

 حجة ٢٦اإلثبات في . (والفتوى في موضوع وفاة الشخص في الغربة وإرث المعتوق
١٣٠٧( 

√ 
 

١٦٦٧ 
 ٤/يوليوز/ م١٩٥٣
 إلتزام

التزم الموقع بعدم تدخل المحكمة الشرعية في العقد الذي عقده للسيد حمادي الورياغلي 
 .لفقيه أحمد بن محمد الرھونيبتوقيع ا. في الخزين بالمصدع

√ 
 

١٦٦٨ 
 ١٢/شعبان/ھـ١٣٣٨
 شھادة

لقد أثبت أحد من الشھود معرفته السيد الحاج عبد السالم البروبي وشقيقه الحاج محمد 
وأن بملكھما ثمن واحد في جنان المحنش إلى أن باعاه للسيد محمد بن عبد القادر 

 .النجار
√ 
 

١٦٦٩ 
 ١٣٢٨ شعبان ٦

 محمد بن أحمد غرسية انه حبس الحانوت الكائنة بقيسارية الخرازين اشھد السيد الحاج
يصرف خراجھا في ضوء يكون قرب جامع غيالن من حومة المطمر، وقدم على ذلك 

 .السيد الحاج محمد الخطيب
√ 
 



 ٢٩٨

١٦٧٠ 
 ١٠/جمادى األولى/ھـ١٣٥٩
 توكيل

الصبيين عبد الواحد َلما بيده من التوكيل من قبل السيد محمد بن أحمد الركينة عن ولديه 
واحمد ومن قبل السيد الحاج العربي بن أحمد الركينة وكل السيد محمد بن محمد 

 .الدليرو السيد عبد السالم غجو لينوب عنه في المحاكمة
√ 
 

١٦٧١ 
 ) م١٩٤٠ يناير ٣٠ (٢٠/ذي الحجة/ھـ١٣٥٨
 توكيل

ي لينوب عنه في وكل السيد امحمد بن أحمد الركينة للسيد احمد بن عبد الرحمن اليدر
 .بيع واجبه في الدار الكائنة بحومة المالح وفي بيع واجبه من الفدان ببني معدان

√ 
 

١٦٧٢ 
 ) م١٩٤٠ فبراير ٢٦ (١٧/محرم/ھـ١٣٥٩
 عزل

َلقد قام السيد محمد بن أحمد الركينة بعزل صھره السيد محمد بن محمد الركينة من  َ
 .محمد الدليروثم وكل السيد محمد بن . التوكيل في حق ولديه

√ 
 

١٦٧٣ 
 ٩/ربيع الثاني/ھـ١٣٦٠
 دعوى

َلما كان السيد الدليرو وصيا على اوالد السيد محمد بن أحمد الركينة وقعت المحاسبة 
 .بينھما والتبرئة فيما يخص الحساب الجاري على ذلك

√ 
 

١٦٧٤ 
 ١٥/ذي القعدة/ھـ١٣٥٩
 محاسبة

 والسيد احمد الركينة في شأن لقد وقعت المحاسبة بين كل من السيد محمد الدليرو
 .الديون الثابتة على ھذا األخير

√ 
 

١٦٧٥ 



 ٢٩٩

 ٢٢/ذي القعدة/ھـ١٣٥٩
 عزل

َلقد قام السيد محمد الركينة بعزل السيد محمد بن عبد الكريم بن عبد الغفور اللبادي من . َ
 .ووكل السيد محمد بن محمد الدليرو. التوكيل في حق ولديه

√ 
 

١٦٧٦ 
 ) م١٩٤٠غشت  ٢٥ (٢١/رجب/ھـ١٣٥٩

 قبض الواجب بالنيابة
َقام السيد محمد بن أحمد الركينة من السيد محمد بن محمد الدليرو نيابة عن ولديه بأخد 

 .واجبھما من الوصية التي اوصى بھا والده لھما
√ 
 

١٦٧٧ 
 )١٩٤٠ فبراير ٢٦ (١٧/محرم/ھـ١٣٥٩
 عزل

َللسيد محمد بن محمد لقد قام السيد محمد الركينة بإبطال التوكيل بخصوص ولديه 
 .الركينة ووكل السيد محمد بن محمد الدليرو

√ 
 

١٦٧٨ 
 ٢١/صفر/ھـ١٣٥٦

 نسخة رسم 
َوكلت السيدة عشوش بنت الحاج محمد بن جلون للسيد محمد بن عبد الكريم اللبادي 

  ).١٣٥٩ جمادى الثانية ٢٠األداء واإلثبات في  (…لينوب عنھا في المحاكمة
√ 
 

١٦٧٩ 
 ھـ١٣٥٨
َب بين السيد محمد بن محمد الركينة وابن الوزير احمد الركينة في حظ ولديه من الحسا

 .الثلث الموصى ببعضه لھما من قبل جدھما الوزير
√ 
 

١٦٨٠ 
 )١٩٣٦ غشت ٢١ (٥/رجب/ھـ١٣٥٨

 التوصل بالواجب
َحاز السيد محمد بن احمد الركينة من وكيله صھره محمد بن محمد الركينة   أالف ١٠َ



 ٣٠٠

 .مائة بسيطة من قبل مستفاد الثلثبسيطة وثمان
√ 
 

١٦٨١ 
 ٥/جمادى األول/ھـ١٣٥١
 توكيل

وكل السيد محمد الركينة للسيد أحمد غيالن لينوب عنھا في قبضه من المرأة عشوش 
 ...بن جلون بعد المحاسبة

 
١٦٨٢ 
 ٢/رجب/ھـ١٣٥٧

 التوصل بالواجب
دي بخصوص قبض شھد السيد محمد الركينة أنه توصل من السيد عبد الكريم اللبا

 .نصيبه من الوصية
 

١٦٨٣ 
 ٧/ذي القعدة/ھـ١٣٥٧
 اعتراف

  بسيطة٥٠٠اعترف السيد محمد الركينة أنه حاز من السيد عبد الكريم الزكري
 

١٦٨٤ 
 ١٣/صفر/ھـ١٣٦٤

 شھادة مرض
 .لقد توجه شھيدين إلى بيت السيد محمد متجا إلى طنجة و الحظوا أنه طريح الفراش

 
١٦٨٥ 
 ١٨/رجب/ھـ١٣٦٥
 شھادة

 .أكد شاھد معرفته للسيد محمد متجا بن السيد احمد الركينة و أثبت أنه في احتياج
 

١٦٨٦ 
 ١٩/ربيع األول/ھـ١٣٦١
 توكيل

 ..وكلت السيدة ام كلثوم للسيد احمد الطوبي لينوب عنھا في المحاكمة
 

١٦٨٧ 



 ٣٠١

 ١٤/جمادى األول/ ھـ١٣٣٠
 قسمة تركة

وجته أمنة و أوالده و خلف الھالك دارا بعدما توفي السيد محمد الرھوني فورثته ز
 .وحانوتا

 
١٦٨٨ 
 ١٤/جمادى األول/ھـ١٣٤٠

 شراء دار
اشترى السيد احمد الجباري والسيد محمد الغماري من عدد من البائعين لھما جميع 

 .الدرا الموجودة بالسانية
 

١٦٨٩ 
 ٧/ذي الحجة/ھـ١٣٢٠
 شھادة

برودي وللسيد محمد المھدي و أكدوا أن لقد أثبت عدد من الشھود معرفتھم للسيد احمد ال
 . رياال٦٣الثاني قبض من األول 

 
١٦٩٠ 
 ١٩/شوال /ھـ١٣٠٨

 قسمة تركة
 من متخلف ألحفاده ٣/١بعدما توفي السيد احمد الھراس الشفشاوني فأوصى ب 

 .والمتمثل في الحمام الموجود بالخرازين
 

١٦٩١ 
 ٣/رجب/ھـ١٣٠٢

 قسمة تركة
ت عائشة و فاطمة و أم كلثوم مامي في الجنان فض بتقسيمه بعدما كان مشتركا األخوا

 بينھما
 
 ١٦٩٢ 

 ذي الحجة/ھـ١٣٠١
 شراء الدار

 دعوى
 .لقد تم شراء الدار بحومة العيون بزنقة العواد فتم تحبيسھا على الزاوية الريسونية

 .في البداية نشير أن الوثيقة طويلة جدا و يتعدى طولھا أربعة أمتار



 ٣٠٢

ه كان األخوان الشقيقان أحمد و مصطفى الدكالي مشتركين في تجارة ومضمونھا ھو ان
وكان األخ الكبي أحمد ھو المتصرف في ھذه التجارة إلى أنه بعد ذلك وقف خالف 
بينھما فلجئوا إلى القاضي اختار في ھذه النازلة في ذلك نجد فتاوي ورسوم الصلح ثم 

 نقيضھا وحكم دعوى، ثم عدم الرضى بالحكم
 

١٦٩٣ 
 ٨/صفر/ھـ١٣٦٠
 توكيل

وكلت السيدة عائشة الفحصي للسيد عبد القادر المراكشي لينوب عنھا في شأن ما تصح 
 .فيه النيابة بخصوص الدويرات بحومة األزھر

 
١٦٩٤ 
 ١٢/رجب/ھـ١٢٥٠

 قسمة شركة
بعدما توفي السيد علي الھاني فورثته زوجته خديجة و أوالده و خلف الھالك أثاث داره 

 تو ماعون حانو
 

١٦٩٥ 
١٦٩٦ 
 رجب/ھـ١٣١٠
 شھادة

 .شھادة محمد حموذى السلماني على نفسه بشأن شباك الصيد
 

١٦٩٧ 
 ٩/جمادى الثانية/ھـ١٣٣٠
 توكيل

وكل السيد عبد الكريم الخطابي للسيد عبد الكريم بن جلون لينوب عنھا في جميع 
 .اموره

 
١٦٩٨ 
 ٢٤ھـ محرم ١٢٨٩
 عتق أمة

 .مة وتسمى ياسمين أوصى السيد أحمد الرزيني بعتق أ
 

١٦٩٩ 



 ٣٠٣

 ١٨/صفر/ھـ١٣٣٠
 التوصل بالواجب

 .أشھد على نفسه السيد احمد داوود أنه قبض من صھره جميع واجبه من قطعة األرض
 

١٧٠٠ 
 

 ١٠/محرم/ھـ١٣٥٦
 زواج

  لایر١٠٠تزوج السيد محمد العصوي من األنسة حبيبة شقور و أعطاھا صداق مقداره 
 

١٧٠١ 
 ١٣/شوال/ھـ١٢٨٨
 وصية
ى السيد محمد عبد الكريم داوود أنه إذا حدث و توفي ان تكون زوجته السيدة أمنة أوص

 الدليرو ھي الوصية على أوالده في كل األمور
 

١٧٠٢ 
 ٨/جمادى األول/ھـ١٣٣٧

 شراء زينة حانوت 
اشترى السيد الحاج أحمد داوود من البائع له السيد احمد العمارتي جميع زينة حانوت 

 .مع السلعة
 

١٧٠٣ 
 ٣/رجب/ھـ١١٢٩

 شراء فدان
اشترى السيد محمد داود نائبا في الشراء عن زوجته منانة لوكس وعن شقيقته فاطمة 

 .من البائع له والده فدان سقوي
 

١٧٠٤ 
 ٢٣/رجب/ ھـ١٢٦٢

 كراء حانوت
اكترى السيد الحاج عبد الكريم لوكس نائبا عن نجل الوالي سيدي علي بن ريسون للسيد 

 .حاونت بسوق بركةاحمد داوود جميع ال
 

١٧٠٥ 



 ٣٠٤

 رمضان/ ھـ١٣٦١رمضان 
 طالق

طلقت السيدة خديجة بن محبع من زوجھا عبد السالم الحمراني و مع فرض نفقة لبنته 
 .ربيعة

 
١٧٠٦ 
 ٣/جمادى /ھـ١٣٢١
 شھادة

يشھد جماعة من األشخاص بمعرفتھم للسيد عبد السالم بن عياد المعرفة التامة و 
نذ مدة و اال يعرفون مكانه و ترك بنته فاطمة مفتقرة لمن يشھدون بانه غاب عن بلده م

 .يعقد زواجھا مع خطيبھا
 

١٧٠٧ 
 رمضان/ھـ١٢٤٨
 دعوى

رفع أشخاص شكوى إلى أحد األمراء ضد السيد الحاج محمد لوكس وشقيقه و أوالده 
لكون أخد أموال بيت مال المسلمين و ذلك بحكم و اليته على مرسى تطوان و اشترى 

 .من العقار و يطالبون بمصادرة أمالكهبھا عددا 
 

١٧٠٨ 
 رمضان/ ھـ١٢٢٥
 وصية

أوصى السيد الطيب بن رحمون ان قدر هللا موته يخرج من متخلفه الثلث وتعتق منه 
  أيام ٧أمة مؤمنة ويجھز إلى قبره وقراءة القرأن على قبره 

 تضم الوثيقة قسمة تركة بن رحمون و بعض المشترات لبعض األوصول
 

١٧٠٩ 
 شوال/ھـ١٢٢٥
 زواج

تزوج السيد عبد الركيم الدليرو والشابة شاشة الحزمري بصداق يتكون من قفطان و 
 .أمة تقوم على خدمتھا

 
١٧١٠ 
 ١٠/محرم/ھـ١٢٧٧

 شراء أمة



 ٣٠٥

 ...اشترى السيد محمد اللبادي من البائع له النزاني أمة إسمھا فاطمة زنجية
 

١٧١١ 
 ٨/جمادى األول/ھـ١٢٥٩

 شراء حانوت
ن كانت حانوت الصواغين مشتركة بين السيدان عبد السالم مدينة و بين محمد بعد أ

 مدينة و فاطمة مدينة فباعوھا للسيد محمد اللبادي
 

١٧١٢ 
 ١٩/جمادى الثانية/ھـ١٣٢٥

 شراء غرسة
اشترى السيد محمد الدليرو من البائعة له السيدة خدوج الصردو نائبة عن نفسھا و عن 

 .جل اإلنفاق على أوالدھا المحاجيراوالدھا غرسة و ذلك لأل
 

١٧١٣ 
 ١٨/جمادى األول/ھـ١١٨٤
 ھبة

 .وھب السيد الحاج عبد الكريم مدينة لولده الصبي عبد القادر نصف غرسة
 

١٧١٤ 
 ١٧/محرم/١٢٨٧
 شھادة

يشھد صاحب اإلمضاء أنه سمع من السيدة خديجة بن ريسون أنھا قبلت تزويج ابنتھا 
 .رار صداق أختھاللشريف احمد بن ريسون على غ

 
١٧١٥ 
 ١٢/جمادى األول/١٣٣٥
 شھادة
 . شاھد انھم يعرفون فدان الظھار و معه يشھدون ملك ألوالد الحاج الصردوا١٢يشھد 

 
١٧١٦ 
 ١٠/جمادى الثاني/١٣٠٧

 إثبات دين
 مثقال من ٤٣شھد على نفسه المعلم محمد البنزي أن في ذمته للسيد ناظر األحباس 

 .جراء كراء حانوت



 ٣٠٦

 
١٧١٧ 
 أوائل/شعبان/١١٩٤
 ھبة

 .وھبت السيدة رحمة مدينة لبنتھا رقية مدينة مجموعة من الحلي الذھبية
 

١٧١٨ 
 ٢٤/ربيع الثاني/١٠٩٢
 وصية

اوصى السيد الحاج محمد مدينة إذا توفي أن يخرج عنه ثلث متخلفه و يحبس جزء منه 
 .على الفقراء والباقي ألوالد بنته رقية

 
١٧١٩ 
 ٢٠/رجب/١٢٢٧
 ة في الميراثمسامح

حضر السيد احمد مدينة و زوجته عائشة راغون و أشھدا على نفسيھما انھما سمح 
 )أمھا(البنة بنتھما فاطمة في حقھما في إرث ابنتھما 

 
١٧٢٠ 
 رجب/١٣١٨
 دعوى

ادعى السيد محمد بن رابح على السيد العربي امسطاس أنه بنى دارا بالقرب من داره و 
 .عد نزاع طويل تصالحاو ب... ھو على داره قنطرة

 
١٧٢١ 
 شوال/ھـ١٢٠٣
 وصية

أوصى السيد الحاج احمد مدينة إن قدر هللا موته أن تكون زوجته عائشة راغون ھي 
 .الوصية على أوالده

 
١٧٢٢ 
 ٨/شوال/ھـ١٢٠٨

 شھادة خبرة
 .وقف السيدان عبد القادر المعمي وقاسم  العطار على جنان و قومو ما ألم به من فساد

 



 ٣٠٧

١٧٢٣ 
 أواسط/جمادى األول/ھـ١١٨٤
 ھبة

 .وھب السيد عبد الكريم مدينة لولده الصغير عبد القادر نصف غرسة
 

١٧٢٤ 
 ١٦/ربيع الثاني/ھـ١٢٣٤
 وصية

أوصى السيد عبد هللا مدينة إن توفي أن يخرج من متخلفه الثلث و يوقف على واجبه في 
 .الحمام و يفرق الخبز على الفقراء والباقي يعطى ألوالد اوالده

 .تضم الوثيقة رسم قسمة تركة مدينة
 

١٧٢٥ 
 ٦/صفر/ھـ١٢٥٤

 شراء غرسة
لما كانت غرسة مجھولة المالك أالت إلى بيت المال المسلمين فأراد نائبه السيد علي 

 .عزمان بيعھا فاشتراھا السيد محمد اللبادي بعد المزاد
  

١٧٢٦ 
 جمادى الثانى/ ھـ١٢٢٥

 جزي فدان
ا للحبوس على الضعفاء والنصف األخر ألوالد راغون جاء كان أحد الفدادين نصفه ملك

فحضر نائب الحبوس و ... جماعة من الذميين و طلبوا أن يجزى لھم ليبنوا به سكناھم
 .نائب أبناء راغون و أجزوا الفدان

 
١٧٢٧ 
 رجب/ھـ١١٧٠

 شھادة كرامة الوالي سيدي  علي بن ريسون
 سيدي علي بن ريسون بحيث يذكر بعض يذكر كاتب الوثيقة أنه يجب االعتراف بوالية

 أن ماء البحر أصبح حلوا عذبا بعد شرب الولي منه في تلك اللحظة: كرامته من ذلك
 

١٧٢٨ 
 ١٢/محرم/ھـ١٣٣٣

 رجعة من طالق
لما صدر الطالق من السيد محمد المحجوب على زوجته منانة الحناش حضرا لذا 



 ٣٠٨

 .العدول وأشھدوا على نفسيھما انھما تراجعا
 

١٧٢٩ 
 شوال/ھـ١٢٣٨
 زواج

  لایر و حايك٣٠تزوج السيد محمد بن عياد زوجته رحمة الماللي بصداق قدره 
 

١٧٣٠ 
 ١١/رجب/ھـ١٣٦١
 زواج

 تزوج السيد محمد البقالي زوجته فطومة البردعي 
 تزوج السيد محمد العلمي زوجته فطومة البردعي

 . البردعيبالوثيقة عدد من عقود الزواج والطالق ورجعات للسيدة فطومة
 

١٧٣١ 
 ١٧/محرم/ ھـ١٣٣٥
 زواج

 . لایر فضة٥٠تزوج السيد الحسين حمودان و الشابة خديجة الھرار بصدق قدره 
 

١٧٣٢ 
 ذي الحجة/ھـ١١٥٤
 شھادة

يشھد أشخاص انھم يعرفون السيد محمد الرزيني و معه يشھدون أن بنت أخته ھنية ھي 
 تحت حضانته منذ عام

 .وبيت المال في متروك والد البيتبالوثيقة تقاسم بين الرزيني 
 .بالوثيقة رسوم أخرى من قسمة تركة ووصية و مفاصالت لعائلة الشربي

 .الوثيقة كبيرة الحجم
 

١٧٣٣ 
 ذي القعدة/ھـ١١١١

 تقاييد وشھادات
ھذا الرسم به تقييد  ما وجد في بعض النسخ القديم في حكاية الشيخ سيدي العلي المكنى 

 .تهأبو سالم بن يحيى وكرام
يشھد اللفيف الواضعين شكلھم في الرسم أنھم يعرفون الشريف سيدي بوزكري بن 

 الجاللي من ذرية أوالد سيدي علي أبي سالم المتصل نسبھم بسيدي بن دريس 



 ٣٠٩

ھـ تنص على وجوب التوقير ١٢٨٨ھـ إلى سنة ١٢١٣ظھائر سلطانية من سنة 
 ة أوالد سيدي علي بن سالمواالحترام للشرفاء أوالد سيدي بوزكري الجاللي من ذري

 
 ١٧٣٤ 

 ١٦/رجب /ھـ١٣١٢
 زواج

 .تزوج السيد محمد السعيد من السيدة فطومة المقدم على صداق قدره رياال
 

١٧٣٥ 
 ٤/شوال/ھـ١٢٩٩
 زواج

 دراع من ٣٠ مثقاال مع ٣٠تزوج السيد محمد النوينو باألرملة خدوج بصداق قدره 
 .الثوب

 
١٧٣٦ 
 ذي الحجة/ھـ١٣١٧
 زواج

 . لایر٥السيد علي المسطاس من السيد فاطمة قنجاع بصداق قدره تزوج 
 

١٧٣٧ 
 ١٦/شعبان/ھـ١٢٦١

 طالق الخلع
اختلعت السيدة العالية العربي من زوجھا سالم أفيالل بوديه منھا وبذلك طلقت طلقة 

 .واحدة خلعية
 

١٧٣٨ 
 ٨/محرم/ ھـ١٣٨٣
 طالق

 القا ثالث طلق السيد عبد القادر الحراق زوجته أمنة المعدني ط
 

١٧٣٩ 
 ٤/شوال/ھـ١٢٩٤
 زواج

  مثاقيل١٠٠تزوج الشاب عبد السالم البحتيتي األنسة رحمة المسطاسي بصداق قدره 
 



 ٣١٠

١٧٤٠ 
 ١٢/ربيع الثاني/ ھـ١٣٣١
 زواج

 . لایر٨تزوج السيد محمد الدمانتي من السيدة رحمة التجاني على صداق قدره 
 

١٧٤١ 
 ١/جمادى الثاني/ ھـ١٢٨١
 زواج

 . مثقال ٣٠د أبريك الخطيب من اآلنسة خدوج أفيالل على صداق قدره تزوج السي
 

١٧٤٢ 
 ١١/صفر/ھـ١٣٣٣

 طالق الخلع
اخلعت السيدة الحنوتي من زوجھا أحمد بن الحبيب بالزم عدتھا و بالحمل إن ظھر إلى 

 .وضعه فطالقھا طلقة واحدة خلعية
 

١٧٤٣ 
 ٥/جمادى الثاني/ ھـ١٢٩٢
 طالق

 مه زوجته خدوج التليدي طلقة بائنةطلق الحاج عبد هللا ما
 

١٧٤٤ 
 ٧/ربيع األول/ھـ١٢٨٨

 طالق الثالث
 .طلق الحاج عبد هللا مامه زوجته ام كلثوم جنينو طالق بثالث

 
١٧٤٥ 
 ٣/ذي القعدة/ ھـ١٢٩٢
 زواج

 . دارھيم٢٠تزوج السيد محمد الشركي األنسة فاطمة الفاللي على صداق قدره
 

١٧٤٦ 
 ٤/محرم/ ھـ١٣٢٨
 زواج
 . سكة مخزنية١٦٠ج السيد محمد حبول األنسة عايشة غجوا على صداق قدرهتزو



 ٣١١

 
١٧٤٧ 
 ٤/ربيع الثاني/ ھـ١٣٣٠
 زواج

 . لایر٨٠تزوج السيد محمد الغماري األنسة أمينةالبقال على صداق قدره
 

١٧٤٨ 
 ١٣/جمادى /ھـ١٣٤٢
 زواج

 . فرنك٩٠تزوج السيد أحمد السباعي األنسة خديجة غانم على صداق قدره 
 

١٧٤٩ 
 ھـ١٣٣٣

 . لایر٨تزوج السيد سالم البازي باألنسة عويشة بنت محفوظ على صداق قدره 
 

١٧٥٠ 
 ١٠/ربيع األول/ ھـ١٣٢٣
 زواج

تزوج السيد أحمد الخراز من األنسة عائشة الدليرو على صداق مشتمل ھدية و مسمسم 
 . فضالت١٠و
 

١٧٥١ 
 ١٨/جمادى الثاني/ھـ١٣٧٥
 طالق

 .ي زوجته فاطمة المرابط طلقة واحدة بائنةطلق السيد احمد الجدير
 

١٧٥٢ 
 /ھـ١٣٣٥

 طلقة خلعية
 .اختلعت السيد رحمة شقور من زوجھا العربي البقوي بالزم عدتھا وبقيت صدقھا

 
١٧٥٣ 
 ١٠/رجب/ ھـ١٣٦٠
 زواج

 . لایر١٠٠تزوج السيد محمد العمريت األنسة الزھرة العمراني على صداق قدره 



 ٣١٢

 
١٧٥٤ 
 ١٧/نيربيع الثا/ ھـ١٣٦٢
 زواج

 لایر دراھيم ٣٠تزوج السيد عبد الرحمان أقلعي السيدة فطومة بنسالم على صداق قدره 
 .إسبانية

 
١٧٥٥ 
 ٥/رمضان/ ھـ١٣٥٣
 طالق

 .طلق السيد محمد العريشي زوجته رقية بن جلون طلقة واحدة بائنة
 

١٧٥٦ 
 ١٤/رمضان/ ھـ١٣١٢
 زواج

 لایر واربع ٢٠على صداق قدرهتزوج السيد محمد بن يمون األنسة خدوج البنزي 
 .شرابيل

 
١٧٥٧ 
 ٢٤/ذو الحجة/ ھـ١٢٣٣
 زواج

 .تزوج الوصيف فرج طنين  األنسة رحمة العاقل
 
 ١٧٥٨ 

 ٢١/ذو القعدة/ ھـ١٣٢٦
 زواج

 . لایر٤٠٠تزوج السيد محمد الصقلي األنسة رقية بايص على صداق قدره 
 

١٧٥٩ 
 ١٧/شعبان/ ھـ١٢٥٥
 زواج

 ٨٠ي األنسة عائشة بن يحيى الترغي على صداق قدره تزوج السيد احمد المسطاس
 ..مثقال دراھم سكة

 
١٧٦٠ 



 ٣١٣

 ٢٧/ربيع الثاني/ ھـ١٢٠٠
 زواج

 .تزوجت رحمة خادم راغون من مملوكه مرزوق  
 

١٧٦١ 
 ١٣/نوفمبر/ ١٩٥٥ -١٧/ربيع األول/ ھـ١٣٧٥
 طالق

 طلق السيد عبد السالم السماتي زوجته عشوشة الفاللي طلقة واحدة بائنة
 

١٧٦٢ 
 محرم/ ھـ١٢٨٨
 زواج

 مثقال أنكحه إياھا ١٥١تزوج السيد محمد زكري األنسة فاطمة داوود على صداق قدره
 .شقيقھا محمد 

 
١٧٦٣ 
 جمادى األولى/ ھـ١٢٤٤
 زواج

 .تزوج السيد عبد هللا مامي األنسة عائشة بنت عمه على صداق من جملته أمة
 

١٧٦٤ 
 ١٦/جمادى الثاني/ ھـ١٢٦٤
 زواج

سيد محمد بن عبد الكريم داوود األنسة أمينة الدليرو على صداق جملته مسمسم تزوج ال
  مثقاال و غيرھا من الحلي واألثواب٦٠قيمته 

 
١٧٦٥ 
 ١٥/ذو القعدة/ ھـ١٢٨٠
 زواج

 مثقال وغيره ٣٠٠تزوج السيد احمد الرزيني األنسة خديجة اللبادي على صداق قدره
 .من األثاث وقفطان وأثواب

 
١٧٦٦ 
 ربيع الثاني / ھـ١٢٣٤
 زواج



 ٣١٤

تزوج السيد عبد الكريم اللبادي األنسة عائشة راغون على صداق جملته من لباس و 
 .أثاث إضافة إلى أمة

 
١٧٦٧ 
 ذو القعدة/ ھـ١٢٨٩
 زواج

 . مثقال١٥٠تزوج السيد عبد السالم المرنيسي األنسة فاطمة مامي على صداق قدره
 

١٧٦٨ 
 /ھـ١٢٨٨
 زواج

 .اري األنسة عائشة الصردو تزوج السيد محمد الفزك
 

١٧٦٩ 
 /شعبان/ ھـ١٢٨٦
 زواج

 .تزوج السيد محمد الرھوني األنسة أمنة مامي
 
 ١٧٧٠ 

 ١٥/ـشعبان/ ه ١٢١٥
 زواج

   مثقال٧٥تزوج الشاب عبد الكريم المليح األرملة عالية المليح  على صداق قدره 
 

١٧٧١ 
 ٣/صفر/ ھـ١٢٦٥
 زواج

 ٨ مثقال و ١٠٠عالية اليعقوبي على صداق قدرهتزوج السيد احمد العمارني األنسة 
 .فضالت إلى غير ذلك مما يستعمل لزينة العروس

 
١٧٧٢ 
 صفر/ ھـ١٢٠٩
 زواج

 .تزوج السيد محمد راغون األنسة فاطمة مدينة 
 

١٧٧٣ 



 ٣١٥

 صفر/ ھـ١٢٣٦
 زواج

تزوج السيد عبد الغفور كنون األنسة ام كلثوم الصردو على صداق جملته ما يستعمل 
 .عروس و األثاثزينة ال

 
١٧٧٤ 
 ٧/جمادى الثاني/ھـ١٢٦٤
 زواج

 .تزوج السيد محمد جردو األنسة فاطمة امامي على صداق
 

١٧٧٥ 
 ١٨/ربيع الثاني/ ھـ ١٢٩٥
 زواج

 مثقال دارھيم ٣٠تزوج السيد محمد الخنوس األنسة طاھرة الصلحي على صداق قدره 
 .مع حايك ومطابر

 
١٧٧٦ 
 ٧/شعبان/ ھـ١٢٨٥
 زواج

  مثقال سكة٤٠٠سيد عبد القادر القطان األنسة فاطمة اللبادي على صداق قدره تزوج ال
 
 ١٧٧٧ 

 م١٨٤٩ = ٨/ذو القعدة/ھـ١٢٦٥
 زواج

تزوج السيد علي بن محمد اللبادي بنت عمه أم كلثوم  على صداق جملة ما يستعمل 
 .لزينة العروس إضافة إلى بعض األثاث و أمة و أثواب

 
١٧٧٨ 
 م١٨٤٩ = ١٥/ذي الحجة /ھـ١٢٦٥
 زواج

تزوج السيد عبد الرحمان بن قائد تطوان السيد محمد اشعاش األنسة فاطمة اللبادي على 
 .صداق جملته ما يستعمل لزينة العروس و أثواب متنوعة و أمة

 
١٧٧٩ 
  ھـ١٢٤٣ محرم ١٣



 ٣١٦

 عتق أمة
بن أشھد السادة الحاج محمد الموفق والحاج عبد الكريم بن عبد السالم اللبادي ومحمد 

الحاج المھدي اللبادي التطاونيون األندلسيون على انفسھم أنھم أعتقوا المة فاطمة 
المشتراة من الحاج عبد الكريم بن الحاج محمد اللبادي ونجزوا عتقھا عن المرحومة 

 .عائشة بنت محمد اللبادي
√ 

١٧٨٠ 
  ھـ١٢٧٧ محرم ٢٧

 وصية بعتق أمة
لعربي الشودري التطاوني المستقر أوصى التاجر السيد محمد العربي بن محمد ا

بالسكنى وقته بشفشاون أنه بعد وفاته تعتق وصيفته سعادة، على ان تبقى مع اخيه من 
 .األم األمين التاجر السيد أحمد بن عبد السالم بنونة التطاوني المستوطن حينه بشفشاون

√ 
 

١٧٨١ 
  ھـ١٢٩٣ صفر ٩

 شراء عبد
رحوم عالل الشريف الفياللي الشفشاوني من اشترى الطالب سيدي الحاج محمد بن الم

البائع له السيد أحمد بن علي بن عبو الزجلي التغليثي المستقر وقته بقبيلة عبدة بدوار 
 .بن محمدن وصيفا اسمه سالم

وحوله شھادة من السيد المختار البقالي انه باع نائبا عن الحاج محمد الفياللي المذكور 
حمن اللبادي، وتحرر الوصيف على شقيقه السيد عالل وصيفه المذكور للسيد عبد الر

 . ھـ١٢٩٦ جمادى األولى ٩اللبادي رحمه هللا، في 
√ 
 

١٧٨٢ 
  ھـ١٣١٠ شوال ١٦

 شراء أمة
اشترى السيد الحاج عبد الكريم بنونة التطواني نائبا عن السيد الحاج محمد اللبادي من 

 . مسعودةالبائع له حمان بن أحمد الصرغيني الشعيبي امة اسمھا
√ 
 

١٧٨٣ 
  ھـ١٣١٣ ربيع الثاني ١٣

 إبراء أمة لوليتھا
أبرأت بركانو معتقة الخليع وليتھا خديجة لبادية وحفيدتھا الولية فاطمة بنت محمد 

 .اللبادي باإلبراء التام الشامل



 ٣١٧

√ 
 

١٧٨٤ 
  ھـ١٣١٨ ذو القعدة ٨

 شراء أمة
َن التاجر السيد الحاج محمد اشترى السيد أحمد بن محمد شابو التطواني بحسب النيابة ع

 .اللبادي من البائع له السيد محمد بن الحاج محمد ھارون أمة اسمھا سترة
√ 
 

١٧٨٥ 
  ھـ١٣٣٢ محرم ١٦

 اعتراف بقبض وجيبة شراء امة
شھد السيد أحمد بن محمد غيالن أنه توصل من العدل سيدي أحمد بن المفضل أفيالل 

 .بوجيبة امة وقفت عليه في الداللة
ھد سيدي احمد بن المفضل أفيالل المذكور على نفسه أنه ولى األمة المشتراة للسيدة وأش

 .خديجة بنت المرحوم عبد الرحيم ابعير وتوصل منھا بالثمن في التاريخ أعاله
√ 
 

١٧٨٦ 
  ھـ١٢٣٠ ربيع األول ٧

 شھادم بمال في ذمة الذمي بن ينطو ليبي
يھود مالح تطوان أن في ذمته للتاجر اشھد على نفسه الذمي يعقوب بن ينطو ليبي من 

 رياال إسبانيا وعشر ٤٣٩السيد الحاج محمد بن عبد الكريم اللبادي األندلسي التطاوني 
 .موزونات

√ 
 

١٧٨٧ 
 ١٢٤٨ شعبان ٢ في -١

نسخة رسم توكيل السادة أحمد بن محمد مفرج األندلسي الشفشاوني ومحمد والھاشمي 
ريم الحضري للسيد عبد الرحمن الخمسي الخزاني ولدا عبد السالم بن الحاج عبد الك

األصل التطاوني الدار لينوب عنھم في الفصال مع أھل الذمة من مالح تطوان على 
ماء دورھم بالمالح، وعقد الكراء فيه فيما يظھر للفقيه العدل السيد عبد الوھاب لوقش 

 .التطاوني
 ١٢٤٨ في أواسط شعبان -٢

الفقيه السيد عبد الوھاب بن عبد الكريم لوقش النائب بموافقة قاضي تطوان أجزى من 
عن أحباس زاوية سيدي علي بن ريسون ومن أبناء الحضري ومن ينوب عنھم، أجزى 

شالوم بن عطار الجزار، وسنط بن ابراھيم لبي، ومسي بن يوسف بن طاطة، : الذميون



 ٣١٨

 زمرة، وأبوه يوسف المذكور، وسعيد حديدة، ويوسف بن مسي بزويلو، وروبل بن
، ويعقوب بن زاكو، )؟(ّودابيد بن طليلة، ويوذا ناھون، وابراھيم لبي،وابراھيم غبي

وسمويل ناھون، وابراھيم بن دھان، وميمون بن دھان، وحيم بن شطري، ماء يجعلونه 
 .في المعادي بدورھم

 في نفس التاريخ أجزى الذمي مشيط بن يعقوب مرشينو من الماء المذكور ماء -٣
 .لمعدته

√ 
 

١٧٨٨ 
  ھـ١٢٥٠ حجة ١٥

 شھادة بمال في ذمة اليھودي ابراھيم بن حايم أزوالي
أشھد الذمي المذكور أن بذمته للسيد محمد بن الحاج محمد اللبادي التطاوني مائة مثقال 

 .وستين أوقية
√ 
 

١٧٨٩ 
  ھـ١٢٦٠ صفر ٢٩

 شھادة بمال في ذمة الذمي شاعو بن إسحاق شقرون
 . مثقاال٨٣ذمته للسيد محمد بن الحاج محمد اللبادي أشھد الذمي المذكور أن ب

وبمحولھا التزام الذميين إسحاق شقرون والد الغريم وسمويل بن مسي ابريرو بأداء 
 .الدين المذكور

√ 
 

١٧٩٠ 
 شھادات ألھل الذمة

  نسخة ثالثة رسوم-١
ل في  شراء السيد عبد القادر بن محمد الحايك من أوالد الغازي دارا بالربض األسف-

 . ھـ١١٥٦ شعبان  ٢٢
في منتصف .   إبراء أحد البائعين للمشتري المذكور من المال الذي ينوبه في البيع-

 . ھـ١١٥٨جمادى الثانية 
ثم تركة .   تقسيم تركة السيد عبد القادر بن محمد الحايك المذكور على زوجته وأوالده-

  ھـ١٢٠١في أواسط شعبان . من توفي بعده من الورثة
ھادة في موضوع دار من تركة السيد الحايك المذكور وورثته وكونھا آلت عقدتھا  ش-٢

 محرم ٢٨في . للذمي سمويل بن ميمون بن شطري والذمي يوذ بن سمويل قرياط
 . ھـ١٢٧٥

 شراء الذمية ريكة بنت يونه بن شمول نصف الدار من السيد الطاھر بن إبراھيم بن -٣



 ٣١٩

 . ھـ١٢٦٠ صفر ٩في . د علي بن منصورأحمد اھرام الحساني من مدشر أوال
 شراء الذمية ريكة المذكورة واجب السيد أحمد بن عبد الكريم الحايك في الدار -٤

 .المذكورة
 محرم ١٣ شھادة في موضوع الدار المذكورة وتمام بيعھا للمشترية أعاله في -٥

 . ھـ١٢٦١
المذكورة الدار المذكورة  شھادة شراء الذمي يود بن ابراھيم الروفل من الذمية ريكة -٦

 . ھـ١٢٨٧في جمادى األولى . أعاله
√ 
 

١٧٩١ 
  راغون بقاع الحافةشھادة الذمي مسي بن طليلة حول أرحى

أشھد الذمي المذكور أن عدة األرحى المذكورة المنسوبة للبادي ھي جميعھا للفقيه 
ھا وإنما ھي تحت يده بالكراء وذلك بمحضر محمد بن محمد اللبادي وال شيء له في

 . ھـ١٢٧٧ شوال ٥في . شريكه الذمي بيلو الحلوي حرفة
وبمحوله شھادة على وقوف أھل البصر السيد أحمد بن الحاج أحمد الخنوس ومحمد بن 
محمد خنسوس الحزمريين على أرحى راغون المنسوبة للبادي وانھما وجداھا خالية 

 .من العدة
√ 
 

١٧٩٢ 
 : خمسة رسومنسخة

عبد الكريم بن أحمد بيصة، المعلم محمد بن عبد الكريم ( شھادة الشھود  -
الشارف الدباغ حرفة، المعلم الحاج محمد بن الحاج محمد احميدة السرار 

بمعرفة ) حرفة، عبد القادر بن أحمد الخلنجي الشرطي حرفة، التطاونيين
ته نونة بنت ميمون بن الحزان شلوم بن مناحيم ناھون وانه توفي فورثه زوج

َشطري واوالده منھا ميمون وسمويل الغائبين ومرم ومزلطو وكالرة 
 ١٢٩٣ حجة ١٥في . ومسعودة

 .تأكيد لشھادة الشھود السابقين بمحضر القاضي عزيمان -
توكيل الحزان شلومو بن الحزان مناحيم ناھون زوجه نونة بنت ميمون بن  -

 .١٢٧٤ شوال ١٨في . شطري على شؤونه
 .يف بالعدلين الشاھدين على الرسم السابقتعر -
توكيل اليھودية نونة بنت ميمون بن شطري لحفيدھا ابراھيم بن يوسف  -

 محرم ١١في . لينوب عنھا في مختلف الشؤون) ابن بنتھا مرم(بودرھم 
١٢٩٤ 

ثم شھادة علٮما كان من شركة في البقر بين السيد الحاج عبد السالم الزكري التطاوني 
الحزان شلومو بن مناحيم ناھون، وما تم من تفاوض في ذلك بعد وفاة واليھودي 



 ٣٢٠

 ١٢٩٤ ربيع الثاني ٥في . اليھودي مع ورثته
وشھادة بتوصل نونة بنت ميمون بن شطري وبنتيھا مرم ومسعودة ناھون بحظھن في 

 .شركة البقر لموروثھن الحزان شلومو ناھون
√ 

١٧٩٣ 
 ١٣٠٠ رجب ٢٨ -

بيدال الحزان إسراييل لليھودي سمويل بن بيدال بن مركي توكيل الحزان سمويل بن 
 .لينوب عنه في التكلم عن الصبيان سمويل ويسحق ومسي أوالد يعقوب بن عطية

 ١٣٠٠ رجب ٢٤ -
توكيل اليھودية يستير بنت ابراھين ناھون لسمويل بن بيدال بن مركي لينوب عنھا فيما 

 .يجب قبضه الخ
√ 
 

١٧٩٤ 
 ١٣٠٤ قعدة ١٦

يھودي يود بن يعقوب عكرش المدعو العكاري الجزار حرفة نصف دار كراء ال
 .بالمالح الجديد من السيد محمد بن محمد اللبادي ناظر أحباس الزاوية الريسونية

√ 
 

١٧٩٥ 
 ١٣٠٩ رجب ١٦

اجتزى اليھودي غلياھو بن عمران كويھن بعضا من الخربة بالمالح من السيد محمد 
 .بن محمد اللبادي

√ 
 

١٧٩٦ 
 ١٣٤٩وال  ش١٨

شھادة على اليھودية ضونة بنت يعقوب الباز بتوكيل ولدھا إسحاق بن يشو لينوب عنھا 
 . في قبض الديون

√ 
 

١٧٩٧ 
 ١٣٦١ جمادى الثانية ٢٢

شھادة بتوكيل اليھودي يسف بن ابراھيم جاميزو للسيد محمد بن أحمد بن علي أطوبي 
 .لينوب عنه في المحاكمة والمخاصمة الخ

√ 
 



 ٣٢١

١٧٩٨ 
 ١٣٥١عدة  ق٢١

 .شھادة بمعرفة اليھودي مسي بن مسعود رحلون وامالكه من القطع األرضية المختلفة
√ 
 

١٧٩٩ 
 ١٣٦١ ربيع الثاني ٦

شھادة بتوكيل اليھودي مسعود بن سمويل طوبلعين مرينو للسيد محمد بن أحمد بن علي 
 .أطوبي لينوب عنه في المحاكمة الخ

√ 
 

١٨٠٠ 
 .ية ملصقة بالنص العربيالرسم يضم شھادة باللغة العبر

 ١٣٦٠ جمادى األولى ٣٠ -
شھادة على ما ذكره الحاخام يعقوب بن يوسف بن طليلة حول ما ورد في النص 
العبري الملصق من تقسيم الدار التي بزنقة شمعي اداي على أصحابھا من اليھود، 

 .فأصبحت لورثته. وكانت لليھودي إلياھو بن عمران كويھن
 ١٣٦٠ جمادى الثانية ٢٠ -

شھادة على ما ذكره الحاخام ليون خلفون من صحة ما ورد من الترجمة السابقة لما 
 .ورد في النص العبري المذكور

√ 
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