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Carton 1 

 

 

1. Dossier 4 

 

-Cahier n°19 

 )عييت نوصي فيك*يا قمبي توب عمى الريام)بن سيمة 
 )أش يصّبر قمبي عمى ممقاك*داوي خّيك يا الّلة بدواك)بن سيمة 

2. Dossier 5 (chants religieux et marabouts) 

- Dossier 5/sous-dossier 1 : les marabouts de Blida 

 خالني*زور الوالي يعقوب*مول السر و يا من قمبك متعوب*و قوى ضّرك د
 البرىاني)بن سماعيل(

 )بن سماعيل(يا دليل الحاير*يا دليل الحاير)في سيدي موسى بن ناصر( 
 و القمب بال عقل طاير عقمي و جوارحي بزىو وصالك فرحانة*يا مولى مميانة*

 )بن سماعيل(ليك و خاّلني
 *مشيت ليو دواني)بن انجالو حزاني*انجالو حزاني*عند سيدي موسى يا ناس

 مسايب(
 )نحمد مولى الفضل*خالقي عّني يتفّضل)في سيدي عبد اهلل البميدي()نّجاعي 
 (بوڤندورةباسم الواحد الوحداني*و الصالة عمى العدناني)في سيدي عمي مبارك() 
  من تنس جيت انا يا غايتي لحرمك*ال تسّمم فّي يا سيدي ابراىم)بن عثمان()في

 ي(سيدي ابراىيم الغبرين
 يا كامل يا رايس االوليا يا غوث السالكين*يا عّز من رخص يا غالي الشان(

 الخصايل سيدي مروان()بن عثمان(



 

  باسم اهلل نبدا باسم الجوادي*سامع بصير حاضر في كل مكان)بن خميفة()في
 سيدي الثعالبي(

  ؟(اّلع اليانة*داويني بدواك يا احمد)ڤيا مولى مميانة*داويني بدواك يا احمد*يا 
- Dossier 5/sous-dossier 02 : hymnes à Sidi El-Kebir 

 ()جاوك االخوان الزايرين*بسناجقيم متحاربين)ركب سيدي الكبير()نّجاعيavec 
traduction) 

  مّنك حالي يزيان*مّنك حالي يزيان*أنا قابض فاهلل و فيك*شيخي بن
 بوزيان)الجبري(

 )بوعالم عبد القادر*يا الشيخ ال تنساني)الجبري 
  باسم اهلل نبدا باسم السميع البصير*مولى المكان خبره عن كل زماني*زين المقام

 الرماني)في سيدي احمد الكبير()الفنارجي( مولى واد
 )يا سيدي احمد بن فارس*عاري عميك ال تنساني)عبد الرحمان 
  نبدا باسم العالم الخبير*نحمده عز و جل و نشكره)ال تخّمي االعدا عّنا

 ورة(يجوروا()بن ح
  باسمك يا قدير*نبتدا في ذا النشد ندير)أمولى ساكة*جود و اعطف يا سيد

 احمد()بّمحسن(
  نيرانك شاعمة في كناني*و ارياح الشوق و اليوى طمقت بشرار)مولى ساكة جود

 عّني()بّمحسن(
 )راني بك مولوع*يا ضيا عيني احمد الكبير)بّمحسن 

- Dossier 5/sous-dossier 03 :  ان عمى االليا اصحاب"نخبة من الغيو 

 البادية و البمدان"
  ّالبجيل()في سيدي ابراىيم مير سبانيزين المقام حرم الجاني*و بياه فالض(

 الغبريني(



 

- Dossier 5/sous-dossier 04 : Ettaalibi, patron d’Alger 

 (بوڤندورةيا سعد من جاك و زارك*و تنعم بحسن انوارك()avec traduction) 
 ي في ذا القصيد*و نكثر الصالة عمى نور باسم اهلل نبدا نظم

 (avec traduction()بوڤندورةالباىر)
 (بوڤندورةخاطري ىواك و بالي*يا الثعالبي باىي الغّرة()avec traduction) 
 )نيرانك في الجوف تمتيب*ليس ليا تفتارة)بن حورة 
 )نبدا باسم الرؤوف*ننظم في زىو اعياني)بمحّفاف 

- Dossier 5/sous-dossier 05 
  نبدا باسم اهلل العظيم الواحد*مالك المموك خالقي مواليا)طال مرضي و عدمت

 )بن مسايب()في سيدي بومدين(واش دوايا(
  جيت عندك عاني*جيت عندك عاني*يا احمد مولى البرىان*يا الشايع

 البركاني)القسمطيني(
 مولى زرىون*و اّلي في قبره مدفون*ليس فيكم من دون*سادات  ننده

 دىقاني()في أولياء المغرب(الكرامي)ال
 )نبدا باسم الرحمان*سبحان الحّي القادر)بن لكحل()في سيدي موسى بن ناصر 
 )يا سيدي جيت ليك زاير*بن لّمو يا طبيب دايا)بن دّباح 
  الشيخ صاحب البرىان*الشيخ صاحب البرىان*سيد الثعالبي سمطاني*مولى

 (avec traductionجواىر الحسان)؟()
  عبد الرحمانمرادي*من بو كل يوم اّنادي)سيدي عنايتي و()avec 

traduction) 
  يا الشيخ ال تنساني*يا الشيخ ال تنساني*يا الثعالبي زين الحّمة*و المقام و

 (avec traduction)(؟البرىاني)
 (؟جيت قاصد لحماك*ليك عازم و الشوق دعاني)(avec traduction) 



 

 

3. Dossier 6(Madih du Prophète) 

-Dossier 6/sous-dossier 01 : بن دّباح 

  قصدت بابيم نستعذر*بالذنب معترف غارق في االوزار)لوال شفاعة المدّثر()بن
 دّباح(

  حادي البوازل إن مريت بعرب العقيق*عّرج عمى مراسم حبذي و اشواقي)إذا
 ق()بن دّباح(انجمعت العّشا

 )بيواك ازداد شغافي*نشوان بخمر الحب في دماغ الكيوف)بن دّباح 
 )الربيع اقبل في جيش الغمام جّرار*ما تعرض لو فصل إال ييزمو)بن دّباح 

-Dossier 6/sous-dossier 02 : بن سماعٌل 

 )صمو عمى بوالطاىر*شفيع إنس و جاني)بن سماعيل 
 لجاني*من ىرب في حرمك االمان يا خفت يا مّناع الجاني*خفت يا منّاع ا

 العدنان*يا رسول اهلل سّمكني)بن سماعيل(
 )حبك يا زىو عياني*خمخل عقمي و بقيت تحت سجن الغرام)بن سماعيل 

 

-Dossier 6/sous-dossier 03 : بن خلوف 

 )يا كوثر المبن فيك غاب قطراني)بن خموف 

 ناني)بن خموف(صمو و سممو عمى زين البشرة*و الصالة عمى الرسول العد 

 )محمد سيد العبادي*قدمت هلل ضامن)بن خموف 

 )ىذا ما يعمل بن خموف في كل حين)بن خموف 

 )يا فرحي بالحبيب فرحي*فرح الي ينسخوا الكرارس)بن خموف 

 )سيد المياجرين و سيد األنصار)بن خموف 



 

 )صموا عمى رسول اهلل يا سماع)بن خموف 

 مّي)بن خموف(باسم اهلل نبدا نتكّمم*نمدح سيدي فرض ع 

 )اختارك الوحيد األحد)بن خموف 

 )الناس كل يوم تعّيد*و العيد كل يوم عال)بن خموف 

 )يا الي من طيبو يشام كل طيب)بن خموف 

 )ندعيك هلل القادر*سميع بصير خالقي رحمان رؤوف)بن خموف 

 )أحسن ما يقال عندي*باسم اهلل و بك نبدا)بن خموف 

 قديم الباقي ىو القوي القادر)بن خموف(قدما في عمم اهلل عالم الخفية*ال 

 )محمد خير األنام*من نوره يفجي الظالم يا)بن خموف 

 بن خموف(نرغب المعيد المبدي*نرغبك كل ليمة و نيار*يا المختار( 

 )محمد راحة المصاب*شفيع الخمق في نيار المرمادي)بن خموف 

 نة)بن صبحت جوارحي بالعدناني فارح*عمى غزلي عمى الحبيب مسّدي بتقا
 خموف(

 )باسم الكريم الودودي*نبدا نشدي*الكريم المعبودي*ال غيره حد)بن خموف 

 )يا نعم الصادق المصدق*ندعي هلل حول بيني)بن خموف 

 )باسم اهلل بديت نمّجد*سيف ااّل مثمو سيوف)بن خموف 

 

-Dossier 6/sous-dossier 4 : بن مساٌب 

  األمر سر و جيار)بن سماعيل(باسم اإللو نبدا الكريم الجوادي*سبحانو عالم 
  ىكذا راد و قدر منشي األنام*في األزل سابق آدم بين ما و طين)الوفاة()بن

 مسايب(
 )كيف نصبر لجفاك*يا مميح غرامك مّضاني)بن مسايب 
 )الحرم يا رسول اهلل)بن مسايب 



 

 )فيك قوى اليوم يقيني)بن مسايب 
 (ضيًفا جاني وقف عمّي*حّييتو بالسالم كركس)بن مسايب 
 )يا ضيا البصر لو تنساني*خاطري ما ينساك)بن مسايب 
 )يا المداح دخيل عميك*عّظم الزىرا و أبييا)بن مسايب 
 )سعدي بك سعدي*يا شفيع األّمة يوم الّزحام)بن مسايب 
 )ىاجوا بالفكر اشواقي*و تيّول بحري ما و ريح و تقّمقوا)بن مسايب 
  الّنواح)نطمب رّبي مواليا()بن نبكي ما فاد بكايا*طالت بّي الفرقة و طال بّي

 مسايب(
 )صّمى اهلل عمى اليادي*زين األسم محمد البشير النذير)بن مسايب 
 )حسن جمالك شامخ القدر*باىي فوق الباىيين)بن مسايب 
 )عاشقك يتمّنى*وصمك عميو اعزم)بن مسايب 
 رع يا سيد الخمق فّكني يوم آخر*و ادركني في الشدايد ان ترجاني)انا باهلل و بالش

 ترعاني()بن مسايب(
 )من شوقي في المراسم بكيت و دموعي سالوا)بن مسايب 
  محمد صاحب الكتاب*ليو الفرقان اىداه موالنا القادر)إال وجو الّرسول غاب()بن

 مسايب(
 )ما لحبيبي ما لو*كحل العين مذّبل الشفر)بن مسايب 
 بن مسايبناري و قرحتي و سباب القمب الحزين*عراض تايڤ خرج فيا() 
  ات في قمبي*و الوجد زاد فييا كم من الحاح)بن مسايب(ڤنار اليوى ر 

 
- Dossier 6/sous-dossier 5 : "كتاب االخيار في مدح النبي المختار" 

  قسمت عميك باسم ربي الجوادي*ال شريك لو و ال ضدي*الرحمان الرحيم رّزاق
 (الطاىرو فتاح)ندعيك هلل يا رسول اهلل و ارواح()



 

 الياشمي كمل)السوسي( كل نور من نور 
  يا كحيل الالمح*يا كحيل الالمح*ما عطالك ربي من زين*يا كحيل

 الالمح)الكسمطيني(
  ابقاو عمى خير*نبدا باسم اهلل*انثني بالحمد*و نشكر اهلل)أولياء

 البميدة()القسمطيني(
 )سبحان اهلل من ليمني*لمديح سيدي بورقية*محمد خير البرية)الحمفاوي 
 *باغي نزور المصطفى*موالي محمدي*رّبي سيدي منك وّفي لي مرادي

 (بوزيانالوفا)
  صمو عمى رسول اهلل*صمو عمى رسول اهلل*محمد الشفيع اليادي*صمو عمى

 رسول اهلل)بن عثمان(
 م االحتكام*ميسر األمور العباد إذا انشاىا)يا صاحب سبحان عالم الغيب حاك

 الشفاعة الكبرى يوم الزحام()بن مقشيش(
 واك*يا الجياللي االعرج بوعالم)بن مقشيش(داويني بد 
  أنا ضيعت في البطالة عمري*مشغول في شقايا و الوعد طوال)يوم الحساب ربي

 يدري()بن الباي(
 ؟(ننظم في بيوت الشراح*ننظم في بيوت الشراح*صمى اهلل عمى الماحي( 
 )يا جمع الكرام*صّميو يا عبد اهلل*عن خير األنام*مصباح الظالم)؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carton 2 
 

1. Dossier 4 

-Cahier 19(non paginé) 

  يا عاشقين اعذروني قمبي انكوى بجمرة*سّبتي و اىوالي مرخوفة الحزام)بن
 تريكي(

2. Dossier 6 

-Sous-dossier 12 

  ّاز(ة تميم الداري)الخرّ قص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carton 5 

 

 

1. Dossier 4)نخبة من االنشاد على االولياء أصحاب الطرق و االوراد( 
 ا سيدي بطا ميجالك)سيدي عبد القادر الجياللي()بن يا محبوب قمبي ما لك*ي

 مسايب(
 )يا سيدي عبد القادر*غيث القابض باهلل و بك يا بوعالم)بن مسايب 
 )داوي قمبي بدواك*يا سيدي عبد القادر)بن مسايب 
 )بوعالم عبد القادر*ما لو بطا ما جاني)بن مسايب 
 )يا اىل اهلل غيثوا المميوف)بن مسايب 
 عسكره و محالو لمحرب جاني)في سيدي عبد  ڤتكّدر*سا ىاض لي غرامك و

 القادر الجيالني()مختار(
  باسم اهلل و الصالة دايم عن نور اليادي*شفيع العبادي*ثم الرضى عمى اصحابو

العشرة األعياني)اعطف يا زىو خاطري يا مولى البرىاني()في سيدي عبد 
 القادر()الحاج(

 ابا الجياللي*بّر بّي ال تجوزنا يا سمطان هلل يا بوعالم الشيخ درتك فالي*يا ب
 الصالحين)المغراوي؟(

  يا ذكار جناني*انعرني يا حايز الفخر*يا سيد الجياللي*يا سمطان البر و
 البحر)المغراوي(



 

  غمب الزمان جار عمّي و ال قدرت لو بعنادي*مخفف الحمايل يا مير الصالحين
بن موسى وانت المير في اهلل اهلل*ضيف الكريم ال تنساه*غارة و جود يا 

 بغدادي)الكحيمي(
 )من حّبك ما يطوف عّني*ال نوم و ال منام*يا بابا بوعالم)الجبري 
 ()(بوڤندورةنبدا بباسم اهلل*نظمي في بحر الزاخر)في سيدي عبد القادر 
 )أيا بن بوزيان*القندوسي حرم الزايرين)عبد الرحمان 
 ه غاب*نوحو يا عينّي)بن يحيى(نوحو يا عينّي*نوحو يا عينّي*موالي الطّيب را 
  يا رايس االوليا*يا رايس االوليا*عبد القادر يا بوعالم*هلل و لغا لّي)مصطفى

 قارة(
 )باسم اهلل بديت نشعر*و الصالة عمى الطاىر)بن مزوز 
 )يا فارس الوفا يا سيد الجيالني*يا بوعالم و اعطف لّي و ارواح)بن خميفة 
 شوايعو في كل بالد)يا ربي عطفو عمّي()بن  مولى البرىان و المزية*الي ظيرت

 حّمادي()في سيدي عبد القادر الجيالني(
  نرغب الوزاني نرغب الوزاني*سيدي الحاج العربي في المضيق ال تنساني)بن

 عدول(
 (بن عدولعبد السالم سيد الحاج الوزاني*نسل الرسول عنو صمى الرحمان) 
  ى و جاب عساكر)سمطان يا ناس انا فنيت ىاج غرامي*و حرك لّيا اليو

 الصالحين عبد القادر()بن الباي(
  يا مولى السوق العامر*سيد السادات الواصمين عالي المقام)في سيدي عبد

 القادر()بصطانجي(
 (الحاج اياو يا االخوان*اياو يا االخوان*أياو نزورو بابانا بن عبد الرحمان)عمي 
 )يا رّبي رّضيو عمينا*بوطيبة مولى وّزان)عيسى 
 تدا غيواني*نبتدا غيواني*الفحل مير اليجرة*وليد خيرة الغالي)عبد الجّبار(نب 



 

 )صمّو يا عّشاق عمى حبيبي*سيدي امحّمد نّوره عمينا)؟ 
 )يا بن عيسى بك نفتخر*غير عمّي غير يا ولي*يا مولى مكناس كون لي)؟ 
  يا الطاىر البغدادي*لمتى نشوفك ظاىر*يزىاو بك ثمادي*يا الشيخ عبد

 ؟(القادر)
 )أنا مريض بّي حب الجياللي*إذا نزور قّبة بابا نبرا)؟ 
  يا قّرة االعياني*يا الشايع فالبر و البحر*نيف يا سمطاني*بن بوزيان بك

 نفتخر)؟(
 )مّنك حالي يزيان*مّنك حالي يزيان*أنا قابض باهلل و بك*سيدي بن بوزيان)؟ 
 ك من حصل)؟(قطب اىل اهلل راحة العقل*فرحي دايم بو ينكمل*بوزيان فّكا 
 )أنا خديم عالي المقام*يا عاشقين بن موسى)؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carton 6 

 

 
1. Dossier 6 : coupures de presse 

 )باسمك يا إلو نبدا يا وّىاب*وّفقني بجاه سر الجاللة)عبابسة 
2. Dossier 7 

-Sous-dossier 02 

 (الممدانييا مسممين قمبي صادف ليعات) 
 يثي يا خاي و افيمو)بن تريكي(فيق يا نايم و استيقض من المنام*و اصغا لحد 

 

3. Dossier 8 

-Registre n°7( ار في مدح النبي المختاريكتاب األخ ) 

  هلل الحمد و الصالة عمى المختار*ما فاح المسك فالوشاح*محمد سابغ
 (pp.1-26المماح)المغراوي()

  يا عشاق فنيت عذبتني الوكيمة*بنت ارباب القوم خمخمت الجوارح)ليوق تنعم
 (pp.27-31الموامح()بن مرزوق()بالوصال كحل 

  اش را من ال يغنم فرجة العشية*عمى جبل عرفة و الحّجاج
 (pp.31-39يرغبوا)المغراوي()

 (بن خموفلوال انت ما كان خمقنا من ترابي)(pp.40-47) 
 ()بن خموف(يا نعم الصادق المصدقpp.49-52) 
 بن مسايب()كيف صابر لجفاك*يا مميح غرامك مّضاني(pp.53-57) 



 

 سم اإللو نبدا الحمة لمعاشقين*ببشاير النصر يذىب كل غيار)بن با
 (pp.58-73سماعيل()

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Carton 7 
 

-Dossier 8 : poèmes pro-français 

  يا العاقل نحكي لك عن جميع ما صار*كل ما شافتو عيني و صار
 (avec traduction)(الرمعونبّي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carton 8 

 

 
1. Dossier 9 

-Registre non numéroté 

 

  بولطباڤ)ڤدارسمطنة و دنيا*و ركوب الخيل و العناية ناس كانوا في()pp.4-
10) 

 ()بن مسايب(الحرم يا رسول اهللpp.14-15) 
 ()بالحمد نبتدا النظام*بالحمد نبتدا النظام)محمد رايس الكرام()بن موسىpp.16-

17) 
 ( )بن مسايب(81-21ليك نشتكي بأمري يا الوحدانيpp.) 
  نوره جميع النور بان*تاج الرسال العدناني)بن عدنان عدنان مفتاح الجنان*من

 (pp.21-27)مون()غزوة واد سيسبان(ڤز 
  الحاج عمي()ڤاالركاب(بموا الرض المشرفةpp.28-29) 
 ()بن خموف(صبحت جوارحي بالعدناني فارحpp.30-33) 
 ()بن خموف(لوال انت ما كان خمقنا من ترابيpp.33-38) 
 ()المنداسي(ليمى يل زايرين ليمىpp.39-45) 
 ()بن خموف(محمد خير األنامpp.49-51) 
 ()المغراوي(يا عدول رماني قوس اليوى بنّشابpp.51-54) 



 

  يا مولى السوق العامر*سيد السادات الواصمين عالي المقام)في سيدي عبد
 (pp.55-56القادر()بصطانجي()

  نبتدا غيواني*نبتدا غيواني*الفحل مير اليجرة*وليد خيرة الغالي)عبد
 (pp.56-58الجبار()

 ()من حبك ما يطوف عني*ال نوم و ال منام*يا بابا بوعالم)الجبريpp.58-
60) 

 ()السوسي(كل نور من نور الياشمي كملpp.61-63) 
  نوحو يا عينّي*نوحو يا عينّي*موالي الطّيب راه غاب*نوحو يا عينّي)بن

 (pp.64-65يحيى()
 ()بن خموف(نرغب المعيد المبديpp.66-69) 
 ي جيش الغمام جّرار*ما تعرض لو فصل إال ييزمو)بن الربيع اقبل ف

 (pp.70-75)دّباح(
 ()القسمطيني(ابقاو عمى خير*نبدا باسم اهللpp.76-78) 
  يا الفقيو توفق لي كان كنت رسام*حط عكس الدىر كتبو يا الناس خصاص)بن

 (pp.79-83خميفة()
 ()المغراوي(سمم يا من الم فاليوىpp.84-85) 

 
 

2. Dossier 10 

-Registre n°9(registre Ben Gâli) 

 

  ما عندي مرسول يوصل الغزال طالقة الدالل*ما عندي مرسول يوصل الغزال
 (pp.1-2)سابغة االنجال)بن سيمة(



 

 )عييت نوصي فيك*يا قمبي توب عمى الريام)بن سيمة(pp.2-3) 
  عييت صابر وانا نرجاك روف بمقاك*يا عذاب العاشق تجفي بغير سّية)أش حال

 (pp.3-6تايية عمّي()مسعود()ام دالل ال
 ()بن سيمة(يا كحيل الحاجب*ما عطاك رّبي من زين*يا كحيل الحاجبp.7) 
 ()بن سيمة(امتمكت و صدفت غرام*ال تمومني كف مالمك يا الاّليمpp.9-11) 
  فيق يا نايم و استيقض من المنام*و اصغا لحديثي يا خاي و افيمو)بن

 (pp.11-15)تريكي(
 دف سمطان القمب طيحو قيرمان)بن تريكي()سيم قوس شبمياني*صاpp.15-

20) 
 بن ناري و قرحتي و سباب القمب الحزين*عراض تايڤ خرج فيا(

 (pp.21-24مسايب()
 ()بن عمي(مايمي صدر حنينpp.24-25) 
 ()كار الحب ما عطاني فترة*ريحو ييب لي كل مسا و صباح)بن دباحpp.25-

28) 
  ّة و الخاطر في تيالك)داوي خّيك يا وينتى يينا قمبي و يمتى يستراح*ىذي مد

 (pp.28-30الّلة بدواك()بن سيمة()
 ()بن مسايب(القمب بات سالي و الخاطر فارحpp.30-32) 
  كان حمف فيك العدا يا العارم عاودلي*كان حمف فيك العدا يا غزالي عاودلي)بن

 (pp.32-33مسايب()
 دواك يا الّطالب()بن  خاطري بالجفا تعّذب*البا ينسى الغزال سابغة االنجال)وين

 (pp.33-35سيمة()
  ليك نشتكي بامري يا رافع السما*دّبر عمى حالي كيفاش يستراح)بن

 (pp.35-38تريكي()



 

 ()بن سيمة(نبوني نرد الوجاب*يا االحباب الجافيينpp.38-39) 
  ّأنايا بّراني غريب*ال من سال عمّي)بن *ىاض الوحش عميّ ىاض الوحش عمي*

 (page 39مسايب()
  بن سيمة()يا و(لفي تاج الباىيين*زينك فايت عن كل زينpp.40-41) 
  يا قوم صار قمبي من اليوى حيران*الحب جار عّني و ال يمي صبرة)بن

 (pp.42-43مسايب()
  في المنام يا سيادي*زارني حبيبي البارح*في المنام يا سيادي*زارني ربيع

 (pp.43-44)بن مسايب()تمادي
  بن يا حمام*دمعتي عن خدي تجري كالمطرمم ما نفع تدمام*ذّ ا نمعييت(

 (pp.44-47مسايب()
 ()غمبتكم فاطمة و فاتتكم فالّزين*تشقوا إذا تعاندوه يا البنات)بن سيمةpp.48-

49) 
  نرسمك لمذبل االعيان يا الورشان*النك رجيل و سيساني ظريف ثّبات)توّصل

 (pp.49-52السالم لمعذرا يمام البنات()بن سيمة()
 ؟()باألمر نكتب ا(لقرطاس*شطور لمعفارت مولى جدول حكيمpp.52-53) 
 ()بن عامر(يا قمبي ندعيك لمشرع*الطمبة و القاريينpp.53-54) 
 ()ما ظني بالغزال يجفا*بعد العشرة ينكر الخير و االحسان)بن دّباحpp.56-

58) 
  جار عمّي الغرام بمحال محّزم*يا الفاىم*ممموك ضحيت لو

 (pp.59-62غالم)بمحاج()
 هلل رد الجواب اصغالي*يا سيدنا*ال تحشم واجب ضيف ا

 (pp.62-65السالم)مثيرد()
 ()بن مسايب(لمن نشكي بقرحة جمار غزاليpp.65-67) 



 

 ()بن مسايب(ما وفى شي وعدي*ما صبرشي قمبيpp.68-69) 
  ولفي ابيا عمى الغزال*ولفي ابيا عمى الغزال*يا اىل الغرام في مزغنة*بالزين و

 (pp.69-70()البيا الفتان)بن يوسف
 طاح درتو مكتوبي في*تزور مشات يوم*تفكيرة خالتو المحاسن مكمولة سالف 

 (pp.70-72()الشريف )بن عميمن موالتو خايف لي
  رّبي ىاي سيدي ال تحّول عّني ممقاىا*من نيوى العذرا خاطري و دليمي

 (pp.72-73)ڤالي(ييواىا)بن 
 *تيّول خاطري و ال فيدي باش أنا راني ىميم دايم في نكد احزاني*بطا ما جاني

 (pp.73-74اّناطح)محمد()
  سمطان حاكم اليوى ممكني بالحكم موافق*يا عذاب العاشق*و حممت شاّل نطيق

 (pp.75-76()ڤاليواجب يا نفس تيوني)بن 
  طال عذابي و طال نكدي و الصبر فناني*يا بويا كي راني*و شيانت حالتي من

 (pp.76-78طبع غزال بنادم)بن تريكي()
  أنا باهلل و بالشرع يا االحباب معاكم*أمن طال جفاكم*رّدو لّي الجواب ننظر فيكم

 (pp.79-80باعياني)بن تريكي()
  نشتكي بامري لمن بالني بغرام العاشقين*موالنا عالم الخفية سبحانو يا كرام)بن

 (pp.80-81سيمة()
 ()بن مسايب(بات عندي البارح*صاحبي بعد الغيبة جاpp.81-83) 
 في كناني تميب لييب*و القمب فوق الجمار يطيب طياب)بن  نيران

 (pp.83-86تريكي()
  يوم الخميس حرك لي مرسوليا*بخبار زين بّشرني يا سادات)بن

 (pp.86-87مسايب()
 ()بن مسايب(أما سّبة اليوم غاب*محبوبي سابغ الشفرpp.89-90) 



 

 ىواك  زادني ىواك غرام*زادني ىواك غرام*يا عذاب قمبي من نيوى*زادني
 (pp.90-91غرام)؟()

 ()بن مسايب(من عندىا حروف بياه*من عندىا حروف بياهpp.91-92) 
 ()بن سيمة(ضاق أمري و طال نكدي*ييديكم دّبروا عمّي يا داّلجpp.92-94) 
 ()بن سيمة(نار ىواكم لّياب*ليبت في وسط كنانيp.97) 
 ()بن سيمة(كيف حيمتي يا سادات*ذا الغرام جار عمّيp.98) 
  بركة من الجفا يا واش ما يصّبرني*نيران في حشايا يا ناس ڤداتفنيت(

 (pp.99-101موني()بن سيمة()
 )نوصيك يا الي عندك خوك شقيق*اّباك و خوك ىو الدرىم)محمد (page 

104) 
 ()بن مسايب(من صاب مع المميح فرجةpp.106-107) 
 ()؟(لي سنين عديدة نيواك*يا غزالي قّصر ىجرانكpp.107-108) 

 

3. Dossier 11 

-Registre n°32 (la pagination est, par endroits, désordonnée) 

 ()بن خموف(أليف استمثمو كالمي يا حضرةpp.1-2) 
 ()بن مسايب(ىكذا راد و قّدر من نشا األنامpp.3-10) 
 ()بن خموف(احسن خيار ما نذكر في صدر الكالمpp.11-14) 
 كون لي معين)بن مسايب()نبتدا باسم اهلل عالم الخفية*الرحيم الرحمان يpp.15-

52) 
 ()ليمى يا زايرين ليمى)المنداسيpp.23-24/début en page 62 et fin en 

page 66) 
 (المغراويىول القيامة)(pp.25-30) 



 

 ()بن خموف(محمد خير األنامpp.31-34) 
 ()بن خموف(إال وجو الحبيب غابpp.35-39) 
 ()بن خموف(ماذا اال سفر طاح فيدي*يتكمم في شمايل احمدpp.39-42) 
 بن مسايب()يا محبوب قمبي م(ا لك*يا سيدي بطا ميجالكpp.43-44) 
 ()بن مسايب(من شوقي في المراسم بكيتpp.44-47) 
 ()المغراوي(باسم اهلل المعين نبدا فاالسطار*ييديني لمناىج القوامpp.47-48) 
  عدنان عدنان مفتاح الجنان*من نوره جميع النور بان*تاج الرسال العدناني)بن

 (pp.49/54-57)مون()غزوة واد سيسبان(ڤز 
  ڤدار)بولطباڤكانوا في سمطنة و دنيا*ركوب الخيل و العناية ناس()pp.58-

61) 
 ()بن خموف(نرغب المعيد المبديpp.67-69) 
 ()بن خموف(اختارك الوحيد األحدpp.69-71) 
 ()بن خموف(محمد راحة المصابpp.71-73) 
 ()بن خموف(اشرح صدري و يّسر أمريpp.73-75) 
 ب(ن خموف()توبي ال تندمي غداpp.76-80) 
 ()بن خموف(بما في عممك القديمpp.80-81) 
  باحت بالحب اسراري*و تيّول بحري ما و ريح يا صديق*واجب يا عبد

 (11-18الناري)سعيد المنداسي؟()
- Dossier 11 

 )الحب يا سيادي حكمو صعبة شديد*يرمي عمى الميالك ما لو تمفات)أحمد 

 
4. Dossier 12 

-Registre n°13 



 

 بن خموف()نبني عمى ا(لنبي ديوان عمى االسطوانpp.1-2) 
 ()بن خموف(محمد خير األنامpp.3-4) 
  بولطباڤكانوا في سمطنة و دنيا*ركوب الخيل و العناية ناس(ڤدار()pp.4-20) 
 ()بن خموف(الصالة عميك فالصبح لمعشيةpp.10-12) 
 ()بن مسايب(مّحنتي قوات و طاب شراب من لّبىpp.13-15) 
  بن خموف()لوال انت ما كان(خمقنا من ترابيpp.16-20) 
  ڤومانجات الحمد (بولطباڤطموم()pp.21-27) 
 ()بن خموف(باسم اهلل بديت نزممpp.30-31) 
 ()بن مسايب(يا الورشان اقصد طيبةpp.32-37 et 52-53) 
 ()بن مسايب(ىكذا راد و قّدر من نشا األنامpp.53-63) 
 ()بن خموف(احسن ما يقال عنديpp.63-67) 
 بن خموف()يا كوث(ر المبن فيك غاب قطرانيpp.68-71) 
  عدنان عدنان مفتاح الجنان*من نوره جميع النور بان*تاج الرسال العدناني)بن

 (pp.71-77مون()غزوة واد سيسبان()ڤز 
 ()قارة مصطفى(صمى اهلل عميك يا احمد*و عمى آلك مستبدpp.77-79) 
 ()بن خموف(ال إلو إال اهلل سمطانة الكالمpp.80-84) 
 ()بن خموف(صّمو و سممو عمى زين البشرةpp.84-89) 
 ()الخّراز(قّصة تميم الداريpp.89-101) 
 ()فرج(شوف معتاىا ذا القصية*تشيب منيا حتى الولدانpp.101-115) 
 ()بن خموف(صبحوا جوارحي بالعدناني فارحpp.116-118) 
 ()بن خموف(شاين عشت البد تندمpp.118-120) 
 الحاج عمي()بديت باسمك يا كافي*يا طب(يب االضرار الشافيpp.122-124) 
 ()بن مسايب(ىاج بالفكر اشواقيpp.127-129) 



 

 ()بن مسايب(نبدا باسم العظيم الواحد*مالك الممك الخالق موالياpp.129-132) 
 ()بن خموف(أّول صغري عممت غرضيpp.132-134) 
  بن يا ربي يا رحمان*سمتك بالنبي الطاىر*رّضي إمام الديوان*سيدي موسى

 (pp.135-136ناصر)الحاج عمي()
 ()بن خميفة(ربي يسر و ال تعسر*بالمسممين في عبادكpp.137-139) 
 ()بن خموف(اهلل يعصمنا من البالpp.140-141) 
 ()يا رّبي واعطينا المطر*حّتى تحمل بنا الوديا و الشعابي)بن مسايبpp.142-

144) 
 ()بن خموف(سيد الرجال موالي احمدpage 144) 
 نبدا باسم الجوادي*سامع بصير حاضر في كل مكان)بن باسم اهلل 

 (pp.145-149خميفة()الثعالبي()
  باسم اهلل نبدا باسم السامع البصير*مولى المكان منزه كل زماني)عبد

 (pp.150-152الرحمان()
  يا رايس االوليا*يا رايس االوليا*عبد القادر يا بوعالم*هلل و الغا لّي)قارة

 (pp.152-154مصطفى()
 بن خموف()ا(لناس كل يوم تعّيدpp.154-156) 
  باسم اهلل نبدا باسم الجبار*السميع البصير الحي الرحماني)بن خميفة()قصة سيدنا

 (pp.157-163عيسى()
 ()بن مسايب(الحرم يا رسول اهللpp.163-165) 
 ()بن خموف(يا فرحي بالحبيب فرحيpp.165-167) 
  بن(البايضيعت فالبطالة عمري()pp.168-169) 
 ()يا بن بوزيا يا بن بوزيان*يا القندوسي حرم الزايرين)عبد الرحمانpp.172-

173) 



 

 ()بن مسايب(يا محبوب قمبي ما لك*يا سيدي بطيت عمّيpp.174-176) 
 عبد سممينم بالحمد نبتدا دا القّصة و نعيدىا*أستغفرو و توبو يا(

 (pp.176-180القادر()
 بن عثمان(يا رايس االوليا يا غوث السالكين()pp.181-183) 
 بن مسايب()يا سميح الوجنة(يا ظريف المبسم*pp.184-185) 
 بن خموف() دڤة(الحب ما جبرت دواىاpp.186-188) 
 ()بن خموف(افتكري ليمة القبر واش تواسيpage 192) 
 ()بن خموف(نرغب المعيد المبديpage 193) 

- Dossier 12 

 )إذا تحّيرت من ذنوبي)بن خموف 
 لوحيد*نثني الصالة عمى الطاىر كيف االنوار)بن خميفة(باسم اإللو نحمد رب ا 

 

5. Dossier 13 

-Registre n°33 

 

  كي وقفوا لمخصام وقفة*االجدل و الساحر العشاق باالجفان)ما ظّنيت الغزال
 (pp.1-5يجفا()بن دّباح()

  راني فيك نشكر يا ضو اعياني*يا من سمبتيني و حرقتي الحشا*الحب ضرني
 (pp.5-7)بسباب عويشة)المداني(

  عقمي بيواك مضالي*وضحى قمبي مفتون من ىواك ابتال)داوي يا عذرا
 (pp.7-9حالي()بن درمش()

 ()بن مسايب(لمن نشتكي بقرحة جمار غزاليpp.9-12) 



 

  نونة و زلتي)بن ڤروح تمقى فعمك يا من تريد بعدي*أش عيبي يا
 (pp.12-13سيمة()

 ()بن سيمة(دخيل حسبك يا ولد الطيرpp.13-14) 
 بن سيمة()عيي(ت نوصي فيك*يا قمبي توب عمى الريامpp.18-19) 
 ()بن مسايب(صاحبي نمشي لوpp.20-21) 
 ()بن سيمة(أنا الممحون من غرامكpp.22-24) 
 ()يا ولفي تاج الباىيين()بن مسايب(محبوبك طال جفاهpp.25-27) 
 ()بن مسايب(من نيوى روحي و راحتيpp.27-28) 
  ّو القمر و عايشة كحل العين)يا من درى  مسقالوا في قوليم تالتة يتعاينوا*الش

 (pp.29-30)(بن ليمام؟)شكون الغالب في الّزين(
  نحان)بن سيمة(الج ڤمري زر الڤيا ضو اعياني*يا(pp.30-37) 
 ()بن يوسف(قدك يسبي الروح و العقلpp.37-39) 
 ()بن مسايب(القمب بات ساليpp.39-41) 
 ()بن مسايب(يوم الخميس حرك لي مرسولياpp.42-43) 
 ()قمبي بالحب صار مفني*متولع بالييوف ما يرجا سموان)بن تريكيpp.43-

45) 
 ()بن دّباح(ما بقالي فالدنيا ما نشوف سموانpp.45-47) 
 ()بن سيمة(نار ىواكم لّيابpp.47-49) 
 ()بن مسايب(من صاب مع المميح ليمةpp.49-50) 
 ()بن سيمة(كيف عمالي و حيمتيpp.50-52) 
  ولفي سمايم الغزالن*ولفي سمايم الغزالن*يا اىل الغرام في مزغنة*الزين و البيا

 (pp.52-53)الفتان)بن يوسف(



 

 اليوم*لقيت فيو كحل السالف*و تفاجاو كل  يا مزين نيار اليوم*يا مزين نيار
 (pp.54-55ىموم)بن يوسف()

 ()بن مسايب(ناري و قرحتي و سباب القمب الحزينpp.56-59) 
 ()بن سيمة(ما عندي مرسول*يوصل غزالي سابغة المماحpp.60-62) 
 ()بن تريكي(أنا باهلل و بالشرع يا االحباب معاكمpp.62-64) 
 بن تريكي()طال عذابي و طال نكدي و الصب(ر فنانيpp.69-71) 
 ()بّمحسن(سعدي بمحبوب خاطري*عطف لي بعد ما ىجرpp.72-74) 
 ()بن مسايب(يا قامة غصن الياسpp.74-75) 
 ()بن سيمة(نرسمك لمذّبل االعيان يا الورشانpp.75-78) 
 ()بن مسايب(بات عندي البارحpp.95-97) 
 (؟يا من تريد قتالي)(page 98) 

 

6. Dossier 14 

-Sous-dossier 02 : cahier paginé 

 

  جار عمّي الغرام بمحال محّزم*يا الفاىم*ممموك ضحيت لو
 (pp.4-7غالم)بمحاج()

  ّبن ي عالم االسرار)يوم الخميس(سبحان خالقي سمطاني*من ال ينام رب(
 (pp.7-9سيمة()

-Sous-dossier 02 : cahier non paginé 

 )عييت ما نّدّمم)بن مسايب 

-Sous-dossier 03 : cahier hawzi 



 

 بن تريكي()طال عذا(بي و ضاق أمريpp.1-4) 
 ()بن تريكي(نشتكي بأمري لمن بالني بغرام الوالعينpp.5-7) 
 ()بن سيمة(ما عطاك رّبي من زين*يا كحيل الحاجب و العينpp.9-11) 
 ()بن مسايب(ىاض الوحش عمّيpp.12-13) 
 (؟يا من تريد قتالي)(page 13) 
 ()بن سعيد(لمن أنا نشتكي من ليعتي خفيةpp.14-15) 
  بن(مسايب()يا اىل اليوى رحت مسّممpp.18-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carton 9 

 

1. Dossier 14 

-Registre n°1(registre El-Fsian) 

 

  من بعد ال نسيت ىمومي و اىوالي*جاني البال يفتش حتى لمجار)بن
 (pp.1-8دباح()

  قمبي مكوي بال جمر*لبدا نار الفراق تشعل في كناني)يا كحل العين و الشفر()بن
 (pp.9-13خضر()

 لغزالن*ولفي سمايم الغزالن*يا اىل الغرام في مزغنة*الزين و البيا ولفي سمايم ا
 (pp.13-14)الفتان)بن يوسف(

 ()بن مسايب(يا قامة غصن الياس*يا قامة غصن الياسpp.14-15) 
 ()بن مسايب(صاحبي نمشي لو*صاحبي نمشي لوpp.15-17) 
 ()بن مسايب(صاحبي بعد الغيبة جاpp.17-19) 
  توب عمى الّريام)بن سيمة(عييت نوّصي فيك*يا قمبي(pp.19-21) 
 ()بن دّباح(الحب ما عطاني فترة*ريحو ييب لي كل مسا و صباحpp.27-30) 
 (ناري و قرحتي و سباب قمبي الحزينpp.32-37) 
 ()بن عمي(شيدوه اعياني*شيدوه اعياني*زرت من نيوى يا سعديpp.37-39) 
 سباب)بن طال نحبي و دموعي كل يوم زراب*و الفراق كواني كّي بال 

 (pp.40-43تريكي()
 ()بن تريكي(أنا باهلل و بالشرع يا االحباب معاكمpp.43-44) 



 

 ()محمد(عييت صابر وانا نرجاك روف بمقاكpp.45-50) 
  تامن بديت ذا القصيدة ننظم غيواني*اسم اإللو سيدي عظيم الشان)بالك يا الي

 (page 56)عبد الجبار()(في النسواني
  ّبن سيمة()تخيل حسبك يا ولد الط(يرpp.61-62) 

 

2. Dossier 15 

-Cahier Benaouda Balasca (non paginé) 

  إذا حّنيت و جيت عندي حّتى لمكاني*نبرا و نعود في ىنا و سرور و سموان
يا*الحرم الحرم يا احمد يا مولى البرىان يا)القسمطيني()في سيدي احمد بن 

 بوزيان(

 جود و اعطف يا سيد باسمك يا قدير*نبتدا فالنشد ندير)أمولى ساكة*
 احمد()بّمحسن(

3. Dossier 18 

-Cahier n°17 

 ()بن عامر(مايمي صدر حنينpp.2-4) 

 ()من ذا الغزال ما ٌرجانً()محمد(ًرانً مرٌض من جفا سلطانpp.4-5) 

 ()بن سهلة(ًفنٌت واش ما ٌصّبرنpp.9-10) 
 ()بن سيمة(يا رقيق الحاجبp.10) 

  بويا كي راني)بن تريكي()طال عذابي و طال نكدي و الصبر فناني*ياpp.15-

17) 

 ()بن سيمة(لمن نشتكي من ليعتي خفيةpp.18-20) 

 ()السوسي(كل نور من نور الياشمي كملpp.21-23) 



 

  عقمي بيواك مضالي*وضحى قمبي مفتون من ىواك ابتال)داوي يا عذرا
 (pp.24-25)حالي()بن درمش(

  جار عمّي الغرام بمحال محّزم*يا الفاىم*ممموك ضحيت لو
 (pp.26-29غالم)بمحاج()

  يا عشاق الزين سعدوا ما في القمب حزين*جرحت الخدين المدامع دايم سيالة)بن
 (pp.29-30تريكي()

 ()بن سيمة(نرسمك لمذبمة االعيان يا الورشانpp.31-32) 
 بن دّباح()جفاما ظني بالغزال ي(pp.33-34) 
 بن سيمة()وين(تى يينا قمبي و يستراحpp.36-37) 
 ()؟(طالت الغيبة عّني و ال وجدت دواىا*عييت نكايد ما نفع تنكادpage 38) 
  عقمي و جوارحي بزىو وصالك فرحانة*يا مولى مميانة*و القمب بال عقل طاير

 (pp.39-40ليك و خاّلني)بن سماعيل()
 عدي اليوم عندي جاو ىاي سعدي اليوم عندي جاو االحباب زايرين*ىاي س

 (pp.42-43البنات زال نكدىم)؟()
 )تخيل حسبك يا ولد الّطير)بن سيمة(pp.43-44) 
  في المنام يا سيادي*زارني حبيبي البارح*في المنام يا سيادي*زارني ربيع

 (pp.47-48)بن مسايب()تمادي
 ()بن خموف(محمد خير األنامpp.49-51) 
  طري في كربة يا ولدي)الحاج بموا الرض المشرفة*خاّلو خاڤاالركاب

 (pp.51-52عمي()
  نوحو يا عينّي*نوحو يا عينّي*موالي الطّيب راه غاب*نوحو يا عينّي)بن

 (pp.53-55يحيى()



 

  يا مغيث الجاني*يا مغيث الجاني*ما صبر كي صبري صّبار*من ىواك
 (pp.55-58سباني)بن عمي()

 ()المغراوي(سّمم يا من الم فاليوىpp.60-61) 
 بن دّباح()من بعد م(ا نسيت ىمومي و اىواليpp.62-65) 
 )يا عاشقين طال عذابي*نبكي و نفتكر االحباب)؟(pp.65-67) 
  ّالخّراز()قص(ة تميم الداريpp.68-77) 
  بن(نون()ڤطال الضر عمّي و زاد ثاني غرامكpp.78-81) 
  عدنان عدنان مفتاح الجنان*من نوره جميع النور بان*تاج الرسال العدناني)بن

 (pp.82-88ون()غزوة واد سيسبان()مڤز 
  مكوي في حشايا بضري راني مكين*و الضر فالخفا مّنو ما نرتاح)بن

 (pp.88-91دّباح()
 Fin d’un texte non identifié (pp.93-94) 
 ()بن تريكي(أنا باهلل و بالشرع يا االحباب معاكمpp.94-96) 
 بن سيمة(عييت نوصي فيك((pp.97-98) 
 زم و امشي عجالني*زور الوالي مرزوق*من زاره يمسى يا من مغروم الشوق*اع

 (pp.58-59ىاني)المداني()
 ()بن مسايب(يا اىل اهلل غيثوا المميوفpp.98-104) 
  قمبي مكوي بال جمر*لبدا نار الفراق تشعل في كناني)يا كحل العين و

 (page 105الشفر/لعن اهلل ناكر الطعام()بن خضر()
 بن مسايب()محنتي قوات و طاب شراب من لّبى(pp.106-109) 
  باسم الجميل نبتدا ذا القصية*السميع البصير الحي الجّبار)بن خميفة()قصة راس

 (117-109الغول()
 



 

 
Carton 10 

 

 

1. Dossier 8 

-Sous-dossier 01 

 )يا الي غتبت ماذا تندم)بن خموف 

 )أّول صغري عممت غرضي)بن خموف 

 ية في طرز يا نديم اصغى الوزاني و كون فاىم*ريت نوصيك وصا
 االبيات)الزاوي(

 )نوصيك يا الي ما عندك خوك الشقيق*اّباك و خوك ىو الدرىم)محمد 

 )أش من عار عميكم يا رجال مكناس)قدور العممي 

  ّى في الدنيا يا كثير االصحاب*عيش وحدك تنجى من خمطة يا الغر
 )بن سميمان الفاسي(المصايب

 

2. Dossier 10 (poèmes du genre épique) 

 هلل الكريم نبدا ذو االنشاد*و الصالة عمى النبي و سّمم)العروسي()فتوح باسم ا
 (avec traductionتممسان()

 ()شوف معتاىا ذا القصية*تشيب منيا حتى الولدان)فرج()غزوة الكوفةavec 

traduction) 

  هلل الحمد و الصالة عمى المختار*ما فاح المسك فالوشاح*محمد سيد
 المالح)المغراوي(

 فتوح الشام(ڤواد نبتدا ىذا الغيوان*الرحمان الرحيم عظيم القدرة)بولطباباسم الج() 



 

  قّصة بنوصنصال(ڤومان طموم*حاركين الكّفار لنبينا)بولطباڤجات الحمد() 

  قّصة بنو ڤدار)بولطباڤكانوا في سمطنة و دنيا*و ركوب الخيل و العناية ناس()
 إسرائيل(

  النور بان*تاج الرسال العدناني)بن عدنان عدنان مفتاح الجنان*من نوره جميع
 (avec traduction)مون()غزوة واد سيسبان(ڤز 

  باسم الجميل نبتدا ذا القصية*السميع البصير الحي الجّبار)بن خميفة()قّصة راس
 الغول(

  باسم الكريم نبدا قولي بالنية*سبحان ربنا موالنا سبحان)بن ىبوب()قصة الصيد
 بن سالمة(

 أين الصديق بوبكر ىو و عمر)شاقي من يركب اين احمد سيد البتول*
 الخيول()بن شتوان(

 )عاشق ام الغرور مرا زمانيا*وين محمد النبي و اصحابو)بن شتوان 

 )في دولة الوكيل الكبير*سيدي يحيى رجع شاطو و البير)؟ 

  ّبي و سّمم)عبد اهلل مّناد و موات عمى النّ باسم اهلل الكريم نبدا ذو االنشاد*الص
 عقبة()؟(

-Sous-dossier 7  

 )لوال انت ما يكون حج و ال عمرة*لوال انت ما يكون عمم و ال تفسير)بن خموف 

 )نرغب المعيد المبدي)بن خموف 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carton 11 
 

 

1. Dossier 7 : ensemble de textes du genre prophétique 

annonçant l’avènement du « maître de l’heure » )مولى الوقت(.   

 

-Sous-dossier 01 

 ولوا الناس ڤهلل يا صديق ىذا الوعد بطا*ىذا الميل البييم يطول و يشطى*حتى ي
 (avec traductionىذا الوعد خطا)العروسي()جفرية()

-Sous-dossier 02 

 ()لغواطي(ابكي يا بّكاي*أنا شفت منام البارحavec traduction) 

-Sous-dossier 03 

 سم اهلل نبدا نعّظم تعظيم*و الخير كّمو بسباب القدرة)بن خموف(با 

 )متواعدين ناس الخير يا ذا الناس*عمى المسير في عرفة حضرة)لغواطي 

-Sous-dossier 04 

 )باسم اهلل نبدا نقول قبالة*ما نغتب شي ما نعيد ااّل الصاير)البّشاري 

-Sous-dossier 05 

 لمعين نبدا فاالسطار*ييدينا لمناىج القوام)المغراوي(باسم اهلل ا 



 

-Sous-dossier 06 

 )ربي يّسر و ال تعّسر*بالمسممين في عبادك)بن خميفة 

-Sous-dossier 07 

 )رباعيات)المجذوب 

-Sous-dossier 10 

 يشوم)الثعالبي(النبي عميو الصالة و السالم الغاية*خّبرنا عن الجيل المر الغ 

-Sous-dossier 11 

 )رباعيات)المجذوب 

-Sous-dossier 12 

 )ىذا حكم الكافرين كي جار عمينا*واتفقوا عمى المومنين دنيتيم سعدت)صالحي 

 )اهلل ينصر باب العالي*و يوّيد مير المومنين عبد الحميد)المدغري 

 

2. Dossier 8 : chants populaires, service obligatoire, 

déserteurs, coupures de presse 

 

 ()ىذا الكممة جات لنا توصل*لو نعرف مّيازىا نتخّطالو)رابحavec 

traduction) 

 ّرة و ماذا صار)ميشال دعدوش()ڤاسمعو لّي يا الحّضار*بيذا الsur la guerre 

de 14-18)(avec traduction) 

 ة)بن بيرم(باسم اإللو نبدا قولي*عمى فرانصة الجميوري 

 

 



 

 

Carton 12 
 

 

1. Dossier 7 

-Sous-dossier 20 : «كتاب مجمع الدعات و الغنا لمتالمذ في البميدة »  

 *من حب الريم اصادني مرض اليوى*و لم نجد لو دوا*إال فؤادي قد كوى
 المغنجي)بونشيط(

2. Dossier 13 

-Sous-dossier 01 : registre n°16 

 بن مس(ايب()ناري و قرحتي وسباب قمبي الحزينpp.5-9) 
 ()بن مسايب(عييت ما ندممpp.9-16) 
  بديت ذا القصيدة ننظم غيواني*اسم اإللو سيدي عظيم الشان)بالك يا الي تامن

 (pp.27-33في النسواني()عبد الجبار()
  الربيع اقبل في جيش الغمام جّرار*ما تعرض لو فصل إال ييزمو)بن

 (pp.35-42)دّباح(
 ىا*ما يطب المجروح ااّل معدمو)سّممو يا االريام ابتالت الروح و ال صابتشي دوا

 (pp.48-53لمّريم سّممو()بن عثمان()
  وين اّما تبغي تسير بال مزية*تتبختر و تموج فوق سطاح*وّصل لمزىرا البرا و

 (pp.55-61ارواح)بن عثمان()
 (؟عّز القول ينتقل*في رقايق االوزان)(pp.63-65)  
 فنجمك بالصبح الراقي*يا ساقي*طوف عمى الحضرة  ڤراح الميل و عمم الفجر تا

 (pp.66-68ق)قدور العممي()وسيقة*وزرع لمساىي يفيتزيان الم



 

 ()بن مسايب(يا اىل اليوى رحت مسّممpp.69-73) 
  الموت الغنا تدركني*في صحة الخبر و ال تشكيك و ال ارتياب)بن

 (pp.74-83خموف()
  بن ز(مون()ڤيا اليم الش تموم*كف مالمك عّنيpage 85) 
 (؟الغرام حرك لي بجنود طالب الثار*ما قدرت قبمو و جدد عمى حذر)(؟) 

 

3. Dossier 13 

-Sous-dossier 02 : registre n°28 

 ()المغراوي(سمم يا من الم فاليوىfeuille volante) 
 ()بن خموف(نرغب المعيد المبديpp.7-9) 
  عمدالي ما وجدت قوة*نطير مع الطيور نتعاّل فالجو*سموة يا عاشقين

 (pp.10-16سموة)التممساني()
  بن ات و دعاني*شوف الحبيب و الوعد طال بيّ ڤنار اليوى في قمبي ر(

 (pp.17-21مسايب()
 بن خموف()صمو عم(ى رسول اهلل و الحال عزمpp.29-30) 
 ()من حبك ما يطوف عني*ال نوم و ال منام*يا بابا بوعالم)الجبريpp.31-

33) 
  مولى البرىان و المزية*الي ظيرت شوايعو في كل بالد*)يا ربي عطفو عمّي()بن

 (pp.34-36حمادي()في سيدي عبد القادر الجيالني()
  ّاالصحاب*عيش وحدك تنجى من خمطة  ى في الدنيا يا كثيريا الغر

 (pp.47-49)بن سميمان()المصايب
 ()بن خموف(اختارك الوحيد األحدpp.53-56) 
 (ن خموفمن شيبي قصر عمامتي*نساجو و ضرب النقاب)ب(pp.70-72) 



 

-Sous-dossier 02  
 )داوي قمبي بدواك*يا سيدي عبد القادر)بن مسايب 

-Sous-dossier 03 : registre n°29 

  ات و دعاني*شوف الحبيب و الوعد طال بّي)بن ڤنار اليوى في قمبي ر
 (pp.11-16مسايب()

 ()بن خموف(جف المداد باألشقيا و الساعدةpp.18-22) 

  يا ربي عفوك ننتظر*فالدنيا معماني*خايف من ليمة القبر*و المحشر يرجاني)بن
 (pp.22-24خموف؟()

 *سيدي عبد القادر سمطان الرجال)بن داود()معدن الكمال*معدن الكمالpp.24-

26) 

 ()بن خموف(احسن خيار ما نذكر في صدر الكالمpp.28-36) 

 ()بن خموف(محمد خير األنامpp.38-40/44/46) 

 

  جنده  ساڤفيق يا من ىو نايم ىب ريح الصباح*واعتدل تنظر ليمك كيف
 (pp.40-44)(incomplète))المنداسي(

 بن خموف()صبحت جوارحي بالعدنان(ي فارحpp.48-52) 
 ()محمد(نبدا باسم اهلل*بتوفيق إليي*الحكيم الناىي*مكّون االكوانpp.64-66) 
 ()بن خموف(لوال انت ما كان خمقنا من ترابيpp.68-76) 
 ()بن خموف(محمد خير األنامpp.76-78) 
  ڤدار)بولطباڤكانوا في سمطنة و دنيا*و ركوب الخيل و العناية ناس()pp.78-

86) 
 بن مسايب()ي(ا اىل اهلل غيثوا المميوفpp.87-102) 



 

  ّر ة و التاج يا الغافل كثّ ربحي و سرور القمب و المنا حب عظيم الجاه*مول الحم
 (pp.89-93)النّجار()ى اهلل عميوفي صالتو صمّ 

 ()بن خموف(محمد فارس العقابpp.102-110) 
 يا بدور الزين المكمول من بياكم*نظل ىايم ميموم و ال نبات 

 (pp.112-118ناعس)المغراوي()
  اميل يا دمع ابصاري*و ابدل نومك يا عين بالسير و النواح*اين عربة يا

 (pp.118-124ناري)المغراوي()
 ()بن خموف؟(محمد الشريف العربي*شرقي بغدادي غربي و شاميpage 126) 
 ()بن خموف(يا كوثر المبن فيك غاب قطرانيpp.128-132) 
 القصية*نعظموا فييا اهلل نمساو فارحين)في الصالة عينونا  نبدا باسم اهلل في أّول

 (pp.134-136يا الحاضرين()محمد()
 (بن مقشيشداويني بدواك*يا الجياللي االعرج بوعالم)(pp.138-140) 
 (بوڤندورةنبدا باسم اهلل*نظمي في بحر الزاخر()page 142) 
 ()بن مسايب(سعدي بك سعديpp.144-146) 
 ()بن خموف(بك طاب السمومpp.148-150) 
  منزه كل زماني)عبد باسم اهلل نبدا باسم السامع البصير*مولى المكان

 (pp.150-152الرحمان()سيدي الكبير()
  يا رايس االوليا يا رايس االوليا*عبد القادر يا بوعالم هلل و لغا لّي)عبد

 (pp.152-153الرحمان()
  دوم ربحي ىيا رحمان*بحرمة الي يقراو القرآن*بيم حافظ في كل زمان*كل

 (pp.151-156صبح بو يوّرد)بن خموف()
 اني*يا سيد عمي بن مبارك*باسم الواحد الوحداني*و صالة عاري عميك تنس

 (pp.158-160()بوڤندورةالنبي العدناني)



 

 ()بن مسايب(الحرم يا رسول اهللpp.162-164) 
 ()سبحان من سّماك احمد*و جعل اسمك و اسم االعظم)بن مسايبpp.164-

166) 
 ()بن خموف(نبدا الكممة نستفتح النظامpp.168-174) 
  يا بن بوزيان*يا القندوسي حرم الزايرين)عبد الرحمان()يا بن بوزيانpp.172-

173) 
 ()بن خموف(هلل الحمد زاد فّيpp.176-179) 
  دات في صميم كبادي*يا اليادي*في جوفي طالق ڤحّبك ناره

 (pp.180-184المييب)لغواطي()
  نيرانك في الجوف تمتيب*ليس ليا تفتارة)بن حورة()في سيدي

 (pp.186-188الثعالبي()
  سيدي عنايتي و مرادي*من بو كل يوم اّنادي*حّبو سكن صميم فؤادي*راه عميو

 (pp.190-192صبري بان)عبد الرحمان()سيدي عبد الرحمان الثعالبي()
 ()بن خموف(باسم اهلل بديت نزمم عن تاج الرسالpp.194-196) 
 ()بن خموف(يا محل الجودي و المن و العطاpp.198-200) 
 بن خموف()ة الحب ما جبرت دواڤد(ىاpp.202-204) 
  ربي سيدي مّنك الوفا*بّمغ لي مرادي*نبغي نزور المصطفى*سيدي

 (page 206)(بوزيانمحمدي)
 (؟انت عنايتي يا سموة االرواح*يا سعد من شفاك بنظرة)(pp.212-214) 
 ()بن مسايب(ناري و قرحتي و سباب القمب الحزينpp.218-220) 
 ()باسم اهلل العظيم الّدايم المعين*منشي العوالم القّيار)بن مسايبpp.222-

226) 
 ()بن مسايب(مّحنتي قوات و طاب شراب من لّبىpp.228-232) 



 

 ()بن خموف(اليارب قط ما ينامpp.238-244) 
  بن خموف()محمد راحة(المصابpp.246-250) 
 ()بن خموف(يا نعم الصادق المصدقpp.251-252) 
 ()بن خموف(اهلل يعصمنا من البالpp.253-254) 
 ()بن خموف(أنا كثير االصحاب يا رسول اهللpp.256-259) 
 ()بن خموف(إذا تحيرت من ذنوبيpp.259-262) 
 يا مشوم الطريق طويل ما جبرت شي الزاد*باش نقطع وطن الخوف مصعبو(

 (pp.263-266نجوم الّميل غّربوا()بن شتوان()
  مم)بن ڤقد ما خمق اهلل من ميت و حيا*قد النو ان طاحت برعودىا تز

 (pp.267-270شتوان()
 ()بن خموف(فالنيار و فالميل جوارحي طرابةpp.271-275) 
 ()بن خموف(اختارك الوحيد األحدpp.276-279) 
 بن خموف()نبني عمى النبي ديوان عمى االسطوان(pp.281-282) 
 ()بن خموف(الرشيد مصباحيpp.283-287) 
  باسم اهلل نبدا نظمي في ذا القصيد*و نكثر الصالة عمى نور

 (pp.291-292()بوڤندورةالباىر)
 ()عبد الرحمان(بديت بالقول نمّجد*و نعّظم القطب السّيدpage 298) 
 (الجبريبك حالي يزيان*بك حالي يزيان)(pp.301-305) 
 ()بمحاج(و متى نشوف الطاىر*كامل البيا العدنانيpp.306-307) 
 ()بن مسايب(كيف نصبر لجفاكpp.308-311) 
  باسمك يا قدير*نبتدا في ذا النشد ندير)أمولى ساكة*جود و اعطف يا سيد

 (pp.312-315احمد()بّمحسن()
 ()بن مسايب(يا اىل اليوى رحت مسّممpp.315-321) 



 

 (بن خميفةالحمد هلل نحمد فرض عمّي)(fragment sur feuille volante) 
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 *و تنعم بحسن ايا سعد من جاك و زارك(بوڤندورةنوارك()pp.8-9) 

  حادي البوازل إن مرٌت بعرب العقٌق*عّرج على مراسم حبذي و اشواقً)إذا

 (pp.11-13انجمعت العّشاق()بن دّباح()

 ()بن مسايب(اقصد طيبة و سّمم عمى الساكن فييا يا الورشانpp.14-16) 

 (بوڤندورةخاطري ىواك و بالي*يا الثعالبي باىي الغرة()pp.17-18) 

  بن خموف()سعدي(بالنبي بت معاه البارحpp.18-20) 

 )نبدا باسم الرؤوف*ننظم فً زهو اعٌانً)بلحفّاف(pp.20-21) 

 (بن مسايبيا اىل اهلل غيثوا المميوف)(pp.21-28) 

  الربٌع اقبل فً جٌش الغمام جّرار*ما تعرض له فصل إال ٌهزمه)بن

 (pp.29-31دّباح()

 قدور(العممي() يا الواجد بالصرخة عند ضيقة الحالpp.47-50) 

 ()بن مسايب(بك قوى اليوم يقينيpp.50-51) 

 ()بن مسايب(مّحنتي قوات و طاب شراب من لّبىpp.52-54) 

 ()بن خموف(محمد راحة العميلpp.56-59) 

 ()المغراوي(يا عدول رماني قوس اليوى بنّشابpp.59-62) 

 ()الطاىر(قسمت عميك باسم ربي الجواديpp.63-66) 

 بن مسايب()عند غنج الشفر ك(حل الالمحpp.69-71) 

 ()بن خموف(يا محل الجودي و المن و العطاpp.71-73) 

 ()(75-73مفتاح خير اال ينفذ)بن خموف 

 ()بن مسايب(كيف نصبر لجفاك*يا مميح غرامك مّضانيpp.75-77) 



 

 ()بن مسايب(ليك نشتكي بأمري يا الوحدانيpp.78-80) 

 ة و الحجاج اش را من ال غنم فرجة العشية*عمى جبل عرف
 (pp.80-85يرغبوا)المغراوي()

 ()فرج(شوف معتاىا ذا القصية*تشيب منيا حتى الولدانpp.85-96) 

 ()الخّراز(قصة تميم الداريincomplète)(pp.96-101) 

 ()بن مسايب(الحرم يا رسول اهللpp.102-103) 

  تالف النظر فعمي عاصي*ناكل الحرام و نخدم غير األدية)بن
 (pp.106-107خموف()

 )محمد خير األنام)بن خموف(pp.108-121) 

 ()بن خموف(محمد فارس العقابpp.122-130) 

 ()بن خموف(محمد راحة العميلpp.130-133) 

 ()بن خموف(اهلل يعصمنا من البالpp.133-136) 

 ()بن خموف(اختارك الوحيد األحدpp.136-140) 

 ()بن خموف(يا نعم الصادق المصدقpp.140-143) 

 (بن خموف()محمد راحة القموبpp.143-146) 

  بموا الرض المشرفة*خاّلو خاطري في كربة يا ولدي)الحاج ڤاالركاب
 (pp.150-151عمي()

 (محمد)لونبدا باسم اهلل*بتوفيق اإل(pp.153-155) 

  يا الحضرة اسمعوا قول الدني الشيطان*يوم رسمو رّبي عند النبي
 (pp.157-163المبرور)بوخريص()

 ()من حبك ما يطوف عني*ال نوم و ال منام*يا بابا بوعالم)الجبريpp.164-

165) 



 

  صمى اهلل عمى اليادي*عشر أالف صالة كل يوم والف سالم)بن
 (pp.176-179مسايب()

  قم يا نديم تتأمل في اسرار الفجر*و عساكر الدجى قدامو
 (pp.180-192ميزومة)المغراوي()

  كانوا في سمطنة و دنيا*و ركوب الخيل و العناية ناس
 (pp.202-210()ڤدار)بولطباڤ

 )أحسن ما يقال عندي)بن خموف(pp.210-215) 

 ()بن خموف(لوال انت ما كان خمقنا من ترابيpp.216-225) 

  باسم الكريم ربي ىي ساس الكالم في مبداه*مفتاح كل خير معاه*واسم الكريم
-pp.285سبقت في حروف القاريين و النشاد)الكحيمي؟()سيدي عبد القادر()

286) 
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 ن مغروم الشوق*اعزم و امشي عجالني*زور الوالي ممرزوق*من زاره يا م
 يمسى ىاني)دريَوش(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Carton 13 

 
 

1. Dossier 1 

-Sous-dossier 01 

  ساڤفيق يا من ىو نايم ىب ريح الصباح*واعتدل تنظر ليمك كيف 
 جنده)المنداسي(

 

-Sous-dossier 02 

 ل الحاجب*و تفاجوا كل مزين نيار اليوم*مزين نيار اليوم*لقيت فيو كح
 )بن مسايب(اليموم

 )لمن أنا نشتكي من ليعتي خفية)بن سعيد 

-Sous-dossier 03 

 طار و ال صاب جناح*عقمي لمحمد تاج الكرام*طار و طار و ال صاب جناح*
 )بن مسايب(ال صاب جناح

-Sous-dossier 04 

 )ليك نشتكي بأمري يا الوحداني)بن مسايب 



 

-Sous-dossier 05 

 بن سيمة( *زينك فايت عن كل زينيا ولفي تاج الباىيين( 

-Sous-dossier 06 

 )صمّو يا عّشاق عمى حبيبي*سيدي امحّمد نّوره عمينا)؟ 

-Sous-dossier 07 

 ()القسمطيني(3ما عطاك ربي من زين*يا كحيل الالمحème feuille) 

-Sous-dossier 09 

  ّبن مسايب(ايم نبدا بالمعين*منشي العوالم القّيارباسم اهلل العظيم الد( 

-Sous-dossier 11 

 )يا الورشان اقصد طيبة)بن مسايب 

-Sous-dossier 12 

 )الناس كل عام تعّيد)بن خموف 
 )نبني عمى االسطوان ديوان)بن خموف 
 )يا الي من طيبو يشام كل طيب)بن خموف 

-Sous-dossier 13 

 بن مسايب(ما لحبيبي ما لو*كان معيا كان*ما لحبيبي ما لو*يا ناسي غضبان( 

-Sous-dossier 16 

 (في سيدي عمي بن بوڤندورةباسم الواحد الوحداني*و الصالة عمى العدناني()
 مبارك(

-Sous-dossier 17 



 

 لّزين ولفي عّباتو*يا سعد من من عندىا حروف بياه*من عندىا حروف بياه*ا
 تمقاه)بن مسايب(

 )نوحو يا عينّي*نوحو يا عينّي*موالي الطّيب راه غاب*نوحو يا عينّي)بن يحيى 

-Sous-dossier 18 

  قسمت عميك باسم رب الجوادي*ال شريك لو و ال ضدي*الرحمان الرحيم رزاق و
 (feuille 48)(بن حوافتاح*ندعيك هلل يا رسول اهلل و ارواح)

-Sous-dossier 19 

  أنا ضيعت في البطالة عمري*مشغول في شقايا و الوعد طوال)يوم الحساب ربي
 يدري()بن الباي(

 )نبدا باسم الباري عالم الخفية*المطيف الجواد الواحد الكريم)بن الباي 

-Sous-dossier 1-20 

 )محمد خير األنام)بن خموف 
 نورىا سطيع)بن خموف( حين حممت بك اّمك 
 )انت العزيز يا محمد)بن خموف 
 )سعدي بك سعدي)بن مسايب 

 

-Sous-dossier 20 

  يا سمطان اىل اهلل*يا بن خيرة عاري عميك*يا بن خيرة نعرة تخيل*يا محبوب
 الحق الجميل)عبد الرحمان(

-Sous-dossier 22 

 بن خميفة() الحمد هلل نحمد فرض عمّي*السميع البصير(الحي األحدfeuille 28) 



 

-Sous-dossier 23 

 بن مسايب(يا ضي البصر لو تنساني*خاطري ما ينساك( 

-Sous-dossier 24 

 )ىّبمتيني ىبال الش ما تتكّمم*يا زينة الّدالل طال وعدك بّي)بن مسايب 

-Sous-dossier 26 

 راق تشعل فاكناني*يا كحل العين و الشفر)؟(قمبي مكوي بال جمر*لبدا نار الف 
 )يا قوما ما وجدت صبرة*ىايم و عقمي مضالي)؟ 

-Sous-dossier 27 

  محمد زىو رماشي*صمى اهلل عمى الياشمي شفيع الجيوش*محمد زىو
 (feuille 99رماشي)المغراوي()

-Sous-dossier 28 

 بيبي زدتني عمى نوحي نحولة)بن ما تّتاقي اهلل يا معّذب قمبي*عالش أح
 (n°97تريكي()

-Sous-dossier 29 

 )نار ىواكم لّياب*شعمت ما بين كناني)بن سيمة 

-Sous-dossier 30 

 بن مسايب(عمدالي ما وجدت صبرة*قمبي تيول و خاطري يا سيدي طار( 

-Sous-dossier 33 

  ريو لمعقال)بيني و بين عشقي نظمي عمى خصيمي رغًما*و ما خصيم نو
 شرًعا()بن عمي(



 

-Sous-dossier 34 

 )طال العذاب بّي و حرم عّني المنام)بن مسايب 
 )يا مزين نيار اليوم)بن مسايب 

-Sous-dossier 35 

 )نرسمك لمذّبل االعيان)بن سيمة 
 (يوم الخميس حرك لي مرسوليا*بخبار زين بّشرني يا سادات)بن مسايب 

-Sous-dossier 36 

  أنا باهلل و بالشرع يا البنات معاكم*يا من طال جفاكم*هلل رّدو الوجاب ننظر فيكم
 (feuille 56باعياني)بن تريكي()

  ما بقالي في الدنيا ما نشوف سموان*كيف ذا الزىو الي ريت مع الحبايب)بن
 دّباح(

-Sous-dossier 38 

 من المنام*و اصغا لحديثي يا خاي و افيمو)بن  فيق يا نايم و استيقض
 (feuille 64)تريكي(

-Sous-dossier 39 

 )شيدوه اعياني*شيدوه اعياني*زرت من نيوى يا سعدي)بن عمي 

-Sous-dossier 40 

 ()طال عذابي و طال نكدي و الصد فناني*يا بويا كي راني)بن تريكيfeuille 
66) 

-Sous-dossier 41 



 

 )قمبي مكوي بال جمر*لبدا نار الفراق تشعل فاكناني*يا كحل العين و الشفر)؟ 
 

-Sous-dossier 42 

  من تنس جيت انا يا غايتي لحرمك*ال تسّمم فّي يا سيدي ابراىم)بن عثمان()في
 سيدي ابراىيم الغبريني(

-Sous-dossier 43 

 ة*المطيف الجواد الواحد الكريم*يا لطيف الطف نبدا باسم الباري عالم الخفي
 (feuille 69)(بن البايبالعباد يا كريم)

  اليادي الياشمي ڤداتنيران الحب فالضمير*سكنت فالقمب و الجوارح زاد*
 البشير)بن الباي(

 )كيفاش يكون عممي*يوم الوقوف عريان)بن درمش 

-Sous-dossier 44 

 )مايمي صدر حنين)بن عامر 
  اني مريض من جفا سمطاني)من ذا الغزال ما يرجاني()محمد(ر 

-Sous-dossier 46 

 )ننده بمولى زرىون*والي في قبره مدفون)؟ 

-Sous-dossier 47 

 )لمن نشتكي بقرحة جمار غزالي)بن مسايب 

-Sous-dossier 48 

 )سعدي بك سعدي*يا شفيع األّمة يوم الّزحام)بن مسايب 



 

 )زينك فايت الزين*ىاي مكة يا رايس المالح)بن مسايب 
 )نبكي ما فاد بكاي)بن مسايب 
 )ىاج غرامك و ىواك)بن مسايب 
  جيت عندك عاني*جيت عندك عاني*يا احمد مولى البرىان*يا الشايع

 البركاني)القسمطيني(

-Sous-dossier 49 : cahier n°15 

  بوعالم و اعطف لي و ارواح)قدور يا فارس الوفا يا سيد الجيالني*يا
 (pp.1-3العممي()

  صمو و سممو عمى النبي المختار*محمد صاحب الشفاعة
 (pp.3-6المدني)الطاىر()

 ()بن خموف(يا الي غتبت ماذا تندمpp.11-13) 
 ()؟(يا الطاىر البغدادي*لمتى نشوفك ظاىرpp.13-16) 
 ()بن خموف(يا محل الجوديpp.16-18) 
 بن دّباح()يا سيدي جيت ليك زا(ير*بن لّمو يا طبيب داياpp.22-25) 
 ()السوسي(كل نور من نور الياشمي كملpp.25-28) 
  يا عدول رماني قوس اليوى بنّشاب*صاب قمبي واجد منصوب لو

 (pp.28-31يشارة)المغراوي()
 ()بن خموف(باسم اهلل نبدا نتكّممpp.31-34) 

-Sous-dossier 50 

  زاد ىبال)بن سيمة(يا مسممين قمبي اليوم 

-Sous-dossier 53 



 

  ولفي سمايم الغزالن*ولفي سمايم الغزالن*يا اىل الغرام في مزغنة*الزين و البيا
 (feuille 55الفتان)بن يوسف()

-Sous-dossier 54 

 )جار عمّي الغرام بمحال محّزم*يا الفاىم*ممموك ضحيت لو غالم)بمحاج 

-Sous-dossier 55 

 )يا سيدي احمد بن فارس*عاري عميك ال تنساني)عبد الرحمان 
 

-Sous-dossier 56 

 )يا من تريد قتالي*غيرك ما يحاللي)؟ 

-Sous-dossier 57 

 )جايز عمّي يخمم*خزرني و ذّبل عيونو)؟ 

-Sous-dossier 60 

 (يا رقيق الحاجب*ماذا عطاك رّبي من زين)بن سيمة 

-Sous-dossier 63 

  مير الغرام حرق حشايا و كناني*شّرب لي كيسان من سموم
 (feuille 40باله)المصمودي()

-Sous-dossier 64 

  الربيع اقبل في جيش الغمام جّرار*ما تعرض لو فصل إال ييزمو)بن
 (feuille 39دّباح()

-Sous-dossier 1-69 



 

 يل)بن خموف(بجاه ابراىيم الخم 

-Sous-dossier 71 

 (ليمى يا زايرين ليمىfragment)المنداسي() 

-Sous-dossier 84 

 )يا فارس الوفا يا سيد الجياللي*يا بوعالم و اعطف لّي و ارواح)بن خميفة 

-Sous-dossier 85 

 )رّبي مولى العباد و احكم*وانفي ىذا العدو عمّي)؟ 

-Sous-dossier 89 

 ()البجيل(ضاق حالي و مسيت حقير*نيف يا سمطانيla 1ère strophe) 

-Sous-dossier 90 

  سيدي مفتاح الغرب يا الوالي موالي ادريس يا القطب الرّباني*تنعرني يا ولد الّلة
 (feuille n°30كان انت من فاس)المساك()

-Sous-dossier 92 

 لدنيا ما نشوف سموان*كيف ذا الزىو الي ريت مع الحبايب)بن ما بقالي في ا
 دّباح(

-Sous-dossier 93 

  فيق يا نايم و استيقض من المنام*و اصغا لحديثي يا خاي و افيمو)بن
 (feuille 116)تريكي(

-Sous-dossier 95 



 

 لعشق يجور سمم يا من الم فاليوى كف مالمك ال تمومني سمم يا مسكين*مير ا
 (n°121بالغزر*مير اليجرة حقيد بجيوشو قاوي)المغراوي()

-Sous-dossier 96 

 )يستحق و الزم من الصدود نبكي*من فراق غزالي مكمولة البيا)الجبري؟ 

-Sous-dossier 97 

 )يا سامعين قول نظامي و جميع من يكون يفرق)بموّناس 
 (؟تكر االحباب)يا عاشقين طال عذابي*نبكي و نف 
 )يا من كّممتو و ال بغى يتكّمم*اش سباب السعد متوكس معكوس)؟ 
 )محبوبي الي لقيت ما مثمو في الزين*خفيف النشطة كالغزال السحراوي)؟ 

-Sous-dossier 98 

 )جبت السنة عميك قصايد*مداح نمدحك عن روس األشياد)بن خموف 
 (بن خموفالحب ما جبرت دواىا) دڤة 
 لنيار و في الميل جوارحي طرابة)بن خموف(في ا 
  عمامتي*نساجو و ضرب النقاب)بن خموف( ڤصرمن شيبي 
 )الرشيد مصباحي)بن خموف 
 )اختارك الوحيد األحد)بن خموف 
 )ال إلو إال اهلل سمطانة الكالم)بن خموف 
 )محمد خير األنام)بن خموف 
 )احسن خيار ما نذكر في صدر الكالم)بن خموف 
 ادي)بن خموف(مقمب القموب ى 
 )اشرح صدري و يّسر أمري)بن خموف 



 

 )ال تحرمنا من النعيم)بن خموف 
 

-Sous-dossier 99 : cahier n°123 (ne comportant que des textes 

de Kaddour El-Alami) 

  يا بحر ااّل يقاس*لمرشفة ماك صفالي*شوف لحالي في وجو النبي و اكرمني
 ري(هلل)العممي()في سيدي بوزك

  يا رافع السما بحكمتو و نشاىا*و برق منيا شمس و قمر بضياه)العممي()ليغاثة
 يا موالي عبد اهلل(

 )قمبي يا قمبي توب و انتيى من لغوك و انييو)العممي 
 )يا الواجد بالصرخة عند ضيقة الحال)العممي 
 )حق الحمد عمى نعمة االسالم*فاز من استوفا بيا من اوالد آدم)العممي 
 م دعني يا اليم حالي)العممي(مالكف ال 

-Sous-dossier 100 

 ()بن تريكي(سيم بقوس شبميانيfeuille 74) 

-Sous-dossier 101 

 )باسم اهلل العظيم الّدايم نبدا بالمعين*منشي العوالم القّيار)بن مسايب 
 )فيق استيقظ يا نايم)بن تريكي 

-Sous-dossier 103(petit cahier n°93) 

  جات اّيام الزينة بالزىو و االفراج*في بطاح انواره أاليمي نزاىة*لوال موجود احمد
 ما يسيل ماىا)غانم(

-Sous-dossier 104 



 

 )شوف لجييتي و بّرم*يا بن موسى عنايتي حامي الديوان)بن مسايب 
 )أنا كثير االصحاب يا رسول اهلل)بن خموف 

-Sous-dossier 105 

 )أش من عار عميكم يا رجال مكناس)قدور العممي 

-Sous-dossier 106 

 )يا عيوني نوحو حتى تسيح االىذاب*و بدلو نومي بالسيران و االكدار)المغراوي 

-Sous-dossier 109 

 قصيدة سيدي بيمول المجنون()الّشرقي( الفّياشّية( 

-Sous-dossier 111 

  جفاه)بن سيمة(محبوبك طال 
 )بات عندي البارح*بات عندي البارح)بن مسايب 
 (بن مسايبمن نيوى روحي و راحتي) 
 )يا عاشقين طال عذابي)بن مسايب 
  ولفي سمايم الغزالن*ولفي سمايم الغزالن*يا اىل الغرام في مزغنة*الزين و البيا

 الفتان)بن يوسف(
 )يا اليمي ال تالم*العشق و اليوى عّدام)بن عوالي 
 ا قمبي ندعيك لمشرع*الطمبة و القاريين)بن عامر(ي 

 

-Sous-dossier 112 

 )نبدا في ذو االشعار*شوف كالم الغزارة)بن بيرم 

-Sous-dossier 118 



 

 )باسم اهلل نبتدا و بالحمد نختمو*كيف البادي في الكتوب حّتى قضاه)بن خموف 
 )اختارك الوحيد األحد)بن خموف 
  سول اهلل و الحال عزم)بن خموف(صّمو عمى ر 

 

2. Dossier 2 

- Sous-dossier 05 

 )بديت في قولي ننظم*و تصّنت يا فاىم)بن بيرم 
 

- Sous-dossier 09 

 )ظنيت ظنة فيك*بغيت تقضييا لي)؟ 
- Sous-dossier 11 

 )اهلل اهلل يغفر لممومنين*محال ذكر اهلل*يروي العاطشين)عبد الرحمان 
- Sous-dossier 13 

 )كل من زاغ نديره رمح تحت ممخة سّباطي)؟ 
- Sous-dossier 15 

 )طال ىذا الميل البا يموح فجره*ضاق صبري و عيوني نوميا مشّرد)المنداسي 
- Sous-dossier 16 

 )لوال انت ما كان خمقنا من ترابي)بن خموف 
- Sous-dossier 19 

 يا فاىم االنشادي*عمى الطويل و العربي في الميزان*نعمل ليم  بديت قولي ننظم
 زردة)الغوثي(

- Sous-dossier 17 

 )يا قاري في منافعك ال تستيزاش)العروسي 
- Sous-dossier 21 

 )كل من زاغ نديره رمح تحت ممخة سّباطي)؟ 
- Sous-dossier 22 



 

 ون من ىواك ابتال)داوي يا عذرا عقمي بيواك مضالي*وضحى قمبي مفت
 حالي()بن درمش(

- Sous-dossier 23 

 )يا طالب الزواج اسمعني*باالك تاخذ اليّجالة)؟ 
- Sous-dossier 24 

 )يا كرارسي غير تّقف الخيل ارجاني*نعطيك وحد الوجاب تّديو مقّيد)عيسى 
- Sous-dossier 29 

  تستيزاش)العروسي(يا قاري في منافعك ال 
 

3. Dossier 10 : chansons des cafés maures, guerre de 14-18 

 ()ىذا الكممة جات لنا توصل*لو نعرف مّيازىا نتخّطالو)رابحavec 
traduction) 

  مشطن خاطري ننظر في االخبار*ماشي ضرب نجوع ذا ضرب
 (avec traductionكراسة)رابح()

 

 

 


