
 

1. ABDALLAH ( اإلاغا٦صخي هللا ٖبض ) 

2. ABDELDJALIL ( الجلُل ٖبض ) 

3. ABDELHADI El-Amri ( الٗامغي  الهاصي ٖبض ) 

4. ABDELHAFID Moulay (Sultan) ( الخُٟٔ ٖبض مىالي ) 

5. EL-ABDELLAOUI Moulay Abdelaziz 

6. ABDELOUAHAB ( اب ٖبض َّ الى ) 

7. ABDERRAHMANE Moulay (sultan) ( ٖبضالغخمان مىالي ) 

8. ABOU EL-BANNA Sidi ( البّىا ؤبى ؾُضي ) 

9. AHMED ( ُش
ّ

ؤخمض الك ) 

10. AHMED El-Hadj ( اخمض الخاط ) 

11. AHMED El-Meknasi ( اإلا٨ىاسخي اخمض الكُش ) 

12. AÏCHANE Larbi ( ِٖكان الٗغبي ) 

13. EL-ALAMI Driss ( الٗلمي اصَعـ ) 

14. EL-ALAMI Kaddour ( ميالٗل ٢ّضوع  ) 

15. EL-ALAMI Mohamed ( الٗلمي مدمض ) 

16. EL-ALAOUI Abdelhamid ( الٗلىي  الخمُض ٖبض ) 

17. EL-ALAOUI Abdelouahed ( الٗلىي  الىاخض ٖبض ) 

18. EL-ALAOUI El-Hassan ( الٗلىي  الٗباؽ بً الخؿً ) 

19. EL-ALAOUI Kaddour ( الٗلىي  ٢ّضوع  مىالي ) 



 

20. EL-ALAOUI Lahcen ( الٗلىي  لخؿً ) 

21. EL-ALAOUI El-Mehdi ( الٗلىي  اإلاهضي ) 

22. EL-ALAOUI EL-FASI Ahmed ( الٟاسخي الٗلىي  ؤخمض ) 

23. AMARA El-Hadj ( ٖماعة الخاط ) 

24. El-AMIRI Mohamed ( الٗمحري  ال٣ُٟه ) 

25. AMMACHI Abdelaziz ( ؼ ٖبض ّٖماشخي الٍٗؼ ) 

26. EL-ANDALOUSSI Ahmed (dit Bjiouat) 

27. ANJAR (ؤهجاع) 

28. ANKOUD-EL-DALIA Ahmed ( الضالُت ٖى٣ىص ؤخمض ) 

29. ANONYMES ( اإلاال٠ مجهىلت ههىم ) 

30. EL-AOUAD Mhamed ( الٗىاص امدمض ال٣ُٟه ) 

31. EL-AOUNI Ahmed ( الٗىوي ؤخمض ) 

32. EL-ASFI Abdeslam ( آلاؾٟي الؿالم ٖبض ) 

33. EL-BAGHDADI Moulay Ali ( البٛضاصي ٖلي مىالي ) 

34. EL-BAHLOUL Sidi Mhamed ( البهلى٫  امدمض ؾُضي ) 

35. EL-BAKKALI Mokhtar ( الب٣الي اإلاسخاع الخاط ) 

36. EL-BAZ Raphaël Moussa ( الباػ مىسخى عاُٞل ) 

37. BEDNAOUI Ahmed ( بضهاوي  ؤخمض ) 

38. BELHADJ Mohamed ( بلخاط مدمض ) 



 

39. BELHADJ Abdelali ( بلخاط الٗالي ٖبض ) 

40. BELHADJ-ALLAL Othman ( ٖال٫ بلخاط ٖشمان ) 

41. BELKBIR Mohamed ( بل٨بحر مدمض ) 

42. BELLAHCEN El-Hadj Omar ( بلخؿً ٖمغ الخاط ) 

43. BELMEKKI Ayoub ( ىب اإلا٩ي ؾُض ؤي ًّ ؤ ) 

44. BEN ABDALLAH Sidi Mohamed (Sultan) 

45. BEN ABDALLAH BEN HASSAÏN Mohamed 

46. BEN ABDERAHMANE Sidi Mohamed (Sultan) 

47. BEN ABOUD El-Saï ( ٖبىص بً الؿاعي ) 

48. BEN ACHER Ahmed ( الغباَي الخّضاص ٖاقغ بً ؤخمض ) 

49. BENAHMED Abdesslam 

50. BEN AHMED Idriss ( اخمض بً بصَعـ ) 

51. BEN AHMED EL-HASSAR Mohamed 

52. BENALI Driss (El-Hnech) 

53. BEN ALI Kaddour ( ٖلي بً ٢ضوع  ) 

54. BEN ALI El-Mesfioui Mohamed ( اإلاؿُٟىي  ٖلي بً مدمض ) 

55. BEN ALI OULD ARZINE Mohamed 

56. BENATIA Mohamed-El-Kbir ( ُُٖت بً ال٨بحر مدمض ) 

57. BENBOUAZZA Abdesslam ( ؼة بً الؿالم ٖبض بٖى ) 

58. BEN BRAHIM Mohamed ( ابغاَُم بً مدمض ) 



 

59. BEN BRAHIM EL-HARRAR Mohamed 

60. BENDAHMANE ( صخمان بً ) 

61. BENDAOUD Ali ( صاوص بً ٖلي ) 

62. BEN DRISS Hammoud ( ـ بً خّمىص اإلا٨ىاسخي الّؿىسخي اصَع ) 

63. BEN DRISS Mohamed ( الٗمغاوي  اصَعـ بً مدمض ) 

64. BEN EL-FKIH Abderrahmane ( ال٣ُٟه بً الّغخمان ٖبض ) 

65. BEN FREHA Mohamed ( دت بً مدمض ٍٞغ ) 

66. BEN GHALEB ( ٚالب بً ) 

67. BEN GHANEM Kaddour ( ٚاهم بً ٢ّضوع  ) 

68. BEN HACHEM Mohamed ( الٗلىي  َاقم بً مدمض ) 

69. BENHADDOU Djamel-Eddine ( بىدّضو الضًً ظما٫ ) 

70. BEN EL-HADI Hammad ( الهاصي بً خّماص ) 

71. BEN EL-HADJ Ahmed ( اإلاؿُٟىي  الخاط بً ؤخمض ) 

72. BEN HASSAÏN Abdallah ( خؿاًً بً هللا ٖبض ) 

73. BEN HASSAÏN El-Hadj ( خؿاًً بً الخاط ) 

74. BEN HBOUB Kacem ( َبىب بً ٢اؾم ) 

75. BENHIDA Abdallah ( خُضة بً هللا ٖبض ) 

76. BENHIMA El-Hadj Mohamed ( بجهُمت مدمض الخاط ) 

77. BEN EL-KORCHI El-Mekki 



 

78. BEN LAHCEN Mohamed ( لخؿً بً مدمض ) 

79. BEN LAHCEN Mohamed ( الٗلىي  لخؿً بً مدمض ) 

80. BEN LAHCEN Mohamed ( الؿالوي  لخؿً بً مدمض ) 

81. BEN MAAROUF ( مٗغوٝ بً ) 

82. BEN EL-MEKKI Mohamed ( اإلا٩ي بً مدمض ) 

83. BEN EL-MEKKI Mohamed ( ي بً مدمض
ّ
اللي اإلا٩ ِٟ ال ) 

84. BEN MESSAOUD Mohamed 

85. BEN MOHAMED Abdelhadi (dit : Ba Hnini) 

86. BEN MOHAMED Salah ( مدمض بً نالر ) 

87. BEN MOULAY ABDELKADER Ahmed 

88. BENNANI Abdelhadi ( بىاوي الهاصي ٖبض ) 

89. BEN OMAR El-Bsir ( البهحر ٖمغ بً ) 

90. BEN OMAR Mohamed ( اإلالخىوي ٖمغ بً مدمض ) 

91. BEN OMAR Mohamed ( الصخغاوي  ٖمغ بً مدمض ) 

92. BEN EL-OUAAR Baba-Ahmed ( الىاٖغ ابً اخمض بابا ) 

93. BEN EL-OUALID Mohamed ( الىلُض بً مدمض ) 

94. BENSAÏD Mohamed ( "الُالب" بيؿُٗض مدمض ) 

95. BEN SAÏD Mohamed ( ؾُٗض بً مدمض ) 

96. BEN EL-SGHIR Mohamed ( الهىٍغي  الهٛحر بً مدمض ) 



 

97. BENSLIMANE Mohamed ( ؾلُمان بً مدمض ) 

98. BEN SMAÏL Abdallah (sultan) 

99. BEN ZAKOUR El-Kbir ( ال٨بحر ػا٧ىع  بً ) 

100. EL-BERRI ( البّري) 

101. BERRISSOUL Mohamed ( بّغَؿى٫  مدمض ) 

102. BERRKIA Ahmed ( ت اخمض ُّ بّغ٢ ) 

103. BOUAMAR Mohamed ( مغو  ٖلي بً مدمض بٖى ) 

104. EL-BOUAMRI Mohamed ( مغي  مدمض البٖى ) 

105. BOUASRIA Kacem ( ت ٢اؾم ؿٍغ ٟي بٖى البٍى ) 

106. BOUAZZA El-Dribki ( ب٩ي بىّٖؼة الّضٍع ) 

107. BOUCETTA Abbas ( بىؾّخت بً ؤو بىؾّخت ّٖباؽ ) 

108. BOUKHRIS Abdelkader ( و ال٣اصع ٖبض بىزٍغ ) 

109. EL-BOURACHEDI Belkacem ( البىعاقضي بل٣اؾم ) 

110. BOURRI Omar ( بىّعي اخمض بً ٖمغ ) 

111. BOUZIANE Mohamed ( ان مدمض ٍّ بىػ ) 

112. BOUZOUBAA Ahmed ( بىػوب٘ ؤخمض ) 

113. EL-CHAHRI ( الكاَغي) 

114. EL-CHAOUI Mohamed ( اوي  مدّمض
ّ

الك ) 

115. EL-CHERKI Bouabid ( بُض غقي بٖى
ّ

الك ) 



 

116. EL-CHERKI Mohamed ( غقي مدّمض
ّ

الك ) 

117. EL-CHERKI Sidi Yahia 

118. EL-CHBABI El-Djilali ( بابي الجاللي
ّ

الك ) 

119. EL-CHERIFI (ٟي ٍغ
ّ

 (الك

120. EL-CHOUFANI Ismaïl ( اوي اؾماُٖل الكٞى ) 

121. EL-DAHKANI El-Maatougui ( الّض٣َاوي يڤإلاٗخىا ) 

122. EL-DEBBAGH Mohamed ( ـ بً مدّمض الّضّباٙ صَع ) 

123. EL-DEBBAGH El-Tayeb ( ُّب الّضّباٙ الُّ ) 

124. EL-DEMNATI El-Ghali ( الّضمىاحي الٛالي ) 

125. EL-DERAÏ Mohamed-Tayeb ( ب مدمض ُّ الضععي الُ ) 

126. EL-DERRAZ Benaïssa ( الّضّعاػ ِٖسخى بً ) 

127. EL-DILAÏ Abdallah ( الضالئي هللا ٖبض ) 

128. EL-DOUKKALI Ismaïl ( الي اؾماُٖل
ّ
الّض٧ ) 

129. DOUMA Mountassir ( صوما مىخهغ ) 

130. EL-FELLOUS El-Aïssaoui ( ىؽ الِٗؿاوي 
ّ
الٟل ) 

131. EL-FNARI Abdelwahab ( اب ٖبض َّ الٟىاعي  الى ) 

132. EL-FROUKI Mohamed ( الٟغو٧ي مدمض ) 

133. GHANEM ( الٟاسخي ٚاهم ) 

134. EL-GHRABLI Ahmed ( الٛغابلي اخمض ) 



 

135. EL-GORIÏ El-fkih ( عي ال٣ُٟه ال٣َغ ) 

136. EL-GUENDOUZ Ahmed ( ىضوػ ڤال اخمض ) 

137. GUENNOUN Abdelkrim ( م ٖبض هىن ڤ ال٨ٍغ ) 

138. GUESSOUS Fouad ( ظؿىؽ ٞااص ) 

139. EL-HADRI Mohamed ( الخًغي  مدمض ) 

140. EL-HAÏDJ El-Hbib ( الهاًج الخبِب ) 

141. HAMDOUCHE Abderrahmane ( خمضوف الغخمان ٖبض ) 

142. EL-HAMRI Hammad ( الخمغي  خّماص ) 

143. EL-HARGAOUI Mohamed ( اوي ڤالهغ  مدمض ) 

144. EL-HARRAK Mohamed ( الخغا١ مدمض ) 

145. EL-HASSAN EL-ALAOUI 

146. EL-HBABI-Mohamed ( الخبابي مدمض ) 

147. EL-HIRI Abdelghani ( الؿباعي الهحري  الٛجي ٖبض ) 

148. EL-HKIKI El-Djilali ( الخ٣ُ٣ي الجُاللي ) 

149. EL-HLALI Tayeb ( ُّب الهاللي ٢اؾم الخاط ولض الُّ ) 

150. EL-HLOU El-Djilali ( لىالخ الجُاللي ) 

151. EL-HLOU Mohamed ( الخلى مدمض ) 

152. EL-IRAKI Mohamed ( الٗغاقي مدمض ) 

153. EL-ISAMI (الُٗهامي) 



 

154. JABRI Mohamed ( ظابغي  مدمض ) 

155. EL-JIRARI Abdelkader ( الجغاعي  ال٣اصع ٖبض ) 

156. EL-KANDOUSI Mohamed ( ال٣ىضوسخي مدمض ) 

157. EL-KASRI Abdelmalek ( ال٣هغي  اإلاال٪ ٖبض ) 

158. EL-KASRI EL-JDIDI Abdelkader 

159. KHALILI Baba Ahmed ( زلُلي ؤخمض بابا ) 

160. EL-KOHILI Allal ( ٫
ّ
ال٨دُلي ٖال ) 

161. LAANAYA (لٗىاًت) 

162. LAMGHARI Mohamed ( إلاٛاعي  مدمض ) 

163. LARBI (الٗغبي) 

164. EL-LOUN Driss ( ىن  اصَعـ
ّ
اإلاٛغبي الل ) 

165. MAANINOU Larbi ( مٗىِىى الٗغبي ) 

166. EL-MAGHRAOUI Abdelaziz ( ؼ ٖبض اإلاٛغاوي  الٍٗؼ ) 

167. EL-MAHERZI Ibrahim 

168. EL-MASMOUDI Mohamed ( اإلاهمىصي مدمض ) 

169. EL-MBARKI Driss ( اإلاباع٧ي صَعـ ) 

170. EL-MCHARFI Mhamed ( اإلاكغفي امدمض ) 

171. EL-MDAGHRI Ahmed ( اإلاضٚغي  الُاؾحن ؤخمض ) 

172. EL-MDAGHRI El-Thami ( اإلاضٚغي  التهامي ) 



 

173. EL-MEJDOUB Sidi Abderrahman 

174. EL-MEKNASI Larbi ( اإلا٨ىاسخي الٗغبي ) 

175. EL-MERIAK Mohamed-Lahmar ( ا١ لخمغ مدمض اإلاٍغ ) 

176. EL-MERNISI Fdoul ( اإلاغهِسخي ٞايل ؤو ًٞى٫  ) 

177. MEZZOUR Mohamed ( مّؼوع مدّمض ) 

178. MOHAMED ( مدمض سخي ) 

179. EL-MOUAKKAT Mohamed ( ذ مدمض
ّ
اإلاى٢ ) 

180. MRIFEK Ahmed ( ٤ٟ اخمض مٍغ ) 

181. EL-MRINI Idriss ( جي بصَعـ اإلاٍغ ) 

182. EL-MSAK (اإلاؿا٥) 

183. MTHIRED El-Djilali ( مشحرص الجُاللي ) 

184. EL-NEDJAR Hamman ( الّىّجاع خّمان ) 

185. EL-NEDJAR Mhamed ( الّىّجاع امدّمض ) 

186. EL-NMILA Mohamed ( الىمُلت مدمض ) 

187. NSILA Larbi ( ههُلت الٗغبي ) 

188. OTHMAN Abdallah ( ٖشمان هللا ٖبض ) 

189. OUAALI Abdallah ( واٖلي هللا ٖبض ) 

190. OUAALI Lahcen ( واٖلي لخؿً ) 

191. EL-OUAZZANI Abdelaziz ( ؼ ٖبض الىّػاوي الٍٗؼ ) 



 

192. EL-OUAZZANI Abdelaziz ( ؼ ٖبض الٟاسخي الىػاوي الٍٗؼ ) 

193. EL-OUFIR Mhamed ( حر امدمض الخاط الٗٞى ) 

194. OULD EL MOUCHOUM Brahim ( اإلاىقىم ولض ابغاَُم ) 

195. OULD SIDI BOUAMAR Mhamed 

196. EL-RAGRAGUI Mohamed ( يڤغاڤالغّ  الٟاَمي بً مدّمض ) 

197. RAHMOUN Driss ( عخمىن  صَعـ ) 

198. EL-RAHOUI Larbi ( الّغخىي  الٗغبي ) 

199. EL-RAÏS El-Mehdi ( الغاٌـ اإلاهضي ) 

200. EL-RBATI Mohamed ( الغباَي الؿالم ٖبض بً مدمض ) 

201. EL-SAADANI Hachem ( الّؿٗضاوي َاقم ) 

202. EL-SELSOULI Smaïl ( الؿلؿىلي الٗلىي  اؾماُٖل ) 

203. SERRABAS (anonymes) ( اإلاال٠ مجهىلت ؾغاباث ) 

204. SOUHOUM Ahmed ( ؾهىم ؤخمض ) 

205. EL-SOUIRI Seddik ( غي  الهض٤ً الخاط الهٍى ) 

206. EL-SOUSSI Belaïd ( الّؿىسخي بلُٗض ) 

207. EL-SOUSSI Mbarek ( الّؿىسخي مباع٥ ) 

208. EL-SOYOUTI (الؿُىَي) 

209. EL-TAÏBI El-Bakkal ( ُبي
ّ
الب٣ّا٫ الُ ) 

210. EL-TAMIMI (الخمُمي) 



 

211. EL-TESTAOUTI Ahmed ( الدؿخاوحي ؤخمض ) 

212. EL-TORKMANI Ahmed ( التر٦ماوي اخمض ) 

213. EL-TORKMANI El-Madani ( ر٦ماوي اإلاضوي
ّ
الت ) 

214. EL-TOUHAMI ( (التهامي  

215. WAHBI Abdelmadjid ( بي اإلاجُض ٖبض َو ) 

216. EL-YAGOUBI Hassan ( ىبيڤالُٗ التهامي بً خؿً ) 

217. EL-YOUSFI ( اإلا٨ىاسخي الُىؾٟي ) 

218. EL-ZAFRI Abdeslam ( الّؼٞغي  الّؿالم ٖبض ) 

219. EL-ZAHRANI Mohamed-Larbi 

220. EL-ZEMT Moulay Ahmed ( الؿماللي الؼمذ اخمض مىالي ) 

221. EL-ZKI Othman ( الّؼ٧ي ٖشمان ) 
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1. ABDALLAH (عبذ هللا املراهص ي) 

Poète de Marrakech, 20e, à qui l’on attribue une kacida 
satirique contre cheikh Nador, le maître d’El-Anka : 

  ما٥ ُُان ٚىا٥ ٖو
ّ

٪ قُش جدؿب عوخ٪ مّضاح ًا الٟجىع*ظا٥ الك
ّ
جّضعي باه

٥ في السبض اّصوع* ًا ظاَل ًا مٛغوع*ًا اإلاهُٟى الّىضوع و 
ّ
 ٦ؿا٥ بشىب الٗاع*زال

2. ABDELDJALIL (عبذ الجليل)  

Poète identifié avec El-Djilali Mthired. 

Nous avons de lui : 

  ٖمىا ٖام البر٦ت* ٖام السحر*مً بغ٦ت الىبي نلى و اإلاىا و ؾٗض الؿٗىص زبر بسباٍع

 هللا ٖلى باهي الهىعة

3. ABDELHADI El-Amri ( عبذ الهادي العامري)  

Fès, 19e. 

 .394-393 م.، 487ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 خت زاٝ مً هللا ٖالجي صاحي ت اّم ًب٪ *ءاحي إلاغؾمي ءاحي*ؤٍٚى
ّ
٨مل ٞغحي ًا الل

شت() الُٛذ  (339-337) ٍٚى

ىُت الكٗبي - جي أٚل  : 3122، صًىان اإلاهغظان الش٣افي الَى

  بىا مدبىبي ٌٗىص ليو الخبِب ٚاب ٖجي  جىخل زاَغي زُاله*هلل ًا اَلي ٚع

(42-43) 

 يهىي مً ال يهىي يُا اإلااحي*مدمض اإلاًٟل مً ظا لىا عؾى٫ هاصر هلل ؤف 

(65-66) 

 بؿخان:، جىػوث -

  *٢ُٗتي ػوعة الغؾام* ٖىصًلي ًا و زافي مً هللا ًا الكاعص ٖاصًدُجي بال زهام

ى هجالي   (384-:37) ٖالف اهتي مسانمتو َػ
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شو اإلالخىن ، الٗلىي  - مضح مىالي ط٦غ خغبت ٢هُضة له في  :69ٌ.، 94م.، الخاٍع

 اصَعـ بً الىافي:

  سخي مىالي اصَعـ بً الىافيو ّٖؼ عّبي اإلااظض بدغ الهٟا ا*الّضَع  الٞى

دُاوي: -  البٍى

 (:9) الخغبت() الُٟٗت هلل ظىص ًا ؾلُاوي*ؤ٢ُب الا٢ُاب الهمام الخُجاوي 

 .98م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 له:و 

  ػماوي عاضخي*ًا وعصة في ٍعاى*ولٟي مهباح الٍؼً عايُتبغيا٥ ؤٚاًت الغيا ٖاص 

 ت بىصّواح عوح الاعواح ُّ ت ع٢
ّ
ت*الل ُّ ىت ألاؾم تهلُل الّغٍام بضع الّؼًٍ ع٢  ٢ىلى لٍؼ

 *اب ما ُٖى*ؾغ هللا إلاً بػى ٌُٗي َّ ي ههٍغ و  هللا الٗاَي*ًا ُٟٚل اهٓغ للى
ّ
ال

ٍى  هللا لِـ يهّمٍى َع

  ٣ي بّي و خً ؤها في ٖاع ٢امخ٪ ًا عاًت الهمام ىت الغؾام*ٞع في اللُام*الىظُبت ٍػ

 وا٠ُٖ ًا بىصواح ٞاَمت

 ظىص بىنالي*ؤ عاًت الىهغ الٛؼا٫ ًُٞلت*مدال ًا مىالحي او٢اث اإلاىانلت 

  ُٖب ٖلُ٪ ؤ عاخت ال٣ٗل جيؿاوي مً بال٪*وجسلي هحران ڤاصًت في مهجتي والغوح

 وال٣ٗل مخٗل٤ بٛغام٪*زاٝ مً هللا ؤ عايُت

 م الؿ  ٗضًت ظىص بىنال٪ ًا ؾٗض الؿٗىص هٟٓغ باإلا٣هىصًا الٍغ

4. ABDELHAFID Moulay (Sultan) (مىالي عبذ الحفيظ) 

A régné de 1908 à 1912, mort en 1937.  
 .75 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

 .:77-774 ، م.جغظمت، ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .256، 7:، 3: م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 : نٟدت مً صًىاهه ٞحها:271-:26 م. ،١3. / 2 ط.، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ٠ُ٦ بالسحر ًىلي*باإلاٗاًب بال هي ج٩ىن في خؿاب م٣ٟه 
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 .417 م.، 524جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 مائت ٢هُضة:، مٗلمت، الٟاسخي -

  ٖاهُت* عبُٗت ٢ىث الّغوح*مً َىاَا هغجى مّىه نالح ًىم جىانل بُٗٝى

 (287-286) عبُٗت() بٟهاخت

 امي ًّ ت مٛغوم فى جدُام*ًا ٖالط الساَغ مً ؾٗضَا ا اٍو ًّ ت() ٢ىلى لل اٍو ًّ  ال

(288-28:) 

  ت مهاجيو عوفي ًا ٖالط ال٣لب ىمت ال٩اٍو
ّ

ىمت() اإلاهاط *ًا ٚؼالي َك
ّ

 (293-291) َك

- Pellat, p. 233. 

شو اإلالخىن ، الٗلىي  - : ٢ُٗت مً ؤّو٫ ٢هُضة الضًىان اإلاُبٕى 89-88 م. ،الخاٍع

 خغبتها:و ٖلى الدجغ 

  َغص ٧ل يا٫و الاًٞا٫*ُٚض َضا الٛغب و٦غامها و اصخابه و بالىبي 

ت اإلالخىن  -  صًىان الؿلُان مىالي ٖبض الخُٟٔ:، مىؾٖى

  (72-:6) بها مدمضو ًا الٗالم ًٖ ٢هضي*ل٪ ٧ان ؾئالي بجاٍ هىع 

  (76-74) اَغص ٧ل ياليو الاًٞا٫*ُٚض َظا الٛغب و٦غامها و اصخابه و بالىبي 

  ا زٟاَا*مً ٖاحي ب٣ُىم و ل٪ ظم٘ الٗباص حؿا٫*ًا الٗالم بدىا٫ السل٤ ظهَغ

 (81-78) ًغوم

 ب صون ؤمالي ذ الا٢ضاع في ٢ٍغ  (85-82) ٚغب جل٣ا٥ بضوع*ًا جغي ٌؿٗضوي ٍع

  الف جٓلم ٢ىؾ٪ جغ٦ه إلاً اٖتن*مً ال ٌؿبذ في بدىع امىاظه مدؿىب

اخه م٣لباث اؾٟاهه ُذ اٍع
ّ
 (93-86) جدخىا*زل

  الىاؽ ٧لها الاٞٗا٫ تهىي حكٝى هٓامي*مً ٧ان في َٗامه خىًل ًضو١ ؾم

 (97-94) خغوبه

 *٦ظا٥ الي ياوي في اإلاخاوي/ما و ل٨ً لىال لي َاًم ٢لبي ًبان ٖاق٤ ًا٢ىث ػمان

ي/جاعة ٦ىذ ٚحر ظالـ وكٝى ٞىان ًاؾمُىت ما بحن ٚهان*قغ٢اوي مً ؤبي ظٗض ؾالو

 (3:-98) ههُض صمي جاعة باػي ًهُض ٧امل لىن اإلاغظان*زبروي ًا ٢غنان بالٛاوي

 ذ ْالم ٌٗمي بعجىب  (6:-4:) ًا هللا الٗاج٤ الغ٢اب*ظىص لي ًا وٗم الخىاب*ٍػ
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  الُٛذ الي ًؼوعوي*بالٟغح م٘ الؿغوع صّوػث ؾيُجي*و ظُٟذ الي ًدبجي*و َا٫ ٖهضي 

 (216-8:) في بؿاججي*مً ٧ا٫ خ٣ه ٌّٛمٌ ُٖىه

 (221-218) قمٗت لّي ق٩اث بالخغ الهالي*ػاصث لّبي مٗاصمه 

  حكاٞ٘ في ٖبُض ٖانُت جاَذ مىئصة*و خمُجي مً اٖضاًا ًا البضع الى٢اص*و ُٚشجي 

 (:22-222) الؿٗىصو ؤمىالي اصَعـ ًا َال٫ الٗؼ 

  ًامي*هبري م عوح عوحي مىالي ٖلي الكٍغ٠ بضعي هىع الطخي*ُٚشجي ًدكافى جَى

 (239-232) عيّ 

 *ت  امً اصعي ًٟٓغ ؾا٦جي في بؿاٍ بالكُإ*ًتري مهمىم بالغضخى هٟؿه مغظٖى

 (246-:23) بغاث وظٕىو مً مىالي اصَعـ ها٫ ٢هضٍ 

  بها قماًله وجىاظض ٢لبه ب٣ى ٖلُل*لى ًضعي و ما هضعي مً ٢ا٫ مً ٖك٤ الهاصي

 (253-248) ؾٗضٍ وما ُٖاٍ*باإلاا٫ ًجىص والٗمغ*جغظ٘ خؿىاث ما ٦ؿب مً ؾُاجه

  ُٚذ ٢لبي ًُغح لى٩اصٍ*ؤمىالي اصَعـ بً اصَعـ ؤٖمضة مً عاصٍ*في مهاٖب

 (256-254) ألامىع 

  ٖلُ٪ لخذ ٖاعي*ٞهضي عجُب جبضي ؾٍغ لّي و ٢لبي عظا٥ ًل ابً ظٟٗغ

 (:25-258) مدا٦مي

 ضي*ًىم ٧اهذ ولٟي جىٓغ ؾُٝى في ٚماص  (264-262) ؤها الي هٓغث الىظىت ٖو

  الي ٖك٤ُ ما و ما ًخٗامى بحن الڤغان/وجسب٘ قحهاوي*َاهي بالٗاوي*جبػي جضًغ

ُان  (269-266) ًخضّعڤ بحن الٖا

  نُلها* *في قماًل جغضخى للؿامٗحن حٛجي مً َى ملهٝى هىع نباحي مخدٝى

 (276-:26) جخٗافى

 ٍ(:27-278) هبػي ال٣ُ٣الهت جغخمجي جاوي*صاث الي مال٨ت ػاًضة لكڤا 

  صمٕى اُٖاوي لًىا٥ ؾاَغة صاطو ٞغا٢٪ ٖؼ ٖلّي*و ٖالف ًا مذجىبت هيؿا٥ و 

(282-285) 

  ٦ثر جسمامه*الٟغا١ عجُب ًا الي زُله يض خؿامه*ظىصي و َاط وظضي

 (:28-286) للمٛغوم
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 *بكغي بمجُ٪ ًا  الُىم هبػي عمؼ٥ ًلم٘ بالكٟغ*ػوعي عؾمه ًؼو٫ خ٣ا جسمامه

م ع٢ُت  (296-292) الٍغ

  حٗاَض ٖهىص ؾالٟت ال* *مً ال ػاًغ مغؾم باَُت ٢بل له ظضاٍع حٛكُ٪ اهىاٍع

م ٣ٖله ٢انغ في سجىوي  (2:2-298) صون خغبت() يهىي الٍغ

  ىة واها في اخ٩ام و البها و بالخُه ً اهؼاص َى٫ ُٖاَه*مً ًىم ػاعث َػ الكٍٟغ

 (2:9-2:4) قُاَت

 *ض بخٗبه هحران ٧ل و الخب ما زٟى مهغاٖه مُضان ٧ل ٖاعم البحن الي ًٍؼ

 (315-::2) الٟغظت إلاً ظا م٨ّبروظضان*والا عياث قماللي*ما صعاوا 

 ٌُٟ(318-316) ٦ىذ َاوي هججي الازماع بالغضخى*بىظىص الباَُاث ًيبٕى ال 

 *اُٖي مضام نافي بغضخى الاقىا١*بىظىص ؤّمُىا لُلت البها قاع٢تو قحر باخضاقي 

(31:-325) 

  الٗظاب في ٖىاوؿها ٖاصة*٧ل ما جخٗلم جل٣اٍ ٖىضَم مىظىص*لهم في الىغى جدغبت

 (:32-326) ًضعي ججىُضمً ٧ان 

  ت*مً ال صام هللا بها مداؾى٪ مً ٞا٢ذ الهال٫*٢ض ؾهىم البحن واإلاؼاعڤ صون صٍػ

 (337-332) ػا٫ ال٣لب ٦حرجى ب٪ َىُت

  ىة ؤًاسخيو ال ػلذ مً َىا٥ في هؼاًه  (323-338) ٖغاؽ*٠ُ٦ ه٣ُ٘ مى٪ ًا َػ

 في ٞغاف الهالت*مً ٞغا١ خبِبه ولهان ً  (346-344) ؤف عاي مً ال قاٝ الٍؼ

  (349-348) ٢ل لها خالي ال خى٫*مً ٢ُىم ؤّماث اإلاؿضو٫*٠ُ٦ وٗمل واف اإلاٗمى٫ 

 *ام ٠ُ٦ ًهبر مىالٍ مٗاٍ*ؤما اصعي ًا وعقان ًٟٓغ ٢لبي بغياجه  ؤًا ٖاق٤ الاٍع

 (358-:34) ٨ٞغي ظاًل ُٞه

 *ى اللخٓحن ً اللت عبُٗت*الىظُبت هىع اإلاُبٕىو هللا ًىهغ َػ  الٓغاٞت مهباح الٍؼ

(35:-364) 

  (368-366) اجغ٥ مً صٖاوا*زّبر ال٣ُ٣الن ًب٣ى الؿ٣ُمو ؾحر ًا مغؾىلي 

  ٔىة الاعؾام ها٦غة*اه٩ىي ٢لب الي ما صعي*مً زؼعاث اللخ ٖىىة الُىم ػاعث َػ

 (373-:36) ؾهىمو مجها 
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  لى ٢بلىا الهضًت*ظُذ لهم بالي َما عياوا لبهاَم*وؿٕغ في مىاؾم مً صون

 (378-374) الخُه ٢ُىمو قىاع*ؤها ٖهضي بهم ٦ىذ وال٘ 

  ظىص ؤبضع اخبابي*ب٪ عاسخي هاسخي هاؾه ٞىاث اهٟاؾه*نهىا٥ ًٖ ظمُ٘ الىاؽ

ى اإلادبىبو الاخباب*و  (383-:37) عيِذ ونا٫ عيا٥ ًا الٗظعة َػ

  ًوالٟسغ*حؿخاَل في ٦ىذ مؿلي ٢ضًم م ً *مً نالذ بالٍؼ ٢بل وكٝى ابهاٍع

ام حُٗٓم الىهغ ع٢ُت  (:38-384) الاٍع

  ؤنابٛاث الًٟغة*لى ٧ان ل٪ جىه٠ ڤمغة*ما ٞاصَا بٛحر مالمت*لبها٥ ؤالمت خ٣ا

 (399-392) جسً٘ ًا الٗظعة*ًؼعي هىع٥ قمؿها في الجُل

  ٖاهُت عبُٗت ٢ىث الغوح*مً َىاَا ٦جرجى مىه نالح ًىم جىانل* بُٗٝى

 (3:3-:39) بىهاخت

 (3:7-3:4) وصٖىوي ػاصوا خالي باإلاداوع قُت*لى بهغحي ظم٘ السىصاث 

  الخُه قاب لي عاسخي*عاسخي الخاظبت يهىي بضع الىاؽ*الىاؽ الي و مً َمىم الهجغة

 (411-3:8) حٗك٤ خالها ما حٗظع ب٣ُاؽ*ًا خؿغة الاهٟاؽ

 َ ىة مغاخت  (414-412) ظابههللا ًىهغ بىقٟغ مهظب*هىع اقغ١ َػ

  يُا هىع الهباح ٖلى الا٧ىاوي*في بؿاٍ البها ٖاوي*٠ُ٦ ًى٤ُ مً ال ًل٣اٍ ٞا٫

 (419-416) ال هىي ونا٫و ؾٗضٍ بها 

  هؼاخذ الاَىا٫*ختى مضوب ٖك٤ُ ما هىاوي هٟٓغ بجمالهاو خىػث ٚؼالي إلاغؾمي 

(41:-427) 

 امي ًّ ت مٛغوم في جدُام*ًا ٖالط الساَغ مً ؾٗضَا ا  (433-428) ٢ىلىا لًاٍو

  ت مهاجيو عوفي ًا ٖالط ال٣لب  (439-434) اإلاهاط*ًا ٚؼالي َكىمت ال٩اٍو

 *الط م ًًخى في ٞغاظت مبهجت*في اًامه ًٟٓغ بالهىا ٖو اقُاث واهجت و عخمي ٍٚغ

 (443-:43) صمالج*جًىي في الضلىط بلىطو 

 ؤما اصعي جغضخى اإلاال٨ت بىوظىاث نباح*جتزاَغ ٚهان مً بُاح ُٖٟت بمال٢دت 

(444-447) 
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 ذ بؿهىمت*جد٤ُ٣ ٧ل ٖاق٤ م٩ىي ٢لبه ت ٧ٍى  جُه الٛؼالن*ػاصوي بعجىب ٢ٍى

(448-44:) 

 (455-452) ػوعي عؾمه ًٟىػ لٗجي قُُاه٪*٨ًٟى وظضٍ مؼالٗت 

 *ظىِذ خ٣ُلت*٧ل خحن هاػح الض٢ُل*و ما شجاوي ٖلى اإلا٣ا٫*وال بّغصث ه٣ا٫ 

 (:45-456) ه٣ضم الغ٢ُلو 

  ٢ا٫ ًجٟي َبٗه السلُل*لى ًجٟل و ما هضعي مى٣ى٫ في الهىي مً قض الهجغة

 (466-462) َٛلى*البض ما ٌٗىص َبٗه لىالفيو و٢خا 

 *٦ظا٥ بٗض مماحي*ًا ٚؼا٫ مخجلي بىىاع ًا و ل٪ ًٟطر ٢ىلي بمضًذ َى٫ خُاحي

 (473-468) الُا٢ىث

  هغاجي ؾهىم٪ بها عق٤ُ*مُالفي مُالفي مً ًٚا٥ و مال٪ ًٖ عؾمي مجاٞل و

 (476-474) ٖخ٣ت

  الهابغ مكهىع ال ٚىاٍ ًىا٫ اإلاٟخاح*و ٍغوح*البض ًىا٫ ٞخاحي*و ٖاق٤ ًهبذ 

 (482-478) ٌؿٗض ًىم بٟخدت

  ًًض قىاف*هحران الخحهان َا٫ في ًٖاًا ًىم وصخىو ؤؾاًل ٢لبي مُاٖىه ج  جٍؼ

(484-487) 

  بإصابه*ًا بضع ظىص لي ًدباقغ ٢لبي بما ٦ىا ًا ٖحن الغبغاب*ًا زض يىي لهاب*ٞا١

 (493-488) مىاحي ػاصٍ ؾُُ٘ جظَابه

 *٦خاب لى قٟخه وٗاه٣ه*ًخٟاجى َمي ههاص٢ه*ما َاًم في و ٢لبي ٢لب ق٤ُٟ

 (498-494) ؤٞا١*مً حصخحر صَل ما ب٣ى

 *ٝصزلذ في خماَم عاجي ٢لبي بها و هاصًذ ٢ىم ٌٗغاٞىا*هاؽ البِذ الاقغا

 (4:5-:49) ٖمغ بٗض السالٝ*بجاٍ ٧ل ٖاٝعو الُاٞه*

 *ؾبابي َُٟاث في الٟااص*٧ان البا٫ ًًٓ ًجٟىا و ؤها الي ٧ىاوي لخٓه في ٦باصي

 (::4-4:6) ٖضة

  ض ٌٗا٠َ ً ٢ُىم*ما ًٍغ َال٫ و ال ًجىص ظاٞل عؾمي مىه ب٣ى خمى٫*و َب٘ الٍؼ

 (515-512) بُٛم ما ًبحن*َاوي هغظاٍ في صَغ*ًدً ٠ٌٗ ما ًؼاًض جمداوي
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  ت ًا بضع غ اوؿامي*ًا ًا بضٌ٘ الهىعة ًا ٚاًت اإلاٍؼ جمام*ًا عاًت بحن َمام*ًا َػ

 (521-516) ٖالط الساَغ ػوعوي هٟىػ بٛىامت

  ض ٚحر ٢خال٪*ومضاٞ٘ ج٣ؿم مً صٖاوي ًل٣ى زُلي مغابُت*ٖىض الهؼاث ما جٍغ

 (526-522) خا٦مت بًباَت

 ٨َظا خا٫ الى٢ذ ٢ضًم ما ًبالي بمٗىط*لىن ظا في ػمامه ؾىطاوي ها٫ الضعظت 

(528-531) 

  الٗاحي مدؿىع*باالٞغاح جىاحي ٞغحي الُىم ًا ؾٗضي في ػماوي*بؿغ ؤَل ماث

اعة  (535-532) الٚا

 (538-536) ٠ُ٦ بالسحر ًىلي*باإلاٗاًب الا هي ج٩ىن في خؿاب م٣ٟه 

  جغص الٛاوي*مً ال ًغعى و ؾإ٫ عخمي مؼاصًت*ج٨ك٠ َم الاَىا٫ و ٌٚ بهغ٥

 (542-:53) ٖهىص مً ًخجبر

 ُت ؤهاصي في صجى هباث هاللي*ًا  هللا عظُخ٪ في اٖىاوي*ج٣طخي لّي مإعبي بجاٍ الهٞى

(544-546) 

  (552-548) ٞغح ٖاصليو هبلي َضوي جسمامه ما قٟذ شخي مشاله*مىه زاَغي متهىؽ 

  الٛغوب للٗا٢ل جظ٧اع*جغقض ألخىا٫ صَغها بلُاٞت حٗبحر*و بحن َلٕى الكمـ 

 (562-554) قٝى قهىص الخا٫ جدىاصي إلاً مٛغوع

  ٢ى٫ في و الؿلىان ى و ٧ان بماعة*في زهام بان بقاعة*للَؼؤمً ًهػى م٣ا٫

 (575-564) اإلاباقغ*ظاصوا جغ٧ىا ٢ىي ظٟا٫

 ٢لذ ؤعخمان*ال جبُي مُلىبي في ا٢ىام بى٣ىمت*عجال ما ظىاٍ ًبـ ٚهىه 

(576-578) 

  ٪مً  اخىا٫ الى٢ذ ٦خٟج٘*و صًغ نض٤ً بٗض خغوبه الى٦ُض*و الف جىوـ بضَغ ٢لب

 (582-:57) عظالهو َى ٣ٖله ٣ُٖل ٞاعؽ طَىه في مجاله*ؤمً ال َى اصعي خغوب ػماهه 

  ظُٟذ الي ًدبجي*بالٟغح م٘ الؿغوع صّوػث ؾيُجي*مً ٧ا٫ خ٣ه و َا٫ ٖهضي

 ملخ٤: ٢هُضة مً هٓم الٗمحري() (589-586) ٌّٛمٌ ُٖىه

  .:7-73و  64م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -
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 له ٦ظال٪:

 *م٨ت ًا م٨ت الؼاًض و ًٖ ما بّي*لى نبذ هباع٥ ل٪ ٧ل ٖام*و وكاَض طا٥ اإلا٣ام 

 ًا مىالة السا٫

5. EL-ABDELLAOUI Moulay Abdelaziz 

 )مىالي عبذ العسيس العبذالوي (

De Meknès, né en 1931, élève de Benaïssa El-Derraz. 

دُاوي  -  : 98 م. ،الًٟاء، البٍى

  الخغبت() الابغاع*هىع الهضي مً ٖٓمه الباعي نلى ٖلى َه بمام 

- Guessous, Anthologie, tome 2, p. 386-395, texte arabe et 
traduction de : 

 *اإلادبىب() ظىص لي بىنال٪ هغجاح مً ٖظابيو بغص ٖلُا هاع الخب ًا اإلادبىب 

6. ABDELOUAHAB (عبذ الىّهاب) 

 .397 م.، 496ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 الؿا٢ُت:، جىػوث -

 * اع*٧ل واخض ٌكغب م٣ضاٍع ّٟ بىاث الخا٫ ظالؿحن و ما حؿم٘ ٚحر ٦ب واعي عّبي ٚ

اع() َؿاعاو ًمُىا 
ّ

 (286-281) البك

 .99م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 له:و 

  ٪ى هلل ٖلُ٪ ًا الىلُٟت*ؤها ل٪ ول٠ُ*بِّىا ج٨مل اإلاىالٟت*ؤَل٪ هاؽ ْغاٝ*في ٍػ

 خغوٞههىٓغ ب٨ما٫ 

 اع* اإلاىلى وٗم اإلاضام ٧اؽ ّٚضعو  اؾ٣ي ّٟ  ٞغحانهاعي* ًًىا الب٩اع المت اؾ٣يو  ٚ

ااو   ّٚغاعة جضوم ما الّضهُا َػ

  ت و ٞاَمت*نالذ جاط ال٣انغاث اههغو اإلاال٩اوي عاخت عوحي الؼاٖمت*بيذ َىاٍو

امت اب الٟىاعي() مٍغ  ًيؿبها الٟاسخي لٗبض الَى
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7. ABDERRAHMANE Moulay (sultan) (مىالي عبذالرحمان) 

Sultan alaouite qui a régné de 1823 à 1859. S’adonnait, dit-on à 
la poésie melhoun. 

- Lakhdar, la vie littéraire, p. 312-313. 

 .417 م.، 525جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

8. ABOU EL-BANNA Sidi (ا
ّ
 (صيذي أبى البى

 له:

  ُل البهُم ًُىا٫
ّ
هي ًا ٞهُم َظا الّهبذ بُا*َظا الل

ّ
ت() َكُاٍو بوال  ظٍٟغ

9. AHMED (يخ أحمذ
ّ

 (الغ

 .214 م.، 236/237ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 جيؿب له:

 ت ُّ ُتي طاحي مهّىلت*ى مؿغوعة في ٚاًت الّؼَ ُٖب ٖلُ٪ اهتي مهى
ّ
ل*زل  واها في تهٍى

 ًا الّهىعة الجمُلت
ّ

 مً َا١ ٠ٌٗ

10. AHMED El-Hadj (الحاج احمذ) 

Poète d’Asafi, mokaddem des Aïssaouas. 

 .226/21، ؤؾٟي، البه٨غي  -

11.  AHMED El-Meknasi (الغيخ احمذ املىىاس ي) 

Nous avons de lui : 

  ي ٚضا في
ّ
ُى ٖلُه ًا ؾُاصي*خىا ال

ّ
ضو نل روله ٞالّخمجاص ٍػ

ّ
ا١ مدّمض ٦ث

ّ
ًا ٖك

اصة
ّ
 خماٍ وّؿل٩ىا مً هاع الجخُم الى٢

12.  AÏCHANE Larbi (العربي عيغان) 

Contemporain, réside en Allemagne. 

- Guessous, Anthologie, tome 2, texte arabe et traduction du 
« harraz » : 
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  اٖمالهو ما لخغاػ الٍغم ؤها ما نض٢جي بالضاث*ب٣لب ٢اصر ؾُاث في هِخه مك٩ا٥ 

 خ٤ خغامُت

13.  EL-ALAMI Driss (ادريط العلمي) 

Fès, 20e. Très populaire dans le genre “chaâbi” algérois. 

 .782-:77 : جغظمت، ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .3:1 م.، 4:6جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .:9، 46، 44 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 مائت ٢هُضة:، مٗلمت، الٟاسخي -

 اط َّ ام ًا البضع الؿاَ٘ و جي ًا باقت لٍغ ًا *ًا ٢مغ ؾاجي*بحن خغاط ؤَاوؽ*ػوٍع

 (23-21) زّضوظت() َال٫ الّضاعة ًا بىصال٫ زّضوظت

 بؿخان:، جىػوث 

  َب و بحن السض
ّ
ٟغ الّٟخانو زغنت الظ

ّ
خ٪ بُٗاوي*في *الك باقي ٣ٖلي خحران*مهما ٍع

 (66-62) ظما٫ الٗضعة اإلاال٨خجي لٛؼالت ًامىت

  ي طهبي ٦شحر
ّ
 (81-77) ٦جرجى ٖٟى هللاًا زال٤ لكُاث ال جىازظ عوحي بسُاَا*ألو

  البكاعةو الهالة ً  (9:-3:) الؿالم ٖلى اإلاًٟل زحر ما زل٤ هللا ٍػ

 ي في مل٣ا٥ الازالڤ قا٣ًت
ّ
ُجي ًا ٚاؾ٤ الّغوام٤* اؾ٣ي *بّغص اقىاقي*ًا ال َّ ػ

 (216-::) الٗاق٤ ًا َال٫ الّؼًٍ اإلاٗكى١ 

  ىمت*اٖمل ٖغنت بحن الجهىص
ّ
ل الىقام في نضع ُٞ ُّ ًا حّجام هلل بالٓغاٞت ه

 (325-322) اٖمل بىظاث ٢ىامو 

  ت بى ُٞا اإلاال٩اوي مً ٞا٢ذ ظاٍػ  البها بىصّواح ًُٞلتو مهباح الّؼًٍ *ٖبلتو ٚع

(425-427) 

  هاؾ٪ ؾّماو٥ الّؿٗاص مؿٗىصة ًا ٦ما٫ ؾٗضي*واها ؾّمُخ٪ الؿٗىص الّغٍم

 (453-:44) الؿٗضًت

 .31 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -
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 قهضة:، بىدضو -

  نلى هللا ٖلُ٪ ًا اخمض بل٣اؾم*َه قٍغ٠ ألاؾم*ناخب الساجم واإلاٗغاط

 (247-244) واللىا والخلت والخاط وال٣ًِب

 له ؤًًا:و 

  ا َال٫ ُٖضي*ًىٗم لي ٚحر بالىنا٫ ُّ بى ٞ ً  ٍجُجي جىڤت الهال٫*و ٚع م٨مى٫ الٍؼ

 اإلاداؾً*مُالفي قاعص الٟٗاو 

  ًُىحن نغاصة*م ػوعي عؾمي ًا اإلاال٩اوي جخٟاجى الاه٩اص*ؤًا َاوؽ ٞضٞاص*بٖى

 خاّصة() ٣ٞتي بكماًل البها ًا بىؾال٠ خاّصة

 اعة*الٛؼا٫ الٗىباع
ّ
 ظىص بمؼاع٥ ًا زّىاعي*ًا جاط بىاث ؾام ًا عمڤاث الخ٩

 الٗىباع()

  اإلاغاص*بجاٍ َه مدّمض ؾُض و ًا اوالص الّؼَغا ال٣بى٫ مى٨م*ٖالجىوي هىٓغ بال٣هض

 الاؾُاص

 *ولٟي ما َى في حجاػي ً ً ٚؼالي ٞاًؼ*بىؾال٠ ٦جزةو ٍػ  ال َى في خىػ ٚغبىا ٍػ

 ٦جزة()

 ٍُىن ؾ٩اعة*اف عا مً ال قاٝ بها  َالذ الُٛبت باإلاٍؼان*مال٩ي ّٖغاى الٛؼالن*بٖى

 مُاَي*بالّخ٣ىي ٞاػ هاْم ال ي ما لحهم في اَل الٗلىم و ًّ
ّ
م َى الٗاَي*ًا ال ال٨ٍغ

 زلُت*خاَىا في بدغ اإلادُِ

 *ي ٍػى٪ ٍػً عجُب*ٖالجُجي بغيا٥ ًا عوح عاختي خبِبت
ّ
 ال مشل٪ ٖىضي مدبىبو ًا ال

 ٪حرو* آالٛؼا٫ اإلاداؾً صّعة ًا هاؾ حرة*واها مُالفي اإلال٨خجي ًا ؾّماو٥ َػ غ َػ  َػ

اعي*ؾّمُخ٪ ىع  البها جاط اَػ  َػ

  ب السلى١ ُّ  ًا الهاصي ٖحن الغخمت الخا٫ يا١*ُٚصىا ًا مدمض َ

  نلى هللا ٖلُ٪ ًا الي ظا عخمت ألمخه*و ٖلى آلا٫ اؾُاصها ال٨غام*ًا ؾُض الاؾُاص

 ؾُض آلاحي و الي ٞاجىا*ًا ؾُض الٗغب و العجم
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14. EL-ALAMI Kaddour (كّذور العلمي) 

Meknès, 1742-2961, l’un des plus grands poètes du melhoun 
maghrébin : poésie érotique, moraliste et mystique. 

- Sonneck, Chants, chant n° 12, tome I (texte arabe, p. 30-33)  
et tome II-Fasc.1 (traduction, p. 68-71) :  

  جي ان جه٠ُ لي ٍػ امضح مداؾجي ٠ُ٦ ًمضخى هاؽ الٛغام بضوع و ٢ا٫ اإلاٍؼ

 الخؿان

لي -  : 2:-1: م. ،٦ك٠، بٖى

 ي ٚغام٪ ٢ّؿم ٢لبي قٟاًت َل٪ بُا ًا بىصال٫ َامى
ّ
 اهتي ال

N.B : Voir la même kacida in « Zerhouni, Diwan, pp. 357- 359 (attribuée 
par erreur à Kaddour Ben Achour) 

- Aubin, p. 344. 

- Michaux-Bellaire et Salmon G., El Kasr El-Kébir : une ville de 
province au Maroc septentrional, in Archives Marocaines, tome II, 
fasc. 2, 1905, p. 194-197 : traduction d’un chant en l’honneur de 
Sidi Ali Boughaleb : 

« Nous louons ce Sultan Moulay Ali Bou R’âlem ; nous demandons à Dieu, 
par son entremise, le pardon et le parfait bonheur : mon désir est qu’il 
l’achève { l’instant. » 

الب( –ؤهٓغ : همجض َظا الؿلُان )   مىالي ٖلي بٚى

 ًاُٞل: -

 (59-55) ٠ُ٦ ًىاسخي الي ٞغ١ مدبىبه 

Attribuée fautivement ici à Thami Mdaghri. 
- Fischer, Pièces n° 4, p. 17, 26, 29 et 34 : 

  السجا٫*و مً ٖك٤ ُٞ٪ بحن إلاالح ابٍؼى٪ يغبذ إلاشا٫*ًا الهاًلت*في بُىث الكٗغ 

 (28-24) جىنل ٖلى ٧ل ٖك٤ُ بجمال٪و 

 (49-48) ؾغابت() ظاع ٖلُا َىا٥ ًاطاث السا٫ 

 (74-72) ؾغابت() ؤٖكحرحي ًامـ ظاوي ٦خاب بالؿالم 

 جي ان جه٠ُ لي ٍػ  (83-79) ٢ا٫ اإلاٍؼ

 (Commence à la page 68, ligne 2, ce qui précède appartenant à Mbarek 
El-Soussi) 
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  (95-92) ؾغابت() ٦مً هغظا٥ ًا عما١ الُغقىن 

- Levi-Provençal, Notes 67-87 : traduction d’un chant sur un 

miracle de Sidi Boucheta El-Khammar appelé :  ؾُضي الٗلىي. Mais ce 

chant est attribué par El-Fasi (Maalama I/1, 260) à Moulay Ali El-
Baghdadi. 

 ٢اضخي: -

 258-254) ًا مً بلُخجي ٖٟجي بغخمخ٪ اها٫*ز٠ ز٣لي هدؿغح ًغجذى ٣ٖالي/ 

296-29:) 

اع، بسىقت -  :(Les printanières) ٦خاب هٟذ ألاَػ

  ٖلم الٟجغ جا١ الهبذ الغاقي*ًا ؾاقي*َٝى ٖلى الخًغة ٞىجاهل٪ و عاح اللُل

ان   (2:-:9) اإلاىؾ٣ُت*وػٕع للؿاهي ٤ًُٟجٍؼ

 *غة مبؿمت*ٖخىىن جدذ ُٖىن هاًمت*خؿى٪ صون وقام  ٢امذ لٗالم*بجبحن ٚو

 (6:-3:) نى٘ هللا اإلال٪ الُٗٓم

 ونٟاعث وع٢خه ًا حجىبت*حٗلمي و جسٟي  ق٣ٟي مً خا٫ الي َىا٥ خُُب لىهه

 (8:-6:) مً ٖىي٪ ما ٧ان خبِب

- Buret : notes biographiques puisées chez les biographes 

traditionnels (ex : Ibn Zeydan). 
 اإلادبىب:و ٦خاب الخب ، بسىقت -

  بالؼوعة *وا٥ ٖاع الجاع ٖلى ظاعي ًا ظاعي*ٖلى مدبت الخبِب بغيا٥ جؼوع*اوٗم

 (456-314/454-312) الجاع

 (462-318/457-314) اهذ ًا الي ٚغام٪ ٢ؿم ٢لبي ًا بىصال٫ َامى 

 الضاع ) ؤف مً ٖاع ٖل٨ُم ًا عظا٫ م٨ىاؽ*مكاث صاعي في خما٦م ًا اَل ال٨غاًم

 (468-323/463-318) ؤو اإلا٨ىاؾُت(

  326-323) ًغجسلى ٖڤاليًا مً بالوي ُٖٟجي عخمخ٪ اها٫*ز٠ خملي ًدؿغح/ 

469-473) 

- El-Fasi, Poèmes marocains, p. 104-109 : traduction du "ؾاقي" 

(L’échanson).  

file:///C:/Users/A.DELLAI/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Buret.pdf
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 (Pour le texte arabe voir El-Fasi, Maalama, III, p. 345-349). 

- Jouin J., texte et traduction de "اإلاغظىمت" (La lapidée) : 

  ٘اإلاىمىحن*نلُى ٖلى الىبي ٧املحن*ؤ الاظىاص الي خايٍغً*نلُى ٖلى ٖحن هللا ؤظم

 ال٣ُحن

 .74-73 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

 .:74-:73 م. : جغظمت، ال٣هُضة، ظغاعي  -

- Scelles-Millie, Histoire de Si Qader El Alami, in Contes Arabes 
du Maghreb, Paris, 1970, p. 305. 

- Lakhdar M., « Kaddour al-‘Alami », in Encyclopédie de l’Islam 
(2è éd.), IV, p. 389. 

- Idem, La vie littéraire, notice biographique : p. 335-339 (Voir 
p. 335 note 94 : bibliographie traditionnelle (Ibn Zaydan, Gannun, 
al-Mashrafi, Ibn Souda)). 

- Belhalfaoui, La poésie arabe, p. 47. 

- Tahar, La poésie populaire, p. 60-61. 

 ظاللي مشحرص.، الٟاسخي -

 :١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 *م ٌٗجى*و صًغ مٗاًا لخؿان ٘و ٖجي بُا ب٪ ال٨ٍغ ٗتي -ٖلى اإلاالح ًٞغ قاه٪ عبي الا ٞع

ُان() لي قاوي  (33-31) طابل الٖا

 :  ١3. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  جبضلذ مدبخه بالجٟا*واف الغاٞت بدا٫ الٗضاوةو مً ونىله*ما للملُذ ٢لل 

 (245-243) ؾّغاًت()

 .3:5-3:2 م.، 4:7جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 (49-42) اللٗب مً ٚحر قُاعة ٞى١ عوؽ خغباث*٨َظا مشلذ ابىاصم في ٖكغجه 

  الجافي*عبي َبُٗخ٪ وال٣ى مً يهىا٥ ٢هغ مً الجٟا عاٍ الهٛغ ًٟىث ًا

 (64-62) باللُاٞت
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  ذ اشخا٫ و خال٠ بُمحن*ما وٗمل بحن الىاؽ ناخب*ٚحر بال ظلذ في ػماوي ٢ٍغ

 (:8-93) مً خغا

 ؤف مً ٖاع ٖل٨ُم ًا عظا٫ م٨ىاؽ*امكاث صاعي في اخما٦م ًا اَل ال٨غاًم 

(23:-246) 

  ض*ؤها ٠ُ٦ ظٟاوي  ب٣ى بال ٣ٖل في الاعؾامو ٠ُ٦ ًىاسخي الي ٞغ١ مدبىبه ٍٞغ

ً في البضوع بدالهو وٗىجه و خبِب ٢لبي ما زال ٚحر نىعجه   زُاله*ؤمً ال ٖمغي هٓغث ٍػ

(348-352) 

 جي ان جه٠ُ لي ٍػ  (365-362) ٢ا٫ اإلاٍؼ

  (:45-456) ٖلم الٟجغو عاح اللُل 

  مت الجهل ُتي مهجي مً الٗلل*ال جب٣حها فيٚ  ا ٛب  (498-494) خُلتو صاويً 

- Vocke, 121-137 : transcription phonétique et traduction allemande de 

« ٢ضوع  صاع ؾُضي  ».  

 :  الض٢ت، صاوص بً ٖمغ -

 ؤف مً ٖاع ٖل٨ُم ًا عظا٫ م٨ىاؽ*امكاث صاعي في اخما٦م ًا اَل ال٨غاًم 

 (58-52) اإلا٨ىاؾُت()

 .(2:3-296) ٢غاءة للؿاقي، ؤخمض ؾهىم() يمً "اإلالخىن اإلاٛغبي"، ؾالم -

 :  الكُش ٖبض ال٣اصع الٗلمي، بً ٖبض الجلُل -

 الخىؾل() ًا مً بالوي ٖاُٞجي اعخمخ٪ اها٫*ز٠ ج٣لي ًا عبي ًغجذى ا٣ٖالي 

(212-21:) 

  (234-222) الكافي() الؿالم ٖلى الىبي اإلابروع*ٖض ما زل٤ هللا مُاث ؤل٠ مغةو الهال 

 :  اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 ًخب ٚحٍر ال حؿخدالٍو نغزخه لخما٥ ٢ٍغبت  م*  (89-82) الهغزت() م٣ام٪ ٖاٍل

 ؤلامامت() ػان ج٣لُضٍ مً نلى في زل٠ لُمام*بال ٩ًىن في ؾغ يمحٍر ٣ًحن ظاػم 

(235-244) 

  (295-:28) الؿاقي() ٖلم الٟجغو عاح اللُل 
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 ان ٖاوص قُان*ًا اللي ٖضحي مً قىعي خضًغ هاٞغ  (336-335) ًا اللي ٢لبه بٗض ٍػ

(texte incomplet) 

- Kharchafi, Sidi Qaddûr el-‘Alami, thèse, Tome I : Introduction 
générale (origine du melhoun, la langue du melhoun, biographie 
du poète, son œuvre, présentation du corpus)/Tome II, fasc.2 : les 
thèmes traités, genres, structures et mesures du melhoun, textes 
arabes, transcription et notes textuelles : I) Les poèmes consacrés 
{ l’amour (les qsayed, les srareb). II) Les poèmes autobiographiques  
et de sagesse. / Tome II, fasc.2 : III) Les poèmes religieux  
et moraux.IV) Les poèmes d’authenticité douteuse : 1.Les poèmes 
consacrés { l’amour ;2.Les poèmes religieux et moraux / Tome III : 
traductionfrançaise (anthologie) : Kacidas 1, 3, 10, 13, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 53, 54, 57, 
64, 66, 67, 69, 70. Serrabas n°6, 8, 11, 12,13. / Tome IV : notes et 
variantes des manuscrits.  

  بال َضا٥ ٖليَّ عّبي*ٞاف ظا٥ ٦الم الخؿاص ًا ؾغاط اُٖاوي*عوٝ ٖجي واه٩ي

٤ السض الظَبي) الغ٢ُب  (97-94) (ًا قٍغ

 *مجها عاح ٣ٖلي و صامي قّغاصة* لخڤذ قىع الىالي ؾُضي ؾُٗض*بُٗىن نغاصة

 (212-9:) صامي قّغاصة() م٣ٟىص

  ان *ٖلم الٟجغ جاڤ الهبذ الغاقيو عاح اللُل صع ٖلى الخًغة بٟىجل٪ جٍؼ

 (:21-213) الؿاقي() اػعٕ للؿاهي ٤ًُٟو *اإلاىؾ٣ُى

  اضخُذ مً ؾاختي و آف ٖملذ ؤؾلُان مهجتي ختى ؾلمذ في زلُتي

 ًا َاظغ الاو٧اع*ال جغاٍو ما جىٓغ وظهي *ظُٟل
ّ

 ؾغخه جٟىػ بدؿىاجهمسجىه٪ *٠ٖ

 (224-221) وع٢ت مىلى الخب()

  ي َىا٥ اهدُم لىهه
ّ
جد٣٣ي و حٗلمي *طبلذ وع٢خه ًا حجىبتو اق٣ٟي مً خا٫ ال

 (228-225) حجىبت() بحن ٖىي٪ ما ٧ان خبِب

 (234-229) ال ٢ضعث للٟغاڤ مٗاٍو *جىخكذ بهاٍو *َالذ بؿُضي َظٍ الُٛبت 

 صًغي لٗاق٣٪ مغاصٍ*ًا ٚاًت الخمجُضًا الخغ اإلاىڤاصة *َامى ًا بهُجت السضاصة* 

 (:23-235) َامى ألاولى() ًى٩ي ب٪ ٧ل خؿىص
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 بُا ٖلي ًمتى ًاحي اللُل هُلب *مال٩ي اوٗم بمباحي*ْل نهاعي ؾُٗض ًا ٞغخاحي

 (246-241) ٍجُىا جىڤت الهال٫و *عبي ًىفي بكاًً ڤا٫

 عوٝ ًا *الٗكحرلى٦غ *الىٟغو ًؼا٥ مً الخُه *بىنىل٪ ًا َلٗت البضع*اٞض الاؾحر

 (252-247) ٞاَمت() الٛؼا٫ ٞاَمت

 جي ان جه٠ُ لي ٍػ امضح مداؾجي ٠ُ٦ ًمضخىا هاؽ الٛغام بضوع و *ڤا٫ اإلاٍؼ

ان() الخؿان  (256-253) اإلاٍؼ

 نى٘ هللا *خؿً بٛحر وقام*زضوص وعوص هاؾمتو *ّٚغة مبؿمتو ظبحن *٢امت الٗالم

 (266-257) اإلاال٪ الُٗٓم

  ال٤ مً يهىا٥ باللُاٞتو لّحن َبٗ٪ *ًٟىث ًا الجافي٢ّهغ مً الجٟا عاٍ الهٛغ 

 (272-267) الجافي()

 ان*٧ان ازالڤي َاوي  *ؤف ظا مً وؿاوي*٢بل ال ًغوٝ إلا٩اوي ٖمهىط الاَو

حن الابضانو الههُبت و الٟىجا٫   (278-273) ؾٗض ال٣لب الهاوي ؤو البؿخان() الظٖع

 م ًا مً الم في الٛغام*٠٦ اإلاالم
ّ
ام*الىُاملى ٍعذ نابٜ *ؾل مُالفي *جاط الٍغ

 (284-279) َاَغة() الٛؼا٫ َاَغة

  ضو ٠ُ٦ ًىاسخي الي ٞغڤ مدبىبه ؤها ٠ُ٦ ظٟاوي *ب٣ى بال ٣ٖل في الغؾام ٍٞغ

ً في البضوع بداله*زُالهو وٗىجه و خبِب ڤلبي ما زلى ٚحر نىعجه   ؤمً ال ٖمغي هٓغث ٍػ

 (:28-285) اإلادبىب()

 مً ؾباث الساَغ بىؾالٟحن *بىؾالٟحن مبروم*ال َىا ال عاخت ختى جؼوع ٧لشىم

 (297-291) َامى(و ٧لشىم ) َامى

 ٪ونىل ً  الغ٢ُب الي صاًغ ب٪و *٦الم خؿىص٥و *ًا البضع الؿاوي لىال ظٟا٥*مٍؼ

(297-29:) 

 هؼاَت في ُٚاَب الضجى ما ٢ُمتها ما٫و *مؿٗضَا لُلت ونلذ لغؾم الضامي 

 (2:6-2:1) اإلاغؾى٫ ؤو الؼصمت()

  م *واف ٦خابي ل٪ ما ونل*مغؾىل٪ ما ولى ليمً ًىم ٚاب ٚاب زُال٪ ًا الٍغ

 (314-2:7) ًُٞلت() ًُٞلت
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 َامى الشاهُت() قٟاًت اَل٪ فّي ًا بىصال٫ َامى*اهذ الي ٚغام٪ ڤّؿم ٢لبي 

(315-322) 

  البخى٫ ألاولى() في مداؾً بىصال٫ الٛؼا٫ البخى٫ *ػَى باليو يُا ُٖجي و هىع ٣ٖلي 

(323-328) 

  ولٟي مً ال *الٗاوـ جىڤت الهال٫*ٌٗىص قملي مجمٕى بهابٜ الاهجا٫َل ًا مضعي

  (332-329) الهاًلت() وّؿاث ٣ٖلي الهاًلتو وؿُتها 

 ى في زل٠ الامام
ّ
اإلاُمُت ) بلى ٩ًىن في ؾغ يمحٍر ٣ًحن ظاػم*ػا٫ ج٣لُضٍ مً نل

 (398-387) ؤو الخلمُظ(

  جدضزه و جىصخه و اٖلم ما باقي مً جىبهه و *عمُهو اهخه مً لهى٥ و ٢لبي ًا ٢لبي جب

 (3:4-399) ال٣لب() ٦الم٪ ًبُٛهو *ججهُه ٖلى اإلاُٗىبتو 

 ٨َظا٥ ابً اصم مشلذ في ٖكغجه*اللٗب مً ٚحر قُاعة ٞى١ عوؽ خغباث 

 (:41-3:5) الخاجُت()

 ت() لى٧ان اٖضاص ٢باًله ه٣ِ اإلاؼان*ها٢و البًاٖت جال٠  (432-421) ال٣ِؿاٍع

  ٠ُ٦ مً زب٘ في قىهه ٣ٖاعب البُض*الٗكغة اوالص الحهىصَبُل مً ًامً في 

 (438-433) ؤلاؾغائلُت()

 الضاع() مكذ صاعي في خما٦م ؤاَل ال٨غاًم*واف ما ٖاع ٖل٨ُم آ عظا٫ م٨ىاؽ 

(439-44:) 

  ا٢هض ؾُض الغؾل ٦غب٪ صُٚا *الى٢ذ ٖلُه خغاطو آ مً يامه الؼمان

 ج٣طخي في الضهُا خاظتو جٟىػ في الازغي *ػاوڤ في خغم الىبي ٖمغ٥ ما جلخاط*ًخٟاجى

غة()  (495-:48) الجَى

 ٪ُٞ (4:7-496) الٟغط() ًا ٦ٍغم ال٨غما ٚشىا بٟغاط*خاقا ًسُب مً ًدؿً ْىه 

 بى فيَّ هللا ًا ؾاصاث بخ٨م اٚع ازت ) بجا٨َم ًى٣ظوي مً َم طٍ البلُت*ٚع ؤَل ؤلٚا

 (515-4:8) ؤو الجمهىعٍت ألاولى(

  ازت ًا مىالي ٖبض هللا*َهعوٝ ابً اخمض خغمت ظّض٥ مىالي ٖبض هللا بً ) الٚا

 (523-516) اخمض(
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 مىالي ٖبض ) ال ٢ِ وؿاويو مً ٧ىن نىعحي *اؾخٗظث بضاًم اإلال٪ طو الاخؿان

 (567-524) ال٣اصع الجُاللي(

 ًا ؾُضي *صاوي خالي بهغزخ٪ ًا ولي هللا*ظُخ٪ قا٧ي بٗاللي*ؤًا يامً م٨ىاؽ

 (573-568) ؾُضي بىػ٦غي() بىػ٦غي 

  الكافي() اٖضاص ما زل٤ هللا مُاث ؤل٠ مغة*الؿالم ٖلى الىبي اإلابروع و الهالة 

(574-587) 

 ذ الىهغ ًا ال٣هاع  (613-588) الجبابغو وهٟض صٖىجه في الُٛاة *ٚض الهمام بٍغ

 ابً ٖبض هللا ٧ى٦ب الٛغب الجىان*٢ىي هللا خغم ظاٍ الهمام الؿلُان 

ؿُت ألاولى()  (623-614) ؤلاصَع

 ًبت م اإلاىلى بالخب ) خب ٚحٍر ال حؿخدالٍ*م٣ام٪ ٖالٍو *نغزخه لخما٥ ڤٍغ

 (629-624) ؤولى(

 ؿُت ) ٚشىا ًا مىالي اصَعـ بال٨غاًم*ًا خُٟض اإلاهُٟى ًا الٛىر الهمام ؤلاصَع

 (643-:62) الشاهُت(

 اإلاٗغاط() اٖخ٤ خالي مً الىخاًلو زظ بُضي *ًا عؾى٫ هللا ٚض ًا ًمام الاعؾا٫ 

(644-655) 

  ان *٢ُب الٛغب ًا ًمام عظا٫ الخا٫ًا  اإلاكِكُت() ال٨غاًم الجلُلتو ًا ط البَر

(656-663) 

 ا٫
ّ
 (671-664) الخىؾل() ز٠ ز٣لي ًدؿغح ًغجذى ٖڤالي*ًا مً بالوي ٖاٞجي عخمخ٪ اه

 ٍٟغط ٖلى مً ٢ىث في الهضع اخؼاههو *ًا مً ٌكٟي ايغاع ٖبضٍ بٗض الؿ٣م 

 (721-672) الجمهىعٍت الشاهُت()

  (732-723) اجغ٦جي بال٣بى٫ ٞاعحو زظ بُضي *لباب٪ ًا مً ال جغا٥ اإلااحوا٠٢ 

 ال هغا٤ٞ خبِبو ؤها الي جد٤ لي هاع الٛغبت *ؤها الٍٛغب مً ٞڤض اخبابي (serraba) 

(733-734) 

  



37 

Poèmes { l’authenticité douteuse : 

 واإلاؿ٪ مهُىن في واف ٦جزو مً ال ٦جز*آف ٍَؼ مً ال ٍَؼ ٚغام بىؾال٠ ٦جزة 

 جيؿب إلادمض بً َاقم الٗلىي() (742-737) ٦جزة() خىػٍ

  ًانو اق٤ٟ و خ  اؾمذ الاؾحر َىا٥ ًا الهاطو ٠ٖ *ا٠ُٖ بغيا٥ ًا اإلاٍؼ

ان()  (:74-743) اإلاٍؼ

 م ٌٗجى*صًغ مٗاي الاخؿان ٘ قاه٪ عبي بلى و *واًٖ بي ب٪ ال٨ٍغ ٖلى اإلالُذ ًٞغ

ٗذ لي قاوي ل() ٞع ُان ؤو الٍٛؼ  (754-751) ؤًا طابل الٖا

 بى جاط اإلاالح فيَّ ًدُُجي ٚحر بالؿالم ال زحر في مً ظٟا خبِبه *ٍغاعي ؾحرة ال٨غامو *اٚع

٤ ًا مال٩ي بٗبض٥() بٗض اًام اإلاىالٟت  (758-755) اٞع

 بِى٪ و عبي بُجي *ؾغ ؤمغؾى٫ بالٗؼم ٢ل لطخي هجالي*آف ٖملذ ٖالف هىهجغ

 (762-759) ع٢ُت ؤو اإلاغؾى٫() ؤبىصواح ع٢ُت

  واظٟجي وػص في *ٖك٣ي َا٫ ًا الجاُٞجي*ؾغ ؾغ َىُجيؾغ بال٣لب الهافي

 (768-763) الجافي() َىا الاًام جبحن ُٖب ٧ل ٚضاع*ظٟا٥

 (772-769) مالي َا٫ ٚغامي() َامى اإلاال٨ت ولٟي ؾىص هُام*َامى ضخي هُامي 

 ام ما هٓغجه صامي الاب٩اع ػاعججي *مذجىبت َا٫ ظٟاَا*وٗذ البضع الؿُاع*هلل آ الٍغ

امكذ ُٚبذ ال و   (776-773) مذجىبت() مً ظاب زباَع

  ام زضوط*زلُلتي جاظتو اههغ ىت الاؾم اللت زضًجت*جاط الٍغ  حؿخاَل الىهغ ٍػ

 (782-777) زضوط()

  لي عاص الخبِب ما بُضي مذ هضًغ مً بالوي *مً ٢لت مُٗاي*بػى الٟغاڤ مٗايو ٍو

 (786-783) ما للمدبىب خغػ ا٢ضامه() ٌُٟٗجي

  ًا٥ ٖاع الجاع ٖلى *اوٗم بالؼوعة*الخبِب بغيا٥ جؼوعٖلى مدبت *ظاعي ًا ظاعي

 لجُاللي مشحرص(لجيؿب ) (:78-787) الجاع() الجاع

 ٦ً ٖبض مالػم في و َٗه و واعى خ٨م مً تهىاٍ *ًا ٖاق٤ نً َىا٥ في حجابه

 (794-791) مً طا١ َٗام الخب() الباب

  اَل٣هال تهىن بمؿُىع٥ مً الڤُض *ًا ٖالط ال٣لب اإلادغو١ ًا اإلاٗكى١ 

 (798-795) اإلاٗكى١()
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  ؤقىم *صاوي ظىاعحي ٖلُلت*ٌٗظع ناخب الخا٫*حٗاليو ؤجي بىنال٪ ما سسُذ

 (7:4-7:1) البخى٫ الشاهُت() لُٗتي بٟغا١ البخى٫ 

 ٍٞغذ شخا٫ و ٚحر ًلى ظلذ في ػماوي *ما وٗمل بحن الىاؽ ناخب*خال٠ بُمحن

 (7:9-7:6) مً خغاب

  بجاٍ ظا٨َم ًل٠ُ بىا ٖالم *ًا اَل وػان*الاخؿانوًا صاع الًماهت ًا صاع السحر

 (815-::7) صاع الًماهت() السُٟت

 ٞغط و ؤمً زىفي *خ٤ ًٞاًله صزُلو *ًا عبي ؤها في خغم ؾُضها ببغاَُم السلُل

 (819-816) ٦غبي ًا مخٗالي

  السل٤() الغيا ٖلى اههاٍعو ؾُضها مدمض *الؿالم ٖلى الىبي الٗضهانو الهالة 

(81:-827) 

  مً به *مىالي مدماصي*مهباح الاهبُا هىع الخ٤ قُٟٗىا*ٖلى الهاصينلى

 (833-828) الجمهىع() مً الىاع ٨ًٟىاو ؾٗضها 

 ًا هىع قٗإ ازماصي() ؤها في ْل خما٥ ًا َمام الىظىص*ُٚض ًا زحر َاصي 

(834-837) 

 هلل ًا ظم٘ اإلاىمىحن*ً مدمض جاط *نلىا ٖلى الىبي ٧املحن*ًا الاظىاص الي خايٍغ

 (845-838) عاقضة ؤو ؾُضي ٖبض الٛجي(و ٢هُضة الٗابض/اإلاغظىمت ) اإلاغؾلحن

 حرة الامان ًا الٛؼواوي  آٍ ًا ؾُضها ًا ٖماعة ٞكخالت ٚحر ًا السّماع*ًا َمام ٚػ

 (851-846) ٢هُضة الٗلىي/مىالي بىقخا السماع()

 هللاناعزجي ما هساٝ ًا ولض عؾى٫ *هللا هللا ؤلُض اللُىر مىالي ٖبض ال٣اصع 

 (857-852) مىالي ٖبض ال٣اصع الجُاللي()

 الب*همجض َظا الؿلُان به هُلب هللا في الٟٗى والؿٗض *مىالي ٖلي بٚى

ان بي ٨ًمل في الخحن*اإلاٍؼ الب() ٚع  (859-858) مىالي ٖلي بٚى

 ٛت م٨ىاؽ*هٟسخي هٟسخي ه٣ض نهؼم ٢ىم بال هاسخي ٛت() بٗض الجىت الىاٖمت وعَػ  وعَػ

(85:-865) 

Les serrabas se trouvent dans le tome II, fasc.1, p. 223-274 : 
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 ض في ظٟا٥  (337-334) ؤ الجافي ٦ثر في الخُه ٍػ

 (339-338) واها ما ػا٫ في اخ٩امه*ؤؾاًل ال حؿا٫ 

 (343-:33) ؤٖكحري ًامـ ظاوي ٦خاب بؿالم 

 (345-344) هاع ٖك٣٪ مى٢ىصة جاڤذ قُٗلت*ؤها اإلالؿٕى بالهىي ٢بل ههىم 

 (347-346) ٠ُ٦ ظاع ٖلى ٢ِـ ٚغام خب لُلى*ظاع ٖلّي َىا٥ ًا طاث السا٫ 

 ٤ ٦ما اإلاىاعة  (349-348) و ظبِى٪ مشل الهال٫*اصام هللا بها مداؾى٪ بىزض قٍغ

 ى*طا٥ الجهاع هلڤى ُُٖىهت َاًدت و بالسمغ جالغي  (351-:34) الغخ٤ُ جخٛاٚا َػ

  ظاصث بىنالها بال مُٗاص*ػاعججي م٨مىلت اإلاداؾً*َىُت و ؾٗضي ؾڤام بكغي 

(352-355) 

 امي ًّ اث ا ً ًٖ بىاث *ؾٗضي اؾڤام و َػ ػاعججي م٨مىلت البها مً نالذ بالٍؼ

 (359-356) الُىم

 ٪ ؤَال ب٪ و مُاث مغخبا ًا مً خب٪ صڤجي في وؾِ *قمـ الاو٧اع ؾٗضي بُلٖى

 (361-:35) الڤلب

 ت و اٞاصة  (365-362) ًغخامىاُٚىان الجما٫ سجُت والٗاقٟحن *ٖك٤ البها هَؼ

 في عواح الظَبُت واها ٚاصي في *٧ان ؾبابي ًا اَل الهىي هدؿاعي في ٖكُت

 (369-366) الٟجىط

  (373-:36) خً و اق٤ٟ و ا٠ُٖ بغيا٥ ًا ٚؼالي*٦م لي هغظا٥ ًا عماڤ الُغقىن 

 و جبضلذ مدبخه بالجٟا واف الغاٞت في خا٫ الٗضاوة*ما للملُذ ٢لل في ونىله 

(374-377) 

  ملجي للهىي اٌكاعةمحر  (379-378) الُٛىان ظا بجىضٍ ٚؼاع* خاٍ بّي ٖو

 اح*زلسل الاصواح*َب وؿُم الهباح غٞ   (381-:37) مً الغوى الظ٧ي اوؿامه*والَؼ

 (383-382) و الىاشخي ٖىه بُٗض*ووڤ٠ ؾٗضٍ م٘ ػماهه*ًٟغح الي ظاص له ػماهه 

 (385-384) الٗالمختى لهبٍى *ًىم الجمٗت ٖىض الًخى ٧ان خبِب ال٣لب في م٩اوي 

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -
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 ولٟي مً *الٗاوـ جىڤت الهال٫*َل ًا مًغي ٌٗىص قملي مجمٕى بؿابٜ الّىجا٫

اؾت ٣ٖلي الهاًلت
ّ
 (68-67) الهاًلت() ال وؿُتها وه

 (243-242) الُاَغة 

- Collectif, les grands maîtres, p. 40-55 (El-Meknassia, texte 
arabe et traduction), p. 457-459 (notes) / p. 296-299 (Hadj jouba, 
texte arabe et traduction), p. 507 (notes).  

- Dellai, Sidi Kaddour El-Alami. 

- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », dimanche 2 juillet 2000, 
p. 13, transcription et traduction de : 

 صامي قّغاصة 

- Pellat, p. 234, 237 et 239. 

- Chraïbi, Sidi Kaddour El-Alami, pièce de théâtre, éditions 
Stouky, Rabat, année ? 

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 (4-3) صامي قغاصة 

 (6-5) َامى ًا بهُج السضاصة 

 ُان  (46-45) عوٝ آصابل الٖا

  (56) ؾغابت() ٦م لي هغظا٥ ًا عماڤ الُغقىن 

 (83-81) الخىؾل 

 (91-88) ؾٗض ال٣لب الهاوي 

 بى جاط اإلاالح  (97-96) ٚع

 (:21) ًا ٖالط ال٣لب اإلادغو١ 

 (:23-238) ٠ُ٦ ًىاسخي 

 (322-318) اللٗب صون قُاعة 

 (324-322) حجىبت 

 (328-325) الؿاقي 
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 ٪ونىل ً  (331) مٍؼ

 (333-332) الهاًلت 

 (335-334) َامى ضخي هُامي 

 :  3الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 بُا ٖلُا ًمتى ًاحي اللُل هُلب عبي *مال٩ي وٗم بمباحي*يل نهاع ؾُٗض ًا ٞغخاحي

 (22-6) الجهاع() و ًجُىا جىڤت الهال٫*ًىفي بكاًً ڤا٫

 :  6الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 (23-6) الخىّؾل 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 35-46 et p. 47-53, texte 
arabe, traduction et notes de : 

  صاع ؾُضي ٢ضوع (La maison perdue) 

 صامي قغاصة (Une gazelle insaisissable) 

Et p. 230-235, 236-239, texte arabe et notes de : 

 الّؿاقي 

  ا جدُُجي ٚحر بالؿالم*و جغاعي ؾحرة ال٨غام*ال زحر في مً ظٟا ُّ بىا جاط اإلاالح ٞ اٚع

ام اإلاىالٟت ًّ  خبِبه بٗض ا

- Guessous, le melhoun marocain, tome II : 
* Supplication (tawassoul) (texte français) (15-21) 

* Le cœur (ال٣لب) (texte français) (36-31) 

* Kif ywassi (comment faire ?) (texte français) (87-92) 

 :  اإلاهّم ، بً صٖماف -

 (253-247) َالذ بؿُضي َظٍ الُٛبت 

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

 م الٟجغ
ّ
ُل و ٖل

ّ
 (216-8:) عاح الل

 :  بؿخان، جىػوث -

 (:24-247) َالذ بؿُضي َظا الُٛبت 
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 (359-351) الٟغظُت 

 (367-:35) يل نهاعي ؾُٗض ًا ٞغختي 

 ميؿىبت زُإ َىا بلى التهامي اإلاضٚغي() (474-:46) ٠ُ٦ ًىاسخي 

- Guessous, anthologie, tome 1 : 

 (250-259) (implorations) الخىؾل -

 (258-265) (le cœur) ال٣لب -

 (264-271) (comment faire) ٠ُ٦ ًىاسخي -

ان -  (270-275) (irrésistible beauté) اإلاٍؼ

 (274-281) (le sort de l’amant) وع٢ت مى٫ الخب -

 :  قهضة، بىدضو -

 (243-242) ؾغابت() ٞهل الغبُ٘ ٢بل و الى٢ذ ٍػان*و ٖالماث السحر للىعي باهىا 

 :  صًىان اصَعـ بً عّخا٫، ػعَىوي -

 (:9-97) الخىّؾل 

ت اإلالخىن  -  :  صًىان الكُش ٖبض ال٣اصع الٗلمي، مىؾٖى

 (66) الكافي() الهالة و الؿالم ٖلى الىبي اإلابروع*اٖضاص ما زل٤ هللا امُاث ؤل٠ مّغة 

 (74) ُٚدىا ًا زحر َاصي*ؤها في ْل اخما٥ ًا َمام الىظىص 

  الاؾخٛازت() بمام الاعؾا٫*زىص بُضي و ٖخ٤ خالي مً الىخاًلًا عؾى٫ هللا ُٚض ؤًا 

(7:) 

 الكماًل() الهالة و الؿالم ٖلى الىبي الٗضهان*ؾُضها مدمض و الغيا ٖلى اههاٍع 

(88) 

 ؿُت() ًا خُٟض اإلاهُٟى ًا الٛىث الهمام*ُٚدىا ًا مىالي اصَعـ بال٨غاًم  ؤلاصَع

(94) 

 ٘اؾخٗضث بضاًم اإلاال٦ت طو الاخؿان*مً ٧ّىن نىعحي و ال  :  بضون خغبت() اإلاُل

 (2:) ٢ِ اوؿاوي
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  صاوي ًا بُٛتي مهاجي مً الٗال٫*ال جب٣ها في ّٚمت الجهل وخُلت*ؤها في خما٥ ًا

 (218) اإلاكِكُت() بمام الىؾُلت

 ً٘ا مً ٌكٟي ايغاع ٖبضٍ بٗض الؿ٣م*و ًّٟغط مً ٢ىاث في  :  بضون خغبت() اإلاُل

 (224) ظمهىع ألاولُاء() الهضع اخؼاهه

  جي هبرا بهغزخ٪ ًا ولّي هللا*ًا ؾُضي ؤًا يامً م٨ىاؽ*ظُخ٪ قا٧ي بٗاللي*صاٍو

 (:24) ؾُضي بىػ٦غي() بىػ٦غي 

 (256) لىص بجض الاقغاٝ الهمام الؿلُان*بً ٖبض هللا ٧ى٦ب الٛغب الجّىان 

 هللا بً مىالي ٖبض ) عوٝ ؤبً اخمض خغمت ظّض٥ َه*الاٌٛازت ًا مىالي ٖبض هللا

 (268) اخمض(

 ا٫*ز٠ ج٣لي هدؿّغح ًغجذى ٖڤالي
ّ
 الخىّؾل() ًا مً بالوي ٖاُٞجي اعخمخ٪ ؤه

(268) 

 م ال٨غاما ُٚصىا بٟغط  (274) الٟغط() خكا ًسُب مً ًدؿذ ّْىه ُٞ٪*ًا ٦ٍغ

 ؤمً يامه الؼمان و الى٢ذ ٖلُه خغاط*ا٢هض ؾُض الغؾى٫ ٦غب٪ صُٚا ًخٟاظا 

غة()  (284) ظَى

  جىب و اهخهى مً لهى٥ و الُٛه*و اٖلم ما باقي مً حٗاقٍغ و جىصخه ٢لبي ًا ٢لبي

 (288) ال٣لب() و ججهُه ٖلى اإلاُٗىبت*و ٦الم٪ ًبُٛه

 ٛاث و الجبابغ
ّ
ض صٖىجه في الُ ّٟ  (296) الهمام() ُٚذ الهمام بٍغذ الّىهغ ًا ال٣ّهاع*و ه

 لذ في ٖكغجه
ّ
ٗب مً ٚحر قُاعة ٞى١ عوؽ خغباث*٨َضا٥ ابجى ؤصم مش

ّ
 الل

 (::2) الخاجُت()

 ى زل٠ ؤلامام*بال ٩ًىن ٞاؾض يمحٍر ٣ًحن ظاػم
ّ
 (318) ػا٫ ج٣لُضٍ مً نل

 ٍبت و م٣ام٪ ٖالٍ*خب ٚحٍر ال حؿخدال  (326) مً نغزخه لخماٍ ٢ٍغ

  ان*و ظا ما وّؿاوي*بٟىاظل ٧ان زالڤي َاوي*٢بل ًغوٝ لى٧اعي ٖمهىط الاَو

حن اإلاخان  (332) البؿخان() الههُبت و الضٖع

 ٘ما٫ اإلادبىب خغػ ا٢ضامه صون نهاًت*آف ٖملذ ؤهاًا*٧ان  :  بضون خغبت() اإلاُل

 (:33) (3الجافي ) في ّْجي مال٩ي ٖمٍغ ما ًجُٟجي
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 ٪ي صاًغ ب
ّ
 ماّػًٍ ونىل٪*ًا البضع الّؿاوي لىال ظٟا٥*و ٦الم خؿىص٥*و الّغ٢ُب ال

(344) 

  ىت الاؾم ت زضًجتههغوا زلُلتي جاظت*جاط الّغٍام زّضوط* حؿخاَل الىهغ ٍػ
ّ
 الل

 (348) زضًجت()

  ي ظٟا
ّ
بىا جاط اإلاالح في ًدُُجي ٚحر بالؿالم*و ًغاعي ؾحرة ال٨غام*ال زحر ٞالل ٚع

ام اإلاىالٟت ًّ ام() خبِبه بٗض ا  (354) جاط الٍغ

 *متي في زلُتي و ضخُتي مً ؾاختي ظُٟل
ّ
 آف ٖملذ ؤؾلُان مهجتي خّتى ؾل

ت ؤًا َاظغ  ّٟ وع٢ت ) الاو٧اع*مسجىه٪ ؾّغخه جٟىػ بدؿىاجهما جىٓغ وظهي و ال جغاٍ*ٖ

 (358) مى٫ الخب(

  ٪ؾحر ؤمغؾى٫ الٛغام ٢ل لطخي اهجالي*آف ٖملذ ٖالف طا الهجغ*عّبي بُجي و بِى

ت ُّ ت() ؤلٛؼا٫ ع٢ ُّ  (364) ع٢

  لي*واف ٦خابي لُ٪ ما ونل*ٚاب زُال٪ ًا الّغٍم
ّ
مً ًىم ٚاب مغؾىل٪ ما وال

 (:36) ًُٞلت() ًُٞلت

  ى بالي*في مداؾً بىصال٫ الٛؼا٫ البخى٫ هىع ٣ٖلي و  (2البخى٫ ) يُا ُٖجي و َػ

(376) 

 َبُٗخ٪ و ل٣ى مً يهىا٥ بلُاٞت ً  ٢ّهغ مً الجٟا عاٍ الّهٛغ ًٟىث ًا الجافي*ػٍّ

 (:37) (2الجافي )

  بال َضا٥ ٖلّي عّبي*ٞاف ظا٥ ٦الم الخّؿاص ًا ؾغاط اُٖاوي*ػوعوي يض في ٧ل

 (384) السض الضَبي() ع٢ُب

 (:38) الغاٞت ًا ؾالمي*ًا عوح عاختي ًا مىالي ٖبض الؿالم 

  ان م الٟجغ جاڤ الّهبذ الّغاقي*ؤؾاقي*صوع ٖلى الخًغة بٟىجل٪ جٍؼ
ّ
ُل و ٖل

ّ
عاح الل

 (394) الؿاقي() اإلاىؾ٣ُى*و اػعٕ للّؿاهي ٤ًُٟ

  ام*مُالفي الٛؼا٫ ذ نابٜ الىُام*جاط الٍغ م ًا مً الم ٞالٛغام*لى ٍع
ّ
٠٦ اإلاالم*ؾل

اَغة() غةَاَ
ّ
 (3:4) الُ

 ٍالُٛبت() َالذ بؿُضي َظا الُٛبت*و جىّخكذ بهاٍ*وال ٢ضعث للٟغا١ مٗا 

(3:8) 
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 اإلاٍؼان() خً و اق٤ٟ و ا٠ُٖ بغيا٥ ًا اإلاٍؼان*٠ٖ و اؾمذ ألؾحر َىا٥ ًا الهاظغ 

(414) 

  ُلت*هُلب
ّ
ْل نهاعي ؾُٗض ًا ٞغخاحي*مال٩ي اوٗم بمباحي*بُى ٖليَّ ًمتى ًاحي الل

 (:41) الجهاع() ًىفي بكاًً ٢ا٫*و ججُجي جىڤت الهال٫عّبي 

 (426) ؤم الُٛض() ؤها ؾباججي الٛؼا٫ ؤم الُٛض*مً نالذ ًٖ ظُلىا و زىصاجه 

  اعحي*و جٟاڤضوي ًا ٖىاًتي*ًا مً َاٖى لُ٪ بال٣هغ ؤها في ٖاع٥ ؤؾلُاوي جىفي ٍػ

 (428) البىاث

  ي َىا٥ جدُُم لىهه و نٟاعث وع٢خه
ّ
ًا حّجىبت*حٗلمي ق٣ٟي مً خا٫ الل

 (432) حّجىبت() وجد٣ّي صون ٖىي٪ ما ٧ان خبِب

  ىت*ػوع الٗك٤ُ ًّؼا٥ مً الخحهان ًا عوٝ ؤصابل الُٗان*ًا بىحجبحن مّٗغ٢ت و ٍػ

ل بؿخاوي ل() ٚؼٍّ  (438) الٍٛؼ

 صامي قّغاصة*ل٣ُذ قىع الىالي ؾُضي ؾُٗض*بسضوص وعاصة*عاح ٣ٖلي مجها م٣ٟىص 

(442) 

  قملي مجمٕى بهابٜ الاهجا٫*الٗاوـ جىڤت الهال٫*ولٟي مً َل ًا ما اصعي ٌٗىص

اؾت ٣ٖلي الهاًلت
ّ
 (446) نابٜ الاهجا٫ ؤو الهاًلت() ال وؿُتها وه

 *ٍَامى ًا بهُج السّضاصة*ًا الخّغة اإلاىڤاصة ًا ٚاًت الخمجُض*صًغي لٗاق٣٪ مغاص 

 (:44) (2َامى) ًى٩ي ب٪ ٧ل خؿىص

 ٪ي ٚغام٪ ٢ّؿم ٢لبي*قٟاًت اَل
ّ
 (456) (3َامى) فيَّ ًا بىصال٫ َاَى ؤهذ الل

 *اٞضي الِؿحر*بىنىل٪ ًا َلٗت البضع*ًّؼا٥ مً الّخُه و الّىٟغ*الى٦غ الٗكحر 

 (464) ٞاَمت() عوفي ًا الٛؼا٫ ٞاَمت

  جي*و امضح مداؾجي ٠ُ٦ ًمضخى هاؽ الٛغام بضوع ان اون٠ لي ٍػ ٢ا٫ اإلاٍؼ

 (468) الخؿان

  زضوص٥ ٧ىعصة هاؾمت*خؿً مً ٚحر وقام*٢امت الٗالم*و ظبحن و ّٚغة مبّؿمت*و 

 (472) نى٘ هللا اإلاال٪ الُٗٓم
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  ال َىا ال عاخت ختى هؼوع ٧لشىم*بىؾال٠ مبروم*و مً ؾباث الساَغ بىؾالٟحن

 (478) ٧لخىم و َامى() َامى

  ض*ؤها ٠ُ٦ ظٟاوي ي ٞغ١ مدبىبه و ب٣ى بال ٣ٖل في الاعؾام ٍٞغ
ّ
٠ُ٦ ًىاسخي ال

ى ٚحر نىعجه
ّ
ً في البضوع بداله خبِب ٢لبي ما زل  و وٗىجه و زُاله*مً ال ٖمغي هٓغث ٍػ

 (486) اإلادبىب()

 ماؾٗضَا لُلت ونلذ لغؾام الّضامي*و هؼاَت في ُٚاَب الّضظا ما ٢ُمتها ما٫ 

 (494) الىنا٫()

 (498) الضاع() واف ما ٖاع ٖل٨ُم ًا عظا٫ م٨ىاؽ*ناعزىوي بغيا٦م ًا َل ال٨غاًم

  (4:6) ًخّٗضاوا ٢باًله ه٣اٍ اإلاؼانها٢و البًاٖت جال٠*لى 

 ٛت م٨ىاؽ  ؤهٟسخي ًا هٟسخي ه٣ض نهؼم ٢ىم بال هاسخي*مً بٗض الجّىت الّىاٖمت وعَػ

ٛت م٨ىاؽ()  (514) وعَػ

  ُٗه*و٧ىن ٖبض ًا ٖاق٤ نىن َىا٥ في حجابه*و اعضخى اخ٩ام مً تهىاٍ َو

 (:51) مالػم في الباب

 اػن في َى٢ه ٣ٖاعب البُضاَبُل مً ًامً في الٗكغة اوالص الحهىص*٠ُ٦ مً ز 

 (524) ؤلاؾغائلُت()

  َّ(:52) عاها ب٣ُذ بحن الاقٗاب ٚاعة ؾُضي بً ِٖسخى*ٚحر ٖلي 

 ي ٚغبت عاسخي*ما قّضًذ ٢ُاؽ*مً ٚحر الباعي ما َلبخه
ّ
 ؤالًم ال جلىمجي زل

ىم()
ّ
ُٞ (536) 

 ّٞغط ًا اإلاىلى ) وا٠٢ لباب٪ ًا مً ال جغا٥ الاإلااح*زض بُضي و اجغ٦جي بال٣بى٫ ٞاعح

 (:53) ٦غبي(

 ُش مىلى بٛضاص*٨ٞجي مً لڤُاص*ُٚخجي ًا مُٛذ البر والبدغ
ّ

 ٚاعة ٚاعة ًا الك

 (546) (3الجُالهُت)

 حرة ألامان ًا الٛؼواوي*ًا ٖماعة ٞكخالت ٚحر ًا السّماع مىالي بىقتى ) ًا َمام ٚػ

 (:55) السّماع(
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  ظهاعة*ال مىاَغة*وانلُجي ًا ولٟي صوخت الّؼَغ*ًًخى ؾٗضي ؾُٗض و ه٣ى٫ 

 (566) ػاعث عؾمي ولُٟتي جاط الخىع 

 (576) ًا الّٛغي في الّضهُا ال ج٩ىن مهغوٕ*ال جامً شخي و لى زى٥ في الّغياٖت 

  ًا عّبي ؤها في خغم ؾُضها ببغاَُم السلُل*و خ٤ ًٞاًله صزُل*ؤّمً زىفي و ّٞغط

 (582) ببغاَُم السلُل() ٦غبي ًا مخٗالي

  حٗالي*ٌٗظع ناخب الخا٫*صاوي ظىاعحي ٖلُلت*ؤقىم ؤجي بىنال٪ ما سسُذ و

 ( 586) (3البخى٫ ) لُٗتي بٟغا١ البخى٫ 

 ت جسغط جد٤ُ٣ مً بىاصم
ّ
 َباٌ٘ الىاؽ() ٢ل ؾبدان هللا ٖلى َباٌ٘ الّىاؽ*٧ل ٖل

(58:) 

  ىا ٖلى الهاصي*مهباح الاهبُا هىع الخ٤ قُٟٗىا*مىالي مدمضي*مً به
ّ
نل

 (598) اؾٗضها و مً الىاع ٨ًٟىا

 *ان الب*به هُلب هللا ٞالٟٗى والّؿٗض اإلاٍؼ  همجض َضا الؿلُان*مىالي ٖلي بٚى

بي ٨ًمل ٞالخحن الب() ٚع  (5:4) مىالي ٖلي بٚى

  ى ٖلى الّىبي ٧املحن*مدمض جاط
ّ
ي خايٍغً*نل

ّ
هلل ًا ظم٘ اإلاىمىحن*ًا الاظىاص ال

 (5:6) اإلاغظىمت ؤو عاقضة() اإلاغؾلحن

  ُىر مىالي ٖبض
ّ
 ال٣اصع*ناعزجي ما هساٝ ًا ولض عؾى٫ هللاهللا هللا ؤلُض الل

 (614) مىالي ٖبض ال٣اصع()

  ًا صاع الًماهت ًا صاع السحر و الاخؿان*ًا ؤَل وّػان*بجاٍ ظا٨َم ًل٠ُ بىا ٖالم

 (.:61) صاع الًماهت() السُٟت

- Messaoudi, Le Chaabi, texte arabe et traduction de : 

 (218-99) الخائُت() اللٗب مً ٚحر قُاعة 

 :  ٢هائض مً، صًب -

 (435-432) اإلا٨ىاؾُت ؤو الضاع (Traduction partielle  : p. 191-192) 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 مؿٗضَا لُلت ونلذ للغؾام الضامي*و هؼاَت في ُٚاَب الضظا ما ٢ُمتها ما٫ 

(351-353) 
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 (358-354) وع٢ت مى٫ الخب ؾا٢ُت صًما هاخل ٧ل ًىم جىٓغ لىهه ًهٟاع ٦ً ٖلُل 

 :  ٢اعة قيخحر -

 (313-2:7) اإلا٨ىاؾُت 

 :  الكُذ بالوي الهىاعي ، ظماعي

 (8ٚالٝ) ؾٗضاث ال٣لب الهاوي 

 :  معجم، صخى -

 (557-555) الهغزت 

- Guessous, Anthologie, tome 2, texte arabe et traduction de : 

 (2:6-295) الّدار 

 :  3الجؼء ، بى٧ىعة -

 (2:6-2:2) الّهغزت 

 .94-85 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 .::-6:م. ، ٢هُضة عاقضة، ال٣هو، ٖائكت واضر -

- Haboudane, Le melhûn marocain et le paradoxe de l’amour, 
cas de Sidi Qaddour al-Alami. 

 :  و جيؿب له في الجؼائغ ؤًًا

  مٛغاع*عاٍ ًىضم ٧ل مً ًصخب ٖبض ْالمًا الٛاٞل في طا الّضهُا ال ج٩ىن 

 ذ َّؼوي  اإلاغخى٫() باخىا والاؾغاع ّٖجي جاًه ظاح*وال٣ٗل وزاَغي  اإلاهُٟى ٍع

 ٍازت ًا مىالي ) ًا عاٞ٘ الؿما بد٨مخه واوكاَا*وبغ١ مجها قمـ و٢مغ بًُا الٚا

 ٖبض هللا(

 ا بها مً اوالص آصم  اصَعـ(مىالي ) خ٤ الخمض ٖلى وٗمت الاؾالم*ٞاػ مً اؾخٞى

 ت() ٠٦ اإلاالم صٖجي ًا الًم خالي
ّ
 م٨

  اعحي*و جٟاڤضوي ًا ٖىاًتي*ًا مً َاٖى لُ٪ بال٣هغ ؤها في ٖاع٥ ؤؾلُاوي جىفي ٍػ

 (637ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، جيؿب ؤًًا للىاؾخحري ) (428) البىاث
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  آف ٍَؼ مً ال ٍَؼ ٚغام بىؾال٠ ٦جزة * واف ٦جزو مً ال ٦جزو اإلاؿ٪ مهُىن

، ؤهٓغ الٟاسخي، جيؿب ٦ظال٪ إلادمض بً َاقم الٗلىي ) (742-737) ٦جزة() في خىػٍ

 (519ع٢م ، جغاظم

 غ ٞاح * مً الغوى الظ٧ي اوؿامه  َب وؿُم الهباح * زلسل الاصواح * و الَؼ

 (349م.، 422ع٢م ، ؤهٓغ جغاظم، ًيؿبها الٟاسخي للتهامي اإلاضٚغي ) (381-:37)

 مً تهىاٍ و َٗه و٦ً ٖبض مالػم ن َىا٥ في حجابه * واعى خ٨م ى ًا ٖاق٤ ن

، ؤهٓغ جغاظم، ًيؿبها الٟاسخي إلادمض بً َاقم الٗلىي ) مً طا١ َٗام الخب() في الباب

 (413م.، 519ع٢م 

 ًا ٖالط ال٣لب اإلادغو١ ًا اإلاٗكى١ * ال تهىن بمؿُىع٥ مً الڤُض اَل٣ه 

، 364ع٢م ، ؤهٓغ جغاظم، يڤغاڤًيؿبها الٟاسخي البً الٟاَمي الغ ) (798-795) (اإلاٗكى١ )

 (2:6م.

15. EL-ALAMI Mohamed (محمذ العلمي) 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  ا١ الٍؼً والبها وظضولي لٗظاع*الف جلىمىوي ٞما
ّ

ٖظعووي ٞالخب و الهىي ًا ٖك

 .(98-97) ٖاق٤ و مٗكى١() ظغا*وجٍؼضوا باإلاالم َىلي وا٦ضاعي 

16.  EL-ALAOUI Abdelhamid ( عبذ الحميذ العلىي) 

De Salé, 20e. 

 .2:3 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .417 م.، 523جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  ١3. / 4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 *ان  ًا الي ُٖض٥ ُٖض الٗؼ والىهغ والسحر ولخؿان*ؤمىالي الخؿً*ؾُض الاَو

  (419-414) ُٖض مُالص٥ ُٖض ُٖٓم خؿاهه

 (Poème pour le 40ème anniversaire du roi Hassan II) 
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17.  EL-ALAOUI Abdelouahed ( عبذ الىاحذ العلىي) 

 .291 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .418م.، 528جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 ٍغت*ب٣اث في م٨ىاؽ الخمغاث ٍغت() زاَغي ؾلبخه ًا ولض ؾُضها ٖػ  (:28-288) الٖؼ

 .99 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 له :

  ؤجي بىنال٪ ما سسُذ و حٗالى*ٌٗظاع ناخب الخا٫*صاوي ظىاعح ٖلُلت*ؤقىم

 لُٗتي مً ٞغا١ البخى٫ 

 :  ؤو 

  ذ ؤجي بىنال٪ ما سسُذ و حٗالي*ًا اللت ام صال٫*صاوي الجغاح الٗلُلت*ؤها الي ٧ٍى

 جيؿب ؤًًا لبجُىاث() بىاع الباجى٫ 

 م ًُٞلت ى*واف ٦خابي ل٪ ما ونل*ٚاب زُال٪ ًا الٍغ
ّ
 ٚاب مغؾىل٪ ما ول

18.  EL-ALAOUI El-Hassan ( الحضً بً العباش العلىي) 

Fès, 20e. 

 .::3 م.، 513ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  و له

 ان*لخٔ قٟغ٥ مّؼ١ بهىاعمه ٦ىاوي  ٢ّهغ مً نضوص الهجغان ًا اإلاٍؼ

  بى ُٞا صّعة البها الٛؼا٫  الّؿٗضًت*ؾٗض الّؿٗىص الىظُبت ٦جز ٚىاًا جىٗم لُا بمؼاعاٚع

 ٚىم في بدغ الخ٣ُ٣ت 

19. EL-ALAOUI Kaddour ( مىالي كّذور العلىي) 

De Fès, 20e, élève de Demnati puis d’El-Hamri. 

 .421-:41 م.، 532ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -
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 :  بؿخان، جىػوث -

 غ ال مىاَغة* *ؾُٗض و ه٣ى٫ ظهاعةًًخى ؾٗضي *وانلُجي ًا ولٟي صوخت الَؼ

 (399-392) ػاعث مغؾمي ولُٟتي جاط الخىع 

Attribuée ici fautivement à Kaddour-El-Alami. 

 ؼ٫ ًٖ اصخاب ال٨ظوب*وزالِ اَل الؿىت واَل الهىاب و  ألاصابجىب ًا عاسخي ٖو

 ى ونهاًت الاٞغاح جي ًا عوح عاختي مىالحي مٟخاخت*وٛىم َُب ال٣هض والَؼ  ػوٍع

 اللهم نلي ٖلى الغؾى٫ الُاَغ 

20. EL-ALAOUI Lahcen ( لحضً العلىي) 

Du Tafilalet, auteur de serrabas, 18e/ 19e. 

 :  ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 (228-227) ؾغابت() جاٍ الؿا٦ً بهىا٥ ناصٝ ٖضامه*ؤ َامى 

 َٟاث 
ّ
 (:23-238) ؾغابت() ؤٍ ٖلُا هاعي ڤضاث ًا خُضة*بٗض الا

 .3:8م.، 511ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

21. EL-ALAOUI El-Mehdi ( املهذي العلىي) 

Du Zerhoun (Meknès), 19e/20e. 

 .416 م.، 521جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

ش، ڤيؿاوي - غا" (232-228) جغظمت، جاٍع  :  و هو"َػ

  ٤ بدالت اإلاٛغوم ؤزىاعي*ؤ ًا٢ىث عاًت الىهغ*جحهاه٪ واجا٥ غااٞع  ؤٚؼالي َػ

(268-271) 

 *وعيا ؤ  ٣ٖلي مصخى مٗا٥ واوؿبى*ًا َلٗت البضوع الخؿِبت*مً بها٥ مؿبي

 اللت ال٩اؾبت *واها لجما٫ نىعج٪ م٨ؿىب

22. EL-ALAOUI EL-FASI Ahmed (أحمذ العلىي الفاس ي) 

De Fès, né en 1900. 

 .4:9ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -
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 :  مائت ٢هُضة، مٗلمت، الٟاسخي -

 بى فّي ؾىص الّىُام ال همىث ٚع ٟغ الٛؼا٫ ؤّم ٧لخىم*ؤهاسخي ٍو
ّ

 جىڤت الهال٫ ؾبُٛت الك

(44-45) 

 .24-7م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

 الهالة و الؿالم ٖلى مكٝغ الجاٍ*ؾُضها مدمض ٖحن الىظىص َه 

 بجي ٖضهان الهالة ٖلى هىع اُٖاوي*مدمض اإلاًٟل اإلابروع هبِىا*جاط 

 ت الاَظاب  ٖالجُجي ًا صعة اإلاداؾً ولٟي ػهىب*ػوع عؾامي ًا اإلاال٨ت مؿبٚى

 والبها ؾُضي مدمض ً  ههغ هللا ظما٫ نىعج٪ ًا هجالث الكاص*ؤتهلُل الٍؼ

  اههغو م٨مىلت البها طاث السا٫*جاط اإلاداؾً ؾٗض ؾٗاصي*عاخت عوحي اإلاال٨ت

 الٛؼا٫ الؿٗضًت

 ًا وؾىاو ضوم ػًٍ خؿى٪  ُاوي*هللاً  ُبت هىع ٖا ُان*الىظ ًا اإلاال٨جي طابل الٖا  ي*وٍىهغ٥ 

 تهلُل السىصاث ًامىت

 مضعي ججىصلي الٛؼا٫ الؿٗضًت*مً نالذ بجمالها يُا الازمىص 

  ًههغ هللا ظما٫ نىعج٪ ًا جاط الٛؼالن ًا َال٫ اُٖاوي ًا ؾابٜ الاقٟاع*ًا م

ً والب  ها هىع الازماصُٞ٪ الغوح واظلت*مً ال له في البها مشُل*تهلُل الٍؼ

  ذ لُه جمشُلت*اعخمي غ ٢خا٫*ما ٍع ًا مً خؿان بها٥ عاص جسخالي*َاغي قٍغ

 الٗك٤ُ ًا الٛؼا٫ البخى٫ 

  ٪٣ ّٚضع و اؾ٣ُجي و ٦ب ٧اؽ الغاح*وػٍض مضامىا الغخغاح*وا٢بر الجغاح*مً ٍع

 بغيا٥ ٖالج اإلاجغوح*ًا ٞاعخت

  قٟاعؤ٢ّغة الاهجا٫ ؤيُا ُٖيُا*٦ب و اؾ٣ُجي ًا ٖاٌكت ؾبُٜ الا 

 مضعي ًجىصلي مهباح اُٖاوي*مً مل٨جي ولٟي ٖغاى ٧ل وؾىان 

  ؤًا ٚاؾ٤ الاقٟاع*مضعي ح٠ُٗ لي ًا اّم الىجا٫ ؾ٩اعة*ػوع بغيا٥ عؾامي

ىع   ػوع*ؤبىصّواح َػ

 اإلا٨مى٫ طاث الجما٫ ًُٞلت ً  عوٝ ًا ضخي اهجالي*ًا َال٫ الٍؼ
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  م عاحي*ًا جاط ٧ل زىصة تهلُل ً ٞاعخت٦ب اإلاضام بىظىص٥ عاصٝ ًا الٍغ  الٍؼ

  اإلا٨مى٫ مال٩ي ً هللا ًىهغ خؿان قظي بها٥ ًا وٗذ الكغوص*ًا َال٫ الٍؼ

 ؾُضي الهاصي

  بى فّي ؾىص الىُام*جى ال همىث اٚع ت الهال٫ ؾبُٛت الكٟغ الٛؼا٫ ام ڤؤهاسخي ٍو

 ٧لشىم

 هللا ًىهغ خؿان ظمال٪*ًا طاث ألاصب و اللُاٞت*ًا هىع زماصي ؾُضي مدمض 

 ذ الضّعة طاث الجما٫ ههغ هللا الٛؼا٫ اٖؼ اخ بابي*بىصال٫ ضخي اَظابي*مً ٍَى

يب*زّىاعي مؿ٨ه في الجُاب  ٍػ

 ؼوم*ڤػوع عؾمي ٢هغ ًا مال٩ي مً ظٟاًا*ؤقاعص الٟٗا عم  مضعالي مضعالي* اث الَؼ

 وكٝى خؿً بها٥ في الاعؾام*ؤالٛؼا٫ ع٢ُت

 ي بٛغام٨م مجغوح مٗظب
ّ
ً الظَبي*ٖالجى ٢لب ال  ًا اَل الٍؼ

  بال همىث ؾبابي جاط الاب٩اع*تهلُل السىصاث ٖاوسخي بىؾال٠ اقهضو ًا هاسخي

يب  ٍػ

  م*ؤَلٗت ً والبها ؤعاخت الٍٛغ ههغ هللا ظما٫ نىعج٪ ًا ؾابٜ الاهُام*ؤتهلُل الٍؼ

 الهال٫ اللت بىؾال٠ ُٞىم

  ٤ في بدغ الؿهىة*ٖالججي ًا عوح الهاوي*ولٟي ظىصلي ًا مً جغ٦ذ زاَغي ٍٚغ

ىة  َػ

  الؿامي*ؾىص الاقٟاع*ؾُضي مدمض عوٝ ًا هىع جماصي*ًا البضع 

 م*ًا َال٫ اُٖاوي ؾىص الىجا٫ ال٨باع ً عوح الٍٛغ  ظىص و اوٗم ًا جاط الٍؼ

  هللا ًىهغ ؾلُان اَل البها الخؿً*عاخت ًٖاي عوح الغوح ؾىص الُٗىن 

 ظمغ الهىي ٣ٞلبي و٢ض مكهابي*وبال مىاٖضة ال٢اوي بٛخت ل٣ُخه 

 ًُٞلت*عوٝ ًا الٛؼا٫ قماللي ً  طاث الٍؼ

 اث الىؾىان*ًا َال٫ اُٖاوي*ًا مً ظمال٪ البضع وبهاٍ ٚاع*ٖالجُجي ڤظىص ًا عم

غة  ًا طاث اإلاداؾً َػ
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  ؾحر ب٨خابي ًا َؼاع*بلٜ لٛؼا*طاث الجما٫ الٗظعا*٦جز البها الهاًً مً نهىي

 بىصال٫ ع٢ُت

  ًا هاع٥ هاصا٥ خهىل٪*ًا الضاعي ما ل٪ مىه ؾال٥*٢ُٗذ خبىل٪*ٞااٖل

 بذ لُ٪ڤج

 دغ اإلاٗجى بٛحر جبجا٫*نُٜ َغػ ابُاحي وعصاث ٞالشجاليًا الضازل ب 

 *باإلاىاَب عمخي  الخ٣ى القغاع٥*ًا الضاعي ؾ٠ُ لؿاوي َىا٥/و٦كٟذ اؾغاع٥

ا٥ ًّ  ق

  ضو للئُم ٢ىلى للي بػى ًغوم بغاػي*لى ًُحر مً مهغاػي*ال مى٘ وهضي ٍػ

ؼ  َغػة*ٞالخحن ًمهغػٍ ٍَغ

 م عؾمي بغيا٥ ظىصلي ًا ظا في*للغؾام ؤظُجي َّضاٝ*ًا ؤًا باهي الخغوٝ*اَػ

 بىهجالث ُٖاٝ

  ض لُه ٢ىلى للي بػى ًغوم ظضالي*ما صعي ٞبرط بضالي*بحن الىعي الىق٤ُ هٍؼ

ت*البسِـ الباٚٔ الغطًل
ّ
 صل

 ٕانػى ٢ى٫ الغنإ*بجىاَغ في جغنا 

 اإلاؿغاع جا ً ُذ  ڤٞهل الغبُ٘ هاصا ٞؼث باإلاغام*الٍؼ َّ بٗالمه/ظاث الٛؼا٫ و جؼ

 ٞاالعؾام*ؤها والسىاع ٖاوسخي َامى

23.  AMARA El-Hadj (الحاج عمارة) 

Fès, élève d’Abdallah Ben Hassaïn. 

، 384، 271، 246، 71، 47 م. ،(692-689) جغظمت، ال٣هُضة، ظغاعي  -

49: ،4:1 ،567 ،5:7. 

 .34، اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 .6: م.، اإلالخىن() الؼظل في اإلاٛغبصلُل ٢هائض ، ظغاعي  -

 :  له

  ٍاب٩ي ٖلى ابا٥ ؤقٗغي الب٩ا صشخي مغا ز٨ال*و هىح ٧ي ًىّىح وعقان ٍٚغب بىخض

 في عزاء قُسه ٖبض هللا بً خؿاًً() ٞاللُل
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 ضة مغ ) ما٫ صمعي ًٖ زضي واص*ما٫ طاحي ٞحها ٖع  (و في عزاء بٖى

  ام*واهتي مُٟىمت ٖلى ٖظابي ًا ٞاَمت*والي ؤها ُٞمىوي ٖلى َىا٥ ؤباقت الاٍع

 ٞغ٢ىا ًلمىا ما َالذ الاًام

  الدجت() ًا الخًغة ٢ىلى بالؿغ و الجهاع*الهالة و الؿالم ٖلى الىبي الؿاعي 

24.  El-AMIRI Mohamed ( الفليه العميري) 

De Meknès, 18e/ 19e, fut le maître, dit-on, de Kaddour-El-Alami. 

 .73، ألاصب، الٟاسخي -

، 492، 485، 459، 346، 313، :28، (739-738) جغظمت، ال٣هُضة، ظغاعي  -

629 ،62:. 

 .253، 222، 93، 82، 51-:4 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .423 ، م.541، جغظمت ع٢م 3/ ١. 3الٟاسخي، مٗلمت، ط. -

 :  2صًىان ، اإلالخىوي -

  الٛغب بان الخ٤ الُٗاع*ؤف ًُٟض الٟجاع*بكغي إلاً ٞاػ بالىهغ*ٖم الل٠ُ

 (::-7:) ومطخى خ٨م الجىع  ألا٢صخى

 هٟـ الىو و ل٨ىه ٧امل.، 1:-95م. ، 3صًىان ، اإلالخىوي -

 :  اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 (94-93) ًا اإلاىلى وٗم اإلاخٗا٫ صو الجال٫*ًا اإلاٗبىص ُٖٓم الكان في اإلاٗالي 

 :  5صًىان ، اإلالخىوي -

 بى عّبي ًدً مً *ًا َل هللا ٖاعي عاوي مجزله ً *ي٠ٛ الخالتٚع و ًٟ٪ الٗاظٍؼ

ي وخلىا
ّ
 الالمُت() وال

 :  5الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 ىع ًا اّم ُٖىن ؾ٩اعة  *اهتي ؤم الخُىث الٗضعي *لُ٪ َاٖى لٍغام الٍؼً ٖك٣ه ٣ٌٗاع*َػ

غة ىع() ًا باقت اليؿا َػ  (36-:2) َػ
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 :  6الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  ً ي ًىّص٦م بجماله*وال جالث ألنى٫ جهى٫*ال جىبى ًا هاؽ الخا٫*ما باقي ٍػ
ّ
الل

 ( 34-31) الخىبت() ظابض ٖلى ألانى٫ 

ت اإلالخىن  -  :  589-586، صًىان الؿلُان مىالي ٖبض الخُٟٔ، مىؾٖى

  غح م٘ الؿغو ؼوعوي*باٟل دبجي*و الُٛذ اليً  هضي و ظُٟذ اليً  ع صّوػث ؾيُجي*في َا٫ٖ 

ؤهٓغ ، ًيؿبها الٟاسخي لل٣ُٟه الٗمحري ) (216-8:) بؿاججي*مً ٧ا٫ خ٣ه ٌّٛمٌ ُٖىه

 (428م.، 541ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي

 .:22-228م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  و له ؤًًا

 ههغوا ؾىص الّىجلحن*مهباح الّؼًٍ الّغٍم ًامىت*مبروم الّخِخحن*َُٟا ٦دلت الُٗىوي 

  بضٌ٘ الّضباطٞاجي بكٗاٖ٪ ٞاجي*ًا ٢ض ٖالم الّؿلُىت 

 وال ٣ًهض مً صووي*ً  و٢ذ وكٝى الّؼًٍ*هخٟاڤم بالّىٓغة الٟاجىت*ما ٌٗمل لي ٍو

  ذ صمٗه جخڤاَغ*٠ُ٦ ب٣اث ي ٍَى
ّ
ُذ ال

ّ
مً ٞغاڤ الّضامي ما ٞاصوي نبر*زل

 عؾامىا مهجىعة

 *ت
ّ
ڤت*في اإلاضاڤ  الّخٍٗغ

ّ
 جُُڤ ٠٦

ّ
ي ؾبڤ*جلخڤ قال

ّ
 ال وكّىڤ ُٖيُ٪ م٘ ال

 الّغوڤُت() ڤىخّبحن في ال٣لب ما جخال

  ًا الّضاعي و نػى َغػ الّىٓام مً ٧ىن الٗاَي*في ٢هُضة مغؾىزت مً نمُم

 الُاَُت() ٨ٞغي جخٗاَى

  غ الّؼَىع *واهتي َػ اٍع غا*ٍعاى مٟخذ باَػ حرو اهتي م٨مىلت اإلاداؾً َػ غا و َػ  واهتي َػ

  لىا هاؾ٪ ًا الٛؼا٫ ٞاَىت*واها ٣ٖلي مٗا٥ خاًغ*ًمصخي ُّ في البهجا الخمغا*ڤ

جي مٗا٥ والؿ٨ىت في م٨ىاؽ  خّمام الخّغة ٞاَىت() ٍو

  ٟغة*٢ىمىا جباٌٗىا في ًّ ىت ال هلل ًا بىاث ٨ُٞم مً ًًٛالي*اؾٗضوي هللا بالّغٍم ٍػ

غا ؿا َػ
ّ
 ونى٫ ٚؼالي*ؾلبذ ٣ٖلي َُبت الي

  ٠ُ السافي ًٟاجي
ّ
ا*٠ُ٦ جبرػ الاخىا٫ في ٧ل مؿالت*و الل

ّ
زبروها باآلحي في ػماه

ت() َىله  ظٍٟغ
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  غةنىلي ىع*ًا باقت اليؿا َػ  بدؿاه٪ ًا مغاخت ابهاعي*بىصواح َػ

 حرو  َل ح٠ُٗ بالغيا ؾبُٛت الاهجا٫*مىالحي ؾلُاهت الٍغام*جاط بىاث الهىي َػ

 (214 م.، 236ع٢م ، ؤهٓغ جغاظم، ًيؿبها الٟاسخي للكُش ؤخمض)

  بى عّبي ًدً مً ياًا ً َٗل هللا ٖاعي عاوي مجزله*ٚع ٟ٪ الٗاظٍؼ ٠ الخالت* ٍو

ي وخلىا
ّ
 (:5م.، 77ع٢م ، ؤهٓغ جغاظم، ًيؿبها الٟاسخي لبن ٖبىص الؿالوي ) الالمُت() وال

 ڤى*و هغظ٘ للضًضان ٠ُ٦ ٦ىا بحن الٗكاڤمضعي بٗض الٟغا١ م٘ خبِب ٢لبي هخال* 

 ڤهبرص هحران الكى 

  ًَي با ال مىاَىت*جىهعو الخاح ُٚااٛغوع الىاَُت اًُٞ*قغب اإلاًُٗ ٚمًا الٟا

اههو  ٍمً صًاع  بالٍٛغ غي ال٣هغي( بيؿبها) اَو  الٟاسخي لؿُضي ٖبض الؿالم الٞؼ

  ؼة*والخُا اهؼي*الا  ٖلى وٍقغ  ه٣الب بكغة م٣لؼة*وظٍى نالب وال٣لىب في ج٨جًز

 ؼي دواإلاؿ٨حن بحن الاؾىا١ ٦ُخ

  ًبىظىص الؿلُان*مىالي ٖبض الغخمان*ٖمىا باالخؿان*همجض ٞؼماوي*مً خ٨م ٞالبًر

ً  الغخمان(في مىالي ٖبض ) و بدٍغ

 تڤي٠ُ عبي ٚاعة هلل ظىص ًا ؾُضي ٢اؾم*اإلاسىتر َُا خمغ ال ؿٍغ  غون ًا بٖى

  با بضع هبا و ال جىاعي ًًىي ما َالذ*ً ا ٧ىن لي ٍٖى ؤها ًا بً مكِل ٚاعة بالٚغ

 الؿىحن*ًسٟي الهال٫ و اإلاىاعة و الؿُاعة البا٢ُحن

 سخي مىالي اصَعـ بً ال ا*الضَع  ىافيٖؼ عبي اإلااظض بدغ الهٟا و الٞى

  ؼ الىٓام مً ٧ىن الٗاَي*في ٢هُضة ميؿىزت مً نمُم ؤالضاعي زىط ٍَغ

 ٨ٞغي جخٗاَى

 ىص  ؤعى هللا َظي*ًا الي ما ٖىضٍ ختى بالص ٣ًى٫ بالصي*ٖلى الجمل ظا ظّض٥ مٞغ

 اها ما ظاب لي زبر*عاوي في جاصلت و عنٗذ ظىاَغ ً  ؤ الي ٍو

 ىاصؾت*و ؾُضي ؤمىلى ٞاؽ*صازلذ ٖلُ٪ بىاؽ ماّؾت*و اَل الصخغا و ال٣

 بلٗباؽ*ٚاعة مىلى باب السمِـ

 ىي زحرة*ػعصاب الب٩اع*بوله صَغي مضاَجي ٤ الهٍٟغ  ؤها الي ٖملذ مً ٍَغ

  اعة*و ا٢هض بدغ ال٨ما٫ ؾُضي بىػ٦غي  ابؿِ ٦ٟ٪ ًا ؾاًل ٞىػ بالٍؼ
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 ام صوػهاَا بال٩اؽ*ما ًضوم الا عبي ما جضوم اإلاىاوؿت ًّ  بحن الٗغاصخي*مضي ا

  مىلى الٟغ٢ان ًاؾحن و َه*الىبي نلى هللا ٖلُه*و الغضخى طل٪ ًٞل هللا*همضح

 ًٖ آله

 ت*و بجى ٢ىُغة الّغّصاًت  صّوعَا باالؾىاع و ٚغؽ خمٍغ

 *اب  ػمان الخدغاب الٟاع ًهُاص في اإلاىهبت*و الهغ في زغؾخه ٚبا و الضًب ال٣َغ

 في ْهغ ألاؾض ٚصخى مسالبه

 *ت  مدمض َى عاختي و ٚىايؾُضها مدمض مهباح الاهبُا*نلى هللا ٖلُه زحر البًر

  قغ٢ذ قمىؽ الايهابت الٓاَغة*و َل٘ هجم الؿٗىص بضٍع مخىاعي* ػاي اإلال٪ صها

 هللا ًىهٍغ

  ُىن الكهلت*ؤو الاخظا١ اههبٛذ بالىُلت*واها ْىِذ بحن ً بٖى اقٟى في الٍؼ

ً ؾاللت  َظا٥ الٍؼ

  ٌٛمٌَا٫ ٖهضي و ظُٟذ الي ًدبجي*بالٟغح م٘ الؿغوع صوػث ؾىجي*و الي ٦ال خ٣ه 

 ُٖيُه

 كت  ٖالف ال٨ُض ًا خغاػ ٚؼالي َٖى

 و ال ٣ًهض مً صووي*ً ً*هخٟاڤم بالىٓغة الٟاجىت*ما ٌٗمل لي ٍو  ٚحر وكٝى الٍؼ

  في الكٗب الخمغا*ڤُلىا هاؾ٪ ًا الٛؼا٫ ٞاَمت*واها ٣ٖلي مٗا٥ خايغ*ًمصخي

جي مٗا٥ و الؿ٨جى في م٨ىاؽ  ٍو

 *اعؾلىا ًدمضوا لي ؾالمتي٢ضاف ؤها الُىم ُٚىبي ًا ٞغخاحي*ٖلمىا باًجي ظُذ 

 ًت بالي ُال حؿا٠ٖ الىٟـ الٗمُت الالخاّ*ؾغخذ و ٖماث في الخكا مشل الخ

ايت ُّ  مطخى*واف الجحر ٩ًىن مً ب

  ما ابٗض ٖجي الى٢ذ الي ًٟىججي*و ما ڤغب الؼمان بالي ًاجُجي*مً ال بض مىه ال ٚجى

 ٖىه

 ڤت*في  اإلاضاڤت* ما مدكىڤ ُٖيُ٪ م٘ الي ؾب٤*جلخ٤ بكال ج٤ُُ*٠٦ الخٍٗغ

 خبحن في الڤلب ما جخالڤى
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  ُىن الكهال و الاخظا١*اههبٛىا بالىُلت*ؤها ْىِذ بحن َظا٥ ً بٖى وكٟى في ٍػ

ً ناللت  الٍؼ

 ًا ل٠ُُ لم جؼ٫*ال٠ُ بما هؼ٫*عب حٗالى*اهذ الل٠ُُ لم جؼ٫*ل٪ وؾُلت 

25. AMMACHI Abdelaziz (عبذ العسيس عّماش ي) 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  ذ  ٦خابه*الجلُل الضاًم مً ال ًىام*زا٠ً ٣ٖابه*قٟذ ػاصي واهي و ٢لُل٢ٍغ

 (229-227) الهٟٗت()

26. EL-ANDALOUSSI Ahmed (dit Bjiouat)  

 (أحمذ ألاهذلس ي املللب أحمذ بجيىاث) 

De Marrakech, 19e. Contemporain de Thami El-Mdaghri. 

 .231-229 م.، 256ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

- Guessous, le melhoun marocain, tome IV : 

* L’hôte (Dif) (texte français) (49-56) 

- Guessous, anthologie : 

  ض ؤَال بمجُ٪ للغؾام*ٞخذ الٛىبىع واللخام*وخُُجي بالؿالم ؤي٠ُ هللا مغخبا ٍػ

 (.471-482) (l’hôte) ال٠ًُ() وؿخامً ما ل٪ ٢ابِ الؼ٦ُم

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  اعجه ل٨ً ظاٍ بُٗض*ؤها ٠ُ٦ ٖك٣ذ الىبي ٠ُ٦ ًىاسخي الي ٖك٤ مدبىبه وبػى ٍػ

 الٗغبي*ما نهىي ٚحر نىعجه وبها خؿً ظماله*آمً ال زل٤ الجلُل في البضوع بداله

(362-366) 

 .5 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 وجيؿب له :

  مت ًا ٖغنت الغيا*ما ػلذ ٞالٗؼ والخٓا*وحجاب٪  ؾإلخ٪ بالٟاّ*مضعي ٖػ

 الٛلُٔ*والا ما٥ الٛحر زىيه

  ؤجي بىنال٪ ما سسُذ و حٗالي*ًا اللت ام صال٫*صاوي الجغاح الٗلُلت*ؤها الي

ذ بىاع الباجى٫   جيؿب ؤًًا لٗبض الىاخض الٗلىي() ٧ٍى
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  ٪ؾلخ٪ بالٟاّ*ما صعا بٗضاًا ٖغنت الغيا*ما ػلذ في الٗؼ والخًا*في حجاب

 ما٥ الٛحر 
ّ
 ّىيهزالٛلُٔ*والا

  ل و اإلا٣ام اإلادمىص و اللىا والخلت والساجم*مدمض ٧امل البها ُٖىىها ناخب ظبًر

 بهالجه

  ضوا في نالجه*نلى هللا ٖلى الهاقمي صلُل ل ًا الخًغة ٍػ َه ناخب ظبًر

 السحراث

 *ولٟي  اههغوا الٛؼا٫*عاخت ٣ٖلي َكىمت*َكىمت عاًت الىهغ تهلُل الؿلُان

 َكىمت قاعص الٟٗا

 ىع ٚؼالي*بال ونلتي إلاغاؾم ٞاَمت*في خ٤ هللا بلٜ ؾالمي و اعظ٘ ليّ ؤالٛاصي هلل ق 

( و مدمض بً :51و 215، جغاظم، الٟاسخي) وجيؿب ؤًًا إلادمض بً الىلُض الٗلىي )

 ((231، صلُل، ظغاعي ) لخؿً الؿالوي 

27. ANJAR (أهجار) 

Du 18e-19e, souvent confondu avec El-Nedjar. 

اع، بسىقت -  :  ٦خاب هٟذ ألاَػ

  ؼم ٚضع ٧اؾ٪ ًا هضًم ٢بل جغوح الظَبُت*قٝى البهُم خحن جم٨ً بٓالمه*َو

 (227-223) الظَبُت() ًٖ ضخي الجهاع

Attribuée à tort ici à cheikh El-Nedjar. 

 .414، 413، 3:7، 3:2، 284-283، 261و جغظمت() 796، ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .225 م.، 247جغظمت ع٢م ، 3/ ١. 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 : 4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 (267-262) الظَبُت() ٚضع ٧اؾ٪ ًا هضًم 

 :  الظي ًيؿب له ٢هُضة، اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

  ان*ُٞ٪ ؤ مً زان بان البَر ؾحر ؤ ها٦غ لخؿان*الًام حكُِ وعا٥ بال٣هغ*ٍو

 (262) خبِبه

- Dellaï, journal « la voix de l’Oranie », jeudi 8 mars 2001, page 
8, transcription et traduction de : 



61 

 ؾحر ؤها٦غ الاخؿان 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 131-138, texte arabe, traduction 
et notes de : 

 ها٦غ لخؿان (l’adieu { l’infidèle) 

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

 (64-56) ّٚضع ٧اؾ٪ ًا هضًم 

 :  صًىان اصَعـ بً عّخا٫، ػعَىوي -

  (217-213) ٧اؾ٪ ًا هضًمّٚضع (attribuée ici à El-Nedjar) 

- Messaoudi, Le Chaabi, texte arabe et traduction de : 

 (98-87) الظَبُت 

ىُت الكٗبي - جي أٚل  :  3122، صًىان اإلاهغظان الش٣افي الَى

 (:6-67) ؾحر ؤ ها٦غ الاخؿان 

-Guessous, Anthologie, tome 2, textes arabes et traductions de : 

 الظَبُت (Coucher de soleil) (212-223) 

 ها٦غ الاخؿان (L’ingrate) (333-338) 

 .36م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  و له

  جى ٖلى الب*ما٫ اإلادبىب َان بيَّ مً ٚحر ؾباب*وه٨غ زحري ٚو
ّ
ؾلخ٪ هلل ًا الُ

ُذ َلُبهاإلادّبت*بٗض الٗكغة الُىم عاها 
ّ
 الُالب() ول

  مً بٗض اًام الٗؼ* ؤف ًلي بالبؿخان الا ٌكغ٧ىوي ُٞه ؤَل السُا وظىاو زماٍع

 والخًا زغبٍى ال٣ىمان

 ى ٖىا٢ت*باف جبرص لُٗت الٟغا١  بال مكِذ ًا َامى عبىا ًالقي*و ه٣ُمىا ؾاٖت الَؼ

 جيؿب ؤًًا للمهمىصي()

  ًا ٚؼالي صابل ً ً خؿى٪ ًا بضع الٍؼ اث اللت نىلي نىلي بٍؼ ُان*ؤجاط اإلاىلٖى الٖا

ت  بىؾال٠ زٍغ
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  ٌ٘٢الذ َامى الٛؼا٫*ٖمغ لي ٢ىها٫*واعي لي ٧اؽ مً السمغ*َظا و٢ذ ؾىا

ى واإلاىلى ؾماح  الَؼ

  ىي الف جلىمىا ناخب الهىي جىب ٖلى الخؿً*واها َى َػ ڤىلىا لالًمحن ٖو

غختي ومغاخت ُٖجي  ٞو

  ّاث٦ب ىت الاؾم باقت  ي ًا بىصواح لخبِب٪ ٧اؽ الغاح*ًا جاط اإلاىلٖى ٞاعخت*ٍػ

 جيؿب ؤًًا للم٩ي الَغل() الٗىاعم الٛؼا٫ ٞغوح

28. ANKOUD-EL-DALIA Ahmed (أحمذ عىلىد الذاليت) 

D’Oujda, 18e. 

 :  2صًىان ، اإلالخىوي -

 ضي*واف ًضاوي مجغوح ٦المه ٞاح  (6:-4:) ؤف ًهبروي ٖلى الىىاح ؤٖو

29. ANONYMES (هؾىؼ مجهىلت املؤلف) 

 ال٣هائض  : 

  (442-441 : ٢هائض مً، ؾهُل صًب) جبٗذ خؿً بها٥*و ب٣ُذ بحن َاث و َا٥ؤما 

 لؿّغاباثا  : 

  اهه مى٫ ال٣ضعة باف ب ًٖ اَو ي ٧ان ٍٚغ
ّ
ض لىمان*ال جلىم ال م لي ال جٍؼ

ّ
ًم ؾل

ّ
ؤ الال

 الّؿلىاهُت() عاص ٩ًىن 

  ؤالّؿاقي مال٪ ولهان ٦ّب لٗغا١*ؤالّؿاقي واهٓغ َظا لظا٥ عاق٤*زضوص الّؼًٍ ٧ل

٤  زّض قٍغ

  ى١ و اإلادّبت واها ٧اوي
ّ

ؤال٩اوي ٦ُٟي بكٟاع ؾىص لهظاب*ل٪ ٖمضا مً هاع الك

كُٛب
ّ
 بلُٗت الد

  ؤح ؤها ٢لُبي مً َضاب لغما١*ؤح ؤها بالهجغة و الّهضوص يا٤ً*٢لبي بهىاعم

 الجٟا مغقى١ 

  ا٫*ؤح ؤها قٗلذ ًا ناح في صزالي*بلًاَا ٖاص ّٗ ؤح ؤها هاعي مً هاع زّض ق

 ؾا٦جي مٗلى٫ 
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  ؤح ؤهاع ٢لُبي مً ؾهىم لهظاب*ؤح ؤها مً قٝى الّؼاًضة ٖظابي*٢لبي بهىاعم

 الجٟا مُٗىب

  اث
ّ
ؤح ؤهاع ٢لُبي مً ٖظاب للماح*ؤح ؤها مجغوح بال ؾُٝى َاًذ*مً صڤ

ًّ عمىح ٟاعة ٦
ّ

 الك

 ؤح مً هاع الهجغة و ٧ل ًىم جٟڤاص*في مىاهج الٛغام ُِٖذ ما ه٩اًض 

 ّٗجي في ؤح هاع ٢لُبي مً ؾُٝى لكٟاع*وال
ّ
ا ال٩اؾغ* م٨ ُىن الخغقت و٦ؿحَر

 الًٗا بغمذ ؾ٣حر

  ٣ي عّبي و جىب
ّ
ت*اج ُّ خه بل ُّ ًم ال جلىمجي في َىاًا*ما في الٛغام قٟاًت*بل

ّ
ؤطا٥ الال

 ٚحر اهدُا

 ٪ىم ٢بُذ زحر ل٪ قّض لؿاه
ّ
 مالم٪*عاٍ الل

ّ
ًم ال جلىمجي ٠٦

ّ
 ؤطا٥ الال

  ًؼهى م٘ خبِبه ٌٛىم ٞغظت ؤف عا مً ال ٚىم هؼايهه بٟغظاث*في ػمان الىّىاع

 والّؼمان ًٟىث

  ام*ما جاڤ بحن ٖلٟاث في باب اٚماث ًىم زغظىا ؤف عا مً ال َّؼ ؾغوث بحن لٍغ

ها هىاث جؼوع
ّ
 لٗىاوـ ٧ل

  ض في ُذ اها بالص الخًغ وب٣ُذ ٍٞغ
ّ
ي ٞغاڤ لىهاؽ*ؤٖكحري زل ؤٖكحري واف ًيسخّ

 بالص الّىاؽ

  ظا مغقىص ٖاػم ؤٖكحري ًامـ ظاوي عؾى٫ بؿالم*مً خبِب الساَغ 

 ؤُٚشت صّعة البها خّب٪ ؾا٦ً طاحي*و ؾغي مشل اإلاضام في مهاجي ًا مىالحي 

 زحرة
ّ
 ؤ٢لبي ٧ىن ًٖ خبِب٪ نّباع*و الّهبر مٟخاح ال٨ىىػ و الظ

  ًّجي بلكٟاع ٦
ّ
ذ مً هُامه*م٨ ذ ٚؼالي ه٩ٍى م و ٖظع هاؽ الٛغام*ًىم ٍع

ّ
ؤالًم ؾل

ىمت() ؾهىم
ّ
ُٞ 

 م في َىاًا
ّ
 و عوح ؾالم*ال حٗڤغوي بلىم ؤالًم ال جلىم*ؾل

 ٖبىف() ؤما ٢ؿِذ ٞاإلادّبت و ُِٖذ ه٣اسخي*هخًّغٕ ٞالّهبذ و اإلاؿا 

 ذ مً جٟڤاصي*و ٚغاًبي و حؿهاصي*و لُٗتي و ٞڤضي صاوي ٢لبي وعٝو  ؤمدبىبي صٍو

 لي ًا قاصي
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 ؤمً ٧ىي بىاع الهجغة مشلي و ناع له ٠ُ٦ ظغالي*ؤمالي*٢اصخي َىا٥ و حٗاال 

 ي بالٛغام ٢
ّ
 لبي مجغوح*و الهىي مّىه ٞاوي ما وظضث عاختؤها ال

 ي بدّب٪ ًا ٖاٌكت بىخغام لسالڤ اصَاقىا*آمالي*بغ٢ىم لُٗت مغ٧ىف
ّ
 ؤها ال

 ؤٍ ٖلى مً ناع له بدالي و ٧ىاٍ الّؼًٍ ٧ّي زافي*٠ُ٦ ٧ىي ٢لبي زٟا 

 ؤٍ ٖليَّ مً لُٗت الهىي قٗلذ هاع اقىاقي*ًا جمداوي و ؾّبت َىاًا قٝى عماقي 

  َٟاثؤٍ ٖليَّ هاع 
ّ
 ي ڤضاث*ؤخُضة بٗض الا

  لي مىال٠*و الُىم ؤٍ مً خٝغ الّغا و ٖكىع ٢اٝ و ال٩اٝ*٧ان ٢لبي بُٗٝى ٚؼٍّ

 ظٟاججي بٗض الغوٝ

  ؤٍ مً ٖك٤ َال٫ الّؼًٍ ؾا٦جي َام*خالتي ال خالت زغ١ الًٗا ؾهامه*والجؿم

 هدا٫ و ال٣ٗل مهمىم

 ت عاوي في مغؾمي م ُّ ت عّصي لي ًا الٗاوـ البا٫*اَى ُّ خّى٫*مدخا٫ ٖلى مجُ٪ ؤَى

 ٖلى الىنى٫ 

 ُجي  َىُت() ؤَىُت قٕغ اإلاىلى مٗا٥*ؤَىُت اٚل

 م عّبي مٟخاح للّؿغوع ًٞل و عؾمالي*في ٢ىالي*هبضا باؾم اإلاخٗا٫  باؾم ال٨ٍغ

 باؾم هللا الٛاوي*وؿخٟخذ في اوػاوي*بؿمي اإلاىلى لؿاؽ 

 ها زاَغي باؾم هللا بضًذ مىاَبي ٞخيؿا١*واؾم هللا هي مٟخاح ٧ل جاقي*ؤها ب

 مغقى١ 

  ًبّذ ًامـ ًا خُضة ٦يؿاَغ الّضاط*٦دمام مّٟغص مٟغو١ ًٖ هخاجه ٖمضالي م

ض  مداًً الّخٍٛغ

 ٍظاص اإلاٗكى١ للٗك٤ُ ب٣هضٍ ومغاصٍ*ٌٗٝغ لٗك٤ُ لُه َاٖت و ه٩ى خّؿاص 

 ظغخت قٝى الٗحن خّغ مً زىجغ*ؤخُضة ناخبي و ؾغي في ٖغو١ الجؿام 

  اإلادبىب*ًا الجاُٞجي صون ؾباب*ًا الّؼاًض ٢لبي ظىص و ا٠ُٖ ب٨ما٫ عيا٥ ًا

 اإلادبىب() بؼواب٘ الجٟا حكُٛب

 ت ُّ ه ًا ؾبُٛت الاهُام*مً ٚغام٪ ٞاوي و مضامعي سج  خالي هضٍع
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 خّب٪ ًا عاًت الّىهغ ظّغح محر قباحي*و َىا٥ َػى و ظاع و خُا لُٗت ظغاحي 

 الضواح()

 اليجي بههض ظماٍع* ذ قٗلذ هاٍع ي ٍَى
ّ
 الخبِب() الخبِب ال

  ت/ الّهالة زظ خظع٥ ًا ناحي مً مٗاٝع الُىم* ما ب٣اث مٗهم صخبت وال مٗٞغ

 والّؿالم ٖلى الّىبي اإلاٗهىم*ٖضاص ما زل٤ هللا في ْاَغة وفي زٟا

 ًصام هللا الّؼًٍ و البها في ظمال٪ ًا بىصال٫ مُىا*ؤمً نلتي ًٖ ٧ل ٍػ 

 اإلاالم*و ٖظع في خا٫ الخب ًا الًم*ما مل٩ى٥ 
ّ

تي بمدّبت  صٖجي ٠٦ الّغٍام*ما ه٩ٍى

 الٗىاعم

 ًم ال جلىم و اٖظعلي خالي*ؤمالي*٢لبي مً الٟغا١ قُحن
ّ
 لىم٪ ا الال

ّ
 صٖجي و ٠٦

 م واصعي بالّؿالم
ّ
 مالم٪ ال جلىم خالي*ؾل

ّ
 صٖجي ًا مً الم في الهىي ٠٦

 ٍاَا*نىعَا ًغخم مً بىا ٩ىف َظا٥ َو
ّ
ي ًبان هي ٢هبت بل

ّ
 طا٥ الجبل ال

 م() لّهماعي و ظىامغ باَُت جاللي بًُاَاعا بهجت م٨ىاؽ با  مٍغ

 ٪ىص م٘ الهضًغ بغ٢ه ًًىي مغظاه بي ًا بىصال٫ في ظىاظل صّواخ٪*بٖغ  ٚع

  ُٞه الٗكىب زًاعوا*و ٖلى البضا مّٟخذ هّىاٍعع* اع واؾٟي و ظضاٍع
ّ
 ڤبذ ٖلى ػز

 م*ؤخُضة خّض و ڤُ٘ و ًڤّؿم في الٗٓام  ؾ٠ُ الٗحن ًجّغح عاٍ في مٍغ

 ً ىه ٚؼا٫قاٞذ ُٖجي ٚؼا٫  ًُٗ بغماڤه*و ال ٌكبه لٍؼ

 ضٍ مالم  قاًً ٦خب الٗالم*ٞى١ ظبحن بىاصم*ما ًمخي ٖو

 قّىقجي خب الخبِب َه عّؾم في زالڤي*زلسل محر ؾٟاڤي*و ؾغي ٦ؿغي الّغخ٤ُ 

 قّىقجي خب ًامىت قّىقجي*ناڤ ليَّ بجىىص مهّىضة مشِىت 

  ذ ؾغاٍع باخىا*ػاًض  ًٖ ٢لبي ظغاحقّىقجي ڤمغي باث ًغحي و ػصاص هىاخه*ٍع

 ت ُّ  قّىقجي ڤمغي ًىىح بحن ظضاعي*في الخحن ػاص ُٚاعي*٢ّهخه ٢ه

  غاٞت ٌؿلب مً قاٝ في ظماله و يهُج
ّ
قٝى خؿً الخؿان يهّؼ هاؽ الٛغام*بالٓ

م  في اإلاهاط ظمغ يٍغ

 ي ٖلُه
ّ
ى هللا ٖلى الّؼمؼمي مدّمض ٖحن الىظىص َه*ًا ٖاق٤ نل

ّ
 نل
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 ى هللا ٖلُ٪ ًا مغاخت لبهىع*ؾُض ظم
ّ
اَغ*بدغ نل

ّ
ُ٘ السل٤ الهاقمي الُ

 الّخُٗٓم قمـ البها و الّىىع 

 اث ما ؾحرحي( ) نىٗتي
ّ
ماح*عخذ ٧اوي في محر الظ

ّ
ههُاص الّضامي بكٝى الل

 وظضث عاخت

 اإلات
ّ
 ٣ٖلي ًا مً حؿا٫ عاٍ قُىخه لي ٞاَمت*و زُٟخه ٨َظا٥ ٖىىة و ٩ٖاؽ الٓ

 ٖالف ؤمدبىب زاَغي صػجُجي*ؤالجاُٞجي و ٖالف طا الجٟا 

 ٖابه
ّ

 مُىت() مضا ٖلى الٗك٤ُ ال٩اوي مؿ٨حن*٢ىؽ الخب ؾغي مٗاٍ وك

  ا١ في نالة الهاصي ؾُضها مدمِضي* زحر ما زل٤ هللا في الاعى
ّ

ُٖىىها ًا ٖك

ى هللا ٖلُه
ّ
ؿمت ميّؿمت*نل

ّ
 والؿما*مً به الي

 ت ُّ ض هاع في ال٨باص*وا٢ض بلًاَا في الّهبذ و الٗك
ّ
 الٛغام َػى و ػه

  ان*و ٖالماث السحر للىعي باهىا*ظاص الّؼمان و ضخ٪ ٞهل الّغبُ٘ ڤّبل و الى٢ذ ٍػ

 (ول٣ضوع الٗلمي لىاؾخحري لجيؿب ) سٛغ الّؿلىان

 ام  في صقىع بجي ڤغام*قهضث ٍع

  َّؼٍ ٚغام الٗىاعم باعص ما ٖلُه في طو٥ و َظو*ؤمالي*ما خاػوٍ ٖلى 
ّ
٢لب الا

ٍو بدضًض الىؾاصة
ّ
 الّجهىص*ما ؾال

 و نهاع*ال قُىن ٖال٤ً ججغي ٖلى يمحري*٢لبي ػاهي  ٧ان ٣ٖلي َاوي ؾالي في لُل

 ٖلى الهىا و ؾغوع

 ٦ّب ؤؾاقي ٞاث البهُم و ٖالم الٟجغ هبا و جاڤ ٚغاع نباخه*و جبّؿم بغص الّهباح 

 مل٨ت() ٠٦ اإلاالم ًا الًم ال تهال٥*ما ُٞ٪ ًٟاصة مىا٣َ٪ َملى٥ 

 ٤ مؿاعب الهىي جلخ  مالم٪ ّٖجي ًا ناحي*و ال هٟٗجي في ٍَغ
ّ

 اح٠٦

 ىمت*٢اؾذ ٢لبي مً ٢ىاؽ وكاقب مؿمىمت
ّ

 إلاً وك٩ي بؿم ؾ٠ُ هىاظل َك

 ا ٖلى ٖغى جٟاقي  لُل الّؼَى ٚىمىاٍ ؤؾاقي بالٞى

  ما٫ اإلاال٪ زاَغي و عوحي و مهاجي و ظىاعحي و ٖؼم بٟغاقي*ًا ؾاقي*مالي َاڤت

 للٟغا١
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 ما ٚاب ما ْهغ 
ّ
ي بٗض الا

ّ
 ٖڤُضة() ما٫ خبُبي صاعوي قٟاًت لٗضا*ًا ال

 ُٗىام  ٓم ًىم السمِـ َاب الّؿلىان*بٗض َى٫ الُٛبت في بؿاَىا َػ

 اَا ا في ؤعى َو  م٨ت ًا مً وؿا٫ َى٫ خُاحي نهىاَا*لى نبذ في ٧ّل ٖام هَى

 مً ال َّؼٍ ٖك٤ الّغٍام و ٖالف ٖلُه ًلىمىا*ؤمىمىت*نىلي ًٖ ظم٘ الّغٍام 

 ا خغب ُبه ًا اَلي في الٚى
ّ
 ه متزاصيمحر الُٛىان ظاع ّٖجي و ٢ىي حؿهاصي*مس

 هاصاث ؾىاٌ٘ الّؼَى و ؾغوعي و ٞغاحي*و و٢ض بضعي و جاڤ هجمي و يىي مهباحي 

 هاع الٟغڤت قٗلذ هاع في الدجا*مخبڤت بلًاَا هحران في مهاجي 

 هبضا باؾم الٛجي الباقي في بُاث وكاصي*و هشتي بالّهال ٖلى الهاصي هىع زماصي 

  م هاؽ الٛغام ما
ّ
ًم ؾل

ّ
 اإلاالم الف جلىمهىنُ٪ ًا الال

ّ
 ٦ُالمىا*ؤَامى*٠٦

 اح*و لٗبذ زُى٫ الخب في مغاحي  َّؼوا ٣ٖلي ٍع

  ي جتهي صون ؾباب هاع٥ ڤضاث*في نمُم خكاًا و ُِٖذ بالّخىاَذ*مً خّغ
ّ
ًا ال

 ظٟا٥ خّغمذ خّتى ال٣ىث

  ت في بدىع الجاع*٧ان ٢لب٪ ظلمىص خضًض ًا الهاظغ*مشلي مدا٫ ُّ ي ما ٢اعي ه
ّ
ًا ال

 الجاع() جىظض ؤالٗكحر

  ًا بضع الّؼًٍ و البها َا٫ مىا٥*َا٫ نّض٥ و ظٟا٥*َا٫ جحهاه٪ ٢لبي ما َاڤ

 ًٖ ٞغاڤ٪

  ُىن ي ًىّعر الٟىا*وقٟاع َاطبت ٖو
ّ
ُان*الخؿان ال ًامـ ًا ٖكحر قٟذ بااٖل

 الىؾىان

 ت ُّ ت() ًدؿً ٖىن الڤاصًت ظماٍع ًٞمحٍر ٧ل ًىم ٦ ُّ  ع٢

  جاع
ّ

ُاع ؤؾاقي مً ٞى١ الص
ّ
بلٛاَم ناخىا*ؤناحي*وجبّؿم ٣ًٔ ظٟى٪ اؾم٘ الُ

 بغص الّهباح ما ٠ُ٦ ال٩اؽ م٘ البها مغاخت

  بىىع قاع١*َؼم الّضًجىع 
ّ
٣ًّٔ ظٟى٪ ًا مغاخت لغما١*قٝى قٝى البضع ججال

 مً يُاٍ الّغ٢غا١

 ض*ؤخُضة*ٞدما وٗم اإلاٗبىص الّؿالم ُّ  ًىم الّؿبذ زغظذ هاوي هه
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 الٗغوبُاث  : 

 اٖتاصخب مً َى لبِب ال جصخب الّؼًٍ*واص ي ٩ًىن نمىث َو
ّ
 خب ال

  
ّ
  يؤها ال

ّ
غؾذ ظىان*وبىِذ الهىع ٦ىذ َام٘ في الٛل  تظُذ للسال ٚو

 لُه بدغ قإ الظله لُال و نهاع*٘
ّ
ظىاب للٛؼ ) ظإ هباؽ الخماؽ ببهل ًّضٞ

 الكاوي(

 ي شخي واخض*و الخ٨مت نىنها جصخب٪ لُٟاصة
ّ
 خ٨مت هللا ما جسل

  ٝه*مً زلض خغو
ّ
 لٛؼ() اؾم اوال بالّٗؼةعّو ؤَُا عظُذ و ؾاالي ٨ٞ

 م قّغ الّى٣هان ٛؼ ) ناص١ بلؿان خال٪ ؤٞاعص لٗهىع*لغطا٫ عطا٫ زحَر
ّ
ظىاب الل

 الؿاب٤(

 ٪ خجي بها ٩ًٍى ي ٧ٍى
ّ
ي تهىي*و الىاع ال

ّ
 نّض٥ و ظٟا٥ جهاصٞىا ٞال

 ُاع بدضًش٪ ظهغا مذ الَا
ّ
هاع*و جغه  لٛؼ() َابذ ب٪ الامهاع و اٞخسغث الٖا

  ا١ ٖٓمذ باالمضاح بكاًغ
ّ

 َم*بالًٟ حّٛؼلىا و صاعوا وٗم ٦المٖك

 ض ُٚاع  هغجاح*ؾإ اها ٧ل ًىم هٍؼ
ّ
 ٖملذ اها خبِب لٗال

 ٗم مغاع
ّ
 ٖىضي مدبىب ٠ُ٦ هّىاع الّضٞلت*ٞالّهُٟت ما ًسُب ٚحر الُ

 بت ال زِبت ٘ حجاب*ًٖ خ٨مت ؾاب٣ها ٍٖؼ ظىاب ) ٞؼحي بالًٟل ًا مً ؾب٤ ٞع

 للٛؼ الكاوي(

  بغوالت() بهاعي*هللا ًبلُه بالجٟا و ٖظاب الّخحهانڤل للي ًلىمجي ٞهىي هىع 

 ىا جّم ظاع م٣ُٕى ٖلى الّىٛو مترظم ) المىوي خحن بٗذ بالّغزو مجزلي*ما ٖٞغ

 مً اإلاىػون(

  لٛؼ() لؿان الخا٫ ٢ا٫ ٞاللٟٔ اإلاىهىع*ٖىض عصا٫ الىعي الكغ و زحر ٢غان 

 ٍم بمىاَب مُٗا  هلل الخمض ما ٢ٍغذ لخّض ظمُل*ظاص ٖليَّ ال٨ٍغ

 ت ٖحن*واهُبٗذ نىعجه ٣ٞلبي ومهاجي  مدبىبي ما ٚاب ّٖجي َٞغ

 ٗىا و ال قٗغوا بمالم ّٟ م*مضخىا و جى  مّضاخحن الّغؾى٫ جابذ ؤظَغ

 ىب ٞاث ٖىض الىاؽ ؾب٘*و الُىم بال صوي ٌؿّمٍُى مغڤٕى  مى٫ اإلاَى
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 ٤
ّ
ى*بها ًا عاجر ال٣ٗل ٨ٞغ٥ ص٢

ّ
ض٥ ٞاًضة ٖلى الٛحر جغق  لٛؼ() هٍؼ

 ى ٢بله َظا اإلاىلىص ٖاف ًا
ّ
 لٛؼ() مً َى ؾا٫*ًىعر اّباٍ خحن ًخىف

 ٛاػ مىشىع و مىٓىم
ّ
٫ الل

ّ
 لٛؼ() ًا مً َى هبُه و خ٨ُم و ٞاًَ*ًا خال

30. EL-AOUAD Mhamed (الفليه امحمذ العىاد) 

De Fès. 

- Fischer, texte n° 81 : 

  ت مىالة السلسا٫*و ٖمل ٖغنت بحن الّجهىص ًا حّجام ؤم
ّ
ل بىظت في ظُض الل ُّ ه

 (241-235) الدّجام() هبالت*و ٖمل ه٣ِ السا٫

 .:42 م.، 544جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .244 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

31. EL-AOUNI Ahmed (أحمذ العىوي) 

De Salé. 

 :  قهضة ملخىهُت، بىدضو -

  (213-212) مدمضلُ٪ َاصي جمجاصي*ًا اإلاهُٟى جاط اإلاغؾلحن َه 

32. EL-ASFI Abdeslam (عبذ الضالم آلاصفي) 

 .228-227 م.، :24ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 حرو ُٖٟي بغيا٥ ًا السىاع جي ًا يُا ابهاعي *ًا َػ حرو() ًا الٗضعا ػوٍع  َػ

(353) (incomplète) 

33. EL-BAGHDADI Moulay Ali (مىالي علي البؼذادي) 

Des Fichtala, 17e. 

- Levi-Provençal, texte, traduction et notes du "ظمهىع ألاولُاء" (la 

cohorte des Saints) : invocation à Moulay Bouchta El-Khammar, 
patron des Fichtala : 



70 

  حرة ال ً مىلى ٞكخالت*ؾلُان الٚؼ ا٠ُٖ ّٖجي بدغ ال٨ما٫ عاٌـ الٗڤاص الؼاًٍغ

 سّماعجضوػها ًا ؾُض ال

- Dermenghem-El-Fasi, La kacida du Harraz : 

  ما٫ خغاػ الضامي ما ًد٤ُ ُٞا َحهاث*ٚحر خاضخي الاو٢اث*في زُابه مؿلم و ٞٗاًله

 عومُت

- Duquaire, p. 189-196 : reprise du texte ci-dessus. 

 .73، 72 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

 .724/2، 441، 376، 368، 361، 332، 313، 273 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

- Dermenghem-El-Fasi, La Kacida du Harraz, in “Les plus beaux 
textes arabes”. 

 .258 م. ،246، ١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .241 م.، 273جغظمت ع٢م ، ١3. / 3 ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .(1:-94) الخغاػ، 4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

- Pellat, p. 233. 

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 (317-2:7) الخغاػ 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  ؤ٢اضخي هاؽ الخا٫ مڤىاوي*اهذ ٣ُٞه هاؽ اإلاٗجى واها ٖك٤ُ قا٧ي ب٣ًِب

 (374-367) ال٣اضخي() البان

- Guessous, Anthologie, tome 2, texte arabe et traduction de : 

 (96-73) الخغاػ 

 .5:م. ، اإلالخىن() في اإلاٛغبصلُل ٢هائض الؼظل ، ظغاعي  -

 :  له

 غ و صٖاوي*للخغب ًا ٖضولي و ُِٖذ مً اإلاهامضة خّحرلي الاصَان  الهىي خغبه ٍٚؼ

 ام اوقم للّؼًٍ*٧ىن ٖا٤ً ٞا٤ً ٞالخحن
ّ

 ًا الىق
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  ػوعوي ًا عوح عاخت مهاجي*بهىا٥ ؾا٦جي َاط*ام الؿىال٠ ػباظت* حؿخاَل

 الىهغ مىالحي زضوط

N.B : une autre version du refrain du « Harraz » donne : 

  ما٫ خغاػ الضامي ما ًد٤ُ بّي َحهاث*خاعؽ في ٧ل او٢اث*ٖلى الضوام ًجّىب و ال

 ُُٗتڤًغومجي 

 اوي*صاوي الٗاق٤ ال ًمىث زاٝ مً هللا ؤَامى*ٖالجُجي بغيا٥ ًّ  ؤٚؼالي خّب٪ م

 لمهمىصي(لو جيؿب ؤًًا ) َامى()

  ً واٞخسغ*واٖمل ما جغياٍ اَل الهىي والكىٗاث* ٧ىن ؤ الدجام اوقم للٍؼ

 ٖا٤ً ٞا٤ً صر اإلاىاْغة*اوقم لٛؼالي الباَُت قاًً عياث

  ٪ناص١ جترا٤ٞ*٨َظا ٢الىا طو٥ اَل اإلاهاص٢ت*واهٓغ ؾغ هللا في َىاقي*هىعي ل

 ٠ُ٦ ناع بالٗاق٤ واإلاٗكى١ 

 ٠ ّٖجي بدغ ال٨ما٫ عاٌـ الٗڤاص اإلااظضًً مىلى ٞكخالت*ؾلُان ٚػ
ّ
حرة ما ُٖ

 ًضوػها مىالي السّماع

 غا صامي الاو٧اع  ٢ى٫ لهابٜ الاقٟاع ًا السىاع*هلل ًا َػ

 ٢ىلىا لاللت ًمُّجي الف ٣ًىلىا ٞغ٢ذ الٗىاعم*واها مً خبهم صعث ٚغاضخي ومىاي 

 في ٚؼالي طاث السا٫*زاجم لجحن م٨مىلت اإلاداؾً الٛؼا٫ زضًجت ً  هللا ًضوم الٍؼ

  غام ال٫*ٚحر الي خاله ٠ُ٦ خالتيما ٌٗظعوي في طا اإلادبت ٚو  ٚؼالي بغهُت الَا

34. EL-BAHLOUL Sidi Mhamed ( ٌ  (صيذي امحمذ البهلى

Saint de la région des Chaouias, du 17e. 

 :  ال٨الم اإلا٨مى٫ لؿُضي امدمض البهلى٫ ، الىػإ -

 (213) انمض في نمض الّهمض جبلٜ نمضٍ*و الّهمضاهُت ٞحها ا٢ؿام ٖلى الاخىا٫ 

  (214-213) الّؼًٍ في مهامه بلض البٗض*ٞىڤ مً الٗغف ًا الٟاَم نٟاجههٓغث 

 (215-214) ؤمً ال قاَضٍ ما ًىىم ابضا*ومً قغب ٧اؾه ما هٓغ عظا٫ 

 (215) زغ٢جي ؾُضي بىظىصٍ و عياجه*و خّغع الّىىم مً ُٖجي 

 م
ّ
ي ما ٌٗٝغ مٗىاٍ الف ًخ٩ل

ّ
 (216-215) في خًغة الٗال جم هٓغث هللا*وال
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  ه*و بال َى ما وؿىاشخيٖلم  (216) الباًَ ٖلم الّخجًز

 (216) هاؽ ُٞا قمخىا*واها ٞٗلي ٖلحهم بُٗض 

 ي ط٢ذ اها
ّ
ىف خالي*خُض ما طا٢ىف مً ال  (217) ٦شحر الّىاؽ ما ٌٗٞغ

 (218) ٢لذ حي و ٢ىلت حي هصخاب لي ٞحها عاخت*واّما ٢ىلت حي ٕ ػاصث في ٢لبي جمدان 

  (218) خا٫*واطا بًٛذ خؿىاحي م٩افي ٖلحهابطا اخببذ ؾِئاحي ما يّغوي 

 دت  (219) وّؾٗها ًا عّبىا يا٢ذ*و ؾىضث و ما نبذ ٍع

 ضٍو ما ًڤّضوا به ٌؿحروا ضٍو ظما٫*وبٗضما ًٞغ  (219) َىلي ٦شحر وما ًٞغ

 بطا بػى ٌُُٗ٪ الٗاَي ما ًمً و ال ًبسل*والا ڤل٘ ل٪ ما ًجِصخي الًٛب ٖلُه 

(219-21:) 

  ب*والا ڤل٘ ل٪ ال جضاوي بال ُٖا٥ الٗاَي ال
ّ
 (:21) ج٨ظ

  (:21) َُ٘ البا والها ًا الّؿا٦ىحن بها*ومً ٧اؾهم قغبذ زمىع 

 (221) هىضٍ بؿُضي واؾُاصي ازغاًً*والّىبي وٗغى ٖلُه خالتي 

 ي ًدّب٪ خّبُه وخّبُه ٠ُ٦ ًدّب٪*واظٗل مدّبخه مً الاخباب
ّ
 (222) ال

  م خّتى
ّ
ام ٠ُ٦ ؾاًغة في مكحها*وؾل  (223-222) واخض ال جلىمُهؾحر م٘ الاًّ

 ي ما ج٨ُضٍ مىلُمت
ّ
 (223) مدبىبي مدبىب ال٣لب*ال

 ٕؿا
ّ
ا اُُٖجي بالد  (224) بال ٦ىذ خبُبي ٧ىن خبُبي بالّىُت*والا ٦ىذ ٖضٍو

 م ُٞا ٦ثرث عجىبه
ّ
م ُٞه*و بٗض ما ؾل

ّ
م ُٞا ؤها ما ڤّضًذ وؿل

ّ
ي ؾل

ّ
 خبُبي ال

(224) 

  ؿب٤ ت مً ال ًبُٛ٪ جٓهغ مً ُٖيُه*َو  (225-224) في عياٍ ٢بل ؾالمهقٞى

 مىمه  (225) ؤها آف اّصاوي ٖىض مً ال ظا لي*واف اّصاوي خّتى ه٩ىن مً َّمه َو

 (226) خّبِىا٦م خّب ال ًدبالى*و ٦مُىا ؾّغ٦م و ما ٞدىاف به 

 لڤُىا بحن ظباَحهم ٖبؿاث ىها*ٍو  (227-226) ماصا مً ٢ىم ٌٛىبكىا بٗض ٌكٞى

  (227) ال٣لب*واما ُٖىحن الغاؽ ٕ ًضًىا و ًجُبىاماَغ ماَغ مً ٌكٝى بُٗىحن 
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 (228) ػوع خبِب٪ ال ٨ًُض٦صخي بٗضٍ*وػوعة الاخباب ٖلى الساَغ جى٩ي الاه٩اص 

 (229-228) ػوعوها ػوعوها و ػوعوها جىىعوا*وػوعوها ػوعة مىالي مدمض الخبِب 

 ا٥ ما ڤالىا  (:22) آمً َى ٚكُم زّمم*َا٥ ٦الم اإلاجغبحن َو

  ىض الّىهاح مً ال ػعب بكٛلهآ الٛابِ في ى*ٖو
ّ
 (232-231) الّؼواط هىنُ٪ تهل

 ا في الٗكغة ًُىلىا
ّ
ؿا ًا الٛاٞل*واز

ّ
٤ُ في الي

ّ
 (233-232) ال اج

 ا ٩ًىهىا ًتزاعوا
ّ
٤ُ ٞحهم واز

ّ
ؿا ٦بحرة و نٛحرة*ال اج

ّ
٤ُ في الي

ّ
 (233) ال اج

 ُُان خبِب
ّ

ؿا مّىه باسخي*آعاًذ الّغامي بىخؼام للك
ّ
 (234-233) ه٨ٍغ خّب الي

  ي ًضعي*و بيذ اإلااوٗت جا هي ججغي
ّ
ي ما ًضعي ٌؿا٫ ال

ّ
 (234) ال

 ٤*وههِب شخي لُمىهاث في ٖىص ع٤ُ٢ ٍغ
ّ
٤ الُ ٍغ

ّ
 (234) ؤها ٚاصي م٘ الُ

 ىت*و لى ج٩ىوي وعص هاؽ ىت ال جڤىلي اها ٍػ  (235-234) وازا ٍػ

 غ و ٦ّخان  (235) ٠ُ٦ ٦ىتي ٠ُ٦ ما ٦ىتي*وازا جلبسخي خٍغ

  (235) الا تهل٪*ؾحر جّبذ جا ًجىظى٥ اَل٪ًا الهال٪ ٖىضا٥ 

 اث و م٣اصع و ٢ًا*و ج٨ّضع بٌٗ الّؿىاٌ٘ ب٣ًاَا
ّ
 (236) الّضهُا لظ

 ا ما جضوم ال جامً ٞحها ي ٖلى الّؼمان ال بض ٌٛضع به*والّضُه
ّ
 (238-237) اإلاى٧

 ٞحها ا ما جضوم ال جامً  لى الّؼمان ال بض ٌٛضع به*و الّضُه  ٖ ي
ّ
ًيؿبها ) (238-237) اإلاى٧

اسخي الخمض بً البهحر  (498م.، :65ع٢م ، ؤهٓغ جغاظم، اٟل

 ام الٗمغ وما خّؿِىا*وال اّصًىا ٞحها خؿىت اإلاىلى هىجاو ًّ  (239-238) جمذ ا

  ى٥ ًا عّبي جڤاوي ٚؼله ٖلى شخي زكبت ي السٍُى اإلاخسّبل*ٍو ّٟ ًى٥ ًا عّبي جه

 (:23-239) بؿضاٍ

  (:23) حؿّض وما نبىاف له مٟخاح٢ّل الىظض وما ب٣اث ٢لىب جىّص*وباب الخ٤ 

  َىي َىي وال٣ٟحر بٗض الٗىاًت ناع صلُل*وايخى ٠ُ٦ الىخل الا َّغصٍو

اصة ُّ  (241) الّه

 (242-241) َىي َىي وهؼ٫ الباػ ٖلى ال٣ٟاػ*والّضً٪ ٖلى ال٨ىضعة مض ظىاخه 

 حٍر  (242) قٝى الّؿب٘ ٠ُ٦ جبهض٫*والّضًب في الٛابت ٢ىي َػ
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  ٘اف ما ًُحر م ٍٖاصم لٍغ
ّ
اقه َاع وزال ي بٍغ

ّ
 (243) الخىمت*وال

 ىا ظغي بال مىٟٕى  (243) الّؼمان َؼ٫ و عط٫*و مىالُه ًجٍغ

 (244) الّؼمان خّىاػ و لّىاػ*و ٢هاح مً بٗض الّغَىبت 

 (244) جل٠ الّغي ٖلى اَل الّغي*والّىاؽ ٖلُه مخٗاع٦ت 

 (244) جسلىيذ وما بٛاحل جهٟى*ولٗب السؼ ٖلى ماَا 

  (245) صّوزذ*وؾاعث في ٢بافصازذ و 

 سىا وما نض٢ىف*وماطا مجهم نّبىىا وما َهغوف ُّ  (245) ماطا مجهم حك

 بذ الّضظاط في الجاط*وزلُخه هُٟغ به ُّ َ (246) 

 ي ٖىضٍ شخي خهُهت لّم ٖلحها
ّ
ذ*وال ٚغ  (246) ٧اهذ ٖامغة الاؾىا١ ٞو

  ه*تهىهى الّغخُل وزظ مّجي ي إلاىاُل
ّ

ي الصخ
ّ
ِب زل

ّ
تبال ؤجا٥ الك ُّ  (246) الىن

 (247-246) الّضهُا ٧لبت م٩لىبت*٠ُ٦ الىّياٝ م٘ ال٩لىبت 

 (247) الى٢ذ اػخم وهللا اٖلم*والٛهً عظ٘ صم 

 كىا مٗا٦م ِٖكت الخؼاعة خىا ّٖىا َُٛخىا*ٖو  (247) ٢ٍى

 ه ٪ ُل راب وعظٖى
ّ
هحر جغاب*آ اإلاسلى١ مً الت رابً 

ّ
ً الت  (247) اإلاسلى١ م

  ي نُُٟذ اخبابي و
ّ
اعةؤها ال ُّ ي ٧اهىا م٘ اإلاغاًغ ؾ

ّ
ُذ*ال

ّ
 (248) جل

 ي ٦ىذ في اقٗابها هڤاصخي
ّ
اع*واها ال َّ ي ٦ىذ ٞٛابتي ػ

ّ
 (248) ؤها ال

 كٟاع
ّ
ي ٦ىذ في ػماوي مخّٗجي*و٦ىذ امطخى مً مىؽ الخؿاهت للد

ّ
 (249) ؤها ال

 (:24-249) مّغة ًهِبجي الًّغ مّغة هبرا*مّغة جٍؼان خالتي مّغة جى٩اؽ 

  اح بؿبٗتبٌٗ اإلاّغاث ه٩ىن  (:24) مبؿٍى منّهي*وبٌٗ اإلاّغاث ه٩ىن ٞىڤ الاٍع

 ِب*ومً خما١ ٣ٖلي مكِذ وؿّى٫ ٖلُه
ّ

 (:24) عاسخي ًا عاسخي بٗض الؼعوڤت ؤجا٥ الك

 ه َى ال٣ضع ض اإلاىلى ههٞغ  (252-251) ًا هٟسخي عياي لخ٨م عّبي اّنبري*عا ٖو

  ٟدت*زىفي ٖلُ٪ ؤعاسخي ؤال ب٣ُذ في
ّ
ام الُ ًّ ابذ ا  (253) ظهّىم ٍٚغبَىي َىي ٚو

 ض ًا اإلاىظىص*قٝى الغاظل بال زُاجه صّخخه ٦ُٟاف ٌٗىص ُّ  (253) ًا الج
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 كِب مً صٚاهه ي ما قاب ما ٌكِب*َو
ّ
 (253) ال

  ىا بٗض ما ٧اهىا زاوي  (254) ال٨بر ُٖب ؾى*ؾىان جٖغ

 ُه الخلى و ُٞه اإلادىجغ  (255) بىاصم َىب وحجغ*ٞو

 (256-255) بًٗحن َما َما*وبًٗحن ٠ُ٦ الضمضومت 

 ّضعووي*وقٟذ ٢لىب الّىاؽ ؤف ٞحها  (256) َّضعث الّىاؽ َو

 ٝا ٖلى وع٢ت مً الّخٟا
ّ
ُه واز

ّ
ك  (257) مغخبا بال٠ًُ وال جضًغ خّتى ٧لٟت*ٖو

 ى في الازىان اإلالخى٢ت
ّ
 (258-257) اإلاتهىم بالسحر هىى جدّؼم*وتهل

 ي حٗٝغ ٖضاوجه ال جيؿاَا
ّ
 (258) بال ٦ىتي في اإلاجالـ ال جمالؽ*وال

  (258) ٢غاب الخا٫و جباقغها في بالصها و لُلت في ازغي*و الباعح في بالص 

  لى صعا  (259-258) الىسل ٦شحرو ظبا٫ م٨ىضعة و باهذ لي زًغا*و عڤبذٖ 

  ىا اإلالخت ٞحن عّؾاثو ال بمُمىعة*و ما ٖكىا ال بدغر  (259) ال ٖٞغ

 (:25) آف صعها واف ٖملىا*ختى وِٗكىا ِٖكت اإلاّىت 

  ٫
ّ
ا ٩ًىن مالها ٖلُا خبىؽبالص الظ

ّ
 (261) وٗغيها*واز

  خّتى بالص ما ًاويهاو َاع َحري*  (261) ٕٞؼ

  ت في بالص الّىاؽ هؼاَت*٧ل مً حؿاعاَا ًٟىػ  (262) حؿاٍع

 *(262) خِ في ألاعى اإلاسخاعةو بّض٫ ٢بل ال جبّض٫ 

 (263-262) لخم٤ في الّىاؽ ًڤى٫ لي ٠ُ٦ اهذ*واها خالي ڤّضامه هىعٍه 

   ٩ىن بالؿىع*زُاع الجىان يً 
ّ
لى مجغي ماَاو ال غنتٖ   (263) زُاع اٗل

 *(263) زُاع الّهال في اإلاؿاظضو زُاع اإلاا٧لت الّى٣ا 

 ه ه*ّٖؼ الجام٘ صعاٍع  (264-263) زُاع الّجهاع ب٩اٍع

  ؿت ه٣ًحها بهو البى
ّ
م*الخاظت اإلا٨ٗ  (264) السى َى الّضَع

 *(264) َما مىاًً٘ الٗمى٫ و الٟلىؽ ًا الّٗمالت 

  (264) نهاع بجهاعو ؾاٖت بؿاٖت*هدؿّىاو 
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 *(265) خٟغها في ؤعى الهّمت لـِ نبىٍاو خٟغها في ؤعى اإلاا نبىا اإلاا 

 ماًذ ما ٖىضٍ ٞحن ًغوح*واهٟاؽ الّىاؽ الّؼاَُت ما يهىاَا
ّ

 الهى٫ الا ٚاب ٖلى الك

(265) 

 ت*ظبذ بال ٖؿل ياٌ٘ هدله
ّ
 (266) ٢ى٫ بال ٖمل ٠ُ٦ ٚغؽ بال ٚل

  ٟهم جٗل اٞٗاله م٘ ا٢ىاله مخ٣اعهحنڤى٫ لل٣اعي ٣ًغا ٍو  (266) ما ٣ًغا*ٍو

 ي ما ٖىضوفو الُام٘ في مخإ بًٗحن هىنُ٪ حؿخ٣ٗل* آ
ّ
لبت ما حٛجي ال

ّ
 الُ

(266-267) 

 *ا حكالي ٚحر ب٨لست
ّ
ان ٖضو٥و قالي قالي واز

ّ
انها ٞىڤ صز

ّ
 (268-267) صًغ صز

  (268) اجدّؼم خّتى لخٟاويو هىى حك٣ى*و اق٣ى 

  ي
ّ
يو ًٟهم*ما في الهم ٕ ال

ّ
ى ٧ي مُغڤ الصخ

ّ
 (268) ٍخڤل

 (269) جّبذ ٣ٖل٪ آولضي ال جؼعب*ختى ًهٟى َىضها مً جضوابه 

 *ت ًٟهم ٞى
ّ

 (:26) لى ٧ان جىعٍهو اإلاضمغ و الٗا٢ل في الّىاؽ بالك

 *ي بػى ًضوي ٌؿخدؿً ال٨الم
ّ
ي بػى الّؼًٍ في الٛؼا٫و ال

ّ
 (271) ال

 *دطخي عاؾه ي ٧ان وؾِ الجماٖتً 
ّ
ي وٗـ ال بض و ال

ّ
 (272) ٤ًُٟ وٗاؾهال

  (272) ؾ٣صخي ٢بل ما جىخل*٦ُما وخلذ الهغاوة في ٖحن الٟاؽو ؾا٫ 

 *(272) الٛكُم في قٗابها مىخى٫ و الّؿال٪ لبالص ٌُُٗ٪ اماعتها 

  اؽ*و لُلت بؿباؽ  (273) لُلت بًُت مً بًُاث ڤُاًتو لُلت جٞغ

  (274-273) ٧ىن مً ٧ىن هللاو ال٣ٗل ٦ُمُت*و الهبر 

  اهتانبر آعاسخي ما نبرث ُّ ا جاٖ 
ّ
 (274) لجما٫ للخما٫*ج٩اًض بالّهبر واز

  ٩ىة ٖلى الّىاؽ ًُٞدتو الّٛم*و ال٣لب ما يهل٨ه بال الهّم
ّ

 (274) الك

  ت باف ٞاػث الّىاؽ*و بالّهض١ ُّ  (275-274) ّٖمالحن السحر في مً والاَمو الّى

  ظاٍ الخا٫ بُٗضو ما ٌٗضم ٖىلت*و ٖاف مً ٖٝغ ٢ضٍع 
ّ
ي قاٝ قال

ّ
 (275) ال

  ي
ّ
م بهال

ّ
ي ٞٗل شخي شخي ال ًخٟس

ّ
 (275) ًٟٗل ال ًڤى٫ اها هٟٗل*ال
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 (276) ٧امي الاؾغاع ما ًجي خض ًلىمىا*و الّضّواي ال بض ًى٢٘ في الٗاع 

  (276) َى الّغا٢ب ٖلى ٖبُضٍو ٢ّضع*و هللا ٢طخى 

  (276) ال بض مً جهٗهُ٘ الڤىاًلو لىن َا٫ هّىَا*و حؿخى 

  (277) ٞحها مؿال٪ للّخ٣ُإْهغث و بٗض الخملت بان الڤض*و خملذ الخملت 

 (277) اإلا٣ىاٍ في الّضهُا*ًڤى٫ اها باف وِٗل 

  ا ج٩ىن ٞمُاث
ّ
ا ج٩ىن في ٢لب الّهّمت*ال جدؼن ال ج٣ىِ واز

ّ
ال جدؼن ال ج٣ىِ واز

 (278-277) ٖالم حكحر

 *(278) وٗمل مشل الّضٌؿت في الىاصو ٖلى خاظتي هبؿِ زّضي 

  لى الّغ٠ٍ تهّى٫*و ٢ّىة اإلاصخي ُىا ًسُابىا ختىو اإلاجيٖ  ل اإلادّبتٞ   (278) َا

 *(278) بها زّغبذ ػماويو اإلاؿ٨ىت ؾلُىت 

  (279) صمىعي ٖلى زضوصي خاًٟت ػعباهتو ق٨ُذ*و ٖلى هللا ب٨ُذ 

 *لى مً َى ٞغصي غصي ڤإ الّىاؽ ج٣ل خؿابهو ٖمضالي ٖمضاليٖ   (279) اٟل

 *(:27) صٖاوي البال هي تهغاؾهو صٖاوي السحر نىضو١ مً الهىض 

  ي ما
ّ
 (:27) َاب٘ عّبي َى الٛالبو َبٗه عّبي ما َبٗه َّبإ*ال

 *حن م٘ الًُٟدتو واخض وخضٍ في الّؼمان مٛلىب  (:27) ظىط مؿاٍو

 اَا م في ڤُُٟخه ما ٞو
ّ
 (281) آ الٗاوع ُٖىه بُضٍ*آ اإلاؿل

  الغّظالتو آ الّضاعي باإلاىٗت ٖىضا٥ بال جدهل*ختى بالص ما زالث مً السُل 

(282-283) 

  هآ الّضاعي ي ٦ؿغ باف اّصاٍو
ّ
ض ال ُازت ال ًضعيها*اإلاٍغ

ّ
 (284-283) بالك

 ي ما حكٟحها
ّ
ي مٗلى٫*آ الّضاعي بال

ّ
ب واهذ ال

ّ
 (284) آ الّضاعي بالُ

 ٛى ال ٨ًبر ل٪ عاؽ*عا ٦بر الّغاؽ ًض٫ ٖلى تهغاؾه
ّ
 (284) آ الّضاعي بالُ

 ُه مّىه إلاىالٍ ٢اصع به
ّ
ًم ال جلىم السل٤ ُٞما ٌٗمل*زل

ّ
 (284) ًا الال

 *ُه َبُٗت ًم ال جلىم مًٞ 
ّ
ي َبٗه عّبي ما َبٗه َّبإو آ الال

ّ
 (285-284) ال



78 

 *ي بُٗض مّى٪ ال جضزلُه
ّ
 (285) اجغ٥ الًٟى٫ ما ل٪ زحر ٞحهاو الّؿى١ ال

 * ي ٌكٝى
ّ
ي ًڤّىص ٠ُ٦ الٛاشخيو السٝى يى ال

ّ
 (285) مل

  ٪ؿ ي زّخا٫و ٧ىن نض٤ً ڤبالت*و ازٌٟ ٟه
ّ
ل صعظاث اإلالى٥ ال  (286) ما جبٛل

  اٍ نُٗب* َى٫ ُّ  (286) َى٫ السُِ يهغؽ بغاجهو السُِ ٖلى الس

 *ي ما ع٦ب ٖالف ٨ًظب
ّ
ي ڤا٫ ه٨خب َا ال٣لم َا الّضواًتو ال

ّ
 (287) ال

 *(287) ال٨ظوب َى بؼاٍعو ال٨بر ڤغيت مً الّىاع 

 * ا٣ٞىا ٖلى الّضًً زّغبٍى
ّ
 (287) حٗاهضوا ٖلى لبِـ ال٨ؿاوي و اج

  ا ٩ًىهىا في ال٨خب ٖهاو
ّ
 (288-287) زُاوو في اوالص الّهالخحن ال حكخم*وز

 *ٍُالي و٦ذ ماٍو ٞغحي اها بًّغ ٢لبي نبذ صوا
ّ
ي ٖاصاوي في الل

ّ
 (288) البحر ال

  تي  (289-288) ٚضعحيو ًا بهغي واهذ َلُبي ٞظاحي*بها ؾٍغ

 ؿاص ُض مّى٪ ما يّغ٥ ٟب ٗلي ٗب ٗل*ًا٥ٞ  الف اها ٟه ًلجيٖ   (291-:28) آ الّؿا

  ٪ما جىظض له ظباٍعو مً مدّبتي زٟذ ٖلُ٪*زٟذ ظاظ٪ ًتهّغؽ و ڤلذ هدّب 

(291) 

 الّؿاهي ً
ّ
 (292) ٖلم الباًَ ٖلم بال وٛاف*ًُٟ

 *ت
ّ
 (292) ؾ٨ىخىا في ؤعى ظّمتو الّؿالم ٖل٨ُم ًا ٢ىم إلا

  (292) تهمت الباَل جُّغص*واها ٧ل مً ّٖؼوي هغياٍو تهمىوي 

  مت اإلاىلى دمض ٗو ً الً  ي َٛاو مكاو مجاليًا م
ّ
 (296-293) مهبى٫*و ال

  ا مضاعي ت جامؿىت صعؾت ٦بحرة*و ما صّعاَو
ّ
 (296) الل

35. EL-BAKKALI Mokhtar (الحاج املخخار البلالي) 

De Meknès, maître de Kaddour El-Alami.  

 .742 م. ،:22، ال٣هُضة، ظغاعي  -

- Belhalfaoui, La poésie arabe, texte et traduction d’un chant 
érotico-mystique sur la Mecque : 
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  غةو ما اؾباوي  مل٪ ٣ٖلي ٚحر مً زضٍ وعصي*ٖاعمي تهلُل الؿلُان الٛؼالت َػ

(67-72) 

Peut-être que l’auteur de ce texte, inconnu des Marocains, n’est autre que 

le poète عبد السالم بن احمد بن البّقال المراكشي ? (voir : Abdesslam Benahmed) 

- Pellat, p. 233, 236 et 239. 

36. EL-BAZ Raphaël Moussa (رافيل مىس ى الباز) 

De Sefrou, 19e. 

- Guessous, anthologie : 

 ٨َضا ًا ؾُضي*٣ٍضع ٖلى ٧ل خا٫و ٢اصع *ؾبدان مً ٞغ١ ظيـ الىاؽ (Gloire 

à Dieu qui différencie les êtres !) (480-487) 

37. BEDNAOUI Ahmed ( أحمذ بذهاوي) 

De Marrakech, contemporain. 

 قٗغ اإلالخىن بحن ز٣اٞخحن :، ظماعي -

  غ محر اللٛا ذ البكاعة*ًٖ ٢ضوم ال٣ُب الؿامي و٧ى٦ب الخىٍى
ّ
الح الًُا وخل

*ؾهىم جاط ٧ل خًىع   (367-363) ومحر خباٍع

 : له

 بؿخان الكٗغاء 

 (Voir le site : almalhoun.over-blog.org/article-121178889.html.) 

38. BELHADJ Mohamed ( بلحاجمحمذ  ) 

Poète d’Asafi. 

 .222/9، ؤؾٟي، البه٨غي  -

39. BELHADJ Abdelali (عبذ العالي بلحاج) 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  انػى ًا ناح هد٩ي ل٪ ٞالمت الاقُار قاًً ناع*بحن ال٩لمت م٘ الىجاع*ظلؿت

دت() ظلؿها ٢ا٫ ٖلحها مىاْغةقهىة مً   (73-71) قُش الىٓام وقُش الڤٍغ
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 احي*ؤها الٓالم هٟسخي بالظهىب ٢ّغٍذ ُّ  (77-74) حؿابُذ() ًا اإلاىلى بّض٫ بالخؿىاث ؾ

 :  له ؤًًاو 

 ومٗجى وػن ٢غاوي بحن َظي لٗؼمي*ٖىاًتي ٖؼم٪ قّض  اإلالخىن  بًٟ الىال٘ ًا ( ًٞ

 اإلالخىن(

  ضمعاختي مدًا عوح *مجضالا ًا وٗم الهاصي 

40. BELHADJ-ALLAL Othman (ٌعثمان بلحاج عال) 

Nous avons de lui : 

 ى اللماح* آٍ ٖلُا مً ؾماَا ت م٨ت ًا ٖاق٣حن َػ
ّ
 لُى١ هٟٓغ بل٣اَا*م٨

  اعة الّىبي مدبىب٪*عّبي ٖاص٫ الّخِؿحر*هؼوع ؾُضها مدّمض َه الهاقمي البكحرٍبؼ 

41. BELKBIR Mohamed (محمذ بلىبير) 

De Marrakech, 20e. Elève d’El-Bouamiri. 
- Vocke, transcription phonétique et traduction allemande de 

 : « وُٗمت»

 غة ٍعاضخي ٢ىلي وٗام ًا وُٗمت*ب٪ ًا وُٗمت مٛغوم  (258-:24) ظاوبي ٢ىلي لي وٗام*َػ

 - 49ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي. 

 .231 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 قٗغ اإلالخىن بحن ز٣اٞخحن :، ظماعي -

  لبى مىالها*ًٟجي َظا الّٛمت ٖلى هللا ؤَل الاؾالم باصعو بخىبت واؾخٟٛغو َو

كٟي اإلاهاب  (24-6) الجمُ٘ َو

 (34-25) حٍٗغ٠ مىظؼ بالكُش مدمض بل٨بحر، ٖبض هللا الكلُذ 

 (2:3-2:2) ؾّغابت() ؤح ؤها مً هاع الخب ؾا٦جي صاب 

  ٪ي جاب*اجغ٥ الٗخاب*مى
ّ
اب*اٖٟى وؾامذ لل َُب عيا٥ ونُل زاَغي ًَغ

ي مدبىب* ػوع الخبِب
ّ
ا ػوع آل  (2:7-2:4) اإلادبىب() الٞى

  ٟ٘( 2:9-2:8) ٫لي*ٖىض عبي ٌٟٛغ طهبي بٗالج الخاؾُضي ًا عؾى٫ هللا اق 



81 

 ؾّغابت() ؤجي ًا الٛاصي للبهجا نُٜ لي وال جدب٘ لىمت*ؤمالي*ما في الهىي ٖليَّ لىم 

(2::-311) 

 غ ب٣ى ؾڤ ه الٍٛؼ ىم*ُٖٟي ٖلى الٗك٤ُ الٟاوي مً ب٪ َام*َٞغ
ّ
ت خل

ّ
ُض هولى لالل

 (314-312) صون مىام

 :  لهو 

 ما هد٩ي ٚغاًب الخب ٖضًضة*ؤمالي*ما ّٖضَا خؿاب ٖضًض 
ّ
 لهىي ٚغاًبه قال

 ؾّغابت() ػبُضة()

  ا ًا ٦ٍغم ظّبر لي خالي*ؤمالي*واهذ ُّ ٠َ بالٗباصعّبي ًا ل٠ُُ ال٠ُ ب
ّ
ت() الال ُّ ُٟ

ّ
 الل

 ؾّغابت()

 *اوي ب ًٖ ؤعى َو مِؿىع صون طهب  ؤمالي* يا١ الّىُا١ ًدؿً ٖىوي عاوي ٍٚغ

 ؾّغابت() في السجً() ؤها

  باؾم هللا بضًذ اؾمه ل٩ل شخي باب*به هبضا ٢ىلي ًا ناح في زُابي*به الٛغى

ذ ههِب  ؾّغابت() الظي هٍى

  واؾخٟٛغو واَلبى مىالها*ًٟجي َظا الٛمت ٖلى هللا ؤَل الاؾالم باصعو بالخىبت

 ٢هُضة() الجمُ٘ و ٌكٟي اإلاهاب

 ؤ خلُمت قٗلذ هاعي و ػاصث يغام*ًىم ؾغحي مً ٚحر وصإ ًا خلُمت 

  ىع حرو*ًا َال٫ الُٛضاث َػ غة و ًا الٍغم َػ اع*بالغيا اُٖٟي ًا الَؼ غة الاَػ حرو َػ  ؤَػ

  ؤالٛؼا٫ ٞاَمت*ؤَامى بالهىي ٞىِذ ً  ؤجُام*ٖاملي ٖبض٥ بىٗامه*ؤَال٫ الٍؼ

 مخُٗه ب٣هض مغامه

  ؤاَل صلُل السحراث ػڤذ في خما٦م اهخما اَل الضوا ًا ؾاصاحي*ا٢بلىوي ا٦غمىوي

 اهخم اَل صلُل السحراث

 عظُذ بالخىبت جضع٦جي ؤهذ الخىاب*جىب ٖجي ًا عب ًىُىي حجابي 

 ُض٥ اهذ اإلال٪ ال  خؿًل٪ البكغي ومجى والتهاوي يهىُ٪*ُٖض مىلض هبُ٪*ٖو

 ُض اإلاىلض الؿُٗض*ؤالاخباب ؤالاخباب  مبرو٥ الُٗض بالمت ا٢ُابي*ُٖض الىنا٫ ٖو
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42. BELLAHCEN El-Hadj Omar (ًالحاج عمر بلحض)  

D’Asafi, a habité Marrakech où il est devenu le disciple de 
poètes comme El-Kohili. 

 .73/2، ؤؾٟي، البه٨غي  -

43. BELMEKKI Ayoub ( أّيىبأي صيذ امليي  ) 

De Fès, 19e, il fut le premier, dit-on, à composer le dikr des 
Aïssaouas. 

دُاوي  -  :  البٍى

 ي ٖلى الّىبي عا٦ب البراقي*مدّمض ٖحن الىظىص َه
ّ
هم نل

ّ
ت() الل ُّ  (98) البرا٢

 58م.، 252ع٢م ، جغاظم، ١.3 / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -
 :  له

  ٪ُلخخهابً ِٖسخى ؾلُاوي ؤها ٖاعي ٖل 

44.  BEN ABDALLAH Sidi Mohamed (Sultan) 

 (صيذي محمذ بً عبذ هللا) 

A régné de 2868 { 289:, époque d’épanouissement du melhoun 
marocain avec notamment cheikh Mthired. 

 .69 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

- Lakhdar, La vie littéraire, p. 210-214 et p. 218-219. 

 .221 م.، ١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .338م.، 3:9جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

- Pellat, p. 233. 

 *نىلي نىلي ٢بت الىهغ بىظىص ألامحر ؾُضها ههٍغ هللا*و جؼهي ًا ٢بت الىهغ 

 بٗىاًت ؾُضها و َُبت ؾُىاجه
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45. BEN ABDALLAH BEN HASSAÏN Mohamed  

 (محمذ بً عبذ هللا بً حضايً) 

Fils de Abdallah Ben Hassaïn que Jirari et Souhoum considèrent 
comme le plus ancien auteur de melhoun connu (époque des 
Wattassides). 

 .:58م.  و جغظمت( ) 696-692 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .:3و 31، 28 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 .216-215م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 : له

 ى هللا م٘ مال٨ًه ٖلى الخبِب الّؿاعي*وامغ اَل الُمان ٞالبكغ*بهالة الهاصي
ّ
 نل

ى هللا ٖلُه واٞغة
ّ
*نل  م٘ ؾالمه باًاث اؾىاٍع

  ُام*٢الذ جاعة ٣ًى٫
ّ
ام*ًا ٢ض ٖالم ٞالل

ّ
٢الذ ًّما ج٣ى٫ َامى*٢لذ و ؤبُ٪ ًا الُ

 ٣ًى٫ ٞاَمت
ْ
 َامى*جاعة

46. BEN ABDERAHMANE Sidi Mohamed (Sultan)  

 (صيذي محمذ بً عبذ الرحمان) 

A régné de 1859 à 1873. Le poète Touhami Medaghri était son 
familier et sa poésie est confondue avec celle de ce poète. 

- Aubin, 343-344. 

 .74، 73 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

 .437و 274 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .6:، 81 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .338م.، ::3جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٟلمت، الٟاسخي -

- Lakhdar, La vie littéraire, p. 313-314. 

- Pellat, p. 233. 

 .:22 م. ،الڤيؿاوي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ها باف ٧ىاث واها اؾباب اٖضامي
ّ
ت *الّىاؽ ٧ل ُّ ٟت مً ُٖىحن اّم الّخُىث ٦

ّ
مسل

 (222-:21) خلُمت() خلُمت
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 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 (32) ؾغابت() ما قاٝ ؾغوع في ػماهه*مال ٖك٤ الخؿان ما حؿال 

 م خلُمت  (34-32) خلُمت() بغصي هاعي ًا خلىم*ل٪ ظُذ مؼاوڤ ٞالسض ًا الٍغ

 تها مً*الىاؽ ٧لها باف ٧ىي واها ؾباب ٖضامي  ُٖىحن ام الخُىث خلُمت ٦ُت ٧ٍى
 (85-83) خلُمت()

- Guessous, anthologie : 

 خلُمت (Halima) (259-266) 

 .215 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  جيؿب له

 ٗمانخ٨ُتلىنهم يهىاوي**ن*البراعص ػوط و ٦ِؿاناالّؼَى في َبلت خؿ
ّ
 هم خغظت بل

  ه*مً قاَضَم ٌسسا بكبابتقبابي*َل٨خجي ٖؼبت و قابّ ؤها ٖكُت الجمٗت قاب 

 ٢ىلىا لباقت ٚغامي*جاط البها اإلاىٗىم*ُٖب الجٟا بال ؾبت ًا جاط البىاث َامى 

 ما في الهجغة نالح*والالًم ٣ٖله ؾاحي*ما ظغب مغجاح*ما ه٩ىي مً ُٖىحن ٞاعخت 

  ِا١*و مداوع وؾ
ّ

اث خاع٢تمٟغو١ بال جٟا١ بٛغام خبُبي باقي*في ٚهاوي عق
ّ
 الظ

47. BEN ABOUD El-Saï (الضاعي بً عبىد) 

Fès, 16e, sa kacida"الخغبي" (le guerrier) est tenue pour le plus 

ancien poème en melhoun marocain (1529) par El-Fasi :  

 ضً٪ لهاصي ذ َضي لضي َو
ّ
 ما٫ السُل الظي ازخلِ ٞامُضان*ن٨

- Dermenghem-El-Fasi, Poèmes du genre melhoun, 96. 

- El-Fasi, Introduction, 68. 

 .75و 57 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

 .245-244، 239، 97 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .59 م.، 76جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

- Lakhdar, La vie littéraire, p. 35-36. 

ٟت - ش ألامشا٫ ، بً قٍغ   :  6الجؼء ، اإلاٛغبو ألاػظا٫ في ألاهضلـ وجاٍع

 (315-292) ػظل الخغبي البً ٖبىص الٟاسخي . 



85 

 .:9م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 له :

 اَمت جها باالهجم*زم الهالة صاًمت*ٖلى الامجض بٞى  ؾبدان عاٞ٘ الؿما*مٍؼ

48. BEN ACHER Ahmed (أحمذ بً عاعر الحّذاد الرباطي) 

De Rabat. 

 .:76-769 م. ،ال٣هُضة، الجغاعي  -

ش، الٗلىي  -  :  : خغبت ٢هُضة في "ؾبٗت عظا٫" 82 م. ،اإلالخىن والخاٍع

 ٨م ٨م ٢انغ*بّخاعة ؤَل البهجت الخمغا ؾُٞى  ما٫ ؾُٟي ما بحن ؾُٞى

 :  ؤهٓغ الىو ال٩امل لل٣هُضة ٖىض

الم بمً خل مغا٦ل وؤٚماث مً، الٗباؽ بً ابغاَُم الؿماللي - الم ألٖا جد٤ُ٣ ، ألٖا

اب ابً مىهىع  ، 3ط.، م.ؽ.، 4::2-2:94، 3ٍ.، الغباٍ، اإلاُبٗت اإلال٨ُت، ٖبض الَى

 .573-571 م.

 .7 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

49. BENAHMED Abdesslam  

اٌ املراهص ي) 
ّ
 (عبذ الضالم بً احمذ بً البل

Habitait, selon Hachelaf, Alger, dont il assista { l’occupation en 
1832, puis Rabat, ensuite Marrakech où il mourut en 1896. Est 
connu pour avoir écrit un texte sur la prise d’Alger. 

 ّىت ٌؿل٨٪ ُٖٓم الكانًٓدٟ ًا بالص الجحر  ٪ مً ال ًسٟى*ًا مٚؼ

- Desparmet, Les réactions, chapitre IV, p. 50-53 : traduction 
d’une « élégie sur Mezghenna » (Alger). 

 : 95-91 م. ،اإلا٣اومت، خكالٝ -

 ما قاء هللا ٖلى الجؼاًغ() هبضا باؾم ؤلاله الا٦بر*زم الهالة ٖلى اخمض قاع١ الاهىاع 

(la prise d’Alger) 

 : الىو ؤٖالٍ. 2:-99 م. ،اإلا٣اومت، ًلـ -

 :  معجم، صخى -

  (392-389) الا٦برهبضا باؾم ؤلاله 
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50. BEN AHMED Idriss (إدريط بً احمذ) 

Nous avons de lui ce texte : 

 ًا زافي الالُاٝ*ًا مً بالب٣ا والضوام مٗغوٝ*بالل٠ُ ٖمىا بجاٍ اإلاهُٟى 
Voir : Idriss El-Alami.  

 .35-31م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

51. BEN AHMED EL-HASSAR Mohamed  
 (الحاج محمذ بً احمذ الحؾار) 

Marrakech, 18e. 

- Sonneck, Chants, pièce n° 13, tome I (texte arabe, p. 33-35)  
et tome II (traduction, p. 72-74) :  

 ى*للىظُبت واٚهاوي بالخبِب ًغواو  ًا جغي ٌؿاٖضوي ؾٗضي هٟىػ بالَؼ

 .281 م.، 326جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 مجها ٠ُ٦  *٢لبي م٣غوح في ظما٫ بهاَا*ًا اَل الٗك٤ الٗضعي مىالة الٗغاٌـ

 (:7-79) هًل هباث

  نّبذ الهباح ٣ًٔ ظٟى٪ ًا هاًم*قٝى هجىم الضاط ّٚغبىا ٢ىم حٛىم م٘ اَل

 الهباح ججاعة

  م الًُٛا في ٖلى مً عا٥ ًا البهجت الخمغا و اهدُا نبُت*و ٖلى مً عا٥ بالٍغ

 َٟدت الكباب

  ؾغابت() ًام واف جىٓغ ُٖجي م٣ام ٖحن الغخمت َه ًمامىامً صعي الا 
52. BENALI Driss (El-Hnech)  

 (الحيػ دريط بً علي الضىاوي املذعىإ) 

Fès, mort au début du 20e. 

- Fischer, pièce n° 61, texte d’une supplique { Moulay Idriss : 

  غ*الٛاعة هلل ظىص ٖجي بالٛاعةؤ مىالي  (219-218) اصَعـ الَؼ



87 

- Dermenghem-El-Fasi, La kacida du verre, traduction de "ال٩اؽ" 

(La coupe) : ( 333-:32 م. ،4ط.، مٗلمت، ؤهٓغ: الٟاسخي ). 

اع، بسىقت -  :  ٦خاب هٟذ ألاَػ

  بىاث الخي ٦ب ًا ؾاقي ٧اؽ الغاح الٗخ٤ُ و عصٝ للٗك٤ُ َظا٥ انالخه*بىظىص

 (95-93) الؿاقي() ٦ب ًا ؾاقي ٧اؽ الغاح

 ًيؿبها َىا زُإ بلى بً ٖلي الكغب٠.

- Chottin, la musique populaire, p. 157. 

 .768-767 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 الكاٖغ اصَعـ الؿىاوي.، ػمامت -

 .259و 221، 213، 211، 8:، :9، 47 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .284 م.، :32ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  بٗض والٟخه ًا لُٗتي ٚضع*ٖا٢بجي* *ما ٞاصوي بسباٍع ؤما صعي ما الخبِب شّر مؼاٍع

وي مهجىع 
ّ
ؤهٓغ ، جيؿب ؤًًا لبن ابغاَُم الخغاع) (357-352) بالّخُه و الىٟغ*زال

 (4 ع٢م، جغاظم، الٟاسخي

 :  4 ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  اَل الهىي في خًغة ؾلُاهت اليؿا الٛؼا٫ ؤم الُٛض وقٍغٟت الٗظعا ٠ُ٦ ظغي لي ًا

اَمت ملى٥ الٍؼً بُجهم يٗذ في ٧اسخي  (333-:32) ال٨إؽ() ٞو

  ما اؾٗضَا بحن الاخباب هؼاَت*٠ُ٦ ٦ىذ هخمىاَا*في الؿغوع والهىا وخىا في ٢لب

 (386-:38) هؼاَت ؾلُان الُلبت() ٢بت ملى٦ُت في واص ٞاؽ

  ٢هغ ) ٚغجه هٟؿه و َى٫ لؿاهه*و بػى ٩ًىن قُش ب٣ىة لٛىان٢هغ لٗىان*ًالي

 (:44-454) لٗىان(

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 (51-49) ُٚشت() ٢ىلى اللت ُٚشت مىالحي*ظىص بىنال٪ ٖلى الٗك٤ُ ًا ام الُٛض 

 ت الىظُبت*ًا هاؽ الهىي قهضو بحن بال ٞىِذ مً خبِبت
ّ
٢ىلى هللا ًدؿً ٖىن *الل

ي ما 
ّ
 (54-52) خبِبت() ؾذى بدبِبهالل
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- Vocke, transcription phonétique et traduction allemande de 

  : « الؿاقي»

 ٦ب ًا ؾاقي*و اؾ٣ي َال٫ ُٖضي نابٜ الغما١*لُلخىا بالخؿان ػاَُت عا٣ًت 

 (382 م.، ؤهٓغ الضًىان) (:216-22)

  ًسُب* ٞاجذ الابىاببؿم هللا عب اإلاجُب*الٟخاح الخي ال٣ٍغب*مً ٢هض بابه ما 

- Pellat, p. 234. 

، 247، 75، 56، 53، 51، 46، :3، 38، 36 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 :  279-277و 262-263، 253

  ؤها في ٖاع طا٥ السض الظَبي*ً مؿ٪ و نىلي بُُب إلاداؾً ًا مكمىم ٧ل ٍػ

  الُاؾمحن() زال٪

 .332، :32، 288، :27 م. زم

 :  5صًىان ع٢م ، اإلالخىوي -

  ٟاصًىا عّبي م٘ الّىهاعي*وؿٗاو الّىهغ والٟخذ مً هللا مضعي هٟضًى الشاع*ٍو

 (219-216) (2971بخخال٫ جُىان في ) الخُىاهُت() باإلاًٟل وههاٍع

 : 6صًىان ع٢م ، اإلالخىوي -

 (427-:41) الخُىاهُت 

شو اإلالخىن ، الٗلىي  -  : 79-76 م. ،الخاٍع

 2 ) الصجغة() الكُش ال٩امل"خغبت ٢هُضة "ؾلؿلت  : 

 ًا بً ِٖسخى ًا واضر الاؾغاع*ظىص ٖلُىا هلل بىٓغة 

 3) "اء وػان  :  الصجغة() خغبت ٢هُضة "ؾلؿلت قٞغ

 بجىص٦م ٢بلىوي هلل*ظُذ ٢انض٦م ًا اَل صاع الًماهت َاعب لخما٦م 

 4 )"الصجغة() خغبت ٢هُضة "ؾلؿلت مىالي ٖلي الكٍغ٠  : 

 اباَاو في ٖاع اللت ٞاَمت *هلل ؤمىالي ٖلي الكٍغ٠ ظىص ٖلُىا 

 .٢ُٗت مً ٢هُضة "الىعقان" خغبتها 84م :  : 

 مً ؤعى ٞاؽ ؾحر جؼوع اإلاضوي*َا٥ ٦خابي ًا خمام للمضًىت 
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ٟت - ش ألامشا٫ ، بً قٍغ   :  6الجؼء ، اإلاٛغبو ألاػظا٫ في ألاهضلـ وجاٍع

 (:42-416) ػظل الخُىاهُت للخاط بصَعـ الؿىاوي 

دُاوي  -  :  97-96 م. ،مًمىن ، البٍى

 الخغبت ) (2 في زلى١ الغؾى٫ ) ٞغخى ٧ل٨م بسلى١ الكُٟ٘*ًا ؤّمت اإلاكّغٝ َه

 بٌٗ ألا٢ؿام(و 

 وظمُ٘ اصخابه َل الًٟل واػواظه *نلى هللا ٖلى قُٟٗىا مىالي مدّمضي

 بٌٗ ألا٢ؿام (و الخغبت ) (3 في زلى١ الغؾى٫ ) واوالصٍ

 ا بً ِٖسخى ؾلُاوي ت* و مىالي امدّمض في زلى٢ه َّمت *مٗٓمها َّمت وخاَػ مؼٍّ

ت ان واإلاٍؼ  الخغبت() الكُش ال٩امل ٞاػ بالبَر

 الم*ؤؾُضي بً ِٖسخى الهمام  ؾلُان ألاولُا*هلل ٚحر ٖلُىا*٢ؿمذ ٖلُ٪ ّبٖى

 بٌٗ ألابُاث(و الخغبت )

 الخغبت() نلُى ٖلى الىبي اإلااحي*مدمض قاٞ٘ ؤّمخه ٧ى٦ب إلاالح 

 الخغبت() (98) ُ٪ ًا ًمام الىعيًا زحر السل٤ الُاَغ*نلى هللا ٖل 

  ت ٞاَمت الّؼَغاو الُٟٗت
ّ
 (98) ال٣بى٫ ًا بيذ اإلاسخاع*ؤالل

 ت ٞاَمت الّؼَغا ظىصي بضواي*ُٖٟي ًا بيذ الّغؾى٫ ّٖجي
ّ
 (98) ؤالل

  اثو  :  (99-98) ط٦غ له في الِٗؿاٍو

 ؤؾُضي اخمض مىلى م٨ىاؽ*هلل ظىص ًا بً ِٖسخى 

  ًِٖسخى*ياًٟىا ًا قامش ال٣ضعالُٟٗت هلل ًا الهاصي ب 

 ًا ٢ُب ال٨ما٫*ًا الهاصي ابً ِٖسخى ال جضوػها 

 ؾُضي مدمض الىلي*ابً ِٖسخى ا٠ُٖ ًا ٞدل الغظا٫ 

 م ابً ِٖسخى ٚحر ٖلي ض ٍٖغو َظا الٗاع *ن٠ ال٨ٍغ  الجُض ًٞغ

 *ال٠ًُ ٨ُ٦غمٍى ظىاص الّىاؽو خىا يُاٞ٪ ؤًا ؾُضي ابً ِٖسخى 

  مكا بداظخهو  ؤؾٗض لي ػاع ٢ّبت الكُش ال٩امل*حؿّى١ 

 الُٟٗت هلل ًا الكُش ال٩امل*ؤؾُضي امدمض بً ِٖسخى الىلي 
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 ُذ جىٓغ مً خالي*لُٛاعة هلل ًا الهاصي ُّ    ًا ابً ِٖسخى لُ٪ ٖ

 ؿُاثو  :  (99) في ؤلاصَع

 الخغبت() ًا الىالي مىالي اصَعـ ألا٦بر بمام ألاولُا*ظىص لي بً ٖبض هللا 

  الخغبت() ظّض٥ عؾى٫ هللاؤمىالي اصَعـ ًا خُٟض اإلاهُٟى َه*صزُل 

 الخغبت() ؤواضر ال٨غاًم مىالي اصَعـ*ٖاعي ٖلُ٪ ال جيؿاوي 

 ت ٦جزة ٚحر ٖلي
ّ
 الخغبت() ٖاعي ٖلُ٪ مىالي اصَعـ الىلي*ؤولض الل

 في الجؼولي() الخغبت() الُٟٗت هلل ًا الجؼولي*مىالي بً ؾلُمان بدغ ال٨ما٫ 

(9:) 

  الخغبت() الىناًت() خظع بال٪و ًا ٚاٞل مشلي ٖلى الانالح انػى هىنُ٪*باصع جىب هلل 

  الخغبت() ؾلم ٖلى عؾى٫ هللا*ٖحن الىظىصؾُضها مدمضيو اللهم نلي 

  غاب*نلُى ٖلى جاط اإلاالح ونالة هللا ٖلى الخبِب ؾُض الاعجام ٖلى آله و الٖا

 َى٫ ال٣ُامت الهٛغي() الخغبت() الاصخابو

 الخغبت() الىعقان() ًا خمام للمضًىت*مً ؤعى ٞاؽ ؾحر جؼوع اإلاضوي زظ ؾالمي 

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 (95-93) ال٩اؽ 

 :  3الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 بىظىص ٚؼالي نابٜ *٦ب ؤؾاقي ٧اؽ الغخ٤ُ و عاصٝ للٗك٤ُ َضا٥ نالخه

 (43-38) الؿاقي() الكٟغ ّٖمغ ٧اؽ الغاح

 :  4الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 (28-25) ُٚخت 

 (32-29) ٞاَمت 
- Guessous, le melhoun marocain, tome I : 

* Larmak (les paupières) (texte français) (17-22) 

* Rita (texte français) (63-69) 
- Guessous, le melhoun marocain, tome II : 
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* Fatma (texte français) (51-58) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome III : 

* El kass (le verre) (texte français) (51-57) 

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

 (96-92) ٦ب ًا ؾاقي ٧اؽ الغخ٤ُ 

 :  بؿخان، جىػوث -

  غة* واها ًا حرو*ؾّماو٥ ًا َال٫ ُٖضي مُالفي َػ هاؾ٪ ًا صّعة اإلاداؾً الٛؼا٫ َػ

ىع  اعي* ؾّمُخ٪ جاط البها الَؼ غ اَػ  (58-51) َػ

 م مً قىقي ٖلى الهال٫
ّ
لى آله  *مدّمض زاجم الاعؾا٫*ههلي بالضوام و وؿل ٖو

 (2:3-297) ؾُاصها هاؽ الٗلم ٧ىا٦ب الىعي

- Guessous, anthologie, tome 1 : 

 ت الغما١ ذ بكٞى اقي*ؤلُٗتي ٧ٍى ذ الي جُنهي ٖلى ٞع  (les yeux) الغما١() ًىم ٍع

(176-183) 

 ُٚشت() بىنال٪ ٖلٗكُڤ ًا ام الُٛذ ظىص*ڤىلى اللت ُٚشت مىالحي (Rita) 

(182-191) 

 اهتي و ٠ُ٦ هب٣ى خاًغ *مً ظٟا٥ َا٫ ؾ٣امي*ؤعخمي ًا عاخت ال٣ٗل جغخامي

  (Fatma) . (19-192) ٞاَمت() عوفي ًا الٛؼا٫ ٞاَمت*مؿلُت

 (207-198) ال٩اؽ (Le verre) 

 ؤها في ٖاع اللت *ًا هاؽ الجىص ًا ًٞا٫*ؤؾضاحي اوالص َه بغيا٦م ٖالجى الخا٫

غا الُاَغة  Messeigneurs les descendants du) ؾضاحي اوالص َه() ٞاَمت الَؼ

Prophète) (317-326) 

 :  قهضة، بىدضو -

 (229-222) ُٚشت 

ت اإلالخىن  -  :  صًىان الكُش بصَعـ بً ٖلي الؿىاوي اإلاٗغوٝ بـ"الخيل"، مىؾٖى

 *ض في نالة اإلاهُٟى ؾُض الٗغاب ظمُ٘ آلا٫ والاصخاب*نالة الا و ًا الؿاهي ٍػ

 (68-62) ٖلُىا خ٤ واظبتو لها نهاًت 

 (76-:6) ؤ مدمض ًا عاخت الاعواح*نلى هللا ٖلُ٪ ًا اإلااحي 
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 *اػواظه و ظمُ٘ اصخابت َل الًٟل و اللهم نلي ٖلى الخبِب اإلادبىب الهاصي

 (83-78) اوالصٍو 

 (89-84) ًا ؾُض السل٤ الُاَغ*نلى هللا ٖلُ٪ ًا بمام الىعي 

 (95-:8) َا٥ الؿالم ًا ػاًغ*٢بر الىبي الٗغبي قاع١ الاهىاع 

 *وامضح جاط  ؤ الضاعي بالخب جىب ًا زّخا٫*٨ًٟي للسُا مدخا٫*اجغ٥ الامخا٫

 (99-96) اإلاغؾلحن والبخى٫*عوح ال٣بُل

 (5:-:9) ٞغخىا ٧ل٨م بسل٤ الكُٟ٘*ًا ؤّمت اإلاكّغٝ َه 

 ً  (9:-6:) البكغة*ؤ ٖاق٣حن ؾُضي عؾى٫ هللا نلىا ٖلى اإلاًٟل ٍػ

  ؤ ؾضاحي اوالص َه بغيا٦م ٖالجىا الخا٫*ًا هاؽ الجىص والاًٞا٫*ؤها في ٖاع

غة الُاَغة ت ٞاَمت الَؼ
ّ
 (216-::) الل

 (221-218) ؤها ظُذ ٢انض مىالحي ٞاَمت*بيذ الىبي الٗغبي قاع١ الاهىاع 

  (228-222) لخما٦م*بىظىص٦م ٢بلىوي هللظُذ ٢انض٦م ًا اَل صاع الًماهت َاعب 

 (237-:22) ؤًا الىالي مىالي اصَعـ ألا٦بر بمام ألاولُا*ظىص لي ًا بً ٖبض هللا 

  َالب ي٠ُ هللا ًا الؿبِ الخؿجي ل٪ ظُذ ٢انض ًا مىلى ٞاؽ*ؤ مىالي

 (244-238) اصَعـ بً اصَعـ*ناعزجي ًا خُٟض اإلا٨ّغم َه

  (249-246) السحر*الُٟٗت هلل ًا الجُالليؤها في ٖاع٥ ًا ابً ؤم 

  اعة ٚىر الىظىص الٗلمي*ولي هللا اإلااظض اإلا٨ّغم ذ ظمُ٘ السحراث والؿٗاصة في ٍػ ٍع

 (254-:24) ؾُضي ٢ضوع 

 ا قامش الخمى ٪ ال٨غام*ا٦غمىاً   (258-256) ًا مىالي ٖبض الؿالم باؾاٞل

 (267-:25) زىص ٦خابي ًا خمام للمضًىت*مً ؤعى ٞاؽ جؼوع اإلاضوي 

  ٣غا في نٟغو ا الىعقان اّصي لي طا ال٨خاب*وجبلٛه لٟل  (:26-268) هللً 

  ي خاػث البها والؿغ وألاصاب*عوفي ًا الٛؼا٫ ما ظٟل مً مدبىب خبِب*ؤ
ّ
٢ىلىا لل

يب  (279-272) ؾلُاهت ٖغاٌـ الخًغ مىالحي ٍػ
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  ما ًا هاؽ الهىي قهضوا باًً بال ٞىِذ مً خبِبت*٢ىلىا هللا ًدؿً ٖىن الي

 (283-:27) ؾذى بدبِبه

  عجُب*ٖالجُجي بغيا٥ ؤ عوح عاختي خبِبت*ما بدال٪ ٖىضي ً ى٪ ٍػ ًا الي ٍػ

 (288-284) مدبىب

  ؤها الي بالٛغام قاب قبابي*والٟغا١ ٧ان ؾبابي*هللا ًجم٘ قملي بالباَُت

ٟت الٛؼالت قمٗت الدجاب  (294-:28) الٍٓغ

  يبما ؾباوي في بىاث الُىم ٚحر الخالُٞت*اللت مى  (298-296) الحي ٍػ

 ت ُٚشت مىالحي*ظىص بىنال٪ ٖلى الٗك٤ُ ًا ام الُٛض
ّ
ل
ّ
 (2:6-:29) ٢ىلىا لال

  ًت زضًجت*م٨مىلت البها مً نالذ بالؼب
ّ
 الىدُجتو هىيىا جباٌٗىا ًا البىاث لالل

(2:8-312) 

  اعصٝ للٗك٤ُ َظا٥ نالخه*بىظىص ٚؼالي و ٦ب ؤ ؾاقي ٧اؽ الغخ٤ُ الٗخ٤ُ

 (319-314) ٧اؽ الّغاحنابٜ الكٟغ ّٖمغ 

  بالبها* ال٩اؽ و الغبُ٘ اڤبل بالٟغظاث*٢ىم وؿُابىا َُب او٢اجىا ٖلى هّىاٍع

 (326-:31) الاوجاعو

  اب نابجي ٢اٌـ مً ٢ىؽ
ّ

ؤهاؽ الهىي ٧ان حؿالىا ٖلى ؾباب يغاعي*وك

 (334-328) الٟغا١ الٛؼالت زحرة

  بىا فّي ظاعي*ًىٗم لي بالغضخى قهضوا باًً بال ٞىِذ مً ٖك٤ الجاع*ًا اَلي ٚع

 (:33-336) َٗمل بد٤ الجىعةو 

  ؾلخ٪ باهلل ًا الهاظغ*٢ّهغ مً خالت الجٟا ٠ُ٦ ظغي ههجاع*يهضً٪ هللا زالم

 (345-342) مً الهجغة*زاٝ مً هللا زاٝ ًا ظافي عؾم ٖكحٍر

  جي هبرا*ًا٥ ٖاع  (:34-346) الجاع ٖلى الجاع ًا ام بػاع٢ىلىا لغايُت ػوٍع

  بٗض والٟخه ًا لُٗتي ٚضع*ٖا٢بجي* *ما ٞاصوي بسباٍع ؤما صعي ما الخبِب شّر مؼاٍع

وي مهجىع و بالّخُه 
ّ
 (357-352) الىٟغ*زال

  ٢ىلىا لٛؼالي الُاَغة ُٖٟي ُٖٟي ؤ الٛالُت َظا الخُه ؤ اللت ٦شحر*ما لم ؤ

ى ب  (362-358) هاعي الٛؼا٫ هاٞغة*َا٫ ٖلّي ظٟا٥ ًا َػ
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  ت*اعخم وظضي اخحي و ؾحر ؤمغؾىلي ؾحر بالؿالمت في خِٟ هللا ٢ى٫ للٗظعاٍو

 (369-364) الغوح بالىنال٪ ًا ٦جزة

 *الكٍغ٠ و ٠ُ٦ ظغي لي ًا اَل الهىي في خًغة ؾلُاهت اليؿا الٛؼا٫ ؤم الُٛض

 (376-:36) الٗظعا الىاؾمت*ملى٥ الٍؼً بُجهم يٗذ في ٧اسخي

  ًجي ًا ٖاق٤ اإلاداؾ ٢ماشخي*٢لذ لها ما ه٣ىي و ٢الذ لي بىؾالٟحن وّن٠ ٍػ

ً ؤ ٖاٌكت  (:37-378) هه٠ُ طا٥ الٍؼ

  اؾ٣ي َال٫ ُٖضي نابٜ الاما١*لُلخىا بالخؿً باًخت عا٣ًتو ٦ب ًا ؾاقي*و اػهى 

(382-388) 

 اقي لى ٞع نهيٖ  ُّ ت الاعما١*ًىم ٍعذ الي ج  (394-:38) ؤلُٗتي ٧ٍىذ بكٞى

 ؤها في ٖاع طا٥ اللىن الظَبي  ٞىحي*ً مؿ٪ و بُُب اإلاداؾً ًا مكمىم ٧ل ٍػ

 (399-396) زال٪

  ٢ىلىا لٛؼالي الخايهت عوفي الف طا الجٟا ُٖٟي ٖلى السلُل*ما ل٪ ٖلى الاعؾام

 (3:6-:39) ٚاٞلت*ؤ مكمىم البىاث الٛؼا٫ ًُٞلت

 ٪ى ًا صّعة  هللا ًضوم ظما٫ نىعج٪ ًا مهباح الىالٗاث ؤ الٛؼا٫ ًُٞلت*مً ٍػ

 (412-3:8) البها ٣ٞتي بىاث الجُل

  (417-414) ٖالجي مدبىب٪ خالي مٗاٍ مالي*ًا َلٕى البضع هبا لي ًا البخى٫ 

  ذ بداله*ل٨ّجي باقي وٛكمه  هتر٦ه مضَى٫ و خّغاػ٥ ًا َامى الٛؼا٫*ٖمغي ما ٍع

(418-42:) 

  (436-432) ٍٍؼض٥ جًُٟل*ؤ ؾلُان َال٫ اإلاداؾً ًُٞلتو هللا ًىهغ٥ 

  ًا ً ٚؼالي نابٜ الاهجا٫*نى٫ ببها خؿى٪ ٖلى بىاث ٞاؽ البالي*ًا َال٫ الٍؼ

 (444-438) البخى٫ 

 اع الخغظاث باليؿاًم ى واإلاغام*ٞاح َُب اَػ  (:44-446) ًا الٗاق٤ َظا و٢ذ الَؼ

  ى ام الَؼ ًّ  (458-452) الىٗاًمو الاٞغاح والبؿِ و الهىا و اإلاغام*و الغبُ٘ ا٢بل با

  اهتي و اعخمي ًا عاخت ال٣ٗل جغخامي*مً ظٟا٥ َا٫ ؾ٣امي *٠ُ٦ هب٣ى َاًم

 (464-:45) مؿلُت*عوفي ًا الٛؼا٫ ٞاَمت
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 ام َامى ام*الٛؼا٫ ٞاَمت جاط الاٍع
ّ
ىمت*ؾىص الىىاظل الُ

ّ
 (:46-466) بُا ٚغام ُٞ

  ٪٣ي بٗاق٣ ُه في مالمهو ؤعاًت اإلاال٦ت ًا ٚهً الُاؽ ٞاَمت*ٞع
ّ
ًم زل

ّ
 الال

(472-475) 

  هاصي و٢ذ الؿغوع ٦ب ال٨ِؿان*ًا الي ب٪ الخاَغ َاوي*هللا ًىهغ نىعج٪ ًا

 (479-476) اللت بىؾال٠ ؤمُىت

 *ت ع٢ُتو زُتها و هللا ًىهغ ؾلُان الىالٗاث ٦جزة
ّ
 (483-:47) ع٣ُٞتها الل

 *الٟخذ مً هللا و ٍٟضي لىا عّبي م٘ الىهاعي*وؿٗاوا الىهغ و ما صعي هٟضًىا الشاع

 (493-484) اههاٍعو باإلاًٟل 

  (496-494) الؿالم ٖلى الىبي اإلاسخاع*ؾُضها مدمض جاط البها الُاَغو الهالة 

  ى بمداؾىه و ٚاب ْالم اللُل
ّ
ُاع*و الهباح ججل ذ الىعص و َابذ وٛمت الَا ٖب٤ ٍع

غ*و   (4:4-498) الىعص ٖلى اإلاالح ٌٛغم صًىاٍعو الَؼ

  للُلت البكاًغ هللا ؤ٦بر*ال٩ىن لبـ خالث باَغة*قاٍٞى بؿاًغ الابهُاع*مؼان

 (4:8-4:6) لُلت الاؾغاع

  اخىا في ٢لب و الهىا و ًا مؿٗضَا بحن الاخباب هؼاَت*٠ُ٦ ٦ىذ هخمّىاَا*بالؿغوع

 (514-::4) ٢ّبت ملى٦ُت في واص ٞاؽ

 ٪غ بال ًّ  (518-516) ؤ ٚاٞل مشلي ٖلى الهالح انػى لي هىنُ٪*باصع جىب هلل وخ

  الغباوي*مىالي الخؿً الؼ٧ي الؿلُانهلل الخمض ٖلى عاخت اإلال٪ اإلاىهىع الكٍغ٠ 

 (525-:51) ابً الؿلُان

  اؾ٣ُىا بحن اصواح*قٝى الظَبُت الغاًدت*و ؤؾاقي ٖڤب الجهاع ٞىػ بى٢ذ الؿغوع 

 (:52-526) اللُل اٚكاَاو لبؿذ جىب الٛغوب 

 ٦ب ؤهضًم وٛىم ٞغظت الٗكُت*ؾاٖت الؿلىان ػاَُت*بىظىص اإلادبىب َاب مىاًا 

(532-536) 

  ٨ت ا*و ؤًا مً َى لّىاٍ ٞاع١ الٖؼ ُّ  هصخخ٪ مً ظاهب اإلادّبت عوم الُّبىن*و اؾم٘ ل

 (564-538) ًا مً َى لّىاٍ جىب
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  بػى ٩ًىن قُش ب٣ّىة الٛىانو َى٫ لؿاهه*و ٢ّهغ الٗىان*ًا الي ّٚغاجه هٟؿه 

(566-573) 

  غة*الُٟٗت  (577-574) ال٣بى٫ ًا بيذ اإلاسخاعو مىالحي ٞاَمت الَؼ

  غا ظىصي بضواًا*ُٖٟي ًا بيذ الغؾى٫ ّٖجيمىالحي ٞاَمت  (582-578) الَؼ

 (589-584) الىلي مىالي اصَعـ ًا خُٟض اإلاهُٟى َه*صزُل٪ بجّض٥ عؾى٫ هللا 

 (592-:58) ؤها ٖاعي ٖلُ٪ ًا مىالي اصَعـ*ًا ؾلُان مضًىت الخًغ 

  (596-595) اإلاضص الكامش الٍٗغٌو مىالي اصَعـ الغيا 

 (599-596) اصَعـ بً اصَعـ الخؿاوي الُٟٗت هلل ُٚصىا*ًا مىالي 

  غا قٝى مً خالي*ًا ؾُضها اصَعـ بً اصَعـ اإلااظض اإلا٨ّغم بً ٖبض ًا ولض الَؼ

 (5:3-:59) هللا

 ا ُّ ٖل حر  ٪ ؤ مىالي اصعـَ الىلي*ًا ولض اللت ٦جزةٚ  ُٖل  (5:7-5:4) ٖاعي 

 ا ُّ  (::5-5:8) مىالي اصَعـ ؤلامام*هلل اهٓغ ٞ

  م ٖلى ال٣ٟغا في ٞاؽّٖى٫ هغؾل٪ مً م٨ىاؽ في
ّ
 (618-612) خمى عبي ًا وعقان*ؾل

  ّٖى٫ ًا وعقان الاخباب جغظ٘ مً بهجت ٞاؽ*هللا ًصخب٪ في الىجاة بجاٍ الؿغ

 (632-:61) بمىالي اصَعـو الّٗباسخي*

 (639-634) مً ؤعى ٞاؽ ؾحر ؤ وعقان بالؿالم*ػوع الهمام ؾُضي بىِٗسخى الىلي 

  (644-:63) الؾُاصي*اوالص الهاصي باإلاهضيًا ٚاصي للغباٍ َا٥ ؾالمي 

 اعة*عّصوي ب٨ما٫ اإلا٣هىص ٠ُ٦ َالب  (648-646) ًا الهاصي بً ِٖسخى ظُذ للٍؼ

 مىالي الهاصي ً  (652-:64) هلل الخمض ػعث قُذي ًىم الُٗض*ؤ ّٚىام الؼاًٍغ

 (657-654) ؤؾُضي بىِٗسخى بدغ ال٨ما٫*مىلى م٨ىاؽ الّخاً٪ الهاصي 

  ُذ ُّ  (661-658) جىٓغ مً خالي*الاٌٛاعة هلل ًا الهاصيًا بىِٗسخى ل٪ ٖ

  ا*َظا الٗاع ُّ ٖل ٚحر  ض ٖاٍعو ي٠ُ ال٨ٍغم ًا بىِٗسخى  ض ًٞغ ُّ  (665-662) الج

 (:66-666) ٚاعة ًا بىِٗسخى واضر الاؾغاع*ظىص ٖلُىا هلل بالىٓغة 

 (674-672) ٚاعة هلل ًا الىلي*ػاوڤىا في زما٥ ًا مىلى م٨ىاؽ 
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 *(679-676) الىاؽال٠ًُ ج٨ُغمٍى اظىاص و ظُىا يُاٞ٪ آؾُضي بىِٗسخى 

 (682-:67) ؤؾُضي امدمض مىلى م٨ىاؽ*هلل ظىص ًا بىِٗسخى 

 (688-684) ؾُضي امدمض الىلي*بىِٗسخى ا٠ُٖ ًا ٞدل الغظا٫ 

 (693-:68) الُٟٗت هلل ًا الهاصي بىِٗسخى*ياًٟىا ًا قامش الًٟل 

 ض الخمل ّٗ ڤ  (698-694) ٢انض خغم الىلي*ؾُضي بىِٗسخى م٘ عظا٫ اَل هللاً 

 املىا باإلخؿان  (6:2-:69) بغيا٥ ًا الهاصي بىِٗسخى ُٚصىا*وا٦غمىا ٖو

 (6:6-6:4) ؤ٢ُب ال٨ما٫*ًا الهاصي بىِٗسخى ال جضوػها 

 ًاعة هلل ًا مّٛىم الؼاًٍغ  (711-6:8) ًا بً ِٖسخى ؾلُاوي*الٚا

 ا ُّ  (714-712) ؤالكُش بىِٗسخى الؿلُان*ظُذ ٢انض٥ جىٓغ ٞ

  ابىِٗسخى قامش ُّ  (718-716) الىالًت*صازلذ ٖلُ٪ بالىبي ظىص ٖل

  او ؤبىِٗسخى قامش الًٟل*مىالي امدّمض ظىص لي ُّ  (722-:71) اٖجى ب

 *ت ا بىِٗسخى ؾلُاوي*مىالي امدمض في زلى٢ه َّمت ومؼٍّ  ما آٖمها َّمت خاَػ

ان  ت و الكُش ال٩امل ٞاػ بالبَر  (728-724) اإلاٍؼ

 ا ُّ  (733-:72) ؤؾُضي بىِٗسخى الهمام*هلل ظىص ٖل

 (738-734) هلل ظىص ًا ؾُضي بالّٗباؽ*ؤ الؿبتي بً ظٟٗغ ٖؼ باب السمِـ 

 (744-:73) الُٟٗت ًا الجؼولي*مىالي بً ؾلُمان بدغ ال٨ما٫ 

  ب بىِٗسخى الىلي*٣ًى٫ لل٠ًُ اهذ م٣بى٫  بّغواًل ؾُض اإلاذجىب ٢ىم جٚغ

(746-74:) 

 حن  (754-752) هلل ظىص ًا الهمام الغّباوي *ؤ قامش ال٣ضع ؾُضي بىؾٚغ

  (759-756) اّباَاو ؤمىالي ٖلي الكٍغ٠ ظىص ٖلُىا هلل*في ٖاع اللت ٞاَمت 

 (763-762) ظل الىٓام وؿخٟخذ باؾم هللا*ؾبدان ٖالم السُٟت 

- Guessous, Anthologie, tome 2, texte arabe et traduction de : 

  ى اع الخغظاث و ًا الٗاق٤ َظا و٢ذ الَؼ  الغبُ٘() باليؿاًماإلاغام*ٞاح َُب اَػ

(269-27:) 
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 : و جيؿب له ٦ظال٪

 ٪َا٥ طا٦غ*بظال٫ لجا ُّ ي خ
ّ
 ًا لُلت ال٣ضع*٧ل لخٓت مّى٪ بؿغاع ٖامغة*ًا ؾٗض ال

 لُلت ال٣ضع() الُٗٓم ًا لُلت الاؾغاع

53. BEN ALI Kaddour (كذور بً علي) 

De Fès, 19e, frère de Driss Benali El-Hench. Auteur comique  
et satirique. 

 .213 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  ٟحن ُّ ي الخحن انػى ا٢ىالي*ؤؾُضها*عشخىا ِبىا شخي مه
َ
ؤجي هد٩ي ل٪ ما ْظغي ف

ي ٚىمي ؾمحن ّجِ
َُّ اظحن*ول

ّ
 (322-:31) الُاظحن() واّصاو الُ

- Guessous, Anthologie, tome 2, texte arabe et traduction de : 

  ًا مً ٌؿٛا ل٣ىلي ؤؾُضها عشخىا بىا شخي مهُٟحن و اصاو الُاظحن*ولُجي ٚىمي

 الُاظحن() ؾمحن

54. BEN ALI El-Mesfioui Mohamed ( محمذ بً علي املضفيىي) 

Poète d’Asfi, né vers 2974-64 et mort en 1931. A vécu à la fin de 
sa vie à Salé. 

 :  جغظمت الكاٖغ و هو، ًٞ اإلالخىن الكُش اإلاجضص اإلابضٕ في ، مٗىِىى -

 ُىا بٗض الٟغا١ و ع٦بىا َىمىبُل  *ؾٗضي ػاعججي خلُلتي لٛؼا٫ ؤم صال٫*و َػ

ىا بالجمُ٘ ٞالضهُا ٖغى و َى٫   (:46-463) ٢هُضة الُمىبُل() وحؿاٍع

 .379-378 م.، 456ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ى*٦ب السمغ ًا ؾاقي
ّ
نهىي *هي زلُلتي واها ببهاَا ٖك٤ُ*واؾ٣ي جاط الباَُاث ع٢

ت ُّ ت() مهباح الىالٗاث لٛؼا٫ ع٢ ُّ  (35-34) ع٢

 ًا *ّٚضعي ٧اسخي*بحن مداٞل لٛغاؽ*باإلاضام اؾ٣ُجي ًا عاًت الّىهغ ًا باقت لٗىاؽ

ٟت الاؾم ًا بىصال٫ ّٖباؾت  (37-36) ّٖباؾت() ٍْغ

 ت َكىمالّؼاًغ *فى آمان هللا للىظُبت بؿالمي
ّ
 (235-234) َكىم() الل
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- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », jeudi 22 novembre 2001, 
page 11, texte en transcription et traduction de : 

  ض بُا للضاع بالخؿان ٦غمجي و ال ج٨تر يُٟ٪ ؤظاعي قبٗجي و لِـ حٗمل بكىاع*ٍػ

 الؼعصة() ًَغة

دُاوي  -  :  98-97 م. ،البٍى

 الخغبت() نلُى ٖلى الىبي مدمض*٦جز الاؾغاعؾُض الابغاع*الهاقمي الٗضهاوي 

 نلُى ٖلى الكُٟ٘ الكاٞ٘*جاط الابغاع و قاع١ الاهىاع وٗم الكٍغ٠ الُاَغ 

 الخغبت()

 ًالٍؼ ً  الخغبت() ؤٖاق٣حن هبِىا*نلى ٖلى اخمض َه ٍػ

  ت ٞاَمت
ّ
ُٗت ال٣ضع*ؤالل ٟت اليؿب ٞع غا*بيذ قُٟ٘ َالب لُٛاعة*مً قٍغ الَؼ

 الخغبت() الىعي الٗغبي قاع١ الاهىاع

 الخغبت() ي٠ُ عّبي في خ٤ هللا ظىص ًا اإلاسىتر ابً ِٖسخى*و ظىصلي ًا مىلى م٨ىاؽ 

(99) 

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

 (261-257) ٦ب السمغة ًا ؾاقي 

 (267-262) باإلاضام اخُُجي ًا عاًت الّىهغ ًا باقت لٗىاؽ 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  ام*بالبىاث الي ػاعووي ُّ اوي و الٟغح و الؿغوع و اإلاغام*خحن ظاصث ل الؿٗض ٞو

 (347-342) الدّجام() وصاعوا المت

 ت مىالحي زّضوط
ّ
 ٢ا٫ ل٨م َُٗىا لبىاث*بىصال٫ الٗظعا ؾلُاهت اليؿا زضًجت*الل

 (:34-348) زّضوط()

- Guessous, anthologie : 

  غة صاث ىا ؾٗضي ػاعججي زلُلتي َػ ىمىا َُب لٟغاح وع٦بىا َىمىبُل*وحؿٍغ السا٫*ٚو

ى٫   (537-548) (L’automobile) الُىمىبُل() بالجمُ٘ ٞالضهُا ٖغى َو

 ض بُا للضاع بالخؿان ٦غمجي و ال ج٨تر *يُٟ٪ ؤظاعي قبٗجي و لِـ حٗمل بكىاع ٍػ

 (547-558) (Le festin) الؼعصة() ًَغة
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 :  28-8 م. ،الؿغ اإلا٨ىىن ، الؿىسخي -

  و الؿالم ٖلى بمام الاعؾا٫*الغؾى٫ اإلااحي َه هللا عؾله الهال 

 :  قهضة، بىدضو -

 (2:-98) الؼعصة 

 *اعخمي ًا عاخت ال٣ٗل جغخامي*مً ظٟا٥ َا٫ ؾ٣امي*٠ُ٦ هب٣ى خاًغ و اهذ مؿلُت 

 (8:-4:) ٞاَمت() عوفي ًا الٛؼا٫ ٞاَمت

  ىب*ًا اإلادبىب*ًا الي مً الٟغا١ ٖلى الُٗىن  اإلادبىب() ٚاًبعوٝ لي ب٨ما٫ اإلاٚغ

(::-211) 

 :  3122، صًىان مهغظان ؤٚىُت الكٗبي -

 (24-22) باإلاضام اؾ٣ُجي ًا عاًت الىهغ ًا باقت الٗىاؽ 

 .225-224 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

ت اإلالخىن  -  :  صًىان الكُش مدمض بً ٖلي اإلاؿُٟىي الضمىاحي، مىؾٖى

  بي*هؼوع َه مهباح ألاهبُا اإلاجخابًا ؾام٘ الضٖا ٦مل لي  (05-74) ٚع
 (07-05) الهالة و الؿالم ٖلى قُٟ٘ الٗباص*ؾُضها مدمض ٦ه٠ الشىا اإلااظض 
 (04-00) جل٠ُ بىا ًا باعي*و ٦ُٟىا َم الٟاهُت و َم الاوػاع 
 *ًا اإلاخٗالي* ًا الل٠ُُ و لم ًؼا٫ عوٝ وال٠ُ في ما هؼ٫*ًا الٛجي طو الجال٫ 

 (50-05) هغواو صون حُُٗلت باالمُاع اؾ٣ُىا
  (55-54) هجليجاًب هلل مً ظمُ٘ اٞٗالي واٖمالي*و طهىبي و ما ظىاث 
  (47-45) ًا الكافي حكٟي َظا الكٍغ٠ لآلن*يهخىا ولبذ في َى٫ الؼمان مًمىن 
 (44-40) ًا الخًغة نلُى ٖلى الىبي الٗغبي*ؾُضها مدمض ٦ه٠ الشىا اإلادبىب 
  الهضي اإلا٩ي مدمض ناخب الكٟاٖت ًيبٕى الجىصنلُى ٖلى اإلاًٟل الهاصي*ٖحن 

(45-38) 
 (35-30) ًا قاٞ٘ السال٤ً وٗم اإلاهخاص*ا٦غمىا ًا عؾى٫ هللا بالؿٗاصة 
 (58-55) الهالة ٖلى اإلاهخاصي*يُا زماصي*ٖحن الهضي و عوح ٞااصي*قُٟ٘ الٗباص 



101 

 ًفي خما٥ ُٚشجي ًا قٟ٘ ألمام ًا اإلااظض*ٖىض الهغاٍ ٨ٞجي ًا الًُٟل  ڤػا

 (55-50) الهاصي
  ا ًا الًُٟل الهاصي*مً ًٞل٪ هبػي لخما٥ ظُذ َاعب ًا بدغ الجىص و الٞى

ضا  (550-555) ج٨ٟجي مً الٖا
 (555-554) قا١ قىقي إلا٣ام الهاقمي اإلاهخاص*ًا اإلاىلى ٦مل لي مً زىا٥ ػاصي 
  (551-555) مدمض*ٖحن الهضي اإلا٩ي ؾُض الاؾُاصؾٗضي بؿُضها 
  ًا ناخب الكٟاٖت َه*لّي ج٩ىن في اإلاُٗاص*ط٦غ٥ لل٣لُب هؼاَت*ًا ؾُض الىعي

 (554-558) اإلاهخاص
 (515-555) ًا َه ؾُض الىظىص*نلى هللا ٖلُ٪ ًا جاط الهضي 
 (517-515) ُٚشجي ًا قاٞ٘ الٗباص*ًا اإلاهُٟى ظُخ٪ ٢انض*ًا عؾى٫ هللا اإلاضاص 
  (513-510) اللهم نلي ٖلى الُاَغ*َه الهاقمي بدغ الجىص قامش الشىا البكحر اإلابروع 
  (575-515) نلُى وؾلمى ٖلى الىبي اإلاسخاع*مدمض قاٞ٘ الىعي ؾغاط الىىع 
  نلُى ٖلى اإلاسخاع*الامجض قاع١ الاهىاع*عوح الظاث و الاؾُاع*َه ؾغاط الىىع 

 (507-505) السلى١()
  ضو في نالة الخبِب الًُٟل اإلااحي  ًا خًاع*مدمض الىبي اإلاسخاع*٦جز الاؾغاع*ٍػ

 (555-500) اإلااظض اإلابروع*مً ظا بكحر
 (557-558) ًا وٗم الهاص١ البكحر*نلى هللا ٖلُ٪ ًا باهي الهىعة 
  (555-550) ذ ُٞ٪ ؤؾغاط الىىع*ًا اإلابروع*٦غمجي بالُٟٗت هلل ًا الُاَغڤػ 
 ً(555-554) ًا َه ؾُض الىظىص*مىٗجي مً هاع الخمغا الخاع٢ت ڤُٞ٪ ػا 
 *واه٣ظوي ًىم  ًا مدمض ًا خبُبي*َالب ُٖٟت مً خؿاه٪*اقٟ٘ فّي ًا الٗغبي

 (548-545) اإلاهال٪
  اللهم نلي و ؾلم ٖلى ٖحن الغخمت قُٟ٘ الىعي زاجم الاعؾا٫*وٗم الهاصي

 (543-540) َُب ألانل*مً ال زل٤ الجلُل في السل٤ بداله
 (535-545) ًا الخًغة نلى ٖلى بمام الاعؾا٫*ؾُضها مدمض مً ال زل٤ مشله 
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 الىاقٟت مً ) الهالة والؿالم ٖلى بمام الاعؾا٫*الغؾى٫ اإلااحي َه هللا عؾله

 (555-538) الى٣ِ(
 555) اللهم نلي ٖلُ٪ ًا الخبِب اإلاضاوي*ًا مدمض قاٞ٘ الىعي جاط بً ٖضهان-

551) 
  جغخُل ) ٖلى بمام الا٧ىان*ؾُضها مدمض ٦ه٠ الاؾغاع ألامحنالهالة و الؿالم

 (155-558) الكمـ(
 ت() نلى وؾلمى ٖلى ؾُض الش٣لحن*مدمض قاٞ٘ الىعي ُٖٓم الكان  الجٍٟغ

(154-157) 
 (153-150) ًا اإلاهُٟى لُ٪ ق٨ُذ*ظحروي مً نهض الىحران*ًا الٗضهان 
  في َه*ًا مً ٚىاٍ ًبلِـ و ٦ثر زُاٍ*و يخى مشلي يهىي الٟاهُت ؾاهي ڤػاو 

(155-111) 
  ت*جاط بً ٖضهان*ٖحن الغخمت مهباح نلي ًا ٧ل مً خًغ*ًٖ قاٞ٘ البًر

 (113-118) الاهبُا ؾُض ألامت َه
 (185-115) ًا الٛاصي هلل الا ونلذ َُبت*بلٜ ؾالمي لكُٟ٘ الىعي الٗغبي 
  (185-188) ال هلذ ونا٫*و٠ُ٦ وٗمل ًا هاؽ الخا٫قا١ قىقي إلاغاؾم لُلى*و 
 (175-184) مً الٛغب حؿحر بال٨خاب ًا اإلاغؾى٫*ونله للمهُٟى ناخب الغؾالت 
  ما باقي مً جصخب*مً جبػي ًا عاسخي جهاخبه*جًخى ٖىضٍ ٖضو وال ٌٗمل

 (173-178) بالصخبت
 (105-175) (وناًت) ال ج٣ىِ مً قضة م٘ َمىم الؼمان*عخمت عبي مىظىصة 
  (105-108) ًا ٟٚاع الظهىب بغخمخ٪ حٟٛغ لّي*و اعخم في نهاع همىث ٢بري 
 ٪ض في ٖكغجه و اب٩ي ٖلى اٞٗال  جىب ًا ٢لبي ظّىب ٧ل مً ضخ٪ لُ٪*ال جٍؼ

 (158-104) (5الىناًت )
 ٪(1الىناًت ) جىب ًا عاسخي و اعظ٘ ال ج٩ىن ٚاٞل*٤ُٞ و اهٓغ بٗض الؿهى لكحن ٞٗل 

(150-153) 
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  (141-155) يهضً٪ًا ال٣لب اؾخٟٛغ هلل وعظ٘ ًٖ ٢بذ اٞٗال٪*عبىا للُاٖت 
 (140-148) بكغي ل٩ل مً نام قهغ عمًان*الٛجي ٌؿ٨ىه في الجىت 
 ًا مً َى ٚاع١ في الاوػاع*جىب و اؾترظ٘ هلل*ٖى٫ بالؼاص م٘ الغخُل*ما صاًم بال هللا 

(144-145) 
  ضمىلى م٨ىاؽ الهاصي*ًا بً ِٖسخى هلل ٞ٪ َظا  (138-135) الٍٟغ
  ُٟ٘غا*بيذ ق ٟت الاوؿاب الا لها هٓغ*مىالحي ٞاَمت الَؼ َالب الاٌٛاعة*مً قٍغ

 (134-130) الىعي الٗغبي قاع١ الاهىاع
  ًال٠ُٗ هلل ُٚشجي ًا ؾلُان الٛغب ؾُضها مىلى بهجت ٞاؽ*ًا مىالي اصَعـ ب

 (155-135) اصَعـ*بٗالظ٪ ًا الٛىر ظبر تهغاسخي
  اإلاكِكُت() ؤمىالي ٖبض الؿالم ًا بً مكِل*ًا مىالي الٗلمي ًا مىالي الٗلمي*ٚحر 

(155-151) 
 ظىص ًا ؾُضي ٖبض هللا*ًا الىالي ًا بً خؿىنهُبتي ؾلُاوي*ًا ٖماعة بهجت ؾلىان 

(158-153) 
 ؿُت ) وخىا ظُىا يُاٝ مىالها اصَعـ*بً ٖبض هللا الكٍغ٠ الخؿاوي  (1ؤلاصَع

(155-855) 
  وػان*ٖاملى مً ظال٨م باؾِ الُضًً*صزُل َه ظُذ ٢انض٦م ًا اَل صاع

ً ً ٧ل ٍػ  (858-855) اإلاًٟل ٍػ
 (854-850) بٚاعة ًا بدغ ال٨ما٫ ًا بً خؿىن*هلل ظىص بالُٟٗت ًا ؾلُاوي 
 ًا الخُجاوي ٖامل طا الاخىا٫ جبري*مىالي اخمض ظىص لي بامالي*صزُل ظض٥ عؾى٫ هللا 

(855-855) 
 اضخي*مً ٞا١ اع ؤجي حكٝى ًا مً ال قاٝ ٍع  (857-858) بيؿاًمه ل٩ل اَػ
 (815-850) هلل ًا الُالب هؼ٫ لّي بغوط ٞالي*ٖاعي ٖلُ٪ لخخه ز٠ٟ لي ق٩ى٫ ٞاله 
 *اع*ُٞ٪ اظخمٗىا الاب٩اع م  نىلي نىلي بمداؾى٪ ًا ٖغنت الاَػ َامى والٍغ

م الُاَغة يب والٍغ ت ٍػ كت والًاٍو حرو*َٖى  (815-815) (5الٗغنت ) َػ
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  ىمىا ٚاًت اإلاغام٢لٗت بيُتها بالخ٨مت  للباَُت ٚؼالي ؤمالي*في وؾُها صزلىا ٚو

 (887-814) ال٣لٗت(
  ؤف عا مً ال ٚىم ٞغظخه و٦ما٫ الؿلىان*وججّزٍ في وؾِ ٖغنتي بحن بضوع

ً*وها٫ باالٞغاح والغيا واوفى باإلاًمىن   (883-880) (1الٗغنت ) الٍؼ
  جي ًا باقت اليؿا ولٟي مذجىبت*ًا ًا جاط السىصاث ًا َال٫ هبا مً الاحجاب*ػوٍع

ً ًا ٚؼالي ًا مؿ٪ الجُب  (878-885) مهباح الٍؼ
 (5اإلادبىب ) عوٝ ًا مدبىبي وج٨ٟغ اإلادبت*واف الخبِب ٌٗافي بالجٟا خبِبه 

(870-873) 
  هبُٛ٪ ؤمغؾىلي حؿحر ب٨خابي*العؾام ؾىص الاَظاب*جاط الاب٩اع خبِبت*لها ج٣ى٫

 (805-875) ػوعي عؾم اإلادبىب
  ىب*ًا اإلادبىب*ًا الي مً الٟغا١ ٖلى الُٗىن ٚاًبعوٝ لي ب٨ما٫  (1اإلادبىب ) اإلاٚغ

(808-807) 
  قٕغ اإلاىلى مٗا٥ َالب ُٖٟي ًا نابٜ الاَظاب*ال ججُٟجي بال ؾباب*عوفي ٖجي

 (803-800) بكحن َالب ًا مىالحي الُالبت
 يب*واف الخبِب ٦ُهجغ ًا جاط البها خبِبه  ٢ىلى ل٩ى٦ب اَظابي*بىؾالٟحن ٍػ

(805-851) 
  ال٫ السىصاث*مىالحي ازخت َو واظب جُُٗىا ًا ظم٘ الٗىاوـ زىازت*هي ٞو

م الُا٢ىث  (854-858) ظمهىع البىاث() مىالحي الباَُت الٛؼا٫ ؤم الُٛض*م٘ الٍغ
  واظب جُُٗىا ًا البىاث*بىصال٫ الُٗغ ؾلُاهت البىاث زضًجت*اللت مىالحي

 (845-855) زضوط
  ٚؼ ً الي الخاظت*َاوي لىنال٪ هغججا*ًا جاط الىالٗاث ُٖٟي بٗالجي*ًا َال٫ الٍؼ

 (840-848) ؾىص الؿال٠ زضوط
  اث ٞاعخت*مً نهىي ولٟي ٢الذ لي بىصواح*ٚضع ٦ِؿان الغاح*مهباح اإلاىلٖى

 (845-844) زلُلتي بىجِخحن ٞغوح
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 ٞاعخت ً  ٦بي ًا بىصال٫ مً ٦ٟ٪ وكغب عاحي*َُا ٢ىة الغوح*ًا م٨مى٫ الٍؼ

(835-837) 
  (835-830) الٗىاوـ ػبُضة*ولٟي ؾلُاهت الُٛاصههغو ًا المت 
 *ًا بىاث بالصي ههغو اإلاال٨جي عاخت الٟااص*ولٟي باقت الُٛاص*٧ى٦ب جماصي 

 (855-834) ٖاوسخي بىؾال٠ جاط البىاث مؿٗىصة
  ىع*ما ل٪ ٖلى الاعؾام غة الؼاَغة ػوعي عؾمي ًا زلُلتي بىصواح َػ غة ًا َػ َػ

حر  (858-855) وَاظغة*ًا جاط الىالٗاث بىجِذ َػ
  اعي*جغججا٥ بىاث الجمهىع*ًا م عوى اَػ اع*اخحى بالؼوعة ًا الٍغ ولٟي صوخت الاَػ

ىع   (755-850) بىصواح َػ
  حن في َٝغ ؤف عا مً ال قاٝ الاب٩اع*زغظىا مً سٛغ ؤؾٟي*يلىا بالٟغظت مخجَز

 (755-755) الؼزاع*ؤف عا مً ال قاٝ الاب٩اع
  ام بالجهغ*مهباح غةالػم جُُٗىا ًا الاٍع  (758-755) الىالٗاث ولٟي َػ
 ههغو جاط البها الٟاًؼ مهباح الىالٗاث ٦جزة*مً ٞا٢ذ ٖلى الٛحر بالخؿً وجمُاٍػ 

(750-754) 
 *باإلاضام اؾ٣ُجي ًا عاًت الىهغ ًا باقت الٗىاؽ*بحن مداٞل الٛغاؽ*ٚضعي ٧اسخي 

ٟت الاؾم ًا بىصال٫ ٖباؾت  (711-755) ًا ٍْغ
  الٗىاوـ*عّصٝ لي باإلاضام ّٖمغ ٧اسخي*ال ج٩ىن ٖلى السمغ ّٚضع ؤؾاقي و اؾ٣ي المت

 (715-718) خَغـ
 (785-714) ههغو خمالت الؿ٠ُ الخاٞٓي*ٞاَىت مىالحي طاث البها اإلادّٟى 
  خاًٟحن ٞى١ الخؿ٨ت ٪ ؾلخ٪ هلل الف جب٩ي مً صون ؾباب ًا الكمٗت*و صمٖى

 (784-785) جّضاٞ٘
  مً لحها البىاث باٌٗىا*قهضو ًا هاؽ الٛغام باًّجي مملى٥ الٛؼا٫*  طاث الٍؼً اإلاُبٕى

 (775-785) مهباح الىالٗاث ولٟي عبُٗت
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  ًؾا٠ٖ ٚغى اإلاٗكى١*ًا الي مشلي في الىٓغة ٖك٤ُ*لُ٪ الباهي ٌؿ٣ي*م

 (775-778) السمغة الضا٤ٞ
 عّصٝ ؤؾاقي*واؾ٣ي ؤَل الهىي ٖٓماث الٗكا١*الٗغاقي في ٖغاقي ج٨ب بمىا٣ٞت 

(774-705) 
  ب٨ما٫ عيا٥ ٖلى الٗاق٤*و خُُجي بالىنا٫ ًا وٗم اإلاٗكى١ عوٝ و ا٠ُٖ 

(708-700) 
  مً طً٪ السمغة الضا٣ٞت*ٖللجي ًا ناخب الههُبت واعالي ٞىجل الىع٤ٍ*ما خض

 (705-704) اإلاالٝ ٞا٣ًت*عصٝ ٧اؽ اإلاضام و اؾ٣ي ًا ؾاقي
  عاصٝ واؾ٣ي ؤَل الهىي ًا ؾاقي*و ٦ب لي السمغ الباقي*َاث لي واماللي ٧اؽ

*٤  (750-755) و اٖمل ٚغى الٗاق٤ البًر
  ى*هي زلُلتي واها ببهاَا ٖك٤ُ*نهىي

ّ
٦ب السمغة ًا ؾاقي*واؾ٣ي جاط الباَُاث ع٢

 (755-754) مهباح الىالٗاث الٛؼا٫ ع٢ُت
 ٪(745-745) ًا ٧امل البها قا٧ي مً زال٪*خً واق٤ٟ وا٠ُٖ بغيا٥ ًا اإلال 
  ي بغيا٥ ُٖٟي ٖلى الغيا بمجُ٪ ؤولٟي مباع٦ت*هٟىػ

ّ
بؿاٖت مباع٦ت*و هىل

 (735-744) ؾاٖض مبرو٥
  ًا مغؾى٫ ٚؼالي*٧ان جىنل مهباح الىالٗاث السلُلت*هلل ٢ى٫ لها ػوعي

 (733-738) السلُل*ًا ؾلُاهت البىاث ٖاوسخي الٛؼا٫ البخى٫ 
  ٪ُٖٟي بغيا٥ ًا قٗإ اإلا٣لت*ٖالججي ًا عوح اصزالي*َظي مضة عظُذ لىنال

 (755-735) ًا السلُلت
 م البخى٫*٢ى٫ لها ػوعي السلُلؾح  (757-758) ر ب٨خابي ًا مغؾى٫*ؾلم ٖلى الٍغ
  ُٖٟي ٖجي ًا بىصال٫*ػوعي ًا وٗم الٛؼا٫*واخُُجي باو٢اث الىنا٫*ًا ولٟي

 (753-750) الًُٟلت
  مغؾى٫ ؤمُىت ظاوي*عؾلخه جاط الب٩اع ب٨خاب*ج٣ى٫ ًا زلُلي البض ججي إلاغؾمي ال

 (058-755) جخُٗل ٧ان ٦ىتي قا٤ً لىنالي
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  ؾال٠ السلُلت َاح لي و ال بان زُاله*باف هجاوب م٨مىلت البها بىجِذ البخى٫*في

 (051-050) ًىم ٖلُه حؿا٫
 زلسا٫ امُىت بىصال٫*ٚاب ٖلي اهجاللي*٠ُ٦ هضًغ الا حؿالجي مىالة السلسا٫ 

(058-015) 
  ا ٦ب ؤؾاقي ٧اؽ اإلاضام ما باقي مً ٚحر الغواح قٝى الظَبُت*ٖؼمذ بؿَٟغ

 (013-018) وب و ٖلحها ٚلب اللُلللٛغ 
 اهذ اًامي*بىظىص اللت بىصواح الُام*ػاعث عؾمي جاط البىاث ُٞىمت  (081-015) ٍػ
 ٢ىلى إلاً ظٟاث او٧اعي ؾلُاهت الٗىاعم*ػوعي مغاؾم زلُل٪ ًا الٛىا٫ ٞاَمت 

(088-080) 
 هاؾ٪ هاؽ الهىي ؾماو٥ َامى*واها ًا الٛؼا٫ ٞاَمت ؾمُخ٪ جاط البها ُُٞمت 

(084-075) 
 هاؾ٪ ًا بىصال٫ ؾماو٥ وٗذ الضامي*بىصواح الُام*واهاًا لُ٪ ه٣ى٫ ٞاَمت 

(075-078) 
  هلل ؤعاخت ال٣ٗل ًا مهباح هُامي*ػوعوي لغؾامي*ؤها اإلاٛغوم في ظمال٪ ًا ولٟي

 (073-070) قامت
 ام  َالذ الُٛبت ًا َكىمت*ُٖٟي بغيا٥ ًا الٗظعا ػوعي اإلاغاؾم*ًا باقت الاٍع

(075-001) 
 ً*ام*اللت َامى  ا اَلي ٖظعووي بّي ٚغام ولٟي ؾىصة الاهُام*مً نالذ ٖلى الاٍع

ىمت
ّ
 (005-008) باقت السىصاث َال٫ الجما٫ ُٞ

 جي ًا بىصال٫ ُٞىمت  (003-004) ُٖٟي ٖلى الغيا ًا ولٟي ُٞىم*ػوٍع
  ُٖٟي ٖلى الغيا ٧ىوي ٖلى الٗك٤ُ ٢اصمت*الٛؼا٫ ٞاَمت*َظا شخا٫ واها

 (057-005) َامىهغظا٥ ؤبىصال٫ 
 م ُّ ً العجمي*ٖحن قهلت وزضوص مىعصًً والكٟغة مى  (055-050) ًا َال٫ الٍؼ
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 *ام*ؤمهباح السىصاث ػع١ الؿال٠ عخمت  قٕغ هللا مٗا٥ ًا ٚؼالي باقت الاٍع

 (045-054) اعخمي ٖبض٥ ًا زلُلتي و الغاخم مغخىم
  ٪مت*ؤاللت خلُمت*وانلي خبِب اخحي ٢ىلى لٗاوسخي مً هجغث عؾمي بال ظٍغ

 (047-045) بالؼوعة مغاؾمه
 (045-040) بٛغام٪ ًا ُٞىمت*عوٝ ًا ٖالط طاحي واظُجي للغؾام 
  بي وهللا ؾاٖت مباع٦ت مؿٗىصة ظاص الخبِب واحى لغؾامي*ا٠ُٖ بالؼوعة ٧امل

 (030-035) البها و اَضالي مكمىم
 *ؤف عا مً ال قاَض ًىم ظاججي الٛؼا٫ ؤم ٧لشىم*واٖؼ بىاث الُىم*اللت قامت 

 (051-034) ٦ظا٥ َكىمت وعخُمى واللت َامى
  م ل الىقام*باف حٗمل في زض الٍغ ُّ ض ه ًا الدجام الا ٦ىتي لبِب في نضع الُام*ٍػ

 (551-058) زا٫ و قامت
  الخبؿُمت*ًا ً ام*ًا مهباح الىالٗاث ًا ٍػ ُٖٟي ًا ولٟي الباَُت ًا باقت الاٍع

 (555-558) عوح نُاعي و عاختي الٛؼا٫ خلُمت
  (555-554) م٨مىلت اإلاداؾً ُٞىمت*جاط السىصاث ٞاَمتاههغو 
 هلل ًا الىقام اؾ٠ٗ ٚغى الٛؼا٫ َامى*في زضَا السا٫ وقامت بُضً٪ وقمه 

(555-557) 
 اههغو بىؾال٠ اللت قامت*م٨مىلت البها مً نهىي ؾلُاهت اليؿا اٖؼ بىاث الُىم 

(550-554) 
 *َظا شخا٫ واها هغظا٥ اُٖٟي ٖلى الغيا ٧ىوي ٖلى الٗك٤ُ عاخمت*ًا الٟاَمت

 (511-555) ؤبىصال٫ َامى
 ام ؤمُىت*ٖيسخي ولٟي بىجِخحن  ًا بىاث بالصي اههغوا اإلاال٩اوي*مً نهىي باقت الٍغ

(518-515) 
  عوٝ ًا ؾلُاوي و اٞجي يُا امداوي*ػوع م٩اوي وكاَض٥ باُٖاوي*ًا الباهي

ً  (585-514) مهباح الٍؼ
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 ؤمحن*هغظا٥ والل٣ا هخمّىا*ًا بىصال٫  ػوعي مغؾمي ًا ولٟي واه٩ي الالًمحن*ؤاللت

 (587-585) مُىت
  اههغو مهباح اُٖاوي*الىظُبت م٨مىلت اإلاداؾً*مً ال وؿاججي بؼوعة و خُاة

ً*ولٟي مّىاهت  (583-580) مغؾمي مً ٞا٢ذ ًٖ ٧ل ٍػ
 *ٍومٗاًا ًا مال٩ي  ٣ًٌ ٨ٞغ٥ ًا مضًم ٦ب السمغة الَل الهىي و ٖمغ ٧اسخي هل٣ا

 (571-585) ٞغظت و هؼاَت اػهى*َظا و٢ذ الؿغوع 
 *خمالت  اههغو بىجِخحن ٖبىف*اللت مىالحي ؾىص الغماف*ػع١ الؿال٠ ِٖكت

 (575-578) الٗالوي 
  اههغو الباَُت زىاعي م٨مىلت الجما٫ ؤمُىت*ؤاللت ؤمُىت*ؾلُاهت الٗىاوـ

 (505-574) ظاعث بالٟغا١ ٖليّ 
  ٖىاوـ الخًغ ؤف عا مً ال اصع٥ في ؤؾٟي قٗباهت*اللت اللت*و ٚىم بحن

 (505-505) ؾلىاهت*اللت اللت*ؾالباث ٣ٖى٫ الغظا٫
 ٖ ىػة و ػوظها باقي ولض ڤؤؾاًلجي نُٜ السُاب*واؾم٘ الا٢ىا٫ عجُبت*زهام

 (541-555) قباب
 خغاػ ٖاعمي ما صاًغ هاؽ الهىي في باله*بكُاعحي ٚلبخه و ٞغ٢خه ًٖ زلُلتي 

(548-544) 
 خاصة*ؤل٣ُٟه*اللت ً ُاصي لُ٪ قا٧ي بهال٫ الٍؼ  (531-545) ؾلُاهت الٚا
  ًذ الكاصي*في هىاوع الٟٗا ٦حرح٘ ًىًا٫ م ٢هت ظغاث لي مٗٓمها مً ًىم ٍع

 (535-538) نُاصٍ
 (550-555) خغاػ ٖاعمي بىؾال٠ زضة*ٚلبخه بدُالي واّصًذ جاط الُٛاص 
  ض باالخؿان واظب ُّ ًّ و اق٤ٟ في خ٤ الجىعة*الج ا٥ َُا ظاعي*خ ا٦غمجي مً ٞو

 (451-554) ٨ُ٦غم ظاٍع
 *ًامـ و٢٘ زهام بحن ُٚاؽ م٘ الُُاع*و الُىمىبُل الهبُل زالثهم ًا خًغة 

 (455-458) بجمٗهم البابىع خغ٥ ب٣ىة مكمىع 
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  ؤف عا مً ال قاَض السهام الباعح َى٫ البهُم بحن ٧ىا٦ب الاهىاع*و٢٘ للكمٗاث

 (415-458) اػ و اإلاىاعةڤوالدجغ*و ال٨هغبت م٘ ال
 ذ و الكم٘ الىاًغ*و الداڤؤف عا مً ال ؾم٘ ال اػ و حجغ م٘ ال٨هغبت ڤع*للٍؼ

 (485-415) والسّىاع
  ًنُٛىوي ًا خًغة*لصخي زهام ؾمٗخه جد٤ُ٣ ًامـ ظهاعة*ما بحن زاصم وخغة م

ي هاؽ الجمهىع 
ّ
 (485-485) الاب٩اع*زهام ٍْغ٠ لٛاٍ ٦ِؿل

  ض بّي للضاع*الالخؿان ا٦غمجي و ال يُٟ٪ ؤظاعي قبٗجي و لِـ حٗمل بكىاع*ٍػ

ر َضعة
ّ
 (471-484) الؼعصة() ج٨ث

  ؤف عا مً ال قهضوي في ًىم َلبذ البراػ*مً السهم الخغاػ*في الجضا٫ ٚلبخه

ت ٦جزة
ّ
 (405-478) واّصًذ الل

 (400-405) صواح اللت الىظُبت اهجاللي*ؤف ه٣ى٫ بال ججي ٖلُه حؿا٫ 
  بىزلسا٫*ؾلم ًا مغؾى٫ الٛؼا٫ َا٥ ٦خابي و ٚضالي*٧ان ونلتي إلاغؾم الٗظعا

 (455-404) ًٖ هىع اهجالي*ؾلبذ ٣ٖلي الهاًلت
  و حؿلر* ؿُى خغ٥ للؿب٘*و ال ٖمل في خ٨مه قٕغ ؤخايغ لل٣هت اؾم٘*بٞى

 (448-458) ل٣خاله
  (443-440) مغي*الف باًذ جب٩ي َى٫ البهُم جغحي و جسممڤُٖض ما ل٪ ًا 
  امخغاػ ٚؼالي بىخغام*خغػ مهباح هُامي*و ٚلبخه و اّصًذ جاط  البها باقت الاٍع

(445-434) 
  هان*ٞغظت ذ في البؿخان*قال وُٗض ل٪ بلؿان*بحن الٚا ًامـ ًا الٗكحر ٍع

غاظت و٢ٗذ لل٨الن*وام الخؿان  (457-435) ٞو
 ًا الخًغة اؾمٗى ما ناع للهبي الٗك٤ُ الٛؿاوي*مً َىي جاط بً ٖضهان 

(450-355) 
  (350-355) مٗاَالُ٪ ًا ٢اضخي مُالفي صُٖتها*ؤلُٟه*صًغلي قٕغ هللا 
 (355-354) ظُذ قا٧ي لل٪ ًا ٦ما٫ الجما٫ بسال٪*لُ٪ صون زُٟت صاُٖه 
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  حرو بىصواح ًىم اقتهُذ هغاَا*و ٚلبخه مً بٗض الٟغا١ م خغػ َػ قٝى خغاػ الٍغ

 (353-355) وخُالي خ٨مذ ُٞه
  ٍباؾم هللا في اإلاضح و ب٪*هبخضا ٢ىلي في مٗىاٍ/عبىا مً ال لُه قٍغ٪*مً اُٖا

 (317-355) الجاٍ الهمت و 
 ت ُّ  (313-310) لُ٪ قا٧ي بالٗظعا عاًت الىهغ*ؤل٣ُٟه*ٖاوسخي بىصواح ع٢
 اسخي*مً بٗض ٧ان بحن لجىط الضخماؽ*و ٚىمذ ٖلى ونله او٢اث اإلاىاوؿت

ّ
 زغط ُٚ

(315-385) 
  اَت*في ؤعى ڤظا٫ ٢غناوي بحن ؾىاخل اإلادُِ*بٗض ٚؼا في ال٨ؿٍى و ٚىم ٞغ

 (383-388) الٗاَيماهُت*خٟٓه عب الاقُاث وٗم 
  ٤*بحن اإلاٗكى١ ؤ٢اضخي هاؽ الٛغام لُ٪ صُٖذ اإلاٗكى١*واخ٨م ًا ٢اضخي بالٍُغ

 (371-385) و ٖاق٣ه
 (374-378) َامى ؾباججي الهبُلت في الؿحر ما جبالي*ؤّصاججي إلاهغ و عظٗذ بّي إلاجزلي 
 *ض صاعي لِـ  هلل ال٣ُٟه ُٖضلي ًٖ َحر ظٟاوي بال زٟا زالوي في مغؾمي ٍٞغ

ب*و الُىم مكالي و ال هٓغجه بىجاليًٟاع١   (305-375) الغؾام*ًدؿاعي و ًغوح في ٢ٍغ
 *ُىا بٗض الٟغا١ و ع٦بىا َىمىبُل غة طاث السا٫*و َػ  ؾٗضي ػاعججي زلُلتي َػ

ىا بالجمُ٘ في الضهُا ٖغى و َى٫   (358-304) وحؿاٍع
 (345-350) امهلى ًا حجاط ٖلى عخُل٨م*ال جهضو ختى همكُى بالخمام 
 (347-345) ً جخض و بال ٖلم اصعى*في اللٛا ٢ىله ما بحن الاقُار مغصٕو٢ىلى إلا 
 (335-340) زىص ًا وعقان ٦خابي*٧ان ونلذ ؤػمىع وّنله للخباب 
 م في ؤؾٟي ٖلى الاخباب

ّ
 زىص ٦خابي ًا عؾى٫ و اٚضي مً َُبت*ؤؾُضها*ؾل

(335-337) 
  اب*ؾلم ٖلى الاخباب الؿا٦ىحن  (333-330) َُبتًا عؾى٫ حؿحر في خٟٔ الٛجي الَى
 ى هللا ٖلُ٪ ًا الىاجي

ّ
 (355-335) ًا مدمض ًا ناخب اإلاٗغاط*نل

 (350-358) هلل ُٚشجي ًا جاط الهالح*هللا هللا*الهمام بى مدمض نالر 
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 ً(355-354) في خما٥ ًا بمام الهضي*ًا مىالي مدمضي ڤًا هىع الخ٤ الهاصي*ؤها ػا 
  (558-555) الىظىصًا ٚاٞل وّصٕ الكهاصا*٢ضام الهاقمي اخمض ؾُض 
 (554-550) ي٠ُ هللا هللا ُٚشجي ًا وٗم الؿلُان*ًا ٧امل السهاًل مىالي الهاصي 
 ٗفي خما٥ ًا  ڤاص*ًا هىع ٧ىا٦ب الاجماص*مؼاو ڤٚاعة هلل ظىص لي ًا اإلاسىتر ٞاعؽ ال

 (551-555) الهاصي*ًا ولض الهاقمي اخمض
  (550-558) ىبت*صاوي لي يغي مً صوا٥ ًا بً ؾُٗضڤٚاعة مى٫ الغ 
  ًا بً ِٖسخى ظىص*ظُذ ٖىض٥ ًا قُذي َالب الٟضا/بال٠٨ اإلامضوص*ل٪ وؿعى

ضا  (553-554) زا٠ً مً المت الٖا
  قا٤ً للهاصي*ًا جغي هىنل قُش ٧ىا٦ب الهضي*بً ِٖسخى ؾُضي امدمض*في

 (511-555) م٨ىاؽ الؿُٗض وٛىم قهغ اإلاُلىص
 م للي ِٖؿاوي*ًا ظاخض ال حٛخب في اصخاب الاط٧اع

ّ
 (510-518) ؾل

  ى ٖلى اإلاًٟل قاع١ الاهىاع*ٖحن الىظىص ٍػً البكغي
ّ
 (515-514) نل

  (580-585) نلُى ٖلى الهاصي و للٛجي اؾغي*مدمض الؼ٧ي الخبِب اإلابروع 
  ٚاعة ٚاعة بدغ ال٨ما٫*َُا يامً م٨ىاؽ/َب ؾ٣ام نمُم الاصزا٫*و يخى

 (575-584) ّٖجي ٖؿاؽ
  (570-578) ؾالمىا للهاصي بً ِٖسخىؤًا ػاًغ اإلاسىتر الًُٟل الىالي*اّصي 
 (505-574) ي٠ُ هللا هللا ًا الٛىر الهاصي*ًا ٧امل السهاًل ؾُضي بً ِٖسخى 
 (508-505) ٚاعة و ظىص ًا اإلاسىتر بً ِٖسخى*ًا ٧امل السهاًل مىلى م٨ىاؽ 
 (504-500) ًا ٧امل السهاًل مهباح ٚالسخي*هلل ُٚشجي ًا ؾُضي بً ِٖسخى 
  ال٩امل*هبػي بهغزخ٪ جخٗامل*ًا واضر ال٨غاًم مىلى الُٟٗت هلل ًا الكُش

 (551-505) م٨ىاؽ
  ا اَل٤ ٚال٫ عباَي*ًا الىالي ؾُضي بلٍُى ڤظُذ مؼاو  في خما٥ ؤؾِخل الٞى

(558-555) 
 ُٝى ٖلى جاط الاعؾا٫ ظض الاقغا

ّ
 (553-554) ًا ٖكا١ اإلاهُٟى*نل
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 م ًا بً ِٖسخى ؾلُاوي*ًا ٧امل السهاًل ولض اإلاهُٟى  (545-555) ي٠ُ ال٨ٍغ
 ٝا*ؤَل البِذ ؾاصاحي الاقغا  (547-548) ل٨م ظُذ َالب ٚاًت الٞى
 (543-540) ؾٗضي باإلاجض الخاقي*مدمض جاط اإلاغؾلحن وٗم الهض٤ً 
 (535-545) ظُذ ػاًغ الكُش ال٩امل*ما ًضوػوي وٗم الىالي 
 (538-535) اللهم نلي ٖلُ٪ ًا جاط ألامت*ؤؾُضها*ًا مدمض قاٞ٘ الاؾالم 
  م ٖلى ظم٘ الٗكغانًا خمام

ّ
 (555-530) زىص ٦خابي و ؾحر ٖاوي مً بلض ؤؾٟي*ؾل

 (555-558) ًا مً َى مىمً*٢ىم بكغوٍ الضًً و َُ٘ عبىا 
 جي*ًا عؾى٫ هللا ًا الامجض اإلاضاوي  (555-554) بالٗالط صاٍو
 ان ُل٤ في الخحن سجاوي*في ٢ٍغب هغظ٘ للَى بى هللا ً  (5557-5555) ًا عظا٫ ؤؾٟي اٚع
  (5553-5550) ؾُضي عؾى٫ هللا*ًا ٖاق٣حن الهاقمي َهنلُى ٖلى 
 (5555-5555) ي٠ُ ال٨ٍغم ٚاعة ؤمىالي الهاصي*بً ِٖسخى الٟدل ًا ناخب الٗىاًت 
 ٖغوبي() ًا ٖالم ما زٟا و ما ؾ٨ً في ال٣لىب*لُٟ٪ به الؿ٣ُم في الخحن جضاع٥ 

(5558) 
  ٖغوبي() الخ٨بِـهلل الخمض و الك٨غ ما ب٣ى باؽ*ػا٫ ُٚاع الايغاع و اَىا٫ 

(5557) 
 ٖغوبي() اللهم بؿىعة ؤلاؾغاء و الىاؽ*و بجاٍ مالً٪ الؿما و يُا و ٚلِـ 

(5550) 
 ٖغوبي() بكاع السحر ٢ا٫ لي بلؿان الخا٫*بكغ ؾُضي اصَعـ بالكٟا ٖاظل 

(5550) 

 :  و له

 ىا اإلااظض
ّ
 الهُاللت() الّهال و الّؿالم ٖلى قُٟ٘ الٗباص*ؾُضها مدّمض ٦ه٠ الش

  ي وٗغ*ب٪ هٟسغ ًا قمـ الباَُاث ٦جزةًا
ّ
 ٦جزة() ولٟي عوفي بالىنا٫ ال
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55. BEN ALI OULD ARZINE Mohamed 

 (محمذ بً علي الغريف ولذ أرزيً) 

Fès, l’un des grands noms du melhoun marocain, mort vers 
1822. Il fut le maître de Benslimane. 

- Sonneck, Six chansons, J.A, tome 14, p. 236-257, texte, traduction 
avec notes de « la bédouine et la citadine » : 

  ما بحن الٗغوبت*م٘ اإلاضًىت خًغوا في السهام و٢ًاَم*ختى حٗاًغوا وعياوا

 اإلاُٗاع*مً بٗض زهام الباَُاث في الهلر ظٍغذ لهم

- Sonneck, Chants, pièce n° 59, tome I (texte arabe, p. 119-123)  
et tome II (traduction, p. 200-205) : voir ci-dessus. 

- Aubin, p. 347-351 : traduction de " ًامىت خغاػ ". 

- Fischer, pièce n° 28 : 

 نضوص٥ ً  (76-75) مٍؼ

اع، بسىقت -  :  ٦خاب هٟذ ألاَػ

  ال ًبالي بُٗام الي ٩ًىن هاوي للٛضعةما ٌكٝى الجضًض الي ما ٢غا خؿاب البالي*و 

 (86-89) مىؽ(ڤـال)

 ى و الىٓغ*و الىٓغة في اًام الغبُ٘ ججاعة*ٖلى البها هؼهى ًا زىاع  َظا و٢ذ الَؼ

(89-82) 

 و لبـ مً الضباح ٟٚاعة*  (97-96) بغولت() الهبذ ٦كٍغ٠ اعدى طًل ًؼاٍع

  جىهاع نالذ ًٖ الٍغام اههغو ًا الب٩اع ٖاعمي مً ٞا٢ذ ٖالة وظاٍػت في الىاظب

 (9:-97) (IIَاَغة ) َاَغة ٖكا١ الٍؼً ٠ُ٦ ولٟي ًىهاعو 

 :  الُبٗت الاولى والشاهُت، ٦خاب الخب واإلادبىب، بسىقت -

  محر الُٛىان*ظاع ٖجي خ٣ضان*بالغما و الٟغؾان*ؾا١ لي بٗالمه في ٧ل ًىم ًيصخي

 (322-:228/31-226) لي خغب ظضًض

  ٪ًام بظ السؼعة الؼاَغة*ما ٌكبه ل٪ ًا الُاَغة*خىعي بدؿً نىلي ٖلى الٍغ

 (326-231/323-228) َاَغة() مً ظىان الخىع 
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  ؾال٠ م٨مىلت اإلاداؾً زالجه ج٨ٟحرة*ًىم مكاث جؼوع*في م٨خىبي صعجه َاح لي

 (331-235/327-231) الؿال٠() مىالجه زا٠ً مً

 235-237) الجافي() ٖالف ًا الجافي باَل ججُٟجي*وحٗاصًجي في اٚغاى ٖضًاوي/ 

332-334) 

  ً ت لكٟاع مهباح الٍؼ اههغو صامي الاب٩اع*مً نهىاَا حؿخاَل الىهغ* مؿبٚى

 (337-239/335-237) ؤم َاوي

 (346-245/343-243) ػهىبت() ؤها ػاو٢ذ ًا صَب الخظَُب*ؾلُاهت الىالٗاث ػهىبت 

 ٖلُا ؤها ظُذ مؼاو١ مً صالًغبت الضاَُت*في ٢بت الهضع صؾُجي ًا الٛالُت 

 (349-247/347-245) الٛالُت()

  ى٪ ٞاث الكمـ وال٣مغ والبر١ في الدجاب*نلتي بدغوٝ عجاب*انػى ًا الي ٍػ

م حخىبت*لىظابي  (354-:251/34-247) حجىبت() ٖلجُجي بىنال٪ ًا الٍغ

 ٟغث بالىنا٫* خؿبىوي هاؽ الٛغام ما هٟٓغشخي بىنالها عشخذ بدغاػ  ًامىت ْو

 (358-251/355-254) ًامىت( خغاػ)

 ما *ما بحن الٗغبُت*واإلاضًىت خايغ في السهام مٗاَم*ختى حٗاًغو وعياو اإلاُٗاع

ذ لهم  (364-254/359-259) الٗغبُت واإلاضًيُت() بحن زهام الىالٗاث للهلر ظٍغ

 هلل ًا الكمٗت ؾلخ٪ عصي لي ؾاالي*واف بُ٪ في اللُالي جب٩ي ما صمتي قُٗلت 

 (368-259/365-262) الكمٗت()

  الىناًت() ًا عاسخي هىنُ٪ ًا الؼاًض حٗبي وق٣اًا*مً زلُت َل ظُلىا اوٗؼ٫ 

(265-262/369-373) 

 .72و 71، ألاصب، الٟاسخي -

- El-Fasi, Le Tarchoun : texte et traduction avec notes de : 

 خى َغقىن ٚاب لي دصخي بداله*هلل واف ما ٍع  َغقىن ٚاب لي في الهُضة ما ٍع

 :  جغظمت( و ؾغابت) 736-731 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 (:25-259) ؤ ٢لبي ٦ً ًٖ مهاب٪ نباع*الهبر مٟخاح ال٨ىىػ و الضزحرة 
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ش مجهى٫ ، لٟاسخي مدمضا - ت مً جاٍع مكاع٦ت اإلاٛغب في الجهاص ، نٟدت مٍُى

ت لبن ٖلي الكٍغ٠، اإلاهغي للخملت الٟغوؿُت ، 6-5ٗضص ال، مجلت صٖىة الخ٤، اإلاهٍغ

 .77-68 م.، 2:85 ماعؽ

- Tahar, p. 224 note 336. 

 .256، 241، 213، 91 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .65 م.، 83جغظمت ع٢م ، 3/ ١. 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  واٞاوي ب٪ الخا٫*وما عاظُذ شخا٫*ب٪ ًا السلُلت َل ًىم هغاجي الىنى٫*باف

 (222-225) هٟاٌل و ههى٫ 

  خى َغقىن ٚاب ليَغقىن دصخي بداله*هلل واف ما ٍع  ٚاب لي في الهُضة ما ٍع

(329-324) 

  بكاع اإلاكاع١ ظاها ختى للمٛاعب*بكغ ؤلاؾالم مهغ والث لئلؾالم*واظب البكاعة

  (369-366) ةالا ٦ُٟها بكاع 

 (Sur la participation des volontaires Marocains aux combats menés au 
côté des Egyptiens contre l’armée de Bonaparte). 

 - Vocke, p. 165-177 : transcription phonétique et traduction 

française de «الكمٗت » (La bougie).  

- Pellat, p. 233. 

 :  اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

  هلل با بً الضهُا زىط وناًت الضَاث الي مغوٍت*٢ى٫ مىمً لُ٪ هٓمها و زى٥ في

 (235-229) الىناًت ال٨بحرة() هللا

 :  5صًىان ع٢م ، اإلالخىوي -

 ت() بكاع اإلاكاع١ ظاها ختى للمٛاعب  (222-:21) اإلاهٍغ

- Collectif, les grands maîtres, p. 112-123 (ma tdoum el hikma, 
texte arabe et traduction), p. 470-474 (notes) / p. 164-173 (El-
Harraz, texte arabe et traduction), p. 483-484 (notes). 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 213-218 et p. 219-224, texte 
arabe et notes de : 
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 ٨غ ّٟ  الجمىؽ() ًا ال٣لب ج

  ْٟغث بالٛؼا٫*ًدؿابه ًا هاؽ الٛغام ما هٟٓغشخي بىنالهاو عجخذ بدّغاػ ًامىت 

 خّغاػ ًامىت()

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 (71-:6) م٨مىلت البها تهلُل الؿلُان*َاوي مً ال قاٝ نىعة ام َاوي 

ٟت - ش ألامشا٫ و ألاػظا٫ في ألاهضلـ و اإلاٛغب، بً قٍغ  :  6الجؼء ، جاٍع

 ًٍت إلادمض الكٍغ٠ ولض اعػ  (393-384) ػظل اإلاهٍغ

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 (42-41) مذجىبت 

 ان لُا جىناٞ٪ *٢لذ له ًا صابل لكٟاع*ون٠ َضا الخؿان ًالي تهىاوي*٢ا٫ اإلاٍؼ

ان() ما ًدهاع  (246-244) اإلاٍؼ

  (339) الُغقىن 

 ُلتي مهبروي لجٟاَا اؽ*بال جهجغوي زل ال جاَذ ًٖ ونالها ما ه٣ُ٘ ُل  (:34-349) ٍو

 :  3الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 ا٫ ًا *و ٖكا١ َاب الكغاب ًا ؾاقي هاؽ الخا٫ بحن مٗكى٢اث ّٚضع ٧اؽ الجٍغ

 (37-34) الؿاقي() ؾاقي

 :  4الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 ا٥ حجاب
ّ
ىبت*ًا بضع ما ُٚ

ّ
يب*ٞضظا ًا قمـ نهاعي ؾُٗض ًا ػه ت مىالحي ٍػ

ّ
 الل

يب()  (24-23) ٍػ

 :  5الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 ؾحر ًا ظافي *ما ڤّغٍتي بُٗام*ال ؾماخت مُٗاص هللا ًا الجافي مً صون زهام

اع الخؿان بضهىبي
ّ
 (52-48) الجافي() ٠ُ٦ جغبذ ًا ه٩

 ٝ
ّ
ي نهىاٍ ظافي*َبعي وال

ّ
 شخي ًالقي َب٘ الجٟا ًا ناح بُب٘ اإلاىالٟت*و َب٘ الل

(54-57) 
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 :  7الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 (:3-32) الىناًت ال٨بحرة 

  ى *ؤعاسخي هىنُ٪ ًا الؼاًض حٗبي وق٣اًا*مً زلُت َل ظُلىا ٖؼ٫  ٖٞغ
ّ
٢ىم ال

ىاًا*ظىبهم ًا عاجر ال٣ٗل  (45-41) الىناًت الهٛحرة() مدبتي و مٗىتي َو

- Guessous, le melhoun marocain, tome I : 

* Achamaa (bougie) (texte français) (23-30) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome III : 

* Assaki (l’échanson) (texte français) (73-78) 

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

 (236-233) َاب الكغاب ًا ؾاقي هاؽ الخا٫ 

 :  بؿخان، جىػوث -

 (435-428) واٞاوي ب٪ الخا٫ 

 ًا ٢اضخي هاؽ الٛغام لُ٪ صُٖذ اإلاُالٝ*ما ػاعججي َظا شخا٫ هلل جد٨م بِىاجىا 

ميؿىبت َىا بلى بً ٖلي الكٍغ٠ و ل٨ً ط٦غ الكاٖغ بؾمه في ال٣هُضة ) (486-:47)

ى   ؤخمض بً ٖلي وعبما َى الكاٖغ الخاط ؤخمض بً ٖلي الض٧الي الؿالوي(َو

- Guessous, anthologie : 

 الكمٗت (la bougie) (306-317) 

 كا١ ا٫ *َاب الكغاب ًا ؾاقي هاؽ الخا٫ بحن مٗكى٢اث ٖو ٚضع ٧اؽ الجٍغ

 (316-323) (l’échanson) (الؿاقي) ًاؾاقي

  الُغقىن (le petit faucon) (322-329) 

 :  صًىان اصَعـ بً عّخا٫، ػعَىوي -

 (:27-279) ًا َه الامجض ًا الٗغبي ًا مدّمض*قا٤ً هؼوع٥ ًا مدبىبي 

 (285-281) السهام() الٗغبُت واإلاضًيُت 

 :  قهضة، بىدضو -

 (254-248) الكمٗت 

ت اإلالخىن  -  :  :311، الغباٍ، صًىان الكُش مدمض بً ٖلي ولض ؤعػًٍ، مىؾٖى
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  لى آلا٫ والاػواط نالة حجاب واوعاصالهالة ٖلى جاط مضح ) اإلاغؾلحن الابضا*ٖو

 (67-62) الغؾى٫(

 (72-68) مضح الغؾى٫() قا٤ً هؼوع٥ ًا مدبىبي ًا َه ألامجض*ًا الٗغبي ًا مدّمض 

  اع اٟٚغ لي في ظمُ٘ ألاوػاع*ًا الّغاخم جغخمجي ًىم هغوح ٢بري ّٟ  ألاؾخٟٛاع() ًا الٛ

(74-77) 

 ضو في ا١ اإلاسخاع*ٍػ
ّ

ًا ) نالة الهاقمي اإلابروع*الّغبذ في نالجه الهىا وججاعة ؤٖك

ا١ اإلاسخاع(
ّ

 (81-78) ٖك

  جدصخى مضاومت هي الغبذ 
ّ
ٖحن الّغخمت ًا ٖاق٣حن َه نلُى ٖلُه*نالة الا

 (89-82) ٖحن الّغخمت() ألّماجه*زاجم ٧ل عؾا٫

  ى ٖلى الّهض٤ً الّهاص١ ظض الاقغاٝ هىع الٗحن*بمام الاهبُا بى ال٣اؾم
ّ
نل

 (93-:8) مدبىب عّبىا الّغخمان

 ى هللا ٖلُه
ّ
 جيخهى في نضوع مىالحها*نل

ّ
الهالة ) الهالة ٖلى الّخ٣ي َه*نالة الا

 (99-94) ٖلى الّخ٣ي َه(

  ًا الهاوي ) عظ٘ للٛجي ال٣اوي و ًا الهاوي تهىي مً ال ًلُه ؾُىة*جىب ًا عاسخي

 (3:-:9) تهىي مً ال ًلُه ؾُىة(

  الّضّعة() الاوؿاب*ؾُضها مدّمض ٖحن الهضي ألاّوابالهالة والؿالم ٖلى زُاع و 

(:4-215) 

 ي ٩ًىن هاوي بالٛضعة
ّ
ي ما ٢غا خغاب البالي*وال ًبالي بُٗام ال

ّ
 ما ٌكٝى ظضًض ال

 (223-216) الڤامىؽ ؤو ال٣لب()

 ُالي جب٩ي ما صال٩ي قُٗلت
ّ
مٗت ؾلخ٪ عّصي لي ؾإلي*واف ب٪ في الل

ّ
ه ًا الك

ّ
 لل

مٗت()
ّ

 (231-224) الك

  ى مدّبتي  ٖٞغ
ّ
ؤعاسخي هىنُ٪ ًا الّؼاًض حٗبي وق٣اًا*مً زلُت َل ظُلىا ٖؼ٫*٢ىم الا

ىاًا*ظّىبهم ًا عاجر ال٣ٗل  (236-232) الىناًت() ومٗىتي َو

 حن ؾىالن اْي*وال بداله ٖىض الٗاٞع ّٟ  (244-238) الّؿىالن() بؿألي اؾخٟسغ ًا خ
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  ت*٢ل ٍّ ي مغو
ّ
ه ًا بً الّضهُا زض وناًت الّضَاث ال

ّ
مىمً لُ٪ ُٖاَا زى٥ في لل

 (252-246) الىناًت() هللا

 ا ًا زّىاع ام الغبُ٘ ججاعة*ٖلى البها هَؼ ًّ  هاصا و٢ذ الّؼَى للىٓغ*الڤلؿت في ؤ

 (258-254) الغبُُٗت()

  ال ؾماخت مُٗاص هللا ًا الجافي مً صون زهام*ما خ٤ ٖلُ٪ ؾالم*ؾحر ًا

 (263-:25) الجافي() ظافي*٠ُ٦ حٗمل ًا ه٩اع الاخؿان بظهىبي

  ُٜمـ وال٣مغ والبر١ في الدجاب*نلتي بدغوٝ عجاب*ن
ّ

ى٪ ٞاث الك ي ٍػ
ّ
ًا ال

 (268-264) حّجىبت() لجىابي*ٖالجُجي بالّؼوعة ًا الّغٍم حّجىبت

  ىبت*واًً الٗاَض ًا
ّ
ا٥ حجاب*في صظاًا قمـ نهاعي ؾُٗض ًا ػه

ّ
ًا بضع ما ُٚ

يب يب() ٍػ  (273-:26) ٍػ

 ٠ُ لي بغيا٥ ال  ؤًا ٚاؾ٤ الاَضاب*ًا مً ٣ٖلي ه ظىصلي ٖو
ّ
بهىاٍ عاٍ وؿبى*لل

 (277-274) ٚاؾ٤ الاَضاب() ج٣ّىي حٗضابي

  اح لي جه ج٨ٟحرة*ًىم مكاث جؼوع*في م٨خىبي صعجه َو
ّ
ؾال٠ َامى زلُلتي زال

 (284-278) الّؿال٠() زا٠ً مً مىالجه

  ًم خالتي اٖضعوي ماطا لي ٖاق٤ اإلاالح*في الّؼًٍ همّغح الاإلااح*مً ٚحر
ّ
ٝى ؤال

ّ
الك

 (288-286) ٞاعخت ؤو الّهالخت() باإلاداؾً ما وٗك٤ ٚحر ٞاعخت

  ّٚضعلي عاحي*ًا ٦ما٫ ؾغوعي بىجِخحن ٞاعخت*ٚحر٥ ما نهىي لى َىاوي*اهتي عوحي

 (294-:28) ٞاعخت() وعاختي ًا الٛؼا٫ ٞغوح

  ت بالىاظب جىهاع*بىصّواح ولٟي ام ٖاعمي مً ٞا٢ذ ٖبلت وظاٍػ ههغو ًا الاٍع

ا١ الّؼًٍ ٠ُ٦ ولٟي ٌٗضاعو 
ّ

اَغة*ٖك
ّ
 (299-296) الُاَغة() الُ

  ًاَغة*خىعٍت جدؿاب م
ّ
ام بضً٪ الّٛغة الّؼاَغة*مً ٌكبهل٪ ًا الُ نىلي ٖلى الٍغ

اَغة() ظىان الخىع 
ّ
 (2:4-:29) الُ

 *ي تهىاوي*٢لذ له ًا صابل الاقٟاع
ّ
ما  جىناٞ٪ لّي ٢ا٫ اإلاٍؼان*وّن٠ َضا الخؿً*ًا ال

ان(ليَّ ) ًدهاع  (311-2:6) ٢ا٫ اإلاٍؼ

  ما ػا٫ ما ْٟغ بالخبِب و٠ُ٦ خّتى* اث به او٧اٍع ًا ؾٗض مً ْٟغ بدبِبه و َػ

 (317-312) ًا ؾٗض مً ْٟغ بدبِبه() هبرا
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 *ٖالجُجي ًا قمىؽ اإلاداؾً ًا و ما ٠ُ٦ ونال٪ ٦جز*  ه٨جٍز
ّ
ًٞل مً ما٫ الا

 (321-318) ٦جزة() ٦جزة

  اؽؤطا هجغججي زلُلتي ما نبروي ُّ  لجٟاَا*وبطا تهذ ًٖ ونالها ما ه٣ُ٘ ال

 (325-322) السلُلت()

 *ؿا*عوفي ٖلى الٗك٤ُ ًا و ٢ىلى إلاً ظٟاٍ الّؿ٠ُ الّٗباسخي
ّ
هجغجه ؾلُاهت الي

 (331-326) الّٗباؾت() ّٖباؾت

  َالذ الُٛبت ًا و ٞاف*َظا ٖام و ٖالف اصاصة و ما ل٪ ًا الٛؼا٫ جايهت ً قهٍغ

 (335-332) ِٖكت() ِٖكت

  ام و لُ٪ صُٖذ اإلاُالٝ ًا ٢اضخي*َامى الباَُت  اهذ ٢اضخي ال٣ًاو اها ٖاق٤ الٍغ

 (:33-336) ال٣اضخي()

 ٝله خغو ً له ػٍّ ُّ ه في نضع مً نهىي الىقام ه
ّ
 نل احّجام الباَُت َامى*لل

 (:34-342) الدّجام()

 *ٝ
ّ
ي نهىاٍ ظافي*شخي ًالقي َب٘ الجٟى ًا ناح بُب٘ اإلاىالٟتو َبعي وال

ّ
ب٘ ال

ّ
 الُ

()ٝ
ّ
 (355-352) َبعي وال

 ى
ّ
ت*واف ٖك٣ى مً ال ٖك٣ى ظما٫ ع٢ ُّ ه واف قاٞى مً ال قاٞى مداؾً ع٢

ّ
 لل

ت() ُّ  (359-356) ع٢

  غاب ًا ؾاقي هاؽ الخا٫ بحن مٗكى٢اث
ّ

ا٫ ًا و َاب الك ا١*ّٚضع ٧اؽ الجٍغ
ّ

ٖك

 (365-:35) الّؿاقي() ؾاقي

  ام عا٤ً وؿ٨غ ه٤ُٟ*لُلخىا بمؿى٥ و ٦ب ؤؾاقي بال٨بحر خّتى هًخى بحن الٍغ

ذ بكٟاٍع هاقي  (369-366) الّؿاقي() ٖاب٣ت*في مداؾً مً ٍَى

  َّي نٗاب ٖلي
ّ
ً ًُٞلت*بىظىص السىصة ال ما اؾٗض ًىم ججي جؼوعوي جاط الٍؼ

 (373-:36) ًُٞلت() ٌؿها٫

  ٖبلت ً ذ الٛؼالت*قمـ الًخى البخى٫*ّٖضاث ٍػ ت و صامي ٍَى مداؾً ظاٍػ

 (376-374) البخى٫() لُلىو 
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  ى مضامعي ٖلى السضوص و ًىم هٓغث ٚؼالي*٢لذ لها ًا صاث السا٫ زّض٥
ّ
زاله*زل

ًيؿبها الٟاسخي ) (:37-378) البخى٫() حؿُل*ػوعي عؾمي ؤعاًت الىهغ الٛؼا٫ البخى٫ 

 إلادمض بً اصَعـ الضّباٙ(

 *اوي ب٪ الخا٫ ما عظُذ شخا٫ ب٪ ًا السلُلت*٧ل ًىم هغاجي الىنى٫*باف و ٞو

 (387-382) السلُلت() ههى٫ و هٟاٌل 

 خى ليَّ شخي َحر َاع لي ه واف ما ٍع
ّ
ذ شخي بداله*لل  َغقىن ٚاب لي في الّهُضة ما ٍع

غقىن()
ّ
 (393-388) الُ

  مٗت و اإلاغؾم*ًا خمام و ؤها
ّ

ى اهذ*اإلاغؾم ًؼهى ٖلى الك اهذ جؼهى و الخالشىا في الَؼ

 (399-394) اإلاغؾم() ٖلى الاهتى واها ٖلى الٛؼا٫

  ي ما ظاث الُىم ٖىض ّٚضا مدخالتو السا٫*ػاعوها صون ظمُل*ًىمىا ًىم ُٚىص
ّ
 ال

 (3:9-:39) ظمهىع البىاث()

 *ظٗلخه في ػمامي*َى مال٩ي واها و اإلاغام*و ٖلى مجُه ظاوي ؾلىاوي و ػاع الّؼًٍ م٣امي

 (413-::3) للباهي ٚالم

 م ام*ولٟي مٍغ ى الاهُام*صاث البها باقت الاٍع ام*بَؼ ُجي الاًّ م() ًا جغي جٞى  مٍغ

(414-417) 

  (421-418) الجافي() حٗاصًجي في ٚغاى ٖضًاويو ٖالف ًا الجافي باَل ججُٟجي*و 

 (424-422) ؤم َاوي() َاوي مً ال قاٝ نىعة ؤم َاوي*م٨مىلت البها تهلُل الّؿلُان 

  ًٍت الاقٟاع*مهباح الّؼ ههغو صامي الاب٩اع*مً نهىاَا وؿخاَل الىهغ*مهبٚى

 (429-426) ؤم َاوي() ؤم َاوي

  ًى٪ الؿاوي*ؾبدان م هللا ًىهغ ولٟي مغاخت ُٖاوي*ػع١ الضال٫ خؿىا*٣ٞتي بٍؼ

 (434-:42) خؿىا() وكا٥ و ظٗل٪ خؿان

  ًا بىاث الٗضوة ههغو الباَُت ّٖغاى الٛؼالن*مً نهىي ٚهً البان*عاخت

 (439-436) مّىاهت() بضاوي*ٖاوسخي مً نهىي ؤم الخُىث مّىاها

  بلٛؼا٫*ًدؿابه ًا هاؽ الٛغام ما ًٟٓغ شخي اعشخذ بدّغاػ ٖاعمي و ْٟغث

 (449-:43) الخّغاػ() بىنالها
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 ت خايغ في السهام و مٗاَم*خّتى حٗاًغ ُّ ت*م٘ اإلاضًي ُّ  ووعيا ما بحن الٗغب

 (456-:44) الٗغبُت واإلاضًيُت() واإلاُٗاع*مً بٗض زهام الباَُاث في الّهلر ظٍغذ لهم

  ابلّصخغا ًا وعقان حٛضي لي*اّصي ؾالمىا ٧ان ُّ  ونلتي للكغاٝ ٣ّٞضَم في الٛ

 (463-458) الىعقان()

  ال ٌك٩ي ٖاق٤ نىعحي لٗضاًا و ًدب ػوعحي ماطا لي مً ؾاخخه ظُٟل*ما ًىٓغ

 (469-464) الّضاعي() وظهي و ال ًغاٍ*لى نٝغ اإلاا٫ والٗمغ*ما ه٣بل َالب الىنا٫ بدؿىاجه

  عّبِخه ٞغر قٝى َحري*ظاًل طًب في ٖىى ٚؼا٫ ًا مً حؿا٫*لىال ظهالتي

 (476-:46) الظًب() الضًاب ما ًترّبى*٢الى الّىاؽ واها عّبِخه

  ًًه وا
ّ
م لل اه٪ ظابىوي هؼوَع

ّ
ظُخ٪ ًا عؾم الباَُاث نبخ٪ زالي مهجىع*ؾ٩

 (485-478) اإلاغؾم() ؾاعو*و ُُٖجي الازباع

  ث لؤلؾالم*لُىا و
ّ
غ الاؾالم بمهغ وال

ّ
اع اإلاكاع١ ظاها خّتى الى اإلاٛاعب*و بك

ّ
لُ٪ بك

 ٦ُٟها بكاعة
ّ
ت() ًا مهغ*واظب البكاعة الا  (492-486) اإلاهغٍّ

  حجب ال٣غنان بالّؿب٘ اإلاخاوي*مً ٖحن ٧ل مُٗان ؤطا ًباهي بؿغ خؿً ظما٫

 (498-494) ال٣غنان() ال٣غنان

 اٖغ
ّ

 :  ال٣هائض اإلايؿىبت للك

  ي ًضًغ في َظا الجُل
ّ
ت و ٖؿا٥ اها هضًغ صخبت*َبُل ال ما نابذ الىاؽ اإلاٗٞغ

 (4:9-4:2) (3و 2الىام  :  ال٣لب) اصخابه

  ًاح*م ب الاٍع ُّ وك٨غ ؾُض اإلاالح*جاط الّىىع الىياخت*مى٫ الّخاط البضٌ٘ َه َ

 (513-::4) لُه ٢انض مكغوح

 ؤلاؾغائلُت() ٢ى٫ لٗىت هللا ٖلى ظمُ٘ الحهىص*ٖلى ٚغاًب ناعث بيَّ و بهم هُٟض 

(514-51:) 

  الاخباب*هىجم٘ مٗاَم هىجى مً الى٩اصي*ًىُٟى ًا صعي في خُاحي باقي وكٝى

ى١ بٗضن ٧ان ڤاصي
ّ

 (526-522) ظمغ الك

 (:52-528) ٦ثرث ًا هاؽ يغاعي*مً خب اإلاٗكى١ قٗإ قمـ ال٠ُُٗ 
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  ًب الاط٧اع هبِىا اإلاسخاع*َه قاع١ الاهىاع*ما زل٤ هللا بداله*م ُّ ُى ٖلى َ
ّ
نل

، ؤهٓغ الٟاسخي، إلادمض بً ٖمغو  ًيؿبها الٟاسخي) (535-532) هىعٍ زل٤ الكمـ و ال٣مغ

 (9:جغاظم ع٢م 

  ًا الٗمغاوي باغي خاظتي جى٣طخى*قاوع ًا ؾُضي خُٟض الىالي*ظُذ ٢انض مىالي

ؿُت() صَعـ  (539-536) ؤلاصَع

 ٪ُٛما جال ٢لبي ٦ُب*٪ ذ وكٞى اوي ظٟا٥*و ٦َغ َّ  مالّؼًٍ نضوص٥*خحن نّضًتي ػ

(53:-543) 

  ط٦غ الغؾى٫ الهاصي مدمض هبُ٪*ٌٟٛغ ًا عاسخي ًا مكىم اهتهال في و٢ذ نالج٪*و

 (548-544) هللا ما ٞاج٪*ًىم الى٢ٟت و اإلاٗاع٦ت

  ًا مً صعي ًا عّبي وكاَض بِذ هللا الخغام*هُٝى الب٣ٗت اإلاىىعة وؿخبكغ بىىاٍع

 (558-:54) َه مخي الّضًً

  ض ُّ ا١ في ؾ
ّ

ى هللا ٖلى قُٟٗىا مً ظا بالٟغ٢ان ٖحن الهضي عؾى٫ هللا*ًا ٖك
ّ
نل

ل َه ًّ  (565-:55) البكغ*ُٖىىها في نالة اإلاٟ

- Messaoudi, Le Chaabi, texte arabe et traduction de : 

  (81-71) الُغقىن 

 :  ٢اعة قيخحر -

 (323-321) خغاػ ًامىت 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  اع اٟٚغ لي في ظمُ٘ ألاوػاع*ًا الّغاخم جغخمجي ًىم هغوح ٢بري ّٟ  ألاؾخٟٛاع() ًا الٛ

(329-331) 

- Joris P. et Tengour H., Poems for the millennium, p. 251-254 (à 
Hadda). 

- Aliane et Toubal, L’épris et el-harraz, p. 213-222 : texte et notes 
de « Harraz Yamna ». 

 224-218م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -
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56.  BENATIA Mohamed-El-Kbir (محمذ الىبير بً عطيت) 

De Marrakech, 19e. 

 .64-61 م.، 79ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ىبت
ّ
 *نىلي ٖلى بىاث البهجت بالُُبت*صام هللا بها٥ ًا مغاح الساَغ ػه

ّ
والخؿً الا

 و ٌؿمُه َىا ؾُضي مدمض بً ال٨بحر بً ُُٖت؟() (:7-78) ػهىبت() ُٞه ُٖب

 ت ُّ ت ام َاوي*ؤبى صال٫ َى
ّ
ت نىلي ًا الل ُّ صام *ًا مً ب٪ السبحر َاوي*ًا ٚاًت اإلاى

 (84-83) اإلاىلى بها٥ ًا َّىى

 اى خُاحي ڤىلي وٗام ًا وُٗمت*ظاوبي ڤىلي ليَّ وٗام  ب٪ ًا وُٗمت مٛغوم*ؤٍع

 (5:-4:) وُٗمت()

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 صام *ًا مً ب٪ السبحر َاوي*ًا اللت ام َاوي نىلي*ًا ٚاًت اإلاىُت*آبىصال٫ َىُت

 (78-76) َىى() اإلاىلى بها٥ ًا َىى

 :  38-33/34-28/29-26  م. ،الؿغ اإلا٨ىىن ، الؿىسخي -

 الؿاقي() َاث ٧اؾ٪ َغص ٢القي ؤالؿاقي*ّٚضع الّغاح اَضي للهاًجاث الٗخ٤ُ 

 ال٣هُضة التي ال جىُب٤ ٖلحها الكٟخحن()

  مإو٫ ٦م لي عاعي مضة الىنا٫ ٦م 
ّ
ضي َا٫ الخا٫ ال ٢هُضة هاقٟت ) لي*مهّى٫ ؤٖو

 مً الى٣ِ(

  بضوعي و البٗض ٞجا ؾماٍ و البضع ؾغط ٞضاجي*َاب ٞغحي و ظاص لّي مدبىبي ظاص

 ٢هُضة ال ه٣ُت ٞحها مً ٞى١ ٧لها مً ؤؾٟل() اإلادبىب() ؾغظىا

 :  لهو 

 ٠ ظحراوي*ظحراوي الٛضع ُٖب للجحران
ّ
 خحران ًا اَلي شخي ٌُٗ

 (almalhoun.over-blog.org/article-121178889.html.)  

 *ى ًّ ٖغوبي ) الجاوي و ما خل٪ الّضظا بالُٗغ و نهضي َُب الّؿالم ٢ض ما قغ١ ال

اوي(
ّ

 مىّظه بلى الك
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 م اإلاىلى قاه٪*َل ما جدحي ٖك٣ُ٪ بما ًخمّجى
ّ
ٖٓ ً ٖغوبي مىّظه بلى ) ًا بضع الٍؼ

اوي(
ّ

 الك

  ى هللا ٖلى الّىبي َه
ّ
ً الساجمنل  .ٖغوبي() اإلاٗهىم*ٖحن الّغخمت الهاقمي ٍػ

 *م  .ٖغوبي() ٧ل هباث في البؿُُت ٧ان ٢المو لى ٧ان مىاب٘ اإلاُاٍ مدابَغ

 اى خُاحي ڤىلي وٗام ًا وُٗمت*ب٪ ًا وُٗمت مٛغوم  ظاوبي ڤىلي ليَّ وٗام*ؤٍع

 .: مدمض بل٨بحر( ؤهٓغ ٦ظال٪) (5:-4:) وُٗمت()

 ًوون٠  ٖىا١ و ما و٢٘ له في السغوط* ؤمً ًهػى هُٟض٥ ب٣هت ُٖىاط*ب

 .الُٗىاظُت() زل٣ه ونُٟخه ٢ا٫ الىخىط

 عوح خغم الهاصي واؾ٘ م٩اعم خماٍ*للمغام مىنل و الىص و اإلا٩اعم. 

 ت في حجغة غ في الاشجاع*ؤو هاع ٦مُىت مخىاٍع  .الٗك٤ ٚاًخه ٧الَؼ

  بهاع*ٞهل الغبُ٘ َظا ًا مً لبهجخه جىاْغ*ؤجي ججٍز في نى٘ هللا خضا١ هىع الا 

*٦ُىاٞـ في بؿاٍ اإلال٪ بحن وػعا اٍع  .قٝى الىباث و اَػ

  ڤّبل ًا وعقان اإلاىاْغ ٢انض خًغة ٞاؽ*مً اإلاضًىت الخمغا اّصي ؾالم للخبر

 .الٟاسخي*وٗم الخاط اصَعـ

  حرو*ٖالجي مدبىب٪ ًبري*ؤ َا ًا طابل الاقٟاع*ًا ٢امت ٚهً البان ؤ بىصال٫ َػ

غا  .بىؾال٠ َػ

  ض لهىا حٛىم ٞغظت مضزمتًا ٖكحري ٢غب اوا في البهُم*ٍػ ى والؿغ ) هَؼ بالَؼ

 .خًغة م٣ىمت(

 ام الٟغح ػاَغة ًّ  .ًا اَل الضاعة ًا ٚاًت الخجاعة ًا الىظُبت الُاَغة*ب٪ ا

57. BENBOUAZZA Abdesslam (عبذ الضالم بً بىعسة) 

Poète d’Asafi, 298:-1953. 

 .238/26، ؤؾٟي، البه٨غي  -

 .29 م.، 26ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -
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 :  له

 *اعة هلل ؤبى مدمض نالر*ي٠ُ ال٨ٍغم َا ًا عاٌـ البالص*هاصًخ٪ بالؿغ والجهغ  الٚا

 باغي َى٫ الخُاة جازظ بُضي

58. BEN BRAHIM Mohamed (محمذ بً ابراهيم) 

Né à Taroudant en 1943. 

 :  ٢هائض 4، 295-:28م.  و  (جغظمت) 254-252 م. ،الڤيؿاوي -

 ضة  باع٧ىلي الُىم الخؿً ظا ًٟ٪ لي ٢ُضي*بحن ًضًه ٦خاب هللا ؾالح ٖو

 (Sur « la marche verte » octobre 1975) 

  غ*ُٖض اإلاؿحرة الًاٞغةو الؿغوع و َظا ُٖض الؿغ  ُٖض الخدٍغ

 (5ème anniversaire de « la marche verte ») 

  غاث ب٣ضومه ؤعيىا غاث ٢لىب ُٞه ولباب*٠ُ٦ َػ  الجضًبتُٖض ٖغق٪ َػ

59. BEN BRAHIM EL-HARRAR Mohamed 

 (محمذ بً ابراهيم الحرار) 

Marrakech, 19e. 

 .23-21 م.، 4ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 غة ت بال هاع ظَى ُّ  ٧ىاجه ٦
ّ
٢امت بىض ٖالم عاًت *ظُض الّضامي جىڤت اإلاهغ*٢لب الا

 (77-75) الّؿلُان

 :  قٗغ اإلالخىن صًىان ، بل٨بحر -

  ً٤ بجاع٥ ال ج٩ىن ظاًغ*اإلاىم ي مجاوعٍ*اٞع
ّ
ال جهجغ ظاع٥*ًا مٗا٢ب بالجىع ال

 (244-241) ما ًجىع ٖاع الجاع ٖلى الجاع

 .::م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  لهو 

  ض الُٗٝى ٖا٢بدُجي بالّخُه ل ٗب ٗلذ هاعي*ؤظاعي*و ما ل٪ ظٞا ى٪ ال خغمت  الجٟا ق ٍػ
 ؾّغابت() ججىع 
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 له قٍغ٪ ٞالّهٟاث 
ّ
باٍ*وٗم الغب الا

ّ
 بؿم هللا اإلاٗبىص اإلا٣ضؽ ظال و ٖال ٖلى الك

 والاٞٗا٫

 خغمت وٗم الٛجي اإلاال٪*صًغي ًا اللت مٗا٥*قٕغ اإلاىلى إلاً َىا٥*ٌؿخدؿً في بها 

  ظمال٪*ًا مىالحي مباع٦ت
 ٜ٢غة *الاقٟاع ؾحر ب٨خابي ًا وعقان ؾلم ٖلى البضع الؿُاع*٢ى٫ لهاب

اعةڤابهاعي*َالذ الُٛبت ٞا  (التهامي اإلاضٚغي  :  ؤهٓغ ٦ظال٪) ص مً َىا٥ بٍؼ
  اجه*الٟخُلت مكٗىلت

ّ
ا الٟاَم مً خغ اقىا٢ها اقىا٢ه ب٩ قٝى الكمٗت جب٩ي ٍو

 ٣ٞلبها وبالخغ ق٩اث
 ٞاَمت الف ٖلُ٪ جُىلي الُٛبت*واف مً خبِب ٣ًهغ بالجٟا خبِبه 
 غة*ظُض الضامي جىڤت اإلاهغ*٢امت بىض ٖالم عاًت الؿلُان لبي الي ٧ىاجه ٧ي بال هاع ڤ  ظَى
  ً٤ بجاع٥*ال ج٩ىن ظاًغ اإلاىم ال جهجغ ظاع٥ * ًا اإلاٗا٢ب بالجىع الي مجاوعٍ*اٞع

 ما ًجىع*ٖاع الجاع ٖلى الجاع
  ىاط*في البهجت ً و البها ؾلُاهت الٚا هىيىا ًا البىاث باٌٗىا مً نالذ بالٍؼ

 ث الٛؼا٫ زضًجتحؿخاَل الىهغ*مهباح الباَُا
 اإلاىٗىث ًا*الُا٢ىث*ٖالج الٗاق٤ عوخه في بها٥ ػا ً  ثڤًا اَل الٍؼ

60. BENDAHMANE (بً دحمان)  

Poète d’Asafi. 

 .221/6، ؤؾٟي، البه٨غي  -

61. BENDAOUD Ali (علي بً داود) 

Poète de Fès, contemporain, selon toute probabilité, d’Abdelaziz 
El-Maghraoui. 

  67-57 م. ،مً ؤصبىا الكٗبي، ڤىىن ٖبض هللا  -

 :  ٢هُضة زهام الجىاعي الؿب٘. ومُلٗها

  ؤها هضوع في ٞاؽ بحن ػهاقي وصعوب*بالُب٘ والخإصوب*ختى ؾمٗذ َى٫ في وخض

ام ص٣ٖت  الؼه٣ت*بحن الٍغ

 . 36-34 م.، 38ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -
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 .66 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 ؤًًا ٢هت "البلى٢ُت" و "السلى١".و له 

62. BEN DRISS Hammoud (حّمىد بً ادريط الّضىس ي املىىاس ي) 

De Meknès, 20e, maçon traditionnel, disparu en France, Elève 
de Mohamed-Larbi Zahraoui 

 : 3:-2:م.  و  5ٌ. 7: م.، الٗلىي  -

  مه في نضع مً نهىي
ّ
اإلاال٨جي الٛؼا٫  نى٫ ؤحّجام الٗاوـ الضامي*الىقام عڤ

 الدّجام() الُام

 .283 م.، 327ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 : له

 مدبىب زاَغي ٚاب بىىبت 

63. BEN DRISS Mohamed ( محمذ بً ادريط العمراوي) 

Vizir de Moulay Abderrahmane, et grand homme de lettres. 
Fervent soutien de l’émir Abdelkader, il vécut de 1794 à 1847. 

- Lakhdar, la vie littéraire au Maroc, 327-335. 

 .25-24 م.، 7ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ت ُّ  ؤهاًا في م٨ىاؽ*واهتي في خًغة ٞاؽ*واف ًبّرص الىؾىاؽ*ٖك٤ الّغٍم َى

ت() ُّ  (69) َى

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

  م نُٟتؤهدُا  في م٨ىاؽ*واها في خًغة ٞاؽ*واف ًبرص وؾىاؽ*ٖكڤ الٍغ

 (36-35) نُٟت()

  ؤها ظُذ ػاًڤ ل٪ في الٛغة م٘ الجبحن*ولٟي الُاؾمحن*٨ًٟي مً الجٟا و الهجغة

 و ٖالف ظاُٞت

  ٢اضخي اَل الهىي ل٪ صُٖذ الباَُت قماللي*بُجي و بُجها جد٨م ًا ال٣ُٟه

ُت  بالكٖغ
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64. BEN EL-FKIH Abderrahmane (عبذ الّرحمان بً الفليه) 

 :  مائت ٢هُضة، مٗلمت اإلالخىن ، الٟاسخي -

  ٪ت خؿىا*ما ناًلت لخؿى٪ خؿىا*ًا عوامڤ الىؾىاهت صّعة اإلاداؾً*خؿى
ّ
ؤالل

ى٪ اإلادؿىن  ت خؿىا() به البضوع حؿىا*نىلي ب٨ما٫ ٍػ
ّ
 (3:-1:) الل

 .:7 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  وله

  ت السىاع ؾباث ٣ٖلي زضوط ال٣انغة ؾبُٛت الٛىاجي*الٟا٤ً هىع الكمـ الًاٍو

 زضًجت

  البكاًغ*بغاخت زلُٟت مل٪ الٛغب َغب 
ّ
نى٫ ؤبلض ال٣ُاب خال٪ ػاَغ*ل٪ خال

 وػَغ*ؾُضي مىالي بىب٨غ

65. BEN FREHA Mohamed (محمذ بً فريحت) 

De Marrakech, 19e. 

 .2:4 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 : نىعة للىو اإلاسٍُى ل٣هُضة 291-:28 م. ،١3 / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 "الٟهاصة".

 .83 م.، 97 جغظمت ع٢م، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  ىع*ؤ ام السىاع َػ *مً نهىاَا باقت الٍغ اضخي ق٤ اهىاٍع اههغوا َلٗت اإلاىحر*في ٍع

غا  ػع١ الؿال٠ َػ

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  ىاالبىاث اؾم٘ ًا خاصر*٢امىا  الٟهاصة بىظىص بسشت*هي واللت ٞازشت*ع٢مىا وقَغ

م زىازت  (429-426) الٟهاصة() و ٦ما٫ زالزت* ػاصث الٍغ

- Collectif, les grands maîtres, p. 174-181 (El-Qorsane, attribué 
ici à El-Hlou, texte arabe et traduction), p. 484-487 (notes) : 

  ؾلبىا ٧الُا٢ىجاث خىػ ماهُت*ما ػالىا ٖاج٣اث*٢غناوي ّٖىم*ظاب ٖلجاث ٢ىاهو 
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 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

  الىاعر*مىحن مجُ٪ ؤمىالحي الخىشت*ؾبدان مً وكا٥ ؤ٢ض الغمذ ً ًا صاث الٍؼ

 (25-24) الؿ٣ُل* ًا عاًت في ًض سجُ٘ مً سجٗان ػهاجت

 ٦ً ًا٢ىجاثٌؿبُىا *٢غناوي ٚىم*ظاب ٖلجاث ٢ىاوـ خىػ ماهُت*ما ػالىا ٖخ٣اث 

 ( 93-91) ال٣غنان()

 .:24 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

66. BEN GHALEB (بً ػالب) 

 :  بؿخان، جىػوث -

 ؤها مدبىب ٪  (321-318) ًا مغاخت ٢لبي و َضابي*ًا جاط ال٣انغاث ؤمىالحي حّجىبت*ُل

67. BEN GHANEM Kaddour (كّذور بً ػاهم) 

De Marrakech, tisserand, 19e. 

 .81-:7 م.، 94ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 *ت ُٖىن الّضامي*الىظُبت عاخت عوحي الهاقمُت
ّ
 ػاعججي بالّغيا َال٫ اهُامي*الل

اع) (347-346) الهاقمُت() ولٟي ؾلُاهت الّغٍام ُّ ؤهٓغ ، جيؿب ؤًًا للكُش ؤّبُه الج

 (234ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي

 :  بؿخان، جىػوث -

 (379-373) ػاعججي بالّغيا َال٫ اهُامي 

 له :

  حرو*ُٖب ٖلُ٪ ؤ َلٗت البضع ًب٣ى مً يهىا٧ي وخضٍ مهجىع  ٢ىلىا لاللت بىصّواح َػ

  ُىن خغقا مؿغاعة الى٣كت*م٨مىلت اإلاداؾً ِٖكت*جاط البضوع ضخي عماشخي*بٖى

 ٖبىف زىاعي بىصال٫ باقت*ؤعاخت عوحي ؤ ام الشُىر

 ًا الّٛغي في الصخبت ًا ٖكحر الا٢داب*ال جهاص٢هم لحهم ال ج٩ىن مدبىب 
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  ؤالىعقان عجالن ؾحر بؿالم للٍغم*ؾىص الىُام*ٍػً البها والخدٍؼمت*مً ال وؿُتها

 الٛؼا٫ ؤم ٧لشىم

 بجماع٥ قٗلذ هاع ٚغامي 

  بؿم ال٨ٍغم مٟخاح وؾغ وهىع*وجدهحن احجاب ؾغوث اهٓامي*ونالة اإلاًٟل حكغح

 ضوع*وجٟاجي َىلي و ْلمت ٚخاميله

 *والخلم  بكٟاٍ وّصها وا٦غمه مً ال ًىام*واعخم يٟٗىا بىظىصٍ به ال٨ٍغم ٢ام خضوص

 مً اوناٝ ظضوصٍ

  خ٤ الخمض الضاًم إلا٣ام*الخلُم الٟخاح الجلُل الخي اإلاخٗا٫*اإلاٗبىص الا له مشل*به

 الاقُاث ٧لها مىٟاٖلت

  بىا في الباَُاث امُىت و خلُمت و ٖى ى الساَغ اٚع َكت عاًت الىهغ*بضع الٍؼً الُام َػ

 ومغامه*زضًجت و الٍغم ٞاَمت

  كت*ًا مهبٙى الىجا٫ قىفي خالي*ؤ اللت ٖاٌكت َا٫ ػڤذ ُٞ٪ ؤ باقت الاٍعام ؤ َٖى

 اللُل

 ػوع مدبىب٪ ًا ُٞىمت*ومٗا٥ بىصال٫ ظُب السلُلت َامى*واإلاُاٝل ُُٞم 

 مى٫ نالذ به مضًىت الخًغ*واإلاىلى الٍؼً ال ًله مشل خاٍػ ٞاؽ البالي*والؿغ اإلا٨

 انُٟها

 *نلى هللا ٖلى قُٟٗىا بل٣اؾم*ناخب اللىا و الساجم*الغؾى٫ الُاَغ زحر ألاهام 

 مدمض ضخي اهُامي

 ٚاعة و ظىص ًا ؾُضي ٖبض ال٣اصع*ًا مُٛض البر و البدغ*ناعزىا بغيا٥ ًا ابً زحرة 

  ٜالاعما١*مبروم الؿال٠ بىزِض ٚضع اإلاضام ًا الؿاقي *واؾ٣ي خغف الُٗىن ولٟي ناب

ُ٘ الىاػ٫ في ٍَغ٣ه  ع٢ى*طاث الخؿً الٞغ

  ٢ل إلاً صعى واؾخٟسغ ًا الٛاوي جب٘ عي الىٟـ والهىي*ظهله اإلاتر٦ب ما ًخضاوي 

  مً طا١ َٗام الخب و قغابه*و ؾُاب لظجه و وكىجه*وؾغا بمهجخه و ؾ٨غ ختى

 ٚاب*قمـ قغ٢ذ ًٖ صاط ٚحهابه

  ًٞا٫*ؤها في خما٥ ًا بمام الىؾؿُلتمىالي ٖبض الؿالم ًا عاٌـ الا 
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 اههغوا اإلاال٨جي الىظُبت بىخغام مهباح الٍؼً ؤم الشُىر َامى 

 غوا في الؼوعة لىا ٢لىب٨م ًّ  ًا الي ڤبلخىا إلاضًىت الغؾى٫*ػوعوها هلل بالًٟل مى٨م و خ

  ؤاللت الٗظعا*٣ٞتي َال٫ لُلت ٖكغة*ًا صاعة البها اإلاؿغاعة*مً قٟى بهاٍع في ظمال٪ ًا

 قمىؽ بهغي*ًب٣ى صًما بؿا٦ىه مٗڤىع 

68. BEN HACHEM Mohamed ( محمذ بً هاعم العلىي) 

Du Tafilalet, élève de Kaddour El-Alami à qui, dit-on, il offrit 
une maison après la perte de sa fameuse demeure. 

ضان -  .367-366 م.، 5الجؼء ، بجداٝ، ابً ٍػ

 .415-412 م.، 519ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ؤّم ) ٖلى الٗىاعم ٣ٞتي بالّخِذ*ؤم الُٛذ*٠ُ٦ ٞا٢ذ ٖبلت بجمالها الُا٢ىث

 (251-:24) الُٛذ(

69. BENHADDOU Djamel-Eddine (جماٌ الذيً بىحّذو) 

Poète contemporain. 

 :  قهضة ملخىهُت، بىدّضو -

 ٪(22) جُُب الؼاًغ ؤعى اإلاٛغب*ُٞه هٟؿ 

  ما٫ مضًغ الكغ٦ت ما ُٖا بالك٩ىاث*جاًجم٘ الك٩ُاث*ما خـ بخٗبي وال ٖمٍغ

 (27-23) مضًغ الكغ٦ت() خً ٖلُا

  ٍىعي بالي و ٢ضًم*الًى والى لٟغان ٢ضًم*خً ًا مى٫ الُا٦سخي عا قٝى مَى

 (34-28) الُا٦سخي() الى٢ذ ػاًض في جؼخُم

 (38-36) َغب اإلالخىن() خب مً ال خب الًٟ*و ٖاف ُٞه و ختى لُه و به ؤف 

 جال و حٗال و نى٫ ٖلى جل٪ الٗالي ًا اإلا٨مى٫*ما ػا٫ ما سسُىا بكضو٥ ًا الخىاللي 

(3:-44) 

 خضاء  (49-46) الضعة إلاجُضة() ًا قهُض ألامت قاَض*ٖلى الٓلم والٖا
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  َاع ًٖ بىاصم*َحر ً  (58-:4) الؿالم وما هاصم ٞال٣غن الٗكٍغ

 (64-:5) اإلاىظت والخغا٥() هلل ًا اإلاىظت بُا عوفي*ْجي بُ٪ ؾٗضي ٨ًمل وؤهذ جالٞت 

 (:6-66) اللت ِٖكت() ِٖكت ًا ِٖكت*ًا مً بُ٪ الِٗل ًدال و ِٖكتي 

 ت ٢ماع  (73-72) إلادت خب() و٠٢ ٢ُاعي خضا ٢ُاع*و بان لي مً الكٞغ

  ىُت اإلاٛغبُت هي الي تهىاويًا الىال٘ باإلاىؾ٣ُى ٢صخي ٦ىذ ؤو  (78-74) صاوي*ألٚا

 (84-:7) اإلا٣اومت() ًغضخي ٖلُ٪ ولضي ال جيسخى*هاؽ خغو لبالص ؾُاصي وهاسخي 

 (:8-86) الضاع البًُاء() ًا اعى السحر والسمحر ًا بالص الخِؿحر ًا ال٣لب ال٨بحر 

  ب ٖخُض مٗاٍ جؼاص٥  ًٟاصةظى٫ و َٝى وػوع اإلاٛغب ومخ٘ لُٗاوي*َىاٝ اإلاٍٛغ

(92-95) 

70. BEN EL-HADI Hammad (حّماد بً الهادي) 

De Marrakech, cadi, 19e. 

 .94-93 م.، 7:ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، لٟاسخيا -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ؤف ًُٟض اإلاٛغوم ٖاق٤ الضامي*صاث البها اإلاٗلىم*بضع الجما٫ في جمامه*م٨مىلت

 (74-72) ٧لخىم() البها مىالحي ٧لخىم

 

71. BEN EL-HADJ Ahmed ( أحمذ بً الحاج املضفيىي) 

 .378م.، 455ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 اعة الخبِب الي ٖمٍغ ط غظتي خالث*في ٖكُت لشالث*بٍؼ اث وع٢ُبي ماث ٞو احي َػ

 (6:-5:) ما وؿا خبِبه

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 اث و ع٢ُبي ماث و ط اعة الخبِب الي ٖمٍغ احي َػ ٞغظتي خالث*في ٖكُت لشالث*بٍؼ

 (361-359) ما وؿا خبِبه
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 .6-5 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

يؿب له  :  ٍو

 *جاظت وزُتها اههغوا باقت الاٍعام اللت جاظت*جاظت ٦دلت الٛىاط*جاجي مغاخت ٚىاجي

 (23ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي) الىظُبت زضوط

72. BEN HASSAÏN Abdallah (ًعبذ هللا بً حضاي) 

Du Tafilalet, 14e-15e. Jirari et Souhoum le considèrent comme le 
père fondateur du melhoun marocain. El-Fasi, le fait mourir, en 
1636. 

، 454، 452، 293، 263، 261، 247، 225، 72، 48 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 :  هو، 659-658و، 5:4، :49، 483، 459، 457

  هبضا باؾم هللا هٓامي ًا الي بػى الاوػان*الاوػان زحر لي ؤهُا مً ٢ى٫ ٧ان ختى

 ٧ان

 (Daté de 830/1426 : si cette pièce est authentique, ce serait le plus 
ancien texte du melhoun au Maghreb) 

Et p. 562-567 : notice. 

 .342، 341، 74، 71، 45، 31، :2 م. ،اإلاٛغبياإلالخىن ، ؾهىم -

- El-Fasi, Poèmes marocains, p. 97. 

  .449 م.، 578ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .95م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

 ًا عاسخي هىنُ٪ ٠ُ٦ وصخى ولضٍ ل٣مان*واهذ جهػى ٠ُ٦ ما مطخى ولضٍ لبُاوي 

 الل٣ماهُت()

 م في اجٟا١ مُٗاص٥ هغاجي*ختى بان ٖالم الٟجغ بًُاٍ وال٩ىا٦ب لل٣بلت مالىا  ؤمٍغ

  ٪ٍ٤ الهىي وؿال٪ ًا مً ٢ا٫ الهىي شخا٫ ًله مً بِبان*انػى لي هىع ًٖ ٍَغ

في ا٢ىا٫*٠ُ٦ انهى ؾحرجه و ٠ُ٦ انهىَّ ج٣ؿامه*ؤًا ؾُضي في الٗحن والا في ال٣لب 

 بحن خالله و خغامهاعؾامه*ؤؾُضي و هٟغ١ ل٪ 

 ٢لبي اه٣اؽ مً ٣ٞض٥ واف اٖماله*ؤ ازتي ٢لب٪ ٢هاح ٖجي ما وٗٝغ ما له 
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73. BEN HASSAÏN El-Hadj (ًالحاج بً حضاي) 

D’Asafi, poète et interprète de «ٕؾما ». 

 .92/35، ؤؾٟي، البه٨غي  -

74. BEN HBOUB Kacem (كاصم بً هبىب) 

Poète originaire du Sous (Ouled Saïdan), auteur de textes épiques 
comme :  

 ت*ؾبدان عّبىا مىالها ؾبدان ُّ م هبضا ٢ىلي بالّى ٚؼوة الّهُض بً ؾلمت ) بؿم ال٨ٍغ

 م٘ ؤلامام ٖلي(

 .95 م.، 211ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

El-Fasi lui attribue encore : 

 البكغ الٓالم 

 له : 

 اوي َظا ؾباب ؾُض اإلا٣ضاص*م٘ الغا٦ب  الؿٖغ

75. BENHIDA Abdallah (عبذ هللا بً حيذة) 

Prince des poètes d’Asafi, mort en 2:98. A composé une kacidasans 
labiales qui peut être lue sans que les lèvres se rejoignent : 

 ؤها ػڤذ ُٞ٪ ؤعؾى٫ هللا*صًغوي جدذ ظىاخ٪ ًا ٖحن الهضي 

 نىعة(.) 56/21، ؤؾٟي، البه٨غي  -

76. BENHIMA El-Hadj Mohamed (الحاج محمذ بنهيمت) 

Poète d’Asafi, appelé «الطسامت », tisserand et joueur de violon.  

 .2:1/3، ؤؾٟي، البه٨غي  -

77. BEN EL-KORCHI El-Mekki 

ي بً واّجى الّضرير ألازّمىري) 
ّ
ي بً اللرش ي أو املي

ّ
 (املي

D’Azemmour, poète-conteur aveugle, mort vers 1934. 
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 .797، :24، 237 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .257، 53 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .84 م.، 99جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  ٪الي ٢بل ً جىب هلل ًا ٚاٞل ٢بل الا جؼو٫*ًا الٛابِ في الضهُا ؤم الٛغوع*ٍو

 (439-434) ال٣ُٟه البًُاوي() ؾ٨ىىا في ال٣بىع 

- Collectif, les grands maîtres, p. 152-163 (El-Harraz, texte arabe 
et traduction), p. 479-482 (notes) : 

  كت و ؤمً َى ًًػى لُا*٠ُ٦ ظغي بحن الٗك٤ُ الخغاػ*خغاػ خ٨ُم مً و َٖى

 الدجاػ

- Dellaï, journal “La voix de l’Oranie”, samedi : février 3113,  
p. 31 (1ère partie), transcription et traduction de :  

 الخغاػ 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 183-196, texte arabe, traduction 
et notes de : 

 الخغاػ (Le gardien jaloux) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome II : 

* Harraz Aouicha (texte français) (65-79) 

 :  بؿخان، جىػوث -

 (499-448/498-447/:39-341/399-:84/244/296/33-83) الخّغاػ 

- Guessous, anthologie :  

 كت  (497-518) (le cerbère de Aouicha) خغاػ َٖى

 :  ٢اعة قيخحر -

 كت  (324) خغاػ َٖى

- Aliane et Toubal, L’épris et el-harraz, p. 171-191 :  texte arabe, 
notes et traduction du « Harraz ». Notons ici que la traduction est 
empruntée à Ahmed-Amine Dellaï (Chansons de la Casbah). 
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 :  لهو 

  لُٓتؾمٗى مُٗاع الباَُاث البًُا وال٨دلت حٗاًغوا ت*ع٣ُ٢ت ٚو م٘ ؾمغة  والّهٟاعٍّ

اع ًّ ىن ؤ خ
ّ
 الل

  الب٣غاط م٘ البابىع م٘ الّهِىُت*والبّراص و٦ِؿان و اؾم٘ زهام اَل الّغؾام

اع
ّ
 جسانمىا واجاي وؾ٩

 غ٢ت اخبابه ىجه ) اؾم٘ ؾُضها ًىؾ٠ وخضًشه ٞو
ّ
صخُذ جغجابه(*نهاع ّٚبروٍ ز

 ٢هت ؾُضها ًىؾ٠() ظمٗه هللا بّباٍ

  ما بحن اإلاىلٕى بالهالة والٗاظؼ في الضًً*ًىم الجمٗت  تزهىمقهضث الُىم

 (ؤخمض الؼمذ:  ؤهٓغ ٦ظال٪) مخ٣ابًحن

  ؤًا طابل الاهُام*اؾ٣ُجي ًا ولٟي وب٪ َاط ٚغامي*ٖلى ونىل٪ ٞغظت و َّمت*ًا

 مىالحي عخمت

  ًا م بجاٍ الىالضًً ًغخمىا عّبي لُلت ال٣بر*هلل ؤ ٧ل مً خًغ ٌُُٗ٪ الغضخى ٍو

 لضًًعّخمذ ٖلى الىا

  ٪الي ٢بل ً جىب هلل ًا ٚاٞل ٢بل ال جؼو٫*ًا الٛابِ في الضوهُت ؤم الٛغوع*ٍو

 ؾ٨ىىا في ال٣بىع 

 ُذ ٖلى البهحر ًا الّضووي
ّ
 صاع ب٪ سسِ الىالضًً ًا اؾماُٖل*ًىم خ٨

  ؾا٫ البىاب ًىم َّىٞذ الىق٤ الي ٌٌٗ في*ظىابه قاظىع صعث لُه حٗل٤ في

 الباب

 ٚضعجه الضهُا*٢هت ظمجمت ًا ٞهُم خحن  اؾم٘ ظمجمت بٗض نىلخه و اًامه

 ٚضعجه الاًام

  ك٣اجه*ولضث له بيخه و ازخه زظاَا في اؾم٘ طا اإلاغا مً خملذ مً ولضَا ٖو

 ؤعى بٛضاص

  حن في الُاٖت ٧اهىا اؾمٗىا ًا الخًغة في هللا ٢هت السىث ػوط ٣ٞغا*٧اهىا مساٍو

 زىث في هللا
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 ي مهغ ًىم ٚضعاجه مغاجه الاولى اؾم٘ ًا مً زاط الًغاع ما صاعوا للغظل*جاظغ ف

 ٢خلخه مؿ٨حن

 ٢هت الؼال٫ م٘ اللىاٍ ًا الخًغة*في هؼاَت باجىا و ٖلى السهام ْلىا 

  ٟت وال٣اضخي في مدبت وٗم الهاصي*ؾبها البسُل ال٣اضخي وا٦غمها ٢هت الكٍغ

 ؾُضو٥ مً الغوم

  ًٍىىن مُىع ىىن هبحهت* ٞو ٧ل َغ٢ت ؾا٫ ٖلحها اعبابها*وظى٫ في ٧ل ًٞ ٞو

 ٣ه٣اَتوال

  واها ػاصي و ٖىوي عخمت عبي وقٟاٖت الغؾى٫*ً ٧لها اإلا٣ضمحن صاعوا الٍٗى

 ألامحن*مدمض ٢ّغة ُٖجي

 والؿالم ٖلى الىبي الٗضهان*ؾُضها مدمض هىع الهضي ألامحن 

 ي خملي بحن الڤٟى٫ َاًذ
ّ
 ًا عؾى٫ هللا اإلااحي يُا إلااحي*ال جسل

  الكضاصًت() اإلاهُٟى م٘ اصخابهًا الٛابِ في الضهُا عا٥ ٚحر مٛغوع*ٞحن هبِىا 

 جيؿب ؤًًا لبن ؾلُمان البضوي()

 ط صر السباع*ما ظغي بالخاظغ والٗاق٤ اإلابروع ى ًا مً ٖك٤ مدمض ز 

78.  BEN LAHCEN Mohamed (ًمحمذ بً لحض) 

Marrakech, 20e. 

 .:9 م.  ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .32 م.، 34جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  جىعٍُٟل الخذ اهىاع*في ٖكُت لُلت الازىحن هىع في هىع/ ًا وؿُم و بحن ال ؾحن

ؼ ) الهبا للٛغب عوح بسباع*٢ى٫ الَل الخمغا عاوي ظلِـ البضوع   (41-36) (2:38باٍع

 .233م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

  ي ظىاعخ٪ ؾلُمت*واٖظع ًا الًم ؤالًمجي في َىي قبحهت
ّ
الضامي*صٖجي و ٠٦ زل

 خا٫ اإلاٛغوم
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79. BEN LAHCEN Mohamed ( محمذ بً لحضً العلىي) 

Fils de Lahcen El-Alaoui, Marrakech, mort en 1851. 

 .412-411 م.، 515ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  نىلي ًا ظضي الٟالي*لٛؼا٫ البخى٫ ًا بضٌ٘ الّؼًٍ فى ً  الٛىالي*نىلي ًٖ ٧ل ٍػ

 (233-231) الباجى٫()

 .232-231م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

  ذ ُٞ٪ ؤعؾى٫ هللا هىع زماصي*ًا ؾُض الٗغب ًا مٗضن الاخؿان ًا مدمض*ڤؤها ػ 

 ٢ُجي اقغاع مً عاص ٖىاصي ًا الٓاَغ الامجض

  ؼا في ً ال جَؼ ً الٍؼ خ٤ هللا ظُذ َاعب لخما٥*ًا الهاص١ اإلاهض١ َه*ًا ٍػ

 ٞالٗاَض بّي 

  ذ في خما وٗم الٗكغة زُاع الاصخاب*اصخاب مدمض مً ال ٦ُٟهم مدبىبڤػ 

 َغقىن َاع ما ؾمى 

  بُا ٖك٤ الجاع* ٞاف ظا٥* الالًمجي بُا ظاعي*الٛغام ظا صٖاوي الخ٩ام لجاٍع

خه  ه و واٖل  ٩ًابغ في ملي الٛغاعة*ما ظاًب السباعالغي الخباعي*ٍع

  ًا جغي بٗض الهجغ حٗالجي قٛابي*و جغوفي بالىنا٫ ًا مذجىبت في بها٥ همّغح

 الاَظاب

  ٪ُان ًا ولٟي بىزِض اللت الٛؼا٫ َىُت*ب صام هللا ظما٫ نىعج٪ ًا طابل الٖا

 ٚىمىا ًا الباَُت بكغي و َىُت

  غا قمسخي و ٢ماعي*و ٧ى٦بي و اهىاع هجىمي غا*َػ غا ؤ جاط ٧ل َػ غا َػ غة*َػ الَؼ

ىع  غا الٛؼا٫ َػ اع*َػ غة الاَػ غا َػ  َػ

80.  BEN LAHCEN Mohamed ( محمذ بً لحضً الضالوي) 

De Salé, 19e. 

- Sonneck, Chants, pièce n°74, tome I (texte arabe, p. 145-149) 
et tome II (traduction, p. 248-253) « Bombardement de Salé par 
les Français en 1851 » : 
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  ؾُضي ٖاقغ*خاشخى وهللا بالص٦م و ؤبً خؿىن ؤٞاعؽ الٗىاًت ؾلُان ؾال*اهذ

اع ّٟ ا ٦  ال صزلَى

 ال٣هُضة ؤٖالٍ.، ::-6: م. ،اإلا٣اومت، خكالٝ -

 .33 م.، 35جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 هٟـ ال٣هُضة. :  88-84 م. ،4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 م٣اَ٘ مً ال٣هُضة. :  86-84 م. ،4صًىان ، اإلالخىوي -

ٟت - ش ألامشا٫ و ألاػظا٫ في ألاهضلـ و اإلاٛغب، بً قٍغ ػظل  :  6الجؼء ، جاٍع

 (414-394) الؿلىاهُت إلادمض بً الخؿً الؿالوي 

 - Guessous, anthologie :  

 الجهاص() بً خؿىن ؤٞاعؽ الٗىاًت (le combat) (459-46:) 

 .231م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

  ُان*ؤمبروم الخِذ اللت الٛؼا٫ َىُت*ب٪ ٚىمىا ههغ هللا ظما٫ نىعج٪ ؤصابل الٖا

 ًا الباَُت بكغي و َىُت

  ّؤالٛاصي هلل قىع ٚؼالي*بال ونلتي إلاغاؾم ٞاَمت*ٖلى عبي جبلٜ ؾالمي و اعظ٘ لي 

ؤخمض :  ؤهٓغ ٦ظال٪ .:51و 215ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، جيؿب إلادمض بً الىلُض)

 ألاهضلسخي(

 غا*٦ّمل اإلاىلى ٢هض به باخذ اؾغاع  باَل ؤًذ ؤمٛاع اوالص الَؼ

81. BEN MAAROUF (بً معروف) 

De Meknès. 

 .49 م.، 61ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ام بىجِذ ًُٞلت*ٖاوسخي مً نالذ ت اّم صال٫*مً خبها حكًُ جاط الٍغ
ّ
ً الل بالٍؼ

 (:-8) ًُٞلت() بالي*هاوي لٗىضَا بىنى٫ 
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82. BEN EL-MEKKI Mohamed (محمذ بً امليي) 

Auteur de serrabas. A vécu au 19e à Marrakech. 

 .47-46 م.، 56ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

  ُِذ  (28) ه٣اسخي*هخًٕغ ٞالهبذ واإلاؿاؤما ٧اًضث ٞاإلادبت ٖو

 :  وله

 اَا  ٢ّهت الّضامي والّغامي انػى زهامه*للّضَاث اخ٨حها ٢ّهت ٖلى ٞو

 بحن ال٩اؽ وزغنت الظَب م٨ىخجي*زض٥ بًُاٍ بان*الكمـ وال٣مغ مىه ٌٛحروا 

 ب هحران ظهُضة*في محر مهجتي مى٢ىصة*بجماع لُٗت الخ٣ُٟض  هاع الٍٛغ

83.  BEN EL-MEKKI Mohamed (ي الِفاللي
ّ
 (محمذ بً املي

De Fès, savetier (زّغاػ), élève de cheikh Mzour, mort en 1926. 

 .48-47 م.، 57ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 *ت ًّ ؾلُاهت  جاڤ ؾٗضي واصع٦ذ مىاًا*بىنىل٪ ًا َلٗت البضع الٛؼا٫ الّؿٗض

ام ت() الاٍع ًّ  (271-:26) الؿٗض

 : الؿا٢ُت، جىػوث -

 *ل  ّٖمغ لي وٛىم ٞغظتي ًا ؾاقي اإلاضام*َظا و٢ذ الّؼَى ما خًغ ٞالساَغ تهٍى

ىت الاؾم عخمت ام ٍػ  (256-252) بىظىص َال٫ الاٍع

 :  و له

 ٖام*ظاهبهم هّو  الُىم ٞالٛكام*صخبت ز٣ُت وال حٗاقغ وال لصخاب جامً ال 

٪ُ
ّ
الم في حٛغ١  ال مجهم زل

ّ
 بدغالٓ

84. BEN MESSAOUD Mohamed 

 (الحاج محمذ بً مضعىد الحّجام) 

D’Azemmour, 19e-20e. 

 .53-52 م.، 64ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 .جغظمت م٨غعة() 269 م.، 2:9و ع٢م  52 م.، 64ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -
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 :  بؿخان، جىػوث -

  اصي ًا زضًجت ؤهاًا مً ظٟا٥ م٣ٟىص ٖالجي*بطا حُٛبي ّٖجي ٣ٖلي ٌُٛب
ّ
واه

  (61-59) زّضوط

 :  له

 اط
ّ
 الغوح ةؤف عا مً ال قاٝ ٖبىف ٞى١ البُاح*٢اَٟت هىاع الخغظاث وز

  الضواح*مىالحي مً َؼوي َىاَا بىزض ههُذ*ال عاخت و ً ؤالًم خالي في مداؾً ٍػ

 ال َىا ل٣لبي مً ٚحر ٞغوح

  بالؼوعة*ًا يُا ؤها مؼاوڤ في زِش٪ و الٛغة الؼاَغة*الٛؼا٫ َاَغة عوفي و ٖاملُجي

 بهاعي 

 ل٪ صاعي ًا ٢اضخي زلُلتي*جاَذ ٖلي ولٟي َامى 

 *ت الخباًب*ما ل٪ ججٟي بال ؾباب*ما هي مً ٖاصة الٗغاب
ّ
واها مملى٥  خبِبت الل

 ما وٗاؾب*واهتي ٞالّغوح َالبت

85. BEN MOHAMED Abdelhadi (dit : Ba Hnini)  

 (عبذ الهادي بً محمذ الِفاللي املذعى اّبا حىيني) 

De Fès, 20e. 

 .: م.، 2ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  2الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  ي
ّ
ما٫ خغاػ ٚؼالي ما بٛاف ٖمٍغ ًلُان*ب٣لب ٢اصر نٟىان*ٖلى ٚؼالي ّٖؿاؽ ال

 (26-22) الخّغاػ() ؾباججي جىعٍت

 :  بؿخان، جىػوث -

 (263-256) الخّغاػ 

- Guessous, Anthologie, tome 2, texte arabe et traduction de : 

 (3:4-389) الخغاػ 

- Aliane et Toubal, L’épris et el-harraz, p. 149-170 : texte arabe, 
notes et traduction de « Harraz Thouria », attribuée ici, par erreur, 
à Abdelhadi Bennani. 
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 :  وعبما له

  اَظا شخا٫ في الّضهُا ما ٦مُذ ٦ما٫*٧لما وكغي في ُّ ان عاح ل
ّ
  الّضز

  ًا ؾُاصي اؾمٗىا ٞٗل الضلُل ا٢ل الُٟٗاث*ٞٗاًله و السهالث*هّؼلىا له ًا٧ل

جت ض ٞالّخٍٗغ  صاع الثًر

86. BEN MOHAMED Salah (ؽالح بً محمذ) 

D’Asafi. Etait tailleur. 

 .82/3، ؤؾٟي، البه٨غي  -

87. BEN MOULAY ABDELKADER Ahmed  

 (أحمذ بً مىالي عبذ اللادر) 

De Taroudant, mort en 1979. 

 جغظمت(.) 248-241 م. ،الڤيؿاوي -

88.  BENNANI Abdelhadi (عبذ الهادي بىاوي) 

De Fès, mort en 1925. 

 .792، 315، 286 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .221 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .239 م.، 268جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  في خما٥ ظىص ًا هىع الهضي َه*ؤبدغ الخُٗٓم والًٟل ًا عؾى٫  ڤظُذ مؼاو

 (479-476) َاى ٖلُا وخل الغؾى٫() هللا

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 او ىة*ٖلى ونال٪ ًا مكمىم البىاث هَؼ ىة() ٢ىلى لٗاوسخي بىؾال٠ َػ  (31-:2) َػ

  ام باٌٗى لٛؼالي م٨مىلت ت قٍغ٠*تهلُل اإلالى٥ هىيى ًا الاٍع
ّ
اإلاداؾً لىظُبت الل

ً الّؿال٠ ٟغ ٍػ
ّ

 (33-32) قٍغ٠() والاقغاٝ*صاث الهىعة مكّغٞت*مً نهىي ؾابٜ الك
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 *ٖالجُجي بىنال٪ ًا الهاظَغوي مً ٚحر اؾباب*خّل ؤلٛؼا٫ الباب*نىلت اخبابي 

 (274-272) لبابت() ٖاع خؿان ظمال٪ ًا الّغٍم لبابت

ت"، 6صًىان ، اإلالخىوي - ت "الضعع الباَُت في مضح عظا٫ الكاٍو  :  ظٍٟغ

  ت نىلى بّٗؼ واؾغاع*بالجهاص في الجخىص زىاػع الّىهاعي  (419-3:1) ًا اَل الكاوٍّ

 :  3الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  ام ُّ هاصي و٢ذ الؿغوع ظاص ػماوي و اٞغاحي*ّٚضع ٧اؽ الّغاح *قٝى ؤؾاقي ل

 (46-43) الؿاقي() َاٞدت

ٟت - ش ألامشا٫ ، بً قٍغ   :  6الجؼء ، اإلاٛغبو ألاػظا٫ في ألاهضلـ وجاٍع

 ت هٓم ٖبض الهاصي بىاوي  (477-:45) ػظلُت الكاٍو

دُاوي  -   :  البٍى

 الخغبت() (98) ؤها مؼاوڤ في َه*ظض الاقغاٝ ؾُضي عؾى٫ هللا 

  الًٟل ًا عؾى٫ هللاو ػاوڤىا ٞدما٥ ظىص ًا مدمض ًا َه*ًا بدغ الخُٗٓم 

 الخغبت() الدّجت()

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

  ام و هاصي و٢ذ الّؿغوع ظاص ػماوي ٞغاحي*ّٚضع ٧اؽ الّغاح*قٝى ًا ؾاقي الاٍع

 (226-221) ٞاعخت

 :  بؿخان، جىػوث -

  ً اى*ولٟي مهباح الٍؼ بغيا٥ ؤٚاًت الغضخى ٖاص ػماوي عاضخي*ًا وعصة في ٍع

 (51-49) عايُت

  ٪ُاب*مكمىم ههغ هللا ال٣انغة يُا الاَضاب*الهاظغة بٛحر ؾباب*مؿ الَا

يب*ٚهً الّغَُب ت ٍػ
ّ
 (469-467) السىصاث الل

  ام*ػّهي للٗك٤ُ عؾامه*ًا ت الخىعٍاث الهاًلت ٖلى الاٍع
ّ
ىمت*الل

ّ
بطا همىث بّي ُٞ

ىم
ّ
ؿا ُٞ

ّ
، ؤهٓغ الٟاسخي، ًيؿبها الٟاسخي للكُش ٖبض هللا الَغؿىلي) (479-475) باقت الي

 (2:9م.، 368ع٢م ، جغاظم
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  ام*ػّهي للٗك٤ُ عؾامه*ًا باقت بطا همىث بّي ت الخىعٍاث الهاًلت ٖلى الاٍع
ّ
ىمت*الل

ّ
ُٞ

ىم
ّ
ؿا ُٞ

ّ
 (479-475) الي

ىُت الكٗبي - جي أٚل   :  3122، صًىان اإلاهغظان الش٣افي الَى

 (64-63) ػاوڤىا في خما٥ ظىص ًا هىع الهضي َه 

 .98-97م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  لهو 

  ىا
ّ
اَغ الّخاقي*مى٫ الل

ّ
ُى ٖلى مى٫ ال٨غاًم الساع٢تو مى٫ الّخاط و الُ

ّ
 البرا١*نل

  ًا جاط الاهبُا مدّمض ًا زاجم الّغؾا٫*ؤزاجم الّغؾا٫*ؤها مؼاوڤ ٞدغم٪ ًا ظض

 الاقغاٝ َه

  
ّ
ً ع٢ُت*ظىص ًا ع٢ ام بضع الٍؼ ىت ألاؾم تهلُل الٍغ  بىصواح عوح الاعواح ى٢ىلى لٍؼ

 الٗامغي(ؤهٓغ ٖبض الهاصي )

 ٞاَمت ً ىت الاؾم*ظىص ٖلى مٛغوم*ًا مهباح الٍؼ  ؤًا مكمىم البىاث الٛؼا٫ ٍػ

 نىلي ٖلى الٛىا٫ ًا بىصواح ٞاَمت 

  ٣ي بٗاق٣٪ واوٗمي بالؼوعة ٖلى ىع*ٞع اع*جاط الٗىاوـ َػ ٢ىلى لضوخت الاَػ

 الاو٧اع

 اع في اؽ*واَػ  قٟذ الٛؼا٫ جخماًل في خغاط الىىاع*ٞبُاًذ الٟٗا بحن الىعص ٍو

 زماًل الامغاؽ

 *و٢ذ الىنى٫ وهؼاًه مدالَا*ظاث ٚؼالي ال٣انغة/جدبستر بىخغام وهللا اُٖاَا 

 ٖاصث الاًام ػاَغة

 لى  ڤما٫ ؾلُان َىا٥ نُٗب*جا غ ٢خا٫*ٖو ٖلّي مكمىع ًىم ال٣خا٫*َاغي قٍغ

 الٗىاص مدخا٫*ٞاَل الٛغام ناع ٣ًاجل

  اللت اػهى و ٦ب ًا ؾاحي*واعا اوٛضعوا شخي َاؾاث مالح*بىظىص ً َال٫ الٍؼ

ي اإلاضًذ
ّ
 ٞاعخت*وف

 الاؾم*نلى هللا ٖلُ٪ ًا الكاٞ٘ ًىم ال٣ُامت ً  ًا مدمض زاجم الغؾالت ًا ٍػ
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89. BEN OMAR El-Bsir (بً عمر البؾير) 

Auteur inconnu de la fameuse « ىة  مغاختو زالزت َػ  » que l’on 

identifie généralement avec El-Nedjar. 

 .76-75 م.، 86ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 165-172, texte arabe, traduction 
et notes de : 

  ىة  (les trois passions) مغاختو زالزت َػ

 .226م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

 ؼامت ڤمضعي جؼوع عؾمي بىؾال٠ َامى*مىالحي الٛؼا٫ ٞاَمت*بىصّواح عوام  الَؼ

 ض الضاعي*بغيا هاؽ ال٣ٍغٌ شجاٖت و بغاٖت ًم الٚى
ّ
 ؤها ػهجاع في ُٖىن مً صٖا*٢ل لال

  ًًىا قا اٍ ًلىمىوي*في ٖك٣ي اٖظعووي*ما طا٢ىا ما ٧ىاوا ما ٖٞغ ُّ ٢ىلىا لالًمُجي ل

 بي

  ال باؽ ٖلُ٪ ًا ًضًتي قاٞا٥ هللا مً الًغ*و ٖلى ًض قامش ال٣ضع*ؾُضي ٖبض

ؼ ابً الخبإ   الڤٍى ظاعهاالٍٗؼ

 ؾغابت() مً ٖٓم ًىم الؿبذ ٖلى بالص إلاخىن*ما بداله ٞاث في الاًام ًىم جاٖـ 

90.  BEN OMAR Mohamed (محمذ بً عمر امللحىوي) 

De Marrakech, mort en 1972. Prince des poètes de cette ville. 

، 486، 476، :46، 461، 439، 2:4، :24، 239 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 جغظمت(.) 784-786، 618، 617/2، 555

، 67، 64/3، 48، 46/2، 44، 41، 24، 23، 22، 6 م. ،2صًىان ، اإلالخىوي -

72 ،99/2. 

 :  3صًىان ، اإلالخىوي -

  ًًا ؤر الىلهان*بهمىم الّضهُا الٟاجىت*مً قُىذ لىا ٢لىبىا*ٖكىا ٧الخُىان*ال م

 (77-78) ٞا١ بخمداهه
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  ىمًا بله ؾإلخ٪ بالهاقمي ُّ  يا١ الخا٫() اإلاجخاب*ظحرها في الخضر الُىم ًا ال٣

(84-79) 

  ىذ الٟحران*وال٣ٍُى ؾابذ بالًهاعة*والباػ في الى٧اع بٗض الصجاٖت ٖاص ٖٞغ

 (8:-9:) يب٘

 :  4صًىان ، اإلالخىوي -

  ال ناب مىاٍ*ما ًضع٥ مجض مً صاع الٛل في ًمُىه و ما َاب ػعٕ خاعر البىع

 (214-213) خاعر البىع() قمالهو 

 .76 م.، 87جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .222، :7 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 :  6صًىان ، اإلالخىوي -

 (354-352) ٞاجي ًا عبي ٞاجي*ظاع الؼمان ًا مىالها ٖىا خغظلِـ وظضها جٟىاط 

 (358-355) ًا بله ؾإلخ٪ بالهاقمي اإلاجخاب*ظحرها في الخضر الُىم ًا ال٣ُىم 

  ًًا ؤر الىلهان*بهمىم الضهُا الٟاجىت*مً قُىذ لىا ٢لىبىا*ٖكىا ٧الخُىان*ال م

 (:35-359) ٞا١ بخمداهه

  (362-361) ٞىث الضؾاٌـو ٧ل قٗبت جخ٣ِـ ٚحر قٗبت الغاؽ*بلم٩اًض ٖامغة 

 ًيؿبها الٟاسخي للبري()

 ًا صاًم الب٣ا جدٟٔ السامـ ؾُضها الهمام الؿلُان*بمامىا ؾُضي مدمض  ً ٍػ

 (465-459) ؤلاؾم

 الٗهض ؾُضها ٍ
ّ
ُاص*ُٖض اإلادبىب اإلااظض*مىالي الخؿان*مً وال  َظا ُٖض الٖا

(466-46:) 

شو اإلالخىن ، الٗلىي  -  :  ٢ُٗت مً ٢هُضة خغبتها :  83-82 م. ،الخاٍع

 خاليوؤالمت الاًٞا٫ ؾبٗت عظا٫*لُٛازت هلل ظبر 

 :  ٢ُٗت مً ٢هُضة "اإلادمل" خغبتها :  85م.  و 

  ا ًؼو٫ ٦غبيًا ت هىَٓغ
ّ
ا*م٨ ُّ عي(ڤًيؿبها الٟاسخي لل) عّبي ب٪ ل٪ ٦ّمل بالسحر ٖل  َغ
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 :  (3114) صًىان قُش ؤقُار مغا٦ل الخاط مدمض بً ٖمغ اإلالخىوي، اإلالخىوي -

 ٍا ما ًؼو٫ في ظمٗىا ما اخال  (26-25) آٍ ٖلى لُال مٗا٥ صاػث ًا ال٣ُٟه*ط٦َغ

 ٖغوبي()

  ه  (341-:33) هغاٍو مدبتي في خل٣ت ٦بحري مً ٖىض هللا*لها قى١ ٦بحر قا٤ً وكٞى

(sur les conteurs de la place Djamaa El-Fna à Marrakech) 

 ي بالخضما١*باقي في الى٢ذ الها٢ا
ّ
ّبا٢ا() إلاغق

ّ
 (379-378) ؾلٕى الل

 ظاع الؼمان() ٞاجي ًا عبي ٞاجي*ظاع الّؼمان ًا مىالها ّٖىا خغط لِـ وظضها جٟىاط 

(382-38:) 

 (3:6-391) لهغاط() ًا بله ؾإلخ٪ بالهاقمي اإلاجخاب*ظحرها في الخضر الُىم ًا ال٣ُىم 

 *ال مً  ًا ؤر الىلهان*بهمىم الضهُا الٟاجىت*مً قُىذ لىا ٢لىبىا*ٖكىا ٧الخُىان

 (413-3:7) ٞا١ بخمداهه

 *لسهُم الىا٦غ() الضامغ ٞاللٛا ما اّصا ازباعو اللي ؾل٪ الىهج ما ٖمٍغ خهل 

 (418-417) ٖغوبي()

 ٪ُي اوكا٥*الٗالم بدىال٪ ما ازٟاٍ بالىا٢٘ ل
ّ
ال جبىح ) اؾخٗهم ًا الؿاهي بال

 (:41-419) ٖغوبي() بؿغاع(

 بدىع ) ٧لما قاٞذ ُٖى٪ ٞالسال٤ً خضر*ال حّٗضو ه٣هان حؿلم مً الٗثراث

 (427-421) الًغاٚم(

  مو ع٧ىب السُل و ال جهى٫ بٟهاخت
ّ
مها ًا الٟاَم ًمىث ٞحها مخٗل

ّ
 الغماًت*مٗل

 (429-428) ٖغوبي() ٢غناهه ٚكُم()

  عاص الجلُل البهغ*لُه جهٍغ٠ م٘ الخ٨م و ٢ىلى ؾبدان هللا ٨َظا ٢ّضع مىالها

ام الٛال ) ٞٗبُضٍ ٠ُ٦ ازخاع ًّ  (435-:42) اله٠ُ(و ا

  اإلاجالـ٢ّهغ الٗخاب*٧ىن واخض مً الجماٖت ال حُٛب ًٖ و اهخهى ًا ُٟٚل 

 (439-436) ٖغوبي() الاًام جضوػ()

 (443-:43) الؿغبِـ() هاؽ الؿغبِـ ًا اَلي نّباعة*ما جساٝ مً صّواعة 

  (446-444) الؼواڤت() صّوٍ مغبىڤو اجٟغ٢اث البرڤڤا*٧ل واخض مخُهغ ٞلٛال٫ 
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  ًًذ البكغي ًا الازىانو ًا اَل الض
ّ
ذ البكغي() اَل الاًمان*خل

ّ
 (456-447) خل

  اعةو الُدحن و الڤؼاعة*و ق٠ اصخاب السًغ
ّ
 (458-457) ؤؾٗاع الى٢ذ() الُٗ

  اح*ٚاعث ُٖىن الخ٤ ّٟ اح*ما َٟاٍ بدىع ال٨ ّٟ الجض ) ظاحو قٝى ظمغ الضهُا ل

 (462-459) جالوح(و بال 

 (466-463) بدغ الُٛٔ اخىا٫() ٢ّهغ مً الجضا٫*الالًمىا صٖجي ال جلىمىا 

  ا ظابخه الىظبت*وؿ٣ُه الؿم ًّ  (469-467) الف الىٟست() ٚاجب اؾُاصٍ والاهجابللّض

  عظا٫ ) اههغ الؿلُانو نٝغ َم الاخؼان*ٞغط الكّضة و ظىص ٖىا بالسغوط

 (474-:46) ٖغوبي() الجبهت(

 *الجاع ٖلى الجاع خ٤ُّ ٞضًّخا ما َى مبخىع و حؿتهل ال٩ي بالىاع ًا مً عاص الكغ 

 (477-475) ٖغوبي() ؾالما(و مُاث ؾالما )

 :  (3121) صًىان قُش ؤقُار مغا٦ل الخاط مدمض بً ٖمغ اإلالخىوي، اإلالخىوي -

 الٗغوبُاث ًٞ  : 

  (9:-8:) في ؤعى الٗضو ًتهضيوهاصًذ الخباع ؾُاصي قُىر ال٣ُٗان*مغؾىلهم ونل 

  ذ الطان و بغػث الَىا٫
ّ
 (211-::) إلاؿام٘و الطَان و ْهغ ْلم الُام٘*٧ل

 (212) ههجهم باخض ًٖ حٗظابهجغ٦ىى ٢الها الخلُم في ٦خابه*والؿاًغ في  ال 

  اب*ال جغوم مىاهج القغاعفي ظمٗهمو اخظع مً الغومي ُّ  (213) ٧ىن ٖا٤ً َ

 *(214) ال جٟغح آ٢لبي بالي ظضًضو ال جٍٟغ في البالي 

  ًُ٘(215) الي بػى مدا٫و قٝى الٗىُض يخى ه٨ضان*امىا٫ ج 

 (217-216) الخى٫ ٖليَّ ظاع ال٣ضؽ هترّظاٍ*عاوي في ؤعى الٛغبت مڤىاوي نّباع 

  في اإلاؼاط جضع٥ ّٖؼ و جغ٥ اإلا٣ٗى٫ ال جغومه 
ّ
ض تهال  (219-218) قانو اؾٟٗجي*ٍػ

  (:21) جىا٫ الّىجاو ال٣ٗل هىع ًا قاعي لٗباع*ب٣ٗل٪ جٟىػ 

  قٝى اوالص الُىم مً ٦ثرة الخغام ٖماو*ما ٢بًىا في صًجهم ٚحر هللا ًضاوي 

(221-222) 

  ت ما ًلٗبها*م٘ مً ٧ان له خبِب  (224-223) ٧ان ًبُٛهو مً ٧ان ٣ُٖل ال٩اَع
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 (225) ڤالىا خُاث بالصها بٗض ٞىاث*واَل ػماها بًٗهم وؿاو الي ٞاث 

 (227-226) ؾى١ السغاػ ڤالىا ؾى١ مُُاع*ُٞه طباًذ الؿلٕى جىظض وٗىث 

 *غ ما ب٣ى َىا -228) باًىتالىٟست ٖىض ٢ىم الًلىلدّجاث و الُلٕى بؿاللم الٖى

229) 

 تي بحن الضهُا ٞحها ٢ىام مكمىجت تي بحن الؼمان ًى٣لب بٗثراجه*ما ٖٞغ  ما ٖٞغ

(22:-232) 

  تو ما٫ ٞاعي ٚاصع صاعي بال ٧لٟت*بان ٖىاعي ّٚحر ٢الي ّٟ  (233) قغا ڤ

 *له
ّ
الكاعي َام٘ في و البُ٘ بُ٘ الاظىاص و ڤالىا الي خًغ في الؿى١ ٌؿم٘ لضال

 (234) صًاله

  ًًا الٛكام*الّغابذ مً الىالض  اإلاسسٍى ًب٣ى له الڤكامو ؾّخت مً ؾّخحن ڤالَى

(235) 

  صًغ لّٟم٪ لجامه* ى في َضعج٪و مً ٧ان ب٣ٗله ٖمٍغ ما ًضٕع
ّ
 (236) جإو

 *ا بحن لُض ما ًخڤّغى
ّ
 الي بىٟؿه في الجماٖت جىظضٍ ما ًخمّغىو الٗىص الي ًتَر

(237) 

  ض له ُّ ه في الّضاع الػم ًه
ّ
*الي ٢ُ  (238) الي ًجّىب الٗاع ال خّض ٌٗاٝع ُٚاٍعو ٞاٍع

 *(239) الي ٣ًٟض الغظا٫ ال خض في اللٛا نٛالهو ڤالىا السحر الا ٦ثر ًب٣ى زُاله 

 *(:23) ّٚب ٖلى الاخباب ٦ّٛبان الِٗـو اخٟؼ عظلُ٪ خّضَم مغاؾمهم 

  (241) ؾماختو ڤالىا هاؽ ػمان* الي ج٨بر به عا٣ٞه بمىّصة 

  (242) الخباع*هٟؿه صًما مًببتاإلاّٗى٠ ٢الذ 

 *بو الىٛمت ؾامٗها ًجظب
ّ
 (243) الغقىة َالبها مٗظ

 *ًي ًڤى٫ ػاًغ اللت قاقا ما َى ما ٧انو ؾا٫ اَل الجحر في زىمت ما ها ؾا٦
ّ
 ال

(244-245) 

 *(247-246) الي ٢غ٢اع ما هضًٍغ ٞالجماٖت ظاعي و ما ها ٢غ٢اع ما هسالِ هاؽ الٗاع 

  ٖلى ازال١ الضًً و الغظا٫ في اإلادا٦م صاعوا*ما ٖلُه الكٕغ خاص و ڤالىا اليؿا

 (249-248) مالىا
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  (251-:24) الهىاب مٗلىم الاوؿان*ال يغع في الؿهى ٢ل ؾبدان هللاو بالسُا 

 *م اللٗحنو اؾخٗهم باإلاٗحن  (253-252) اجغ٥ َو

 ٍه وهغا  (256-254) مدبتي في خل٣ت ٦بحري مً ٖىض هللا*لها قى١ ٦شحر قا٤ً وكٞى

 ٤ُ  (258-257) ال٠ُ بىا صزُل ل٪ بغظا٫ الخ٣ىي*ل٠ُ زُٟت م٘ الؿالمت والخٞى

  ٖلُ٪ مُٗغ بكظاٍ*ما ٞاح الىعص غ ٞى١ البُضو ظل ؾالمي   (:25-259) الَؼ

  (262-261) ههغوا ال٣اًض*زجًزغ البالص ب٣اًضٍ ٞحها صاع ما بػىو ٢امذ ٢ُامت البهجت 

  ً(264-263) ٞٗل الك٣اًا بله ٖٟى٥ هغظاٍو ًلس٤*بىا ٢بل الهال٥ م 

  (266-265) عبدىا عبذ ال٨ما٫و هللا هللا ٞحن عظا٫ ب٨غي*باٖىا 

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

 (267) ؤ()

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

 (268) ب()

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

 (269) ط()

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

 (:26) ص()

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

 (271) َـ()

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

 (272) و()

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

 (273) ػ()

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

 (274) ح()
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  ٘الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث ومجها ظبذ ل٪ َضًتفي ؾاخت ظام 

()ٍ (275) 

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

 (276) ي()

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

()٥ (277) 

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

()٫ (278) 

  مجها ظبذ ل٪ َضًتو في ؾاخت ظام٘ الٟىا مضي ما حؿم٘ مً ٖبر*مجها هغوي بُاث 

 (279) م()

  ٢طخي ٞحها ٧ل ٖكُتو ًا ال٣اًَ في البهجت زظ مجي ونُت*جٟسر في ؾاخت الٟىا 

(27:-281) 

  ض حك٩اع*َظو في اللباؽ هم ٢ٍغ جهم للىاؽ و مؿلمحن بال حكٞى ُّ الٟٗل الضوي ب

 (282) مالًٖ

 *مضخهم ڤالىا بالسحر ًهٟا ٢لبهو عظا٫ هللا في البهجت ٢الىا ؾبٗت  (283) اليً 

  اْي ٢ل للخخاًل ّٟ ا٫*ما هبهم قمعي في الخؿى٥ ًالليو آخ
ّ
 (284) الٗظ

  و له وله نغجه*و العجب في ٧ل خىُت َٗؼ
ّ
 (285) اؾمُخهفي الاؾىا١ زال

  ٪ا٤ً خالوجه*و نىن لؿاه
ّ
ي ظا٥ ٖلى ڤاهخ٪ ٖىض٥ جمُل ٖلُهو اخًُه ًا الظ

ّ
 ال

(286) 

  ب لي زبزي ب٨غي ُّ  (289-287) اإلاٗلم بىؾ٨غي*َ

  ٪َكٝىو ًا اإلاىلى ٖٟى٥ هغججى مً مٗاٝع ال٠ُ٨*ال ؾبسخي ال و٢ُض ًب٣ى م٣ابل 

(28:-291) 

  (293-292) ال٣ىم الؼڤاڤتعٞا٤ً الؿبسخي مً و خٟغ ؾبؿُ٪*و ٦مي ٦ُٟ٪ صُٚت 

  ذ ه عبي و ماها بصجاٖتي صٍو  (294) الل٠ُ مً الؿماو ال بٟهامت*ال٣ًا ًهٞغ

 ٪ً(295) ٧لىا زاوا في الاؾالم صًغوي زى٥*ما جدب لىٟؿ٪ لّي جدب هللا يهض 
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 و ل٣اووي بؿالحي*ما هٟغ١ بحن الي باهىا و بحن الي ٖاٌل في و في الخىمت ڤإ صوا

 (296) مغڤاحي

  (297) بالهم ضخاو لىا ؾيُض*و بالصها في عيهم بالص الٗبُضَظو في 

 خا٫ الٟٛلت َىا٫ مً ٦ثرة الؼال٫*ٖل اإلاؿ٨حن ؾاص الجىع في البُ٘ الؿاٞل 

(298) 

 ذ مً ٦ِؿُذ ب٪ ًبُذ*و ال جخ٣غصح ٖلى مً َى عبذ ٞٗله طبذ ُّ  (:29-299) ال جد

  ٖمٍغ ما ًهحر ڤالىا ٧ل مً ظلضٍ ٦دل مىه خظع ال جىخل*و ٧ل مً م٩اهه عخل

 (2:2-2:1) ٞدل

  لي ما جضم٘ ُٖىن ٠ُ٦ ًيسخى ٢لبي خبِب الجماٖت و خبِب الكٗب*و ٠ُ٦ ًا ٍو

 (2:5-2:3) الكاَضة ُٚاٍع

 (2:7-2:6) هاصًذ الخباع اؾُاصي َل الًمان*مغؾىلهم ونل في ؤعيىا الٗضو ًتهّضا 

  (2:9-2:8) ُٞلبطا ما ٦ىذ َام٘ لخّض ٞماله*ما هسً٘ لُه ٧ان هملت و الا 

 امىا بهاڤاث السحر َامٗت في الامان*و الي ٌٗثر بسُاٍ ال ٚىا ٖىه ًدُه ًّ  (312-::2) ا

 ان ا في مل٨ه وال سسا بلَى  (314-313) ٖل لبالص جغامى الٗضو ؾىحن ٞؿىحن*صاَع

 (316-315) الٗا٢ل ٣ُ٦ِـ ٢بل ٌِٛـ*٢او٘ بالَغل ما ًُم٘ بلخاؾت 

  ؾالمو َلبى مُاث ؾالمت و ًا زىجىا في الاؾالم ظاَضو في ال٨ٟاع*خملى ؾالح 

(317-319) 

  ل ًا الضَاث*٠ُ٦ ٖاف الُٛاث  (323-:31) الضؽ ميكا٦مو ؾغ٦م حِٗكىا في الٍى

  ض ٞضاع الٟىث الٟاهُتو جؼّوص*و انهٌ ًا ُٟٚل للجهاص  (325-324) اَػ

  ٖلى زحرها ما صاعوا مهلو الضٖىة ٞحها الضٚل*ٞمغ٧اخىا خّىىا و َظو صٖاوها للهالح 

(326-327) 

 (328) خُاث بالصها بٗض ٞىاث*واَل ػماهىا وؿاو الي ٞاث 

 ال٣هائض  : 

  صاع ) ال جدهاعو اوػاعي ًا ٢لبي ما لها خض و ال خا٫ هٓغجه قبه لخالي*طهبي ٦شحر

 (337-334) الٛبُت(

  (344-338) م٨ىىه٪ زّبُه() ٖلُه وٗم اإلاىلى ٢ىاَاالبض اإلا٨خب ًا ال٣لب جىصًه*طاحي 
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 *ا٢غا الامان ال ٚىا٥ جهِبه في و  اٖٝغ في الىاؽ الي جهاخب/و اخال٫ لُمحن

 (347-345) بىاصم اخىا٫() ؾاًغ الصخاب

 ًًٞىاث ٧ل زا ً  آٍ ٖلى ًىم الغوٕ() آٍ ٖلى ًىم الغوٕ في عمًان*ًىم ٖكٍغ

(348-354) 

  هال٥
ّ
ٚىاٍ خل ) اإلاهاًبو مً صٖا بال٣ىة البض لُه ًخهاب*ؾا٢خه الاًام لل

 (:35-355) لىالب(

  ىا خا٫ اإلادخاط ت*بحن ٢ىم ؾهُت*ما ٌٗٞغ يإ خ٤ اإلاؿ٨حن الُىم ًا اَل السحًر

 (366-361) يإ خ٤ اإلاؿ٨حن() ما ٖاوىو 

 ت مٗاًىت  (:36-367) لٗضًم اإلاضًان() ٞالىق٤ الهغهان*مً ٦بر ما جّٟضن قَى

 *ال جىازظها بالي ناع*ظّىبىا مً ٢ىم  / عخمت عبي عاٍ با٢ُتو ؾا٫ ٖلى الي ظاع

 (373-371) ؾا٫ ٖلى الي ظاع() ؾاَُت

  ٖاع الجاع ٖلى الجاع*ؤظاعي ما ل٪ ظاًغ*مً طهبي زىفي ٖلُ٪ ًا الىا٦غ خ٤

ِ ٞىعة() الجاع*لِـ اخؿىتي ظىعة ُّ ٖ (374-37:) 

  الؼمان ًا مىالها ّٖىا خغاط *لِـ وظضها جٟىاطٞاجي ًا عبي ٦غبدىا ٞاجي*ظاع 

 (383-381) ٞاجي ًا عبي ٦غبدىا ٞاجي()

 *إلاٗا٢ال*َل  قٝى ٣ٖل الٗا٢ل مسهىم بال٣ٗل*ما ٧ان ٣ٖل ٖىض َظا ال٣ٗال

 (392-384) زُا٫ الجاللت() اهخ٣لىاو ال٣ٗى٫ مًاو 

  ُِعجب٪ ) جًُ٘و لىن ٦ىتي ٖا٢ل واعي ًا الضاعي*ما ٌعجب٪ عاؾ٪ ختى حك

 (398-393) عاؾ٪(

 *ىهو البض الخ٤ ًبان مى٫ ) ٍٟغح قٗبىا بالىهغ/بىظىص الؿلُان*ًا عب ٧ىن ٍٖى

 (3:9-399) الدّجت بان(

  خحها صاع الى٨ض  (416-::3) الٛابِ() اإلاغاًغو ًا الي َام٘ ٞالضهُا حِٗل مؿغوع*ما ٖٞغ

  ًت ظابخه الىظبت*وؿ٣ُه الؿم ٚاجب اؾُاصٍ الاهجاب/اعظ٘ هلل م ًّ للّض

 (421-417) الّضاعي() لؿاه٪ ٠٦ ًا اإلاظلى٫ الّٛخابو الٛخبت*
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 (428-422) ونُت() البض اإلا٨خب ًا ال٣لب جىصًه*طاحي ٖلُه وٗم اإلاىلى ٢ىاَا 

 م٨غع()

 *ال جّٟغٍ في البالي() ال جٟغح آ٢لبي بالي ظضًض ٢الىا اَل ال٣ٗلو ال جٍٟغ في البالي 

(429-433) 

 ٢هائض مً ًٞ الٗغقُاث  : 

  ت في ؾاًغ و ؾاًغ ألامت بالسامـ ؾُضها*ظاب الاؾخ٣ال٫ ؾٗضها*ٞغخذ الجٍغ

 (439-436) ٢ىاص٫ الكٗب() البلضان

 (443-:43) لؿان الخا٫() ًا ٧امل اإلاداؾً ًا مً ٢لبي ٞجى مً َىا٥ 

  ام نىلت ًّ ٞغحي ًا البهجت الخمغا ب٣ضوم ؾُضها*ؾُضي مدمض ّٖؼها*صام هللا ا

 (449-444) صزى٫ ؾُضها() الؿلُان

 *اههغ بىهغ٥ نهؼم ظِل الغوم مً ٢ُاعها ًسىا و ًا عبي اَل٪ زاًً الٗاَض

 (454-:44) قىاَض ؾُضها() لبالص

  َظا ًىم ؾُٗض ٞاف هضاها بكغ الهمام ؤحى لبالصٍ*بً ًىؾ٠ ؾلُان ٚغبىا

 (459-455) بً ًىؾ٠ ؾلُان ٚغبىا() ؾُضي مدمض

  ً ً ) الؾمٖلى ؾالمت ؾُضي عوح الاؾالم الهمام*ؾُضها ؾُضي مدمضٍػ ٍػ

 (463-:45) الؾم(

  صام هللا اًام ؾُضها ؾُضي مدمض ٖؼها الهمام الؿلُان/بً ًىؾ٠ الٗالي

 (467-464) عوح ألامت() الىٓغ*ؤمحر اإلاىمىحن هجل الخؿاوي

  ٢ِـ*ظاب الاؾخ٣ال٫ و صام هللا اًام نىلت السامـ*مً لُه ال٣لىب جمِـ/باصع

 (473-468) ٢امذ القبا٫() ما ب٣ى ح٨ِٗـ*ؾلُاها

 .228-226م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  ٍيؿب لهو 

 * ٞٗاًلهم ًا و ؤف باقي ًا ٢لبي ما جغوم لىالٝ*اف باقي مً زحر جًٓ في اإلاٗاٝع

 لكاوي(لجيؿب ؤًًا و ؾّغابت لىالٝ ) ال٣لب نىٝى

 *لكٟاع الؿاَُت صُٖجتو الُٗىن و ؤها اإلالؿٕى مً مداؾً لٛىاط 
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  ُتي باقي ٌؿا٫ باعي ٖالف ًا
ّ
ًيؿبها ) ماما() ماما زالٟتي ٖلى اإلاُٗاص*ٞالڤهغ زل

ا١() (463م.، 5:2ع٢م ، ؤهٓغ جغاظم، الٟاسخي للخؿً الكاوي   ؤهٓغ ٦ظال٪ اإلاٍغ

 *ت والّٛغاٝ*صاعوا بصىحن زهىمت
ّ
 ًىناٝ*الڤل

ّ
 زهام ٦بحر ؤٞاَمحن هىضر قال

ىا في اإلاُٗاع ما عجاو وال َما ٢ّهغوا
ّ
ت والّٛغاٝ(زهام ) يل

ّ
 ال٣ل

 م مى٫ ال٣ضعة*اإلا  ؾغابت() حن الّضاًم مً ال زٟاٍ خاليٗهبضا باؾم ال٨ٍغ

 *اصًت ٞهمُم الىظضان*وؾِ ٦ىاويڤؤمُىت خب٪ هحران*ٖلى هحران 

 ه  ًلُه يغؾاث*٦ُملىط ٞمًُٛه ٖاص جِؿَغ
ّ
 واإلاًُٜ ٞغاؾت مال

 ُىا
ّ
ت خً ًا مىالها ُٞىا*وظحرها ٞالؼمان*وظحرها مً الٟخان*وال جسل ُّ  في ؾغبِـ بالىظه

  ٗت و زباث*ًا لها مً قّبان في قهغ طو الدّجت ٞغؾان ظاث للخغب هباث*ٞكان ٞع

ت الب الخٍغ
ّ
 في هٟي مدمض السامـ() اَ

  ٢ىلى ًا اَلي مٗٓم ًىم الؿبذ ٞاإلاضًىت الخمغا ًظ٧اع*ّٖمىا ل٠ُ هللا وزّمض

 في هٟي مدمض السامـ() الٟخاًً

 في هٟي ) ا٫*ٞاإلاضاًً زغظذ بُغاعصَا ٦خ٣اجلًا اَلي مٗٓم ًىم الؿبذ باهذ عظ

 مدمض السامـ(

 *واخمٍُى مً  نىهى خغم اإلا٣ضؽ ًا عظا٫ الىجضة اههغو الضًً ًا اَل الُمان

ضا جّٟغ مّىه ؾاًغ الحهىص  (2:78في ؤػمت ٞلؿُحن ) الٖا

  الهغط والٟخان به زّبر َه بمامىا*خّضزىا ًٖ ػماهىا*ًجىع الؼمان ٣ًىي َى٫

ت() جٟغجِىه  ظٍٟغ

  ؤف عا مً ال الَل الُالٗت ع٦ً*ٖىض اإلاذجىب و الٟهُذ الُٗماوي و ال٨غاٖىت*و

 ًضّوػ زبٍز ٖلى ج٣اهه

 ٕلؿاه٪ مً الخىعا 
ّ

 بغوال٪ اإلاًٟٗ ڤإ م٣ُ٘*ؤ الضاعي ٠٦

  بكغي بُٗض مُالص٥ ًا مً ُٞ٪ مجضها ًا خامُىا*ًا َمامىا ًا وٗم الخؿً*ًا

ُان  يُا الٖا

  ؾبٗت ً عظا٫*مً م٨ىاؽ الؿُٗض في ٖكُت السمِـ*بإمغ اإلاحر بكغي لي الؼاًٍغ

 ألا٦بر مىالي اصَعـ

  و هللا الخمض ما ب٣ى ؾغبِـ*ػا٫ الاَىا٫ و الخ٨ِٗـ*و الي خبِـ*و اعجاخىا

 اإلا٣ضمحن و البىلِـ*مً ػخامىا
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91. BEN OMAR Mohamed ( محمذ بً عمر الصحراوي) 

Auteur de «م   .attribué aussi à El-Nedjar « مٍغ

 .78 م.، 88ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 م*ٖاعمي ضخّي َال٫ الّضاعة لُلت ٖكغة  ما ؾباوي و اّصي ٣ٖلي ٚحر بىؾال٠ مٍغ

م()  (253-252) مٍغ

- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », jeudi 1er février 2001,  
p. 12, transcription et traduction de : 

 م  بىؾال٠ مٍغ

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p .123-129, texte arabe, traduction 
et notes de ; 

 م  (Meriem à la longue chevelure) بىؾال٠ مٍغ

92. BEN EL-OUAAR Baba-Ahmed (بابا احمذ ابً الىاعر) 

De Marrakech, 19e. 

 .97-96 م.، 212ع٢م ، جغاظم، مٗلمت اإلالخىن ، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ٦ّبي ٧اؽ الّغاح*ٞغخت بىظىص٥ ًا الڤاّصة*ال واشخي الخؿىص عاڤضة*ؤ قمٗت

حرو ىت الاؾالم باقت الّغٍام َػ حرو() اإلاالح*ؤ ٍػ  (96-95) َػ

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

 (271-268) ٦ّبي ٧اؽ الّغاح 

 :  له

  غ ت*ؤ عوح عاختي ومغاصي ٖالجي الهاًم*ما  ؤ ظَى الهضٞت مدلى١ ما نىٗخه خٞغ

 ٍٞغ اخض في اخبابه*صاوي بغيا٥ لُٗت اإلاڤغوح

93. BEN EL-OUALID Mohamed (محمذ بً الىليذ) 

Du Tafilalet, 19e. 

 .3:، 85، 84 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -
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، :51ؤهٓغ ٦ظل٪ ع٢م . 97 م.، 215جغظمت ع٢م ، 3/ ١. 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .415 م.

 : 4 ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 *٢غاٍ بالهىاب*إلاً ال وؿُتها مً بالي ولٟي و اخخا٫ بالغضخى ًا ع٢ام َا٥ ال٨خاب

ام() الُالبت
ّ
 (286-284) الغ٢

 :  اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 *ً ً الٍؼ ٍا و َل ًا جغي هل٣ا٥*ووكاَض هىع بها٥*ًا اخمض ًا َه*ًا اإلاهُٟى ٍػ

 (221-214) الخؿىحنظض 

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 الكمٗت() ُٖضي لُا ٖالف ًا الكمٗت جدب٩ي ما ل٪*ُٖضي لي واقىى ؾباب ب٩ا٥ 

(27:-283) 

 .236-233 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

  ؾٗضي بؿُضها مدمض ظض الاقغاٝ ؾٗضي ًاها ؾٗضي*بً ٦مل ؾالمي و ْٟغث

 بالؿٗاصة

 جي في بها٥  ًا اإلاهُٟى ي٠ُ هللا ًا اإلاسخاع*ًا ٧امل البها هَؼ

 و٢لذ في صٖىحي*ًا  غختي ونىحي*وعٞٗذ ٦ٟىفي لغب اإلال٩ىث وصُٖذ*ڤهاصًذ ب

 مً هجُذ ًىوـ ٞبًُ الخىث*ؤما ٢بل اإلاىث وما بٗض اإلاىث ًا عبي ٧ىن لي ٞمىحي

 غا بيذ عؾى٫ هللا   ٖغبـ ًىم ال٣ُامت*نى٫ ًا ٚاوي*واٞسغ باللت ٞاَمت الَؼ

ً الكٝغ ٖلى بىاث ؤصم  الهاًلت بٍؼ

  ٤ بجاع٥ ال ج٩ىن ظاًغ*اإلاىمً ما ال جهجغ ظاع٥*ًا مٗا٢ب بالجىع الي مجاوع*اٞع

 ًجىع*ٖاع الجاع ٖلى الجاع

  ؤل٠ ل٠ُ الغا٢ب ًٖ خٝغ الىل٠ُ*الي بمدبخه جل٠ُ واها ول٠ُ*و هىال٠ اٖؼ

 اإلاىالٟت

 اصع له ٖلى خغاب*ظاوي َاغي ڤًا خباب*ما  ؤٍ ٖلّي مً الهىي ٞالٗك٤ الٛالب

غ ناًل خ  ضان ٖلى اإلاداعبتڤقٍغ
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 *ض الىٟغ  بٗض الاما*صاع لي باًخٗامى*بٗض ما ٦ىذ مىل٘ به ٖاص*ظافي ما له ٚع

 ؤالًمجي ناخبي ٚضع

  نىلي نىلي ببها٥ ًا بضٌ٘ الخؿً اإلا٨مى٫*ٞغخذ السالٖت ب٪ ًا الهٟغا وبلٛذ

ال ٚغاعمىاَا*ًا صعة الاؾغاع*واهذ ٦ً   ٢مغة قغ٢ذ بًُاَا ٍو

 ؤالؿاقي ي٠ُ هللا ي٠ُ*ٚضع ال٩اؽ و٧ىن ز٠ُٟ*باف جُٟي َظا اللهٟت 

  ًا*ً ً الٍؼ ظُخ٪ قا٧ي في الخحن*مدمض هىع الٗحن*ًا اخمض ًا َه ًا اإلاهُٟى ٍػ

 ظض الخؿىحن

 ؾٗض٦م بغؾى٫ هللا ظض٦م*ؤالاقغاٝ َاقم٨ُم ًىم ال٣ُامت 

  ٖبض٥ ال٠ًُٗ*همصخي خ٠ُٟ* ا٠ُٖ ٠ُُٖ ًا عؾى٫ هللا الكٍغ٠*حٟٗى ًٖ 

 هبري مً الظهب و الخٟا

 ٖالف ًا قمٗت جب٩ي ما ل٪*ُٖضي لي واقىه ؾباب ب٩ا٥ 

  اههغوا ًا ٖاق٣حن ؾلُان بؿاَي*عاق٤ الاَضاب َامى ؾلُاهت الكىاب*َامى

ً ٖلى ٧ل قابت  َامى الهاًلت بالٍؼ

94. BENSAÏD Mohamed ("محمذ بيضعيذ "الطالب) 

D’Asafi, connu sous le nom du « taleb » (الُالب), 1920-1840. A 

formé plusieurs poètes. 

 :  67، 64، 62، 54، 47/61، ؤؾٟي، البه٨غي  -

  م عبي مً ال ٌؿهى ال ًىام*مىلى ال٣ضعة م٘ الاخ٩ام اؾمه ٣ًلب و هبضا باؾم ال٨ٍغ

 ظل َضا٥

95. BEN SAÏD Mohamed (محمذ بً صعيذ) 

De Taroudant, installé à Marrakech. 

 .791 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .1:-:9 م. ،الڤيؿاوي -
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96. BEN EL-SGHIR Mohamed ( محمذ بً الؾؼير الؾىيري) 

D’El-Saouira (Mogador), 19e. 

 .:52 م.، :44، ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .:22 م.، ١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .56 م.، 72جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  ؾبدان هللا في َباٌ٘ طا الىاؽ*ما ب٣ى مً ال َاط ٚغامه*الىاؽ اخىا٫ ٧ل واخض

 (319-316) الُباٌ٘() في خالت خاله

 :  :31-316و، :24، 249، 248، 247 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 اع*هدض ماَغ ُٖاع*صم  َاطي هي ما هي ٚحر مً ظضعص خُاث و لخم عظٗذ و الٖٗغ

اع(بيذ ) والث امغا  الٖٗغ

- Messaoudi, Le Chaabi, p. 31-37, texte arabe et traduction de 
« La bougie » : 

 *ٚحر و ٖالف ٖلُ٪ بالب٩ا و اعظعي هلل ًا الكمٗت ٪ الىاؽ في الاٞغاح*ما٫ صمٖى

 الكمٗت() ججهمغ*ٞى١ الخؿ٨ت جبىح بالؿغ َُُلت

- Joris P. et Tengour H., Poems for the millennium, p. 249-250. 

 .242 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

 ام جالقي*مدا٫ ٌٗاعيىا ٦المي لى ظاو جٟا١*هٓمي ًخڤىلى للباًٚحن ڤ ا٫ ڤىلي الاًّ

 ٖكا٢ت*به اَل الٟغظاث قّى٢ىا

 حرو  ؤال٣ُٟه ٞا٣ًت بالخؿً بىاث الخًغ*ؤًا ال٣ُٟه اللت بىصّواح َػ

  ّٚحر ي هلل ًا الكمٗت و ڤغ ٪ ٖالف ٖلُ٪ طا الب٩ا و الىاؽ في الاٞغاح*ما لضمٖى

 ججهمغ ٞى١ الخؿ٨ت جبىح بالؿغ َُُلت

  ه و
ّ
٢ٟلي ناًل ما ًُغقه َّغاف*ؤلى ًجي شخا٫ مً ٢ضاف*ال ناب باف*ال خل

 (ال٣ٟل) لى ًجُب بىمى٣اف*و مُّحر ؾيخه
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  *هٓمي ٢ىلىا للباًٚحن ٢ىلي الاًام جالقي*مدا٫ ٌٗاعيىا ٦المي لى ظاوا جٟا١

 ًخ٣ا٫ اإلاكا٢ت*به اَل الٟغظاث قى٢ىا

  اى البؿخان*ؤؾلُان ٖىاوـ ض ٢ّضامي*هتزهى ٖلى الغضخى في ٍع ٧ان َضا٥ هللا ٍػ

 الخًغ*مكمىم الىالٗاث الٛؼا٫ َىُت

 *ال ججهل مٗىاوي*ؤمً بػى ٚهاهه مً نهغي ٌؿ٣اوا*ال ج٩ىن مً ال٣ىم الي صٖاوا 

 ال جضعي بالضٖاوي جىجى

  ىة للٗاق٣حن ط٧اع*مضح الغؾى٫ ال ٚحٍر ؤٖاق٣حن ؾُضها  ٌعجبجي*عا نالجه َػ

 مدمض ال جملىا نلىا ٖلُه لُل و نهاع

97. BENSLIMANE Mohamed (محمذ بً صليمان) 

Fès, 18e, génie précoce du melhoun marocain, disparu { l’âge de 
33 ans. Elève de Benali Cherif et El-Nedjar. 

- Sonneck, Chants, pièce 5, tome I (texte arabe, p. 12-16)  
et tome II (traduction, p. 47-51) :  

 ًا الٛغي في الضهُا ًا ٦شحر الاصخاب*ِٖل وخض٥ جىجى مً زلُت اإلاهاًب 

- Audin, p. 343. 
- Fischer, 5 textes : 

  نىلي نىلت ُٖىف ًا الؿ٠ُ الٗالوي*ما نالذ بُ٪ اَل الاجخاٝ ًا عاًت

 (:4-55) الُٗىف() تهلُل الؿلُانبحن ظُىف*ًا 

 لُل ) ًا ؾاقي باقي هىع قمٗىا ما ٢غب خؿ٩اجه*ما بدىا َظا شخاإلاا ٚضعها ٦ِؿان

ى(  (59-64) الَؼ

  هىصي *ًا ٖضو لي في اإلاىث اؾبابي*زا٫ في و ال جلىمىوي في طا الخا٫ ظُذ وكهض

 (64-67) الىعصة() وعصة

  ا زغظت*مً ًىم تها صعاظت*ما اهىم مؿغاعة الٟلجت*زغظذ مً ٢هَغ ٍع

 (67-71) زضوط() صاجي*لُلٕى َاللها هغاجي*ختى هل٣ى ولُٟتي زضوط

 مغؾى٫ ٞاَمت() اإلا٣ُاؽ (2:  217-216 strophe) 
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اع، بسىقت -  :  ٦خاب هٟذ ألاَػ

  ظىِذ الىعص ٢الى ٧لُذ و ًا ناح ػاعوي مدبىبي ًامـ ٦ىذ ناًم*قهضة ٢ُٗذ

ض() الساَغ ًا٥ اإلاٍغٌ ًُٟغعمًان*مهجىع ٦ىذ مضالي*ًا خبِب   (78-76) الٖغ

 (81-78) ُٖىف() نىلي نىلت ُٖىف 

 ى() ًا ؾاقي باقي  (85-82) لُل الَؼ

- Chottin, la musique populaire,  p. 156-157 : traduction de  

« la Sultane » (الٟاسخي ً   ,voir le texte in El-Fasi, Maalama, III) (الٍؼ

p. 201-203). 
- El-Fasi, Adab, p. 61. 

 .72 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

 .738-736 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .256، 241، 216، 9: م.  ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .89 م.، 2:جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  م زضًجت*ػوع عؾمي ت البروط*ؤًا٢ىجت في جاط*ًا الٍغ ؤبى *باللخٔ صعوطؤڤمٍغ

 (218-:21) ؾال٠ زضوط

 ض() ًا ناح ػاعوي مدبىبي  (:27-283) الٖغ

  (312-314) الؿلُاهت() ؤَل الٍؼً الٟاؽ*ناٞىا مجم٨ٗم وباٌٗى لؿلُان اإلاكىع 

 (484-486) الىعصة() ال جلىمىوي في طا الخا٫ 

 (488-492) ًا الٛغي في الضهُا 

 :  صاوص بً ٖمغ -

  ّ(71-66) ي في الضهُاًا الٛغ 

- Pellat, p. 234. 

، 97، 81، 71، :6، 49، 47، :3، 39، 36، 29 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 :  و، 332، 265، 264، 247، 246، 98
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  ْلمت ال٣بر*بض٫ ًا عبي ؾُتي بالخؿىتو نالة او٢احي*ًىم الهى٫ و هب٩ي ٖلى طهىبي 

 (93-89) الخىبت()

  اح الُٛض ٖلى ٚهان ا َبذ ٍع  ٌؿغي ؾغي الغاح في الجىاعحالاصواح*ؾَغ

 ًيؿبها الٟاسخي للكُش اصَعـ الخيل() (Longs extraits) (253-249) الغبُُٗت()

  اوي بالغاٞت بال قمٕى ابها واٖلى مً البضع ًا٢ىجت مدًُت*في ظُب الؿلُان*ٞو

 (273-266) الُا٢ىجت() عؾامي يىاَا

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ىف
ّ
ُٖ (217-219) 

  ضي في و جحهاه٪ ًا حّجىبت*ّٖضب ٢لبي الىنا٫ ٌكُٟه*ما ػا٫ ًا الّؿ٠ُ الحًز

 (245-244) حّجىبت() الًٗا ظغاخ٪ ُٖٟي بغيا٥ الف ّٖجي مٛخايت

- Collectif, les grands maîtres, p. 78-83 (Ahl ezzine el-fasi, texte 
arabe et traduction), p. 465-466 (notes). 

 :  قٗغ اإلالخىن صًىان ، بل٨بحر -

 (58-57) هي حّجىبت(و ) مذجىبت 

 ت البروط  (4:-3:) ڤمٍغ

 *ُاع وعاخىا*ُٖضوي واف الُىم ًغوح باًذ اهخاجه َى٫  آالُالب َحري ٖال م٘ الَا

 ( 255-253) الُالب() الضاط قا٣ًت لغواخه*٢ا٫ لُه ظىاخه مجغوح

- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », jeudi 6 décembre 2001, 
p. 11, transcription et traduction de : 

 ض() ًا ناح ػاعوي مدبىبي  الٖغ

- Dellaï, Chansons de la Casbah, textes arabes et notes de : 

 ال جلىمىوي في طا الخا٫ ظُذ وكهض وهىّصي*ًا ٖضولي ٞاإلاىث ؾبابي*زا٫ ٞىعصة 

 (356-354) الىعصة()

  ىف ًا الّؿ٠ُ
ّ
الٗالوي*ما نالىا ب٪ اَل الجخاٝ ًا عاًت بحن نىلي نىلت ُٖ

ىف() ظُىف*ًا تهلُل الّؿلُان
ّ
ُٖ (357-361) 

 *سغط*٠ُ٦ مً ؾاٞغ بحن امىاظه ىم وهجى ٨َظا ڤىلىا للّضاعي ًضًغ ٢غنان ٍو  ٚو

 (364-362) ال٣غنان()



165 

- Guessous, le melhoun marocain, tome I : 

* El warda (la fleur) (texte français) (51-55) 

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

 (91-85) ؾاقي باقي 

 :  بؿخان، جىػوث -

 *كغاوي واصخابي*٧ل ٖاق٤ في الّؼمان مىل٘ م٘ الاخباب متي ٖو
ّ
 ًا ؾُاصي ٢ىلى لال

 (:43-436) واهاًا بال مدبىبت*ّٖضًذ ػماوي بال خبِب

- Guessous, le melhoun marocain, tome III : 

* Arraad (le tonnerre) (texte français) (9-13) 

* Zine el-fassi (beauté fassie) (texte français) (21-26) 

 :  قهضة، بىدضو -

 (232-:22) الىعصة 

- Guessous, anthologie : 

 الىعصة (la fleur) (282-287) 

 ض   (286-291) (le tonnerre) الٖغ

 الٟاسخي ً  (292-299)  (beauté fassie) الٍؼ

 ؾاقي باقي (l’échanson) (298-305) 

 :  اإلاهّم ، بً صٖماف -

 ض  (359-355) الٖغ

 :  صًىان اصَعـ بً عّخا٫، ػعَىوي -

 (342-341) الؿلُاهُت() ًا اَل الّؼًٍ الٟاسخي 

- Messaoudi, Le Chaabi, texte arabe et traduction française de 3 
textes : 

 (58-49) ًا الٛغي في الضهُا 

 (:6-59) ؾاقي باقي 

 الٟاسخي ً  (86-82) الٍؼ
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 :  ٢هائض مً، صًب -

 ت البروطڤ  (421-:41) مٍغ

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  الٗالط ؾىمه ٚالي*ٖالجىوي ًا هاسخي ال همىث مىث الٟٛلتو الُبِب ٖٝغ صاًا 

 (334-332) الُبِب()

  م في ٍَغ٤ الخب ما جغي باؽو
ّ
 (338-335) ال٣لب() ٖالف ٨َظا نابغ ًا ٢لبي*ٚحر ؾل

 :  3122، صًىان مهغظان ؤٚىُت الكٗبي -

 ًا ٖاق٣حن ال حٟٛلىا نلىا ٖلى اإلااحي*مدمض الغؾى٫ الهاصي ظاها بكحر هاصر 

(27-28) 

Remarque : la kacida «ت البروط  est attribuée par certains chioukhs « ڤمٍغ

à un autre poète appelé «ال٣ُٟه ابً ؾلُمان » ( ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي

:49-499 م.، 663 ).  

- Joris P.et Tengour H., Poems for the millennium, p. 234-235. 

 .215-211 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  ٦ظال٪ وله

  ٤ الخب ما جغي باؽو م في ٍَغ
ّ
 ال٣لب() ٖالف ٨َظا نابغ ًا ٢لبي*ٚحر ؾل

  ٕام ًا هاًم صاعة وٗىعة*َّما  في الّغػ١ بال حٗب ًجُهالاًّ

  ُٟخه لٛؼالي ٖاوـ الاب٩اع*ٞىِذ مً َىاَا مغؾى٫ ٞاَمت ًا هاعي*بالّؿالم ٍػ

 ؾغاعو البها و ٧املت الّؼًٍ 

 *ُٟخه لٛؼالي ظاب لي م٣ُاؽ ذ في ٦خابه  مغؾى٫ ٞاَمت ًا هاسخي*بالّؿالم ٍػ و٢ٍغ

 اإلا٣ُاؽ() طا٥ الّضملُج في جباٖه ٢الذ هاجُ٪ ٨َظا مى٣ىف

 ال حك٣ى*ًا الّخاٖب ال بض مً الٟغا١*ال جامً في الّضهُا بىاؾها ّٚغاعة جىب ًا عاسخي 

 الّخىبت()

 ب٘ ال٣ىجاع
ّ
كهاع*ًا مشُل الُ

ّ
 همضح بالد

 ػاعوي ضخي زماصي*مغخبا ب٣ضوم الٗظعا الٟا٣ًت لُلت ؤمـ 
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 َاط وظضي والساَغ عاط ًا الدّجاط*ال جهّضوا ّٖجي جّضًىوي مٗا٦م 

 ٝمذ ُٞ٪ ًا ظافي*خملي زٟا
ّ
الُىم ٖلى مجُ٪ و عَاٝ*ػمان ٦ىذ هغظا٥ و  ؾل

 الجافي() م٨ٟي

  ٞجىاب ٢ّهتي حعجؼ ٧ل ّٞهام*آ٢اضخي ل٪ صُٖذ بىصال٫ الٗظعا مُالفي*جّٟغ٢ىا

ٗت الهىي ًا ٢اضخي الٛغام  ال٣اضخي() بكَغ

 ب٣ُٗاهه واهضَُذ زاجم لي وظاوي*اَضي عيا مال٩ي آؾٗضي ػاعوي مدبىبي 

خم()  السٍى

 ب٘ ه٣ِل بال مى٣ىف وعصي الٗغبي*السض الّؼًٍ اَل ًا
ّ
 مإّصب والُ

 *جي ٠ُ٦ هغاَا  حكٞى
ّ
هاو الٗحن الا  ٖالف اها وكٞى

 ّجي ٞالًٗا اهجاله
ّ
اوي و خ٤ لي ب٩اًا*و الٟغا١ الي م٨

ّ
 الجٟا ب٩

 ؤمدبىبي واف مً ٢ا٫*ًؼوع ًسىن الٗاَض 

  ا بىظاث*اوقمه باإلاهل ٖلى الهضع ٧ىن ٍْغ٠*و ل صًغ ؤحّجام ٖاعمي في نضَع ُّ ه

 الىقام بجُض السّىاع ٞاَمت

 ّىلي الُٛبت*و الٛاصع ًا ولٟي عبىا خؿِبه
ّ
 ٞاَمت ٖالف ٖلُ٪ ًُ

 الاو٢اث خالث ظاصث لي خبِبت*خبِبت جاط ٧ل ٍػً ؾبُٛت الاَظاب*خبِبت ٞاوناٞها 

 ماّصبت

  ً لُل الباعح ًا ناح ػاعث ولٟي مغ٧احي*الضاط هجىمه مّٛغبت و قمٗىا لخالح*ٍػ

 ٚؼالي مىيىح

 ت الخمامت واها شخي ڤلي مً خال٪ ًا خمام الّىاًذ هّىخذ ما ٦ٟى*اهذ مً ٞغ خا

 ًُٟضوي بُحر لٗضاًا عاٝ

 جماڤي صون زالڤبا ٘
ّ
 *ڤاٍ ٍَغڤه*َحهاث ما وظضث إلالڤي*مً ٞغا١ الُغقىن اإلاُل

وي ًا قىم لُٗتي مهمىم و مٟغو 
ّ
 ڤزال

 ام ما ُٞه َُاظت  مً ال يهىي خؿً الٍغ

  هؼاَت*ػاص ؾُضها في َىاَاٞغظت ًا بهجت الخًغ و 
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 *باڤي صون زالڤي*مً ٞغاڤ الُغقىن الي مُل٘ جماڤه*َحهاث ما وظضث إلالڤاٍ ٍَغڤ 

 ٢لب الٗاق٤ ملؿٕى والضوا في ونل اإلاٗكى١ 

 ػوعوي والؼوعة مٗلىمت*وؾ٨ىذ الا٢ىاؽ*ٞاَمت مىالة اإلا٣ُاؽ 

  ٖجي ؾالىوي ًا هاؽ الهىي و٨ُُٗم السبر*مً نضوص الي نهىي زاَغي* خب٪ ظاع 

 ٨َظا() بالُٛٔ خغاط

  ٫ ابها مً البضع ًا٢ىجت مدًُت*في ظُب الؿلُان*٧اٞاوي بالغاٞت بال قمٕى
ّ
ٖال

 اعؾامي يّىاَا

 الٛؼا٫ اّصاٍو الاخالٝ و اإلاهاًت*واف مً خلت ٞحها صّعڤىا زُاله 

  ي ٖلى بضع
ّ
هم نل

ّ
ًّ *ماف٦دل الغّ *البرا١ ٍػً الكاف ٖغاف*مى٫ الا الل  اوي البضع ال

ُّ *في لُلت عبُٗاف  ٚصخى هي

98. BEN SMAÏL Abdallah (sultan)  

 (مىالي عبذ هللا بً اصماعيل) 

A régné de 1728 à 1775, mort en 1778. 

 .416 م.، 522جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

99. BEN ZAKOUR El-Kbir (بً زاهىر الىبير) 

Fès, 17e/18e, éminent juriste et homme de lettres. A composé 
des mouwashahs et des braouals pour les noubas andalouses. 

- Lakhdar, La vie littéraire, p. 126-133 : notice bio-bibliographique. 

 .:3-39 م.، 44و 43ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 مائت ٢هُضة:، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  بالّىٓغة*بؿهم ً
ّ
 الّغوح ناعث مًغوعة*َل ًا جغي هىظض نبرة*و الٛغام*٢لبي جم٨

 (213-211) مىًىعة() ٍبري الّؿ٣ام*مً صا الهمىم اإلادؿىعةو 

 : 465-341/431/464و  81/279-:7م. ، مً وحي الغباب، الغاٌـ -

 اوي ٪ صاًم ًٖغ  بغوالت ػا٧ىعٍت() لى ٧ان قىقي ٠ُ٦ صٖاوي صٖا٥*ل٩ان َٞغ

 بالّىٓغة ً
ّ
  بغوالت() ٢لبي جم٨
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 الخالت*ولض الب٣ا٫ الهمام ً  ؾُضي مدمض الخاط*اإلاسىثر ًا ٍػ

 ٤ ٖضٍو  هللا ًىهغ مً ْٟغ بدبِبه*و جل٠ ٖلى الٍُغ

100. EL-BERRI ( البّري) 

De Salé, 19e. 

 ، ال٣هُضة، ظغاعي  -

  ي بػى ًغاصٝ ٣ًهض مىالة الّغص٠ً اإلاهباخُت*ًا الؿغب البًُا َما اوالص
ّ
الل

 م٣اَُ٘() (635-633) اإلاهباخُت() مهباح

 .233 م.، 259جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  ُه ٖلى
ّ
ضٍ* زل ُّ ضٍ *مً بال٪ ٚحر خ ُّ ه*واف ب٪ اهذ مؿ ٪ ًا ال٣لب ٦َغ مً ٦َغ

 (443-:43) ال٣لب() َىاٍ ال جضزل الؾىا١ اإلاٗاهضة

 .:33، اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 .36م. ، اإلالخىن() في اإلاٛغبصلُل ٢هائض الؼظل ، ظغاعي  -

 ؤ بىهجالث هجالج٪ ظغخىوي في طاحي*صعاٖ٪ صًغلي وؾاصة و زىا ًا اللت زىث 

 ؤ عاسخي هىنُ٪ ًا الؼاًض ٖىىة ما بُا 

 ؤ ػاًغ ػوع باال٢ضام الامحر البٛضاصي*ٖبض ال٣اصع مً يىاًت مىالحي زحرة 

  تي بالخؿجىجىبت َلبتها مً ٖىض الخىاب*مً ٖلُه ج٩الي و عظاي*بض٫ ًا ُّ  مىالي ؾ

  ام اللت ً اإلا٨مى٫ و الُٗىن الىداعة*في ؾلُاهت الاٍع صام هللا الخؿً و البها و الٍؼ

غة  بىؾال٠ َػ

  ًدؿمى بل٣اؾم بٗض* له اإلاىلى و ازخاٍع ًّ نلى هللا ٖلى مً ؾغي لُل اإلاٗغاط*و ٞ

ً الٍؼً  بل٣اؾم ٍػ

  الاهبُا ٖضهاننلىا ٖلى َه اإلاضوي*ؾلُان الازغة و الضهُا*َى ًمامىا جاط 

 ض الٗغب*و العجم و الضًلم و ظمُ٘ ما في الاوؿاب ُّ  نلىا و ؾلمىا ًٖ ظ
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  ًما اخخجذ لىلٟي نىٗت واقمت*و ال ًخ٨ك٠ ًٖ بهاَا حجام*نىٗتي بُضي م

ً ٦جزي مدغوم  قٛلي هىجمه*و ال ًُل٘ ًٖ زٍؼ

  مبروم الؿالٟحن ٖاٌكت الهال٫ الًاوي*و الًى مً يحها يىي*ٖابىا ٢ىمان

 الي ٖابىا ما نابىاُٞه و 

 ٧ل قٗبت جخ٣لب ٚحر قٗبت الغاؽ 

101. BERRISSOUL Mohamed ( ٌ  (محمذ بّريضى

Fès, contemporain et adversaire d’El-Ghrabli avec qui il a 
échangé plusieurs satires. 

 .235 م.، :25ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  2الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 الّغامي() بالّغماًت ًخّٟغط*قاعجه ٌؿ٣ُها ٞبراظه*خاضخي مً ظاا ٢ىلى للّضاعي ظ٨َ 

(44-4:) 

 ًٟٕغ مً ظا ا ٢ىلى للّضاعي ًضًغ مهغاػ ًسّغط*٧ىع مؼصي مً نىع بغاظه*ظ٨َ 

 ( 59-56) اإلاهغاػ()

 .211-::م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 له :

  اإلاٗكى١ ؾلُان الخب بالغضخى واٞاوي بالخٟا٢ه و َى 

 ٛت باإلاحزان*اههاٙ و جإصب للباهي اخ٩ام الهىي انػى ُّ  نُٜ ًا ناغي نُٛت مه

 ًا الؿاقي ّٚضع اإلاضام و الٗغاقي 

102. BERRKIA Ahmed (احمذ بّركّيت) 

D’Azemmour, 2:e. 

- Ici-Alger, n° 69, octobre 1958, p. 18 : texte de «  مىلىص اإلاسخاعًىم  » : 

 ًا ظض الخؿىحن ًا َه*لخما٥ ظُذ َاعب مً طهبي َالب ًا عؾى٫ هللا 

 ميؿىبت زُإ َىا للىجاع() 
 جغظمت(.) 797-796م.  و  273 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

file:///C:/Users/A.DELLAI/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ici%20alger%201958%2003.pdf
file:///C:/Users/A.DELLAI/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ici%20alger%201958%2003.pdf
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 .37 م.، 41جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 *ما ل٪ خ٨متي خ٨م الجىع*  ٖاع الجاع ٖلى الجاع*ؤظاعي ًا ظاعي الجاع ًغخم ظاٍع

 (61-56) الجاع() جغ٦خُجي مهجىع و 

 .6 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 : و له

 هلل ًا الكمٗت ما ل٪*بالب٩ا ؾ٣ام زُال٪*٠ُ٦ جب٩ي هب٩ي وال  ؾإلخ٪() ُٖضي

 ًد٤ الب٩ا*٨ًٟا٥ زالم مً ب٩ا٥

 ٖلى عؾى٫ هللا الخاقي*يُا عماقي*ؾُضها مدمض نلُى ًا الٗكا١ 

  ا١*ما ا١*وج٣ّىاو اَل اإلاىا٣ٞت*ٚابىا اَل الاخؿان والّخ٣ا*في ٦ثرة الاٞع ىا الاٞع
ّ
٢ل

٤ُ ىا في ػماهىا ٞع  ٍع

  ىع ؤف عا مً ال غ اإلال٪ الٗظعا الٗاوـ َػ جيؿب ) قاٝ الُىم جاط الاب٩اع*ًٖ ؾٍغ

 ؤًًا للُالب اخماص(

  ىبت مً الجلُل الٗالي* والٟغاؾت في اَل ل*والاؾغاع الي مَى ى في ٦خىب الخجًز الَؼ

 ال٣ٗى٫ 

103. BOUAMAR Mohamed ( محمذ بً علي بىعمرو) 

Tafilalet, 16e. Elève de Benhassaïn, il fut le premier poète 
érotique du melhoun d’après Jirari et inventa un nouveau mètre, 
le« maksour jnah », selon Souhoum. El-Fasi l’ignore. 

، 262، 248، 247، :22، :6، 69، 65، 48، 47 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .جغظمت() 689-681و 4:1، :38، 387، 334، 328، ::2

 .81، 71، :5، 55، 54، 44، :3، 32، 31، 29، 28 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

104. EL-BOUAMRI Mohamed ( محمذ البىعمري)  

Poète de Marrakech, 20e. 

ت الخًغ"" - مغي اإلاغا٦صخي، صًىان ػاٍو  وكغ ظمُٗت َىاة اإلالخىن ، للكُش امدمض البٖى

 إلاغا٦ل.
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 :  له

  ًالؿغ اإلاهُىب*في ُٖىن مً يىاث قمؿها في م٣ام الخ٣ٍغب*و البها و ههغ هللا الٍؼ 

يب  جاط اَل الخًغة الباَُت مىالحي ٍػ

  ٤ الٗظعا ً هىع قمـ الٗكا١ ال٣اًلحن بؿ٨غة الخب خال٫*في ٍَغ ٢ل لخاط الٍؼ

ٗت  تو الٛالُت*مً ٖك٤ بها٥ ػاص ٞع  مٍؼ

  ا ٦مل ٖىوي وؾالحي*الؿماح*واهذ و  ىالٟٗو الجىص و ًا عبي َل٤ ؾغاحي*مى٪ الٞى

 ٢هضي جبري مداًجي والجغاح

 ًا اإلاهُٟى ٚاعة ًا امام الًٟا٫*٦غمجي بالؼوعة هغجاح مً اَىالي 

 ًا اَل الؿ٠ُ الباعي*َاب٘ الؿغ في زهُمي بِىٍى الامغ به نضع 

Voir le site : almalhoun.over-blog.org/article-121178889.html.  

  خ٨مه قضًض*ما ٌك٤ٟ مً خا٫ ٢لُبه الخبِب الٛالب و ٠ُ٦ ه٨خم الكى١

 ؾّغابت() مجغوح بال خضًض

  َىاَا*لى قغ٢ذ قمؿها ٣ٞلب٪ وحجب٪ يُاَاو صٖجي ًا الًمي في ٖك٤ الٗظعا 

يب()  ؾغابت ٍػ

  ي ٞاوي مً اإلادّبت
ّ
اقي*و ؤها ال

ّ
ي به ٞىِذ قّض ًٖ ونلي ٧ل ٍَغ٤و الىظض الك

ّ
 ال

 ؾّغابت()

 ماًغو  ؤح ؤها بدذ مً اقىا١ ضخّي لبهاع*باإلادّبت ًّ ي م٨خىم في ال
ّ
 ؾّغابت() ال

  ٪٤ ٖك٣ي ّٖى٪ مذجىبت*لىم٪ في صظا٥ خاظب  ؾُاع٥ م٣لىبتو ؤالًمجي ٍَغ

ت()  ؾّغابت() ػبٍى

  ذ مً زالفي  البها ما ْاَغ له قىع و ٍمُجي لٛغام و الّخُه ٌؿاعي*و قٝى مً ٍَى

غ السحر()  ؾّغابت() َػ

  لغما١() َىاقيؤٖكحري هاعي مً هاع ؾىص لغما١*ؤٖكحري قٗلذ ًا ناح في 

 ؾّغابت()

 ًا اإلاهُٟى ٚاعة ًا بمام الاعؾا٫*ا٦غمجي بالّؼوعة هغجاح مً اَىالي 

 ضا ما ٣ٞه ؾُٗض مً ؾٗاصة  ًا عخُم اصع٥ ٖبض ؾٗا٥ ٞا٢ض الؼاص*بحن الٖا
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 ي ًٖ مجهاط الّؿال٨حن ماًل
ّ
٪ ًا ٢بُذ الاٞٗا٫*ًا ال  ػا٫ خ٨م٪ مً نٞغ

 ًاع*ؤف ًُٟض الّٟجاع*بكغي إلا ُّ ٠ُ الٛغب الا٢صخى بان خ٤ الٗ
ّ
 ٞاػ بالّىهغ*ّٖم الل

 الڤالوي() مطخى خ٨م الجىع و 

 غاٚم ق٩لذ*زٟذ ٢غناه٪ ًغظ٘ بال٣ٗاًم قخاث ًّ  ًا الساًٌ ٞبدىع ٖلى ال

 ىذ ٖضاي ٞبلض٦م باصوا
ّ
اص*به م٨ ّٟ ؾ٠ُ الىا٢ٟحن ) ًا اَل الّىىبت ؾهم صٖىج٨م ه

 ٖلى الجّض(

  ًٍب* الّؿغ اإلاهُىب*ُٞٗىن مًو البها و ههغ هللا الّؼ  يىاث قمؿها ٞم٣ام الّخ٣ٍغ

يب يب() جاط اَل الخًغة الباَُت مىالحي ٍػ  ٍػ

  اع٥ الّؼاَغ ٞخدذ ٣ي بمً َىي خؿى٪ ًا بضع البها الّؼاَغ*بيؿُم َُبت اَػ ٞع

ىع  اعي*مً ٖظابي ق٣ٟي ؤم الّىىاظل َػ اع*بكضا٥ ٞاخذ اَػ  الاَػ

  *ا١ ال٣اًلحن بؿ٨غة الخب الخال٫
ّ

٤ الٗظعا ٢ل لخاط الّؼًٍ هىع قمـ الٗك ٍُٞغ

ٗت  تو الٛالُت*مً ٖك٤ بها٥ ػاص ٞع  الٛالُت() مؼٍّ

  لُٛازت هلل ُٚض مً ب٪ اؾترخم ال جىازضٍ ؾُضي بلّٗباؽ*مشل٪ خ٤ّ الجاع ما

 ؾُضي بلّٗباؽ الّؿبتي() خؿاسخيو وؿا*مً بدغ هضا٥ هلذ ٢ىحي 

105. BOUASRIA Kacem (كاصم بىعضريت البىيفي) 

Des Doukkala. Auteur de la fameuse kacida appelée « El-Sabi » 
dont existent aussi des versions en berbère. 

 .232 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .:24 م.، 287ع٢م  تجغظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 ت خال٫ بها ٞغخان*اصٞٗها لل٣غآن*مً ٢ّغي نبي ٌؿم٘ له مىالها  ًا ي ٖىضٍ طّعٍّ
ّ
الل

 (449-444) الهبي() ٟٚاع

 : له

  ت ٖىض٥ ٓام٪ مؿبىلحن*والكٞى ل و جىحن*ٖو ج٨ٟغ ًىم ج٩ىن في ٞغاق٪ جٖؼ

 باإلاىاٖضة
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  ان*٦ّغامحن الًُٟان*ًا مىالي اؾماُٖل خاقا ًى٨ض مً َى ببىع٦م ًا ٦جز البَر

 وقامش الًٟل مىالي ٖبض هللا ًضي الخؿً

  ًخاصي*ال بض لىا مً الٟاهُت وجغوح إلاىال٥*ؾاٖٟجي ًا للٞحن اهذ ٚاصي*حؿ٨

 الكضاصًت() عاسخي و جىب

  
ّ
ىبال ًّ ً ٌؿمٗىا لسهاًل الهبر*ما ظغي لؿُضها ؤ  ي خايٍغ

106. BOUAZZA El-Dribki (بىعّسة الّذريبيي) 

De Rabat, 19e.  

 .795 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .297 م.، 352جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  ُى ٧ل خا٫ ٌؿحر ٖلى
ّ
ٖضعووي ًا اَلي و الف جلىمىوي ٨َضا في خالي*ؾحرو زل

 (346-344) الالًم/ال٩اوي() خاله

 .37 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

- Dib, anthologie du chant hawzi et ‘aroubi : 

  (276-269) ال٩اوي 

- Collectif, les grands maîtres, 182-189 (El-Kaoui, texte arabe et 
traduction), 487-489 (notes). 

 :  4الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  (46-42) ال٩اوي 

- Guessous, le melhoun marocain, tome IV : 

*El kawi (texte français) (57-60) 

- Guessous, anthologie : 

  (458-453) ال٩اوي 

 :  اإلاهّم ، بً صٖماف -

  (263-259) ال٩اوي 

 :  ٢هائض مً، صًب -

  (431-428) ال٩اوي (traduction partielle  : 190-191) 
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 له :

 ىا خّغاػ اللت بىصّواح ٚؼالي*حجبها في ظضاع ٖالُت بؼ٧اعم و ٢ٟا٫  قٞى

  ٚحر ًال ٧ان م٘ الخؿً مشلي اٖظعوا مً به الهىي ٢اسخي ٠ُ٦ َىاي*ما لُه عاخت

 م٣ُىؽ بضاي*و ؾببي الٛؼا٫ عايُت

  ًٖ ام بىزلسا٫*عاوي في ٖهض٥ ما ػا٫*مدخا٫ ٢ىلىا إلاً اّصاث ٣ُٖلي جاط الٍغ

غة جي ًا اللت َػ  ونىل٪ ػوٍع

 *ما صعي جىنل مغ٧احي*مُالفي وٗىث الكاص الكا١ البُاح*حٗؼم صُٚا ؾغاحي 

 م٨مىلت اإلاداؾً مىالحي ٞاعخت

 لهىي جاًه مً نٛغي*آَلي اٖظعووي في ٚغام جاط الاب٩اعم٣ُىؽ با 

 اههغوا اههغوا م٨مىلت اإلاداؾً ٖى٤ الخّضاط*ولٟي تهلُل ال٣انغاث ػع١ الؿال٠ 

 ًؼة

107. BOUCETTA Abbas (ت
ّ
ت أو بً بىصخ

ّ
 (عّباش بىصخ

De Marrakech, mort en 1948. 

 .:78، 513، 267 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 :  3صًىان ، اإلالخىوي -

  مل*و عاب ؾىع الّضاعي
ّ

ذ الك
ّ
ي  حكد

ّ
وعظاله ما صػاو له ٖلى ماله*ظاٍ ٖامله*إلاغق

 (7:-2:) عاب ؾىع الّضاعي() قاهه في ٧ل اٖمالت

 .:: م.، 233جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 : 4صًىان ، اإلالخىوي

  ي خّبه هللا
ّ
في مًمىهت مً الباؽ بهجت إلاخىن*خىػَا اَل الًٟا٫ يماهه*وال

ان ًخداػ مٗاها  (212-7:) بهجت إلاخىن() الَى

 :  6صًىان ، اإلالخىوي -

  صاعوا الّؼاص*واها ًا اؾُاصي ػاصي*عخمت عّبي ً قٟاٖت قُٟ٘ و ٧لها اإلاؿاٍٞغ

ى هللا ٖلى الهاصي*
ّ
لى الخؿىحن  عيا هللا ٖلى آلا٫ الازُاع الامجاص*و الٗباص*نل ٖو

ت() اؾُاصي  (:39-391) الؿٍٟغ
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 .72 م.، اإلالخىن() ٢هائض الؼظل في اإلاٛغبصلُل ، ظغاعي  -

 :  له

 ٗاخؼ*شخي ٚبُان ڤبت جهِب باقي ًخڤقٝى شخي ٞالهبُت شخي َال٘ ًبرػ*شخي ٞال

 و شخي ٣ًى٫ ا٦داػو 

  اٞت*ٖى٠ وا٢ٟت*بها
ّ
صًغ ٖخلت في بدغ الىُل وا٢ٟت*واٖمل زّضام مً ٖٟاعث و٢

ان مً ًخٟافى  َض اَو

  ُّب هللا ال٣ىم الي جىهغوا*واهخهغث ملت  جيؿب ؤًًا إلاٍغ٤ٟ() الاؾالم اإلاىهىعةز

  حن*بمام الُائٟت ؾُضها مىالي اخمض قُسىا الخجاوي*ابً ؾالم الامجض جاط الٗاٞع

غة  ال٣اًمت بالجم٘ والاػاع*ناخب الجَى

 قٝى شخي في الهبُت شخي َال٘ ٨ًدؼ 

 اٚىم ٞجغ الؿٗىص الا ٦ىذ ؾُٗض 

  ان الخبِب َىلذ َظا الُٛبت*َى٫ بتي ًا مدبىب ًٖ اَو ُّ الُٛبت بٗض اإلاىالٟت ٚ

 ًا٥ ُٖب*ُٖب الهجغة ونُٗبت

 *ى٪ عاًذ*واعجى ٦غم هللا حي ٘ مً ؤعى الىٟـ و قٝى لؿما الغوح*واٖلم ٍو
ّ
 ٢ل

ال جغوح إلا٣ام٪ جًخى ٞاعح  ٍو

  صاعوا الؼاص*واها ػاصي الغخمت و الىٗمت م٘ قُٟ٘ الٗباص*نلى ً ٧لهما اإلاؿاٍٞغ

لى الخؿىحن اؾُاصيهللا ٖلى الهاصي*وعضخى ٖلى آلا٫ والاصخاب الا   مجاص*ٖو

 *بت مً ٚغاًبه ٖاص  ال حٛغب في الٛغب م٘ اإلاٛاعبت*والٛغب ٍٚغب ناًغة ُٞه ٍٚغ

ضا ٢غبا  اَله ٚغبا والٖا

  ًال جى٨غ ما قاَضث مً م٨غ*في ػماهىا في ألاو٫ والي ب٣ى ا٦ثر*هللا ًىجُىا م

 ٦ك٠ُ الٗىعة

  ٘واعي*مً نىاٌٗه*ًخٟهم له اإلا٣ام في ٧ل م٣ام ًغعى*هبُل ال٨ٟغ والخكاقا م

 مً في ؾغاٍ شجاٖت
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108. BOUKHRIS Abdelkader (عبذ اللادر بىخريؿ) 

Fès, originaire du Tafilalet, 18e-19e. Elève d’El-Nedjar. Connu 
pour sa longue kacida en forme de dialogue entre le Prophète  
et Satan appelée «الكُُاهُت » :  

 ُُان*ًىمغؾله عّبي ٖىض الّىبي اإلابروع/الّهالةالخًغة اؾمٗى  ًا
ّ

 ٢ى٫ الّضوي الك

ه مُاث ؤل٠
ّ
 مظ٧ىع  والّؿالم ٖلي الّىبي الٗضهان*ٖضاصما زل٤ الل

Ce poète est l’auteur d’un recueil manuscrit de chants édifiants 

appelé «حن في مضح الهالخحن  .composé en 1248 (1832/1833) « ٦جز الٗاٞع

 جغظمت(.) 731-:72و 4:8، 485، 458، 454 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .244 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .2: م.، 219جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .245 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

شو اإلالخىن ، الٗلىي  -  :  ٢ُٗت مً ٢هُضة في ع٦ب الدج خغبتها :  84-83 م. ،الخاٍع

 و١ قا٣ًت إلا٣ام اإلاسخاع ؤعواح
ّ
 هاؽ الظ

ّ
 ؤعاسخي حكٝى َضا الّغ٦ب الّؿاًغ* زال

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  ا بضون حٗظًبو اٟٚغ طهبي و جىب ّٖجي ُّ  الّخىبت() قاًً ٦خاب*ؾّغصٍ بالّغ٤ٞ ٖل

(31:-322) 

 .85 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له ؤًًاو 

 جي* ًا ٖالم السٟا ًا انو عّبي صاٍو
ّ

 ازخم لي بٟٗى٥ ًا ُٖٓم الك

 *وال جسلي عؾمي  ظاعي ًا ظاعي*خً واق٤ٟ وا٦غم مً لُه ظاع*وا٠ُٖ الو٧اعي

 مهجىع 

 حن ٌٗىُه() ًا الؿاهي ّٖما ًمىُه  والٗمغ ٞان*٢ىم واٖؼم وازضم ٨ًٟى مً الخٟٖغ

  الُىم ٠٦ الٗخاب ٖجي ًا ظافي ؤهاًا ل٪ ما ب٣ُذ ول٠ُ*ػمان ٦ىذ ب٪ مىال٠ و

 ٖٟذ ُٞ٪ الكٝى

 ما ٖليَّ مّىت ٚحر مّىت هللا*مً زل٣جي مؿلم قهضث به و هبُه 

 مدبىب ظاوي للغؾام 
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109. EL-BOURACHEDI Belkacem (بللاصم البىراعذي) 

De Fès, 18e-19e.  
- Dermenghem et El-Fasi, Poème marocain inédit, Belkacem  

El-Bourachedi, qacida Es-Selouania, le plaisir. 

اع، بسىقت -  :  ٦خاب هٟذ ألاَػ

  اع*و زغظى الاب٩اع*ًىم الجمٗت لؿىاخل البدغ*باآللت
ّ
 وٛاًم الىجغ*خاٞىا للّؼز

 للٗغبي الٟاسخي(ميؿىبت َىا زُإ ) (231-227) قٝى مضًىت ؾلىان ػاَغة

 .245 م.، 281جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 (468-462) الؿلىاهُت 

 .314، 287، 51 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

- Collectif, les grands maîtres, p. 72-77 (Hadjou Lafkar, attribuée 
ici fautivement à El-Nedjar, texte arabe et traduction), p. 463-465 
(notes). 

- Dellaï, journal « la voix de l’Oranie », jeudi 2 mars 2000, p. 13, 
transcription et traduction de : 

 الؿلىاهُت 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, texte arabe, traduction et notes 
de : 

 (الؿلىاهُت) َاظىا الا٩ٞاع (au large de Salé) (87-104) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome IV : 

* Selwania (le plaisir) (texte français) (61-69) 

- Guessous, anthologie : 

 ت ُّ  (483-496) (le plaisir) الّؿلىاه

 :  ٢هائض مً، صًب -

 الٟاسخي(ميؿىبت زُإ بلى الٗغبي ) (441-436) الؿلىاهُت 

٢هُضجه الؿلىاهُت ) .:9 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 ميؿىبت َىا بلى قاٖغ اؾمه الٗغبي الٟاسخي(

file:///C:/Users/A.DELLAI/AppData/Roaming/Microsoft/Word/selouaniya.pdf
file:///C:/Users/A.DELLAI/AppData/Roaming/Microsoft/Word/selouaniya.pdf
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 له :

 ى
ّ
ام ع٢  ما ػا٫ لُلىا ّٚضع ًا ؾاقي*ٖلى وظىص ٚؼالي جاط الٍغ

110. BOURRI Omar (عمر بً احمذ بىّري) 

Né à Taroudant en 1936. 

- Guensani, p. 137-141 : notice et 4 textes : 

 :  جغظمت( زم) 252-248 م. ،الڤيؿاوي -

  لى اوالص الّؼَغا *بالّهال ٖلُه ًيخهى ٧ل ٦ضاع*ٖو ر ًا مً قا٢ذ ؾُاٍع
ّ
في نالجه ٦ث

اَغة*ؾاصاحي لسُاع 
ّ
 (274-272) لصخاب بٗكغاو الُ

  ٘بيذ خ٩اًت بازخهاع*ػوط بىاث ٢غان في الٗمغ*٧اهىا في اإلاُٗاع*مخٗلمت م

 (:27-275) زهىمت الاب٩اع() الخًغ

  ٪لىم 
ّ

 اعجاح*لىم٪ ما لي ُٞه نالخت*به ٢ُاصًا مؿّغخت*اجغ٦جي ًا ناح*و ٠٦

ي نهىي طاحي ملخ٣ت
ّ
 (283-281) بال

  ًً(287-284) مىّخض الاؾالم ًا مً ب٪ الّؿٗض ٌؿ٣امو ُٞ٪ ٧ل ؤمل ًا مجضص الّض 

 :  ؤصب اإلا٣اومت، اإلالخىوي -

  ا ذ الظ٦غي الغبٗحن وٗتَز
ّ
ش ًىم مكتهغ*زىعة الكٗب و خل اإلال٪ و هٟخسغ*في الخاٍع

 (473-471) الكٗب(و زىعة اإلال٪ ) اإلاجاَض الا٦بر

 (40ème anniversaire d’Hassan II) 

 قٗغ اإلالخىن بحن ز٣اٞخحن :، ظماعي -

 م ج٨ٟي ماطي*ُٞه لخخٟاء بإؾخاط مه ٦ٍغ  (344-342) بل٨بحر ٞخ٨ٍغ

 :  6الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  ت لُٟا٫ عخمت و *ظهاصيو بغ الىالضًً ٖباصة ُّ  (51-48) بغ الىالضًً() ظهاصو جغب

 ٣جي بسال١ ال٣ًت
ّ
ٟٚغ صهبي ٧ىن لي و *ٞاجي ّٖجي ٧ل ي٣ُت*ًا وٗم الباقي ًا بالٍ زل

 (56-52) مٗه ؾّغابخه(و جىّؾل ) ًا باؾِ لغػا١

 :  7الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  ه قهغ ًجُىا ٩ٞل ٖامبان و َل َالله ُّ ؾٗض مً *الاظؿاموٌٛؿل ال٣لىب *ي

 (:4-46) الجىاعح(و نُام ال٣لب ) ٖجى باَل اإلاغاخمتو *ػاص ٢امهو نامه 

  ا ُّ غحي لغماؽ*لهاص ُٖضلي ًا عاسخيو لحن َاًم ب
ّ
 (54-51) ٖخاب الىٟـ() واف ما ٨ٞ
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 :  211-52 م. ،الؿغ اإلا٨ىىن ، الؿىسخي -

  َبي ٞغخان*ًا وز٣ُت
ّ
ان*ٚاًت الّؿلىاوي*لالؾخ٣ال٫ اهتي ٖىىانبُٗض٥ الظ  الَى

  ٦غي الّغبٗحن وٗتز بها
ّ
ذ الظ

ّ
ٗب و خل

ّ
ش ًىم مكتهغ*زىعة الك اإلال٪ و هٟخسغ ٞالّخاٍع

 اإلاجاَض الا٦بر

 *الّىهغ/خّتى و ال٣هغ*خّتى ظاب الّٗؼ و يّخى بالٗغف و ؤعخم ًا عخمان مً نبر

 ل ؾّغ الّىهغ*وهللا ًُّى٫ في الٗمغ*للىاعر مّىه ٧و ظاب الّٗؼ 

 باب
ّ

اب والك ُّ اوي*ٞغخت ق  ُٞٗض٥ الُٗٓم ًا الخامي الاَو

  ض ّٖؼ و ٖغف الاخٟاص وٍدٟٔ ألاؾغة و ٞغاخه*و مل٪ ُٖٓم خ٤٣ّ اإلاعجؼة عّبي ًٍؼ

 ؤَل الًٟل الّغّظاح

 ٞغحي ًا صخغا*خغع٥ الخؿً الخاقي*بٗض ؾىحن مً الٟغا١ 

  اب*ًا ٢ُب الاهجاب ؾُضها لُ٪و بُٗض مُالص٥ ٞاعح قٗبىا قباب ُّ ٢لىب  ق

ض مدّبت  اإلاىمىحن جٍؼ

 *ي ػاٍع و َا مسجض ٖل اإلاا بىاٍ الخؿً ٞٛاًت الّخ٣ان*مُُٗت باصٕ الال٧ىان
ّ
ال

 ًخىّؾل هلل ٌِٗل ؾُضها

  ٟغ له ًا ٟٚىع و مل٨ىا هىع البهاع*ؾا٦ً ال٣لىب  الّؿُاع/وؿٗاو جغخمه ًا الباع*ٚو

  ب ألانل ُّ ؿابو ٖغؾ٪ مبرو٥ ًا ؾلُل الٗضهاوي*َ
ّ
 الي

 هم الخؿاوي*ال٩ىن به آؾُضي  مباع٥ اإلاىلىص
ّ

ٍغ٠ الٟظ الخؿً*الك
ّ

آؾلُان*الك

 ٞغخان

  جي ظا بهّمت ت*في ْل اإلال٪ ؾُضها مىالي و َاط الُٗض ؾُٗض ُٖض الامً الَى مؼٍّ

 الخؿً

 ٞغخىا بُٗض هاؽ ألامً الصجٗان*مً يهىا بهم ٧ل اوؿان 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  ه قهغ ًجُىا ٩ٞل ٖامو َل َالله ُّ ؾٗض مً نامه *الاظؿاموٌٛؿل ال٣لىب *بان ي

 (253-251) نُام ال٣لب والجىاعح() ٖجى باَل اإلاغاخمتو *ػاص ٢امهو 
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 ت مىالحي عقُضة*ًٖ ؾاًغ الىظىص
ّ
 ًا َال٫ اُٖاصي اإلاجُضة*هىع٥ يّىي الل

(255-256) 

 :  صًىان ًٞ اإلالخىن ، بىعي -

  ٣جي بسلى١ ال٣ًت*ٞاجي ّٖجي ٧ل
ّ
ٟٚغ ّٖجي ٦ً لي ًا و ي٣ُت*ًا وٗم الباقي*ًا بله زل

 (45-:3) باؾِ الاعػا١

 *َٗىاث الّىّداع ٖضو الاؾالم و ًا الخُٟٔ الؿّخاع هّجُىا مً الّضّماع ؾُضها ؾُضها

ؾُضها ؾُضها ؾُضها ؾُضها هبِىا قاع١ الاهىاع*هغظاو هللا قٟاٖخه في ًىم البٗض اإلاكهىع/

كىع و 
ّ
 (48-46) الي

  ًٗت*إلا  (53-:4) َإ اإلاجُض الىلي الّىاٞ٘مش الٗباصة في او٢اجه ًٍؼض ٞع

 *ت اإلا٨غمتو ًل٣ى الّىُٗم مً ػاع م٣ام َٖغـ ال٣ُامت
ّ
ت م٨

ّ
 (55-54) الل

 *ؾُضي بلٗباؽ ًا اإلاىلى ؾّغح جڤُاصي*بجاَ٪ عاجي هؼوع ٢ُب اصخاب الّؿٗاصة 

(56-61) 

 ىم الّؿّخاع ُّ  (62) ؾّغابت() ًا وٗم الخّي ال٣

 ان
ّ

 (64) ؾّغابت() ًا عاٞ٘ الّؿماواث ُٖٓم الك

  ه قهغ ًجُىا في ٧ل ٖام*ٌٛؿل ال٣لىب و َل َالله ُّ ؾٗض مً  الاظؿام*وبان ي

 (74-68) ٖىا باَل اإلاغاخمتو ػاص ٢امه*و نامه 

  ٟا٫ عخمت و ظهاصي*و بغ الىالضًً ٖباصة ت الَا ُّ  (78-76) ظهاصو جغب

  م٪ باف جٟىػ ٞاآلزغة
ّ
٦ً للمضعؽ صوام بدا٫ ؤلابً الباع*ًبىح لُ٪ باالؾغاع*ٌٗل

 (84-:7) َاص الّضهُاو 

 غحي الاعماؽ
ّ
 (:8-86) لحن َاًم بُا ولهان ُٖضلي ًا عاسخي*واف ما ٨ٞ

 *الّىهغ/خّتى و ال٣هغ*خّتى ظاب الّٗؼ و يّخى بالٗغف و ؤعخم ًا عخمان مً نبر

 (98-94) في الٗمغ*للىاعر مّىه ٧ل ؾّغ  الّىهغ*وهللا ًُّى٫ و ظاب الّٗؼ 

 ان*ٚاًت الّؿلىاوي*لالؾخ٣ال٫ اهتي ٖىىان َبي ٞغخان*ًا وز٣ُت الَى
ّ
 بُٗض٥ الظ

(9:-:5) 
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  ٦غي الّغبٗحن وٗتز بها
ّ
ذ الظ

ّ
ٗب و خل

ّ
ش ًىم مكتهغ*زىعة الك اإلال٪ و هٟخسغ ٞالّخاٍع

 (::-6:) اإلاجاَض الا٦بر

  اب ُّ اوي*ٞغخت ق بابو ُٞٗض٥ الُٗٓم ًا الخامي الاَو
ّ

 (216-212) الك

  ض ّٖؼ و ٖغف الاخٟاص وٍدٟٔ ألاؾغة و ٞغاخه*و مل٪ ُٖٓم خ٤٣ّ اإلاعجؼة عّبي ًٍؼ

 (222-218) ؤَل الًٟل الّغّظاح

  اب*ًا ٢ُب الاهجاب ؾُضها لُ٪ ٢لىب و بُٗض مُالص٥ ٞاعح قٗبىا قباب ُّ ق

ض مدّبت  (226-224) اإلاىمىحن جٍؼ

 *ي ػاٍع و َا مسجض ٖل اإلاا بىاٍ الخؿً ٞٛاًت الّخ٣ان*مُُٗت باصٕ الال٧ىان
ّ
ال

 (232-228) ًخىّؾل هلل ٌِٗل ؾُضها

  ٟٚغ له ًا و الّؿُاع/وؿٗاو جغخمه ًا الباع*و مل٨ىا هىع البهاع*ؾا٦ً ال٣لىب

 (239-234) ٟٚىع 

  ٪ُىا ّٖىانلو ؾحر بىا بلى ألامام*وؿٗاو الّغخُم الّغخمان*باصٕ الا٧ىاوي*٩ًىن ل 

(23:-241) 

  ب ألانل ُّ ؿابو ٖغؾ٪ مبرو٥ ًا ؾلُل الٗضهاوي*َ
ّ
 (244-242) الي

  هم الخؿاوي*ال٩ىن به آؾُضي
ّ

ٍغ٠ الٟظ الخؿً*الك
ّ

مباع٥ اإلاىلىص آؾلُان*الك

 (:24-246) ٞغخان

  ٘ت*هاقِ بحن اَله م احي ٧ل صخغاوي ًغظ٘ َاوي ٖاٌل ٞالخغٍّ
ّ
بالخ٨م الظ

 (255-252) الجحرانو نض٢اهه 

  جي ظا بهّمت ت*في ْل اإلال٪ ؾُضها مىالي و َاط الُٗض ؾُٗض ُٖض الامً الَى مؼٍّ

 (261-256) الخؿً

 (265-262) ٞغخىا بُٗض هاؽ ألامً الصجٗان*مً يهىا بهم ٧ل اوؿان 

  ٗضا و اَله و مُمخه*و ألاعى وزٍى و ّٞغٍ في ؾالخه*ط٫ بٍى
ّ
ي ٖلُه ماجىا*َإ لل

ّ
ال

 (:26-266) عاٚب ٩ًىهىا لُه ق٣ا١

  اٍ هللا ٍغ٠ اإلاهخضي*ًٖغ
ّ

 ٍجٗله ٞؿاًغ او٢اجه مهخاصو مباع٥ اإلاىلىص اإلاهان الك

(274-276) 
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  هنّهي اَل٪ نض٢اوي*ٞمضًىت البهجا الُٗٓمتو بُٗض مُالص٥ ًا بؿمت*ٞاعح هباع٥ 

(278-27:) 

  (284-282) الّؿلىانو الٗغوؾت*هللا ًجٗله بالهىا و ٖغؾ٪ مبرو٥ ًا الَٗغـ 

 *ت الٗغوؾت*ٖغؾ٪ مباع٥ ًا و هباع٥ لهل٪ و ٖغؾ٪ مباع٥ ًا الَٗغـ
ّ
اَل الل

 (:28-286) الَٗغـ

  افي قافي الٗلُل ًى٠٢ ال ًًخى عاػم ًؼخ٠*بحن الخٟغاث
ّ

عّجل بٟٗى٥ ًا الك

 (296-294) ٢ىابل هاؾٟتو اإلاىاصٝ و 

 *ت ُّ الاَل وجغ٧ىا الاعؾام و اخ٩ي الف مكاو اوالص٥ ؤعوصاهت ؤم اإلاضون اإلاٛغب

 (2:3-298) ظحرانو الاصخاب و

  ذ الظ٦غي الظَبُت ص مٗهض خاػ ال٣غوٍحن
ّ
غ*وَل خىهت م٘ بً ًىؾ٠ و الاَػ الٍؼ

 (2:7-2:4) ٞالبهجا الؼاَغة

  ٖاصاث و البهجا ه٣ُم مهغظاوي*صا الٟىىن و حّي الّخىؤمت صا البلضان*بحن عوصاهت

 (313-2:8) ػمان

  لئلؾالم ٩ٞل ً غة*٨ٞجز وٗم الىاخض ًا ٞاؽ مٗخبر*زٍؼ ٖهغ*خًُ٪ جب٣ى ظَى

م ٞؿاًغ الاػمان  (319-314) الىاعر ال٨ٍغ

  اهىا ايت َٞى ٗىا عاًدىا و نالذ الٍغ ٖاص لها قان*في ظمُ٘ البلضان*بُالىا ٞع

ت ُّ ى  (325-322) الَى

  ام نىلخ٪ في ٧ل مُضان*ًا هاصي ًىجب الابُا٫ في ٧ل ػماوي*٧ى٦ب ًّ صام هللا ؤ

ان َى
ّ
 (:32-326) البهجا الّهاًلت يّىي ٖل

  ا اَل نلى هللا ٞغ
ّ

اع*ًا ظض الك ّٟ ٖلُ٪ ًا امام ألاهبُا ًا خبِب الٟٛىع الٛ

اَغة اإلاُهغة
ّ
 (337-334) ال٣ضع*الاؾُاص اوالص الُ

 *قّغٞخىا مً ػاص ٞإعى عوصاهت ًا الاهجاب*ًا الاهجاب عظا٫ هاصي الٛض ألاصبي 

انو ألاصبي مً َإ للخ٨ُم   (341-338) خامي الاَو

  ٘الٟض اإلاغّبي*ألاصًب الخ٨ُم الّض٦خىع الجغاعي ّٖباؽاؾُابخىا ظلؿت ًا الازىان م 

(342-344) 
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  ت ٞم٣ام الٗلم ضة خمُضة ٧ى٦ب الّؿٗاصةوًا زغٍّ ُّ  (:34-346) ألاصب*الّؿ

  اؾغاع*ًا الاؾخاط ٖبض ال٣اصع و ًا السّحر مً اَل السحر واَب٪ الؿّخاع*٧ل َُبت

 (356-352) َبِب ٧ل ؤؾغا

  همو بالهىا
ّ

 الّٟىان*مدّمض خؿان*الجىضي اإلادّى٪ ٞالّؿاخت الّصّخت ج٨ٍغم٪ ًا الك

ت ُّ  (361-358) الّٟى

 ت مىالحي عقُضة*ًٖ ؾاًغ الىظىص
ّ
 ًا َال٫ اُٖاصي اإلاجُضة*هىع٥ يّىي الل

(362-365) 

 *م لي ٖلى الاخباع*ؤَل الًُماعي
ّ
غ*ؾل

ّ
 ًا عؾى٫ اعجل بالّؿٟغ*ألعى مغا٦ل مب٨

ت  (373-366) ؤَل هللا الّهالخحن هاؽ اإلاؼٍّ

  ٢ضع٥ ًا ٞاؽ*بالٗلىم 
ّ
ظٗل ما٥ صوا و عٖا٥ الٛجي*و زحراث ٚىا٥ و هللا ٖال

 (377-374) للّىاؽ

  (382-378) اخخٟاء باألؾخاط*الخاط ؾهىم قاٖغ الامجاصو اؾم٘ ج٨ٍغم ابً ال٨بحر 

  قُسهم الخ٨ُم ؤؾخاط الّىجاب و الاقٗاعي*وَّىىا هاؽ اإلالخىن اصخاب آلالت

 (386-384) اَل لُمان

  ت ٤ مً ػاع٥ ٞالُٗاصة*الض٦خىعة ؤهِؿتًا زغٍّ  و٢ذ الىالصة*هىع٥ يّىي ٍَغ

(388-391) 

  (395-392) ص٧ا ًا خٟهتو زمِـ*بمداؾً البها و نىلي ٖلُ٪ زمؿت 

 *٠٦ لىم٪ واعجاح*لىم٪ ما لي ُٞه نالخت*به ڤُاصي ما مؿغخت*اجغ٦جي ًا ناح 

ي نهىي طاحي مل٣ّدت
ّ
 (3:4-398) بال

  جاط*اعبِ لؿاه٪ الػم ًا مً خُُ٪ ػاط*ال جًغب
ّ
الّىاؽ بالدجغ*ال تهىا الل

 (411-3:8) الى٢غ

  ت  بيذ الخًغو نٛا للمٗاًغ*بحن بىاث ڤغان في الٗمغ/٧ي ظبضوا لُٛاع*بضوٍّ

(414-423) 

  اعة ُّ
ّ
خى و نػى للُ ًّ ال٩اع خحن ٢امىا الڤداع صازل اإلاُاع*جسانمىا ٞال

تو  ُّ  (428-424) جهالخىا الٗك
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 بُٗت وكاع٧ىا و اها للٟغظت ؤمدبىبي ٞهل الّغبُ٘ هاص
ّ
*ٞبؿاٍ الُ زاًه ٞسًاٍع

ّ
الج

 (:43-432) الازىانوالاخباب 

 *م الٛجي ضة ٞجبا٫ ووَُانو بالٟالخت ظاص ٖلُىا هللا ال٨ٍغ ُّ  ٦غمىا بإعاضخي ظ

(442-444) 

  ا ال٣ضام إلاّغا٦ل ت*زاطَو ُّ ت ًا مً حؿا٫ مً عوصاهت ؤم اإلاضون ألانل
ّ
ؤنل الض٢

ام ػمان ُّ ٞ (446-44:) 

  ت ُّ ٗب الّٗماوي*ٞمكغ١ بالص و مً ٚغب قٗىب الٗغبان*مُاث جد
ّ

ؾالم للك

 (456-452) الٗغبان

 اع اٟٚغ طهىب قُش الاوػان*مدمض صال٫ امخي ٖلُه الاوػاع ّٟ  (463-:45) ًا الٛ

 (468-464) ًا اإلاجُب إلاً ًغظا٥ ًا اإلاىظىص*خبُبىا ٖمغ اٟٚغ لُه ًا اإلاٗبىص 

  ٟغان*ًا عب لُ٪ هخىّؾل ًا عخمان*عخم  بىؾّخت وهّىع م٩اهه/بالّغخمت ججىص ٖلُه ٚو

 (473-:46) ؾامذ له ًا مدصخي ٞٗهُاهه

 ٍغ بجاٍ اؾم٪ م٘ الّؿٗضا
ّ

اع*وخك ّٟ اٚ  اَغ اٟٚغً 
ّ
 (476-474) ًا اإلاجُض الخمض بً اُل

 :  وله

 *ملي ٖلى لخباع*َل الًُماع
ّ
غ*ؾل

ّ
 ًا عؾى٫ عّجل بالؿٟغ*ألعى مّغا٦ل مب٨

تؤَل هللا الهالخحن هاؽ  ش، مدمض ؤمحن الٗلىي ) اإلاؼٍّ  (48ٌ.، 93، اإلالخىن والخاٍع

111. BOUZIANE Mohamed (محمذ بىزّيان) 

De Fès, mort en 1942. 

 .:76م.  و  228 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .256م.  و  223 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .6: م.، 224جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  ا١*٠ُٖ اإلاٗكى١ صوا
ّ

ى الٗك ي لُ٪ ازالڤي قا٢ىا*ًا َػ
ّ
ا٠ُٖ بغيا٥ ًا ال

 (373-:36) اإلاٗكى١() لٗاق٣ه

 .333و 287، 38 م. ،ؾهىم -
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 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

 (232-227) ا٠ُٖ بغيا٥ 

 .236م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  لهو 

  ي والبهُم*٢ّهت بها هاؽ ال٣ٗى٫ ًدىاصمىانُٜ ًا ٞاَم*ماطا ناع بحن  الطخّ

 مدبىب زاَغي مً ٞڤضٍ ٖمضالي*ٖمضالي الخبِب ما وٗم بىنا٫ 

  ؤؾاهي ٨ًٟي مً الّؿهى ما ل٪ ما ل٪ ؾاهي*٣ًّٔ ظٟى٪ للّؿغوع حٛىم ٞغظت

 هؼاَت*قٝى الٟجغ هبا يُاٍو 

 ا١ ٖلى اإلابروع الهاصي قاٞ٘ السال٤ً مدمض عاخت ال٣ُٗل*مً ن
ّ

ى ًا ٖك
ّ
ى نل

ّ
ل

ي وكاٍ*وامغ الاؾالم بالجهغ*
ّ
 مال٨ًخه ظمُ٘ حٛبِ ٞهالجهو ّٖىه ال

 حًٗض ) قا١ قىقي للهاصي ؾُض ٧ل ٢ىمان*ًا جغي واف مً ًىم هغاٍ وه٣بل له

 ال٣ُ٣ُٗت(

 مٗٓم ًىما زال١ َه بىلىىاع*مدمض قاٞ٘ الٗباص*في نهاع ال٤ًُ ًا اؾُاص 

112. BOUZOUBAA Ahmed (أحمذ بىزوبع) 

Fès, mort vers 1939. 

 .6: م.، 222ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  له

 ي اهًام خاله ٌؿترخم ٞالّىبي وآله*واها اهًام خالي وؿترخم ُٞه زحر لي
ّ
 وال

  ؤؾضاحي اَل البِذ ٢لبي لخما٦م عام*واهخما ًا ال٨غام*اُٖٟى ب٨ما٫ مغامي*٨ُٞم

اعمت ًّ  ػڤذ وخّب٨م خهً مً الّىاع ال

 ى بهاعي َالذ الُٛبت ًا طاث حرو*٨ًٟى مً الجٟا ًا صوخت  عوٝ ؤَػ اإلاداؾً َػ

ىع  اع*ػّهي مدبىب٪ بالىنا٫ ًا بىصّواح َػ  الاَػ

  ًؤًا الِؿمبن*ؾبدان مً وكا خؿ ً ى٪ ؤالىظُبت مً ٞا١ ٧ل ٍػ نىلي بٍؼ

 ظمال٪ ًا ضخي اُٖاوي
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113. EL-CHAHRI ( الغاهري) 

Poète d’Asafi, élève de Hadj Seddik, 19e. 

 .56/21، ؤؾٟي، البه٨غي  -

114. EL-CHAOUI Mohamed ( اوي
ّ

 (محّمذ الغ

De Marrakech, mort vers 1898. Grand poète satirique. 

، 298، 286، :27-279، 269، 256، 248، 46، 45 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

، 453، 452، حٗل٤ُ ٖلى بٌٗ اإلا٣اَ٘ مً الخغاػ() 365-368، 335، 313، 2:1

، "الؿاؾلت"(وحٗل٤ُ ٖلى م٣اَ٘ مً "ناعم الًُٗ" ) 4:9-512، 485، 484، 458

582-583 ،598. 

 .213، :9، 47 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .463 م.، 5:3جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  صاوي َا اخىا ِ ُّ ًٗ*وع٦ب ؾًٟ البدغ ٖو
ّ
ؤف عا مً ال ظّغص ناعم الُ

٩ىن صعاٖه ًٗ() بدا٫ لؿاهه َىا*ٍو
ّ
 (395-392) ناعم الُ

 .253 م. ،ؾهىم -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  زا٫ ػڤذ مً جٟغاصي*ًا ٖالط هىع جماصي*خغمت بها٥ الٟا٤ً ًا اإلااظض*و بحن السض 

 (82-81) خاّصة() ُٖٟي ًا الٛؼا٫ خاّصة*ًا باقت الُٛاص

  ا٫ بها ٢هض اإلاُلىب*ػوٍعجي و َالب
ّ
البتعاٚب*ػوعة اه

ّ
 الُالبت() ًا قمـ اإلاداؾً الُ

(87-88) 

 عوام٤ *مُىت ضخّي اإلااحي*ؾّبتي ًا هاسخي في صا الجغاح*جاٍ ال٣لب اإلاجغوح

اخت ُّ  (329-327) مُىت() الّه

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

  ْٟغث بضاث الجما٫ بٗض الّٗؼ اهجلبو قٝى خّغاػ الّغٍم مذجىبت*مًاث خُلخه 

 (299-297) خّغاػ مذجىبت()
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  اؾ٣ي مغاخت اعماشخي*ولٟي ؾابٜ الاعماف*صاث البها الغقغاقت*عوح و ٦ب ؤؾاقي

 (2:1-:29) عاختي بىصّواح ٖبىف

- Aliane et Toubal, L’épris et el-harraz, p. 223-231 : texte arabe  
et notes de « Harraz Mahjouba ».  

 .241-239 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له ؤًًاو 

  اإلاٗغاط*َه ٧ى٦ب الابغاط*٢ّغة اٚىاجي*و ًا الخًغة ٍػضوا في نالة ناخب الساجم 

ضًض 
ّ

 َغاظهو قُٟٗىا في ًىم الخّغ الك

 ىمهم جدذ مً ظىاخه بٗت اوقا١ اإلاغاح*ناصَم باٚػ ًّ  الؿلؿلت() لحن تهغب ٢ىم ال

 ؤف باقي ًا ٢لبي ما جغوم لىالٝ*اف باقي مً زحر جًٓ في * ٞٗاًلهم ًا و اإلاٗاٝع

 بن ٖمغ(لجيؿب ؤًًا و ؾّغابت لىالٝ ) ال٣لب نىٝى

 *زم السالو البسا٫ اُٖحهم السال و ًا اإلاىلى ّٖمغ وٗم الاظىاص الاًٞا٫ 

  ًم* *مً ال ج٣ىي لها ؾُٝى ؤصاعي طو١ طو١ عاصٝ*شخُاث الّض١ بالّؿُٝى

ه*  ٖلُ٪ ابضا مغاصٞتو ٖىض اإلاايُت ؾُٞى

  الاٞاقي*قهضٍو اَل الاعماقي*في اإلاضًىت الخمغا مٗلىم ًا نا٫ ٖلى و يّىي هجمه

 الٗا٤ً*َّؼام عباٖت الاوقا١

  ًذ لي في نمُم الانُاع ظضوة/ػوع عؾمي
ّ
ًا الّضاوي مً ٚحر ؾباب لحن صاوي*ًا الال

 صواو ؾ٣امي بالىنا٫ صاوي*ما بدا٫ ونال٪ ليَّ ٖالط و 

 ُان*وٗذ البضع الّؿاويؤالًم في الخب خالتي ال خالت*مً ٞغا١ ٚؼالي ؾىص الٖا 

 جي ًا يُا اإلااحي ً ٞاعخت*ػوٍع  ػاوڤذ في خما٥ ًا َلٕى الّضبضوح*ًا مهباح الٍؼ

 ٞاعخت()

  ت زضًجت*خغمخ٪ ًا زّضوط اَٟي لًا مهاجيو َا٫ ٖهض٥
ّ
 ظٟا٥ ؤالل

 ت مً نهىي جاط البها ًُٞلت
ّ
ىت السا٫*الل  ًُٞلت() ًا اَلي ٖظعووي في ٚغام ٍػ

  ذ مؼون الُٛض ٖلى بُاح الخًٌُ*٧ّل ّٞج جسّهب
ّ
 عوي بؿُل ٞاًٌو َل

 عبُُٗت()
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 *٪ٟغ الٟاج
ّ

 ههغ هللا بها٥ ًا بضٌ٘ الخؿً الّٟخا٥*ؤڤمغة بحن خال٥*ؤطاث الك

 مباع٦ت() ػوعوي وكٟا ٞهغوج٪ ؤالٛؼا٫ مباع٦ت

  ٖالجُجي ًا ضخّي ٚىاجي*بىؾال٠ زّضوطو ػڤذ ُٞ٪ ؤالٛؼا٫ زضًجت*ػوعي عؾمي 

 زضًجت()

 ؾبٗت ) ي٠ُ عّبي لخما٦م ظُذ َاعب وخُل*ناعزىوي بغيا٦م ًا اَا الًٟاًل

 عظا٫(

  ًا بً اإلاشّجى الخؿً ُٚشجي ًا مىالي اصَعـ*ٞاجي َى٫ الّخ٨بِـ*ٖالج اَىاسخي*ًا

اؾت
ّ
 مىالي اصَعـ() البضع الّؿاَ٘ بمداؾىه الى٢

 *ا صون الّخى ًٖ او زظ ظىاب الّؿالم ؾغ ًّ ٖغوبي ) وي ؾالم ٌٗم َلٗت البضع ال

 مىّظه بلى بً ُُٖت(

 م واَضي لُه ؾالم ي ًٖ زحَر
ّ
م*نل  ٖغوبي() ًا مً بلُاٞ٪ السال٤ً اهَٓغ

 *م ما ؾىاشخي بىلٗغابو خاقاٍ ًسُب ٧ل مً الص بالٗغب  ٖغوبي() الّىا٦َغ

 *ٗغ
ّ

 ٖغوبي() ْهغ مً َّمخه في جضزحر الٟجغةو صَب مً ٧ان ٌٗخجى بغباب الك

 *ت
ّ
ُذ ػل

ّ
 ٖغوبي() لى٧ان طهبذ مٗا٥ ٞما مطخىو َبجي ًا عاجر ال٣ٗل ػل

 ه َغب*باإلزم خ٤ُ٣ ًلشم الشٛغ اإلاىٗىث ٤ في او٢اث ع٧ٖى  ٖغوبي() قاَض البًر

 خ٪ ابلِـ ًا طمُم ٖلُ٪ ٞؿا  ٖغوبي() ًا مً هٟؿه ظهلذ ٢ضٍع بحن الىاؽ*ٍع

 ٖغوبي() م٩لىم الخب ما ًله عاخت في البحن*مشلي الٛغام ًا اَلي مؿ٪ صماوي 

  ٟخُه ًا
ّ
 ٖغوبي() ٢ُٗخحها ٖلُه جغظ٘ لُه ٖضوو السى مّى٪ ٖاصة*مً ول

  ٍٖغوبي() ٢ا٫و ًا عاجر مغء زاَب اَله ٞىٗىحي*صزل ًٖ ٢ىم قاٞهم ه٨غو 

 ا الؿلٟإ اإلاهٟ٘*ٖلُ٪ اػ٧ى الؿالم ما ٞخذ الٗحهاع  ٖغوبي/لٛؼ() ًا ٖتٌرـ الٚى

 ه*مً ًٞل هللا ما ٦ب نًٟ الّٗؼة
ّ
ً اللٛاػ ل٨ً ه٨ٟ  ظىاب للٛؼ() َظا َع

 ٖغوبي() هىي لهىي ٧ل َاوي َى٫ ولهى*مهىي مٗلىم ما َىي َاوي َاوي ل 

 خه ٢ا٫ الخاضخي  ٖغوبي() لىما ٞؿض ال٨الم ال٧ان مشل الّىجم*اإلاسهىنت جغٍّ

  و ًا له مً مغء له اؾم الخٟٔ حجاب*مً وقاث الّىدُب ًٛ ًّ  ُٚبتو ال
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  ٖغوبي() ٞغخ٪ بغاختي مد٤٣ ال جضبحرو ٞخدذ البكغي*و التهاوي بلٛذ 

  ىع َظا
ّ

ٖغوبي في ) ٞهل الغبُ٘ للٟغظاث بكحر*مهما باألعى خّل ٌؿڤم به الك

 الغبُ٘(

  الغبُ٘ ًٞله اإلاؿدىحر*مهما ًاحي ؤجا٥ بالّىىع م٘ الّىىع 
ّ
 ٖغوبي() ما الّضَغ الا

 بضعي ٖلى الخال٫ بدؿً بهاٍ*يّىي مً الٛغب خّتى ًٞا مهمه 
ّ
ٖغوبي في ) ٖال

 الغبُ٘(

  ٖغوبي في ) ؾّىهو *بجغح مً شخض ؾ٠ُ للخاّ ق٤و صم٘ اإلا٣لت بها ق٩ى ال٣لُب

 الغبُ٘(

 ٍي يا١ ٖلُه الخا٫*عّبىا ًٟجي َى٫ ه٩اص
ّ
ب ًا ال  بغوالت() ٞغط هللا ٢ٍغ

  جي*ؤلى صزلذ للبدغ اإلاالي ما َٟاث اح الهىي قٗلذ هاعي ٩ٞل خحن ج٩ٍى بٍغ

 بغوالت() بكٗا٫

 خه ٞم٩اوي*ؾُضي مدمض الخبِب  بىػ٦غي() مً ناب وكٝى مً ٍَى

   ًا الخًغة نلُىا ٖلى الىبي الٗغبي ٦ه٠ الخهض٤ً*َه بدغ الخد٤ُ٣*٢غة

ا   الخ٣ُ٣تو اعماقي*ناخب الخىى بمام اَل الٞى

  ؤها في خما٥ ًا قُٟ٘ ألاّمت ًا ؾُض البكغ*آَه ٖالي ال٣ضع*ايمّجي ما هساٝ ًا

 الازغي وؾلُان الّضهُا 

 ا٫*نهؼم ظىض الجّخاص ظمٗهم لى َالىا*لى يه
ّ
 َى٫*و غبىا لي ٖغى ٢ى٫ الّضاعي بُ

 جيؿب إلادمض الؼالًجي() مً ناصٞخه مبُى٫ 

 * ت*ما ٞحهم مٗغوٝو جىب ًا ٢لبي مً اإلاٗاٝع  ٖمل زحرة ٞؿى١ اَل الاٞٗا٫ اإلاٗضٞو

  اؾ٣ي اَل الهىي ٣ًّٔ ٧ل و نٝغ مضام٪ الٗخ٤ُ ًا ؾاقي*ٞمداؾً الّغٍام جؼّهى

 الؿاقي() ٖك٤ُ

  الٗىاؽ*عاصٝ ال٩اؽ اؾُاب م٘ َل ٌ
ّ
٦ّب ّٚضع  الّضمىط وهاؾت*آالؿاقي وڤ

 الؿاقي() ٧اؽ البرهِـ

  ٚاب الّهبر ٞاح الّؿغ السافي*ًا ظافي*ٖالججي بغيا٥ عوٝ ّٖجي و َاط الىظض

 الجافي() ٦خب ًٖ زّضي ون٠ُو بسال١ لُُٟت*
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 *ب٣ُذ ٞتهىا٫*اف ٩ًىن ظىابي بال حؿّى٫ و صّواح اإلاال٨ت ٣ُٖلي ًا ناح مكالي

الت ُّ  الضواح() ػعڤ الّؿ

 ذ البكاعةازًّغث الب
ّ
 الّغبُُٗت() ُضا ًا ناحي بؿُل الامُاع*ظاص ال٨ٍغم بًٟله خل

  حها بالّؿالم واظب*وامغ م٨مىلت البها ُّ ٜ ال٨خاب*خ
ّ
ڤّبل ب٨خابي*ًا عؾىلي لٛؼالي بل

 اإلاغؾى٫() بىنى٫ الجىاب

  ا ُّ ُتي المت الخباب*ُٖضي ل ّٟ مٗت ما ل٪ جب٩ي بال ؾباب*ق
ّ

ؾلخ٪ باهلل ًا الك

٪و ٖالف جب٩ي   الكمٗت() ٚحر ؾا٦بت صمٖى

  زلُلي صاوي*بٗض و ًا اَل الخب الٗظعي ؾا٦جي صوي*واف مً صوا ههِب

 الخب الٗظعي() ال٠ُٗ مدّبخه عظٗذ ٖضاوة

  ًٍنىلي ًا باقت*نىلي نلتي و نىلي بدغوٝ الّؼ ً اإلاداؾً نىلي ًٖ ٧ل ٍػ

 بكماًل البها ًا الٛؼا٫ ٖبىف

  ت زّضوط*عوفي ٖلى الٗك٤ُ اإلالؿٕى
ّ
ل
ّ
مً الٛىاط*ب٣ى مؿ٨حن ًغوط ما ڤىلى لال

 زّضوط() يٟغ بٗالط

 بدّذ نهاصي عقغاف*ُٚىان يُا الاعماف*مُىا وٗذ الّغقغاف*طاث السض اإلاى٣ىف 

 مُىت()

 ماح*صاوي الجغاح*ال٣لب ظاح*َل٣ي الؿغاح* ڤىلى
ّ
ؤباقت  لخىڤت الىّياح*٦دل الل

 ٞغوح() الّغٍام ٞغوح

  ى٪ ؾامخي ام*عوفي ًا و َامى ًا َامى الىاؾمت*خغمت ٍػ
ّ
ت الُ

ّ
ضي مً َاح ؤالل اٞع

 َامى() الٛؼا٫ ٞاَمت*واجي ب٣ضام٪ الّؿُٗضة لغؾامي

  ّباخت*َل ًا مضعي ظىاعحي
ّ
ؾبابي في الجغاح صامي البُاح*ٚاؾ٤ الّىجالث الظ

 صامي البُاح() بىنىله ًغجاخىا

  ههغو عوامڤ الهمالظت*بىصال٫ جاظت*مً ػاصث ؾا٦جي َُاظت*مهباح الّؼًٍ و

 جاظت() ّضوطالبها ز

 *زال٘ حجابه* ؤبىاث البهجت ههغو ال٣انغة ًا٢ىث الّخذجاب*جىڤت بضع مً حجاب 

ا بىصال٫ خبِبت ت مً نهَى
ّ
 خبِبت() الل
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  ى الدجا اإلاّضوبت*ؾىص الهظاب*بضع الّؼًٍ الٟا٣ًت ههغ هللا بها ظما٫ مذجىبت*َػ

 اإلاذجىبت*طاث الدجاب

  زّضوط() َال٫ الٛىاطؤعوح عاختي بىؾال٠ زّضوط*ٖالجُجي بىنال٪ ًا 

  ى اإلااحي*نىلي ًٖ ٧ل قاّبت بالسض الىّياح*نىلي ًا باقت اإلاالح*نىلي ًا َػ

 ٞاعخت() بىصّواح ٞاعخت

  ىبت*بضع
ّ
ىت الاؾم ػه صام هللا بها مداؾى٪ ًا ٢ّغة الاجغاب*طاث الخؿً و الاصاب*ٍػ

يب() الّؼًٍ ق٣ُ٣ت اإلاهغ طاث الّؿغ الخاظبت  ٍػ

  ٘ٞاط/و الغيا الهالة ٖلى الهاصي قا ؤّمخه*َه مى٫ الخاط و اإلا٣ام الَى

ا و ٖلي و  والغيىان ٖلى جباٖخه*ةآلا٫ و الاههاع و الاصخاب و الاػواط/و الاؾباٍ الكٞغ

 ػوظخه*آ٫ البِذ اَل الضوا و ٚاًت الٗالط

  ًغة*م٨مىلت البها طاث الخؿ غا الؼاَغة*الٛؼا٫ ظَى اههغو ام الخُىث َلٕى الَؼ

 الُال٘ اهىاٍع

  اإلاال٩اوي مهباح صظاًا*مىالحي الٛؼا٫ عايُت*م٨مىلت البها يُا ُٖيُااههغو 

  اههغو ٖاٌكت اإلاال٩اوي مهباح عماشخي*الىظُبت َلٗت البضع*ٖاٌكت ٖاٌكت ام

 الخُىث ٖبىف الٟاؾُت

  ًا الىاًم ٤ُٞ مً الىىم عا٢ب الٟجغ الُال٘*٢ىم حٛىم عبد٪ و جٟىػ بالٛىاًم و

 الُاٖت

  الخ٤ اإلاغقاص*ٖحن الجىص الُاَغ عبخي وؾىاصي*َه  نلى هللا ٖلى الكُٟ٘ هىع

 مىلى الخاط و اللىا و الخىى اإلاىعوص

 ه ولٗىه  لًٗ الكُُان*ًا الٛاٞل ٦ما لٗىه هللا مىالها*مهما ًضوع ب٪ ؤزٍؼ

 ي اإلاالم*ڤ ّٟ ً و الٓغاٞت ٦ ٟت السا٫ الىاصر*نلتي ًا ازتي بالٍؼ  ىلى لسضًجت ٍْغ

، ؤهٓغ، للكُش الخاط الُاَغ بل٣اؾم اإلاغا٦صخي ًيؿبها الٟاسخي) غحڤواعاي لي ٧اسخي ه

 (326 م.، 387ع٢م ، جغاظم

 خغاػ٥ ًا الٛؼا٫ ػهىبت 

  غاؽ*بيؿُم الهبذ في عوى غخىا ٤ُٞٞ ؤالىاٖـ*بال٩اؽ ًا الؿاقي واهٓغ الٚا

 ماؾىا
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115. EL-CHERKI Bouabid (رقي
ّ

 (بىعبيذ الغ

De Boujaad. 

 .47، 45 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .:22 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .8:م.، 227جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4 ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 كت حؿ٣ي* ؤل٣ُٟه  ال٣ُٟه() وال٩اؽ مً ًّضَا ًدلى ل٪*ؤل٣ُٟه لى هٓغث َٖى

(42:-432) 

- Guessous, anthologie :  

 ال٣ُٟه (Le jurisconsulte) (283-286) 

 .38م. ، اإلالخىن() الؼظل في اإلاٛغبصلُل ٢هائض ، ظغاعي  -

116. EL-CHERKI Mohamed (رقي
ّ

 (محّمذ الغ

 :  خُض ًيؿب له الُٟاقُت الكهحرة، 662 م. ،ظغاعي  -

 اف*آف ٖلّي مّجي*ه٣ىِ مً عػقي الف*و السال٤ ًغػ٢جي ُّ  ؤها ماوي ٞ

 صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  :  ؤهٓغ) و جيؿب ؤًًا لـ ؾُضي ٖبض الىاعر

 (33 م.، اإلالخىن()

 .242-241 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

 بت*٣ًبل قغوٍ الخىبت ًا بابا ض ٚع  الي بٛا ًترّبى و ًٍؼ

117. EL-CHERKI Sidi Yahia  

 ( ٌ رقي أي صيذي بهلى
ّ

 (صيذي يحيى الغ

Saint du 17e, auteur du fameux poème soufi en arabe régulier 

mêlé de melhoun «الُٟاقُت ». 

 .245 م.، 278ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

- Guessous, Le melhoun marocain, tome IV : 
*Ana mali fiyyach (qacida fiyyachia) (texte français) (71-81) 
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- Guessous, Anthologie : 

 ا مّجي*ه٣ل٤ مً عػقي الف*و السال٤ ًغػ٢جي ُّ اف*ؤف ٖل ُّ ت ) ؤها ماوي ٞ ُّ الُٟاق

 (267-282) (? De quoi me plains-je) ؤوالبهلىلُت(

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 ت ُّ اق ُّ  (87-78) الٟ

118. EL-CHBABI El-Djilali (بابي
ّ

 (الجاللي الغ

De Fès, Salé, 20e. 

 .465 م.، 5:4ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ُب ههغ هللا بها٥ ًا
ّ
الّؼًٍ الٗغبي ًا عوح عاختي الٛؼالت ؾٗاص*ًا وعصة بالُ

ت ٖاَغة ًا ٦جز ٚىاي ًا الّغٍم ًّ ت() الّؿٗض ًّ  (279-277) الّؿٗض

  م ً و ا٠ُٖ بمؼاعي*ًا ؾٗاصة ؾٗضي بمجُ٪ ًا الٍغ ٖالجُجي واظُجي ًا الٍؼ

 الؿٗضًت

 (Ce refrain est différent de celui donné dans la notice biographique) 

119. EL-CHERIFI (ريفي
ّ

 (الغ

 :  له

  ي
ّ
ؤؾلُان الّؼًٍ ظىص لي بىنال٪ هلل ًا الباهي بجمال٪ ل٪ ٞالّضزُل*واف ال

 يهىا٥ ما جغاٍ*الجىص ؤَلٗت البضع*ًجىص ًجىص و الخؿان مً اّماجه

120. EL-CHOUFANI Ismaïl (اصماعيل الغىفاوي) 
Poète d’Azemmour, mort { Asafi au début du 31è. 

 .242/31، اؾٟي، البه٨غي  -

 .476 م.، :61ع٢م ، جغاظم، 3.١/3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  و له

 *ذ ٞغظت و مٗاًغ*ما بحن الٗؼعي م٘ اإلاؼّوط قاًب ونٛحر
ّ
 ًامـ ما ناع*يل

ّ
 قال

 الٗؼعي و اإلاؼّوط() نُٜ لي ٠ُ٦ ظغا
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 بٛحر  اؾم٘ طا اإلاغا مً ٚضعث في ػوظها وطبدخه*في مضًىت الجضًضة َظا ال٣هت

 جد٩اع

 *واٖخ٣ه عب  اؾم٘ ًا خايغ ما ظغي*٢هت عظل م٘ امغا*صٞىاجه حي الٛاصعة

 الٗلمحن

121. EL-DAHKANI El-Maatougui ( ي الّذهلاويڤاملعخى ) 

Originaire des Sofianes. 

 ي في ٢بٍر مضٞىن*لِـ ٨ُٞم صون*ؾاصاث ال٨غامي
ّ
ؤولُاء ) هىضٍ مىلى ػعَىن*وال

 اإلاٛغب(

122. EL-DEBBAGH Mohamed (محّمذ بً دريط الّذّباغ) 

De Fès. 

 .295 م.، 347جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  جي ًا عاًت الّىهغ*قٕغ هللا مٗا٥ حرو*ػوٍع مال٪ ٖلى الىنا٫ ٚاٞلت ًا الٛؼا٫ َػ

حرو() واف الٗكحر ًضوػ ٖكحٍر و الٟاًذ ًمدُه ما نضع  (::2-2:4) َػ

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 *والٟخا٥ ًٗ
ّ
اخحي  ٢ىلى للّؼاًضة َبالي في ٢خا٫ الهّب مً ٞخا٥*بؿُٝى الُ

 (94-93) مباع٦ت() بالىنا٫ قهُض خؿى٪ وظىصي ؤمباع٦ت

 جي ًا الٛؼا٫ ٞاعخت  ُٖٟي ًاّم الّىىاظل ًا ضخّي اإلااحي*َل٣ي لي لؿغاح*ػوٍع

 (281-:27) ٞاعخت()

 :  بؿخان، جىػوث -

 (238-235) مباع٦ت 

 .71م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  و له

 ذ اإلادبىب ٖلى الىنى٫ ما له ىِذ مً ظٟاًا*وال ٖٞغ  اإلادبىب() الٛؼا٫ ظٟاوي ٞو

  ًىم هٓغث ٚؼالي*ڤلذ لها ًا طاث السا٫ زض٥ و زاله*زلي مضامعي ٖلى السضوص

 حؿُل*جؼوعي عؾمي ًا عاًت الىهغ الٛؼا٫ البخى٫ 
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123. EL-DEBBAGH El-Tayeb (ّيب الّذّباغ
ّ
 (الط

De Fès, 19e-20e. 

 .295-293 م.، 346ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 *ىع  ٞاجي ٞاجي ًا الّغٍم ٞاجي ّٖجي الا٦ضاع*و ػصي ّٖجي ٧اؽ عاختي ًا الٛؼا٫ َػ

غة ٪ ًا َػ غة() واه٩ي ظم٘ الخاؾضًً بُٗٞى  (264-263) َػ

 ت ؾ٨ُىت عاخت ال٨ىان
ّ
ؤمً ال لُ٪ فى الىعي *ّٖؼ هللا زىا٥ ًا البضع الّؿاوي ًا الل

 (267-265) ؾ٨ُىت() مشل*ؤجاط ال٣انغاث ؾ٠ُ الٗالوي 

 (269-268) مّىاهت() ههغو ظما٫ مّىاهت*م٨مىلت اإلاداؾً عاخت عوحي بضٌٗت اإلاّىان 

 :  قهضة، بىدضو -

 ( 215-214) ٖاعي ٖلُ٪ ًا مدمض*هلل ال حكٟي ُٞا لٗضا 

 و له :

  اعخمجي جغخم ًا َال٫ الضاعة جنهى ظىاعحي بىنال٪ وهلىح ٧ل يحر*واخُُجي ًا

حرو  ٚاًت اإلاجى*بٗظابت نىج٪ الغزُم*ؤمكمىم البىاث الٛؼا٫ َػ

  باإلاداؾً في عوح طاحي مهباح ؤَل الجما٫ ّٖغاى الٟالي*ازىحن وحؿٗحن اإلاىنٝى

 الٗضوة

 غة للسخي ٖبض اإلاجُض هىنُ٪* اُٖي ال٨خاب  ؾحر ؤوعقان بلٜ ٦خابي*إلاغؾت الهٍى

  ىا بد٤ صخبت*و ٦ظل٪ الي هىي السحر ناص١ مً ٢ا٫ ما ب٣اوا اصخاب ٌٗٞغ

 ونابه في اصخابه

  اٖؼ هللا زىا٥ ًا البضع الؿجي ًا اللت الؿا٦ىت عاخت الا٦ىان*مً ال ل٪ في الىعي

 الٗلىي مشُل*ؤجاط ال٣انغاث ؾ٠ُ 

 ٖالف ًا الجافي عمذ ٞغاقي*وجغ٦ذ ٢لبي مً الجٟا مدغو١ 

 ٚاب ٖجي خؿً ؤم الىىاظل الُام*٠ُ٦ هنهى واها ٣ٖلي ٌؿحر ُٞىم 

 ٢ىلىا لٟاَمت مهباح هُامي*ججىص لي بغياَا طاث الجما٫ ُٞىم 
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  ٪ًٟضا ًد هللا ًىهغ٥ ًا مً ل٪ ؤَل الٛغام عامىا*ؤبىصال٫ َامى*ومً الٖا

 ؤبىصواح ٞاَمت

  هٓغث مشُل اإلاالٝ في الؼمان*عوح طاحي ولٟي ؾلُاهتما 

  هاصي و٢ذ الؿغوع وطَب الاخؼان*ًىم ُٖٟذ ٚاًت ؾلىاوي*بمجحها للغؾام عاخت

 عوحي ؾلُاهت

 اههغوا ظما٫ مىاهت*م٨مىلت اإلاداؾً وعاخت عوحي بضاٖت اإلاّىان 

 وانل عؾامي*ب٣ضوم٪ الؿُٗض هٟىػ باإلاغام*ؤ مكمىم السىياث اللت ٞاَمت 

 نوهللا ٢هت ووٗم ٢هت  يب 
ّ
م اوؿابي*ًىم جىاؾبذ م٘ ؾٟحهم اعث لي م٘ الٓال

ىب ض اإلاٚؼ  الٚى

124. EL-DEMNATI El-Ghali (الؼالي الّذمىاحي) 

De Fès, mort en 2:67, élève d’El-Ghrabli. 

 .2:1-299 م.، 356ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  م ًا عاخت عوح صام اإلاىلى ت زضًجت*نىلي ًٖ ٧ّل ٍع
ّ
مداؾى٪ ًا الىظُبت الل

 (285-284) زضًجت() مهاجي

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  ٨ًُٟ٪ جىب ًا عاسخي و اعظ٘ للٛجي الٗالم ٧ل اؾغاع*و قٝى ما ًغظا٥ ٞالخؿاب

 (2:4-:29) الخىبت خؿب خغوٝ ؤبجض() ًا اإلاٛغوع

 .7:م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  و له

 الّهال والّؿالم ٖلى الّىبي اإلاسخاع وآله*ؾُضها مدّمض ٖحن الىظىص اإلاًٟل َه 

  ًا اَل البِذ اؾُاصي المت الاقغاٝ*ػڤذ في خما٦م ٢بلى ػوڤت الىن٠ُ*و ال

 جضوػووي ًىم اإلاى٠٢ الٗه٠ُ

  مىلض الىىع() بضًذ بؿم اإلاىلى وٗم الٛجي الؿخاع*باؾمه وؿخٟخذ ًا ناح ٞاقٗاعي 
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 اوا ىة*ل٪ قا٤ً ًمتى ب٪ الازالڤ ًَؼ  ؤ عاًت الىهغ مىالحي َػ

 ؤها ػڤذ في ظمال٪ ًا َبِب اإلاغايُت الٛؼا٫ عايُت*هلل ػوعوي هخٗافى ًا َلٗت اإلاًُت 

 مخه واإلاى٠٢ الٗبِـ ىله ٚو  جىب مً اوػاع٥ جىب ًا عاسخي*و اٖمل في خؿاب ال٣بر َو

  اعي  بجهاعة*وهالػم السالٖت لُلي ونهاع*ظىص لي ب٨ما٫ الؼوعة ههى٫ اعي واَػ واَػ

غا  جٟىح ب٪ و ص٤ٞ الانهاع*ًا مىالحي َػ

  مه الباعي
ّ
 ؾٗضها بسلى١ الهاصي ًمام الابغاع*ؾُضها مدمض مً ٖٓ

  نلى هللا ٖلُ٪ ًا الهاصي مدبىب الباعي*ؤقاٞ٘ الٗباص في اليكغ*ؤَه مهباح

 الاهبُا ٖحن الؿغ الؿاعي*ؤمدمض ٢غة البهغ

 ما٫ الىاظبت بجهله و َباله*الكهاصة بٟغاًٌ بٗضَا م٩ل٠ مىالَا غ الٖا
ّ
 ًا مهٛ

125. EL-DERAÏ Mohamed-Tayeb (محمذ الطّيب الذرعي) 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 الؿاقي ي٠ُ هللا ي٠ُ*ّٚضع ال٩اؽ و ٧ىن ز٠ُٟ*باف هُٟي َظا اللهٟت 

 (391-389) الؿاقي()

126. EL-DERRAZ Benaïssa ( الّذّرازبً عيس ى  ) 

De Meknès, 20e. 

 .784، 623/2، 522/2، 317، 231 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .79 م.، :8جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .37 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

 ؤعاًت الىهغ ولٟي هجُبت*ًا الي خؿً بها٥ ؾبا ٣ٖى٫ الاهجاب 

  ام*ًا مً خب٪ في ؾا٦جي ٦ماقا٤ً وكٟى بها٥  ًا مىالحي ٞاَمت*ًا خغة الاٍع

  ا٠ُٖ بغيا٥ ًا ٚؼالي ًا مكمىم البها الٟاًذ*ًا مً خؿى٪ ؾلب ٣ٖلي ب٨ما٫

 وياخه
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  اع*بمؼاعي ًا الي بهضوص٥ وظٟا٥ جاٍ ًًماعي*ًا عاًت الىهغ*ًا صوخت الاَػ

غا  بمؼاعي ظىصلي بىنال٪ هبرا*ًا مىالحي َػ

  ي في ؾما٥*هىعٍ ظىص ٖلّي بغيا٥*ًا
ّ
ً الكاع١ اإلاىحر َالل٪*بضاعجه مخجل بضع الٍؼ

 مً خؿً بها٥

127. EL-DILAÏ Abdallah (عبذ هللا الذالئي) 

 :  له

 خالي ٪ ّٟ  خىاع بالٗغوبُاث) زاَبذ الُىم مال٩ي بلؿان الخا٫*ؤبضع الٍؼً ٢لذ ما ق

 بحن الخبِب و اإلادبىب(

128. EL-DOUKKALI Ismaïl (الي
ّ
 (اصماعيل الّذو

De Marrakech, mort vers 1937. 

 .:46 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .352 م.، 427جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .97/2، 2صًىان ، اإلالخىوي -

 .63 م. ،3صًىان ، اإلالخىوي -

 .:/87، 58/213، 78/:3، 4صًىان ، اإلالخىوي -

 :  6صًىان ، اإلالخىوي -

 ٗحن*و جإّمل في البُحن*زحر ُٞه هللا  اؾخٗهم
ّ
م الل ًا قهُض باإلاٗحن*و اجغ٥ َو

 (453-458) (Eloge du sultan Sidi Youcef) خهىه خهحن() زٟاٍ

 .35 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

 ال جىلجىا للمسلى١ ًا السال١*ظىص لىا بٟٗى٥ وظحرها مً ال٤ًُ 

129. DOUMA Mountassir (مىخؾر دوما) 

De Marrakech, contemporain. 

- Guessous, le melhoun marocain, tome IV : 

* Marrakech (texte français) (91-94) 
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130. EL-FELLOUS El-Aïssaoui (ىش
ّ
 (العيضاوي الفل

De son nom Medaghri Mohamed, de Fès, 20e. 

، 315، 276، 273، 268، 265، 261، 257، 237 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

حٗل٤ُ ٖلى ) :556-55، 4:6، 499، 497، 415، 386، 372، 353، 328

ىُت "الىجمت"( ت الَى  جغظمت(.) 784-782و  622، 5:6، 576، 567، ال٣هُضة الغمٍؼ

 .257، 51 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .444 م.، 572جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .313و  2:، 78، 35 م. ،ؾهىم -

 .:35-348 م.، يمً صًىان قُش ؤقُار مغا٦ل، ٢غائت في ٢هُضة "الىجمت"، اإلالخىوي -

 :  6الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  نلى هللا ٖلُ٪ ًا الّخاقي مدبىب الباقي*ًا مى٫ الدّجت الىاج٣ت*ًا مدّمض ناخب

ىا و الّخاط و البراقي*إلا٣ام٪ لسال١ قا٣ًت
ّ
 (47-41) الّخهلُت() الل

- Guessous, le melhoun marocain, tome I : 

* Demlige (le bracelet) (31-43) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome III : 

* Houmane (texte français) (89-96) 

- Guessous, anthologie : 

  ا* باف هجاوب ًال ُّ ٟغ*٧ان ٞجُبي ًا اَل الهىي و مصخى ل
ّ

حرو نابٜ الك صملُج َػ

 (559-576) (Le bracelet) الّضملُج() ه جاط الٛؼالنحؿا٫ ٖىّ 

  ًًت*و هضم ًٖ قا ؾمٗى ٢ّهت خّمان ًىم ظا ًتزّوط ًا مً حؿا٫ و زضا ٖهغٍّ

  (575-584) (Houmane) خّمان() صاع ًىم عّوح نابٜ الاهجا٫

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 (221-215) الّضملُج 

  ى هللا ٖلُ٪ ًا اإلااحي ٦ه٠
ّ
 الّخًُٟل*آٖحن الّغخمت الٗاّمت مدبىب اإلاخٗا٫*نل

 (226-222) ٦ه٠ الّخًُٟل() آمدّمض قاٞ٘ السال٤ً في نهاع الهى٫ 

 .247-244 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -
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 :  و له

  ٜاع ٠ُ٦ ناع بدّغاػ الّغٍم عايُت جغظمت جظ٧اع*ًىًما خّغػ ؾاب ًّ ؾمٗىا ًا خ

 خغاػ عايُت() بٗضَا هضاػ و خُاله باعواالاقٟاع*و 

 *اع ٢ّهت الخّغاػ السّخا٫*ًىًما ظُخه مدخا٫*و جغ٦ذ عؾامه زالي ًّ  ؾمٗىا ًا خ

 الخّغاػ() واّصًذ الٗظعا إلاغؾمي بدُالي اإلاغڤمت

 ٨َظا مً ًهى٘ مهغاػ ؾاٖت الخغب ًؼڤلم*٧ل مً ػاٙ وظا ٞامىاظه*ظاح وهضمى 

 اإلاهغاػ()

  لبخه بدُالي  خغػَا ًا مً حؿا٫ ًٖ قٝى هجالي*خغاػ زضًجت ؾابٜ الكٟغ ٚو

 الخغاػ() وخؼث ولٟي ؾابٜ الاهجا٫

 عقُضة() الٛغام َؼوي و ؾغاوي ؾغي الضما ٞاال٦باص 

  ههغ هللا بها٥ ًا َال٫ الضاعة ًا عاًت الىهغ ًا ؾابٜ الاقٟاع*ًا مكمىم الىعص

ا غ ؾلُان الباَُاث ولٟي مٍغ  والَؼ

  الباَُاث مىالحي هجُت*ظىص بىنال٪ ًا الٛؼا٫ ؾىص ٢ىلى لغوح طاحي مكمىم

 الاقٟاع

 ا ًا بىصال٫ لُلى  ًمتى ٖلى الغيا ح٠ُٗ لي ًا خغمت الٛىالي*و ه٣ى٫ ب٪ ؾٗضي ٞو

  اع*واها بالكى١ ؤبىصال٫ هاؾ٪ ًا عاخت السىاَغ*ؾماو٥ بىصال٫ ٖىض صوخت الاَػ

حرو غا*ؾمُخ٪ ؾغوع ٢لبي الٛؼا٫ َػ  َػ

  اة هىع غا ؾُضها الخؿحن ًا الخًغة اؾمٗى ٞو  الاهىاع*ولض ٞاَمت الَؼ

  ًًا الخًغة نلى ٖلى ؾغاط الُماوي*مدمض اإلاًٟل ؾُض الا٧ىان*ٞاػ مً ٞاػ م

 ًا جغي ًىٓغ هىع ال٩ىن 

 ًا اإلاىلى ػ٧ي اؾمي باؾم الخاط*بجاٍ مً حج و َاٝ و ػاع خغم َه 

 ؾالمي خؼم للىبي الهاصي ٜ
ّ
 ًا الٛاصي إلا٣ام الهاقمي اإلاغقاص*بل

 م للسحرًا اإلا  ىلى زىص بُضي ٞجم٘ الاخىا٫*و لىص بّي و الهمجي ًا ٦ٍغ
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 غا يُا اهجالي هىع ٢لبي ومىا  / بضًذ بؿم اإلاىلى وٗم الٛجي اإلاخٗا٫*في مضًذ اوالص الَؼ

ًا اوالص اإلاسخاع الهاقمي اإلاغؾا٫*ال  / ٨ٞغي وعوح الاصزا٫*مً اقىاقي لهم ه٣ى٫ في سجالي

 جضوػووي ًىم البٗض والهىالي

 ٗى ًا خًاع ما ظغي للطخي و البهُم*مً خؿً الىجمت جداعبىا في ؾاًغ اؾم

ا لغؾمه واهداػ اللىم  الىجمت() ال٧ام*و اههاع الطخي وخاَػ

  ام نىلت الىىع اإلادمضي*مً به يىي هجم ٚغبىا ؾُضي مدمض/خاػ ًّ صام هللا ا

ت هجل اإلاهخضي*ؾلُان اإلاٛغب هىعَا ؾُضي مدمض في مضح مدمض ) الٟسغ ومجض واإلاٍؼ

 السامـ(

131. EL-FNARI Abdelwahab ( عبذ الىّهاب الفىاري) 

De Fès, 19e. 

 .448-447 م.، 574ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ت و ٞاَمت*ههغو اإلاال٩اوي عاخت عوحي الّؼاٖمت نالذ جاط ال٣انغاث *بيذ َىاوٍّ

امت امت() مٍغ  (66-65) مٍغ

 :  له

  لُلىا باقي  ّٚضع ٧اؽ اإلاضام وٗم الٛجي ٟٚاع*َظٍ ًا زّماع ؾاٖت مؼاعي*ؤ الؿاقي

 َٝى ٖلى ٖىاوـ الضاعة

132. EL-FROUKI Mohamed (محمذ الفرووي) 

D’Asafi, 1906-1986. Elève de Benali El-Mesfioui. 

 .273/4، ؤؾٟي، البه٨غي  -

133. GHANEM (ػاهم الفاس ي) 

De Fès, 18e. 

اع، بسىقت -  :  ٦خاب هٟذ ألاَػ

 ام الّؼٍىت بالّؼَى و الاٞغاح*في هىاوع الابُاح ًا الًمي هؼاَت ًّ  الغبُُٗت() ظاث ا

(65-72) 
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 .455، 431 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .7:م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 .433 م.، :54جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  َاط وظضي بٛغام٪ ًا الباَُت*ؤجاط الىالٗاث الٛؼا٫ عخُمى*ٚحر٥ ما نهىاٍ لى

 (25-24) عخُمى() يهىاوي

  غامي*ٖىىة ؾّمُخ٪ ؤعاًت ت بٗك٣ي ٚو
ّ
كت واها ًا الل ِْ هاؾ٪ ؾّماو٥ ًا الّغٍم ٖ

ِكت ِٖ كت() الّىهغ لٛؼالت  ِْ ٖ (333-334) 

 :  و له اًًا

  ًيؿبها ) ال٣داب*ال جغا٣ٞهم لهم ال ج٩ىن مدبىبًا الّٛغي في الّصخبت ًا ٖكحر

 (81 م.، 94ع٢م ، ؤهٓغ جغاظم، الٟاسخي ل٣ضوع بً ٚاهم

 ؤف ظاب٪ ًا حجام لٛؼالي*هلل باف مً مىظب ظغخذ ال٣اًضة َامى بىزلسا٫ 

م الهبُي()  جيؿب ؤًًا لٗبض ال٨ٍغ

  جىب ؤعاسخي اهذ مٗاقغ مً ٞغ٢ت هاسخي*ؤ٧اسخي*وخل اخبابي ما عسى ٖلي ظاًغ

اح اٚهاهه ًمِـ  وؾىاؾه*و اٍع

 ى و الاٞغاح*في هىاوع البُاح ًا الًمي هؼاَت ىت بالَؼ  ظاث اًام الٍؼ

 الهالة ٖلى اإلاضوي*يُا اُٖاوي*هىع الهضي عوح ٦ىاوي*قٍغ٠ ٖضهان 

  نلى هللا ٖلى الكٍغ٠ بً ٖضهان*مدمض باٙػ الاؾغاع اإلاضوي*وؿ٨ىىا ٧املحن ظىت

 عيىان

  ُام بٛحر
ّ
 جلٟاّ*قٝى َىله و امىاظه ٢ّضما ٖغايىا ًا الّضازل بدغ الل

 ٍجىب ًا ٢لبي واظٟي مً ظٟا٥ واعمُه*٠ُ٦ مً ال له َب٘ وال خؿان تهىا 

 ٍم ما الظي خالت في َظ
ّ
اث لكُازه*ٌؿتهل ٌؿل

ّ
 بال٨لخ الّض٢

134. EL-GHRABLI Ahmed (احمذ الؼرابلي) 

Fès, 19e/ 20e. 
- Aubin, p. 407-410 : traduction d’une kacida sur la révolte de 

Bou Hmara (1903), sous le règne de Moulay Abdelaziz (1894-
1908). Cette kacida non signalée par Jirari ne figure pas dans son 
recueil. 
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- Archives marocaines, tome 2, 1905, p. 220 : notice sur les 

Ouled El-Ghrabli, originaire d’El-Kasr et mention du poète. 

- Chottin, la musique populaire, p. 157-158. 

 358-356، 314، 299، 251، :24، 237، 228، 227 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

جباص٫ ) 522-519 م. ،حٗل٤ُ ٖلى اللُُٟت() 465-463 م. ،حٗل٤ُ ٖلى "اإلاغؾى٫"()

مىاْغة الٛغابلي والتر٦ماوي ) :52-523 م. ،522/2، الهجاء بحن الٛغابلي و بّغَؿى٫(

حٗل٤ُ ٖلى "الساصم ) :53-537 م. ،ؤلاًمان و الٗمل(، ُٞما ًسو مىيٕى الكهاصة

اة"() 589-584، 576، 566 م. ،والخغة"(  626، 621، 5:2 م. ،حٗل٤ُ ٖلى "الٞى

 جغظمت(.) 773-:76و

، ::، 9:، 5:، 3:، 92، 53، 52، 48، 47 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي-

211 ،232 ،234 ،244 ،254 ،256 ،257 ،259 ،25:. 

 .435 م.، 551جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4 ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 ى في زهام ٦بحر ٖلى اإلاُٗاع*٢ّهت ظغاث للساصم و الخّغة
ّ
 الساصم والخّغة() ًىم ْل

(216-212) 

 ّٖغاى الّؼًٍ ؤها *زّبروي ًا مغؾى٫ ًٖ ؾغاط اُٖاوي واف مً نهاع هٟٓغ بىناله

ان ضٍ مىالي اإلاٍؼ ُّ  (354-:35) اإلاغؾى٫() ٖب

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 اّم السحر() عوٝ بدؿاه٪ ٖلى الٗك٤ُ ًا اّم السحر*ًا مغاخت ٢لبي و ظىاعحي و لهُاع 

(59-5:) 

  (62-61) الٗىبر() ٖلى ونى٫ السىيت جاط الّغٍام الٛؼا٫ الٗىبر*ػماويظاص بالٟغح 

 هًغو مال٨ت خماًت اإلالُ٪*لُ٪ الٗبض و ٧ّل ما مل٪*ؤعاًت اإلاال٦ت ًا مىالحي اإلاال٨ت 

 (276-275) مال٨ت()

ت بحن  :  اإلالخ٤() 97-92 م. ،الكُش ٖبض ال٣اصع الٗلمي، اإلالخىوي - اإلاىاْغة الكٍٗغ

ً مً زاللي عؾالخه كٍغ  :  الٛغابلي و التر٦ماوي و جضزل ال٣اضخي ؾُضي مدمض بٖى

هاصة "
ّ

ٌّ ٖلى الٗباصة في الغّص ٖلى مً ؤلخض في ٧لمتي الك  " الخ
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، 313، 288، 247، 3:، 57، 48، 47، 37، 35 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

332. 

- Collectif, les grands maîtres algériens, 190-197 (El-bâz oul 
ghrab, texte arabe et traduction), p. 490-492 (notes) :  

  ٖلى الباػ الٛغاب و الُاووؽ هاخى ٖلى خمامه*ختى ٞغر مى٦ت في الٟست ما عام

 .لي

Cette attribution me parait douteuse. 

- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », jeudi 14 septembre 
2000, p. 13, transcription et traduction de : 

 ًا ل٠ُ هللا السافي 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 67-76, texte arabe, traduction 
et notes de : 

 ل٠ُ هللا السافي (la secrète bienveillance de Dieu) 

 .1:-:9 ، م.الجٟغ، خكالٝ -

دُاوي  -  :  98 م. ،البٍى

 الخغبت() ظض الخؿىحن الُاَغ الخاقي*نلى هللا ٖلى عا٦ب البرا١ 

 ابً ِٖسخى ؾلُاوي*ؤمىالي امدمض الٟدل لُٛاعة هلل ُٚصىا 

 غا ب مىالي اصَعـ الىلي*ػاوڤىا في خما٥ ًا خُٟض الَؼ  (:9) الخغبت() ٖؼ الٍٛغ

 الم  (:9) ؤمىالي الجُاللي*ٚاعة ؾلُان الهالخحن ًا بٖى

 :  2الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 ىمت
ّ
ُاٞت بّحن زِ الىقام ٞهضع ُٞ

ّ
ه بالل

ّ
و ٖمل ٖغؾت بحن الّجهىص *ؤحّجام لل

مل بىظاث ٢ىام  (33-28) الدّجام() ٖو

 اػ مؼبغطظ٨َ  ما له مىجا*٧ل مً خ٪ ٖلى مجهاظه*ا ٢ىلى للّضاعي ًضًغ بٚى

اػ()  (43-:3) البٚى

 َاؽ جدذ إلاىاط اإلاّىط٨ظ
ّ
و ب٣ى *٢لب نىاظه ٧ل مً ناصٝ*ا مً ًيصخي ُٚ

اؽ() ڤغظت
ّ
 (55-51) الُٛ
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 :  5الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  (42-37) اإلاغؾى٫ 

 :  6الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 (:2-24) اللُُٟت 

 :  7الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 ُى ٖلى الٗضهان مدّمض جاط اإلاغؾلحن هىع اُٖاوي
ّ
َه *ؾُض لؿُاص ُٖٓم الجاٍ*نل

 (25-21) جهلُت() عؾى٫ هللا

 ُى ٖلى الٗضهاوي
ّ
ب٘ *ٖحن الّغخمت هب٘ الهضا و ٦جز الخؿان*نل

ّ
مى٫ الُ

ي ٖلُه صاًما ٧ا آن*ال٣غآوي
ّ
 (31-26) نل

- Guessous, le melhoun marocain, tome II : 

* Implorations (ya lotf Allah elkhafi) (texte français) (23-30) 

* Zine essoura (visage enchanteur) (texte français) (81-85) 

* Le messager (el-merssoul) (texte français) (101-109) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome III : 

* Malika (texte français) (27-32) 

* Assaki (l’échanson) (texte français) (67-71) 

 :  بؿخان، جىػوث -

 يب ؤهذ ولُٟتي ًا الٗابؿت يب ٍػ دت *ٍػ ٚحر٥ ًا ٖغوؾت اليؿا* مكمىم الٍغ

 (492-487) الٗاَغة* ؤها ظُخ٪ ًا الٛالُت ههغ٥ هللا

 :  قهضة، بىدضو -

  (:21-216) اإلاغؾى٫ 

- Guessous, anthologie : 

 اللُُٟت (Implorations) (216-225) 

 ُىحن مهضبت ؾ٩اعة ٢لبي ٞىا بدب٪ ًا مؿبٙى الكٟاع ًا ٍػً *عوٝ ٖلُا بمؼاع ًا بٖى

  (:335-33) (Visage enchanteur) ٍػً الهىعة() الهىعة

  اإلاغؾى٫ (Le messager) (339-348) 

 و عاصٝ الههبت ٖلى الٗغاٌـ ًضبالى *ًا الؿاقي ٚضعلي ٧اسخي ٖـ ٖلى الىىبت

 (349-354) (L’échanson) الؿاقي() الٛالؽ
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 خماًت اههغو مل٨ُت *لُ٪ الٗبض و ٧ل ما مل٪*ؤعاًت اإلاال٦ت ًا مىالحي اإلاال٨ت

 (:353-35) (Malika) مل٨ُت() اإلالُ٪

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 (91-88) الّؿاقي 

 اؽ
ّ
 (96-92) الُٛ

ت اإلالخىن  -  :  صًىان الكُش ؤخمض الٛغابلي، مىؾٖى

 (61-58) ًا مى٫ الل٠ُ السافي*ال٠ُ بىا في ما ظغاث به الا٢ضاع 

  اب ًا ٚاوي*وؿٗا٥ في الٟٗى و الخىبت و َّ الؿغ و الؿتر و الخ٣ىي ًا عّببي ًا و

 (66-62) والّضًً

 (76-68) ٢لبي يهىي ؾغاط َُبت*مدّمض عاخت الٗىالم وٗم الخبِب 

  نلى هللا ٖلُ٪ ًا قُٟ٘ الٗهاة الهاصي*ؤٖحن الخُٗٓم و الهضا/ؤمدّمض زاجم

 (82-78) الغؾالت ًا هىع جماصي*في نالج٪ ؾُىة و ٞاًضة

  م*ٖلى الخبِب ازُاع َاقم
ّ
ي وؾل

ّ
اإلاكّغٝ ؾُض  *مدّمض بدغ ال٨غاًم*اللهم نل

ت  (92-84) البرًّ

 *ٍُىا ٖلى الٗضهان*مدّمض جاط اإلاغؾلحن هىع اُٖاوي*ؾُض ألاؾُاص ُٖٓم الجا
ّ
 نل

 (99-94) َه عؾى٫ هللا

 ا*ًا قاٞ٘ البًرت*ل٪ َبذ نالة مؼصًت*بُٛذ ج٣با٫ ُّ  (8:-:9) ًا يُا ُٖي

  ؼ ًا الهمام الضّباٙ ؾّغح ًاصي*خغمت ؤبُ٪ مىّضر ڤاٚال٫ اٚحر ؤمىالي خبض الٍٗؼ

 (214-::) مضح ؾُضي الضّباٙ() ال٨غاًم ؾُضي مؿٗىص

  اعة*ًا الهمام بىِٗسخى ًا مىلى ظُخ٪ ي٠ُ هللا ظىص لي و ٠ُٖ لي ًا ناخب الٚا

 (219-216) مضح ؾُضي بىِٗسخى() م٨ىاؽ

  اعة ًا ظض َالب ل٪ ي٠ُ هللا ًا الؿلُان بً الؿلُان ًا الؿبِ الخؿاوي*الٚا

 (224-:21) مىالي اصَعـ() الاقغاٝ ؾُضي مىالي اصَعـ

 *الؽ*وٗم الىالي َمام ٞاؽ اعة ال  بدغ الخُٗٓم وال٨غاًم والؿُىة ٧ى٦ب الٚا الٚا

 (:22-226) مىالي اصَعـ() ّصوػها ًا مىالي اصَعـ بً اصَعـ
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  َالب٨م ي٠ُ هللا ناعزىها ًا اَل الاخؿان*مً ٣ًهض٦م خاقا ًسُب*ًا اَل

 (237-232) ؤ٫ البِذ() الٗضهاوي*الاقغاٝ الخؿىحنالبِذ 

 مضح ) ٢انض لخما٥ ًا ابً الؿبِ الخؿان*ٚحر ًا ؾُضي ؤخمض ًا الخجاوي

 (:23-238) ؾُضي ؤخمض الخجاوي(

 ان مضح آ٫ ) ظُذ ٢انض٦م ًا ؤَل صاع الًماهت ٧ىهىا يّماوي*ناعزىوي خالي ًٍؼ

 (246-242) وّػان(

  الؿاقي ؤو ) السمغ*بال٪ للّىىبت حٟٛل ًٖ مىالَا٦ب ًا ؾاقي واعي َاؾت

 (253-248) الهبىحي(

 امه بُُب و اؾغاع*مً ًٞل مىالها ٞهل الغبُ٘ ػاَغ ًّ ى هاصاث ب  الغبُُٗت() الَؼ

(254-259) 

  ىمت*و ٖمل ٖغنت بحن الّجهىص
ّ
ُاٞت بّحن زِ الىقام في نضع ُٞ

ّ
ؤحّجامي هلل بالل

 (266-:25) الدّجام() و ٖمل بىظاث ٢ىام

  ل الاوقام*مىالة السا٫ ُّ ا ه ام ؾا٠ٖ مُالفي نابٜ الاهُام*في نضَع ًا حّجام الاٍع

ً ٞاَمت  (274-268) الدّجام() والؿىال٠ ّٖغاى الٍؼ

 ضابي*ًا جاط الباَُاث ؤمىالحي خبِبت*ما مشل٪ مدبىب  (:27-276) ًا مغاخت ٢لبي َو

 ىب*مٗلىم  ال زحر في الخبِب الي ما ًٟجى في َاٖت اإلادبىب*لى ٧ان ٣ًٟض اإلاٚغ

 (285-282) الهبر للٗاق٤ و الّؼًٍ ما ٖلُه ٖخاب

 ب
ّ
ىبت*ًا بضب٘ الّؼًٍ الّؿال

ّ
 (288-286) هللا ًىهغ خؿى٪ ًا الخاّظت ػه

  مىالحي*عوحي و ضخي هجالحي*بىؾالٟحن باقت الٗىاعم ً ؾّبت اَال٧ي ًىم هٓغث ٍػ

ت الُا٢ىث
ّ
 (294-:28) الل

  ٪ال٣ُىثػمغصة في ٣ٖض ج٣اث*ٖالجي مدبىب ً  (297-296) وؿ٣اث*بضٌ٘ الٍؼ

  ًا عوح الّضاث*ًا ؾغاط اإلا٣الث*ًا َال٫ الُٛضاث*بىصال٫ زىاجت*ظض بالغضخى ًا

 (2:3-298) مبروم الخِذ

 ا٥ ٖلى الّؼًٍ ًا زضًجت
ّ
 (2:6-2:4) نى٫ ببها اخؿاه٪ ًا ؾغاط الٛىاط*عّبىا ع٢
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  حي الٛؼا٫ ٞاعختما ظاصث بالغضخى وال وٗمذ لي بؿغاحي*مىالة الضّواح*عاخت عو 

(2:8-312) 

 ام٪ ًا صاث البها ػبُضة*و ٌٗؼ صعظاج٪ ٖلى الٗىاوـ ًا ؾغاط جماصي ًّ ض في ا  هللا ًٍؼ

(314-317) 

  عوٝ ٖلّي بمؼاع*ًا بىهجالث مهضبت ؾ٩اعة*٢لبي ٞجى بدّب٪ ًا مهبٙى الاقٟاع ًا

ً الّهىعة  (322-318) ٍػ

 اعة جىُٟى ظماعي* مؿغاعة الٟٓغة لى نبذ في بهاَا هٓغة*مهما ججىص لي  بٍؼ

غة  (331-324) وه٣ى٫ ؤجاط ٧ل ٖضعة*خىػوي ًا ؤم الخُىث َػ

 ًا مغاخت ٢لبي و ظىاعحي و الاؾُاع*عوٝ بدؿى٪ ٖلى الٗك٤ُ ًا ؤم السحر 

(332-335) 

 (341-336) ٢ىلىا لغايُت مهبٙى الٟٓغة*ػوع مدبىب٪ ًا جاط البها اإلاؿغاع 

 غة*مً ٞا٢ذ اإلاهى ظضي ههغوا اإلاال٨جي مهباح ابهاعي*ؾلُاهت الج ىاعح ظَى

 (346-342) الٟٗغة

 حرو ى مىاي الٗاوـ َػ غة َػ غة*َػ  (351-348) جاٍ ًًماعي*مً ًىم ٍعذ عاخت عوحي َػ

  غ في البؿخان ىع*ًا صوخت الَؼ هللا ًىهغ٥ ًا تهلُل ٖىاوـ الخًىع*ؤاللت َػ

اٍع  (358-352) الٟاجدت اَػ

  ام الٛؼا٫ الٗىبرظاص بالٟغح ػماوي*ٖلى ونى٫ السىصة جاط  (362-:35) الاٍع

  لت مىالحي ٦جزة*ظىص بىنال٪ ًا جبر البها اإلا٨ىىػ
ّ
 (:36-364) ٢ىلىا ال

  ًٍاف*مهباح الّؼ ُّ قهضوا بحن الا ٞىِذ بّي ؾىصة الاعماف*صاث الخؿً الٟ

كت*مً نالذ بكماًل البها و الكامت اإلاىڤكت  (376-372) َٖى

  ى٪ في البها ؾُ٘*اللت بضٌٗت هللا ًىهغ٥ ًا وٗذ الڤمغة الؿاَٗت*ًا مً ٍػ

 (382-378) مغاخت اإلاىلٕى

  ٧ل ما مل٪*ههغوا مل٨ُت خمالت اإلال٪و ؤعاًت اإلاال٦ت ؤمىالحي اإلاال٨ت*ل٪ الٗبض 

(384-388) 
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  َبُل َاًم في ٚحر اخىا٫*واها والٟذ بهاٍ ما ًّ وي ٦
ّ
ٚاب ٖلّي خبِب ٢لبي زال

 ما زٟذ ٚحر همطخى مً ٢بل ؤظاليوؿِخه*ؤف ًال٢ُجي مٗاٍ ختى هٟٓغ بإمالي*ؤؾُضي 

(38:-395) 

 (399-396) ٌؿخاَل الىهغ ؾُضي مدمض*ؾلُان الٛؼالن َلٗت َاللي 

  غة مىالة السا٫*بحن نضوص وجىسا٫*َل٨ذ لُ٪ هضعي ًا ٢اضخي بىصال٫ َػ

 (3:6-:39) صزالي*صًغ لي قٕغ هللا بال ظٟاث السلُلت

  (411-3:8) الخمام*ًا مهباح بىاث الٛغام قامت هللا ًىهغ٥ ًا َلٗت بضع 

  ٪ذ خلُمت*صزُل خؿً ظمال ًّ و ٢لبي بهىي بها٥ ًالخلُمت*ؤم الخٍُى بها٥ خ

ام*خّحي عؾمي بال ؾالمو اعخم*و   (416-412) ا٠ُٖ ًا باقت الاٍع

 م*َلٗت  ًا
ّ
ٖضولي قهضوا لّجي ون٠ُ مملى٥ مً السّضام*ٖبض ٚؼالي ؾال

 (422-418) الّؿامي*مً ؾغي لي خّبه ختى ٞىِذ بٛغامه

  ىمتو نىلي بمداؾى٪ ًا ٦ما٫ ٢هضي
ّ
ُ يٞ   (426-424) مغامي*ًا مهباح البىاث وٟل

  ام ٧ان ججم٘ قملي بسلُلتي يُا هىع َاللي*عاخت عوحي م٨مىلت ؤما صعي ًا الاًّ

ىم
ّ
 (431-428) البها الٛؼالت ُٞ

 ىم
ّ
ىمت*الهاًلت ببهاَا جاط الٗىاعم ُٞ

ّ
 (436-432) ؤها ٚالم مىالحي ُٞ

  ىمتو نى٫ بدؿاه٪ ًا ٦ما٫ ٢هضي
ّ
 (442-438) مغامي*ًا مهباح البىاث ولٟي ُٞ

 ؤؾلُاهت الىالٗاث ؾلُاهت*ً  (447-444) هللا ًىهغ٥ ًا ّٖغاى الٍؼ

  ى م٩اوي*و ُذ بالمت الُٗانػاعووي الباَُاث َػ  (454-448) َػ

  ؤف مً ؾاٖت واف مً ًىم واف مً و٢ذ ًال٢ُجي م٘ ؾغاط ُٖاوي*مال٩ي مىالي

 (463-456) الخؿان

  زّبروي ًا مغؾى٫ ًٖ ؾغاط ُٖاوي واف مً نهاع هٟٓغ بىناله*ّٖغاى الٍؼً هللا

 (471-464) اإلاغؾى٫() هانٍغ مً ال مخله خؿً

  في م٩اوي*ؾاقي ٚاوي*يُا اُٖاوي*طاث َٗىص و ؾلىاوي*و ما اصعي ٨ًمل ٞغحي

 (474-472) الاخؿان

 ر الّخُه
ّ
ي م٨ث

ّ
ر ٚبُت في ال

ّ
ي َا٫ حٗب٪ مٗاٍ*ال ج٨ت

ّ
م ؤ٢لبي في ال

ّ
 (481-476) ال٣لب() ؾل
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  ي ضخي قٗإ الكمـ
ّ
ال٣مغ في زضوص٥ لخ٣اوا*في بها٥ ٣ٖى٫ ٞهاوا*ٖالج و ًا ال

ت  (486-482) الهاوي*ٖلى الغيا ػوع خبِب٪ ًا الٗاوـ الًاٍو

 (495-488) ٖالج بضاوي*ؤعوح عاختي الٛؼا٫ ع٢ُت*الؿ٠ُ الٗلىي نهاع اإلاكالُت 

  ٪(4:1-496) ٚغام٪*ًا الهاقمُت*هلل ظىص لي بىنال٪ ًا مىخهى مىاًاو ٢لبي ٞجى بدّب 

  ت*جاط البها الؿٗضًت*ٖالج اإلابلي ٢بل الا ظىص بىنال٪ ٖلى الٗك٤ُ ًا الٗضٍع

 (4:6-4:2) َىا٥ ًٟىُه

  عّبي ُٖا٥ ًا عاخت عوح اصزالي*ؤزض الىعصة الىاصًت*واهتي بضع الؿٗىص ًا نىلي

 (514-4:8) الٛؼا٫ الؿٗضًت

 ت*واف انهى ًيّؿُجي في ولٟي ٖالط صاًا  (518-516) ؤف ًُٟي هاع الٟغڤت بال هٍى

 *ًمجي السبحر َاط
ّ
 (525-:51) بضون خغبت() الُٛىان ٖلّي خغاطو الا

  ْٟغث و خّغاػ اّمُىت بىصال٫*خّغػَا ًٖ مغ٧احي*ؤناحي*ل٨ً بدُالي اّصًتها

 (537-526) الخّغاػ() بالىجاح*مً ٢اؾه الهىي ما اعجاح

  ض ُّ ؤمً َى مىلٕى بالهُاصة َضي ٢ّهت ظغاث لي مّجي زىص زباع*ًىم زغظذ هه

ٝى في ٖىى الضامُت
ّ
() اإلاهاع*ظبذ خل ٝى

ّ
 (543-538) الخل

  ىا في زهام ٦شحر ٖلى اإلاُٗاع ٢هت ظغاث للساصم و
ّ
 الساصم والخّغة() الخغة*ًىم يل

(544-54:) 

 اة ) ما آٖم ًىم جىفى ؾُض ؤَل الخًُٟل*زحر زل٤ هللا الىبي بمام الاعؾا٫  (2الٞى

(552-564) 

 ى البضع الّخام*ؾلُان ألاهبُا ؤبى ال٣اؾم
ّ
اة ) ما آٖم ًىم جىف  (577-566) (3الٞى

  بضون خغبت() ؤو٫ الهباح*الٟايل ال٩امل الىيُذؾبدان الىاخض الٛجي في 

 (5:4-578) ٢هت ؾُضها ببغاَُم م٘ الىمغوص()

 ٪غ البا٫*مّجض اإلاهُٟى ًًىي َال٫ خال ًّ  (2السلى١ ) ًا الٛاٞل ًٖ ط٦غ هللا خ

(5:6-615) 

 م*طا اإلال٪ الكامش ال٣ضًم
ّ
 (629-616) ٢هت الىى١() ؾبدان الخي عّبىا وٗم الٗال
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  يُاٞت هللا لٗباصٍ() م٩ّىن الا٧ىان*مً ال له قٍغ٪ و ال قبُه زاويؾبدان الجلُل 

(62:-642) 

 ٍ٢هت ؾُضها ) ؾبدان عبىا اإلاٗبىص ظل هللا*الىاخض في مل٨ه ال قٍغ٪ مٗا

 (667-644) ًىؾ٠(

  ال ج٣ّغب المت اإلادّىظاث ٚحر الُٟٗاث*٧لهم ق٨غوٞاث*بال مىٗتي مجهم وعا٥ ٢ل

ت ُّ  (675-668) المت اإلادىظاث() َى

  اؽ جدذ الامىاط ًمّىط*٧ل مً ناصٝ ٢لب نىاظه و ب٣ى
ّ
٨َضا مً ًيصخي ُٚ

اؽ() ڤغظت
ّ
 (682-676) الُٛ

 اػ مؼبغط*٧ل مً خّ٪ ٖلى مجهاظه*ماله مىجى  ٨َضا ٢ىلىا للّضاعي ًضًغ بٚى

اػ()  (:68-684) البٚى

  ماث له ٢ىلىا للّضاعي بهجى عزازه*بان ُٞه سسِ قُازه*جلٟه قُُاهه ٖو

*م  (696-692) الضاعي() ً سسِ هللا الاقُاربهاٍع

 *ٝى ظابخه الا٢ضاع
ّ
ٝى ألاولي و بو هللا خل

ّ
ٖماث للّضهى الابهاع*ختى شجاع*٧الخل

() يخى ٌؿحرو مسخى مٛغوع*  (6:3-698) الخلٝى

  ُتي ظافي*هلل الخمض َىِذ و ؾحر ؤظافي عؾم السلُل مً بٗض الٗكغة
ّ
الُٗام ول

 (6:7-6:4) الجافي() لخذ الدكٛاٝو مً َىا٥ 

  اقي*ما اصعي ٞىىن صواقي*ال صبه ظهله ووٗماث له
ّ

٢ىلىا للباٌٚ الٗضًم الك

٤  (713-6:8) الباٌٚ() اعما٢ه*ٌؿخاَل زاعط الٍُغ

 (717-714) ال٣اٝ() ؤخاٞٔ اللػى ال حٗبى بىق٤ُ*زض مّجي جغنُ٘ ال٣اٝ بالُٗا٢ت 

  ً٢خل٪ ًٟضً٪لخ٣ى ل٨غوب٪*ًا الضاعي ما ل٪ مّجي ٩ٞا٥/عّجل بهغوب٪*ال بُل م 

(718-721) 

 *ض بالبسِـ َظا الهاٝع و ٚغضخي وكهغ ٢ل اإلاغوص*في مضًىت ٞاؽ البالي ُّ هب

٫*َظا الؼامل ًا مً حؿا٫
ّ
 (725-722) ٖال

  ٪اعة الاخؿان ؾحر ّٖجي لهال ًل٣ُ٪ زحر لخخ٪ مً بالي*لٗىت هللا ٖلى مشاًل
ّ
ًا ه٩

ي ًامجهمو 
ّ
 (729-726) ال
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  م*ؾهم البال ال زكاث و ظم٘ الهم*٢لب الٓالم*عاٚذ و اقهغ ًا بّغاح في اللػى مٍغ

م*ًبري الهام  (733-:72) البّراح() مً صٚع

  ًا الضاعي بالٗٝغ انػى ألَل الٗلم في ما ٢الىا*الكهاصة مً ٚحر اٖما٫ لِـ

 (743-734) ج٨ٟي مىالَا

  ٤ُ*لّي ي  نض٤ً*٦ىتي ٖىضي في ٖىى زى ق٤ُ٣*خاٞٔ مٗىاحي و الٞغ
ّ
واجغو

٤*اخُٝى خىػ الجبا٫  (748-744) الضعبلت() زّضإ ما جغوم ٍَغ

 (752-:74) مىالي اصَعـ() ؤواضر ال٨غاًم مىالي اصَعـ*هلل ظىص ًا ؾلُاوي 

 ى هللا ٖلى عا٦ب البرا١*ظض الخؿىحن الُاَغ الّخاقي
ّ
 (757-754) البىعا٢ُت() نل

  ُىا ٖلى الّخاقي*مدّمض ؾلُان الاهبُا ٖحن
ّ
ض الازال١نل ُّ  جهلُت() الغخمت ؾ

(758-761) 

 الم  ؾُضي ٖبض ال٣اصع الجُاللي() ؤمىالي الجُاللي*ٚاعة ؾلُان الّهالخحن ًا بٖى

(762-765) 

 (768-766) ؾُضي بىِٗسخى() ًا ٢ُب ال٨ما٫*ًا الهاصي بىِٗسخى ي٠ُ عبىا 

 ؾُضي بىِٗسخى() بىِٗسخى ؾلُاوي*ؤمىالي امدّمض الٟدل الاٌٛاعة هلل ُٚصىا 

(76:-773) 

  قٝى البضع يىي بىىع ٞا٤ً ًٖ ٧ل اهىاع*و ٖالمه في حكهاع*ظاب زُىله

ي ما ٣ًىي لها
ّ
*و َؼم ظىض اللُل باإلادا٫ ال  (779-774) الٟجغ() ل٣ٗاٍع

  ًا الؿاقي ّٚضع لي ٧اسخي*ٖـ ٖلى الىىبت وعاصٝ الههبت ٖلى الٗىاوـ*ًضبالىا

الؽ  (785-:77) الؿاقي() الٚا

  ام٨م ًا ًّ اب وقّبانهللا ٌّٗؼ ا ُّ المت ) ؤَل اإلا٣ام الٗالي*ؾاصاحي ًا المت الّغمى ق

 (791-786) الغماة(

ىُت الكٗبي - جي أٚل  :  3122، صًىان اإلاهغظان الش٣افي الَى

  َالب٨م ي٠ُ هللا ناعزىها ًا اَل الاخؿان*مً ٢هض٦م خصخى ًسُب ًا اَل

 (59-56) البِذ الٗضهان*الاقغاٝ الخؿىحن

 .27-25م.، اإلالخىن() الؼظل في اإلاٛغبصلُل ٢هائض ، ظغاعي  -
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- Djedi Youcef, Les œuvres et la Foi (sur la polémique avec 
Turkmani). 

135. EL-GORIÏ El-fkih (الفليه اللريعي) 

De Marrakech, 20e, auteur de serrabas. 

 :  ١3. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  بجمال٪ ًا يُا إلااحي حكًُ ٣ٖلي آ ؤم َاوي جحهخُجي بكٝى الاإلااح*آ ؤم َاوي

 (229-228) ؾغابت() وؾا٦جي مجغوح

 .454 م.، 585جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

جدذ اؾم الخاط ) .7:-6: م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 ٖمغ اإلاغا٦صخي(

 :  له في ال٣هائض

 ا  ًؼو٫ ٦غبي ًا عبي ب٪ لُ٪ ٦ّمل بالسحر ٖلّي*م٨ت هىَٓغ

 ؤولض الخمام اّصي لي ٖىىاوي*للهاص١ اإلاهّض١ عؾى٫ هللا 

 ٢با٫ والؿغوع وؾلىاوي*ًا ؾُضها*بسالٞت ٖالي ال٣ضع/هجل اإلال٪ َلٗت  الي ڤجا

، ؤهٓغ جغاظم، ًيؿبها الٟاسخي للكُش ٖمغ) البضع الؿاوي*ًا ؾُضها*ؾُضي مىالي بىب٨غ

 (710ع٢م 

 الُالبت*٣ٖلي في ظمال٪ والٗضو٫  ؤها في َاٖخ٪ و٦ؿب٪ واهذ ال٩اؾبت*ولٟي

 ٧اجبت ٦ؿِب

 ؤولض الخمام اّصًلي ٖلىاوي*بلى م٣ام ؾُضي عؾى٫ هللا 

  خؿى٪ هصر في بها٥ الازماص هاصي ًا م٨ت هاصي*هىٓغ 

136. EL-GUENDOUZ Ahmed ( احمذ الڤىذوز) 

De Fès, mort vers 1925. 

حٗل٤ُ ٖلى ) 4:4-4:4، 385، 352، 344، 263، 225 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .5:5 م. ،٢هُضة ًغسي ٞحها الؿلُان مىالي ٖبض الغخمان(

 .259و  256، 221، 88، 47 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -
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- Pellat, p. 234. 

 .:32 م.، 397جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .332و  331، 262، 2:، 52 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ت و ؾبابي ًا َلي اهجالي ُّ ذ ٦ ت ًُٞلت*٧ٍى
ّ
ت ًُٞلت() مً اقٟاع الٗضعة الل

ّ
 الل

(214-216) 

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 خؿً بهاَا *لغواح نا٫*لىنى٫ بىقٟغ ٢خا٫*ڤبل ًا ع٢ام بالغيا و خخا٫

 (67-66) البخى٫() ما له مشُل*الٗاوـ البخى٫ 

 السا٫*ٖضبخجي بالخُه عوٝ آقماللي*ؤًا ٚاؾ٤ الاهجا٫ ً ٖبض٥ *ػوع عؾمي ًا ٍػ

 (73-71) ٚاؾ٤ الاهجا٫() ًغجى لىنا٫

 :  5الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 *الهاًلت  ؾباججي ؾلُاهت البىاث*ما حجب ٖىى بهاَا ًا َل الٛغام زىاحي

ً الُا٢ىث  (29-24) الُا٢ىث() بالٍؼ

 :  7الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  غا اؾُاصها لخؿً *عا٥ ٞدًغة اؾُاصيًا ٢لبي ت ٞاَمت الَؼ
ّ
 *الخؿحنو اوالص الل

ٛا باصي
ّ
 (:-6) ؤَل البِذ() ًا ٢لبي ٖضحي ٞالل

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

 لٛؼا٫ زضًجت* ٧ى٦ب الّضجى*مً *ًا صعي ٧اسخي بُضيها جضعظه ً ؾلُاهت ٧ل ٍػ

 (1:-97) مدّبتها طا شخا٫ هغاجي

 :  بؿخان، جىػوث -

  ام بالّغضخى
ّ
 (243-239) البخى٫() خخا٫و ٢ّبل ًا ع٢

 ُى ٖلى الّىبي جاط الٗكغة*ؾُضها مدّمض َه قٍغ٤ الاهىاع
ّ
 (446-442) نل
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ت اإلالخىن  -   :  صًىان الكُش ؤخمض الڤىضوػ ، مىؾٖى

  
ّ
الٗغب* آمدمض ناخب و ًا ؾُض العجم *ى هللا ٖلُ٪ ًا الكاٞ٘ في ألامت َهنل

 (59-54) مىالَا*بٛغام٪ ال٣ٗى٫ جيؿلباهذ و الكٟاٖت 

 *ى مغاؾم َُبت*٧ى٦ب البها الىظُبت قاٝ و بهاَا و قاَض ال٨ٗبت و ًا ؾٗض مً َو

ت*  (65-:5) انػى إلاىاؾ٪ السُُبو ٖٞغ

 (72-66) ًا عؾى٫ هللا ًا َه الىبي اإلاغؾا٫*ُٚدىا ًىم اإلادكغ ًا الىبي اإلادمىص 

  (79-74) قٍغ٤ الاهىاعنلىا ٖلى الهاصي جاط الٗكغة*ؾُضها مدمض َه 

  ًا بدغ الجىص و اإلا٣ام الٗالي*ًا َمام ٞاؽ البالي*ًا الؿلُان ابً الؿلُان ًا

 (88-:7) الىالي مىالي اصَعـ بً اصَعـ

  ال بله بال هللا ؾلُاهت الا٢ىا٫*ًا ؾٗضاث مً ٧اهذ له ؾاب٣ت*ًجٗل بها عوحي في

 (97-:8) اإلاىث ها٣َت

  (4:-98) لُلى*بٗض الٟغاڤ مٗاَا عبىا ًالقي٠ُ٦ وٗمل ًا هاسخي مً ٞغاڤ 

  ٖالججي ًا َلٗت البضع بغيا٥*خغمت بالضي انُٟا٥*البها ُٖا٥*٠ُ٦ الهمجي

 (9:-6:) ل٪ َالبه يهضً٪*ًا مباع٦ت

 (214-::) نلُىا ٖلى ناخب اللىا*و الخلت و الخاط و ال٣ًِب و البها و الساجم 

 ا٫ ظىص٦م*ؾُضها مدمض ؾُضي ًا الي ڤبلخىا للهاص١ الهض٤ً*زبروٍ بدالي ب٨م

 (219-216) و ؾُض٦م

  ت الخمام*جىٓغوي و ٢بلي ُجي ؾاٖت الؿالم*زا٠ً مً ظٖغ ُّ ؤمىالحي اإلاال٩اوي خ

 (223-:21) وكٟا٥ بحن الدّجاط خاعمت

 غة اؾُاصها الخؿً والخؿحن ت ٞاَمت الَؼ
ّ
 ًا ٢لبي عا٥ في خغمت اؾُاصي*اوالص الل

(224-227) 

  (235-228) خما٦م*ال جضوػووي خغمت ظض٦م َهًا اوالص اإلاهُٟى ػڤذ في 

 (239-236) ؤ الالًم ما اصعي هغجاح*بٗض الخ٨الح*ؤ الالًم هىٓغ بلماح*َب ظغاحي 

  ت*يُا َال٫ لىح ًا عاسخي ٧ل ق٣ا*و اٞخسغ بمضًذ ؾغاط الغما١*الكاٞ٘ البًر

 (245-:23) الضاعة
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  ٤ُ*و ال ُٞه مدّىت لهاخبه*َى٫ خُاجه ما  ًساَبه*ب٨الم الخهض٤ً*ما ٞالٍؼً ٞع

 (:24-246) والٗاق٤ صاًم ٦ُهاص٢ه

 *(255-252) زُالي ًا جغاٍ لى قاٝ زُالهو آٍ ٖلّي هٓغث في زُالي السُا٫ 

  ًض ل٣لبي حٗضاب*ما ل٪ َاظغ عؾمي م ؾلخ٪ هلل ًا الٛالب*بد٩ام الجىع ال جٍؼ

 (:25-256) ٚحر ؾّبت*ال ججٟي مً َىي ظمال٪ ال بض جهِبه

 يب ًا جغي تهضي لي  (265-262) ٧اؽ الغيا ًلض قغابي*مٗ٪ ًا مُالفي ٍػ

 *عوٝ آٖؼ اخبابي*ب٪ ٢لبي هاسخي هاؾه والمت خبابه*صعج٪ ٖىى ٧ل السىث والاخباب 

اص ٚحري ٖىض٥ مدبىب  (272-266) وهٟغحي مً ڤغبي ٖو

 *ٖضعووي في َىي ٚؼالي ؾىصة الاَضاب*ضخي البضع في ٚحهاب*عاخت عوحي الىظُبت 

 (:27-274) ٖلّي خاظبتو ٦م لي هترّجى جؼوع عؾمي 

  اخبابي*وال مشُل٪ ٖىضي و ولٟي الخبِبت*لِـ ٚحر٥ ٖىضي ختى خبِب*في اَلي

 (285-282) مدبىب

 (:28-286) َا٫ جحهاه٪ ًا مذجىبت*خؿى٪ ٖاص خبِب*ما وؿِذ زُال٪ الىظُبت 

 *السض اإلاىّعص  ما صعي ججىص لي بغياَا جاط الٗىاوـ اإلاىالة*م٨مىلت البها مىالة

 (297-292) ؾلبخجي بىهىاظل ؤم الُٛض

 ؾّبتي ؾلُاهت البىاث*ما حجب ٖىى بهاَا ًا اَل الٛغام زىاحي*الهاًلت الٛؼا٫ 

 (2:2-298) الُا٢ىث

 اوسخي الٛؼا٫  نالذ ببهاَا ٖاوسخي ومىالحي*جاط البها اإلاىالة*خاػث ٍػً وجباجت*هي ٖو

 (2:8-2:4) ؤم الُٛض

  م هغاجي*جاٍ ٣ٖلي وب٣ُذ هغوط*آمىالحي بهىا٥ اٚغامي ُدُجي لبها٥ ًا الٍغ
ّ
َاط*زل

 (314-::2) زّضوط

 *الهاًلت ببهاَا جاط  جىڤت البضع الًاوي جاڤ في الضظا ؾاحي*بمتى جؼوع مغ٧احي

 (:31-316) الٗىاوـ ٞغوح

  (325-322) جؼوع بالغيا مغ٧احي*ٞاَمت صامُت الابُاحو ًا جغي ح٠ُٗ لي 
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  قى٢هم ػاص ل٣لبي و ظُخ٪ ًا عؾم الباَُاث نبخ٪ خاظب البضوع*حّجبخحهم ّٖجي

*ما ڤىاوي نّباع  (338-326) هاٍع

  غةو ججىص لي في مؼاعي*و ما صعي بالغيا جىٓغ لي  ه٣ى٫ ب٪ ؾٗضي ٨ًمل ًا ٚؼالي َػ

(33:-345) 

  ؤم ً  هٓغث لخؿً بهاَا مشا٫*ٖضعة مىهىعة*الهاًلت بالٍؼ
ّ
باقت الٛىالي*الا

 (349-346) السحر

  اع*ٖىض َلٕى الّٛغاع*ح٠ُٗ ججي و آمً صعي بغياَا جؼوع عؾمي صوخت الاَػ

 (354-:34) الو٧اعي*مً نالذ بكماًل البها ٖلى الٗىاوـ َاَغة

 *مؿغاع ً ام مىهىعة*و نىلي بدؿً بها٥ ًا ٢ّغة ابهاعي*نلتي بٍؼ  ٖلى الاٍع

ىع   (362-356) بكماًل البها ًا الٛؼا٫ َػ

  اى ٚغؾخه لٛؼالي ٖلُه ما زؿغث مً امىا٫ مكاث و زؿغث ُٞه مالي*و ٍع

 (369-364) زاؾغة

  (374-:36) ال٣لب اهداػ مً ٚغام٪ آجاط الىالٗاث الٍٗؼؼة*هلل ػوعوي آالؿغ اإلا٨ىىن و 

  ؼة*ػوع بغيا٥ عؾمي ىت ألاؾم زاجم الظَب الٍٗؼ هٟىػ*آًا و خؿى٪ ٢لبي خاػ*آٍػ

 (:37-376) الخبر اإلا٨ىىػ 

  ٪ُاسخيما ػالي ما ٢ُٗذ مً مج ًّ  (386-382) بًاؽ*٠ُ٦ ه٣ُ٘ مّى٪ آٞاَمت ا

  ؿا*٣ٞتي ًٖ البضوع
ّ
الٗىاوـ*ب٨ما٫ و ّٚضع لي ٧اسخي*مً مضام الّهافي ًا خّغة الي

 (393-388) الّؼًٍ نى٫ ًا مىالة اإلا٣ُاؽ

 *جظو١ و ما اٚضا٥ آظافي بال ظُٟتي عؾمي ما ػا٫ ًا الجافي ًجٟي مغ٧اخ٪ الىل٠ُ

 (399-394) ختى اها ظافي ج٣ى٫ آواٍ ٦ىذو مً مداًً الجٟا*

 ى ّٟ ت*الهاًلت ٖلى الٗىاعم بىصال٫ ن ُّ ذ بىاع نٟ  (3:4-:39) آلُٗتي ٧ٍى

 ًا مىالحي مل٨ُت*ل٪ اها مملى٥*٢لبحى خؿً بها٥ مال٨ت ً  نىلي ًٖ ٧ل ٍػ

(3:6-3:9) 

  ًُٗخُالي و الٟخا٥*و ٢ىلىا للؼاًضة َبالي بٟخل الهب مً ٞخا٥*بؿُٝى ال

 (416-::3) مباع٦ت بالىنى٫ عؾمي وكٝى اخؿاه٪*ًا
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 *آًا ٚاؾ٤ الاهجا٫*ّٖضبدُجي بالخُه عوٝ ًا قماللي*ػوع عؾمي ًا مى٫ السا٫ 

 (424-418) ٖبض٥ ًغجى الىنا٫

  ًالكماًل نُلت*ما٫ خبل ونال٪ و ظىص ٖلّي بىنا٫*ًا مً لُ٪ الخؿ

 (434-426) مٟهى٫*آًا خّغة ألانى٫ 

  ام بالغيا
ّ
٢ّخا٫*الاعواح جا٫*خؿً بهاَا خخا٫*لىنى٫ بىقٟغ و ڤّبل ًا ع٢

 (439-436) الٗاوـ البخى٫*ما ًله مشُل

  ٘٢ى٢لىا للؼاًضة اوخالي*مً جغ٦خجي في ٚحر خا٫*هغحي لى َا٫ ٧ل خا٫*مضعاع الضم

ضان ؾاخلت  (446-:43) ال ؾخى لي*ٞاث الٍى

  هٓغث في خؿً بها قماًل٪ ًا مىالحي و ؾىاٌ٘ الىنا٫*و هلل الخمض ْٟغث باإلاجى

 (453-448) لُلى

 ههغوا ؾىصة الاهجا٫*مً بها ٣ٖلي ظا٫*ما صاعث لي مُجا٫*ًىم ججُجي َامى 

(454-457) 

 (:45-458) هللا ًىهغ٥ ًا زىاعي ًا الٛؼا٫ بىخغام*ًا صّعة البها بىصال٫ ٖللى 

  (465-462) ؾُاعي بدبها َامىاو ؤها ؾباججي الٛؼا٫ ؤم ٧لشىم*عوحي 

  (469-466) حك٩ي مً خغ َىاَملى هٓغحي الٗىاوـ ًىم قٗبىىا*جغوح 

  ًىت ؤلاؾم ٣ٞتي يُا البضع الىاؾم*الكمـ ببها٥ والهال٫ الؿامي*م ًا ٍػ

 (474-:46) قٗاٖ٪ ؾما*مى٪ عوى الغيا جبّؿم*واها بهىا٥ ؾا٦جي مڤؿىم

  المىا خالتي في َىا٥ آ الٛؼا٫ ٞاَمت*٢ىم اإلاالومت*ؤها ٖك٤ُ خؿى٪ واف ٖلّي

 (481-476) في ٢ىم المىا

  زاٝ مً هللا ًا الي ػاًضوي جدُامي*عوضخي ؾاع خُام*بهضوص٥ ًا ٖاٌكت

 (:48-482) ٞاَمتو 

 *م خلُمت لى بالىنى٫ خلُمت*ما ٢اؽ ؾهم و ٣ٖلي ؾباٍ خؿى٪ ًا باقت ٧ل ٍع

ذ مً لخٓ٪ و لخٓ٪ ٖاق٤ مشلي   (499-492) بدالي اإلاىلى ٖالمو جغ٦ه ؾالم*واها ٧ٍى

  ام وافي بغيا٥ ظىص ًا مىالحي*ًا ٖالط عاخت صاحي*ًا ٦ما٫ ؾغوعي جاط الاٍع

يب*لبؿاَي ظىص باال٢ضام  (4:6-:49) ٍػ
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  ذ هٟٓغ بغياَا*ٖمغي في بكاعتها آما صعي ًا عبي واف ججم٘ قملي باللي ٍَى

 (513-4:8) نهُب ٧ان هي جغياٍ

  ام*ًا َلٗت بضع الخمام*ًاي جاط ال٣انغاث وؤها هللا ما ؾباوي ٚحر٥ آباقت الاٍع

 (517-514) نى٫ بمداؾى٪ ًا عايُت

  بهاَا وّياح*خاػث مٗجى ً ٞا٢ذ ببهاَا ٖلى اإلاداؾً عاخت الاعواح*ٍػ

 (521-518) عظاخت*صاث الخؿً الهاًل اإلاكّغٝ الىظُبت عايُتو 

 *مهجتي اعوا١*طا السمغة و ٖللجي ًا مضًم مً زمغ الؿغ جبّرص الاقىا١ ًٖ ٘ اٞع

ا جاللي   (527-522) م٘ َبعي مىا٣ٞتو ؾَغ

  اللُل و ّٚضع َاؾت السمغ ًا ؾاقي وانػى لُا*ًا مالي*قمـ الجهاع عاخذ

 (536-528) َؼمها خل٪ الٓالمو ٚكاَا*

  م ؤظغها
ّ
الٗلم وٗم و ؤظغ٦م ًا الاؾالم في الكٍغ٠ الٗلىي*ًيبٕى الخلم و هللا ٌٗٓ

 (542-538) مىالي ٖبض الغخمان

  ٪اْي*بهاعم لؿاه ّٟ  (549-544) هٟاىالٟاْي مشُل الا و ّٞخ٪ في الجخُض ًُا خ

  ان*اقغ ٢ًُاٍ ٖلى البُاح و قٝى الٟجغ وكغ خلخه الغبىاث و ٦سخى ٧ل اَو

ال٫*و ى هىعٍ ٖلى الغيا و الَا
ّ
 (555-:54) َؼم ظىض اللُلو ججل

  ؾ٨ً في ظىاث زًغا ؾُضي ٖؼ الخمضوقُاثو هام*و اب٩ي آًا ُٖجي ٚاب ٖؼ ال٣ٟغا 

(556-558) 

  ؾُضي ٖلي اإلاسىتر بً خمضوف عص لي*لؿلُاويو ًا ٢انض خغم الٗلي بلٜ ؾالمي 

(55:-564) 

  ڤّبل قهال اإلاُلىص ًا الىالي للؼوعة اخخا٫*هىنل بً خمضوف َُبتي الهمام

 (571-566) البىصالي

 ٓم**ؤّو٫ ما هبضا ٦المي اؾم هللا و اؾم هللا ًٟجي ٚخامي*و باألؾم الجلُل ألٖا

 (579-572) (2جهلُت ) للٟغح ٌٗلم

 ٓم*باألؾم *ؤّو٫ ما هبضا ٦المي اؾم هللا و اؾم هللا ًٟجي ٚخامي*و الجلُل ألٖا

 (587-:57) (3جهلُت ) للٟغح ٌٗلم
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 ه ٞى١ السّض ٦خيؿ٨ب ه زاٍَغ في حٗضاب*صاًم صمٖى
ّ
 (593-:58) ناخب الخب مىل

  الٛؼالت زضًجت*٧ى٦ب الضظا*في ً ًا ما صعي ٧اسخي بُضيها جضعظه*ؾلُاهت ٧ل ٍػ

 (597-594) مدبتها َظا شخا٫ هغاجي

 .28-27م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

137. GUENNOUN Abdelkrim ( هىن ڤعبذ الىريم  ) 

Interprète de melhoun de Fès, 1924-1995. 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  الهالة و الؿالم ٖلى الكُٟ٘ مهباح ظىاوي*ؾُضها مدّمض هىع الهضي ومٟخاح

 (244-242) الجّىت

 امدمض الخًغي بهظٍ ال٣هُضة:عزاٍ جلمُظٍ الكُش 

  ٖلُ٪ عخمت هللا صاًمت ًا وٗم الّٟىان*ّٞى٪ ًٞ اإلالخىن*ًا الؿاوي مهباح

م   (94-92 ىىن)صًىان الكُش الخاط امدمض الخًغي، م.ڤاُٖاوي*ٖبض ال٨ٍغ

138. GUESSOUS Fouad (فؤاد جضىش) 

Né en 1941, à Casablanca, banquier de métier et auteur 
d’ouvrages sur le melhoun. 

- Guessous, le melhoun marocain, tome I : 

  آٞاجدت ًا ٞخىخت ٞخُدتي آحي*باع٦ت مً لهجغ آجي اَٟي آَاحي*لؿُضي مؿٗىص

ت هضبذ*ؾُضي بلٍُى ؾُضي ٞاجذ ُّ م٘ الّىاصر ضخُت خ
ّ

 .(91-82) ٞخُدت() نهضي الك

139. EL-HADRI Mohamed ( محمذ الحضري) 

De Fès, né en 1957. 
- Guessous, le melhoun marocain, tome III : 

* Nabila (texte français) (41-46) 

- Guessous, anthologie : 

 ًا ٚؼالي هبُلت*ًا لي نلتي ٖالبىاث ًا يُا هىع َاللي ً  هبُلت() ًالًٗغا ًا جاط الٍؼ

(Nabila) (5:9-616)  
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 ت م٣ُىمت في ٞاؽ م٘ اصخاب الجمُٗت اهىإ الُبش ٦شحر و *بواللهي ػعصة مبٖر

  (626-615) الؼعصة في ٞاؽ() بِىا خايغ ٖال٨ما٫

صًىان الكُش الخاط امدمض الخًغي، قٗغ ملخىن "مضًىت ٞاؽ"، مُبٗت الىجاح  -

 : م 358، 3127الضاع البًُاء،   (،CTPالجضًضة)

 جي هغجاح وٗىص باعي مً الٗا٫  ًا اإلاىلى جىؾالي لُ٪ ظىص و ق٤ٟ مً خالي*ُٚخجي صٍو

(32-34) 

 ضو في نالة الغؾى٫ الهاصي*ؾُضها مىالي مدمض  (37-35) ًا الخًغة ٍػ

 ى هللا ٖلُه و ًٖ آله البراع
ّ
 ًا ٖاق٣حن َه ؾُض البراعي*في نالجه ٍػضو بالجهغ*نل

(38-3:) 

  (43-41) ذ ُٞ٪ ال جيؿاوي*ًا ناخب الكٟاٖت عؾى٫ هللاڤػاو 

  ًؾغا لخًغة الجّىاص*َه َل ًا مًغي هؼوع ؾغاط الىىع الهاصي*ٖحن الغخمت م

 (46-44) مهباح جماصي*مً هىعٍ الا٧ىان والضة

  الغؾى٫ الهاصي*اإلاًٟل ؾُض اإلاالح*َه ٦جزي ً ً الٍؼ ُى ٖلى اإلاغقاص*هبِىا ٍػ
ّ
نل

 (49-47) و عباح

 ُٚذ ٖباص٥*ًا زال٤ الا٧ىان اؾ٣ُىا مً ما٥*ظىص لُىا بالسحر ًا الجّىاصي  

(4:-52) 

  جّىاب*وظىصلي بالخىبت*ٟٚغ طهبي نهىا و هخىب*ؾُضي وا٠٢ ٞالباب*حٟٛغلي ًا 

 (55-53) جٟجا ّٖجي ال٨غوب

 جي بضواٍ*بجاٍ َه عؾى٫ هللا  (58-56) َالب اإلاىلى وٗم الكافي*ًضاٍو

 عّجل ًا عبي بجل ظىص٥ بالل٠ُ الٗاظل*بٗباص٥ حؿتر ًا الال٠َ مً ٧ل َىا٫ 

(59-61) 

 ي ٖلى الىبي مً ظاها بالضًً و الىباَت*ٍػ
ّ
 ضو ٞهالٍ عا نالجه جٟجي الاَىالياللهّم نل

(62-64) 

 (66-65) مكخا١ هؼوع هىع الهضي اإلاضوي*مدمض ؾُض البكغ 
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 بي همصخي هؼوع الخبِب*مدمض الهض٤ً الًُٟل الٗغبي  ًا عبي ًا مىالي*٦ّمل ٚع

(67-69) 

 (72-:6) ؾحر ب٨خابي*ًا ػاًغ الىبي مدمض الخبِب*َُب ؾالمي لُه و ٧ىن لي هاًب 

 ٪مبرو٥ بكغي و َىُت ل٪*خحن ػعحي َه البكحر هىع الهضي  ًا الخاط و حّج

 (74-73) بل٣اؾم

 (76-75) ُٞ٪ عاخت حكٟي البضاوي*ؤَال ًا عمًان*قهغ الٗباصة و الٟٛغان 

  ت*م٘ الٛىا ُّ َل َالل٪ ًا عمًان*ُٞ٪ عاخت عخمت للمىمىحن*جمخى ُٞ٪ الؿ

 (79-77) وججاعة

 ل َالڤ
ّ
له بان*َظا ُٖض ألاماوي*َظا ّبل ُٖض الُٟغ قإ زبٍر في ٧ل م٩ان*َل

 (82-:7) ُٖض ؾُٗض ؾٗضها به خىا ؾٗضاجىا

 ظُذ ل٪ َالب ي٠ُ هللا*ظىصلي ٖاملجي هلل ًا الهمام الىالي*ظىصلي ًا مىالي اصَعـ 

(83-85) 

 مىالي اصَعـ الهمام الىالي*هلل ظىصلي ًا بً ٖبض هللا ًا خُٟض الهاصي اإلاغؾا٫ 

(86-88) 

  الىالي الكامش ال٣ضع*ّٚىام الؼاًغ*قهحر مىالي ٖلي ق٣ىع الهال٫ الىاًغ*ما زٟاف 

(89-8:) 

 ل ؾُض الابغاع ًّ  (91) )ؾغابت( قا٤ً هؼوع الُاَغ*مى٫ الضًً الكاَغ*اإلاٟ

  ٖلُ٪ عخمت هللا صاًمت ًا وٗم الٟىان*ٞى٪ ًٞ اإلالخىن*ًا الؿاوي مهباح

م  م  ىىن ڤاُٖاوي*ٖبض ال٨ٍغ  (94-92) ىىن(ڤ)عزاء اإلاغخىم الكُش ٖبض ال٨ٍغ

  ٪ٖلُ٪ عخمت هللا صاًمت مً صازل الٗما١ ًا الخاط الخىاللي*٣ُٞض ًٞ اإلالخىن ب

 (96-95) )عزاء اإلاغخىم الكُش الخؿحن الخىاللي( جٟسغ ٧ل الاظُا٫

 عزاء اإلاغخىم  ًا ًالٍ بغخمخ٪ جغخم ؤصًب ٌك٩اع*ما زٟاشخي مدمض الٟاسخي اإلااَغ(

 (98-97) مدمض الٟاسخي(

  عزاء اإلاغخىم  ًا الخؿً*ًا الهاو٘ ؤمجاص مٛغبىا الباويما سسُىا الٟغا١ نُٗب(

 (1:-99) الخؿً الشاوي(
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  اوي*َا الاؾخٟخاء هجر خّغعحي الصخغا ا٥ هللا ًا ؾغاط اُٖاوي*ًا َمام ٖؼ اَو ُّ خ

 (3:-2:) ٞغخذ ال٣لىب ٧املت

 هضا ُٖض الكباب*بكغي و َىا لُمامىا اإلادبىب*الٗؼ و الىهغ للخؿً الشاوي  

(:4-:6) 

 هضا ُٖض الكباب*قٝى الٟغخت ّٖمذ ٢لىب خاملت تهاوي*لؿُضها مىالي الخؿً ًىم 

(:7-:8) 

 *ًض مدبىبىا الخؿ ًّ  ًا ؾٗضها بُٗض الكباب و بمل٨ُىا الٟازم*ؾلُان ٚغبىا اإلاإ

 (::-9:) مهباح ضخي الاهجالي*ًا الخؿً الشاوي لُ٪ ٖؼ و ههغ

  (212-211) اػصاَغُٖض ٖغق٪ مبرو٥ ؾُٗض ًا الخؿً*و الٟغخت ّٖمذ و مٛغبىا 

  ٪ّبل ٖلُىا*مبرو٥ ؾُٗض ًا الؿاوي مهباح جماصي*خؿً اإلاٛىاعڤُٖض ٖغق 

(213-214) 

  ُاوي*ٞاَل الٗلىم و الش٣اٞت صو٥ الٟدى٫ ض مّغح الٖا م هاؽ الخٗلُم ٍػ ًىم ج٨ٍغ

 (216-215) الغظا٫

 ٪بضٌ٘ ًا الخّغة خؿاه ً ى٪ ٍػ ي ٍػ
ّ
ت وؿُمت*ًا ال

ّ
 نىلي عبي ُٖا٥*ٖؼ و ٢ُمت*ؤالل

 (218-217) ما ًله مخا٫

 *بالغوح و الضما هٟضًى٥ مً قغ ٧ل ْالم*ٞلؿُحن مً ٚحر زٟا مىيىخت بخبُان 

ا بٗؼ و ههغ  (221-219) ختى ال٣ضؽ ًٟضالي*ٚغيىا باإلاىاعص ًٞى

 *ُان*خؼحي ٖؼ و قان قّغٞ٪ الجلُل الٛاوي  واظب لُ٪ الخ٤ جىٟضي ًا ٢ّغة الٖا

ض لِـ جيؿا ًا ٞلؿُحن  (224-222) هٟسغ ب٪ و هٍؼ

 بالبُغ ًا ػاًغ وظضة*َُب ؾالمي لصخابي م٘ اَلي و اوالصي*و المتي ال٣غاب و البٗاص 

(225-226) 

  ض جىٓغ ؤعى الٟىىن الخاًؼة ٧ل ُاوي*و ٍػ ض مّغح الٖا ًا الؼاًغ بهجت م٨ىاؽ ٍػ

 (228-227) اٞخساع

 عوح  ٞاؽ الّٛغا ًا ؤعى الٗلم و الٗما٫*ًا ؤعى السحر ب٪ الهىا و الؿٗض ٢با٫*ًا

ى البا٫*خؼحي ٖؼ و ظما٫*خب٪ صًما ٞالبا٫  (:22-229) الغوح ًا بالصي ًا َػ
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 مغخبا و َىُت و ؾالم بالبُا٫ ٧ىعة ال٣ضم لٗبهم ؾباوي*صو٥ ؤؾىص اإلاىهضًا٫ 

(231-233) 

 لـ ٞاػوا خ٤ُ٣ صع٧ىا ٖؼ و قان  (235-234) ًا الىال٘ بال٩ىعة*َا ؤؾىص ألَا

  عقض ما ٞاصٍ عاقض لِـ ًهلر و ال ًهالحماجي ٖىضي و بػى ًخماػح*ما ػا٫ ما 

 (238-236) )هجاء(

 ي بهضلتي بالًٟ عا٥ بهضلتي عاؾ٪*ٚحر ظُتي بهغاط ٦خحر و ٦خضاعي باألؾم
ّ
 ًا ال

 (:23-239) )هجاء(

 (243-241) ؤّمي ًا عاخت عوح صزالي*اهذ مىاًتي ٞالضهُا اّمي ًا عباحي و ٦ما٫ الغؾما٫ 

 البىاث الُىم ضخاو به ٌؿٗاو)ؤخىا٫  ما ػا٫ ما ل٣ُذ للملخىن صوا*مىحن

 (246-244) )هجاء( اإلالخىن(

  الضاع صاعي ٧اهذ َمت و قان مهُىهت ب٨غي*الضاع عظٗذ زغبت و عقاث ٠ُ٦

 (249-247) هيسخى َضا الضاع

 عخمى خا٫ الُخام*ًغخم٨م عبي مً ال ًىام*ما جسٟاٍ زُٟت ٖلُم ما ٞالخالت 

(24:-251) 

  ً٤ هللا جدؼمًا الؿاهي ٞالضهُا*٧ىن مىم  (253-252) واٖمل السحر لٍُغ

(traduction en français : 143-144) 

  ذ*ٖالف جدؿض و زاٝ هللا ًا اإلادؿاص
ّ
ُٖب الخؿىص و ال ٌؿىص عص بال٪ و جهي

 (258-256) اؾخٟٛغ

 اث ػماوي*عا الخل٣ت ؤم الٟىىن ٖتز بها و ٞخازغ ض جىٓغ ًٞ الخل٣ت ًٞ صَو  ٍػ

(259-25:) 

 ًٗوٗم الىخُض ألاخضًا الٛاوي وص ال ٪  ٠ُ ال جغ٦ه في َضي*عب الىعي َى ًجٍؼ

(261-262) 

  ض حٛىم و٢ذ الؿلىان و الهىا اله٠ُ ل٠ُُ ًا ٖك٤ُ ؾٛالي*للٟغاح ٢ىم جبالي*ٍػ

 (265-263) و حؿال في قِ البدغ
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 الجضًض لُله ظض خ٤ ٠ُ٦ ٢الىا ٞاإلاٗجى*و البالي ال جّٟغٍ ُٞه ٧ان خاًؼ ٖؼ و قان 

(266-267) 

  ت*الجهل خغام ٍػض ج٣غا ال جب٣ى ٧اؾل*ٞمؿحرة هىع ٢ىم ُّ  (269-268) ّٖى٫ جمخي ألام

  ت ٢خلذ ٢ىمان جغ٦ها جًخى ًا الغا٦ب الخضًض نُٗب ال جساَغ بدُاج٪*عا الؿٖغ

 (271-:26) ؾالم

  ي ٚاصي جدغ
ّ
 (273-272) و جهجغ ڤ*عا الٛغبت نٗبت مّغة الف جدغ ڤًا ال

  اب*و ال ب هٟؿ٪ الٍُغ٤ اإلاهاًب ًا اإلاؿلم ٖىض٥ ج٩ىن مً الاَع ِّ  (276-274) حؿ

 ؾامذ و عخم ًا زتي ما ل٪ ُٚبتي ٖلّي*باغي هل٣ا٥ ًا زتي جبرص هاع خكاًا  

(277-279) 

 *ذ*ه٩اًض و هٍؼض ٞالهبر  ٠ُ٦ هىاسخي ماًلي نبرة مً خغ الٛغبت ٞىاججي ٣ٞلُبي ه٩ٍى

ض و م٨خىبت ٦ىهٝغ جمداوي  (282-:27) ٖو

 هي ػعصة مبّرٖت م٣ُىنت في
ّ
ٞاؽ م٘ صخاب الجمُٗت*وهىإ الُبش ٦خحر بِّىا  والل

 (traduction en français : 177-181) (287-283) خايغ ٖال٨ما٫

  ًا َل الجىص و الاخؿان*ال جتر٧ى صو٥ الازىان ٞالك٣ا و مداوي*صو٥ الاشسام

 (294-293) اإلاٗا٢حن

  (295) باٌٗى ًا الازىان*للجمُل الهىعة البضٌ٘ صا٥ الًُٟل اإلاسخىن 

 ُُجي ٣جي ٖو
ّ
 نُٜ ٢ّهت ًا ناح ظغاث بحن عظل و مغا*جؼاًضوا ٞالهًغة*٢الذ له َل

 (297-296) زِ ًضًا

  ىا في زهام ٦بحر ؾمٗى ٢ّهت مؿ٨حن ما ظغالُه م٘ جاظغ ًا ٞهُم نٛالّي*قٖغ

 (:29-298) َل الخىمت ؾا٢ىا الازباع

 ٛىا و ًٞاًلبحن الخال٫ م٘ الخغام عص بال٪ ونٛالي*الخغام مدّغم و خال٫ ُٞه ال 

(2:1-2:2) 

  ا مشال*ال جإصي مسلى١ بؿىء بالؿماح جبالي*ال جساَب ؾى١ الهلر زحر ٢الَى

 (2:5-2:3) اإلادا٫
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  غاح عا٣ًت ًا المت الازىان*ظمُٗت ؾاٌـ ظمُٗت ؾاٌـ ٢اًمت بجزاًه ٞو

 (2:8-2:6) جيك٨غ*ظمُٗت الهىا ال٣اًمت بالتربُت

  الّٟخانؾباججي نغصًت للماح*عوح صاحي و مىا ٢لبي ً  زلُلتي ػ٦ُت*الهاًلت بالٍؼ

 (::2-2:9) )ػ٦ُت(

 ت مىالحي ؾىاء*ًا وٗذ ال
ّ
ت*ڤنىلي نىلي ًا الباَُت ًا جاط الٛؼالن الل  مغة الًاٍو

 (312-311) )ؾىاء( وّص٥ مىلى اإلال٪ باللُاٞت و هباَت

 ًا ٚؼالي هبُلت ً ي نلتي ٖالبىاث ًا يُا هىع َاللي*ًا الًٗغا ًا جاط الٍؼ
ّ
 ًا ال

 (traduction en français : 205-206) (315-313) هبُلت()

 جها و بهاَا مل٨ذ ٢لب الانُاع ي ؾباث ٣ٖلي مها*بٍؼ
ّ
 (:31-318) )مها( ؤها ال

 ابدؿام/ًىم ٖغؾ٪ مبرو٥ ً  باٌٗى ًا البىاث ظمُ٘ للٛالُت ٞالؿىمت*الهاًلت بالٍؼ

ام  (322-321) )ابدؿام( ٖلُ٪ ٞغاخىا م٣ُىمت*نى٫ بجمال٪ ٖاالٍع

  ت عبُٗت*خً و ق٤ٟ و ٠ُٖ بغيا٥ ًا ٚؼالي نهىا
ّ
ُٗت*ؤالل وّص٥ هللا بالجما٫ ٞع

 (325-323) )عبُٗت( ًغجاح لي البا٫

 ذ مؿغاع*باللخٔ و الكٟغ و الُٗىحن ٦باع*صاث السض الىعصي زلُلتي هىعة  ٍَى

 (327-326) )هىعة(

 هان*ًا مىالحي بًمان*خؼحي ٧ل ألاماو ي*ؾّماو٥ نىلي ًا وعصة مّٟخدت ما بحن ألٚا

 (329-328) )بًمان( بًمان ب٪ ؾٗضث ال٣لىب الخاػهت

 ام حٛحر ي نلتي ٖلى الب٩اع*ًا َال٫ الضاعة باصعة البها ؾمحرة*مً ظمال٪ الاٍع
ّ
 ًا ال

 (331-:32) )ؾمحرة(

  ت مهباح السىصاث عوح صاحي
ّ
باٌٗى ًا البىاث ظمُ٘ لضاث الجما٫ الٗهغي*الل

اعة اعة( ظَى  (334-332) )ظَى

  و البها ًا عوح ً الغوح عاختي و صواًا*ًا ٦ما٫ َُب مىاًا*ًا الٗضعا ًا جاط الٍؼ

 (337-335) )هاصًت( مهباح الٛؼالن هاصًت

 ي يهىا٥ ًا ٚؼالي بضٌٗت
ّ
ام جباٌ٘*ظىص و عخم بال ً بضٌ٘ لُ٪ الاٍع ى٪ ٍػ ي ٍػ

ّ
 ًا ال

 (339-338) )بضٌٗت(

 (341-:33) )بكغي( عم٨مىلت اإلاداؾً ولٟي بكغي*نىلي بجمال٪ ٖالبىاث ًا البسىا 
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 ت مىالحي ٖلُت*عاخت عوح صواي
ّ
 ؾبتي في َال٧ي و زالًا*مهباح السىصاث الل

 (343-342) )ٖلُت(

 ؾُٗضة( ػوعوي ًا مهباح ُٖاوي*ًا صاث الٍؼً و البها مىالحي ؾُٗضة*ًا ٢ّغة الاهُام( 

(344-345) 

  ا٥ ًا ولٟي ماظضة/وٗم الخي
ّ
ي ع٢

ّ
الجّىاصي*وّص٥ نىلي ًا ضخي جماصي*ؾبدان ال

ُ٘ ًا ولٟي ماظضة  (347-346) )ماظضة( بجما٫ ٞع

 (349-348) ؾباب لُٗتي و َىاًا مدبىب*ظاع ّٖجي بجٟاٍ صّوبجي ٞخضواب 

  مدبىبي ًا عوح عاختي واُٞجي ًا ٧امل البها بىنال٪ هلل في ٢ٍغب*مدبىبي و هغا٥

ُان*بالهىا ًغجاح لي البا٫*هيسخى ما ٞاث مً ٚغبتي و قخاحي  (352-:34) بااٖل

 هي لُلت ػاَُت بغظا٫ و وؿىاوي*بىظىص الٗغؾان*بٗغوؾت و َٖغـ ؾٗضها
ّ
 بي والل

(353-354) 

  ًاعحي ًا ؾىص الىجالث*وانلجي ٨ًٟا م قٕغ هللا مٗا٥ ًا الجافي مّجي وافي ٍػ

 (357-355) الهجغ*ب٨ما٫ عيا٥ ظىص و وٗم بؿماخت

 اوي*و مىحن هٓغجه ؾباوي  )ؾغابت( قٗلذ هحراوي ؾُض الٛؼالن ػاعوي إلا٩اوي و ٞو

(358) 

140. EL-HAÏDJ El-Hbib (الحبيب الهايج) 

Poète d’Asafi.  

 .55/8، ؤؾٟي، البه٨غي  -

141. HAMDOUCHE Abderrahmane (عبذ الرحمان حمذوظ) 

Poète de Salé, échangeait des satires avec Driss El-Hench, Larbi 
El-Rahoui et Chlieh. 19e. 

 .279-278م.، 323ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 اث خاّظت ت الٛىاط*مهباح اإلاىلٖى ًّ  ظاصث جاط الّغٍام ٢ّض ٖالم الّهجهاجي*ؾغص

 (86-85) الخاّظت()

 .65 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -



229 

  :  له

  ًّغ به م بهمً ه٣غ الباب ما ًله ٚحر ظىابه*ٚو
ّ
غؾت ظا ل٨ال ًّ  ظابه*مً خغ٢خه ال

 *اف والف*ما هججي وعص ٖغاشخي*مً وظىاج٪ ًا ام الىىاظل ٖبىف  ٖالف ٞو

ىا ًا ٖاٌكت  ػوٍع

 خغمخ٪ عاصٝ الٗغاقي*زمغها و قمٗىا باقي*ؤها ًا ؾاقي*٦ب ال جغحي ٖلى الٗك٤ُ 

  الط الغوح*بهالجه الاؾال ت ٖو م ؾُض اإلاالح*نلى هللا ٖلى اإلااحي*مدمض قاٞ٘ البًر

 عابدت

 ٚحر ؤها والي َىاججي الٛؼا٫ ؤم ٧لشىم* ىمذ ٞغظتي بحن صواح شجاٍع  نيذ ٍعاضخي ٚو

 ى صون عيُ٘ ال٩اؽ  َا٫ ٞغحي بحن اوهاسخي ٖلى ونى٫ مغاؾم هاسخي*وال َػ

142. EL-HAMRI Hammad ( حّماد الحمري) 

Elève de Benhassaïn, 15e- 16e.  

 جغظمت(.) 681-678و  429، 249 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .81، :3، 31، :2، 28 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 .64م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  وله

ُاع*ٌؿّبدىا لىٗم الٛاوي واإلاا ٣ٞلب ٧ل  الىعص والّؼَغ في ٚهاهه وشجاع باؾ٣ت َو

 عبُُٗت() ٚضًغ

143. EL-HARGAOUI Mohamed ( محمذ الهرڤاوي) 

Marrakech, Salé, mort vers 1946. 

 .479 م.، 628ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  له

 مٗت و الڤاػ*و اإلاىاعة و ال٨هغبا و يّى الاحجاع
ّ

 ٢ّهت ظغاث بحن الك

  اط*ٞالّضظا ُّ مٗت و اإلا٣غاط*ًامـ بحن اله
ّ

ًا الخًغة ؾمٗى و نٛاو ٢ّهت الك

 َاظىا*ٖلى الّهٟغا باجىا ٞسهام بؿِ و ٞغاظت
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144. EL-HARRAK Mohamed ( الحراقمحمذ  ) 

Mystique Derkaoui, mort vers 1844-1845, dontle tombeau se 
trouve à Tétouan. 

 :  صًىان الخغا١ -

 ذ*إلاا عؤًذ خبي*و طاحي عؤًذ*ما طالي وها مهجىع و اها الخبِب  (49) هلذ ما هٍى

 (:4-49) نافي الخبِب جٟٓغ ببضٌ٘ هىاع*و جدىػ مً بهاٍ اًماعة 

  (:4) لي ٧ىا٦ب ظجى اللُل ٖلُا*ختى ْهغو 

 ٍ(51) ظاص الؼمان و ؾخبكغ ٢لب الهاًم*و اجدلى بالؿٗض خحن ناب مىا 

 (53-52) هاع خب٪ في ال٣لب ٢ضاث*ًا لي طاحي ُٞه ٞىاث 

 (54-53) ػاعوي خبُبي بٗضما ظٟا*و جبضص ٦غبي 

 (54) ظاص ٖلي بغياٍ*الخبِب الي خبِذ 

  *كاوي ظىص٥ والاخؿان الي ْاَغ ٦لي في وظىص٥*ُٚبى ٖجي ًا ؾُضي عيا٥*ٚو

٪ُٞ (54-55) 

- Fischer, pièce n° 8 : 

 (33-32) ػاعوي خبُبي بٗضما ظٟا*و جبضص ٦غبي 

 .638و 566، 415 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

- Pellat, p. 234. 

 .272 م.، 313جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

".، مدمض الخغا١، ؾهىم -  يمً "هضوة اإلالخىن و الخهٝى

 :  99-98و، 48، 38 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 ٍى بالّؿٗض خحن ناب مىا
ّ
 ظاص الّؼمان و اؾخبكغ ٢لب الهاًم*واجدل

 .238-237م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -
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145. EL-HASSAN EL-ALAOUI 

 (مىالي الحضً العلىي بً محمذ بً الىليذ) 

De Marrakech, 19e, fils du poète Ben El-Oualid. 

 .::3-3:8 م.، 512ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 ٝقاعص الٟٗا() ؤقاعص الٟٗا عوٝ ٖلُا عوٝ*٦م لي هغجى خؿى٪ ًا بضٌ٘ الاونا 

(2:4-2:6) 

 .61م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

  له*ختى باعث خُلخه و خؼث ام صال٫قٝى خغاػ الضامي ٠ُ٦ ناع 

 ٝؤقاعص الٟٗا عوٝ ٖلُا عوٝ*٦م لي هغجى ُٖٟ٪ ًا بضٌ٘ الاونا 

 *غا مً ناب في ظمال٪ هٓغة*وه٣ى٫ ًا الىىع الهافي* َغصي قٛافي  ؤاللت الَؼ

 اُٖٟي لي مً بها٥ ُٖٟت*ًا مىالحي ٞاَمت البخى٫ 

  ما ًيؿاوي ولض  ال٣ضع*ٖاعي ٖلى الكٍغ٠ الهاًل في البر والبدغ*الجُاللي قامش

 اللت ؤم السحر

  ٚاع هللا ؤ قامش الٛاعة وخُٟض اإلاهُٟى الكٍغ٠ الخؿجي*ؾُضي مىالي اصَعـ

 بً اصَعـ بً الخؿً

146. EL-HBABI-Mohamed (محمذ الحبابي) 

Originaire du Tafilalet, il vécut à Fès, 18e- 19e. Auteur de la 

célèbre kacida« زىازت» :   

  لسىازت*ًا جغي في الٗاَض جب٣ى زابخت*مً ٞا٢ذ بجمالها خُاحي*عاخذ عوحي ٢ىلى

 الهاًلت ٖلى البضع بىٗىث

 .43، 41 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .211 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .266 م.، 2:4جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -
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 .58و  44 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

- Collectif, les grands maîtres, p. 68-71 (زىازت, attribuée ici 

faussement à un certain Ben El-Hachemi de Marrakech, texte 
arabe et traduction), p. 462-463 (notes). 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 207-212, texte arabe et notes 
de : 

 زىازت 

 :  4الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 ٪مً هبا٫ اقٟاع٥ و ٢ىؽ *و اإلاها ٞهى ٞىجال٪*ًا مً ػاڤ الهال٫ ٖىض ظمال

ضي مٗا٥*ظبذ َال٧ي ًا مباع٦ت*حجب٪  (37-33) مباع٦ت() ٧ان ؾباب ًىم ل٣اوي ٖو

 (41-38) زىاجت 

 :  اإلاهّم ، بً صٖماف -

 (277-273) زىازت 

  اهجال٪*مً قٟاع ُٖىه٪ وا٢ىاؽ ًا مً ٞا١ الهال٫ خؿً ظمال٪*واإلاها ٞهى في

 خاظب٪*جحهخجي ًا مباع٦ت

147. EL-HIRI Abdelghani (عبذ الؼني الهيري الضباعي) 

ش، الٗلىي  -  :  48ٌ.، 93 م.، اإلالخىن و الخاٍع

  :  خغبت ٢هُضجه في الؿبٗت عظا٫

 ظُذ َالب٨م ي٠ُ هللا ًخجّبر خالي*لُٛاعة ؤعظا٫ هللا ؾبٗت عظا٫ 

 .237-236م. ، اإلالخىن() الؼظل في اإلاٛغبصلُل ٢هائض ، ظغاعي  -

 .512 م.، 694ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  له

 غ هٟؿ٪ جخنهى  ؤ الضازل إلاضًىت ٞاؽ ػوع البضع الؿاوي*ؾُضها مىالي اصَعـ الاَػ

 *ج مً عاَا وؿُمها حُٗغ ُّ  ٞهل الغبُ٘ هاصي و٢خه بمداؾىه اٞخازغ*بؿاجىه ته

*والجضاو٫ ججغي حؿ٣ي ٧ل اهىاعبُُب الىعص و  اٍع  اَػ
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148. EL-HKIKI El-Djilali (الجياللي الحليلي) 

De Fès, d’une famille originaire d'Algérie, mort vers 2:4:. 

 .287 م. ،332جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

كت"( ) 35 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم - خُض ًيؿب له ٢هُضة "زلسا٫ َٖى

 :  هو و حٗل٤ُ للمضًذ الىبىي الخالي 212-8:م.و 

  نلى هللا ٖلُ٪ ًا بمام ؤَل الًٟل الخاقي*ًا ؾُض مً ٞاػ و عج٣ا/ًا جاط الغؾال

 خبِب عبي ًا ضخي اعماقي*بهالج٪ الاهجاب جغج٣ا

- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », dimanche 9 avril 2000, 
page 11, transcription et traduction de : 

 كت  زلسا٫ َٖى

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 199-206, texte arabe et notes 
de : 

 كت  زلسا٫ َٖى

  نلى هللا ٖلُ٪ ًا ًمام اَل الًٟل الخ٣ي*ًا ؾُض مً ٞاػ و اعج٣ى*ًا جاط الغؾل

 خبِب عبي ًا ضخي عماقي*بهالج٪ الاهجاب جغج٣ى

149. EL-HLALI Tayeb ( ّيب 
ّ
الهالليولذ الحاج كاصم الط ) 

Du Gharb, 18e-19e. Auteur d’un texte relatant un épisode de la 
geste hilalienne. 

- Michaux-Bellaire : 

 َل٘ الخب َىال٘ له صَُت*بالجٟا و الهجغة و الهض و الٗظاب 

 .:47 م.، 631ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3 ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  له

  ٦خساٞىا مً ي٤ُ الخا٫ ُُٖىا ًا الجاللي*ٚاعة ًا ابً مىسخى ؤ زضامه و ٖالف

 ولض زحرة مىلى بٛضاص

  



234 

150. EL-HLOU El-Djilali (الجياللي الحلى) 

Voir El-Hkiki. 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  كت صعة البها في م٨خىبي ًا ول٠ُ صعجه ومكالي*٠ُ٦ اإلاٗمى٫ بال زلسا٫ َٖى

 (328-323) حؿالجي مىالة السلسا٫

 .275 م.، 318ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

151. EL-HLOU Mohamed (محمذ الحلى) 

 .244 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 .276 م.، 319ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي-

 :  5صًىان ، اإلالخىوي -

 ُصخا ًا ال٨ٍغمٚ  م الؿّخاع*ظىص بغخمخ٪   (Les bons de ravitaillement) البىن() ًا ٗو

(234-237) 

 :  له

 ؤمىالي ظىص بالًٟل*الل٠ُ الباقي ٌٗمىا في البا٢ُت 

152. EL-IRAKI Mohamed (محمذ العراقي) 

De Fès, mort vers 1949. 

 .399 م.، 4:1ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  و له

  لىنا٫ قٝى الكمـ جمُل للٛغوب بٗك٤ و حكىا١*هد٩ي ٖظعا قا٣ًت ٢ل٣ُت

اث مغاؾمه حجبها ًٖ ٧ل عمى١   ٖك٤ُ*خحن َو

 َ ذ الهبا زبروي و ً ٞاَمت*الٛؼا٫ ٞاَمت*ٍع الي ضًٖ ٧ى٦ب اإلاٗاوي مهباح الٍؼ

 بالكظا ؾالمه

  ىع اعي*هلل ػوع مدبىب٪ ًا جاط اإلاالح ًا بىصواح َػ  ٞاڤض عؾمي ًا صوخت َػ
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153. EL-ISAMI (العيؾامي) 

- Sonneck, Chants, pièce n° 6, tome I (texte arabe, p. 16-17)  
et tome II (traduction, p. 52-53) : 

 الف جخلٓى*اؾخم٘ لي ما ه٣ىله في مشالي  ًا ٢لُبي ٖو

 .:42 م.، 542جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

154. JABRI Mohamed ( محمذ جابري) 

 .257 م.، 298ع٢م ، جغاظم، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  له

  م٣ام الىبي َههؼوع م٨ت و 

  ت الاعطا٫ وعوم لالهجاب*جٟٓغ بؿىاعث الابىاب*جىجى وج٩ىن ؤ عاسخي جىب مً مٗٞغ

 ٖىض عبي في ػمام الي ج٣غبىا

  ىع  ظىص ٖلّي بمؼاع ًا ؾغاط ابهاعي*ٖلى الغيا وٛىم ٧ل ؾغوع*ًا بىصواح َػ

  في نالة اإلااحي قاٞ٘ الاؾالم*ٖلُه الهالة والؿالم*ونالة ً ضوا ًا خايٍغ ٍػ

لُىا ٞغى الػمتاإلاهُ  ٟى صزحرة ٖو

 *ام*ولٟي ؾىص الىُام*ح٠ُٗ وججي لغؾامي
ّ
 ٢ىلىا لٛؼالي الخايهت بىصّواح الُ

 مكمىم السىياث ٖاعمي* مً نهىاَا ٞاَمت

155. EL-JIRARI Abdelkader ( عبذ اللادر الجراري) 

De Rabat, 20e. 

 جغظمت(.) 789-787و 589، 289، 264، 261 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .258 م.، 299جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ت هِٟؿت*عوٝ وا٠ُٖ بىنال٪ ًا ضخّي اٚالسخي
ّ
جي ًا عاخت *ًا عوح الّضاث الل ػوٍع

 (283-282) هِٟؿت() الاهٟاؽ

 .85 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -
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 :  وله

  للخبِب ًا ناح*واف عا مً ال ٚىم م٘ الّغ٧اب عبده*ٞى١ ؤف عا مً ال قّى١

 ؾّغابت() ٖكاعي هجحن ٞدل ظمىح

  ًالهالة ٖلى الهاصي عا٦ب البرا١*ؾُضها مدمض اإلاكٝغ الهض٤ً*مً ؾغي م

 خغم الى خغم ٞالٛؿ٤ُ

156. EL-KANDOUSI Mohamed (محمذ اللىذوس ي) 

De Fès, 19e. 

- Fischer, pièce n°40 : 

  ي اُٖا٥
ّ
اوي ًا جاط ٧ل ؾبدان ال ًّ ُبت*ًا ال٣انغة خبِبت*ًا البضع ال خؿً َو

 (9:-6:) خبِبت() ٖظعا ما مشل٪ في الىعي خبِب

 .:44 م.، 579جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ٦جزة() عوٝ ًا ولٟي و الػي لٛا الخّغاػ*ب٪ هٟسغ ًا قمـ َل الجما٫ ٦جزة 

(248-249) 

 :  و له

 اص ًا ناحي م٘ الّغامي*بُجهم ٧ان زهام ٌكابه ال٣ُامت
ّ

 ٢ّهت الك

  م الَل الٛغام مً ؾ٨غوا صون مؼاح*مً ال مً زمغ
ّ
ؾلخ٪ هلل ًا الؿاحي*ؾل

 الخب ٖاص هاٞذ*ما قاَض عاح ما ؾ٣اجه الٛؼالت عاخت

157. EL-KASRI Abdelmalek ( عبذ املالً اللؾري) 

Fès-El-Kasr-El-Kbir, contemporain de Ghanem et de Benali 
Cherif. 

 .453-452 م.، 581ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 جي ًا الٛؼا٫ َامى ُجي عّبىا عخُم*صابل الاهُام ػوٍع َّ  َضا و٢ذ اإلاىانلت ظاص ػ

 .(357-355) َامى()
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  ىا ًا الٛؼا٫ َامى*َظا ام ػوٍع  و٢ذ اإلاغاخمت اٚىم ػماه٪ عبىا عخُمباقت الاٍع

  ذ ٧ل ضفّي في الٍؼ ُّ قال ما صاع الٟاع الخغامي ٖلى الاصام ٢ام في اللُل*طا١ اإلاٗاف ب

 ًىم ج٣ىضًلت

  نُٜ ٞىىن الىٓام ًا عاوي مً جغناعي*في زُاب الي َضي ؾالمه لؤلصبا َإ*ما

 َى ٠ُ٦ البّضاٖت*ٞاف ًجُىا بال جبضٖىا

  البدغ ًا مىلى بٛضاص*ٚاعة ؤ ٞاعؽ الٗڤاص*ًا الجُاللي ٖىاًتي ُٚصىا ًا مُٛض البر و

 ٖبض ال٣اصع ولض اللت زحرة

 َىاي ظاع الُىم صٖجي خالي اٖظع 

158. EL-KASRI EL-JDIDI Abdelkader  

 (عبذ اللادر اللؾري الجذيذي) 

Appelé aussi Abdelkader El-Filali, poète qui est certainement 

l’auteur de la kacida «هلل ًا اَلي ٖظعووي », connue en Algérie, mais 

attribuée à tort à Abdelkader Bettobji. 

 .451 م.، :57، جغاظم قٗغاء اإلالخىن ، الٟاسخي -

- Collectif, les grands maîtres, p. 220-223 (باهلل ًا َلي ٖضعووي, 

attribuée ici à Bettobdji, texte et traduction), p. 494-495 (notes). 
Nous avons de ce poète : 

 كت*ههغوا ٖاٌكت خمالت الُٗاشخي ام بىصال٫ َٖى  واظب جُُٗىا ًا الاٍع

 .95-94م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

  ا٫ يّغي ٢هضث خما٥ ًا اإلاهُٟى َا٫ هىاحي*صاوي ؾم ظغاحي*٦ثر صاًا َو

 ي ظاخىاڤوزال

  الذ ڤٖمضا ًا مً بالٍ ظاٍع ما ٣ًخل ما ًُى٫ ٠ُ٦ اها ظاع*ما اوٗمذ بسُاع*ما

 اسخي واها ٦جروصڤلي اللت و ٢لبها 

 ًجغاله 
ّ
ت*قال ُّ خه ٢ه ِّ  الٛؼا٫ ٢ه
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  ؤمىالي ٖلي الكٍغ٠ في ٖاع٥ عاوي*و ًا ؾلُاوي ؤها ٢هضج٪ و اهذ ا٢هض هللا

 ب٪ يغي ًبري 

 ما ٌك٤ٟ ما ًدً ٠ُ٦* ؤها ظاعي*ما اوٗمذ لي بمؼاع*ما  ٖمضا ًا مً ٧ىاٍ ظاٍع

 ٢الذ لي الال و ٢لبها ظافي واها ٦جراوصٍ

 الٛؼا٫ م٘ ٢هِخه قال ما ًجغي له*الٛؼا٫ هللا ًغخمه لسىجه ما ػالىا 

  ًًض ؤعاسخي*ٚابىا ٖكغاوي هللا ٧ان ب٣ُذ بال هاؽ*ما ٖىضي شخي ال مبڤا٥ ٍٞغ

 هغوح

 ٖ جه*اللهم نلي ُّ  لى الىبي ناخب اإلاٗغاطمدمض مىلى الخاط*خبه ؾا٦ً ٢لبي و َ

  ال يا١ الخا٫ ٦ىُِٗ ا مىالحي ٞاَمت ل٪ عمُذ الٗاع*له هللا بيذ الىبي ٍو

 الٗغبي اُٖٟي زاَغي ب٪ وهِؿخه

  م ًا ٚجي*عبي ًا الٟى٢اوي*ًا زال٣ي اٟٚغ لي ًا ٧امل الغظا هغجى ًٞل٪ ًا ٦ٍغ

 *واٟٚغ الَلي ووالضي

159. KHALILI Baba Ahmed (بابا أحمذ خليلي) 

De Taroudant, 19e, poète bilingue arabo-berbère. 

 جغظمت(.) 94-76 م. ،الڤيؿاوي -

160. EL-KOHILI Allal (الىحيلي ٌ
ّ
 (عال

De Marrakech, 19e. 

 :  ٦خاب الخب و اإلادبىب، بسىقت -

 *ً ً*ما  ًا مً َى ملؿٕى مً ؾُٝى البحن*مغمي ٖلى الجٟا قٍُغ ال٣اٍَغ

 (لؿىسخيا زُإ إلاباع٥ َىا تميؿىب) (299-297) ٖظعوٍ في لُٗت الهىي مؿ٨حن*بدالىا

- Dermenghem-El-Fasi, la kacida du chasseur : (traduction du 

 .("عامي"

 .313 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .216 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .329 م.، 394جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -



239 

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  م ال جيؿاٍ*ٚاعة وظمسل٠ ص ًا ى الخماًل ًا ؤمحر الهالخحن له هللا*ي٠ُ ال٨ٍغ

 (83-78) الجُالهُت() اإلاحر في بٛضاص-بً مىسخى واهذ

  ٚضع ٧اؾ٪ َاث هىبتي ًا ؾاقي وامالٍ*ٖمغ لي ٞغظت الٗكُت*٢بل ًغوح

 (272-268) الضَبُت() اللُل*بىظىص الخؿجهاث لي ٧اسخي ال حُُٗل

 الغامي() ٢هت الغامي ًا ؾُضي م٘ الكاصي*ًىم ْلىا في زهام ٦شحر زغ١ ٖاصة 

(278-274) 

 .:33 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

 ٍٚ(71-65) ّضع ٧اؾ٪ َاث هىبتي ًا ؾاقي و مال 

 :  بؿخان، جىػوث -

 (391-385) ًا مسل٠ الخماًل ًا ؤمحر الهالخحن ولي هللا 

 .2:م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 له :

 *غا*مٛغوم ب٪ ال ججُٟجي  ؤباقت الٗىاعم زىاعي*مٗا٥ قٕغ هللا ٖلى ٧ل خا٫ ًا َػ

ىع  ام َػ  ؤباقت الٍغ

  ؤنابٜ الكٟغ والٗحن*والخاظبحن*ؤمبروم الؿالٟحن ً ههغ هللا بها٥ ًا َال٫ الٍؼ

 توالشِشحن*ؤًامى

161. LAANAYA (لعىايت) 

De Meknès, né en 2:45, élève d’Abdallah El-Krari, Mohamed 
Belfkih et Benaïssa El-Derraz. Son père aussi était poète de 
melhoun. 

دُاوي  -  الًٟاء.، الخؿً البٍى

162. LAMGHARI Mohamed ( محمذ ملؼاري) 

De Fès, 17e. 

 .224 م.، 246ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -
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- Aliane et Toubal, L’épris et el-harraz, p. 116-148 : texte, notes  
et traduction : 

 خّغاػ عايُت() ما٫ خّغاػ٥ ًا الٛؼا٫ عايُت*٢اعي بِبان الخُا٫ ل٨ً اهضاػ 

 :  و له

 باإلاالُت ظاي اؾُىبى٫  مً ظا لبداع*٧ي في الّؼَغة ًا ناعي  ٢ّض٥ 

N.B : ce dernier texte est plutôt de style algérien. 

 ٗذ ل٪ ؤمغي*زىص بُضي و اظبر ٦ؿغي ًا الجباع  ؤ٧امل الُٗا ٞع

 اللهم نلي ٖلى الىبي هىع الخ٤ الهاصي 

 ضي  مدبىبي ٚاًب مً ؾىحن*ما وٗٝغ ٞحن مصخى و لحن زالوي ًا ٖو

 ضوا في ط٦غ هللا*الىاخض الُٗٓم الضاًم ً ٍػ  ؤخايٍغ

  اإلاهُٟى الُاَغًا الخي ال٣ُىم ُٚصىا بٟغاط*ب٪ ل٪ ؾإلخ٪ و 

163. LARBI (العربي) 

 .399 م.، :49ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 ؾٗضي بال٠ُٗ ؾڤام ػا٫ جسمامي*ًا ؾٗض مً ًىم ٢ضوم٪ الؿُٗض ؾٗضث الاًام* 

 (2:3-2:1) ؾٗضًت() ًا بضٌ٘ الخؿً قبُه اإلاها الؿٗضًت

164. EL-LOUN Driss (ىن املؼربي
ّ
 (ادريط الل

Ce poète est inconnu des Marocains. Le seul qui le cite est 
Bendamèche avec un texte dont le refrain est : 

  (8:-6: م. ،اإلاهم) الّهالة ٖلى اإلاضوي ؾغاط الابهاع*ؾُضها مدّمض وٗم الّىبي اإلابروع 

165. MAANINOU Larbi (العربي معىيىى) 

De Salé, mort en 1928. Menuisier, muezzin, puis maître d’école 
coranique. Elève d’Abderrahmane Hamdouche. 

 .369-368م.، 447ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -
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 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  غة *مً ال اث ٖاعمي بىؾال٠ َػ ام واف جل٣ُجي بالسّىاع*تهلُل اإلاىلٖى مضعي ًا الاًّ

ىع هيؿاَا عاًت الّىهغ بىصّواح  ىع() َػ  (:9-99) َػ

  ًاعي*٧ل ٚه م َػ غة و اصواخ٪ ؤ الٍغ ً ما حكبه٪ َػ غا*في الٍؼ ؤاللت الَؼ

ىع  جي ًا ام الخُىث َػ  ػاَغ*خؿى٪ مىٗىث في اإلاؼاَغ*ػوٍع

  ً ظُخ٪ ًا عؾم اإلااظضًً نبخ٪ ؾاَ٘ بالىىع*وؿال٪ ٖلى البضوع*ُٞضوي باهلل ٍو

 ؾاعوا

 عاح البهُم ٚضع ًا ؾاقي 

  ٘الٗكا١*ٚضع اإلاضام ؤ ؾاقي*و ٢ٔ هاؽ الخا٫ بالٗؼم واؾ٣ي مً ٢الىا ظم

٤*للٗاق٤ و اإلاٗكى١   البًر

  ًغا*م اث ٖاعمي بىؾال٠ َػ مضعي ًا الاًام واف جل٣ُجي بالسىاع*مهباح اإلاىلٖى

ىع   ال هيؿاَا عاًت الىهغ ابىصواح َػ

  ضوا في نالة الىبي وآلا٫ مً ٖك٣ي في مضًذ الىبي عاٚب*ؤؾامٗحن ٢ىلي ٍػ

 خابوالاص

166. EL-MAGHRAOUI Abdelaziz ( عبذ العسيس املؼراوي) 

Poète originaire du Tafilalet, installé { Fès { l’époque des 
Saadiens (16e-17e). Il domine la première époque du melhoun, au 
Maroc, et son œuvre continue encore de jouir d’un immense 
prestige dans tout le Maghreb. 

- Sonneck, Chants, tome II, fasc. I, note 2, p. 48. 

- Abou Ali, p. 87-89 : notes biographiques et extraits de poèmes. 

لي الٛىسي -  .:9-98 م. ،بٖى

- Aubin, p. 343. 

 :  ال٨جز، ٢اضخي -

  َُلى بالضم٘ ابهاعي *بٗض اإلاالح*ؤًً ٖغبت ًا هاعي و الجٟا و مً َم بالٛغبت 

(316-321/375-37:) 
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اع، بسىقت -  :  ٦خاب هٟذ ألاَػ

 عيى ٖلى اصخابه الٗكغة اإلا٨غومت و *نلىا ٖلى الىبي مدمض ًا مً اخًغ 

 (76-72) مضًذ هبىي() نلى ٖلى الغؾى٫ وؾلمى حؿلُما 

 :  اإلادبىبو ٦خاب الخب ، بسىقت -

 ما قٟذ الّؼًٍ هسخلج ًا ل٠ُُ ً  (387-271/382-267) ؤها ٖك٣ي ٖظعاوي*ٍو

  ٖالجُجي ًا َامى ؤًا قبحهت بغ١ الىمى*ُٞ٪ ٚاع البضع اإلا٩اوي مً بٗض ايىي 

 (:38-273/388-271) بغڤ الىى()

  ؾابٛت اههغو ًا الٍغام ٖاعمي مً نهىي ؾلُاهت الٗىاعم قهل الُٗىحن*ؾ٠ُ ٣ٖاع في

غا ضخي الهال٫ بىؾال٠ عاوي  غا() الكٟغ*َػ  (392-391 /275-274) َػ

 278-275) الف ؾا٦ذ ًا مً ٞاع٢ذ وظٍى الاخباب*َاث عاؾ٪ لُا واجي اهىخى/ 

393-396) 

 (Eloge funèbre du sultan Saadien El-Mansour El-Dhahabi mort en 1603) 

  اإلا٨ىىن مً بها٦م*هٓل َاًم ً  (282-278) ممدىن و ال هباثًا بضوع الٍؼ

 ت*مً مكاع١ ؤعى اإلاىلى ٌٛغبىا  /286-282) ظا ػمان ُٞه جسغط الاع٧اب مؿخٍى

3:2-3:7) 

Remarque : la kacida qui suit (176-178) (واسع الخزاين n’est pas de 

Maghraoui mais d’Abdelaziz El-Ouazzani). 

، 271، 264، 263، 261، 258، 236، 69، 68، 46 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

، (حٗل٤ُ ٖلى مغزُت اإلاىهىع الظَبي) 4:1-4:3، 486، 484، 454، 453، 443، 276

 .جغظمت() 6:2-689و  :63، 5:3، :59، 594، 589، 568

- Lakhdar, La vie littéraire, p. 41 et note 105. 

- Belhalfaoui, La poésie arabe, p. 120-137 : texte et traduction 
d’un « Hymne au Prophète et aux Lieux Saints » : 

 ًا مً هغظا٥ ججىص ُٞضوي بال٨الم*بهىا٥ ْهغ جُٟاشخي 

Et note p. 203. 

، 216، 5:، 98، 97، 92، :7، 52، 48 م. ،١2. / 2 ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

نىعة مً مسٍُى ًدمل ٢هُضة "هٓغة في ) 446-444و 245، 244، 241، 217

)"ً  :  الٍؼ
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  خي مً ٖاعم الب٩اعاػاص م ٧اهذ ؾباب*للهال٥ ؤٍو  خؼوي هٓغة في الٍغ

 .369 م.، 448جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 ت الاإلااح*هي وخمامت الؿُذ بى ُٞا مهبٚى مبروم الؿالٟحن  *ؤظم٘ الباَُاث اٚع

ً*ٞاَمت ال٫ الٍؼ  (54-555) خمامت الؿُذ() َامى َو
  الٗؼو() ؾا٦ذ ًا مً ٞاع١ وظٍى الاخباب*َاث عاؾ٪ لهىا واجي اهىخىالف 

(3:6-3:2) 

 :  صاوص بً ٖمغ -

 ً(78-73) بضوع الٍؼ 

- Pellat, 233, 238 et 239. 

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  (297-294) ٖاعبت() ؤًً ٖغبت ًا هاعي 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 254-259, texte arabe avec 
notes de : 

 خي مً ٖاعم الب٩اعة هٓغة في ) ػاص خؼوي هٓغة في الّغٍم ٧اهذ ؾباب*للهال٥ آٍو

 الّغٍم(

ٟت - ش ألامشا٫ ، بً قٍغ   :  6الجؼء ، اإلاٛغبو ألاػظا٫ في ألاهضلـ وجاٍع

  ؼ اإلاٛغاوي  .(325-318) ػظل الٗؼو لٗبض الٍٗؼ

خههو و جغظمت الكاٖغ ، (77-64) الجٟغ، خكالٝ -   :  ظٍٟغ

 م ٖالم السُٟت*مً ال ٌؿهى في خا٫ مل٨ه طو ال٣ُىم  بؿم هللا ال٨ٍغ

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 (:6-68) ٞاجي بكٗاٖ٪ ٞاجي 

 :  بؿخان، جىػوث -

  ى عماشخي*نلى هللا ٖلى الهاقمي قُٟ٘ الجُىف*ؾُض الٗغب  الاخباشخيومدبىبي َػ

(2:-34) 
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 ي ٞىاوي خب الهاصي
ّ
ل ٖلُا ٞاى وخكهظبُبىا *ؤها ال ًّ  (89-85) اإلاٟ

 (Je ne pense pas que l’auteur de cette kacida soit El-Maghraoui étant 
donné que ce poète n’a jamais composé, selon les sources marocaines 
(El-Fasi), dans la forme maksour-jnah inconnue à son époque). 

  ىح
ّ
 ال ًجُجي مىام*مً خّب٪ ٖٓمي عاشخيو بهىا٥ ْهغ جُٟاشخي*َى٫ اللُل اه

(226-233) 

 ت زضًجت ػوظت الّىبي ناخب اإلاٗغاط
ّ
خغمت ػوظ٪ ُُٖي لي ًا الٗغبُت هجي *الل

 (274-:26) م٘ الدّجاط

 اوي*مً ٣ٞض٥ عاوي خحران ًّ اإلاًٟل *الهالة ٖلى زحر الاصًان*طي مضة خّب٪ م

 (284-:27) َه اإلاضاوي

  ّٖضاث ظماعي ظماع ٧ل قهاب*مً قى١ ؾُض ٧ل ا٢ُاب*جاط الٗغاب* آف

 (412-3:4) ًال٢ُجي بهاخب اإلادغاب*ؾُض الابغاع

 ال خبِب مً ٚحر خبُبي ٖلُه وكضو*ًا الخبِب اإلادبىب ؤهذ الخبِب هّهاح 

(41:-424) 

  كت*واها هاؾ٪ ؾّماو٥ ًا مغاخت عماشخي*ِٖكت ٦دُلت الاعماف*جاط الٗىاوـ َٖى

 (456-454) ؾّمُخ٪ ِٖكىفب٣غختي 

 :  اإلاهّم ، بً صٖماف -

 (212-9:) هاؾ٪ ؾّماو٥ ًا مغاخت عماشخي*ِٖكت ٦دُلت الاعماف 

 مدمض ًا َُب البكغ *  (217-213) نلى هللا ٖلُم ًا الضع الؿاَ٘ بىىاٍع

  زبروي ًا مدبىبي ٖلى مؼاع٥ اف مً ؾاٖت ال٣لب ًٟٓغ بىناله*ا٠ُٖ ّٖجي

 (269-264) بغيا٥ ًا الٛالي طابل لُٗان

 *ىع ت الَؼ
ّ
ى٪ اإلاكهىع*ؤالل ً ٖالجي اإلاًغوع*٣ٞتي بٍؼ عوفي بالّؼوعة  ؤمهباح الٍؼ

 (272-:26) ٞا٢ضي اإلاهجىع*ؤبضع الخمامو 

N.B : cette dernière kacida, comme signalé plus haut, est l’œuvre d’El-
Ouazzani et non de Maghraoui. 
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ت اإلالخىن  -  :  صًىان، مىؾٖى

 ت *عي مً ال ٌٛىم ٞغظت الٗكُا ءاف بىاو ٖلى ظبل ٖٞغ  الدّج() الدجاط ًٚغ

(6:-76) 

  (:7-78) الهىي هحراهه اهڤضاث في اوالجيو *اَػى بؿ٠ُ حّجاطو الٟغا١ اْلمجي 

 ٓت() الؿماحو التزم باب هللا الجىص و *ما ج٣ُٔ ظٟى٪ مً ؾِىت السُُت  مٖى

(82-85) 

 (97-86) اإلاىاظاث() ألاهبُاء مدمض الهاصيمهباح *ٍػضوا في نالة الىبي ايُا الجٟان 

  (222-98) اإلاٗغاط() ؾلمىا ٖلى الىبي الٗضهان*قُٟ٘ السل٤ في انهاع اإلاُٗاصو نلىا 

  الخمام() للخبِب اإلادبىب ال٣اصخي اإلاؼاعا*ؾحر في ؤمانو ًا خمام اٖجى ب٨خابي 

(224-229) 

  لى ازُاع ألاظىاؽو الهالة و  (237-:22) مضح() اإلاجاـلؾُضها مدمض إلاىّىع *الؿالم ٖا

 الخؿىحن مً ابها٦م ً  ال اهباث هاٖـو اهٓل َاًم ممدىن *ًا بضوع الٍؼ

 (241-238) الخؿىحن()

 الًاصًت() اصمٕى الُٗىن ٞايىاو باختى اؾغاعي *َؼوي خب اخبِب ال٣لب بٗضما َاى 

(242-245) 

 (:24-246) ًا مً هغظا٥ اججىص ُٞضوي بال٨الم*بهىا٥ آٖم جُٟاشخي 

  ال٣ُامو في انهاع البٗض *مدمض قاٞ٘ الاؾالم*ؾلمىا ٖلى قاع١ الاهىاعو نلُىا 

 (265-252) َى٫ ال٣ُامت()

 اعيىا ٖلى اصخابه الٗكغة اإلا٨غومتو *نلُى ٖلى الىبي مدمض ًا مً اخًغ* 

 (271-266) جهلُت() ؾلمىا حؿلُمتو نلُى ٖلى الغؾى٫ 

 هبضاٍ بؿم وٗم اإلاٗحناوظل ما *هبضا هٓمي في ؤّو٫ البُاث*بؿم هللا الغخمان 

ٓت()  (276-272) مٖى

 مهباح ألاهبُاء زحر ٞاف وؿخسُبىا*نلىا ٖلى الكُٟ٘ الخبِب ؾُض ٧ل ؾُض 

 (:28-278) الُدُم()

 اعؽ عاٌـ ال٣ٗاص  (295-292) ألاؾغ() الىهاعي ًا خؿغة به بىظىاو *بٗض ُٚبت بٞى
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  ض اإلاالحو نلُىا ُّ  (::2-296) الخٟاٞذ() ؾلمىا ٖلى قاع١ الاهىاع* مدمض ؾ

 اعة*٠ُ٦ وٗمل ًا عبي مً اٞغا١ الخباب  اإلاٛغو٢ت() بٗضوا بالغخلت اهڤُٗذ الٍؼ

(312-318) 

 ؼ الىاخض الغخمان  حك٤ُ٣ ال٣مغ() اإلاىلى ال٣ضًم الضاًم اإلاىان*ؾبدان الٍٗؼ

(31:-337) 

  اة ؾُضها ) اَلها ٞاهُحنو الضهُا الٛغوعة *الهُامو ؾبدان مً اوكإ صاع الٟىا ٞو

 (347-338) مىسخى(

 اط ُّ  الهبي الٛؿاوي() بمام ألاهبُا مدمض الؿاوي*نلىا ٖلى اخبِب هللا ًا َ

(348-35:) 

 عبُُٗت() ا٢خضاعو الٗؼ و الٗٓما و صا الشجى *ؾغ مىالها ؾبدان الُٗٓم ؾبدان 

(362-366) 

 عبُُٗت() اٖلى الغبُ٘ الهاًل إلاضام ٦ب واعا*َاث لي ًا ؾاقي هؼهى ب٩اؽ ل٣ٗاع 

(368-372) 

 ٘ ض وظاث بالخىالي*واإلاؼون اظماله بالؿحر ما اًَغ بغ١ ) ناڤها ٞدل الٖغ

 (377-374) الىى/عبُُٗت(

 (381-378) بضٌ٘ الضباط() ٞاجي بكٗاٖ٪ ٞاجي*ؤ٢ض اٖالم الؿلُىت ابضٌ٘ الضباط 

 الؼاًضة في ٢لبي اظغاح ً ً اها ٍو ً ٖغبت ًا ظاعي*ٍو ً ٖغبا ًا ظاعي() ٍو  (386-382) ٍو

  مىهىعة() ٢ُب الاظؿام جاط الخًغة مىهىعة*ٖجي بالىٓغةمً اصعي اججىص 

(388-391) 

  اهدتر١ ًا ل٠ُُ*اها ٖك٣ي ٖضعاوي و ً  واها ٖك٣ي ٖضعاوي() و٢ذ ما قٟذ الٍؼ

(392-395) 

 ىة الابهاع ت قا٣ٞا*ُٖٟي بغيا٥ ظىص ًا َػ  الضعة() ًا جاط الباَُاث ًا قٞى

(396-39:) 

 ت الاإلااح بىا فّي مهبٚى مبروم الؿالٟحن *اخمامت الؿُاحو هي *ؤجاط الىلٗاث ٚع

ً ٞاَمتو ِٖكت   (3:5-3:2) خمامت الؿُاح() اَال٫ الٍؼ
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  ٞاَمت() الخكا اعمُمو الجؿض اهدُل بالهىي و *الغوح ؾا٢متو ٢لبي صاب بالخب 

(3:6-3:9) 

 ام ٖاعمي مً نهىي*ؾلُاهت الٗىاعم قهل الُٗىحن غة() ههغوا ًا ألاٍع  (411-::3) َػ

  اوي مً بٗض ايىي ٖالجُجي ًا ولٟي ًا
ّ
ي احكابه بغڤ الىى*ب٪ ٚاع البضع اإلا٩

ّ
 ال

 (413-412) بغڤ الىى()

 عزاء ) َاث عاؾ٪ لي واجي هىىخىا*الف ؾا٦ذ ًا مً اٞغ١ اوظٍى الاخباب

 (418-414) اإلاىهىع الؿٗضي(

 عزاء ) ما ب٣ى للؿٗضًت باف ًغجخىا*ٖام قاًب ماث الظَبي ازُاع الاجغاب

 (423-:41) اإلاىهىع الؿٗضي(

 م ٧اهذ اؾباب خي مً ٖاوـ الب٩اعا*ػاص خؼوي هٓغة في الٍغ  الدّجام() للهال٥ اٍو

(424-427) 

 اب
ّ

 (432-428) ناب ٢لبي واظض مىهىب له اٌكاعا*ًا ٖضو٫ اعماوي ٢ىؽ الهىي بيك

  ٌٗك٣ىا 
ّ
ى جى٩اعو *ال ًغياوا اٖك٤ُو ٢ىم الا

ّ
 ٖغوبي() ٖبحر اإلاؿ٪ ٖىضَم ول

(434-435) 

  الخغوٝ ) به هخيكُىاو وٗم الكُٟ٘ ُٞىا *ظض ألاؾباٍنلىا ٖلى خبِب هللا

 (438-436) الهجاًئت(

 الخغوٝ ) قمـ الهضي الكاٞ٘ ُٞىا ًىم الى٣ىف*نلىا ًٖ ضخي عماشخي

 (442-:43) الهجائُت(

 ٪ُال٣لب() اهذ جاًه بالٛغوع َال٪و لُمتى *٤ُٞ مً ؾهى مؼاخ٪ ًا ال٣لب ًله 

(444-446) 

 (459-448) السلى١() هللا بًمام الاعؾاليعؾى٫ *اهٟغخىا بسلى١ ؾُض ٧ل ا٧ىان 

  الصخاب الًٟاليو اعيُىا ٖلى آلا٫ و *ؾلمىا ٖلى قُٟٗىا الٗضهانو نلىا 

 (473-:45) زلى١ ؤلاوؿان()

  السلى١() ٖلى اقُٟٗىا َى زاجم الاعؾالي*ؾلمىا ًا مجم٘ الازىانو نلُىا 

(474-484) 
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  جغخُل ) الجىاب ٖاػماٖالف ؾ٣هُتي َا٥ *انػى هىعي ل٪ اإلاؿاليو ًا الٟاَم

 (493-486) الكمـ(

 ان ؾلىان ت() م٘ ال٨غام اإلاجاَضًً*ءاف عي مً ال اػهى في اَو  (498-494) الؿلىاُه

 ه ابهحرة الجها٫  :  ٖغوبي) و اججُه الىاؽ للخ٨مت مّضاُٖحن*ال٣اضخي اوٗٞغ

 (4:1-:49) ال٣اضخي(

 ٪ت مً ٢لب٪*نىن صًى٪ و اٖبض عّب ُّ ب٪بُاٖت هللا جبلٜ *ازلو الّى والضً٪ *ٚع

 (4:8-4:2) نىن صًى٪() ازضمهم باخؿان

 :  ٢هائض ميؿىبت للكاٖغ -

 َما *خغوفي ابضًذ باألل٠*ؾاؽ ب٧ىن لي اعص٠ً*بؿم هللا ابضًذ بالخىن٠ُ

 (515-512) ؤل٠ البا() ؾاؽ بيُاوي

 ٪غ بال ًّ  (525-516) وناًت() بال٪ جامً ٞإّم الٛغوع ؾم٘ اهىنُ٪*ًا ٚاٞل خ

 ا٣ًىم ؾلُان ظّىا٫ واًهىن البالص *او في ُٖض الطخاًا الٟخذ في قهغ قّىا٫

 (527-526) الٟخذ في قهغ قىا٫() ٚاًت

 غحي ٖلى اإلاهُٟى ؾُض الغظا٫  ٖحن الغخمت ناخب الكٟاٖت و الساجم*ؤّػٚغاجت ٚػ

 (532-528) جهلُت() َه

 و ما صام الٟل٪ *ّٖض اصواب البّر و البدغ*نلى هللا ٖلُ٪ ًا البضع الؿاَ٘ بىىاٍع

ب الظ٦غ*٦ُضوع في لُله و انهاٍع ُّ  (538-534) مضح() ًا مدّمض َ

- Guessous, anthologie : 

 ت اللماح بى ُٞا مهبٚى  مبروم الؿالٟحن*هي وخمامت الؿُاح*ًا ظم٘ الباَُاث ٚع

ال٫ الٍؼً ٞاَمت  (33-38) (Tourterelles de tourelles) خمامت الؿُاح() ُٚخت َو

 :  عّخا٫صًىان اصَعـ بً ، ػعَىوي -

 اعة  اإلاٛغو٢ت() ٠ُ٦ وٗمل ًا عبي مً ٞغا١ الاخباب*بٗضو بالغخلت و اه٣ُٗذ الٍؼ

(347-351) 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 (4:-99) بهىا٥ ْهغ جُٟاشخي 



249 

ىُت الكٗبي - جي أٚل  :  3122، صًىان اإلاهغظان الش٣افي الَى

  (49-44) قاٞذ ُٖجي ًا عاوي 

 :  493-491 م. ،معجم، صخى -

  هىم٪ ًا ٖحن بالؿهغ و الىىاح*ؤخمل ًا ٢لب ا٦ضاعي ابض٫ 

- Joris P. et Tengour H., Poems for the millennium, p. 221-222 
(tous les extraits traduits ne sont pas de Maghraoui). 

 :  2الجؼء ، بى٧ىعة -

 ام ٖاعمي  ميؿىبت زُإ إلادمض بً ؾلُمان( ) (216-214) ههغوا ًا الاٍع

 .83-82 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  مّما ًيؿب له في الجؼائغو 

  ىخىا هلل*ٖلى الىبي عؾى٫ هللا
ّ
ي مٗاٍ*عا٦ب الىجُب مى٫ اللىا و ؤجي ًا هّىاح ه

ّ
ال

 الجاٍ*ؾُض اإلاغؾلحنو 

  ظاب الٟغ٢ان بالهىا ؾُضي عؾى٫ هللا*مدمض و نلى هللا ٖلى مً ٞاػ بالكٟاٖت

 زخاٍعو ّٖؼٍ و الهاصي اإلاهُٟى مً ٦غمه عبىا 

 هاع٥ لهبذ في الاشجان*ًا الٗضهان*مً ٧ل ظُه ٢ىاث اإلاداوي 

  الؿماح*مدمض نابٜ اللماحو نلى هللا ٖلُ٪ ًا ؾُض الابغاع*ًا بدغ الجىص 

  هىاحو ؤف بض٫ هىم٪ ًا ُٖجي بب٩ا 

  مت ًا ؾاًلجي  هظو١ مً بّىت الّغوػ*بّىت الٗاعم بهغ ٚماػي*ولٟي عوػةبُٛذ ٖػ

 عوػة()

  ولٟي ًا ً ً الٍؼ ً ًا بضع الٗلمي ٞاَمت* مً ٞغا٢٪ ًا ٍػ مً َىا٥ ًا مهباح الٍؼ

 ٞاَمت() ُٞىمت

  اللىا و الخاط و نلى هللا ٖلُ٪ ًا بهُج الهىعة ًا صاعة ال٣مغ اإلا٩اوي*مى٫ الخلت

 ؾُضي عؾى٫ هللا

 ال هؼو٫ هجهُ٪*ٖلى َىي مً ال ٌٗجى ب٪ مً َبال٪و ما نهُخ٪ ًا ٢لب ؤ 

 م ٧اهذ ؾباب*للهال٥ ؤزّحي مً ٖاوـ الب٩اعة  عواًت زاهُت() ػاص خؼوي هٓغة في الٍغ
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  َّاإلاالم*واجي وُٗض ل٪ ما بي 
ّ

 ؾّغابت() ؤمً جلىمجي ٚحر اٖظع ٠٦

  هللا شخا٫ ز٣ُلت في 
ّ
ؿان*ال اله الا

ّ
 هللا شخا٫ خلّىة في الل

ّ
 اإلاحزانال اله الا

 الهالة ًٖ هىع الاصًان*الىبي و ؾم هللا الغخمان*ااؾخم٘ هىنُ٪ ًا اوؿان*بٗض ب

 الهاقمي الٗضهان*ًا الاوؿان

  م ٖلى الجُالوي ناخب ال٨غامت*ٖجى ب٨خابي وقىع بٛضاصاًا خمام
ّ
 ؾل

 غة لت مىالحي الَؼ
ّ
 ٢ىلىا ال

  م ؤمؿ٨حن*محر
ّ
م ًا مً الم ٞالهىي ٠٦ مالم٪ ال جلىمجي ؾل

ّ
الٗك٤ ًجىع ؾل

 ُض بجُىقه ٢اوي ڤبالٛؼع*محر الهجغة خ

  البدغو ًا ط٧اع ظىاوي*اوٗغوي ًا خاًؼ الٟسغ*ؾُضي ال جيؿاوي*ًا ؾلُان البر 

 ؾُضي ٖبض ال٣اصع الجُالوي()

 مدمض هىع اعماشخي() ؤٍ مً الخب الكىاشخي*ظاع ٖلّي و َػى و ٧اصوي بالجُىف 

  
ّ
ب إلاكغّ اال٨ٗبت  ىمىل*ر في نالة الىبياؾد٣ُٔ ًا هضًم ٦ث ُّ احالا ٞت َه َ  *ٍع

 *صخابهاوالغيا ٖلى 
ّ
 و ٖلُه ًغبدىامً نال

 ؾالمٞ٘ الا اق* ؾُضها مدمض ظاها عؾى٫ هاجج* الهالة و الؿالم ٖلى الىبي اإلاٗغاط 

 هىعٍ بهُج واهج

 الّهالة و الّؿالم ٖلُ٪ ًا الّىبي مدّمض*ال حكّى١ ٢لبي بل٣ا٥ ًا عؾى٫ هللا 

 ىا٥ڤم ُٖجي ًا ضةڤعا ىا٥ڤم 

167. EL-MAHERZI Ibrahim  

 (ابراهيم بً محمذ بً ععيب املحرزي) 

De Salé, né en 1924. 

 .337 م.، 3:8ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  الكُش ابغاَُم بً مدمض بً قُٗب اإلادغػي، قماؽ -

 الٟاسخي مدمض عزاء) ًا اإلاىلى جغخم ٣ُٞضها ألاؾخاط*ال٣ُٟه الٟاسخي مدبىب في بالصي ،

2::3) 
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 ٪ُٖض الاٞغاح والامجاص ًا الخؿً ؾبِ الخؿً ولض ؾُضي ُٖض ٖغق 

 في خما٥ ػوڤذ ًا مىالي مدمض*هبُٛ٪ ج٩ىن لي قُٟ٘ في ًىم الجمٗت 

 ٖلى ؾالمت ؾُضها السامـ ًا الؿالم*في ظىاح الؿالم مدٍى بالؿالمت 

168. EL-MASMOUDI Mohamed (محمذ املؾمىدي) 

Poète fameux du 17e siècle, originaire du Tafilalet, il succéda, 
dit la tradition marocaine, à El-Maghraoui et inventa une nouvelle 
formule pour composer appelée « Agbah » ou « Goubahi » (El-Fasi, 
Maalama, I/1, p. 69-81). Il affirme avoir été aussi l’élève de Saïd 
El-Mendassi au Maroc. 

- Aubin, p. 342-343. 

 .68 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

 .271 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .367 م.، 446جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 *ؤ اللت الهُٟا*مهاب مً زُال٪ وكٟى*و ه٣ى٫ في بُاث اوكاصي*ًا ؤم السىاجم 

 (483-:47) الهُٟا() للي ٖك٤ُ ٞاًً ًغوح اًال ًلج بلجت*ٖمضا

- Pellat, p. 233 et p. 239. 

 .3:و  99، 71، 66، 38 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 (237-236) ًامىت 

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 (65-64) صًغي للمٛغوم ُٞ٪ قٕغ هللا*ڤىلى لُامىت تهلُل الٗشماوي 

- Guessous, anthologie : 

 ٢ىلى لُامىت (Yamna) (39-44) 

 .251-:24 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -
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Nous avons de ce poète : 

  
ّ
ٟغ*والا

ّ
ضي هاع ٞاَمت*زض الىعصة ؾابٜ الك ي ٧ىاث ٢لبي ًا ٖو

ّ
ًا٢ىث في  ؤها ال

 ٢ّبت ؾلُان

  ض  ًا مدمىصي*هغوي مً ػمؼم*ًا الٗغبي ًا بل٣اؾم*قا٤ً هؼوع٥ والدجغة هٍؼ

م
ّ
 وؿل

 م بىبُ٪*ًا ًخىّؾل مً ًسُب قااخ ت() بؿماح ُٚصىا ال٨غما ٦ٍغ ُّ  الّؿماخ

 اوي*ٖالجُجي خّب٪ ٚؼالي ًا ًّ  ؤَامى هللا زاٝ ًمىث ال الٗك٤ُ بغيا٥ صاوي  م

 ًصًغ اه٩اص* ٧ل مٟجي ًا اوظىص ٖلي عوٝ زماصي* مهباح الىالي ًا م٨ىاؽ يام 

  بً ِٖسخى الهاصي() الٗبُض ظملت مً مغاصٍ*وظٗلجي ل٣لبي

  ٚحر اهاًا* *مدبىبه ًا اَل الهىي ًدُُه الا ػاٍع اإلابلي بالٛغام ٠ُ٦ جخ٣ىي هاٍع

ب هاسخي ما ػاعووي  الجاع() ٍٚغ

  ذ هغاعي ل٪*ًا الي ٚلب الىىم ٖليىص بڤالف ًا الٛؼا٫ الؼ 

  جد٨م ًا ال٣ُٟه ؤ٢اضخي اَل الهىي ل٪ صُٖذ الباَُت قماللي*بُجي و بُجها

ُت  بالكٖغ

 ؤٍ ٖلي مً الهىي قٗلذ هاع اقىاقي ما بحن الٗكا١*قٝى ؤ ؾاقي اإلالُذ ٖاق٣ه 

 جيؿب ) ؾغابت() ال ج٨خم ًا ؾا٦جي َىي*بحن ابُا٫ الهبر ُٖض ؾغ٥ للي َى لبِب

 ؤًًا إلادمض ؤبى ياص البساعي(

 مدبىبه ًا اَل الهىي ًدُُه بال ػا* *٠ُ٦ ؤهاي اإلابلي بالٛغام ٦ُٟي ًخ٣ىي هاٍع ٍع

 ظٟاووي هاسخي ما ػاعووي

 ى ٖىا٢ت*باف جبرص لُٗت الٟغا١  بال مكِذ ًا َامى عبىا ًالقي*و ه٣ُمىا ؾاٖت الَؼ

 جيؿب ؤًًا ألهجاع()

 ي ؤها
ّ
ل خبُبىا الهاصي خب ٞىاوي ال ًّ ي اإلاٟ

ّ
 وخكه ٞاى ٖل

169. EL-MBARKI Driss (دريط املباروي) 

De Salé, 20e. Elève de Benali El-Mesfioui. 

 .335 م.، 3:5جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -
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 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 زحرة() ههغو الباَُت ؾلُاوي جاط الّغٍام زحرة*زًٗى وباٌٗى للخؿان هللا هانٍغ 

(97-98) 

 *هاع*مً ؤعى اإلاسخاع*ػعجىا م٨مى٫ الهىعة  الخمض هلل ًٖ ؾالمت المت الَا

 مدمض الكاٞ٘ الامجض

170. EL-MCHARFI Mhamed (امحمذ املغرفي) 

D’une famille de lettrés d’origine algérienne (Mascara) installée 
à Oujda et Fès. 

 .382-381 م.، 459جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  زىاجت*ٖالجُجي وٗمي ًىم اظخمٗى السىصاث*ُٖٟي بغيا٥ ؤباقت الّغٍام

 (2:4-2:2) زىاجت() بمباث*هاع٥ فى ال٣لب ڤضاث

 :  له

  ُٜؤجاي خلى وخال٫*٦ب قغابه ما ُٞه ٖغبُت ًدلى لي*ًا الي وال٘ بال٣مها٫*ن

 ل٨الم ال٣ٗا٫

 جيؿب ) ؤ اَل ػماوي مضا اًام صوػهاَا في قان*ما ًضوم بال عّبي ما جضوم اإلاؿالُت

 ؤًًا الخمغ الغاؽ(

  ى الضهُا َما ال٨خىب وع٧ىب السُل هؼاَت*واإلاا٫ والبىاث وال٣ماف و٦ِؿان َػ

 الغاح

  ان*ما حؿخى مً ٦ِؿان ٧ل ًىم ٞغاظت*ؤجي و ظُب الهُٟاث الاًام بال جٍؼ

 بؼوط*ب٨غاًغ ٖلى الضمىط

171. EL-MDAGHRI Ahmed ( أحمذ الياصين املذػري) 

Du Tafilalet, 19e. 

 .341 م.، 421جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، الٟاسخي -
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 :  و له

 وطزحرة ٦جزي  وكضي* صعتها ٞاَم مجضي*ًا الهاقمي الّىبي ٖلى والّؿالم الّهالة 

 وؾالح

172. EL-MDAGHRI El-Thami ( التهامي املذػري) 

Le plus grand poète érotique du melhoun au Maroc. Il était le 
compagnon du prince Sidi Mohamed Ben Abderrahmane 
(1859/1873). Mort en 1856. 

- Sonneck, Chants arabes, pièce n° 14, tome I (texte arabe, p. 36-38) 
et tome II (traduction, p. 75-78) :  

 بىا ظبالي  البخى٫() ٧ان ْجي في الٗهض ًُى٫*ًا البخى٫*ؾإ َا٫ بُا هجغ٥ و جٍغ

- Fischer : 

  والكامت والسا٫  الجالع*قهضو بحن بال ٞىِذ و مًِذ مً الىظىت و زالها زضوص

ام َامى و َىُت  (24-21) الباڤي() والكٟغ*ؾلبخجي في الٍغ

- Dermenghem-El-Fasi, L’abeille (traduction de la « الىدلت ») : 

voir le texte ci-dessous. 

اع، بسىقت -  :  ٦خاب هٟذ ألاَػ

  ال٩اؽ مً ٚحر ٚضع ٧اؽ الغاح إلاتى و اهذ ٣ٖل٪ ناحي* و ؾم٘ ما ٢ا٫ الىاؽ في

 (211-8:) الهاحي() مؼاخت* و اؾم٘ مجي طا الىهُذ

  اٚىم نبىخ٪ ًا هضًم و ؾُاب*عيُ٘ ال٩اؽ و َُاع في مٛىاَا*ال جغحي ًا ؾاقي

 (215-211) الهبىحي() ٦ب و اعي عبي ٟٚاع

  ا١ ٖالط اع* ًا جٍغ ا٢ُٟي ٢ُٟي ًا الؼاَُت ٚجي باإلااًت ٖلى الغضخى ٢ُٟي مً لَؼ

 (:21-215) الىدلت() ُٞ٪ َمت و ٞساعة٧ل يغ* ًا بيذ 

 ُاب* ؾا٦ى٪ ؾُضي ولض الؿا٦ىحن َُبت  ًا الٗغنت نىلي نىلي في َُب الَا

 (223-:21) االٗغنت()

 :  ٦خاب الخب و اإلادبىب، بسىقت -

  ًا ُٖىن اإلاهغة ًا ؾابٜ الكٟغ ًا الجضي الهُاح ًا َاوؽ بحن صواح ٢مغ واحي* ًا

٤ ًا   وؿبه زُإ لبن ٖلي الكٍغ٠() (239-243) عاخت٢ًِب الُاؽ ًا السض الكٍغ
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  (291-294) ال ٌُٗض ٞغا١ اإلاٗكى١ ًا الٗكا١* بٗضما ٖى٣جي حٗىا١ الم مغقى١ 

 زُإ إلاباع٥ الؿىسخي( اوؿبه)

- Dermenghem-El-Fasi, Poèmes marocains, p. 99-104 : traduction 

de « الضالُت ». 

- Dermenghem-El-Fasi, Un poème marocain inédit : « Les 
Buveurs », in l’Islam et l’Occident, Cahiers du Sud, 2:58, p. 343-348 : 

traduction de "السماعة". 

 .75-74 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

 جغظمت(.) 761-754 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .7:، 6:، 79 م. ،في ؤلابضإ الكٗبي، ظغاعي  -

، 4:، 3:، 91، 85، 84، 82، 81، 48، 47 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

نىعة ليسست ) 448-447و :25، 252، 246، 221، 218، 216، 211، ::، 6:

ت ل٣هُضة "الباڤي"(.  مسَُى

 .88و 87، 71، :6 م. ،ؤصب، ظغاعي  -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  غ الجالعة*و بحن الىعص ٢ىؽ و جٟاح و ٢دىان و الغزام و الخضاعة* و الٓلُم و الَؼ

 ٚحر ٧املت() (77-72) الجالعة() الكىاًغ* و٢٘ ًٖ ٖاوسخي ٢داعو 

  ال هضعي قغوَها و ال زمغ*و ال َاؾت و ٦ىذ منهي ؾلُم ما وٗٝغ ًا زىاعي*٧اؽ

 (226-233) السّماعة() في خًغة السماعة

  َاح ٖلى هسلجي ًا خًاع* و عظ٘ لي جخا و ٢لذ ؤؾاقي َاث لي ال٩اؽ اٟٚل

 (248-253) الّضالُت() ناع َغبان ظهاعةو ؾل٪ عاؾه  الٟمها٫ بالبُغ*

  ى في بىاث ٢ماف وعوى و الٛاوي* و الىجغ و ما٫ و السُل و اإلاىاعة و قبان* و الَؼ

ى() ٦ِؿانو   (.avec notes) (2:2-292) الَؼ

  ًا الًم خالي مداًجي ٖى٪ ما ًسٟاوا*زضي في خالت وزض مً نهىاَا عاوي* وظىتها

 (334-338) ال٣ىاوي() وزالها ٢لبي مً الهىي  هاعي 

  الم مغقى١() ال ٌُٗض ٞغا١ اإلاٗكى١ ًا الٗكا١* بٗض ما ٖى٣جي حٗىا١ الم هغقى١ 

(33:-342) 
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 *اع ٟت وػَاي ًا ولٟي وصهضوي ٢ُٟي مً لَؼ ا١ ٖالط ٧ل  ٚجي ًا قامت الٍٓغ ؤجٍغ

 (278-384) الىدلت() يغ*ؤبيذ اإلال٪ لُ٪ َمت وجماعة

 ٓل م٘ اللجام مؿ٨حن ٣ًضص ؾا٫ ٖىصي ضي* هباث هغسي ٍو  الٗىص() ًٖ ٖو

(3:8-413) (avec notes)  

- Vocke, p. 85-103 : transcription phonétique et traduction en 

allemand de «الىدلت » (l’abeille). 

 .245 م. و  244 م. ،هٓغة، الٟاسخي -

 :  صاوص بً ٖمغ -

  (:8-86) الجافي() لكٟاع*خاػ ٣ٖلي و عمى طاحي بال عظٕىما إلا٣ؿم ٢لبي مً ؾُٝى 

 .39 م. ،2 صًىان، اإلالخىوي -

 .65م. و  24 م. ،3صًىان ، اإلالخىوي -

- Pellat, p. 233-234 et p. 237. 

 .342 م.، 422جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

، 49، 47، 46، 45، 41، 39، 36، 34، 33، 29 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

4: ،53 ،74 ،81 ،246 ،247 ،254-261 : 

 ٍالغبُُٗت() ما ب٣ى ٚحر هللا و عاٍ للجزاَت*ظاص ًا مدبىبي ٞهل الغبُ٘ بغيا 

p. 168-169 : extraits d’El-Bagui.  

- Ababou, et-Thâmî l-Mdeġrî, I.Etude, époque historique, 
biographie, textes traduits (20, 39 et 81), glossaire et bibliographie / 
II. Le Recueil : il contient les textes suivants avec leur transcription 
phonétique et des notes : 

 الّؼَى في ابىاث وقّبان*واإلاىاٍػ والسُل وماًت الىجغ والٛاوي* وال٣ماف :  الّؼَى

 (46-:2) وعوى و٦ِؿان

 ىبت
ّ
ىبا*الّخظَُبؤها ػڤذ ُٞ٪ آ طَب :  ػه

ّ
 (53-47) آ ؾلُاهت الىالٗاث ػه

 يب يب:  ٍػ ي بحن الٗىاوـ عڤابىو *هللا ًىهغ ٢ّض٥ ًا ٍػ
ّ
 (58-54) َٗل

 البت
ّ
ى٪ :  الُ ؿبت الّىاؾبت *ختى خبِب ما ٚاًب ًا ولٟي ٖلى و ؤها امؼاوڤ في ٍػ

ّ
الي

 (67-59) خبِبى
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 تي و :  زّضوط ُّ ام ٚؼالي تهُاجي*طاث البها و اق٣اًا و اؾباب ٦ اجي*ؾلُاهت الٍغ َّ الى

 (76-68) بىؾالٟحن زّضوط

 جذ *مً بُ٪ ٢ا٫ لي ٢لذ الخاّظت:  الخاّظت ُّ خاّظت بدىاظب ه٣كاث َ

 (82-77) ظٗباتها زغوط ٖلىط*ٚىاهجو بسضوص واهجت *الامىاط

 امت و *بىوظىاث الىّياخا*ههغو عاًت ال٨ٟاح:  2َامى
ّ

ٟغ و السا٫ و الك
ّ

الٛىج و الك

ّباح *َامى ًا
ّ
 (:8-83) ٢ىث الّغوح الظ

 زض الك٤ُ٣ *ولٟي نبُٜ اللماح*ههغو ًا ظم٘ الباَُاث مهباحي:  ٞغوح

 (94-91) ولٟي اإلاال٩اوي الٛؼا٫ ٞغوح*بىهاخت

 الّضّواح() عابدت ً ً الّضّواح*اُٖٟي ًا الٛؼا٫ عابدا*ًا ٖحن الّضامي :  ٍػ ٍػ

 (:9-95) الّؿاعخا*ًا َاوؽ في اصواح*ًا بضع يىي ب٩ىا٦به ويُذ

 اح:  عاخت ُّ لُم آ ظُض الؿ
ّ
ًا ٢مغ *آ َاوؽ بحن صواح*ًاُٖىن اإلاهغة ًا ؾال٠ الٓ

٤ُ٣ ًا عاخا
ّ

 (9:-1:) ؾاحي* آ ٢ًِب البان آ زّض الك

 ىامذ() 2 ٞاعخت
ّ
مـِ في الاصواح*ڤلىا لهبُٛت اللىامذ:  نبُٛت الل هًً  ًا مهغ قغوص  *آٚ 

ت الُاًذ*في البُاح
ّ
ضي ًا الل ي ؾّما٥ ٞاعخت*اٞع

ّ
 (217-::) بالل

 ىبت *َما الٗالط والاٞغاح*َما ٦جز ال٨جز و الّىجاح*َما الّغباح :   3 ٞاعخت
ّ
َما الّغباح*ه

 (224-218) والّغٍم ٞاعخا

 ّبت و الّضّواح*صّؾُجي جدذ السال٫ بحن نهىص٥ اإلاالح:  4 ٞاعخت
ّ
ونهُضاج٪ *و الل

اخا ّٟ ىوي ُٖىه٪ ًجغخىوي ًا ٞاعخا*ج  (234-225) زٟذ ٌكٞى

 و *و الّهبر هًا٫ و الجٟا هاع لٓاٍ ٦مُضا*َالذ الُٛبت ًا مؿٗىصة:  2 مؿٗىصة

 (244-235) الٛاًب م٣ٟىص

 ؤها ؾٗضي مً ؾٗاصج٪ *ڤىلى إلاؿٗىصة ًا ؾٗىص ٧ىا٦ب الؿٗاص:  3 مؿٗىصة

 (253-245) واهذ ؾٗض الؿٗىص واهذ َال٫ ؾٗىص*واهذ مؿٗىصا

 ىمان *بمالمه خّغم لي الّؼاص*و الالًم باإلاالم ػاص*ؤها اإلاكغي بال مؼاًض:  ػاًضة
ّ
 الل

ّ
٠٦

 (:25-254) ًبلُ٪ بدب ػاًضا*لحن ػاًض

  غة حرو طابل الاقٟاع:  2َػ اع*آ اَػ ُّ  (265-261) ٖالجي مدبىب٪ ًبرا*آ قٗإ البضع الؿ
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  (:26-266) و ال ڤمغا*في البها ما ٦ُٟ٪ ّٚغاع*آ اّمُىا باقت الاب٩اع:  2اّمىا 

  غة غي و :  3َػ ىع َػ ت َػ
ّ
اٍعآ الل غ*اَػ غ آ اللت َػ نلي نلي ًا هجمت *ب٪ الَؼ

غا  (281-271) الَؼ

  غة ٟاع:  4َػ
ّ

ا ٚؼا٫ و ال َاوؽ...*الىظُبت ٞسغ الضاعا*ههغو طابل الك َّ  مً ال حكبا

غا)  (289-282) ؾ٣ِ آزغ الكُغ(*ػعٝ الّؿال٠ َػ

  غة َب الّهافي في :  5َػ
ّ
ؾّبتي و ڤغختي و مداوعي يُا البضع الّؿاعي *ؾب٨ُت الظ

غا  (295-:28) الّغٍام ولٟي َػ

  غة اعو :  6َػ غة بُُب َػ غة هجمت الّؼَغا *و ال هٓغث زّض في َػ  ما هٓغحي ٚؼالي َػ

(296-299) 

 ت ض ٍػاعحي السُِ*ڤىلىا لٛؼالي الخاهُت:  مُىا الخاُه ٖلُ٪ آ اللت جڤُعي مً ٗب  *ٖاع 

ُت
ّ
ّٟ٪ عباَي*واهذ مُلى٢ت مٗل  (2:6-:29) واها مغبٍى ال مًً 

  ىت الٟٗل() 2البخى٫ ي في ال٣ى٫ :  ٍػ
ّ
ت قٕغ هللا مٗا٥ ال جىل

ّ
صّر *ڤىلى للبخى٫ الل

ىت الٟٗل  (314-2:7) ال٣ى٫ ًا ٍػ

  ىهغ٥ ًا اّمىا :  البخى٫ و اّمىا  (321-315) ٍضوم ّٖؼ٥ ًا الٛؼا٫ البخى٫ و هللاً 

  ا٫*ؾحر ؾحر آ مغؾىلي ؾا٫:  3البخى٫ ّٟ ؼا٫*ًٖ مغاؾم ظُض الج  البخى٫  ٖاوسخي اٛل

(322-326) 

  ا٫:  3اّمُىا ّٟ ٢ّض الّغٍذ *ههغ هللا ظما٫ باقت السىصاث اّمىا الباَُت عمڤاث الج

االو عاٞضٍ َغقىن بحن زُل *َٗض٫و ًمِـ  ُّ  (335-327) ز

  بىا و ًا البخى٫ *ؾاٖت َا٫ بي هجغ٥ *٧ان ّْجي ٞالٗهض ًُى٫ :  4البخى٫ جغٍّ

 (343-336) ظبالي

 ت ُّ ب
ّ
ه ٖالجُجي هبرا ًا:  زىڤت الل

ّ
ا لل ُّ ب

ّ
اخحي ًا الّغٍم و ؾالي ٖلى ظغاحي *جىڤت الل

 (349-344) ؾالي

 م ىت ال٣اما:  مٍغ م*اڤلىا لٍؼ اٖخ٣ي الّغوح ًا٥ اَّل الّغخمت خ٤ّ *بىؾالٟحن مٍغ

 (357-:34) ًغخامىا
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 ذ الى٦غ م٘ خمامها*اههغوا اههغوا بىؾال٠ الّضامي:  2 ٧لشىم مت جىاٟل ُّ واؾمها  خم

 (362-358) ٧لشىم

 ىم
ّ
ىم*ظُذ مؼاوڤ مً زّض٥ آ الّغٍم خلُما لُ٪:  خل

ّ
 (368-363) بّغصي هاعي ًا خل

 ًم الف جلىم:  قامت(و زا٫ ) ٧لخىم
ّ
 اإلاالم*آ الال

ّ
ما جخذ مً *عح ؾالم صٖجي ٠٦

 (377-369) قاماو بحن زا٫ *ٚغامي

 اٖت ًا َُما*ػاوڤ في خغم٪ ا٢بلُجي زضًم:  َُمت
ّ
ض ٖلى الُ ُّ  (386-378) ٖب

 (392-387) ما ه٣ضع ٖلى لُامى*ًا َامىظِل الٛغام :  3َامى 

 غة الّؿ٨غاجُت غة ولٟي :  َػ غا* َػ صام هللا بها مداؾً الّؼَغا ٢ّض السحزعان ٍػىت الاؾم َػ

ا ُّ غة جاط الٗىاعم الّؿ٨غاج  (:39-393) عاًت الّىهغ*َػ

 ىمت ما *ؾلُان ٧ل خؿان*ههغو اؾباب ُٚىاوي:  الهاقمُت
ّ

ت َك
ّ
َظً٪ الل

ا ُّ  (3:8-3:1) ّٖؼَا ٖل

 ت الّهضع صّؾُجي ًا الٛالُت *ؤها ظُذ ػاوڤ في طا الّؿغبت الّضاَُت:  الٛالُت ُّ في ٢ب

ا ُّ  (415-3:9) ٖل

 مً *قاّباو َل٨خجي ٖؼبت *ؤها ٖكُت الجمٗت قاب قبابي:  ٖكُت الجمٗت

 (424-416) قاَضَم ٌسسا بكبابى

 وي ٚهجي ظاًذ*عماوي بحن الاصواحو *َّؼوي وخك٪ ًا مهباحي:  اإلاهباح
ّ
ما *زال

 (434-425) ٦ُٟي مڤغوح

 بُاى ؾغواله *ٚحر ظلب الّضامي ؾّغاح*ال مً ًجاوب بالّخٟهاح:  ظلب الّضامي

 (:43-435) ٚحر ًلىح

 مً طَب زضوص٥ الىيُدت هاع *صّواخ٪ نا٫ ٖلى الّضواوح*بىصّواح:  بىصّواح

صخحر 
ّ
 (:44-441) الّى٣ُذو الد

  ًمو *ما في الٟغ٢ت نالح:  ما في الٟغ٢ت انالح
ّ
ما *ما ظّغب مغجاح*٣ٖله ؾاحي الال

 (458-451) ه٩ىي بالّىجلت الجاعخا

  (465-459) اظض لِؿحر٥ بؿغاخى*َا٫ مِؿىع٥ ما ٖىضٍ ؾغاح:  اإلاِؿىع 
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 اوي بكٝى *ؤها ظىِذ الّىاع ل٨بضي:  ظىِذ الّىاع ل٨بضي ًّ مً لهُب السّض ال

ماص
ّ
 (477-467) الش

  م مغقى١
ّ
اڤ:  الال

ّ
بٗض ما ّٖىڤجي حٗىاڤ الم *ال ٌُٗض ٞغاڤ اإلاٗكىڤ ًا الٗك

 (489-478) مغقىڤ

 ب الڤي:  آ اإلاىلى الڤي باف جبرص هاع *الڤي الڤي وٗاوصوا ّٖىاڤا*آ اإلاىلى الڤي الڤي ٢ٍغ

 (497-:48) الاقىاڤ

 اڤ*ٚغام خبُبي باڤيو *مٟغوڤ بال اجٟاڤ:  مٟغو١ بال اجٟا١
ّ

 *في يلىعي عق

 (4:2-498) مداوع وؾِ الجٝى خاعڤاو 

 ًٟڤلبي بؿُٝى الكٟاعما إلاً :  الج ٘
ّ
 ( 511-4:3) عمى طاحي بال عظٕىو خاػ ٣ٖلي *٢ُ

 مً ي٤ُ *ججغح مً بُٗض بالّىها٫*آ هاسخي الٗحن الخغقت ٢ّخاال : الٗحن الخغقت

 (517-512) الّىِكان جغمي هبال

  بىؾال٠ جىڤت الهال٫*آ مغؾىلي اّصي ؾالمي لٛؼالي نابٜ الاهجا٫:  اإلاغؾى٫* 

 (523-518) ٖلىاوي لها جىّنلىالبها و ؾلُان الّؼًٍ 

 ت باوي باوي ًا الباَُت باوي:  باوي
ّ
ل
ّ
ي اإلاداوع *اخحي مغاؾم م٩اويو *ڤىلىا لال

ّ
الل

 (529-524) َى٫ الُٛبت ما ڤضعث ّٖىىو 

 ع*و زالها و هًِذ مً الىظىت و قهضوا بحن بال ٞىِذ :  الباڤي
ّ
امت و زضوص الجال

ّ
الك

ٟغو السا٫ و 
ّ

او ؾبابي في الّغٍام َامى و *الك ُّ  (539-531) َى

 لهم ال٨خاب عّص لي الىظاب*ؾحر آ خمامىا للبهجت قىع الاخباب:  الىعقان ٜ
ّ
 بل

(53:-548) 

 عة
ّ
عاو بحن الىعص :  الجال

ّ
لُم و *الّؼَغ والجال

ّ
اح و الّغزام و *الخّضاعاو الٓ ّٟ ٢ىؽ و ج

ىاًغو 
ّ

 (:56-:54) زغظىا ٖلى ٖاوسخي ڤداع *الك

 ال هضعي و *ال زمغو ال َاؾت و ٧اؽ *زّىاعي ٦ىذ منّهي ؾلُم ما وٗٝغ ًا :  السّماعة

جها ما بحن السّماعا  (582-571) خّتى ل٣اووي شخي ُٖىن ؾ٩اعي *جضٍع

 ولٟي ل٪ *ما ظغاث لخّض في هاؽ الٛغام*٢ّهت ظغاث لي ما اٖخاَا:  ال٣اضخي

 (595-583) صٖاوي
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 م الّهىٗت مً بّغ العجام:  الدّجام
ّ
اب٘ *حّجام الباَُت حٗل

ّ
ٖمل *الىقامو نى٘ الُ

م*قٛل ظضًض  (5:4-596) ما ججّز٫ ٖمٍغ في نهىص مٍغ

  اي شخي ق٩ى بهجٍغ شخي بالّخحهان شخي بٗك٣ه :  الّضًجىع
ّ
٩

ّ
شخي *ٚغامهو قٝى الك

ت للُل ًڤُم ًّ  (616-5:5) بالٟغڤت شخي ظاًب الهض

  زّض مً نهىاَا و زّضي في خالت *آ الالًم خالي مداوعي ّٖى٪ ما ًسٟاوا:  الڤىاوي

 (628-617) ٢لبي مً الهىي  زالهاو وظىتها هاعي *عاوي 

 ًضخّي *في ظما٫ نىعة الخؿان*البها الّٟخانو صام هللا الّؼًٍ :  ؾُضي خؿ

ً*الُٗان  (634-629) َّب ال٣لُب*ؾُضي خؿً نابٜ الكٍٟغ

 تي *صام هللا ظما٫ نىعج٪ ًا قاصي:  ؾُضي مدّمض ىًا ٚؼٍّل ٌؿلب مً ظا *مغاصيو آٖ 

ضو ُّ ٖحن خاؾضو*ًه  (642-635) ؾُضي مدّمض*ػهجاع في 

 ل ل ؾباوي:  الٛؼٍّ انو *آ الّؿاًل قاٞذ ُٖجي ٚؼٍّ
ّ
ما بڤاوي *قٗل في الخكا هاع بال صز

او *ما بڤاوي ٖلى ظماع السّض اإلا٨ىىن  ًّ  (649-643) الٗحن الّهغص

 ُاع في مٛىاَاوانُاب عيُٜ ال٩اؽ و اٚىم الّهبىحي ًا مضًم :  الّهبىحي ال *الَا

اع ّٟ  (:65-:64) جغسي للبرهِـ ٦ّب واعي عّبي ٚ

 َبُت
ّ
صخاع:  2 الظ

ّ
َبُت زضوصَا مً طَب الد

ّ
جام ٞى١ *ق٠ الظ

ّ
عزاث نغوٕ الل

ُان حٛحر  (673-661) وٗىحها قڤغة مسىشت مً زُل اإلاىهىع *الَى

 َبُت
ّ
ًّ ٖظعا:  3 الظ َبُت جاڤذ مً حجبت ٦

ّ
ا مً زالو *ق٠ الظ َؼ ًڤضي ًبًر

صخحر
ّ
اعا*خلي الد

ّ
 (682-674) زجلىا مً يّحها ُٖىن الّىٓ

 بىظىص الٟجغ م٘ ٖغوؾخه اٚضع لي *ا٦ّب آ ؾاقي ا٦ّب واعي لي زمغ َُُل:  الّىجمت

 (693-683) َظا ٖغؽ ٦بحر ا٦ّب واعي هٟجُىا الهى٫ *٢مها٫

 ما *اٚىم نباخ٪ بحن اإلاالح آ ؾاقي ٧اؽ الّغاح َاث هغوي مً عاخى : الّهباح

ام الّٗؼ ڤاَىت ما ٖؼمذ بغخُل  (6:6-694) خّض ٍع

 زاَا*ظاص ًا ابً ؾُضي ٞهل الّغبُ٘ بغياٍ : الّغبُُٗت
ّ
 ما ب٣ى ٚحر ًا هللا وعاٍ للج

(6:7-717) 

 مـ َابذ السمغة ا٦ّب الّغاح:  2 الّؿاحي
ّ

م الٟجغ َاع ٚغوب الك
ّ
 *ا٢ىم آ ؾاحي ٖل

 (726-718) ما ٠ُ٦ الّغاح بحن اإلاالح مغاخا*بىظىص الىظىت الىاضخت
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 وكىة الّغاحي*اعاصٝ وازل٠ شخي ا٤ٞ آ ؾاحي َا٥ ٞىجال٪ اٚىم :  3 الّؿاحي

 (736-726) يإ ل٪ اظم٘ الّغّي بىهاخا*واؾ٨غ بىظىص اإلالُذ

 اعو عظ٘ لي جخا و ٢لذ آ ناح َاث لي ال٩اؽ اٟٚل :  2 الّؿاقي ًّ لجي ًا خ
ّ
 *هس

٪ عاؾه *َدذ ٖلى ال٣مها٫ بالبتر
ّ
 (749-737) ؾاع َغبان ظهاعاو ؾل

  اٚىم باقٗاع ٦ً خغبي ٖا٤ًو *الّغماقياؾ٣ي ٚاؾ٤ و اقّمغ آ ؾاقي :  3الّؿاقي* 

 (762-:74) اوڤٔ الّؿاحي ًا٥ ٤ًُٟ

 ُاب:  الٗغنت ب٪ ؾُضي ولض الّؿا٦ىحن *ًا الٗغنت اٞغحي نلي بُُب الَا ُّ َ

 (:76-763) َُبا

 ٍغٟت :  الّىدلت
ّ
ا١ و اصهضوي و اّٚجي و اػهي و انلي ًا قامت الٓ اع*ًا جٍغ َػ

ّ
ا٢ُٟي مً الا

 (785-771) جماعاو ٖالط ٧ّل يّغ*ًا بيذ اإلال٪ مل٪ َّمت 

 اونل في خٟٔ الامان *اّٖى٫ آ ولض خمامي لالخباب جّضي ٖلىاوي:  ولض الخمام

 (799-786) قىع هاؽ مضٚغا

 مغاو قّختها عظا٫ و بٌُ في ٌُٞ *٠ُ٦ جغ٥ الهاقمي مً َٛا في ال٣ٟاع:  ؤڤضا٫ 

(79:-7:6) 

 َالل٪ جاڤ في و *خهذ بٗض الجٟا ٞال٥و *هاصي هاصي الُىم ٞال٪:  مباع٦ت

ض ٖلى الّغضخى وفى ل٪و *الاٞال٥ ي تهىي مباع٧ا*الٖى
ّ
 (815-7:7) بالل

 ؾُضي مىالي *الكٍغ٠ الُٟالليو ٚاعة آ مىالي اصَعـ بً اصَعـ :  مىالي اصَعـ

ٍغ٠ الُيبٕى زّها٫
ّ

 (824-816) ٖلي الك

 ت الم الٗلىٍّ ام بحن اههغ :  الٖا ت ًا اّٖؼ الاقغاٝ ًا يٚغ هللا اٖالم٪ الٗلىٍّ

٤ُ *اقبا٫  (834-825) ًا بدغ الجىص ًا الُا٢ىث الٛالي*الٗض٫و آقمـ الّخٞى

 ت ُّ مان*و ناُٞت و بها٥ مً قهض ظباخ٪*نٟى :  ٢هُضة مضخ ت مً بَغ ُّ  نٟ

ا ُّ ت مً وؿبت ٢غق ُّ  (843-836) قهضة مً َُب مهال٪*قهضة مهٟ

 ه الخمض
ّ
ه :  لل

ّ
مٟخاح السحر *٢اجذ البِبان بمٟخاخى*الخمض ظاص مً َى ّٞخاحلل

 (851-844) الّغخمت الّٟخاخاو الّغضخى و 

  ب ًا َال٫ مً ٧ل ٢ُغ ملمىح:  مضح الّغؾى٫ ُّ ٦غ ًا ابَى
ّ
ب الظ ُّ ًا عخمت في *آ َه ًا َ

 (:85-852) ٌؿٗض مً عا٥ ًا اإلااحي بلماخى*الاعى ؾاًدا
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 هجا٫ ظغصٍ ظغصة مخّٛىجت صٖاظى*مؿّغطظىاصي خاجي و َاط وظضي :  الجىاص 

(861-865) 

 ضي:  الٗىص جام مؿ٨حن ًڤّضصو هباث هغسي *اؾا٫ ٖىصي ًٖ ٖو
ّ
-866) ٍباث م٘ الل

873) 

- Poèmes apocryphes :  

 ت ا:  الّؼٖغٍّ غٍّ  (878-874) ب٣اث في م٨ىاؽ الخمغاث*زاَغي ؾلبّخه ًا ولض ؾُضها ٖػ

 ها باف ٧ىا:  خلُمت
ّ
تها مً ٖحن اّم الّخُىر *اؾباب ٖضاميواها *الّىاؽ ٧ل ت ٧ٍى ُّ ٦

 (886-878) خلُما

 ٖغؾ٪ ًا ّٖؼ الاقغاٝ :  ابً ٖبض الغخمان بً ؾلُمان() ٖغؽ مىالي ؾلُمان

  (896-887) ٖغؾ٪ آمىالي ؾلُمان*ٖغؽ مباع٥ مؿٗىص بالّؿغوع خُاوي

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ت باوي
ّ
 (56-55) الل

  ُٖٟي ٖلى الٗك٤ُ الٟاوي ًا *الُاؾمحن*الّٛغة م٘ الجبحنؤها ظُذ ػاًڤ جدذ

ت ُّ ىت الّؿم  (58-57) ٍػ

 ى٪ ًض٧اع*ؤّمُىت باقت الاب٩اع  (64-63) اّمُىت() ال ٢مغةو *في البها ما مشل٪ ّٚغاع*ٍػ

 اٖت ًا َُمت*ػڤذ فى خما٥ ج٣ّبلُجي زضًم
ّ
ض ٖلى الُ ُّ  (225-223) َُمت() ٖب

  تي الهال٫ الىّياحيو ُّ جاط الهُٟاث ٖاعمي بىهجالث *ؾلُاهت اإلاالح*اؾباب ظغاح ٦

 (227-226) الّغاخت() الّغاخت

 ًم فى اإلاالم ػاصو *ؤها اإلاكغي بال مؼاًض
ّ
ىمان الًً *بمالمه خّغملي الّؼاص*الال

ّ
 الل

ّ
٠٦

 (:22-228) ػاًضة() ًبلُ٪ بدّب ػاًضة*ػاًض

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 225-229, texte arabe et notes 
de : 

 الجًٟ() عمى طاحي بال عظٕىو ما٫ إلا٣ؿم ٢لبي مً ؾُٝى لكٟاع*خاػ ٣ٖلي 

 صًىان قٗغ اإلالخىن :، بل٨بحر -

 (28) ؾغابت() ؤعواح آعاسخي لغباٍ حكٝى بىصواح ًامىت ٖىڤ الكاصي 
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 ىت ال٣امت م*٢لى لٍؼ  ٖخ٣ي الغوح ًا٥ اَل الغخمت خ٤ ًغخامى*بىؾلٟحن مٍغ

م()  (49-48) مٍغ

  (52-51) الضواح() باف هلڤى ٖاوـ لبُاح*اهجال صواح ٞاَىت قماللي٠ُ٦ ظغي 

 (54-53) قامت() الىدلت 

 َضا *ٖغوؾخه ٖمغلي ٢ىها٫و بىظىص الٟجغ *٦ب آؾاقي ٦ب واعالي زمغ َُُل

 (87-86) ٞغح ٦بحر ٦ب واعا هٟجُى الهى٫ 

  ىم بكٗاع ٦ً خغبي ٖا٤ً*اؾ٣ي ٦دل الغماقيو قمغ آؾاقي وڤٌ الؿاهي وا٥ *ٚو

٤ًُٟ (:7-::) 

  ٤ *الُُاع في مٛىاَاو اؾُاب عيُ٘ ال٩اؽ و اٚىم نبىحي ًا هضًم ال جغحى للبًر

 (219-217) الهبىحي() ٦ب واعي عبي ٟٚاع

 ًٟ(222-221) الج 

 (227-225) الباڤي 

 الٛىج الضباحو الكٟغ و السا٫ و الكامت و *الىظىاث الىياختو *ههغو عاًت ال٨ٟاح* 

 (:22-228) َامى ًا ٢ىث الغوح

  ُان *الضَبُت زضوصَا مً صَب الدصخاعقٝى عزاث نغوٕ اللجام ٞى١ الَى

 (233-:22) وٗىحها ٖضعا مُهلت مً زُل اإلاىهىع *حٛحر

 ٢ض الغمذ ًمِـ *ههغ هللا ظما٫ باقت السىصاث مُىت الباَُت عمڤاث الجٟا٫

 (236-233) زُالتو عاٞض َغقىن بحن زُل *َٗض٫و 

 ٢بُت الهضع صؾُجي ًا الٛالُت ٖلُافي *ؤها ظُذ ػاوڤ مً صا الهغبت الضاَُت 

(236-237) 

  غي ىع آَػ اٍعو آاللت َػ غ*اَػ غ ٞضوخخه َػ غا*ب٪ الَؼ  نىلي نىلي ًا ٚؼا٫ َػ

(248-251) 

 ٍ(262-259) الغبُُٗت() ظاص ًا خبِبت ٞهل الغبُ٘ بغيا 

 ل ؾباوي ل() آالؿاًل قاٞذ ُٖجي ٍٚؼ  (:26-267) الٍٛؼ

 (273-271) َال٤ اإلاؿغوح 
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  (286-283) الڤىاوي 

  (291-287) الضًجىع 

 (296-292) ال٣اضخي 

  (:32-328) الم مغقى١ 

 ( 343-341) ٖاوسخي الٛؼا٫ البخى٫ *ًٖ مغاؾم ظُض الجٟا٫*ؾغ ؾغ آمغؾىلي ؾا٫ 

 :  3الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  مان*قهضة مً َُب و بها٥ قهض ظباخ٪*انٟى وانٟى وانٟى مً بَغ

 (25-23) الهٛحرة( الٗغنت) قهضة مهُٟت باليؿبت ٢غقُت*مهال٪

 ؾا٦ى٪ ؾُضي ولض الؿا٦ىحن َُبت*ًا الٗغنت نىلي نىلي بُُب لُُاب 

 (32-27) الٗغنت()

- Guessous, le melhoun marocain, tome I : 
* Lajfene (les yeux) (texte français) (57-62) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome II : 

* Le crépuscule (dijour) (texte français) (39-49) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome III : 
* El aïn el harcha (les yeux ensorceleurs) (texte français) (15-19) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome IV : 

* L’abeille (texte français) (17-26)  

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

  (55-48) ال٩اؽ٢لذ ؤؾاقي َاث لي 

 (84-77) ٦ىذ منهي ؾلُم 

 (7:-2:) ّٚضع ٧اؽ الّغاح 

 ٪(242-237) ٤ُٞ ًا ؾاهي َاث ٞىجل 

 (251-243) ؤؾاقي قّمغ ال٨مام 

 (294-287) ٦ب ؤؾاقي ٦ب ٦ب 
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 :  بؿخان، جىػوث -

 ههغو ؾباب ُٚىاوي*ؾلُان ٧ل خؿان*قامت زلُلتي َاقم ولٟي الهاقمُت 

(2:4-2:7) 

- Guessous, anthologie : 

 السماعة (les buveurs) (84-93) 

 ًٟالج (les yeux) (92-101) 

  الضًجىع (le crépuscule) (100-113) 

 ضي بال ههل*ؤها هٓغث ٖحن الخغقت ٢خالت مً ي٤ُ الىِكان جغمي *ظغحي ًا ٖو

 (114-119) (yeux ensorceleurs) الٗحن الخغقت() هبلت

 الىدلت (l’abeille) (118-133) 

  الڤىاوي (le gnaoui) (132-141) 

 الٗىص (le cheval) (251-258) 

 :  قهضة، بىدضو -

 (:23-234) الىدلت 

 صًىان لغزار:، َىبا٫ -

  بىا ظباليو ٧ان ْجي في الٗهض ًُى٫*ًا البخى٫*َا٫ بُا هجغ٥  (247-245) جٍغ

 *مداوع وؾِ الجٝى و ٚغام خبُبي باقي*في يلىعي عقا١*و مٟغو١ بال جٟا١

 (:24-248) خاع٢ت

ت اإلالخىن  -  :  صًىان، مىؾٖى

  ُب ًا َال٫ مً ٧ل ٢ُغ ملمىح*ًا عخمت في ألاعى آَه ًا َُب الظ٦غ ًا بَى

 (79-74) ؾاًدت*ٌؿٗض مً عا٥ ًا اإلااحي بلماخه

  ؾُضي مىالي  الكٍغ٠ الُٟاللي*و ٚاعة مىالي اصَعـ بً اصَعـ آمٟخاح الٛغب

 (87-81) ٖلي الكٍغ٠ الُيبىعي زها٫

  (91-88) ٢لُبي خحران*في مضًذ خبِب الغخمانو اٞىاوي*الكى١ و َاط وظضي 

 ُاب*ؾا٦ى٪ ؾُضي ولض الؿا٦ىحن َُبت  (96-92) ًا الٗغنت ٞغحي نىلي بُُب الَا
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  الُُاع في مٛىاَا*ال جغحي ًا ؾاقي و اؾُاب عيُ٘ ال٩اؽ و اٚىم نّبىحي ًا هضًم

اع ّٟ  (3:-98) ٦ب واعي عّبي ٚ

 *ُان و قٝى الظَبُت زضوصَا مً طَب الدصخاع اعزاث نغوٕ اللجام ٞى١ الَى

 (211-4:) حٛحر*وٗىحها قڤغة مُهلت مً زُل اإلاىهىع 

 *اع
ّ

 (215-212) ؤڤضا٫ انبذ في ٦ؿىة خٍغغ زًغاو ًا ؾٗضها ظاها َُب اليؿُم بك

  ا مً زالو َؼ قٝى الظَبُت جاڤذ مً حجبت ٦ّجها في الؼمان ٖظعا*ًڤضي ًبًر

اعةو خلي الدصخحر*
ّ
 (:21-216) زجلىا مً يحها ُٖىن الىٓ

  ٦ب آالؿاقي ٦ب ٦ب واعي لي زمغ َُُل*بىظىص الٟجغ م٘ ٖغوؾخه ّٚضع لي

 (229-222) ٢مها٫*َظا ٖغؽ ٦بحر ٦ب واعي هٟجُىا الهى٫ 

  ام اٚىم نباخ٪ بحن اإلاالح ًا ؾاقي ٧اؽ الّغاح َاث هغوي مً عاخه*ما خض ٍع

 (236-:22) الّٗؼ ٢اَىت ما ٖؼمذ بغخُل

  (243-238) ياٍ*ما ب٣ى ٚحر هللا وعاٍ للجزاَتظاص ًا مدبىبي ٞهل الغبُ٘ بغ 

 بًٗضا َٟاث هاعي بالٗك٤ اخُاَا*  (248-244) ٞهل الغبُ٘ ٞخذ ٢بله هّىاٍع

  ٪البتو ؤها مؼاوڤ في ٍػى
ّ
ؿبت الّىاؾبت*ولٟي الُ

ّ
 (255-:24) الُالبت() الي

 ىبت
ّ
ىبت() ؤها ػڤذ ُٞ٪ آطَب الخظَُب*آؾلُاهت الىالٗاث ػه

ّ
 (258-256) ػه

 *ي بحن الٗىاوـ ع٧ابهو هللا ًىهغ ٢ّض٥ ًا ٍػيب
ّ
 (262-:25) ٍػيب() َٗل

 *الف صعث  ٖالف ٖلى زاَغي ج٨ؿغ الّخىبت*و الدّجام ٖالف ٖلُ٪ طا العجب

 (269-264) الدّجام() َىاب٘ ٞحهم صعحي ٧ل عجىبتو الّضابض عومي مً الظَب* 

  ًٍالُٗان*ؾُضي خؿً البها الّٟخان*في ظما٫ نىعة الخؿً*ضخي و صام هللا الّؼ

ً*َب ال٣لُب  (274-:26) نابٜ الكٍٟغ

  قاّبت*مً قاَضَم ما ؾذى و ؤها ٖكُت الجمٗت قاب قبابي*ؾلبخجي ٖؼبت

 (281-276) ٖكُت الجمٗت() بكبابه

  لهم ال٨خاب ٜ
ّ
 (2الىعقان ) عصلي الجىابو ؾحر آخمامىا للبهجت قىع الاخباب*بل

(282-288) 
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  ىاط*ًا َلٕى اط*ًا بضٌ٘ الخؿً زضًجتآزضًجت طابل الٚا َّ  زضًجت() البضع الى

(28:-291) 

 *بسضوص  مً ب٪ ٢ا٫ لّي ٢لذ الخاّظت*في خاظت بدىاظب ه٣كاث َُجذ اإلاهاط

 (295-292) (2الخاّظت ) واهجت و ٚىاهج*ظٗباتها زغوط زغوط

  ام ٚؼالي و ڤغاًخي و َىاًا و ؾباب لُٗتي اجي*ؾلُاهت الاٍع َّ تهُاجي*طاث البها الى

 (:29-296) زّضوط() زّضوطبىؾالٟحن 

 *اخت*زٟذ و الضّواح*و اللّبت و صّؾُجي جدذ السال٫ بحن صعوٖ٪ اإلاالح ّٟ نهُضاج٪ الخ

ىوي ُٖىه٪ ًجغخىوي ًا ٞاعخت  (2:9-2:2) (2ٞاعخت ) ٌكٞى

  ضي ًا ڤىلىا لهبُٛت اللىامذ*ًا ٚهً ًمِـ ٞاالصواح*ًا مهغ قغوص ٞالبُاح*ٞع

اًذ
ّ
ت الُ

ّ
 (315-::2) اإلايكىبت(() 3 ٞاعخت) الل

 *اههغوا ًا ظم٘ الباَُاث مهباحي*ولٟي نبُٛت الاإلااح*زض الك٤ُ٣ بىهاخت 

 (319-316) (4ٞاعخت ) ولٟي اإلاال٩اوي الٛؼا٫ ٞغوح

  الّضّواح*اُٖٟي ًا الٛؼا٫ ٞاعخت*ًا ٖحن الّضامي الّؿاعخت*ًا َاووؽ في ً ٍػ

 (323-:31) (5ٞاعخت ) صواح*ًا بضع هبا ب٩ىا٦ب ويُذ

  تي الهال٫ الىّياحي*ؾلُاهت اإلاالح*جاط الهُٟاث ٖاعمي و ؾباب ظغاحي و ُّ ٦

 (327-324) (2عاخت ) بىهجالث الّغاخت

  اح*و الىجاح*َما الٗالط و َما الغباح*َما ٦جز ال٨جز يب  الٟغاح*َما الٍغ م و ٍػ الٍغ

يب ) ٞاعخت  (331-328) ((6) ٞاعختو ٍػ

  ًغجاح*و٢ذ ما قاٝ الٗاق٤ مؿ٨حن ٖمٍغ ما و ظضي بٛغام الّغٍم ٞاعخت*و َاط

ً ًا ٖظابه مجغوح  (336-332) (7ٞاعخت ) الباهي ٦ُجغخه*مً زؼعاث الٍؼ

 (:33-338) ال مً ًجاوب بالّخٟهاح*ٚحر ظلب الّضامي ؾّغاح*بُاى ؾغواله ٚحر ًلىح 

 *اههغوا ًا ظم٘ الباَُاث مهباحي*ولٟي نبُٜ الاإلااح*زض الك٤ُ٣ مٟخاخت 

 (344-342) مٟخاخت() ٖالط الّغوحو م٨مىلت اإلاداؾً 

  ى و ًا ؾباب الّهض  (8ٞاعخت ) الٟغاح*ًا َمام السىياث ٞغوحو ال٨الح*ًا ٦ما٫ الَؼ

(346-347) 
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  ل ي اه٩ىي مً صڤ الاإلااح ٦ُٟي ٧اوي ًا ٍو
ّ
ڤىلىا لُال٤ اإلاؿغوح*ٖمضة ٖلى الل

 (352-348) َال٤ اإلاؿغوح() بٍى ما ًغجاح

 *امت و اههغوا عاًت ال٨ٟاح*بىهجالث الىّياخت
ّ

ٟغ و السا٫ و الك
ّ

الٛىج و الك

ّباح*َامى ًا ٢ىث الّغوح
ّ
 (359-354) َامى() الظ

  اح*ًا َاووؽ بحن صواح*ًا ٢مغ ُّ لُم ًا ظُض الّؿ
ّ
ًا ُٖىن اإلاهغة ًا ؾال٠ الٓ

٤ُ٣ ًا عاخت
ّ

 (365-:35) (3عاخت ) ؾاحي*ًا ٢ُُب الُاؽ آ٢ض الك

  ىب*في السال٫ اخُُجي
ّ
ؿت الّخٟاٞذو ػڤذ مً ؾ٠ُ السا٫ ؤم الّخُىث ػه  َٖغ

(366-369) 

 *وي ٚهجي ظاًذ*ما مشلي و َّؼوي وخك٪ ًا مهباحي
ّ
عماوي بحن الاصواح*زال

 (375-:36) اإلاهباح() مجغوح

  صخاع
ّ
آبى صّواح*صّواخ٪ نا٫ ٖلى الّضواوح*مً طَب زضوص٥ الىيُدت ها٫ الد

 (382-376) (2الّضّواح ) الّىهُذو 

  (3الّضّواح ) لي*اؾغي م٘ عوحي ؾغي الّغاحفي يمحري صعث الّضّواح زا٠ً ًىجلى 

(384-388) 

 (393-:38) اإلاِؿىع() َا٫ مِؿىع٥ ما ٖىضٍ ؾغاح*ظىص لِؿحر٥ بؿغاخه 

 *ًم ٣ٖله ؾاحي*ما ظّغب ما اعجاح*ما اه٩ىي بالّىجلت و ما ٞالٟغڤت نالح
ّ
الال

 (398-394) الجاعخت

  اوي بكٝى ًّ ي ظىِذ الّىاع ل٨بضي*مً لهُب السض ال
ّ
 الىعصة() الازماصؤها الل

(39:-3:7) 

  ل ٌؿبي مً ظا صام هللا ظما٫ نىعج٪ ًا قاصي*ًا ٖىاًتي و مغاصي*ًا ٚؼٍّ

ضٍ*ًا ػهجاع في ٖحن خاؾضٍ*الٛؼا٫ ؾُضي مدّمض ُّ  (411-3:8) ؾُضي مدّمض() ًه

  ڤىلىا إلاؿٗىصة ًا َلٕى ؾٗض ٧ىا٦ب الاؾٗاص*ؤهتي مً ؾٗض ؾٗاصحي و اهتي

 (418-412) (2مؿٗىصة ) اهتي الهال٫ ؾٗىص مؿٗىصة*و اهدُا ؾٗض الؿٗىص و 

  ًم ٞاإلاالم ػاص*بمالمه خغم لي الّؼاص*٠٦ اللىمان لحن
ّ
ؤها اإلاكغي بال مؼاًض*و الال

 (424-:41) ػاًضة() ػاًض*ًبلُ٪ بدب ػاًضة
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  َالذ الُٛبت ًا مؿٗىصة*و الّهبر اهًا٫ و الجٟا هاع لًاٍ ٦مُضة*و الٛاًب

 (:42-426) (3مؿٗىصة ) م٣ٟىص

 لي*واها خغام ما هجلُه
ّ
جه ج٨ٟحرة*آبا ٖال

ّ
ت زال

ّ
 (437-432) الّؿال٠() ؾال٠ الل

  ؤف وٗمل ما بُضي ما هضًغ ؾبدان الباعي*ما زٟاٍ ظهغي و اؾغاعي* له وك٩ي

غة غة ) ًجمٗجي بالٛؼا٫ بىؾال٠ َػ  (442-438) (2َػ

  ٢الىا  اؾباب صاًا ًىًما َل الهمام ما بحن اؾىاعي*ًىم ػاصث هاع ٖلى هاعي*نهاع

 (448-444) هاؽ الّؿىصان() هاؽ الؿىصان ظاوا مً َى٫ السُغة

  اع*٢ل لهابٜ الاقٟاع*٢ّغة ُّ م ٖلى البضع الّؿ
ّ
ؾحر ب٨خابي ًا وعقان ؾل

اعة  (455-:44) (4الىعقان ) ابهاعي*َالذ الُٛبت ٞاڤض مً َىا٥ بٍؼ

  اع*ٖالجي مدبىب٪ ًبري ُّ حرو طابل الاقٟاع*آقٗإ البضع الّؿ  (457-456) آَػ

 اٍع غة*بُُب اَػ غة*هجمت الّؼَغة*و ال هٓغحي السض في َػ غة ) ما هٓغحي ٚؼالي َػ  (2َػ

(458-461) 

 *(463-462) مُىت() ال ڤمغةو آّمُىت باقت الاب٩اع*ٍػى٪ ًظ٧اع*ٞالبها ما مشل٪ ّٚغاع 

  غي ىع َػ ت َػ
ّ
غةو آالل غ*نىلي ًا ٚؼالي َػ ت اَػ

ّ
*ب٪ الّغوى آالل اٍع غة ) اَػ  (3َػ

(464-469) 

 ّٖى٫ آولض خمامي لالخباب جّضي ٖىىاوي*وّنله في خٟٔ ألامان قىع هاؽ مضٚغة 

 (477-:46) (3الىعقان )

  عة*و الّؼَغ و بحن الىعص
ّ
لُم و الجال

ّ
اعة*و الٓ

ّ
اح و الّغزام و الخظ ّٟ ىاًغ*و ٢ىؽ و ج

ّ
 الك

عة() ٢امىا ًٖ ٖاوسخي ڤداع
ّ
 (489-478) الجال

  ال َاووؽ في و اههغوا طابل الاقٟاع*الىظُبت ٢مغ الّضاعة*مً ال حكبهها ٚؼا٫

غة غة ) ظؼوع*ػع١ الّؿال٠ َػ  (495-:48) (4َػ

  ام ولٟي و ڤغختي و ؾّبتي مداوعي يُا البضع الّؿاعي*ؾب٨ُت الظَب الّهافي في الاٍع

غة غة ) َػ  (499-496) (5َػ

 ًت ج٣ُعي م
ّ
اعحي السُِ*اهتي  مُىت ًا مُىت الخاهُت*ُٖب ٖلُ٪ آالل بٗض ٍػ

 (4:3-:49) مُىت الخاهُت() مُلى٢ت مٗلُت*واها مغبٍى ال مً ًدل عباَي
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  الّؿالم*لٛؼالي بىخغام ٜ
ّ
في ؤمان هللا ًا اإلاغؾى٫ الٛاصي واٖض الّغؾام*هىنُ٪ جبل

ت قٍغ٠
ّ
ٍغ٠() باقت الٗىاعم الل

ّ
ت الك

ّ
 (4:6-4:4) الل

  ا١*بٗض ما
ّ

م ) ّٖى٣جي حٗىا١ الم مغقى١ ال ٌُٗض ٞغا١ اإلاٗكى١ ًا الٗك
ّ
الال

 (511-4:8) اإلاغقى١(

 *ا١* و مٟغو١ بال جٟا١
ّ

مداوع وؾِ الجٝى و ٚغام خبُبي باقي*في يلىعي عق

 (515-512) مٟغو١ بال جٟا١() زاع٢ت

 *٪ض و َالل٪ جاڤ ٞالٟال٥*و زهب بٗض الجٟا بال٥*و هاصي هاصي الُىم ٞال الٖى

ي تهىي مباع٦ت
ّ
 (521-516) مباع٦ت() ٖلى الّغيا اوفى ل٪*ًا الل

 باف جبرص لُٗت الاقىاڤي*اإلاىلى الڤي الڤي ٢ٍغب الڤي*الڤي الڤي وٗاوصوا ّٖىاڤت آ 

(522-526) 

  بىا ظباليو ٧ان ّْجي بالٗهض ًُى٫*ًا البخى٫*ؾإ َا٫ بهجغ٥  البخى٫() جغٍّ

(528-531) 

  الّؿاا٫*للىظُبت اٖؼم ٜ
ّ
اإلاال٩اوي الخبِبت  اخخا٫*و في ؤمان هللا ؾحر آًا مغؾىلي بل

 (536-532) اإلاغؾى٫() مً عاَا ٦تهّبله

  ت*ؾالي ٖلى ٖالجي ُّ ت نٟ
ّ
ه ٖالجُجي هبري ًا الل

ّ
ت() هىاحي ًا الّغٍم ؾاليو لل ُّ  نٟ

(538-542) 

  ضي بال ههل*مً جدذ الّىِكان ٠ُ٦ هٓغث الٗحن الخغقت ٢ّخالت*ججغح ًا ٖو

 (547-544) الٗحن الخغقت() جغمي هبلت

  ا٫*٢ض الّغمذ ًمِـ ّٟ ههغ هللا ظما٫ باقت السىصاث ؤمُىت الباَُت عمڤاث الج

التو َٗض٫*خامل َغقىن بحن زُل و  ُّ  (553-548) ؤمُىت() ز

  ذ مً َىاَم في صزالي*هللا ًىهغ٥ ّمُىت و  ٍضوم ّٖؼ٥ آالٛؼا٫ البخى٫ و ٧ٍى

 (558-554) (2البخى٫ )

  ا٫*ٖاوسخي ّٟ البخى٫ ) الٛؼا٫ البخى٫ ؾحر ؾحر آمغؾىلي ؾا٫*ًٖ مغاؾم ظُض الج

3) (55:-561) 

 ىت الٟٗل ي في ال٣ى٫*صر ال٣ى٫ ًا ٍػ
ّ
ت قٕغ هللا مٗ٪ ال جىل

ّ
 ٢ىلىا للبخى٫ الل

 (566-562) (4البخى٫ )
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  ت*ؾالي ٖلى ظغاحي ُّ ب
ّ
ه ٖالجُجي هبرا ًا جىڤت الل

ّ
جىڤت ) اخحي ًا الّغٍم ؾاليو لل

ت( ُّ ب
ّ
 (572-568) الل

  تها مً ُٖىحن ؤم الّخُىث الّىاؽ ٧لها باف ا٧ىاث واها ت ٧ٍى ُّ اؾباب ٖضامي*٦

 (581-574) (2خلُمت ) خلُمت

  تها ضخي اهجالي*عاخت عوحي ولٟي ي ٍَى
ّ
ام ٧ان ججم٘ قملي بالل ؤمضعي ًا الاًّ

 (585-582) ؤم ٧لشىم() الباَُت مىالحي ٧لشىم

 ىم
ّ
 (587-586) (3خلُمت ) ل٪ ظُذ مؼاوڤ ٞالسض ًا الّغٍم خلُمت*بّغصي هاعي ًا خل

  ًم الف جلىم*عوح ؾالم صٖجي ٠٦ اإلاالم*ما جخذ مً ٚغامي بؼبً زا٫
ّ
الال

 (593-588) قامت(و زا٫ ) قامتو 

  اهٟاى ًا ؾُضي صاعوي ٚالمهو ظِل الٛغام ما ه٣ضع ًا َامى ٖلى لُامه*بمهاعػ 

 (599-594) َامى()

  ىمت*ّٚضع عاحي ًا قامتو قامت و بحن زض
ّ

 (5:1-:59) قامت() السا٫ ػڤذ ًا َك

 ام*عاوي مملى٥ زضًم*ػوعي  عّبي ىت الّىڤكت الباَُت ؾلُاهت الاٍع يهضً٪ ًا السىصة ٍػ

اعمت ًّ  (5:7-5:2) (3الخاّظت ) عؾمي ًا الخاّظت*جبرص هحراوي ال

 م*ٖخ٣ي الّغوح ًا ٥ اَل الّغخمت خ٤ ًغخامىا ىت ال٣امت*بىؾالٟحن مٍغ  ٢ىلىا لٍؼ

م()  (612-5:8) مٍغ

  ض ُّ اٖت ًا َُمتػڤذ في خما٥ ج٣ّبلُجي زضًم*ٖب
ّ
 (617-614) َُمت() ٖلى الُ

  مت جىال٠ الى٦غ م٘ خمامها ُّ  اؾمها ٧لشىمو اههغوا اههغوا بىؾال٠ الّضامي*خم

 (621-618) ٧لشىم()

 ذ بىاع اّمُىت*٧ي بهلُب ٣ًُ٘ نلُب وؾِ ال٨ىان ي ٧ٍى
ّ
 (627-622) اّمُىت() ؤها الل

  ت باوي باوي آال٣انغة باوي*اخحى مغاؾم م٩اوي*٧ي اإلاداوع
ّ
ل
ّ
َى٫ الُٛبت و ٢ىلىا لال

 (632-628) باوي() ما ٢ضعث ّٖىه

 *آ٢اضخي ٢ّهت ظغاث لي ما اٖخاَا*ما ظغاث لخض في هاؽ الٛغام*ؤ٢اضخي ل٪ صٖاوي 

 (:63-634) ال٣اضخي() وخل٠ ما َّىاوي



273 

  عوى و ٢ماف و الٛاوي*و الىجغ و ما٫ و السُل و اإلاىاٍػ و قّبان*و الّؼَى في بىاث

 (651-642) الّؼَى() ٦ِؿانو 

  ىي قمسخي ًا هىع و مغاختي و صام هللا ظما٫ نىعج٪ آٚاًت الاٞغاح*آَػ

ً ىمت ًا صوح صاح ًا ؾلىة ٧ل خٍؼ
ّ

ىمت() الٗحن*َك
ّ

 (655-652) َك

  ان*ما ابڤاوي ما
ّ
ل ؾباوي*قٗلذ في الخكا هاع بال صز الّؿاًل قاٞذ ُٖجي ٚؼٍّ

تو ظماع السض اإلا٨ىىن*ابڤاوي*ٖلى  ًّ  (661-656) الّٛؼٍل() الٗحن الّؿغص

  ؤها ظُذ ػاوڤ مً طا الّؿغبت الّضاَُت*ولٟي الٛالُت*في ٢بِبت الّهضع صّؾُجي ًا

 (668-662) الٛالُت() الٛالُت ٖلُا

  ع*و زالها و امًِذ مً الىظىت و اقهضوا بحن بال ٞىِذ
ّ
امت و زضوص الجال

ّ
الك

ٟغ*نهىي زّضوط و السا٫ و 
ّ

تو الك ًّ  (676-:66) الباڤي() الٛؼا٫ الّؿٗض

 ىمت ما ّٖؼَا ٖلُا
ّ

ت َك
ّ
 اههغوا اؾباب ُٚىاوي*ؾلُان ٧ل خؿً*َظي ٦الل

ىمت()
ّ

 (682-678) َك

  غة ولٟي عاًت غة*َػ ىت الاؾم َػ صام هللا بها مداؾً الّؼَغة ٢ض السحزعان ٍػ

ت ُّ غة جاط الٗىاعم الّؿ٨غاج ت() الّىهغ*َػ ُّ غة الّؿ٨غاج  (687-684) َػ

 *مالي ػواڤت ٚحر٥ آُٖىن الّىاٞغ*ًا َلٗت البضع*اٖخ٣ُجي مً طا الهىي ُِٖذ ه٩ابغ 

 (692-688) الّهاُٞت() آَُا الّهاُٞت

  تو ًا عوح مهجتي ُّ ت ) عاخت الاؾُاع*ههغ هللا ظما٫ نىعة نٟ ُّ  (696-694) (3نٟ

  اؾم٘ ما ٢الىا الّىاؽ ٞال٩اؽ و اهذ ٣ٖل٪ ؾاحي*آؾاحي*و ّٚضع ٧اؽ الّغاح إلاتى

 (6:3-698) (2الّؿاحي ) ا٢بل مّجي طا الّىهُذو بٛحر مؼاخت*

 *م الٟجغ َاع ٚغاب الّضاط َابذ السمغة ٦ب الّغاح
ّ
بىظىص الىظىت  ٤ُٞ آؾاحي ٖل

 (6:8-6:4) (3الّؿاحي ) الىاضخت*ما ٠ُ٦ الغاح بحن اإلاالح مغاخت

اع*َاح ٖلى ال٣مها٫ و عظ٘ لي جخا و ٢لذ آؾاحي َاث لي ال٩اؽ ٟٚلخه  ًّ لجي ًا خ
ّ
هس

٪ عاؾه 
ّ
 (716-::6) الّضالُت() ؾاع َغبان ظهاعةو بالبُغ*ؾل

  ال هضعي قغوَها و ال زمغ*و ال َاؾت و ٦ىذ منّهي ؾلُم ما وٗٝغ ًا زّىاعي*٧اؽ

 (727-718) السّماعة() ما بحن السّماعة*آؾُضي ختى ل٣اووي شخي ُٖىحن ؾ٩اعة



274 

  الّؿاهي  اوٛم باقٗاع ٧ىن خغبي ٖا٤ً*و اؾ٣ي ٦دل الاعماقي*و قّمغ آؾاقي ٌ
ّ
وڤ

 (735-728) ًا٥ ٤ًُٟ

  الجىاص() ظىاصي خاجي مؿّغط*اهجا٫ ظغصٍ ظغصة مخّٛىجت صٖاظتو َاط وظضي 

(736-737) 

  ه الخمض ظاص وٗم الّٟخاح*ٞاجذ البِبان بمٟخاخه*مٟخاح السحر
ّ
الّغخمت و الّغيا و لل

 (743-738) الُٛصُت() الّٟخاخت

  الاقغاٝ ُٖض ؾُٗض بالُٗاص*به ؾٗضث الّؿٗاصة*بىظىص٥ ًا َلٗت ُٖض٥ ًا جاط

 (749-744) البضع ؾُضي مدّمض

  غحي ضي*ًباثً  ٨ّضصو ؾا٫ ٖىصي ًٖ ٖو  (753-:74) الٗىص() ٍٓل م٘ اللجام مؿ٨حنً 

  ٢لبي مً ؾُٝى الاقٟاع*خاػ ٣ٖلي ٘
ّ
 الجًٟ() عمى طاحي بال عظٕىو ما٫ مً ٢ُ

(754-758) 

  ٤ُ ـ الّخٞى م بحن اقبا٫*آقم ٝ ًا يٚغ ؼ الاقغا ا ٖا ض٫*و ههغ هللا ٖالم٪ آ الٗلىيً   اٗل

 (765-:75) خغ٦ت ؾُضي مدمض بً ٖبض الغخمان() ًا بدغ الجىص ًا الُا٢ىث الٛالي

  اًت شخي ق٩ى بهجٍغ شخي بالّخحهان شخي بٗك٣ه
ّ
٩

ّ
ٚغامه*شخي بالٟغڤت و قٝى الك

ُل ًڤُم
ّ
 (773-766) الّضًجىع() شخي ظاًب الهضًت لل

  وَاَا*ظا٥ مىالي ٖبض الّغخمان*و آبهجت إلاخىن بحن اإلاضون اؾخٟسغ ًٖ ظبالها 

 بهجت إلاخىن() الامانوهللا الخمض بالّؿالمت ظا ؤمحر اإلاىمىحن ٦جز ٚىاَا*ظا َمام الٗؼ و

(774-777) 

  ٖغؾ٪ ًا اٖؼ الاقغاٝ ٖغؽ مباع٥ مؿٗىص بالّؿغوع اخُاوي*ٖغؾ٪ آمىالي

 (783-778) ؾلُمان(ٖغؽ مىالي ) ؾلُمان

  ُان*ٖغنت في خىػ ٖغنت قهضث ُٖاه٪*وؾِ الدجىب مهُىهت مً قٝى الٖا

تو م٩اه٪*باؾىاع ٖالُت  ُّ  (788-784) الٗغنت() ؾ٣اًل مدً

  زض مً نهىاَا عاوي*وظىتها و آالًم خالي مداوعي ّٖى٪ ما ًسٟاوا*زّضي في خالت

ىةو هاعي   (796-:78) الڤىاوي() زالها مىالحي َػ

  ٟت ٍغ
ّ
اي و نىلي ًا قامت الٓ ا١ ٖالط ٧ل و ّٚجي و اَػ اع*آجٍغ صهضوي ٢ُٟي مً الاَػ

 (7:5-798) الّىدلت() ججاعةو يغ*آبيذ اإلال٪ ل٪ َّمت 
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 ال٣هائض اإلايؿىبت للكاٖغ  : 

  ذ ًا واٍ ًىم ٞغاڤ اخباب*مضي ب٨ُذ ٖىض مضي ب٨ُذ في ٞم الباب*لى ٍع

 (811-7:8) عّبيالٗخبت*ختى عقاث لُا الهضبت*َابىا ظىاعحي ًا 

  ال اوٗمذ بؿغاحي*ٞاعخت مىالحي ولٟي و ٚاًت اعباحي*و في ونا٫ ٚؼالي ٦جزي

 (815-812) (9ٞاعخت ) الٗاوـ ٞغوح

 (816) عخُمى() آعخُمى مملى٥ ٚالم*مً ٚحر مالم*...*وٛىم خًغة 

  ٝالخال ٜ
ّ
ؾاب٤ و وعقان الٗاق٤ ظا مً إلاخىن لبهجت ٞاؽ الجضًض ب٨خابه ٖاوي*بل

 (822-818) بضون خغبت() اإلاغؾى٫() الُٗكانالخا٫ الخىث 

 *ًٗمانو البراعص ػوط و الّؼَى في َبلت خؿ
ّ
 ٦ِؿان لىنهم يهىاوي*٧انهم خغظت بل

(824-827) 

 :  جيؿب لهو 

 ؾّغابت( ٍػيب/) محر الٛغام زُله مغ٧ىبت*صًما مؿغظت ملجىمت جضعي بىاب ٧ل خغوب 

  اع*٢ل ُّ لى البضع الّؿ  ٖ م
ّ
ًا وعقان ؾل ٟاع*٢ّغة ابهاعي*ؾحر ب٨خابي  َالذ  لهاٜب الاق

اعة ًيؿبها الٟاسخي لل٣ُٟه بً ) (455-:44) (4الىعقان ) الُٛبت ٞاڤض مً َىا٥ بٍؼ

 (4 ع٢م، جغاظم، ؤهٓغ، ابغاَُم الخغاع

 يؿب ج) راعص ػوط و٦ِؿان لىنهم ًغياوي*ٖاق٤ الُبلت والخؿًبفي َبلت خؿً*وال

 (::2 م.، 369ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، ؤًًا للم٩ي الغَّل

 اڤ* :  مٟغو١ بال اجٟا١
ّ

غام خبُبي باڤي*في يلىعي عق  مٟغوڤ بال اجٟاڤ*ٚو

 ،جيؿب للؿلُان ؾُضي مدمض بً ٖبض الغخمان) (4:2-498) ومداوع وؾِ الجٝى خاعڤا

 (338م.، ::3ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي

  ولٟي في ونا٫ ٚؼالي ٦جزي و ٚاًت اعباحي*و ال اوٗمذ بؿغاحي*ٞاعخت مىالحي

ؤهٓغ ، ًيؿحها الٟاسخي إلادمض بً مؿٗىص الدجام) (815-812) (9ٞاعخت ) الٗاوـ ٞغوح

 (2:9م٨غع في  64ع٢م ، جغاظم

 ؾغابت() ؤها و مغؾمي و الىعقان 

 ٍؾغابت() صوخذ صواخها بُحر الٗك٤ و حٛغاص 

 ؾغابت() ِـ بلُلى اه٣اؽ٢ 

 اب الٗحن ؾّمها خّغ٥ ؾّم ظغاحي
ّ

 ؾغابت() وك
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173. EL-MEJDOUB Sidi Abderrahman  

 (صيذي عبذ الرحمان املجذوب) 

Saint enterré à Meknès, connu dans tout le Maghreb pour ses 
quatrains. Né en 909/1504, mort en 976/1569.  

- De Castries, Les moralistes populaires de l’Islam. Les gnomes 
de Sidi Abd-er-Rahman El-Medjedoub, Paris, Ernest Leroux, 1896, 
XXVIII-121 pages : 

 ؿا بهخحن*مً بهتهم ظُذ َاعب
ّ
 (2) بهذ الي

 ؿا بطخ٩اث*لى٧ان ٞحها ًضومىا
ّ
ً الي  (3) مٍؼ

 ٪ؿا ؾىڤ مُُاع*ًا صازل عّص بال
ّ
 (4) ؾىڤ الي

 (5) لخذ حجغة للؿما*و جل٣ُتها بٗىصي 

 (6) بُٗجي قٟذ ال٣ٟحرة جهلي*و ؾبدتها ٞى١ الخهحرة 

  ٘(8) َاعث و حٗالث*هؼلذ ٖلى ٖىص عاشخيال٣ىب 

 (8) ال جامً اليؿا*لى٧ان ؾبدتها ٖخاقي 

 (8) ال٨ىدُت و ام الغبِب*الٗا٢غ ٖجهم هاًبت 

 ؿا ٦ُضًً*و مً ٦ُضَم ًا خؼووي
ّ
 (9) ٦ُض الي

 جي ؿا ٦ُضًً*و ٦ُضَم ًا خٍؼ
ّ
 (:) ٦ُض الي

 (21) ًا الجاًؼاث*ًا هسالث عواضخي 

 (21) ًا الجاًؼاث*ًا اإلاڤىعة الٗماًم 

 (22) وخضة عزِؿت بماًت ؤل٠*وخضة ٚالُت بجلض ڤٗىص 

 ها بالٗضاص  (22) الي ٖغڤىبها ًظبذ الُحر*و يلٖى

 (23) ال جازظ به مّىا*ال جضَم به باؾه 

 (23) ال٩املت ماجذ الُىم*ّٞهل لها زىب وافي 

 م الٟهامت
ّ
ـ*و ٌٗل

ّ
ؿا ًىو

ّ
 (24) خضًض الي

 الهجالت*لى ٧ان زضَا ٩ًىن مكمىم ٪  (24) ال حٍٛى



277 

 (25) عاًذ البدغ عاًذ الامىاط*عاًذ الؿٟاًً ٌٗىمىا 

 و الّضٝ*و صاعتها مشل الّغَُٟت 
ّ

 (26) اُٖاتها ال٠٨

 (26) مً طا٥ عاوي هسمم*و هىبل في الاعى بٗىصي 

 ذ ما خمل به واص *و الٍغ  (27) الكٝى ما بغا الجٝى

 خا لُل صافي
ّ

 (28) ما في الجبل واص مٗلىم*و ال في الك

  (28) هؼاَت*حٗٝغ قٗاب و ججىػ جدىاؽ البالص 

 (29) ًا عا٦ب بحن ٖغقحن*ؾاٌـ ال جُُذ 

 ٍ(:2) خىا اليؿا ٖغاف جٟاح*و مً قضها هجُى في ًض 

 ُ٘(:2) ًا ؾاًلجي هدضز٪ وُُٗ٪ ازباع*بال٪ ابلِـ ٣ً 

 لت  (31) ُٖيُ٪ و خىاظب٪ ؾىص*و ؾىالٟ٪ َىضٍو

 ل غاف الٍُى  (31) ؾا٫ و ؾا٫ الىاؽ*و ؾا٫ في الٖا

  غ
ّ
ذ ما ٣ًى٫ الٟا٫ب٨

ّ
 (31) لخاظخ٪ ج٣ًحها*وّني

 (33) الهجالت َٗام باًذ*مجها ٢لبي حٛار 

 (33) ػوظت الغصة هي الٛضة*و الٛضة ج٣خل الشلىب 

 ٪ُانها ال ٌٗم
ّ
 (34) هىنُ٪ ًا خاعر الڤضًم*بال٪ مً صز

 ٪ُ(35) ًا قاٖل الضماٙ*نٝغ مً صزانها ٌٗم 

 ُذ ُٞه اإلاغاعة
ّ

ُذ*و الك
ّ

 (35) هىنُ٪ ًا خاعر الك

 (37) هىنُ٪ ًا خاعر الّضوم*و الّضوم ٦ثروا هٟاٖه 

 ي ًغ٦ب ًغ٦ب اػعڤ*قٗغة بكٗغة ؾبِبه
ّ
 (38) ال

  ي ٖلى هللا به اصعي
ّ
ي ٖلُىا خىا صعهاٍ*و ال

ّ
 (39) ال

 َب في لجامه
ّ
ي ًغ٦ب ًغ٦ب اقهب*َغػ الظ

ّ
 (39) ال

 (:3) ٖىضي عبِب اؾمه خّمى*٦ال ٖكاٍ و ٖكا اّمه 

 غ م٣بٌ*ٞاٖلي السحر ؾال٪ ٞاٖلي
ّ

 (:3) الك



278 

 بان  (43) يغب البىضًغ في مڤاوؾت*صواث اَل الٍؼ

 ت*َّحٍر بجاٍ الغخمان
ّ
ه ٖل

ّ
 (44) الغبِب ٧ل

 (44) ًا ؾاًلجي ٖلى ال٣غن الشلشٗل*ا٦دل ما ُٞه ماعة 

 ڤي مؿغوع  (45) الّىاؽ ڤالىلي عجبي*واها ٍَغ

 (46) ٦ؿبذ في الضَغ مٗؼة*و ظبذ ٦الم عباعي 

  ي ٖىضٍ وؿبت جضّوع ٖلُهؤنلي
ّ
 (47) مً جىوـ السًغا*و ال

 ا طزحرة ُّ ٠*ًدؿبىا ما ٞ
ّ
 (47) قٟىوي ا٦دل مهل

 (48) عمُذ حجغة للؿما*و عمُذ ُٖجي مٗها 

 ُذ بٗض الّغػاهت ّٟ ي ٦ىذ ز٣ُل و عػًٍ*و ز
ّ
 (49) ؤها ال

 ُذ بٗض الّغػاهت ّٟ  (49) ّٖمُذ و نّمُذ*و ز

  (:4) الّؼها١خّىؾذ قٗب و ٖغڤىب*و خّىؾذ ٖغب 

 ي*و زّممذ في الاعى ؾاٖت ّٟ ي ل٨ ّٟ  (:4) يغبذ ٦

 (51) الكاقُت هُب٘ الّغاؽ*الىظه جًّىٍه الخؿاهت 

 (51) عظل بال ما٫ مدڤىع*في الّضهُا ما ٌؿىي شخي 

 ىازت
ّ
 (52) هسضم ٖلى اإلاا٫ و هُُذ*و اإلاا٫ بِذ الُ

 (52) هجغي ٖلى اإلاا٫ و هُُذ*و اإلاا٫ ُٞه الىٟازت 

 (53) اإلاا٫ ًا اإلاا٫*لُه البىاث مالىا 

 ذ مً ٢ّل ماله  (53) ما ٧ان صهُا بال ما٫*ًا ٍو

 (54) الكّغ ال ًٓلم خض*ٚحر مً ظبضٍ لغاؾه 

  ّم ٖلي
ّ
اث*و الُٛم ْل

ّ
 (56) الّغٍذ و الّسخاب عق

 ٣ذ مً ٧ان هاًم ُّ ُذ ُُٖت خىِىت*ٞ ُّ ٖ (56) 

  ٠ُ ما ًدمل ج٩ل٠ُ*و اهخما ًا ل٠ُُ ما  (56) ٨ُٞم عاٞتؤها ڤلبي َع

 (57) ًا هاؽ مً عا بضّمي*ٚابذ ّٖجي اؾمُه 
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 بالّىاع*واطا بٍغذ هٍؼض٥ ٪  (58) ًا ڤلب ه٩ٍى

 ث شخمت*و جيبإ بالّؿىم ٚالي
ّ
ٟذ وال

ّ
 (58) الل

 (59) قڤ الؿما ٢الىا َاخىا*هجماث الٛغب ماخىا 

 (:5) ًا الًم ال جلىمجي في وؾِ الّىاؽ*واطا ُٖى٪ في اإلاالمت ّٞغػوي 

 ٪(61) ًا ناخب ٧ىن نّباع*انبر ٖلى ما ظغي ل 

 ي ظٟاوي
ّ
ان*و هطخ٪ لل  (61) هغڤض ٖلى الكى٥ ٍٖغ

 (61) ال ججغي ال تهڤهڤ*و امصخي مكُت مىا٣ٞت 

 ض الهم صاًما  (62) ال جسّمم ال جضّبغ*ال جٞغ

 (64) ال جسّمم في ي٤ُ الخا٫*قٝى ٖىض هللا ما اوؾٗها 

 (64) ُٗض ججحهاال٩اجبت جىاصي و مٗها السحر*لى٧ان مً ب 

 (67) لى٧ان عاوي ٚالب*لى٧ان عاوي َاعب 

 (68) الّهمذ خ٨مت*و مّىه جخّٟغ١ الخ٩اًم 

 َب اإلاسّجغ*و ال٨الم ًّٟؿض اإلاؿالت
ّ
 (69) الّهمذ الظ

 (69) ٧ل مّؿىؽ صّواي*و ًجُب الهل٨ُت لغاؾه 

 (72) هىنُ٪ ًا وا٧ل الغاؽ*في البحر اعمي ٖٓامه 

  (72) زّغط ٖكىعٍاخغر ػعٖ٪ و ه٣ُّه*في اله٠ُ 

 ٍ(73) اصعؽ ػعٖ٪ ه٣ُّه*في الّىاصع مّغڤ ٖكىع 

 ُه*ٌٗال ًغظ٘ لؿاؾه
ّ
 (76) خُِ الغمل ال حٗل

 (76) ولض بىاصم ال جغّبُه*بٗض ما جغبظًه هاصم 

 ٍ(77) ولض البٛل ال جغّبُه*لى٧ان جضًَ ػهىص 

 (77) ا٢بٌ الاظغة ٢بل الضوا*و اجغ٥ ٖلُ٪ خضًض الهىا 

  (77) له َب*بٗض اإلادبت ظٟاويخبِب ان ًٚب ما نبذ 

 ٝ(78) خ٤ مً نّىع الىظه*بالى٤ُ جُب٘ الخغو 
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 (78) الڤمذ ٌؿّمٍى الّغبذ*طّعٍه ًمصخي ٚباٍع 

 (79) الڤمذ َى الّغبذ*و طّعٍه ًهٟى ٚباٍع 

  (79) السبز ًا السبز*و السبز َى الاٞاصة 

 ضَا ذ مً صخبت الٗبض*ما هدملها ما هٍغ  (79) زٍؼ

  (:7) اإلاغ*لى جغمي ُٞه باللهاوي اإلالر ما ًبان في 

 ي ٧ان مظّوب*ما حُٗبه ٦دىلت
ّ
 (:7) الٗبض ال

 (81) ٢هحر الىطن ال جغّبُه*بٗض ما جغبظًه هاصم 

 (81) ابً ألامت*ما في الغاي ؾضًض 

 (82) مً ًامى٪ ًا ٦دل الغاؽ*ما قِى٪ بُبُٗت 

 (82) الٗبُض ٞغ١ ػعػوع*و ظىاح َظا لهظا 

 ىا بها خضًض  (82) ٖبض خ٨م ٦حر*َو

 ٖلى مدّبت هللا هلخّمٍى* ي بٛاها هبٍٛى
ّ
 (83) ال

 ا ُّ  (83) زُُذ في َظا الغاي*و زُا مً طله ٖل

 (84) ان مً ٌكغي خىدىه*في عاؾها مُدىت 

  (85) عڤبذ ٖلى ظبل نغنغ*و عمُذ ُٖجي ٌؿاعي 

 غ*م٨ىاؽ خض الٗماعة ّٟ  (85) الٛغب زالي ًه

 (86) الٛغب ّٚضاع*و ًىٗل ؾا٦ىِىه 

 (86) ٞاؽ*و الٗلم و الضًً ٞحها الُبش و الغمش في 

 (87) مغا٦ل مبضالهم ؤنل*و الغباٍ َما ٞغاف 

 ه  (88) الخىػ َاظحن خامي*و في اللخم َاعوا ق٣ٞى

 (89) الٛغب ًا ابي الضعاصع*ما ل٪ جضوع ٖلحها 

 ام*مىالي اصَعـ ٌُٗي البكاعة
ّ
 (89) مً ٖىض الىبي ظُذ ع٢

 (:8) ظُذ مً َُِ عجال*و الكغ عصوي قٓاًت 
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  الت صعؽ ٦بحر*ما ًضّووٍ مظاعي
ّ
 (:8) ص٧

 ٪(91) خىؾذ ٚغبا وقغ٢ا ختى لٟاؽ الخهِىت*بً ػعث ما قٟذ مشل 

 (91) الُالب مجغاٍ نافي*انٟى مً ٧ل ُٚاعة 

 و وٗملٍى ٞى١ الغاؽ ٖمامت* ي خّب الُلبت هدّبٍى
ّ
 (92) ال

 (92) ًا ؾاًلجي ٖلى بىاصم*مً زاًب الُبُٗت 

 (93) السحر خّبت*ًا ػإع الكغ ًاؾغ ًا ػإع 

 (94) عظب هطخ٪ و هلٗب*قٗبان ٦ثروا َمىمي 

 دت مّٗمل ٖلحها  (95) يغبٍى ٌؿخاَل الًغب*و الٍُغ

 (96) ؾاٞغ حٗٝغ الىاؽ*و ٦بحر ال٣ىم َُٗه 

 (97) ّٖىڤ ًا طًب ؾاٌـ*و ّٖىڤ في باب ٚاع٥ 

 (97) هىنُ٪ ًا ٧اؾغ السبز*اٖمل ال٨ؿغة الهٛحرة 

  ٟتالسُل َّبت ذ*والابل هي قٍغ  (97) مً الٍغ

 ي عڤبذ في عڤىبت*و ڤٗضث مشل الغنام هظوب
ّ
 (:9) ؤها ال

 ٪(1:) هىنُ٪ ًا وا٧ل السىر*مً ٖكغة عّص بال 

 ا في ٦المه  (1:) الكلر ًا وع٢ت اللٟذ*ًا ٢لُل الٞى

 (2:) ال٩ل الكٗغ ًىىى في الجؿض*ؾىي ال٠٨ ال 

 ُٟت اٝ*و ص٥ الْى ٠ ًا الْى  (3:) ْو

  (4:) الؼمان ًا الّٛضاع*ًا ٧اؾغوي مً طعاعيًا طا 

 ٘٫ ماو
ّ
ي ًدمل الظ

ّ
 (5:) ما ًغڤض في اللُل مهمىم*ال

 ٘ب عوؽ اإلاغاظ ُّ  (7:) اخغر ًا الخّغار*َ

 ت*جخ٨غ٦ب مً ظمُ٘ الضإل  (8:) الضهُا مشلثها صاٖل

 (9:) اإلاا٫ ًبػي الجاًذ*و الي ًباث ؾهاصة 

 (9:) مهبى٫ مً ًدغر الٟى٫*في قِ مالر لىخت 
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 م ال٠ًُ*ال ج٨غمه ختى ج٨غم ٞغؾه  (::) ًا ٦ٍغ

 ز٠ُٟ الا٢ضام ًىمل*لى٧ان وظهه مغاًت (::) 

 اب السغاػة  (211) اصًَ الؿحر ٌؿحر*و به جَغ

 (211) َل٨جي البـ الَغل*٧ل ما ٣ًى٫ زاَي 

 (212) ؾضاحي خمحر*ًا ؾاعخحن الٛىُمت 

 ٪ٍا هاڤت*بطا ُٖٟذ بدلُبها جغو  (212) الضهُا ٨ًىَى

  (213) الضّباع*ناخب ال٣ضع ًلّمىا لهالهّباع 

 (213) ال حٗىى هٟؿ٪ ٖلى مً قا٢ه*ال جغخل و الىاؽ م٣ُمت 

 ض له الٛم*و الؿترة له ملُدت  (214) الهم ًٍؼ

 بجي مغو ًسمم*مً ٖلڤ الن٣حن في لهاجه ِّ  (214) ق

 (215) الؿاب٤ مً السُل حٗثر*و عبي ًضّبغ ٖلحها 

  (215) الاعطا٫ زاب يىاٍمً ظاوع الاظىاص ظاص بجىصَم*ومً هاؾب 

 ٍ(216) مً زالِ الاظىاص ظاص بجىصَم*و مً زالِ الاعطا٫ ػ٫ ٖىا 

  و حٗاهىا ٖلى قغاب ال٣هاوي*  (216) جاو٢ىا ٖلى الضًً جغ٧ٍى

 (217) الاعى ّٞضان عّبي*و السل٤ مجمٕى ٞحها 

 ٪(218) قُٟخجي ًا اإلاؿ٨حن*و قٟجي خال 

 (218) ًا الٟغوط*ًا مىلى الاو٢اث الصخُدت 

 (219) ُِٖ ًا الُٗاٍ*و ُِٖ في واص زالي 

 (221) مخي الضًً ًا الڤلُل*و ًا الي ظاث مى٪ الٗماعة 

 د٪*و لىح الخبن َى٫ ٢امت  (223) بطا هاى ٍع

 (223) الب٣غ ٖىى ؤمهاث*و ال٣مذ َى الىهُدت 

 ىه مى*و ال جا٧ل مً ٍٖى  (224) ال جمصخي م٘ الٖا

 غوٝ*و مخىتها مً ٧ل ظاهب  (224) صعث مُمىعة في عاؽ ٞع



283 

 :  ال٣ى٫ اإلاإزىع ، هىع الضًً -

 ٠*ًدؿبىا ما فيَّ طزحرة
ّ
 (3) قاٞىوي ا٦دل مٛل

 (3) ٦ؿبذ في الّضَغ مٗؼة*و ظبذ ٦الم عباعي 

 ض الهم صًما  (4) ال جسّمم ال جضّبغ*ال جٞغ

 ٪(4) ًا ناخب ٧ىن نّباع*انبر ٖلى ما ظغي ل 

 ي ظٟاوي
ّ
ان*و هطخ٪ لل  (4) هغڤض ٖلى الكى٥ ٍٖغ

 (6) الهّم ٌؿتهل الّٛم*و الّؿترة لُه ملُدت 

 ُذ ُٞه اإلاغوعة
ّ

ُذ*و الك
ّ

 (7-6) هىنُ٪ ًا خاعر الك

 (7) هىنُ٪ ًا خاعر الّضوم*و الّضوم ٦ثروا هٟاٖه 

 (8) الّهمذ خ٨مت*و مّىه جخّٟغ١ الخ٩اًم 

 َب اإلاسّجغ*و ال٨الم ًّٟؿض اإلاؿالت
ّ
 (8) الّهمذ الظ

 (9) السحر خّبت*ًا ػإع الكّغ ًاؾغ ًا ػإع 

 (9) ال جسّمم في ي٤ُ الخا٫*قٝى ٖىض هللا ما اوؾٗها 

 ُذ بٗض الّغػاهت ّٟ ي ٦ىذ ز٣ُل و عػًٍ*و ز
ّ
 (:) ؤها ال

 ُذ بٗض الّغػاهت ّٟ  (:) ّٖمُذ و نّمُذ*و ز

 ٣ذ مً ٧ان هاًم ُّ ُذ ُُٖت خىِىت*ٞ ُّ ٖ (:) 

 ث شخمت*و جيبإ بالّؿىم الٛالي
ّ
ٟذ وال

ّ
 (21) الل

 (21) مً ًامى٪ ًا ٦دل الّغاؽ*ماقِى٪ بُبُٗت 

 (22) ؾاٞغ حٗٝغ الّىاؽ*و ٦بحر ال٣ىم َُٗه 

  ب ال٣هاوي *و حٗاوهىا ٖلى قٍغ  (23) َاڤىا ٖلى الّضًً جغ٧ٍى

 (23) ال حؿّغط خّتى جلّجم*و اٖڤض ٖڤضة صخُدت 

 ؿا بطخ٩اث*لى٧ان ٞحها ًضومىا
ّ
ً الي  (24-23) مٍؼ

  ؿا ؾىڤ مُُاع*ًا صازل
ّ
 (24) عّص بال٪ؾىڤ الي
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 و ٧ىن ٞاَم ِ ُّ ِ ڤّضام الباب*ٖ ُّ ي حٗ
ّ
 (24) ًا ال

 ٨غ صًما
ّ

 (25) ٞاٖل السحر َّىُه*بالٟغح و الك

 (25) الاعى ّٞضان عّبي*و السل٤ مجمٕى ٞحها 

 (26) ٧ل صّواي مّؿىؽ*ًجُب الهل٨ُت لغاؾه 

 دت مٗمى٫ ٖلحها ٍغ
ّ
غب*و الُ ًّ  (26) يغبٍى ٌؿتهل ال

  (27) الّضهُا ما ٌؿىي شخيعظل بال ما٫ مدڤىع*في 

 ىازت
ّ
 (27) هسضم ٖلى اإلاا٫ و هُُذ*و اإلاا٫ بِذ الُ

 (28) الكّغ ما ًٓلم خض*ٚحر مً ظبضٍ لغاؾه 

 ي*و زّممذ في الاعى ؾاٖت ّٟ ي ل٨ ّٟ  (28) يغبذ ٦

 (28) الكاقُت هُب٘ الّغاؽ*الىظه جًّىٍه الخؿاهت 

 (29) ًا طا الّؼمان ًا الّٛضاع*ًا ٧اؾغوي مً صعاعي 

  غوٝ*و مّخىتها مً ٧ل ظاهبصعث  (29) مُمىعة في عاؽ ٞع

 (:2) ال ٌعجب٪ هّىاع الّضٞلى*في الىاص صاًغ ْالًل 

 ُه*و ال حّٛم٤ في لؿاؾه
ّ
 (31-:2) ؾىع الّغمل ال حٗل

 (31) الڤمذ ٌؿّمٍى الّغبذ*طّعٍه ًمصخي ٚباٍع 

 (31) الڤمذ َى الّغبذ*و طّعٍه ًهٟى ٚباٍع 

  (32) الاٞاصةالسبز ًا السبز*و السبز َى 

 (32) هىنُ٪ ًا ٧اؾغ السبز*ؤٖمل ال٨ؿغة الّهٛحرة 

 ٟت ٍغ
ّ

 (33) السُل َّبت مً الّغٍذ*و البّل هي الك

 َب في لجامه
ّ
ي ًغ٦ب ًغ٦ب اقهب*َغػ الظ

ّ
 (34) ال

 ُذ في عڤىبت*وڤٗضث مشل الّغنام هظوب
ّ
ي عڤ

ّ
 (34) ؤها ال

 ٪(35) هىنُ٪ ًا وا٧ل السىر*مً ٖكغة عّص بال 

  ً(36) ًدغر الٟى٫*في قِ مالر ًلّىخىامهبى٫ م 
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 ٕ
ّ
ٖت*جخ٨غ٦ب م٘ ظمُ٘ الّضال

ّ
لتها صال

ّ
 (37) الّضهُا مش

 ٍ(37) جخل البٛل ال حّٛىجُه*و بالّؼٍذ جّضَجي ظلىص 

 ٍ(38) ولض الخماع ال جغّبُه*لى٧ان جضًَ ػهىص 

 د٪*لىح الّخبن َى٫ ٢امت  (38) بطا هاى ٍع

 ؿا بهخحن*مً بهتهم ظُذ َاعب
ّ
 (39) بهذ الي

 ؿا ٦ُضًً*و مً ٦ُضَم ًا خؼووي
ّ
 (:3) ٦ُض الي

 م الٟهامت
ّ
ـ*و ٌٗل

ّ
ؿا ًىو

ّ
 (:3) خضًض الي

 ي ٌكُذ
ّ
لتها صّعاٖت*ما ًلبؿها ٚحر ال

ّ
 (41) الّضهُا مش

 ٕ
ّ
ٖت*جخڤغڤب ما بحن الّضال

ّ
لتها صال

ّ
 (41) الّضهُا مش

 ُتها جبرص*ظا مً ل٣ٟها سسىهت
ّ
 (42) خُ

 ُذ و الباث جهٟى*و لٗب زّؼَا ٞىڤ
ّ
 (42) ماَا جسل

 (43) خّىؾذ قٗاب و ٖغڤىب*و خّىؾذ ٖغب الّؼهاقي 

 ٍ(44) مً ظاوع الاظىاص ظاص بجىصَم*و مً هاؾب الاعطا٫ زاب يىا 

 ٪غ م٣بىى*ٞاٖل السحر ؾال
ّ

 (46) ٞاٖل الك

 بجي مغو ًسّمم*مً ٖلڤ الن٣حن في لهاجه ِّ  (47) ق

 (48) ال٩اجبت جىاصي و مٗها السحر*و لى٧ان مً بُٗض ججحها 

 (49) عزِؿت بماًت ؤل٠*وخضة ٚالُت بجلض ڤٗىص وخضة 

 ٪ُانها ال ٌٗم
ّ
 (:4) هىنُ٪ ًا خاعر الڤضًم*بال٪ مً صز

 ي ًغ٦ب ًغ٦ب اػعڤ*قٗغة بكٗغة ؾبِبه
ّ
 (:4) ال

 (52) الاظىاص ما ًڤىلىا الال*و خضًثهم زُا و نىاب 

 و ال ًدًغل٪ في مهاًب*٪ ٗم٪ ٖىض ظٖى
ّ
 (52) مً ال ًُ

  (53) الّطخ٪ َى اًضامهزبزة و الڤلب مكغوح*و 

 (53) ما ٧ان ٧الخغر ججاعة*ما ٧ان ٧األم خبِب 
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 (54) ًا الًم ال جلىمجي في وؾِ الّىاؽ*واطا ُٖى٪ في اإلاالمت ّٞغػوي 

 (55) خبِب ان ًٚب ما نبذ له َّب*بٗض اإلادّبت ظٟاوي 

 ٠ُ ما ًدمل ج٩ل٠ُ*و اهخما ًا ل٠ُُ ما ٨ُٞم عخمت  (56) ؤها ڤلبي َع

  لٗىا جى٩اصي*ػاصووي جى٩اص ٖلى جى٩اصظبذ اوالصي
ّ
 (58) ًڤ

 باالمىاؽ*ما ظا بّغا هلىخه ٘
ّ
 (57) ڤلبي جڤُ

 ٪(59) ًا ٢اًل الٗاع*٦ُٟاٍ ًدلى ٦الم 

 لذ عوحي لخّمام*مبجي ٖلى نهض هاٍع
ّ
 (59) مش

 ُذ عوحي
ّ
لج ٖملذ مُغح*بالهىا ُٚ

ّ
 (:5) مً الش

  م و الّؼبغة*و الخّضاص مكىم ما
ّ
 (:5) ٌك٤ٟ ٖلُهڤلبي ظا بحن اإلاٗل

 (61) الاظىاص ما ًڤىلىا الال*و خضًثهم زُا و نىاب 

 (63) ما ٧ان ٧الخغر ججاعة*ما ٧ان ٧األم خبِب 

 ٘٫ّ ماو
ّ
ي ًدمل الظ

ّ
ُل مهمىم*ال

ّ
 (64) ما ًغڤض في الل

 (65) ز٠ُٟ الا٢ضام ًىمل*لى٧ان وظهه مغاًت 

 (66) الامان ًا بجي الامان*و الامان ًڤُ٘ الّغڤبت 

 *ي بِى٨م جسُٟهخبِب٪ خّبه
ّ
 (66) و الّؿغ ال

 (67) الّهاخب ال جالٖبه*و الّىاٖغ ال جٟىث ٖلُه 

 (67) آٍ ًا مّدىتي ٖضث زّماؽ*و الّخبن ٖمى ُٖىوي 

 (68) م٨خىب عّبي هىّصًه*و الّهبر واظب ٖلُىا 

 (69-68) بطا هي صهِخ٪ مهمىمت*و ػماه٪ ما َى مٗ٪ ملُذ 

 بالّىاع*واطا بٍغذ هٍؼض٥ ٪  (69) ًا ڤلب ه٩ٍى

  مهبى٫ 
ّ
مـ ما٥ الا

ّ
 (:6) ًا ڤلبي ًا خامل اإلاا للٗڤبت*و ًا َّغاص الك

 ٖلى مدّبت هللا هلّمٍى* ي بٛاها هبٍٛى
ّ
 (:6) ال

 ملٍى ٞىڤ الّغاؽ ٖمامت ّٗ *و و لبت هدّبٍى
ّ
ي خّب الُ

ّ
 (71) ال
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  ّم ٖلي
ّ
اث*و الُٛم ْل

ّ
 (71) الّغٍذ و الّسخاب عق

 ه ذ مً َاح في بحر*و نٗب ّٖىه َلٖى  (72) ًا ٍو

 لذ عوحي لخّبِب*في ٧ل شجغة ًىاصي
ّ
 (72) مش

 ذ صافي خا ٍع
ّ

 (73) ال في الجبل واص مٗلىم*و ال في الك

 (74) عاح طا٥ الّؼمان و هاؾه*و ظا طا الّؼمان بٟاؾه 

 (75) الّؿاب٤ مً السُل حٗثر*و عّبي ًضّبغ ٖلحها 

 و الّضٝ*خّتى عّصاجه مشل الّغُٟٚت 
ّ

 (76) اُٖاجه ال٠٨

 (78) ا هاڤت*بطا ُٖٟذ بدلُبها جغوٍ٪الّضهُا ٨ًّىَى 

 ت*ٖضث ه٨ّضص في ٖٓام الّغاؽ غٍّ
ّ
ت و الّؼبضة الُ ُّ  (78) ًا خؿغاٍ بٗض اللّ

 ي ٧ان مظّوب*ما حُٗبه ٦دىلت
ّ
 (79) الٗبض ال

 ّىاٝ ٌكٝى مً ڤإ الڤهٗت*و الٛغبا٫ حكٝى مىه ڤإ الّىاؽ
ّ

 (81) الك

  (82) الهمىماإلاهّبِ ما صعي بالخافي*و الّؼاهي ًطخ٪ ٖلى 

 ًب ظاب عاؾه
ّ
 (82) الٟغص مصخى للٛغب*و الظ

 ٘ب عاؽ اإلاغاظ ُّ  (83) اخغر ًا الخّغار*و َ

 (84) ال ججغي ال تهڤهڤ*و امصخي مكُت مىا٣ٞت 

 ي خّب٪ خّبه*و في مدّبخه ٧ىن نافي
ّ
 (84) ال

 كها و حِٗل امها*جخسّبل في َع ًّ ي َاعث مً ؾٗىص ا
ّ
 (85) ال

  حر ما ّْىِخه
ّ
حر الُ

ّ
 (86) ًُحر*مً بٗض ما وال٠الُ

 مِؿت
ّ

 (87) ًا مً صعي شخي الخا٫ ًهبذ*و جؼو٫ لُىا الك

 ت ُّ  (87) ًا هاؽ مً قاٝ صّمي*ٚابذ ّٖجي الّؿم

 حر
ّ
 (88) الّؼٍذ ًسغط مً الّؼٍخىهت*و الٟاَم ًٟهم لٛت الُ

  ي ٖلى هللا َى به اصعي
ّ
ي ٖلُىا خىا صعهاٍ*و ال

ّ
 (:8) ال

 ڤ  (:8) ي مؿغوعالّىاؽ ڤالىلي عجاًبي*واها ٍَغ
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 و الّضٝ*و صاعتها مشل الّغَُٟت 
ّ

 (91) اُٖاتها ال٠٨

 لت  (92) ُٖيُ٪ و خىاظب٪ ؾىص*و ؾىالٟ٪ َىضٍو

 ٤*ًا مڤّىعًٍ الٗماًم ٍغ
ّ
 (94) ًا الجاًؼاث في الُ

 (96) خلُل مً ماجذ اّمه*و باباٍ في الدّج ٚاًب 

 (97) حّجُذ ؾب٘ حّجاث*و جبذ ؾب٘ جىباث 

  ُخجي ًا اإلاؿ٨حن*و ّٟ جي خال٪ق ّٟ  (99) ق

 اب السغاػة  (99) اصًَ الّؿحر ٌؿحر*و به جَغ

 بش و الّغمش في ٞاؽ*و الٗلم و الّضًً ٞحها
ّ
 (:9) الُ

 (1:) ظُذ مً َُِ بالعجلت*و الكّغ ػاصوي قٓاًت 

 (2:) بطا ٧ان الّؿٗض ًدىّجغ مً ٖىص*هىّجغ ؾّخحن ٖىص ٚحر مً ٖىصي 

- Ibn Azzouz el-Haquim Mohammed, Pensamientos y máximes 
de Sidi Abdurrahman el-Maxdub, Madrid, Instituto de los Estudios 
Africanos, 1956. 

- Scelles-Millie J. et Khelifa B., Les quatrains de Mejdoub le 
sarcastique, poète maghrébin du XVIe siècle, G.-P. Maisonneuve  
et Larose, Paris, 1966, 196 pages.  

 .6:8-6:7 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

، صٖىة الخ٤، ٖهٍغ و آزاٍع، الكُش ٖبض الغخمان اإلاجظوب، ٖبض ال٣اصع زالصي -

 .236-227 م.، août 1968/jumâda I 1388، 21/:ع٢م ، 22ؾىت 

، صاع الؿخى٧ي لليكغ، صًىان ؾُضي ٖبض الغخمان اإلاجظوب، الُُب الهض٣ًي -

 م. 78، :2:8، الغباٍ

 .336 م.، 3:7جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، الٟاسخي -

- De Prémare, Sidi Abd-er-Rahman El-Mejdûb : 

  م  (323) باب هللاو باؾم هللا هبضا ٢ىلي*بؿم ال٨ٍغ

  ة*ما اخال ط٦غ اإلامّجضو َظا
ّ
 لظ

ّ
 (323) ما صال

 (323) بطا ط٦غج٪ ًا الامجض*ههِب عاخت في هٟسخي 
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  ي نهىي الخب مّى٪ ما َى لي*واهذ الخبِب
ّ
 (323) ال

 ىا ٚحر٥  (323) الٗبُض و٢ٟىا ًا عب*للباب ما ٖٞغ

 مجظوب الف جلىمىوي*٘
ّ
٘ مؼل

ّ
 (324) ٢لبي مىل

 ىب*ؾا٦ً في ؤعى الٗاللي  (324) مجظوب مدبىب مٚغ

 ا ُّ ي ب
ّ
 (324) مجظوب ماها مجىىن*الاخىا٫ َظي ال

 (324) بطا حؿالىا ٖلى الخا٫*ال خا٫ ٌكابه لخالي 

  ان صًمابطا حؿالىا ٖلى  (324) الّغاؽ*الّغاؽ ٍٖغ

 (324) لى طا٢ىا مً الخب*جلٟاتهم ٌٗظعووي 

 ج٣ىلىا ما لي طزحرة* ٍغ  (324) بطا جغووي مَغ

 (324) ؤها ٖبض الّغخمان اإلاسىتر*واها ٖڤُض الّغباٖت 

 ًَ(324) ههٗض ٖلى ٧ل ٦غسخي*هىعي قغ١ في اإلاىا 

 ي حٛبي
ّ
حن ٖلم الّخىخُض*َىا البدىع ال  (325) ؤ٢اٍع

  (325) َى ٖلم الاوعا١*خض الخالوة لؿاويبطا 

  (325) ما ها في طا الخا٫ باصيو مّضاح*و قاٖغ و مّجي ٣ٞحر 

 (325) مً قاَض ال٩ىن بال٩ىن*ّٖؼٍه في ٖمى البهحرة 

 * بذ هٓغي في هٍٓغ ُّ  (325) ٞىِذ ًٖ ٧ل ٞاويو ٚ

 (325) َل٘ الّجهاع ٖلى ٢لبي*خّتى هٓغث بُٗيُا 

 *عّبيال ب٣ى و َل٘ الّجهاع ٖلى ال٣ماع 
ّ
 (325) الا

 (325) ؾالىا اإلاال٨ًت ؾالىا الّغوح*ؾالىا خّما٫ الٗغف 

 *بىنى٫ 
ّ
 ٚاليو ال مدّبت الا

ّ
 (326) ال ونى٫ الا

 ا عزِؿت*عا ٧ل مٗكى١ ٚالي  (326) ال جدؿبَى

 ي قاب عاؾه
ّ
 (326) ع٦ٗت مً الٟجغ حٛجي*٢ىلىا لل

  ه*في الاعى ؾبٗحن ٢امتو اخٟغ لؿّغ٥
ّ
 (326) ص٦
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 (326) ؾ٣اوي قغابه*مً ؾاب٣اث الٗىاًت ؾُضي 

 ىوي ٞغ ّٗ ي ٌ
ّ
ي ٖىص نّها٫*ؾالىا ال

ّ
 (326) ؤها ال

  ٞاعؽ الٗاللي*ًُل٘ للجى 
ّ
٫ ال ٞاعؽ الا

ّ
 (326) َكاَض الٗغفو ؤصال

 ي قاٞىا
ّ
 (326) اف ٢الىا ؾضاجىا الٗلما*في طا ال٨خب ال

 (326) ٢لبي مجّغح باالمىاؽ*لى نبذ بّغا هلىخه 

  اع*٧امي ٖلى نهض هاٍع٢لبي ٦ٟغن ُّ  (327) ظ

  ُ٘(327) لى ج٩ىن خافيو ق٤ّ الجبل ق٤ّ ميكاع*ج٣ 

 (327) ا٢ُ٘ ٖلى مكٕغ الىاص*ًًخى ٢ُُٗ٪ ٞغاظت 

 (327) الّؿى١ ٖمغ باالزىحن*مً ظا بصخي عاٍ باٖه 

 *(327) َاًمت عوخاهُتو مً اًً ظُذ ًا طا الّغوح 

 *(328) الهىض حؿم٘ َىِىهو البض في الٛغب ؾ٨خت 

- De Prémare, La tradition orale du Mejdûb : 

 (247) ماطا َّغؾذ مً يغابؼ*ماطا َّغؾذ مً بىابي 

  ت  (247) ٍا عاٞض الڤغبت*بلى اَل الّؿٍغ٠و مً ػاٞع

 *(247) مال ٖلمجي بمؿالتو عاسخي مُٗا ما قىاع 

 ڤّؼاع*ه٣ُ٘ وازا ه٩ىن خافي
ّ
 (248) ق٣ُّذ الاظبا٫ قڤ

 *ان ُذ و حؿّىِذ ٖلى الّؼعب ٍٖغ
ّ
ي ظٟاويٖل

ّ
 (248) ُٖجي في ال

 *(248) ال ًىٟٗجي الّخسمامو وهللا ما هسّمم 

 (248) جمّىِذ عاسخي خّمام*مبجي ٖلى نهض هاٍع 

  ا ٧ّل خُلتو نهّضم*و بّذ هبجي ُّ  (249) جلٟذ ٖل

  ُل َاع وٗاسخيونهّضم*و بّذ هبجي
ّ
 (249) في زلض الل

  م
ّ
 (249) ٖلى ال٣بلت عمى خبالهو بّىض*و الٟجغ ٖل

  (:24) اإلاجظوب الٟدل*ؤها َى ٖڤُض الّغباٖتؤها َى 
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 (:24) ؤها َى اإلاجظوب الٟدل*ؤها َى ٢ُب الٗهغ 

 *(:24) اوالصي باإلاؿ٨ىت ٌِٗكىاو ؤها مؿ٨حن 

 *ىح اإلادّٟى ؾُغ
ّ
ًو الهالخحن ٢غاث في الل  (251) مىلى ٖبض ال٣اصع ٢غا ؾٍُغ

 *ي زل٣جي
ّ
 (251) ؤّمىذ بالّغػ١ مًمىن و ؤّمىذ بال

 ي زل٣جي
ّ
 (251) باآلًت ٦ٟاويو *ؤّمىذ بال

 *امي ٦ؿبذ مٗؼة ًّ ا ٦المي عباعيو في ا ُّ  (252) زّغظذ ٖل

 *حن الانٟغ
ّ
 (252) ٧ّل وؿل ٌؿإ٫ ٖلى وؿلهو وؿلي مً الُ

 ًَاع١ هىعٍ في اإلاٗا
ّ

 (252) وؿلي مً جىوـ السًغا*الك

 ٍ(253) ؤها اإلاجظوب الٟدل*واها مسّىض اوالص 

 (253) ؤها اإلاجظوب الٟدل*واها ٖڤُض الّغباٖت 

 *(253) الّؿا٦ً ؤعى الٗالليو اإلاجظوب ٖىض عّبي م٣بى٫ 

 *(254) ل٨ً ما هٓمخه شخي مً عاسخيو َظا َى ال٨الم اإلاؼّعص 

 *ٝغا  (254) مّخىتها مً ٧ّل ظاهبو خغزذ مُمىعة في عاؽ ٞع

 ت ػع٢ت الٗحن ُّ ت ػع٢ت الٗحن*الُٗا٫ الباَ ُّ  (254) حعجبجي الباَ

  ٦غ*ؤما الاهثى
ّ
ي ًغ٦ب ًغ٦ب ٖلى الظ

ّ
هال

ّ
 (255) ٚحر حٛك

 *او َّم الّضهُا َّم ُّ ض ب ُّ  (255) خّبها ب

 *ڤخ٪ الّصخُدتو ّٖىڤ ًا الّٟغوط  (255) ّٖىڤ حٍٗى

 *امي زضمذ خّماع ًّ  (256) خلٟذ الڤاٞلت ال جبٗتهاو في ا

 (256) ؤًا الىاڤ٠ ٖىض الباب*اهٓغ خالي ٞاف اها 

  م  (257) باب هللاو بؿم هللا هبضا ٢ىلي*بؿم ال٨ٍغ

  (257) الؿا٢ُت حؿ٣ي ظىاههو عاؽ اإلاا*ؾُضي ٖلي في 

 (257) ؾُضي هٓغوي بالهّمت*هٓغة مً ُٖىه حؿ٣ُجي 

 (258) ابى مدمض َا٫ الخا٫*ؤزىط ؾّغٍ٪ ال ًباح 
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 *تو الّؿى١ ٖامغ في ڤلبي  (258) خىاهخه ٢ُهغٍّ

 (258) الّهالخحن ؤَل الجّىت*جدؼن ٖلحهم ًا ڤلبي 

 ه
ّ

اًغ الازًغ ًا بابا*ؤًا الّغاڤض في ٖك
ّ
 (258) الُ

  (259) ظُب لي زباع الّؿاختو ُٚب*و ُٚب ًا اإلاجظوب و 

  (259) ظُب لي الازباع في الّىِذو ُٚب*و ُٚب آ اإلاجظوب 

 (259) قٟذ الّىدل ٖلى الّىّىاع*خىا الّىبي هّىاعجىا 

  (:25) واص مىعبُ٘*آخملت ماَا باعصو آ٥ آبجي 

 (:25) ٠ُ٦ وٗمل واف اإلاٗمى٫*م٘ لُلتي اها وخضي 

  ىصة٠ُ٦ وٗمل واف  (:25) اإلاٗمى٫*م٘ لُلت اإلاٖى

 ي ظاَا
ّ
اهت*حؿبي ال٣ٗى٫ لل ت ٖغوؾت مٍؼ

ّ
 (261) م٨

 *ي َاعوا
ّ
ُىع ال

ّ
 (261) في الّؿما ٖملىا صاعةوطً٪ الُ

 ي ظاي لسُمخ٨م
ّ
 (261) هلل ًا بً ٖبض هللا*مل

 اهت*اجي جباحي جغجاحي ُّ  (261) آًا الٛاصًت ٖ

 * بذ هٓغي بىٍٓغ ُّ  (262) هٓغث ٖلى ٧ّل ٞاويو ٚ

 *(262) في ٚغايهم ًّضًجيوٖلى اَل اإلادّبت ظُذ وؿا٫ 

 خّتى الُاًٟت ًبٛحها*  (262) ٢لبي ٨ُٞم مغبٍى

 َب*الّهافي في جىداؾه
ّ
 (263) اإلادّبت ؾل٪ الظ

 (263) اإلادّبت ٧اؽ اإلاّغ*قغبٍى اإلاُٗاقت 

  بتي ذ ٠ُ٦ ظغاليو ٖلى مً وك٩ي*و ٍٚغ  (263) ال ٖٞغ

 ڤ في جضواخه
ّ
لشه مهض*مٗل

ّ
 (264) ڤلبي مش

 *ٌاح ٌّٗغواو ڤلبي مٍغ  ٍع
ّ
 (264) ُٞه قال

 حن ٦خاب هللا  (264) َلبت ًا ؾاصاحي*ًا ٢اٍع

  حن ٦الم الّٗؼ  (267) َلبت ًا ؾاصاحي*ًا ال٣اٍع



293 

 *(267) جازظوا مّجي الا٢ىا٫ الّصخُدتو حؿالىوي في خمؼة اف ٢ا٫ 

 *(267) حؿائلىا مٗىاجهو حؿالىوي في خمؼة اف ٢ا٫ 

 *(268) حؿائلىا إلاٗىاجهو حؿالىوي في خمؼة اف ٢ا٫ 

 *(268) حؿائلىا إلاٗىاجهو حؿالىوي في خمؼة اف ٢ا٫ 

 *جغة في الجّىت ٖالث
ّ

مغ ٞحها ُٖٝى بُٟٗاجهو الص
ّ
 (268) الش

  (269) جى٦ُليو ما زل٣خُجي الا هغظا٥*ًا الي ٖملذ ُٞه ْجي 

  ي زل٤ الجّىت
ّ
 هغظا٥*ًا ال

ّ
 (269) الّىاعو ما زل٣خُجي الا

  او زٝى هللا ًىّجي*الّهالة ُّ  (269) الّهُام ٞغى ٖل

 *(:26) بها ٞىِذ ػماويو اإلاؿ٨ىت يمىذ الِٗل 

 *(:26) عجبخجي بالّغواضخيو عجبخجي مهمىصة 

 *ىت البجي  (:26) بىحها بٓغاٞتو مهمىصة ٍػ

  ذ بصخا٫*في الّهباح ٢لذ ل٪ اُُٖجي مدؿىبيو زضمذ مٗا٥  (271) ما ٖٞغ

 *بذ ٖلى ظبل نغناع
ّ
 (271) َؿاعاو عّصًذ ُٖجي ًمحن و عڤ

 *بذ ٖلى ظبل نغناع
ّ
ذ ٖلى ٧ّل ٚاشخيو عڤ  (272) جضاٍع

 *بذ ٖلى ظبل نغناع
ّ
ُُتو عڤ  (272) عمُذ ُٖجي ٖلى الَى

 *بذ ٖلى ظبل نغناع
ّ
 (272) مّضًذ عظليو عڤ

 *بذ ٖلى ظبل نغناع
ّ
 (273) مّضًذ عظليو عڤ

 *(273) ٖاوڤ ٖلى باب ٚاع٥و ٖاوڤ ًا طًب ؾاٌـ 

 *هو م٨ىاؽ َاظحن خامي  (273) بالّىاع َاعوا ق٣ٞى

 *(274) هاصًه ًا وّعامتو ٖاوڤ ًا طًب ؾاٌـ 

 (274) جسغوصث ما بٛاب جهٟى*ع٦ب زّؼَا ٖلى ماَا 

 *ي ًخىڤ مً ال٣بلت
ّ
خه في مىعبُ٘و الّؿلُان ال

ّ
 (275) جض١ّ مدل

 *ي ًخىڤ مً ال٣بلت
ّ
 (275) ج٩ىن ٖلى ُٖىه الِاماعةو الّؿلُان ال
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 *ي ًخىڤ مً ال٣بلت
ّ
 (275) الّىبىلتج٩ىن ُٖىه خمغا مشل و الّؿلُان ال

 *ي ًخىڤ مً ال٣بلت
ّ
اخه في ؾىؽو الّؿلُان ال ُّ  (276) خ

 *ي ًخىڤ مً ال٣بلت
ّ
الزتو الّؿلُان ال

ّ
 (276) بٗالماجه الش

 *(276) ؾلُان ٖلى ٚىضعةو والبض ما ًسغط ؾلُان ٖلى صخغا 

 *(277) هاصًٍى ًا زُل الهضاًتو خىدً ًا ٖىص ؾىؽ 

 *(277) هاصًٍى ًا طًاب ڤّغامتو خىدً ًا ٖىص ؾىؽ 

 *(278) جالخىا في الٛغب ٦غوصةو ؾىاؾا هاؽ ٢كىع 

 ا في ٦المه ٟذ*ًا بً ٢لُل الٞى
ّ
 (278) الّؿىسخي ًا بً وع٢ت الل

 *(278) ٢اؾخجي البروصةو جخ٨ُذ ٖلى الجبل 

 (279) هللا هللا ًا عّبي*واف َظي مىث الٛبِىت 

 (279) اؾماُٖل ؾب٨ُت الهىض*خٟاث ُٞه ؾُٝى الىالًت 

  (:27) الٟدل*الخا٦م جدذ الاعىمىلى اؾماُٖل 

 (:27) ال٣هغ ًا ال٣ُهىع*ًا بً ٦دل الّىىاصخي 

 اعة
ّ
اعب ما ُٖ

ّ
 (281) ال٣هغ ًا ال٣ُهىع*ًا الك

 *ا ؾ٨ىىا زُاٍعو وّػان بغط ٖالي ٞغ
ّ

 (281) الك

 *(281) ٍدبضا ٖلى مىالي الّتهاميو ال بض مً وّػان ما ًسال 

 َ*ي ًغڤب ٖلى ظبل نغناع
ّ
 (282) ًسلُهؾباب ال٣هغ ى الٗىص ال

 ت في الّضزالي
ّ
 (282) ؾبخت ًا اإلاُٗضًمت*ًا الخاَ

 *(283) ُٞه ٌكِبىا الّىىاْغو نهاع ؾبخت مٗلىم 

 ًا اإلاٗهٗو في الّضزالي* ٝى
ّ
 (283) الخؿىاوي ًا الخل

 ًا اإلامغمض في الّغمالي*  (284) الخؿىاوي ًا الخلٝى

 ا ٚلبَى ي 
ّ
ل ال  (284) ٌعجبىوي بجي خؿً ظِل ما اخؿً*وال حؿا٫ ال٣بًا

 ي عاًمت له ٧ّل خُلت
ّ
 (284) ٌعجبجي الّغوم*ال
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 *ٌحٍرو الٛغب مٍغ  (285) وطوي ؾمٗذ َػ

 ت ُّ  (285) ؤها ه٣ى٫ لهم بهذ*َما ٣ًىلىا البهخ

 *ٚحر ٖلى ظبالتو في حجغة الّىدل ججمٗذ اإلادا٫ 
ّ

ى الّضڤ
ّ
 (286) ول

 *ي مً الٛغب ب٨غي ّٟ  (287) ٖمل ل٪ الجبل حؿيُضةو ڤ

 *ي مً الٛغب ب٨غي ّٟ  (287) خغز٪ في ًاون  ٖملو ڤ

 *ا مظاعي و الٛغب صعؾت ٦بحرة  (287) ما ًظّعٍَى

 *بت ي ؾا٦ً ُٞهو الٛغب ٚغبخه ٍٚغ
ّ
 (288) مڤىا٥ ًا ال

  (288) الّغباٍ ٞغاقهو مّغا٦ل مبضا الهّم*ؾال 

 م ًا َبل ماّؾت*واها في الّؿما ؾمٗذ َظًٍغ
ّ
 (289) ج٩ل

 *م ًا َبل ماّؾت
ّ
ىص ٖلى العجاليو ج٩ل  (289) ٍا اإلاٞغ

 ت  (:28) الڤضالي ظاوي مًُىم*ٖلى بالصٍ مڤلٖى

 *(:28) ٍدحى الڤضاليو ًدحى بً ًدحى 

 *ض ُىا الخىاهذ في باب ظضًضو مىحن جخ٣اص الّىسلت م٘ الجٍغ
ّ
 (:28) ٍىل

 *هىص مً الّؼه٣تو مىحن ٩ًىن ال٣اضخي مً الخل٣ت
ّ

 (291) الك

 الت
ّ
الت*في الڤهٗت و٧

ّ
 (291) ص٧

 ت ُّ ت*مىالحن الّؿغوث اإلادً اوٍّ
ّ

 (291) الك

  ا ٞغ
ّ

الم ٞاى ٖلى الاؾالم*الك
ّ
ىام قغبىا لُٗاجهوبدغ الٓ  (292) الٖا

 * ا٣ٞىا ٖلى الّضًً زّغبٍى
ّ
 (292) زّغبٍى بلبِـ ال٨ؿاوي و اج

 *(293) ّٖضاو ٖلُهو صاعوا ٢ىُغة و الخ٤ّ ٚاب 

 (293) َظا ػمان الٟجىع*َظا َى هؼوله 

  ى ؾلهامهو ٚاب*و الخ٤ّ ؾها
ّ
 (293) الباَل صل

  (293) ا٦دل صٚمىم*ٖىضٍ ظىاخحن مشل الّضظاظتَظا الّؼمان 

 *(294) الّهٛاع ُٞه ٌكِبىاو ٢غن اعبُٗاف ٦دل ْلمت 
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  ٪(294) خُه خظا٥و َظا الّؼمان*بُ٘ صًال 

 (294) ٢غن اعبُٗاف*ُٞه اإلاؿ٨حن َاف 

  (295) ؤًذو ظُل بجي ل٣ُِ*ملمىم مً ؤًذ 

 *ى الّغاي مهاصٞتو الّغاي جل٠ الَل الّغاي
ّ
 (295) ول

  ي بىاصم ؾماوي ٢غن
ّ
 (295) اعبُٗاف ًخ٣ّل اإلاُغ*ًىل

 *تو ٢غن اعبُٗاف بىاصم ٢غ٢اع ُّ  (296) ٍدؿّمى بى الُٗ

 *ي بىاصم ؾماوي و في ؤزغ الّؼمان ٣ًّل اإلاُغ
ّ
 (296) ٍىل

 *(296) ٣ٍىلىا بؿىم واخض ًبُٗىاو في ؤزغ الّؼمان جخ٣اص الاؾٗاع 

 *(297) ًبُٗىا٣ٍىلىا بؿىم واخض و في ؤزغ الّؼمان جخ٣اص الاؾٗاع 

 *ح ًسّمم
ّ
 (297) ٍب٣ى ٖلى الب٩او في ؤزغ الّؼمان الٟال

 *(297) ٣ٍّل اإلاا مً جدذ حجاٍعو في ؤزغ الّؼمان ٣ًّل اإلاُغ 

 *ي ًڤٕغ الّىاع
ّ
ي ٞحهاو مً اإلاجظوب ما ب٣ى مل

ّ
اث الٛغب ما باقي مل  (298) جٖغ

 *(298) ٣ٍّل اإلاا مً جدذ حجاٍعو في ؤزغ الّؼمان ٣ًّل اإلاُغ 

 ُدُجي ّٟ اوي خال٪و آاإلاؿ٨حن* ق ّٟ  (298) ق

 *
ّ

 لل٠٨
ّ

 (299) زّممذ في الاعى ؾاٖتو يغبذ ال٠٨

 ًًى بض
ّ

 (299) اإلاؿ٨حن مؿ٨حن*ماًخٗصخ

 *ى بالضعابلو ّٖغڤها البالبل
ّ
 (299) حُٛ

 *(:29) ج٣ى٫ ما ٖىضي باف وِٗلو ًا اإلاؿ٨حن 

 *مو ع٧ىب السُل َّمت ي ًغ٦بَى
ّ
 (:29) ؾالىا ٖلحهم ال

  ؿا ؾى١*والا
ّ
تي جغّص بال٪ؾى١ الي

ّ
 (:29) حؿى٢

 *ؿا ؾى١
ّ
 (2:1) مً ؾى٢هم ظُذ َاعبو ؾى١ الي

 *اؾت
ّ
ؿا وه

ّ
م٪ الّضؾاعةو الهضعة م٘ الي

ّ
 (2:1) حٗل

 (2:1) الُٗاالث بڤغاث ابلِـ*الّغاُٖحن في الّضزالي 
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 *(2:2) الڤلب مجها ًخٛاسىو اإلاغا الهّجالت َٗام نابذ 

 *ي َّؼَا ججي في و اإلاغا الهّجالت ٖىص اإلاكماف
ّ
 (2:2) ًضٍال

 *حر
ّ
ظبذ اُل غڤىبهاً  يٖ 

ّ
ً اإلاغا ال ٠ُ م ضاصيو آُل خٗضصوا باٗل هاً   (2:2) يلٖى

 *ُِا ٌٛىُ٪و آ ًا الخّغار الخ  (2:3) عوم الَى

  ض ًّ ي زظا بيذ الّغاعي*زظا ال
ّ
 (2:3) ال٩ٗاؽو ال

 (2:3) بيذ الجُض بدا٫ ٞىاع*مً قاٞها ًڤى٫ عاَا 

 *(2:4) عزاث الّؿىال٠و بيذ الجُض بدا٫ هسلت 

 (2:4) اوالص الجُض الا ؾّغمىا*ما ٌكٝى لهم خّض الّؿىال٠ 

 ت ػع٢ت الٗحن*اإلا٨ّمضة في ٦ؿاَا ُّ  (2:4) حعجبجي الباَ

 *(2:4) ال جهحر ما٫ اّبا٥ ٖلحهاو الا بٛاج٪ ال٨دلت ال جبٛحها 

 *(2:5) ال جهّحر ما٫ اّبا٥ ٖلحهاو والا بٛاج٪ البًُا ال جبٛحها 

 *(2:5) ما٫ اّبا٥ ٖلحها نّحر و والا بٛاج٪ الخمغا ٖاص بٛحها 

 ذ*ما خكِذ ًضي في الٛحران ذ ما ظاٍع  (2:5) ما ظٍغ

 *ض ٢غون اإلاغاظ٘و خغر ًا الخّغار ّٗ  (2:6) ڤ

 *(2:6) ٖمل بىنالخ٪ ؾضاسخيو خغر ًا الخّغار 

 *م عجىل٪ الّؿُاؾتو خغر ًا الخّغار
ّ
 (2:6) ٖل

 (2:6) ٌعجبجي الڤمذ الانٟغ*اإلاى٣ّي مً ٚباٍع 

  ٪ٖ(2:7) الّه٠ُ حُٗي ٖكىعٍفي وه٣ُّه*و ػعٕ ػع 

 *(2:7) زُاع الّهابت قٗحرو زُاع الڤاٞلت خمحر 

 *عا
ّ
 (2:7) خغزتها بُضيو ؤها خّغار الظ

 *َب ًؼعٕ الڤمذ
ّ
ي بػى الظ

ّ
ت ٌؿغح مالهو ال ًّ ي بػى الٟ

ّ
 (2:7) ال

 ي ْلمه عاؾه
ّ
 (2:8) الّؼلِ ما ْلم خّض*ٚحر ال

 *ي ًدغر عاٍ ٌِٗل
ّ
 (2:8) َِٗل ِٖكت الٗىاًتو ال
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  مـ
ّ

ت مً مىعاها*عاٍ الك ًّ ي ظا
ّ
 ال٣مغ هي ؾباب زالهاو جغّصوا البا٫ ًا ال٣ىم ال

(2:8) 

 *(2:9) ّٚم الٗغا َّمحنو َّم الخٟا َّم 

 ي ًّخا٣ٞىا ٦ما٫*زُاع مً ٧ل هؼاَت
ّ
ٍغ ال

ّ
 (2:9) الك

 ٍعذ ٢ىم مك٩ا٦ت*٪ ًر
ّ
 (2:9) الّؼمان الجاَل ٖلى الت

  ي جخد٤٣ ُٞه
ّ
 (::2) الخ٣ا٤ًالبض مً الّجهاع اإلاٗلىم*ال

 م
ّ
ي ٧ان في الّؿغبت ٖال

ّ
 (::2) عجبا البرڤي*ال

 *لثها ٖحرة
ّ
ا الاظىاصو الّضهُا مش  (311) الٗحرة ما ًلبؿَى

 *٩ىي للٗبض ًُٞدتو الهّم ما صواٍ ٚحر الّٛم
ّ

 (311) الك

 (311) آ ًا الىا٧ل الّغاؽ*في البحر جغمي ٖٓامه 

 *ي جُلبه اظغي ٖلُه
ّ
ىه بُٗهو ال ي جَغ

ّ
 (312) ال

 (312) الّغػ١ مًمىن*الّخٗب ٖالف 

 ت
ّ
 (312) بال مغيذ وٗٝغ عّبي*والا صخُذ وٗمل الّؼل

 ي وؿا٥ اوؿاٍ*ال يهّم٪ الڤاٞت
ّ
 (312) ال

 (313) ا٦مي ؾّغ٥ ال حُٗضٍ لخبِب٪*خبِب٪ عاٍ بدبِبه 

 (313) ال جازظ اإلاغا الهّجالت*ال جغاٞڤ مً والى 

 *لت  (313) ؾالىا ٖلُه ٧ّل باصيو السحر ٖڤبت ٍَى

  (314) ٖمل مّىه مُحرةو ج٣ىُه*و ٖمل زحر٥ 

 *اث ّٟ  (314) واصٖجها بالّؿالمتو ؾىحن الّغبذ ڤ

 *مت ما ٧اًً الخبِب  (314) مً الخغر ما ٧اهذ ججاعةو مً اإلاٍى

 *غ اإلاىث جغجاح
ّ
 (314) جغجاح مً ظمُ٘ الٗالًلو ج٨ٟ

 *اب ُّ  (315) م٨خىب في عاؾىا مّضةو خ٨م هللا ٚ

- Pellat, p. 232, p. 238. 
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تو جغظمت ، الجٟغ، خكالٝ -  : (97-91) ٢هُضة ظٍٟغ

  ىح اإلاى٣ى٫*بُٗجي قٟذ ال٨خِبت*ؤما ًهغي مً الهى٫*هىعي الوالص
ّ
ش مً الل جاٍع

 ٢ُهغة مً وؿل َُبتو قِبت*ما بحن الٟغهج اإلاظلى٫*

- Joris P. et Tengour H., Poems for the millennium, p. 215-218. 

174. EL-MEKNASI Larbi ( املىىاس يالعربي  ) 

Poète de Meknès, adepte de la Tidjania, a vécu en Algérie, 
savetier de profession, mort en Algérie, dit-on, vers 1944.  

 .:35-359 م.، 437ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  بؿخان، جىػوث -

  ٖلى آله م٘ اصخابه اإلاىهىعة*نالة اإلاهُٟى و نلى هللا ٖلى الّىبي الهاصي

 (269-264) جظ٦حرو قُٟٗىا ط٧اع 

  (329-326) مضح ألاّواٍو الهالة و هؼاَت*بهىاَم ٢لبي ػاهي*اٖما٫ السحر و زالزت مخٗت 

  البكغي*بان هىعٍ و ْهغ يّىي ظمُ٘ الا٢ُاع*في البّر ً ل ٍػ ًّ  ؾٗضي باإلاٟ

ً البكغي والبدغ و جلى٫ و صخغا* في ال٣ُامت ٌكٟ٘ في  ل ٍػ ًّ  ؤّمخه مً الّىاع*ؾٗضي باإلاٟ

(345-34:) 

 :خؿب مسٍُى البلُضة( ) و له

 (2417/2999) مضًذ هبىي() نل ًا عب و ؾلم و باع٥*ٖلى مً ًغقى الٗال ًىم الب٣ا .2

(classique) 

 مضًذ هبىي() الخمض هلل مً بالٗؼ ؤ٦غمىا*بىٗمخه ٢ض خىث ٖؼا و اٞخساع .3

(classique) 

 ؾبداه٪ اهذ هللا*اٞخذ لىا ًا ٞخاح*ل٨ىىػ ل٣ُذ مٟخاح*الٟخاحبؿم اإلاٗبىص  .4

٣ت الخجاهُت() ض الٍُغ  ونُت إلاٍغ

م .5  ًا مجُب مً صٖاٍ*ٌؿغ ؤمغي ًا خلُم*ًا عخمان ًا عخُم*ل٪ الخمض ًا ٦ٍغ

 الىنُت ألصخاب الخجاهُت()

اعة هلل ُٚشجي ًا ٦جز اإلادخاط ًا الٛىر الخجاوي .6 هخىؾل ل٪ بغظا٫ ٖحن ماضخي *ؤلٚا

ً هىع   عبما هٓمها في مضًىت البلُضة بالجؼائغ() البًر
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 ٖمضجىا اإلاهاب*و اعيُى ٖلى الخجاوي*و آلا٫ و ألاصخاب*نلُى ٖلى الٗضهاوي .7

ب ما له والي خمله ز٣ُل جالي*ؤؾُض اخمض ًا ٖؼ اإلاًُىم .8  ُٚض الٍٛغ

ا ؤٖال*َىِئا َىِئا إلاً ٧ان ؤَال .9 ٤ الخجاوي ٢ضَع  لٍُغ

 (Contre les détracteurs de Tidjani) (1324/1907-1906) 

اوي*باهلل ًا الڤمغي بلٜ َظا الجىاب .:  لسلُٟت الىبي جاط الٗٞغ

 بً ؾالم ٖالي الهمت*جىنل إلا٣ام*اٖؼم ًا باهي الىٛمت*ڤمغي الخمام .21

ُاوي*ؾُضي عوح الغوح و ال٣ٗل*بجاٍ الخجاوي .22 ٣ىا ًا ٧امل *و اخبابه الٖا
ّ
ٞو

 الًٟل

ُاع .23  و اخ٩ي للكُش ٠ُ٦ ظغا*اّصي الازباع*ًا باهي الهىث ٞالههغة*ڤمغي الَا

٤ الٛىاًم .24 ٖمضحي بحن *ٚىر البراًا بً ؾالم*ًا َالبا للىنى٫ *َظي ٍَغ

 الٟدى٫ 

 (2992-23:9/2991) ظاجىا ًُٞت مىلى ٞاؽ*البكاعة ًا الاخباب .25

مىاَبه *مىالي اخمض بُا هاظم*٦مل لي بالؼوعة لؿُضها*ًا صاًم ًا خلُم .26

 مسههت مً لضن خ٨ُم

 ًغج٣ى في مىابغ اإلاٗالي هىع ٖلى هىع *مً نٗىصٍ حؿٗض الا٢ُاع َل٘ َال٫ الٗؼ  .27

ىار وػعي و ؤُٖان*و الا٢ُاب مساػهُه*ؾُضها اخمض َى الؿلُان .28 و الٛحر *الٚا

ُت  ٧ل ٖع

بت*ؾُض اخمض ٢ُب ألا٢ُاب .29  الابُا٫ مّىه في َع

 مً َم الٟاوي*و ضخُذ في الاخؼان*و مً ال٣ٟغ قُان*ؤ مً يامه الؼمان .:2

 ما هالٍى الغظا٫ مً ًٞل ال٣ُىم *٫ و ال٣غبت و ًىا٫ًا مً عاص الىنا .31

 خ٣ذ البكاعة*و اه٨كاٝ الاؾغاع*و اؾخىي الدجاع*ٖىض صزى٫ ال٣باع .32

 لِـ ًسلى مّىه ختى م٩ان*بؿم هللا الغخماوي .33

 و مضًذ ألاّواٍ*ع٧ىب السُل و الؿالح*بهىاَم ٢لبي ػاهي*زالزت مخٗت و هؼاَت .34

و الصخابت *و آلا٫ هىع اُٖاوي*الٗضهاويٖلى قُٟٗىا *نلي ًا وٗم الٛاوي .35

 الجِل الىاجر

 هىع ٖلى ال٣بلخحن الح*وٗم الهباح إلاا عؤًىا .36
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 و ؾ٨ب صمعي مً م٣لتي*هاع الكى١ ڤضاث .37

زىط خضع٥ مً *جّبذ م٣ال٪ ًا مؿ٨حن*٧ي جدّب ججاوب*جّبذ م٣ال٪ ًا مؿ٨حن .38

 ٧ل باصٕ ٧اطب*خّهً لؿاه٪ ٧ىن ُٞحن*٢ى٫ زكحن

 ما ؤخال ًىم الىنا٫*دُلجدّحر الكى١ و الجؿم ه .39

ىت*ًا وٗم اإلاغؾى٫ ًا الخبِب الهاصي .:3 اث الّغوح بٗض ٧اهذ خٍؼ  بالٗغوبُاث() ب٪ َػ

 َُبت اؾٗض الي ػاعو *خب اإلاهُٟى ٌؿبي .41

 بالٗغوبُاث() ٢ل ٢اصع ٌكٟي الٗباص مً بالَا*قٝى لُٗىب٪ ًا عاسخي و جىب هلل .42

ت*٦مل ًا اإلاىلى ما في مغاصي .43 ُّ  همصخي هؼوع همخي ٧ل ؾ

 ما ػا٫ ابُاله للهضا ه٣مت*هللا ما وؿِذ الٛغب الجّىاويو  .44

 ال ٚىا ًهضٝ مً َى ٢ه٠ُ الانل*الهمذ خ٨مت و الهامل باللؿان مهما٫ .45

 ٖلى مً ٌكٟ٘ ٚضا في ٧ل الكٟٗاء*نلي و ؾلم ًا ؾالم .46

 ًا ٖالم ما زٟا٥ ؾّغي  .47

اؽ ًا عاجي عخمت هللا .48 ُّ  ال ج٣ُ٘ ل

 ممٟخاخىا او٫ ال٨ال *بؿم ؤلاله ابخضي الىٓام .49

 ؾُضها ٌؿغ ٖلُىا ٞاألمغ الٗؿحر*ًا وٗم الباعي  .:4

 ًٖ قُذي و ٢ضوحي هسبر بىٓام*بؿم هللا نىلتي بضؤ و ازخخام .51

 يالجه حٛجي بهٟى اإلاجن*ًا عب نلي و ؾلم ٖلى مً .52

بمام اإلاغؾلحن *نهؼم ظِل الٓالم بالبضع الىاؾم*ؤبكغ ًا ٢لبي عاٍ الُٛم جٟاجى .53

 ؾُض ابً َاقم

بت .54 ب ٍٚغ بت الٍٛغ ٤ َىاٍ للهال٫ الًاوي في ؾماٍ*ًا ٍٚغ  مً حكٍى

ل٪ وٗم الخي الىاخض .55 ًّ اهىاع ال٩ىن ب٪ و٢ضو في *الخبِب اإلااظض*الخمض هلل ٞ

 الُم و ٞالبُاح

م اٚىاوي .56 نلى هللا ٖلُ٪ ٢ض *ًا مهباح اُٖاوي*ًا جاط اإلاغؾلحن ب٪ ال٨ٍغ

 اإلاؿاٞغ و ال٣اًم

م هبضا هٓم ؾبدان *وٗم الدؿب٤ُ باؾم الٛاوي .57  عبىا ٧ل ًىم في قانبؿم ال٨ٍغ
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م .58  قُش الخجاهُت*بمدبت ؾلُان الٟدى٫ *مً هللا ٖلي*خً ٖلي وٗم ال٨ٍغ

 في خؿً اوناٝ ًخمخ٘ اعماقي*هىع الؿُٗض اقغ١ بىظىص الؿاقي .59

م حٗاال .:5  ًبكغ الىبي مضاخه ٣ًًا و في اإلاىام*بؿغ ٧ل ؤؾم*َلبذ ال٨ٍغ

ُا مشل الىجىم و ألاهب*نلى هللا ٖلُ٪ ًا الغاٞ٘ لىاء الخمض ًا َبِب اإلا٨ؿىعة .61

 اهذ البضع اإلاىحر

ً الٍؼً .62 و ٖلى آله و الاصخاب الابُا٫ *نلى هللا ٖلى الىبي اإلاهُٟى ٍػ

ً  اإلاىهٍغ

ُاوي*عاٚب في ػوعة إلا٣ام الىبي الٗضهاوي .63 ؾٗض مً ػاع م٣ام اإلاهُٟى *هىع الٖا

 اإلاغؾى٫ 

حن ؾلُاوي .64 ٧ل مً ٞاػ بٗلم الباَىت *الكٍغ٠ ججاوي*عاٚب هؼوع بمام الٗاٞع

 ٞىٌٗغ 

 قُٟ٘ في ألاّمت في ًىم اإلاُٗاصي؟*ؤمحر ألامغا .65

اث ؤزغي() ألن البضٌ٘ ؤوـ ال٠ًُٗ*مخ٘ ػماه٪*في الخؿً البضٌ٘ .66  و م٣ُٖى

ىاط .67 مً *همضح مى٫ الّخاط*و ظمُ٘ ال٨غوب ٞاعظت*مً به ألامىع هاججت*هىع الٚا

 جمجُضٍ ؾا٦جي يهُج

 بدغوٝ خ٤ هىعاهُت*ءاي ؾُضي*ّٖؼي و نىلتي همضح جاط اإلاغؾلحن .68

بلى *و ٖلى ءاله و الاصخاب ٧ل ًىم و صظاَا*نلى هللا ٖلى قُٟٗىا هىع الش٣لحن .69

 ًىم الضًً

 ؤًا صعي ًا عبي هؼوع َُبت و وكٝى بهاَا*٢لبي مخىل٘ في مضًذ ؾُضي عؾى٫ هللا .:6

 زالم()

في ال٣ُامت *في البر و البدغ و جلى٫ و صخغا*بان هىعٍ و ْهغ يىي ظمُ٘ الا٢ُاع .71

ً البكغة*عٌكٟ٘ في ؤّمخه مً الىا ل ٍػ ًّ  ؾٗضي باإلاٟ

 اؾمه في اإلاٗالي ٢ض ٞا١ باإلاىان*ًا بلهىا نلي و ؾلم ٖلى مً .72

 و جدّحر الٟااص*قى١ الغؾى٫ اٞىاوي .73

 بهالة ؾُض الا٧ىان*اإلاىلى ٚىاوي .74

 ما لي ؾىاٍ ملجا*الىاخض ألاخض*عب ٚاوي ًٖ ظمُ٘ الٗباص*بؿم الخي الجىاص .75
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م ٢ّهاع الجبابحرة .76 ا٥ *َغبذ لخغم ال٨ٍغ
ّ
 اإلاِؿىع ٩ٞ

ل زُاع الىؾُلت*مضاح الىبي َى٫ خُاجه عابذ .77 ًّ  بهالة اإلاٟ

٘ في ؤٖال عجبت. .78  ؤؾخٟٛغ هللا الُٗٓم*َى الٟٛىع الغخُم*ٟٚغاه٪ ًا خلُم*ًٞغ

 :  و له ؤًًا

  البكغة*بان هىعٍ و ْهغ يىي ظمُ٘ الا٢ُاع*في البر و البدغ ً ؾٗضي باإلاًٟل ٍػ

 الىاع و جلى٫ و صخغا*في ال٣ُامت ٌكٟ٘ في امخه مً

  قا١ قىقي مً اقىاقي لىوي نٟاع*ؤف مً ؾاٖت هغاعي نٟاجه*٠ٌُٗ لي ختى

 وكاَضٍ بشماصي

  جي ًا َال٫ الضًمىم*ًا م خلُمت*ػوٍع ؼوم*ًا جاط بىاث الُىم ًا الٍغ ًا عمڤاث الَؼ

ىم
ّ
 بىؾال٠ خل

  ًٍىم الجمٗت عاح َحري و خ٨م الٗاللي*ٞضٞض و عزا ظىاوخه عؾلخه ٚحر يهىم*مٗا

ت َكىمبٗشذ ؾالمي
ّ
 *للىظُبت الل

 ا٦ثر 
ّ
هم َظا و الا

ّ
 قٝى الّؿم٣الت*ما ٖجهم مٗجى و ال زبر/ه٣هىا في الخالت*الل

 ڤمغي الخمام*اٖؼم ًا باهي الّىٛمت*جىنل إلا٣ام*بً ؾالم ٖالي الهّمت 

  ُش ٠ُ٦
ّ

ُاع*ًا باهي الّهىث في الّصخغا*و اّصي الازباع*و اخ٩ي للك ڤمغي الَا

 ظغي 

 م٣ام٪ ًا ٖىاًتي*ؾغخجي ًا باَؼ اإلاؼاعة*ًا بدغ الجىص  ًا مىلى بهجت ٞاؽ*٢انض

 و ال٨غاًم مىالي اصَعـ

 

175. EL-MERIAK Mohamed-Lahmar (محمذ لحمر املرياق) 

De Marrakech, mort en 1938, fréquentait la cour du sultan 
Moulay Abdelhafid (1908-1912). 

 .239 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .213 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .216 م.، 239جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -
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 :  اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

  عاجي ٌٟٗى هللا ٖجي و وٗىص مىابض الٟجغ*وٗبض الضاًم ال٨بر* و ه٨ثر في الهال ٖلى

 (229-224) قُٟ٘ ألامت الؼا٦ُت

- Collectif, les grands maîtres, p. 202-207 : ( او٢اثالسمـ  ) attribuée 

ici faussement à El-Berri (texte et traduction). 

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 (29-26) ٞاَمت() َالذ الُٛبت ًا لٛؼا٫ ٞاَمت*ُٖب الهجغان ًا ؾبُٛت لىُىم 

 :  له

 ؤف طا اإلاىجت ًا الازىان*صون مىث لبؿىا الا٦ٟان*والُٗىن جبر١ وحكٝى 

  مدبىبيظىص بال٠ُٗ ًا 

  ًٓسُب ال ٓهغ ناخب الخ٣ا٤ً* ٍو هللا ًىا٤ٞ لئلؾالم بًٟله و ًخم ما ب٣ى*ٍو

 للٗضا في ؾاًغ الاٞا١

  باعي ً  ما حٗض٫ ماما ٚغبالها الا ٖاص*صازلت الڤال٫ جڤى٫ ٍو

  مٗٓم َظا الى٢ذ هاؾه بالٟدل ج٣ّىاوا*جبٗىا ٚحر الىٟـ والهىي* و٦ثرة

 الخ٣ىي و وؿاوا  الٛاوي*جغ٧ىا صًً هللا و الىبي

176. EL-MERNISI Fdoul (فضٌى أو فاضل املرهيس ي)  

De Fès, élève de cheikh El-Nedjar, 19e. 
- Vocke, p. 149-163 : transcription phonétique et traduction en 

allemand de «الٟهاصة » : 

 ام في ػمان الىىاع هىاو للٟهاصة  ؤواٍ ًا مىحن اظخمٗىا الٍغ

 .355-354 م.، :42ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ت*واف ونٟىا مً ال ونٟىا ُّ ؤف قاٞىا مً ال قاٞىا مداؾً الّغٍم نٟ

ى ّٟ  (:8-89) نٟى() مداؾً ٚؼالي ن
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 مذجىبت مذجىبت *هىيى َُا البىاث باٌٗى لٛؼالي جاط الّغٍام ولٟي مذجىبت

ت الاَضاب ًّ  (262-259) مذجىبت() الباَُت ؾغص

- Collectif, les grands maîtres, p. 214-219 (ال٣اضخي, texte arabe et 

traduction), p. 493-494 (notes) : 

  ىع*مً جغ٦خجي هغسي بال ًا ال٣اضخي اٞغ١ بُجي و بحن زّىاعي*م٨مىلت البها بىصّواح َػ

 ٣ٖل و عؾامي مهجىع*ما لي ٖجها نبرة

- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », dimanche 26 mars 2000, 
p. 13, transcription et traduction de : 

 ذ بداله*٧ل مً قاٝ ٚؼالي ٦حهبله  ٍع
ّ
ً ال ذ ٍػ  ال٣ُٟه() ٍع

- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », jeudi 19 avril 2001,  
p. 13, transcription et traduction de : 

 ال٣اضخي (Le juge des affaires de cœur) 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p.113-122, texte arabe, traduction 
et notes de : 

 ال٣اضخي (Le juge des affaires de cœur) 

 :  5الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 َاًل *وانلجي للّغؾام و ه٩ى ظم٘ الغ٢بان*مدبىب ال٣لب ػاعوي ًامـ ًا ٖكغاوي

 (23-6) اإلادبىب() بىخىت مى٣ُّت ؾُضي*ما بحن ٢غاهه

 :  بؿخان، جىػوث -

 مدمض اإلاًٟل مً ظا لىا عؾى٫ ناص١*هلل آف يهىي مً ال يهىي يُا عماقي 

(342-344) 

 (461-457) مدبىب ال٣لب ػاعوي آمـ ًا ٖكغاوي 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 ام*في ػمان الىّىاع اهىاو بالٟهاصة  (319-313) الٟهاصة() ؤواٍ ًا مىحن اظخمٗىا لٍغ

 :  صًىان اصَعـ بً عّخا٫، ػعَىوي -

 ٍعذ بداله*٧ل مً قاٝ ٚؼالي ٦حهبله 
ّ
 (211-::) ال٣ُٟه() ٍعذ ٍػً ال

 .84 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -
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 :  و ًيؿب له ؤًًا

  *خالت ًا الٛابِ في الضهُا خالها ٌكُاب*مً ؾ٣اجه الخلى ًمغاع َىًعا بُىع

 الضهُا ٖىهغ ما جٟىع و حٛىع 

 ضووي المت الب٩اعڤمدال ظمهىع السىصاث ًىم عؾمي ػاعوا*ٞا 

 ٖلُ٪ ًا مدمض يصون مضخ٪ ما ًؼهى لي الىىم ٢ُُٗا ًا الهاصي*اللهم نل 

 ضوا ًا ٖكا١ في نالة الهاصي*مىالي مدمض ؾُض ما زل٤ هللا في ؤعى ي*ٍػ

 والؿما*مً ٞاػ باليؿمت ميؿمت نلى هللا ٖلُه

 ام للٗغاصخي يهىصوا*في الغبُ٘ و صاعوا الٟهاصة جيؿب ٦ظل٪ للتهامي ) قٟذ الٍغ

 (بً ًٞى٫ اإلاغهِسخي

  نلى هللا ٖلُ٪ عبي و مال٨ًخه الهباح والٗكُت ًا الٗغبي*اللهم نل ٖلُ٪ ًا

 هبِىا

  ام ضخي م٣لتي*جاط البها اإلاىالة*ؤم الىىاظل زىازت*هي وخُتها اههغوا ًا الاٍع

 الٛؼا٫ ؤم الُٛض

 اؾمٗىا ما ؾاع لىّص٦ت في جبُاو ًا ً *ٚضعاث ػوظها وال ٠ُ٦ الساًىاث يخايٍغ

٤ الاهىاع ً نلُىا ٖلى َه الىبي اإلاضوي*مدمض اإلاًٟل ٖحن الغخمت قٍغ  ّٚضاع*ؤخايٍغ

177. MEZZOUR Mohamed (محّمذ مّسور) 

De Fès, 20e, maître de Driss El-Alami. 

 

 .358-357 م.، 433ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 ا ّٖجي الجبا٫ ت الاهجا٫*صّعڤَى ًّ  (354-353) ؤّم هبالت() َالذ الُٛبت باّم هبالت*ؾغص

 له :

  ظاوي ع٢ام ٚؼالي*مً البهجت الخمغا وصوي و ٢ا٫*مدبىب٪ ما َى ؾالي*لُلت

لى الؼوعة اخخا٫  بٗام ٖىضٍ ٖو

  الاهىاع*ابً ؾالم ْاَغ الاؾغاع* الخجاوي ٚاعة ًا ؾُضي اخمض الهاصي قاع١

 احؿ٘ السغ١ اؾُضي ال جضوػها
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178. MOHAMED (س ي محمذ) 

 صًىان قٗغ اإلالخىن:، بل٨بحر -

ام البهجت ههغو يُا اهجالي*   (212-211) مً ال وؿُتها مً بالي جاط البها ًُٞلت*هلل آٍع

179. EL-MOUAKKAT Mohamed (ذ
ّ
 (محمذ املىك

De Marrakech, 19e, connu pour ses poèmes prophètiques 
(jafriates). 

 جغظمت(.) 764-763و ، 469، 461-:45 .م ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .93، 51 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .382 م.، 461جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  94-85 م. ؤ زم / 75 م. ،3صًىان ، اإلالخىوي -

  ؼ*اؾخٟض ٧ىن ٖا٤ً جب٘ الٛغػةؤ ؾاًلجي هٟضً٪ ب٩اٞغ ت() باٍع  الؼاٍػ
 الىىهُت() طو١ ؤعواي خالوة امىاَب الكٗاع*و ؾخيك٤ َُبها بال ٦ىتي ُٞان 

 : 5صًىان ، اإلالخىوي -

 ى قخىة
ّ
ت ) و عظ٘ ٞهل الغبُ٘ في البلضان زٍغ٠*ؾبدان هللا نُٟىا ول الجٍٟغ

 (215-214) الٟائُت(

- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », jeudi 26 octobre 2000,  
p. 13, texte en transcription et traduction du texte ci-dessus. 

 :  صًىان قُش ؤقُار مغا٦ل، اإلالخىوي -

 ؼ اؾخٟض ٧ىن ٖا٤ً جب٘ الٛغػة ت() ؤ ؾاًلجي هٟضً٪ ب٩اٞغ باٍع  (316-315) الؼاٍػ

 .(483-478) الؼاٍػت :  6الجؼء ، ألامشا٫ و ألاػظا٫ في ألاهضلـ و اإلاٛغب جاٍعش، بً قٍغٟت -

 247 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 له :

  ى وظٟل*وحٗىص لؿىنهم ّٟ الضهُا يغبها ظظع وولضث بٛل*ختى الخُا مً اليؿا ڤ

ل جاللي  بالٍى

 قٝى ما ٢اؾىا اَل الى٢ذ ٖلى الك٣ا 
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180. MRIFEK Ahmed (احمذ مريفم) 

De Marrakech, mort vers 1909, poète satirique féroce souvent 
obscène. Percepteur pour les biens habous. Maître de Abbas 
Boucetta et adversaire d’El-Chaoui. 

- Jirari, Kacida, p. 235. 

 .346 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .244، 217 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  زم، :/88-87، 4صًىان ، اإلالخىوي -

 الخالُت() ًا الٗا٢ل هىع الُلهام وضخى و ٢اؽ* به جضع٥ مٗىت اهٟاٌـ لٗغاٌـ 

(91-:6) 

 .328، 253، 245، :9 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 .356-355 م.، 432ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ى  خُاحي ًا ٚؼالت اإلاها ٣ٞتي اوٗاث*٧ى٦ب مخىاٖذ*ًا بضٌ٘ الخؿً الُا٢ىثًا َػ

 (::-8:) الُا٢ىث()

 .55م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  وله

 *عوٝ ًا ٧لخىم َا٫ قىقي وظُٟذ مىامي*الٛغام نُٗب ًا الي صعحي ما ًخٗامى 

 (almalhoun.over-blog.org/article-121178889.html.) 

  ٘ىا١*مً مالَب لخغا١*جمّؼ١ ؾٟاقي*و الّضم٘ م ذ الاقىا١*هاع في الَا ض ٍع
ّ
و٢

 ؾّغابت() الّغما١

 ٖغوبي() عا اإلاّٗغة خبىؽ ًٖ ٢ىمان عطا٫*مً ظُل لجُل ما جبُض و ال حُٗل 

 ُّب ٦غ*صّعة ٢َغل ٧ى٦ب وؿل مًاعة* الّهالة ٖلى الهاصي َ
ّ
٤ باهلل  الظ

ّ
اإلاٞى

 الخمض اإلاىهىع 

  هلل ًا عؾى٫ جىّظه مّجي لكىع ٚؼالي*الٗك٤ُ ٢ل لها بٛغام٪ جاٍ/َا٫ اإلاجى ٖليَّ و

 اإلاغؾى٫() ٢ىي وظضي بىاع قُٗلت*ًا السلُلت *مضعا ججىصلي بغياَا جاط الّغٍام ًُٞلت
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  ٤َاث اإلاضام ّٚضع واملى ًا ؾاقي*ال جغحى  الؿاقي() ٦ّب الّغخ٤ُ مً البًر

 ذ ا٢ضع في ؾُمخه ٩ٞاها*مخ٣ا٫ ٖلى مؿاوع ٖهاعة ٚبىه ذ في ٍع  ٍع

  اٌ٘ في ؾاًغ
ّ

هلل ًا وؿُم الّغيىان اَضي ؾالمىا لغظا٫ ظُٗضان*اَل الّؿغ الك

 اإلاٗاوي

  ٪ُان*ًا الٟاًٌ الٗىانغ*باهلل ٖل ًا ؾُضي بلّٗباؽ ًا الٛىر ُٖٓم البَر

 ؾغاع٢ؿمذ ٦غمجي بمىاَب الا 

 نىهىا خماًت اإلاٛغب*ٌٛاجت الّىهغ ًا اَل خؼب هللا عاٍ يا١ الخا٫ 

 *ًٞل هللا  ظىص عّبي ٖاْم ما خّضٍ خهغ*ال وٗمت في الىظىص صامذ مدهىعة

ت() ُٖٓم ال مً خهٍغ ُّ  السُال

٠ُ٦ ٌٟٛل يمحري ٖلى مدّبت هاسخي و البحن ػاهض الجمغ الىا٢ض*ٞهمُم ال٣لب بلُٗت 

مىم الّخٟڤا ىا َو ًّ  صال

 ابهاع٥( في نى٘ هللا قٝى مجها٫ الُٛض ٖغاعيه خؿيذ الّؼوعة*) هّؼٍ ا٩ٞاع٥ 

غ  عبُُٗت() ؾُلها ٖل البُاح ٍٚؼ

  مبڤاوي ًا اَل الٛغام الٗضعي بكىاڤي*م٣لت ُٖجي صمٗها صٞڤ*ما صالي بالخبِب

ت() بٗض الٟغڤت هخالڤى*جبرص هحران قاٖلت في يمحري خّغاڤت ُّ  الڤاڤ

  ُحن بؿ٠ُ الخّض مجم٘ ال٨غام ٧ان ٦ّىا
ّ
 ٖغوبي() ُٞه ٖبُض*اَله ٧اهىا مدل

 م وؾم٘ طا الخ٣ٍغب  ٖغوبي() َا٥ الخ٨مت و نىنها و ٢ىي الؿلىب*ومساًل ٧ل َو

 ُٞل 
ّ
 ٖغوبي() بطا ما ٦ىذ َام٘ لخّض ٞماله*ما جسً٘ له ٧ان هملت والا

  ٖغوبي() خ٨مت مخىّظهت جساَب ٣ٖال*جضوي بلؿان خا٫ مى٣ى٫ وم٣ٗى٫ 

 والغيا والدؿلُم نلى ُٖٓم ٢ضع٥ ًغياَا*ل٪ َضًت مً ٖىض  ٖلُ٪ نالة هللا

 مً ٖٝغ ظاَ٪ ظاٍ ُٖٓم

 اؽ*به جضع٥ مٗىت هٟاٌـ الّىٟاٌـ
ّ
 ًا الٗا٢ل هىع الالهام ضخّي و٢

 اع زماًل لٛهىن ًالٟاَم  هّؼٍ بهغ٥ ٞغوى زهِب ٞاح بيؿام*مً َػ

 م لها ٞىٕى مكمىم
ّ
ام*٧ل وخضة عڤ  ًا الٗاق٤ ٠ُ٢ الىّىاع بحن لٍغ
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  ت() جىىاٍعو جباقغ*ظلب الّؼمان ٞهل عبُ٘ الّىّىاع*مّخ٘ بهغ٥ ٞبهاظخه و ٞغح ُّ  عبُٗ

  ـ ٖظعي طوقي لبِب ِّ َاث الّغاح ؤمضًم ّٚضع ٧اسخي*للّؼَى جُُب اهٟاسخي*٧ىن ٦

 الؿاقي() ٢اٌـ*صّعط ٞدًغجىا ال٩اؽ*جؼهى بىظىص٥ الٗىاؽ

  ب ٢لبي*َا٫ الٗهض
ّ
ي َىا٥ مكٛ

ّ
 الّهبر ٚابو ظؿمي صاب و اهتي ال

 ؤالًم ال جلىم ٖاق٤ ٞٛغامه*ما ل٪ نالح في اإلاالم 

 ي ؾ٨ً الهىي ٞمهاجي*ًا جغي لهُام ٚغامي ههِب الٗالط
ّ
 ؤها ال

  ي صعحي ما ًخٗامى*و َا٫ قىقي
ّ
 عوفي ًا ٧لشىم ظُٟذ مىامي*الٛغام نُٗب ًا ال

 ٧لشىم()

  ٍّٞٗؼ ً *و ٧ا ٍػ ً بلبها ٞاًؼ*ٞمداؾً ٦جزةو مٟاٍػ  ٌكابهه ٍػ
ّ
 ٦جزة() الّؼًٍ الا

  ٪زّضوط() ظُٟخجي شخا٫ َظا ًا زّضوطو َا٫ ما ٦ىذ هغاجي*مً ونال 

 ى خُاحي*ًا ٚؼالت اإلاها ٣ٞتي وٗاث*٧ى٦ب مخىاٖذ*ًا بضٌ٘ الخؿً الُا٢ىث  ًا َػ

 الُا٢ىث()

  مـ
ّ

 ال٣مغ مً هىع٥ يّىاو بالبها ًا عؾى٫ هللاو خؿى٪ ما له مشُل ًا َه*الك

  ي
ّ
م ٖلى ؾغاط الّضًً*ناخب الهضي الّؼمؼمي مٟخاح الجىان*مً و اللهّم نل

ّ
ؾل

 ما ٩ًىن و بغػ بىىعٍ ظمُ٘ ما ٧ان 

 *ى ٢لبي ؾىص الاَضاب*مُٗٝى الخاظب يب َػ جها يّىي مً  ٧ى٦ب ٚحهابي*ٍػ ٍػ

يب ؤو ٧ى٦ب ٚحهابي() الدجىب  مشحرص( :  ؤهٓغ) ٍػ

 ٪م مىالها*مهما ًضوع ب ه و لٗىه ؤلًٗ الكُُان*في ٦خابه لٗىه وٗم ال٨ٍغ  ازٍؼ

 جدهحن بلضها ؾبٗت عظا٫ ٧ل٨م اقبا٫ 

 ب هللا ال٣ىم الي جىهغوا*و اهخهغث ملت الاؾالم اإلاىهىعة ُّ و جيؿب ؤًًا ) ز

 للٗباؽ بىؾخت(

  في مىامي ظاوي ع٢ام مً ڤىا*صر خضًض الؿالم في بًىىها*عصًذ ٖلُه الجىاب

 مً مضًىهت

 ا٢ه*َى٫ ما ٖكذ دحن ًا السضإ اٞع د٪ ٍو  ال بض ب٪ الاًام جالقي لحن تهغب ٍو
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 ما قهضها٥*في م٣ام مكٝغ ٖالي ال َى مضعو٥*ما عا٥ ٚحر طهبت ٞحها خؿ٨ت 

 ام*٧ل وخضة ّٖض٫ لها في هٕى مكمىم  ًا ٖكحرحي ا٠ُ٢ الىىاع بحن الاٍع

181. EL-MRINI Idriss (إدريط املريني) 

De Marrakech, 15e-16e, considéré par Jirari comme l’inventeur 
du vers libre dans le melhoun. El-Fasi l’ignore. 

 :  ٍيؿب له َظا الىوو جغظمت( ) 698-696 ،285 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

  و ؤها بُٛذ هىٓم* ٢ى٫ و ٚحر خـ  الخٝغ بضا ٌٛىع*ٖالٍ ما ٩ًىن الكٗغ بال خٝغ

 ال٩لماث

182. EL-MSAK (املضان) 

Poète du 18e-19e. 

 :  له

  ت
ّ
ؾُضي مٟخاح الٛغب ًا الىالي مىالي اصَعـ*ًا ال٣ُب الّغّباوي*اوٗغوي ًا ولض الل

 ٦جزة ٖماعة ٞاؽ 

183. MTHIRED El-Djilali (الجياللي مثيرد) 

De Marrakech, grand poète rénovateur du 18e, son œuvre 
constitue un sommet et une nouvelle étape dans l’évolution du 
melhoun au Maroc. Il mourut probablement au début du 19e. 

- Fischer, pièce n° 1, p. 1-5 : texte de :"نُاص الٛؼالن" 

  ىت الهىعة*َامى ٚؼالي و زضوط*و باع٦ت و مُىا و َىُت و صام هللا الخؿً بلبها ٍػ

 بىصواح

- El-Fasi, Le poète populaire Djilali Mthired, notes biographiques 

et traduction de "ال٠ًُ" (voir El-Fasi, Maalama, III, 285-289). 

- Idem, traduction espagnole de la kacida ci-dessus, in 
Cuadernos, Tetuan, n° 2 novembre 1964, p. 7-15. 

 .71-69 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

- El-Fasi, Le poète populaire Djilali Mthired, in Maroc Tourisme, 
Casablanca, mai 1965, p. 30-34. 
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 جغظمت(.) 727-722 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

- Lakhdar, La vie littéraire, p. 219. 

- El-Fasi, Djilali Mthired et Kaddour el Alami. 

، 8:، 6:، 3:، 91، 89، 84، 53، 47 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

زم ، :25، 257، 252، 251، 235، 227، 221، 218، 216، 215، 214، 211

 :  مً مسٍُى وسست

  ى ال٣ٗى٫* عاخت عوحي اللت ب٨خابي ؾحر ؾحر ًا مغؾى٫*إلاغؾم البها اإلا٨مى٫*َػ

ام  (443-442) الضعبلت() بخى٫* جاط لٍغ

 ام*ًىم خىُى في زُاب الٗؼ للٟهاصة  الٟهاصة() ؤف عا مً ال خًغ م٘ وظٍى للٍغ

(449-454) 

 :  وسست مً مسٍُى، ١3. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 ام*ًىم خىُى في زُاب الٗؼ للٟهاصة  الٟهاصة() ؤف عا مً ال خًغ م٘ وظٍى لٍغ

(272-283) 

 ا٢ت ض ٞغا٢٪ ؤ الغاًضة ٞغاقي*واف مً ملُذ حُٗبه زٟت الَؼ ض ) ما هٍغ ما هٍغ

 (288-284) ٞغا٢٪(

- El-Fasi, Maalama, III, p. 17-20 et p. 285-289 : deux kacidas : 

  *اخه ؾىاخ٤ الٛغام و ٍغصو٥ ٞغاجىه نضٕ* و ؤصازل بدغ الهىي اعظ٘ ال ججلُ٪ ٍع

 البدغ() البر١ الهخاٝ ًلخم٘و نُاخه*و عٖضٍ و السخاب و 

 ال٠ًُ() ؤي٠ُ هللا عص الجىاب انػى لي*ال جدكم واظب الؿالم 

- Vocke, transcription phonétique et traduction allemande de :  

 (94-86) ٞاَمت() ٞاَمت قٕغ هللا مٗا٥ بحن لٍغام*واف لخبِب ٩ًافي بالجٟا خبِبه 

  ام عص بال٪ للىىبت ال حُٛب ًٖ مىالَا*٦ب ٌ الٍغ
ّ
 اؾ٣ي ما ػا٫ الخا٫و ؤؾاقي وڤ

 (2:2-:28) الؿاقي()

 *اٍعاخه ٪ ى٥ ٞغاجً الهضٕو ؤصازل بدغ الهىي اعظ٘ ال ججُل
ّ
 (::2-2:4) البدغ() َُٛ

 (324-312) ال٠ًُ() ؤي٠ُ هللا عص لجىاب ؾإلي*ال جدكم عص الؿالم 

- Pellat, p. 234. 
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 . 259 م.، 2:1جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

يمً "قاٖغ ، الجاهب الهىفي، ٢غاءة في صًىان الكُش ظُاللي مشحرص، اإلالخىوي -

خىن الكُش ٖبض ال٣اصع   .2:-98 م. ،الٗلمي"م٨ىاؾت الٍؼ

زم ، 71، 62، 61، :5، 55، :4، 42، 38، 34 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

 :  هو

  (8:-3:) نلُى ٖلى الٗضهان*مً ظاها بالبُان*همجض مى٫ الٟغ٢ان*َه مٟخاح ال٩ىن 

 :  زم هو، 253، 247، 245، 213، 212م.  و 

 ام*واف لخبِب ٩ًافي بالجٟا  (277-274) خبِبه ٞاَمت قٕغ هللا مٗا٥ بحن لٍغ

 .332، 331، 289م.  و 

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  مداًً حُٛاػي*مً مل٨ذ ٣ٖلي الباعػة*م٨مىلت البها ٚؼالي ًّؼةو ؾباب لُٗتي و 

 (298) ًّؼة()

 ت خبِبه
ّ
 ٞاَىت() ٞاَىت قٕغ هللا مٗا٥ بحن الاًام*واف الخبِب ًضوػ ؤ الل

(299-2:1) 

  عوحي و ههغو ًا ٖاق٣حن مهباح الّؼًٍ ٚؼالي*ؾلُاهت الٗىالي*لىظُبت عاختي

 (324-323) باقت() مىالحي باقت

 اوي*هللا ُٖا٥ ًا ٚؼالي ٦ّبىعة ًّ  ٦ّبىعة() نىلي بجمال٪ ًا قمُل البضع ال

(325-326) 

  غة بىصّواحو اإلاداؾً فى ٚؼالي جاظت*جاظت هي و صام هللا الخؿان  جاظت() زُتها َػ

(32:- 331) 

 ى*ٖاعمي مىالة الّضّواح ؾلىان بؿاَي
ّ
 ؤَلي ٖضعووي في ٚغام ػع٢ت الّؿال٠ ًُ

ى()
ّ
ًُ (332) 

- Collectif, les grands maîtres, p. 56-67 (Daïf Allah, texte arabe 
et traduction), p. 459-462 (notes). 

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 (21-9) َه مٟخاح ال٩ىن *همجض مى٫ الٟغ٢ان*مً ظاها بالبُان*نلُى ٖلى الٗضهان 
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 لٛؼا٫ الكاَىت *ل٨ً بىنالها ٚلُڤ*هبٍى حي َل السلُڤو *َل لي بالٟاعڤت جالڤي

 (22) الڤاڤُت() ما هي ٞىجٕى زالڤت*زالڤي

  ٠ُ٦ نالذ ٖبلت ٞؼمان ٖىتر الخڤاػي *َضي للٛؼا٫ بىؾال٠ ًؼةو نى٫ ًا ٚاوي 

 (23) ًؼة()

 (27-26) البدغ 

  آقىم لُٗتي ٠ُ٦ هضًغ بال ججي مىالجه*ٞٛكاٍ مكالي ٌٗبر بٗبحٍرصواح اللت 

 (31-29) الضواح()

 ه ما ػا٫*خغاػ اللت لغؾامه ظُخه  (:3-37) ههِب ڤلبت ههغاوي ٠ُ٦ ٖاٞع

 ى٥ الاب٩اع  (47) ؾغابت() ًا الالًم في الٗك٤ ًُٖى

 م ٖلى لٟالط  (:4) َامى() خب الٍغ

 ًا ٢امت ال٣ىا *ػمانها م٘ ُٖىف ٠ُ٦ نالذ ٖبلت في*نىلي ُٖا٥ عبي ًا باقت

 (56-55) باقت() وٗذ البضع الي يىي ٖلى ٚبكه

 (61-59) ال٠ًُ 

 ٟت ال٣امتو *لىنبذ مً ٢ضام٪ عظٟت*آ اللت الهُٟا ًا بضٌ٘ الؾم ًا *هڤى٫ ًا ٍْغ

 (75-74) ؾٗضي بغيا٥ ًا ٖالط الغوح*بىصواح ًا الٛاهجت

  ى ال٣ٗى٫ *إلاغاؾم البها اإلا٨مى٫ *ب٨خاب٪ ؾحر ؾحر ًا مغؾى٫ عاخت عوحي اللت *َػ

ام*البخى٫   (216-213) الضعبلت() اإلاغؾى٫() جاط الٍغ

 (258-256) ػوعي عؾامىا ًا ولٟي بضع الؿٗىص*َامى زُذ مؿٗىصة 

 ام عص بال٪ للىىبت ال حُٛب ًٖ مىالَا  اؾ٣ي ما ػا٫ اللُلو ٦ب *آالؿاقي وڤٌ لٍغ

 (338-335) الؿاقي()

 :  4الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  ام ٞاًخت *ٍا اإلاؿغاعةو ال ٚىا مً ٢ىل٪ ًىفى ُّ شخا٫ *زّىاعي زّىاعي *اإلاىلى ؾّماحو ل

كت*َضا واها هغظا٥  (22-6) ِٖكت() ًا الٛؼا٫ َٖى

 :  5الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 (47-43) َامى ًا ٢ىث الغوح 
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- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », jeudi 20 avril 2000,  
p. 13, transcription et traduction de : 

 ي٠ُ هللا 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 77-85, texte arabe, traduction 
et notes de : 

 ي٠ُ هللا (le mystérieux visiteur nocturne) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome II : 
* L’échanson (assaki) (texte français) (93-99) 

- Guessous, le melhoun marocain, tome III : 

* L’merchouch (le fasciné) (33-40) 

* Assaki (l’échanson) (texte français) (59-65) 
- Guessous, le melhoun marocain, tome IV : 
* L’audace (« Les fourberies de Djilali » : Zetma) (texte français) 

(27-35) 

* L’oisillon (At-tir) (texte français) (37-42) 

* L’océan (Lbhar) (texte français) (43-47) 

 : الؿا٢ُت، جىػوث -

 (:21-217) الٟجغ َب وؿُمه ٖلى الٍغاى 

 ام  (:27-276) ًا الؿاقي ٞاڤض لٍغ

- Guessous, anthologie : 

 ام  (L’échanson) (44-66) الؿاقي() ًا الؿاقي وڤٌ الٍغ

  بكاٍع ظاوي*ًا٥ اُٖاوي صخت السباع وامغوي بالىنا٫*همصخي لٛؼالي ظاوي

  (L’audace) (67-82) الؼيمت() بىخغام*َا َى نُُٟلي ٦خاب

  ذ ٞحن مكاو َحر مكالي جال٢ُجي بُه ًا *َاعو ؾابٜ الكٟاع ٞضٞض بجىاخه *ال ٖٞغ

 (L’oisillon) (81-88) الُحر() اإلاىلى َالذ بلىخل ُٚبخه

 (89-94) البدغ (L’océan) 

ت اإلالخىن  -  :  صًىان الكُش الجُاللي مشحرص، مىؾٖى

 عاختي و ًا عوحي *ًا ٖحن الىظىص ؾلُاوي*الهالة مً هللا ٖلُ٪ ًا الٗضهاوي

 (55-52) جهلُت() اإلادبىب الا مشله خبِب مدبىب*َه
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 ي زٟاٍ الّهالح ًجي لبلضها
ّ
٣ًهض هاؽ مضًىت الخًغ*مّغا٦ل بلض الا٢ُاب *ال

غ*ًؼوع و  ا في ٢بىب ؾلُىا*الخىٍى م لغظالها الؿبٗت*و هاؾها ًتَز
ّ
َّٗض جغابها ٢ضم و َؿل

 (58-56) ؾبٗت عظا٫() ب٣ٟحر

  ُى ٖلى الٗضهان*مً ظاها بالبُان*الامجض مى٫ الٟغ٢ان*َه مٟخاح ال٩ىن
ّ
 نل

 (62-:5) خب خبِب الغخمان()

 ُى ٖلى الّىبي الٗغبي
ّ
 (65-64) جهلُت() مدّمض ٧امل البها عؾى٫ هللا*ؤالخًغة نل

  اع*الجاع ما ًضوػ الجاع*ٚاعة َمام مؿّغح اإلاؿاظً ّٚىمجي ًا مّٛىم الٍؼ

 (71-66) مىالي ٖبض هللا بً اخؿحن() جمهلىخذ ًا مىالي ٖبض هللا

 *الًُم ًا ٖماعة بهجت إلاخىن ٕ
ّ
 ؤبى اإلاؿا٦ً ظىص*ؤبً ظٟٗغ ال جيؿاوي *ڤال

 (75-72) ؾُضي بلّٗباؽ() ؤؾُضي بلّٗباؽ

  ٖام السحر*مً بغ٦ت الّىبي و الهىا و ٖامىا ٖام البر٦ت *بسباٍعؾٗض الؿٗىص هسبر

ى هللا ٖلى باهي الّهىعة
ّ
 (81-76) الغبُ٘() نل

  ال جغحى ًا ؾاقي و لٟجغ َب وؿُمه ٖلى الّغٍاى جبّؿم بغص الّهباح* نػى لُُاٍع

اعو ٦ّب  ّٟ  (85-82) الٟجغ() اعي عّبي ٚ

  ا حٛىمى بالّؿغوع ًّ  (89-86) الٟجغ() و٢ذ السحر ؤهاًمحن ٞجغ الهباح الح يُاٍ*ؤ

  زاًه ڤبلذ ٖىاوـ
ّ
ًىم الازىحن في قٗبان الّؿُٗض ًا مً ًهٛاها*ًا مّىاهت*للج

 (91-:8) (2 قٗباهت) اإلاضًىت الخمغا

 اإلاضًىت الخمغاو بّغمغام و بحن ڤُلحز *ؤف عا مً ال عي الّغٍام ًىم صاعو قٗباهت 

 (93-92) (3 قٗباهت)

 ي بُا مُجال٪ ّٖجي
ّ
 (98-94) َامى() الخبِب ٩ًىن ٖلى الىنا٫ ّٚضاعواف *ؤهذ ال

  ػٍض في و ؾحر بال٣لب الّهافي ؾحر ؾحر َّىُجي*ٖك٣ي َاع ًا الجاُٞجي*اظٟي

ام جبّحن ُٖب ٧ل ّٚضاع  (3:-:9) الجافي() ظٟا٥*َى٫ الاًّ

  اٍع ظاوي*ًا٥ ُٖاوي صّخت السباع
ّ

امغوي بالىنا٫*همصخي لٛؼالي و ظاوي بك

مت() بىخغام*َا َى نُِٟ لي ٦خاب  (::-4:) الَؼ

 ىبت
ّ
ام واف هٟٓغ بٛؼالي*ؾلُان الىالٗاث ولٟي ػه ىبت() ؤمً صعي ًا الاًّ

ّ
 (214-212) ػه
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  ت في ٚكاٍ مكالي
ّ
*ؤقىم لُٗتي ٠ُ٦ هضًغ بال ججي مىالجهو صّواح الل  ٚبر بازباٍع

 (:21-216) الّضّواح()

 ىاث الّهىعة*َامى *صام هللا الخؿان ت و في بها ٍػ ُّ  زّضوط*و بغو٥ و ٍامىت و ع٢

كت بىصّواحو   (225-222) ظمهىع الٛؼالن() َٖى

 *ههغو صامي الٟجاط*باقت الٗىاعم جاظت*عاخت عوحي صّعة البها ؾلُاهت الٛىاط 

ىت الاؾم زّضوط  (229-226) زّضوط() ٍػ

  ت
ّ
ام الل ٧اؽ اإلاضام ؤؾاقي للمُالٝ صّعظه*مىالة الّٛغة الىاهجت*ؾلُاهت الٍغ

 (233-:22) زّضوط() زّضوط

  ت َامى*٦ّب اإلاضام ما بٗض الُىم ٞغاظت*واعي ٧اؽ الؼاطڤالذ
ّ
 الىظُبت الل

 (235-234) َامى()

 ا١ البها ظمُ٘ ًغخامى*م٨مىلت اإلاداؾً لها هتراظا*حؿ٣ُجي مً باط
ّ

ا١ ) ٖك
ّ

ٖك

 (237-236) البها(

  جي ًا عاختي ام مىالحي ولٟي الهاقمُت*٨ًٟى مً الجٟى ػوٍع َّبي و ؤؾلُاهت الٍغ

ت() ٖالجيو  ُّ  (239-238) الهاقم

 (242-:23) هاعي مً الهىي ڤضاث في نمُم مهاجي 

  ًاإلاداؾً في ٚؼة ًا جاظت*جاظت جاظت زلُلتي جاظت بىصّواحو صام هللا الخؿ 

 (245-244) جاظت()

 *ت الهُٟا مّهاب مً مضام٪ عقٟت
ّ
ه٣ى٫ ًا بضٌ٘ ال٣امت*ًا ٍْغ٠ الاؾم ًا و الال

 (:24-246) الهُٟا() ب٣لب ؾمىحبىصّواح ًا الٛىجت*ُٖٟي ًا مىالحي 

  ٞغاحي*واُٞجي بالىنا٫ ًا٥ و قٕغ اإلاىلى مٗا٥ ًا ٢ىث الّغوح*ؤ٦ما٫ ؾغوعي

 (255-252) ٢ىث الّغوح() زالڤي ًغجاخى

 ت مؿٗىصة*ػوعي عؾامىا ًا ولٟي بضع الّؿٗىص ُّ ت مؿٗىصة() َامى ز ُّ  َامى ز

(256-257) 

  خ٤ّ الجىعة*ًا٥ ٖاع الجاع ٖلى ظاعي ًا ظاعي*ٖلى الّغيا ػوع خبِب٪ ال ججىع*في

 (261-258) الجاع
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  ًؤال٣اضخي ل٪ صُٖذ الٛؼا٫ زّىاعي*ٖالف صون ؾّبت هجغث الاو٧اع*ظٟلذ م

غا ىت الاؾم َػ ىع*ٍػ  (265-262) ال٣اضخي() عؾمي ٢امت ال٣ىا بىصّواح َػ

 ت*واظب الجاع ٩ًافي باالخؿان ظاٍع ُّ اؾتي َى
ّ
ت() َالذ الُٛبت ًا وه ُّ  (268-266) َى

 ؼالي ٦ّبىعة نىلي اوي*هللا ُٖا٥ ًاٚ  ًّ  (271-:26) ٦ّبىعة() بجمال٪ ًا قبحهت البضع ال

  ٞسغ ًا ٚاوي بالٛؼا٫ بىؾال٠ ًّؼة*٠ُ٦ نالذ ٖبلت في ػمان ٖىترة و نى٫

 (273-272) ًّؼة() الخڤاػي 

  مداوع حُٛاػي*مً مل٨ذ ٣ٖلي الباعػة*م٨مىلت البها ٚؼالي ًّؼةو ؾباب لُٗتي و 

 (275-274) ًّؼة()

  ؼة*ؤها في ٖاع وظىخ٪ و هلل ظىص ت الٍٗؼ
ّ
ؼة*ؤالل ٝغ و هٓغ ظغح الّضاث في ج٣ٍغ

ّ
الُ

ؼة() ال٨دُل الٛامؼ ت الٍٗؼ
ّ
 (277-276) الل

  هلل ًا عؾىلي ؾا٫ خبُبي*واف ما ٖىض الّضامي باؽ*ؤمالي ًا مالي ًا مالي*وك٩ي

مت() ٖلُ٪ ًا ّٖباؽ  (284-278) الَؼ

  جى مً ٢او٫ ًىفي ًا اإلاؿغاعة*الاًام ٞاًخت اإلاىلى ؾّماح*زّىاعي زّىاعي شخا٫ و اٚل

كت*َضا واها هغظا٥ كت() ًا بىجِذ َٖى  (291-286) َٖى

  بىصال٫ باقا*ؾّغي بٛغامها جٟاشخى*واها مملى٥ للٛؼا٫ *قبحهت الّغقغاقتو ههغ

 ؤو ٖبىف؟ (294-292) باقا() ٖبىف

  عوحي و ههغو ًا ٖاق٣حن مهباح الؼ}ًً ٚؼالي*ؾلُاهت الٗىالي*الىظُبت عاختي

 (299-296) باقا() مىالحي باقا

  ى*ٖاعمي ؾلُاهت البىاث ؾلىان
ّ
ًا َلي ٖضعووي في ٚغام ػعڤت الّؿال٠ ًُ

ى() بؿاَي
ّ
ًُ (29:-2:1) 

 *اخه ى٥ ٞغاجىه نضٕ*بؿىاخ٤ و ؤصازل بدغ الهىي عظ٘ ال ججلُ٪ ٍع
ّ
ُٚام و َُٛ

 (2:5-2:2) البدغ() اإلاُغ الهّخان ًجهم٘و نُاخه* و عٖضٍ و سخابه و 

 نّضًتي ًل٣او٥ الّهىا٤ٖ ً  اإلاٗكى١() ال ٚىا ؾّم الهجغ جضو١*ًا اإلاٗكى١*ٍو

(2:6-2:8) 
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 ت الّؼَاڤت ّٟ ً حُٗبه ز ض ٞغاڤ٪ ؤ الّغاًضة ٞغاڤي*شخا٫ مً ٍػ ض ) ما هٍغ ما هٍغ

 (312-::2) ٞغاڤ٪(

  (319-314) ٢هُضة ٧ل ؤ٢ؿامها ٖغوبُاث :  اإلاٗكى١ و الٗاق٤ 

 (326-:31) مباع٦ت() عامي للخغب خاع٦تو زُل *ناًڤ لي ظِل الٍغام 

 * اَىت *الًً بىنُضَا ٚلُڤ*ٍبّىٍ خّحها السلُڤو َل لي بالٟغڤت جالڤي
ّ

الٛؼا٫ الك

 (:32-328) الٛؼا٫() ما هي في هجٕى زالڤت*زالڤي

 ام ٌ لٍغ
ّ
ُلعّص بال٪ للّىىبت ال *الّؿاقي وڤ

ّ
 حُٛب ًٖ مىالَا*٦ب ًا ؾاقي عاح الل

 (335-332) الّؿاقي()

  في بها٥ ظُذ ػاوڤذ قىفي مً خالي*ُٖب ٖلُ٪ ؤؾابٜ الىجل* ػوعي عؾمي ًا

 (337-336) ٖبلت() ٚؼالي ٖبلت

 حرو*ٖاوسخي مً نهىاَا بىصال٫ الٛؼا٫ ًُٞلت ام البهجت ههغو الباَُت زُذ َػ  ٍع

 (:33-338) ًُٞلت()

  ًٍام ٚؼاليو صام هللا الّؼ  البها في البخى٫*عاخت ال٣ٗى٫*الىظُبت ؾلُاهت الٍغ

 (343-342) البخى٫()

 (347-344) ال٠ًُ() ؤي٠ُ هللا عّص الجىاب نٛالي*ال جدكم عص الؿالم 

  ت زضًجت*نىلت ٖبلت
ّ
امو ألانى٫ جهى٫*نىلي ًا الل ت نىلي ًا ؾلُاهت الٍغ  ظاٍػ

 (:34-348) زضًجت()

  ى ال٣ٗى٫*عاخت عوحي الٗاوـ ب٨خابي ؾحر ؾحر ًا مغؾى٫*إلاغاؾم البها اإلا٨مى٫*َػ

ام  (357-352) الضعبلت() البخى٫*جاط الٍغ

  ىت ه٣ِ السا٫*ال حٟٛل ًٖ عاًت و ّٚضع ٧اسخي َاث هىبتي ًا ؾاقي ؾ٣ي الباَُت ٍػ

ىمت
ّ

ىمت() الىهغ*مهباح الىالٗاث ولٟي َك
ّ

 (361-358) َك

  ًٍفي ٚؼالي صابل الاقٟاع*ًا ٖاق٤ في قماًل الخؿً اإلا٨مى٫ و البها و ؾحر حكٝى الّؼ

 (365-362) َامى() البها*اعواح حكٝى ٍػً مىالحي َامى

  َاط*نىلي ًا ؾىص الٛىاط*ًا ولٟي َامىو َامى ًا َامى الخاط*ب٪ ٢ىي ٖك٣ي 

 (367-366) َامى()
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  ذ زا٫ ًم صٖجي هاؽ الٛغام ما ًالمى*خالتي ال خالت مً ًىم ٍع
ّ
زا٫ ) قامتو ؤلال

 (371-368) و قامت(

 ه ٚغاع ت لغؾامت ظُخه ههِب ٢لبه ههغاوي ٠ُ٦ ٖاٞع
ّ
 (385-372) الخّغاػ() خّغاػ الل

 او هجالي*البىاث ؤناخبي ٧ىاووي
ّ
 (387-386) نهاع السمِـ() ًىم نهاع السمِـ ػڤ

  مصخى نابٜ الاقٟاع*ٞضٞض بجىاوخه و َحر مكالي ً خه ٍو َاع*جل٣ُجي به ًا اإلاىلى و ال ٖٞغ

 (391-388) الىعقان ؤو الُحر() َالذ بالىخل ُٚبخه

 ام*واف الخبِب ٌٗا٢ب بالجٟا خبِبه ٞاَمت ) ؤٞاَمت قٕغ هللا مٗا٥ بحن الاٍع

 (395-392) قٕغ هللا مٗا٥(

  اع*مذجىبت َا٫ ظٟاَا*ػاعججي ُّ ام ما هٓغجى صامي الى٧اع*وٗذ البضع الؿ ه ؤالٍع
ّ
لل

او  بذ ال مً ظاب ازباَع ُّ  (399-396) مذجىبت() مكاث ٚ

  الّضاوي() ما ل٪ صاوي*بالىنا٫ ظغاحي صاوي*ما بغي ظغح بٛحر صواالّضاوي 

(39:-3:1) 

 *ال ُٞه مدّىت لٗاق٣ه*ّٖمغ خبِبه ما ًهاص٢ه*بكهابه و ما في الّؼًٍ خبِب

ه* ام جاڤبتو ٩ًٍى  (3:4-3:2) ما في الّؼًٍ خبِب() ظماٍع ٖلى الاًّ

  الّغزا*َضا ٖام السحر ٧ل صع٦ىا الهىا م٘ و اعجذى*و مً ًٞل الّىبي لخبل ٧ان اقخّض

 (3:8-3:6) ٖام الّغزا() شخي مبخىر

 ام*ًىم خىُى في زُاب الّٗؼ للٟهاصة  ءاف عي مً ال خًغ م٘ وظٍى الٍغ

 (416-::3) الٟهاصة()

 اع*ال ج٩ىن بسُل حكّمغ ٖلى الّؼعاصي
ّ
 الؼعصة() ًا الىال٘ بالّؼعصة ٧ل ٧ىن بُ

(418-422) 

  (427-424) الًماهت() ال ٦شحرو ؾّغ اهسلو مً َاصي*خال٠ ما هًمً ال ٢لُل 

 اعة الاوػاع* ّٖىڤذ ٚؼالي*في الّضظا خّتى بان الخا٫ ّٟ  وُٗض نُامي*باف هڤل٘ ٦

اعة() ّٟ  (431-428) ال٨

  ٪مٗت ؾلخ
ّ

ه ًا الك
ّ
ٖالف ٦خباحي جب٩ي و الّىاؽ في الٟغاح*و ٖالف طا الّىىاح*و لل

مٗت() هتيَّ قُٗلتو 
ّ

 (435-432) الك
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  ت ُّ ىمت*ألانى٫ جهى٫ ٧ل ؤنل ًجبض و ؾحر ؤخّمان*ڤل للّغٍم َى
ّ

الٛؼا٫ َك

 (437-436) َكىمت(و خّمان ؤو زهام َىُت ) ألنله

  ڤّبل إلاضًىت ٞاؽ ًا خمامي واّصي طا الّؿالم في خٟٔ الٛاوي*بمُاث ؾالم ٖلى

 (448-438) الىعقان() م٣امهم ٌٗب٤ َُب قضاٍ

  ٛا*ماصا ناع بيذ الخًغ
ّ
ىو لى ٍعذ ًا ٞاَم الل ُّ ت ) الٗغب ُّ ت(و الٗغوب ُّ  (456-:44) اإلاضًي

 اٖغ
ّ

 :  ال٣هائض اإلايؿىبت للك

 *ى ٢لبي ؾىص الاَضاب*مُٗٝى الخاظب يب َػ جها يّىي مً  ٧ى٦ب ٚحهابي*ٍػ ٍػ

يب ؤو ٧ى٦ب ٚحهابي() الدجىب  (462-:45) ٍػ

  ُل عاح*جاڤ الٟجغ
ّ
م الّهباح*ًا و الل

ّ
ُاع ٖل ٌ اإلاالح*قٝى الاصواح*الَا

ّ
ؾاقي و٢

ُل عاح() ٖلحها جِؿبدى
ّ
 (467-464) الل

  ا١ في نالة اإلااحي ؾُض الاؾُاص*مدّمض قاٞ٘ الٗباص*مدّمض زاجم
ّ

ضو ًا ٖك ٍػ

 (471-468) الهضيو الغؾالت مً ظا بالّضًً 

 ٦ّبي ًا باقا*عاصفي ٧اسخي مً زمغ اإلاغاف*ٞاجي حكىاشخي*ًا َمام السىصاث ٖبىف 

ذ() (475-472) باقا() ُّ  جيؿب إلادمض الكل

  ىف*ًا ٢امت ال٣ىا
ّ
عّبي ُٖا٥ نىلي ًا باقا*٠ُ٦ نالذ ٖبلت في ػمانها م٘ ُٖ

ي يىي ٖلى ٚبكه
ّ
 (478-476) باقا() وٗذ البضع ال

  جيو  (482-:47) الُىم ٢ى٫ للمٛغوم*ٌؿ٣ي ب٩اؽ اإلاٍغ

  كت صّعة البها في م٨خىبي ًا ول٠ُ صعجه اإلاٗمى٫ ؤال مكالي*٠ُ٦ و زلسا٫ َٖى

كت() حؿالجي مىالة السلسا٫  (:48-484) زلسا٫ َٖى

  ٖغوبي() ٢لبه ٢لب زمُوو ٢ها*ؤمً َبٗه سجا و ؤمً ًٖ مٛىتي ٚىاٍ صَل 

(492-493) 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 (59-53) الخّغاػ 

 (65-:5) الٟهاصة 

 (:6-66) الؿاقي 
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ىُت الكٗبي - جي أٚل  :  3122، صًىان اإلاهغظان الش٣افي الَى

  ٤*الٛؼا٫ الٟاع٢ت ٤*بالكىم الضاع١ الضٍع ذ الىى اوعاقي*مخُنهي ٖلى الٍُغ زبل ٍع

 (38-37) ٞغاقي*لها الُٗىن قاع٢ت

 *صع٦ىا الهىا م٘ الغزا*َظا ٖام السحر ٧ل و مً ًٞل الىبي الخبل ٧ان اقخض اعجذى

 (55-53) قُم بخىر

 :  319-317 م. ،٢اعة قيخحر -

 ي٠ُ هللا 

- Aliane et Toubal, L’épris et el-harraz, p. 62-90 : texte arabe, 
notes et traduction de « Harraz Fatma » ; p. 91-115 : texte arabe, 
notes et traduction de « El-zadma»  

 .61-56م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له ٦ظال٪و 

  ى صَاويخب بمام الىعي خبِب  الّغخمان*ػاص ٢لبي جمدان*في نمُم خكاًا عسخّ

 ؾّغابت()

184. EL-NEDJAR Hamman (ّجار
ّ
 (حّمان الى

De Salé, 20e, comme il signe ses poèmes du nom de Mohamed 
El-Nedjar, on peut le confondre avec son illustre prédécesseur. 

 .385-384 م.، 468ع٢م ، جغاظم، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ٪ًا جىڤت اإلاها ٖالج خالي ًا *ولٟي الّهالخت*الّٛغة الىاضختو ؤها ػڤذ في ظبِى

 (:3-38) الهالخت() يُا اإلااحي

  ض٥ ؾُىة و هللا ًىهغ٥ ت بهُجت*َُجتو ّٖؼ و ٍٍؼ
ّ
ي ب٪ ظم٘ الباَُاث *الل

ّ
ًا ال

 (43-41) اللت بهُجت() الٗاق٣حن يهُجىو 

 :  45-41/42-38/39-36، الؿغ اإلا٨ىىن ، الؿىسخي -

 ال٣هُضة ) زىازت() ظاججي زُتي بىجِخحن باقتي ظاث*ّٞؼ ُٚطخي بدىا بصىحن ًا زىاجا

ت(  اإلابلىلت ؤي التي ظمُ٘ خغوٞها مى٣َى
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 اصي حؿباح في ال٣هاًض
ّ

ٜ للك
ّ
 الكاصي() ًا الي ٚاصي بؿىاصي في ُٖاصي*بل

  اوي م٘ اعواخه عواح*ؾحر و ؤاإلاغؾى٫ اص|ي مؿ٪ الؿالم
ّ
٢هُضة ) لغؾام اإلا٩

ت(  هاقٟت ؤي ٚحر مى٣َى

 .249-247 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

  نلى ٖلى اإلاسخاع*مدمض مىلى الخاط و اللىا و الساجم*اإلاًٟل ؾُض الابغاع*َه

 قاع١ الاهىاع

 ًمىث 
ّ
ها مدان*و ال ب٣ى ًترّجى الا

ّ
 َاوي مّل ٢لبي مً صهُا ٧ل

  مّهل ًٖ ظىاص٥ ما ٢ابٌ ب٪ قىع 

 ىاَا ٦ؿٟاث*خّتى ْهغوا الىجىم ٞالجهاع ال ً الكمـ ٞالّؿما ٍع ّهاع ڤؤلحن ؤٍو

 ال٨ؿٝى ؤي جىصٌ٘ مغا٦ل بلى ٞاؽ() الٗاحي*و الٓلمت ؾّضاث

  جيؿب إلاىالي الخؿً الٗلىي بً  ) صاوي ظىاعح ٖلُلت*ؤقىم لُٗتي بٟغا١ البخى٫

 مدمض بً الىلُض(

  م حكابه مؿٗىصة*مؿٗىصة عاًت الىهغ باقت ٧ل مالح*مؿٗىصة ما ٞالسىصاث ٍع

ت و ؾاٖضة  مىلٖى

  ؤجي حكٝى ًا مً ال قاٝ الهاًجاث بؿضاعي*٠ُ٦ قٟذ ٖحن خؿً ًىم

 ٖاقىعة

185. EL-NEDJAR Mhamed (ّجار
ّ
 (امحّمذ الى

Grand maître du melhoun à Fès, 18e-19e, originaire de 
Marrakech. Ami de Benali Ould Arzine et de Benslimane. 
Spécialiste des panégyriques du Prophète. Ses élèves les plus 
connus sont Fdoul El-Mernissi et Boukhris. Mort au début du 19e 
siècle. 

- Aubin, p. 343. 

 .69 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

-4:3، :44، 445، 436، 419، 276، 272، :22 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 جغظمت(.) :727-72، :59، 595، 569، 564، 4:4
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 .228 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

- Pellat, p. 233-234. 

 .385 م.، 469جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  ى ذ ٣ٖل٪ ظاًل ما َض ب٪ و جىب للٛجي ؤجاب٘ الَؼ وؿا قاًً ٞاث*ٍع

٤  (54-:4) الخىبت() اهذ حٛغب ٌؿاعةو الهالح ًمُىا* لٗماعة*ٍَغ

  اهذ ب٩ا٥ ٌٗظاع*مً ظهض و الازال١ م٣هىعة*ؤالىاٖىعة *وًؼي مً الب٩ا ب٨ُدُجي

اف و ز٣ل اإلاا و واص ٞاؽ   (376-374) الىٗىعة() ها ب٣ٟض لى٧اعو الضوعة*ؤالىاٖىعة*و الٍغ

 .53، 49، 39 م. ،اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

- Belhalfaoui, La poésie algérienne, p. 183-191 : texte d’une 
chanson célèbre qu’El-Fasi attribue à Nedjar ou à Ben Omar el-
Bçir et Souhoum à Touhami Medaghri : 

 ىة ومغاخت*ُٚىانهم ػاص ظغاحي*ع٧ىب السُل والبىاث و٦ِؿان الغاح  زالزت َػ

- Ababou, Mdaghri, tome I, annexe : reproduction du texte de 

 .« ها٦غ لخؿان»

 :  5صًىان ، اإلالخىوي -

  و ٖلى الؼواط و ظل الهال مهضًت*ٖلى الىبي مؼصًت* ٖلى الؿباٍ وٗم و اههاٍع

ا الاخغاع*  (8:-2:) ٖلي َّؼام الغومو ٖلى الّؼَغا بيذ الغؾى٫ و الكٞغ

  خىب ٖلى بجي ىظهىا ل٩ل زحر*ٍو ىهغ َمامىا ويهضًه هللا ٣ًىصها لًٟله ٍو مُحر*ٍو

  (113-121) (Révolte des Beni Mtir) ويهضي له مً زُا

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ا َاؾت السمغ*َضا و٢ذ الّؿغوع ُّ ا ٢مها٫*واعا ل ُّ ٢الذ َامى الٛؼا٫*ّٚضع ل

 (92-91) َامى() اإلاىلى ؾّماحو والّؼَى 

  ًذ اإلاىالة*جغوح مً َىاَا ٞاوي خّغة الٛىالي*م ذ مً ٍَى ؤٖاق٤ الهُٟاث*لى ٍع

ت  ىفو ٖبلت*و ٞا٢ذ ظاٍػ
ّ
 (342-:33) اإلاىالة() الّغٍم الٛالُت م٘ ُٖ

ت اإلايؿىبت لهو ج٣ضًم للكاٖغ  :  (82-77) الجٟغ، خكالٝ -  :  هو الجٍٟغ

  الاظٟاعًا ؾاًلجي ٖلى الخىاصر ما هي*وُٗي ل٪ اوناٝ ما هٓغجه في 
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 ىاصا بلى بٌٗ ٢هائض الىجاع اإلاخضاولت في الجؼائغد٣ًى٫ خكالٝ بؾ :  مالخٓت

، "جيؿب للىجاع ٦ما جيؿب لٛحٍر ٢هائض ال ٖال٢ت له بها بَال٢ا : (2ٌ.، 78م.)

بِىما قاٖغها مً ، طل٪ ل٩ىنها ماعزت في الشاوي ٖكغ، ال ق٪ لكاٖغ ؤزغو ٞهي 

 ٞدى٫ الٗاقغ للهجغة".

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 ام اجغ٥ ٚؼالي*مً ٖغب اإلاهاًت لها وظضث ٖضعا جضعي لىقام بالُبٕى مً *آحجام الٍغ

 (7-6) الدجام() ًامً ٞالض٦غ مٛكم ماوي مً المت الٟؼوٕ

  ًام بهاَا ٌك٩اع*و ههغو َُا الاب٩اع*مً نالذ بالخؿ  الجما٫ الُاَغة*ٖلى الٍغ

 (8-7) ولٟي صابل الاقٟاع

 (9-8) الىٗىعة 

  الخاط ًا الٛاٞل ٦ثر في و اإلاىا خب ُٖٓم الجاٍ*مى٫ الخلت و ؾغوع ال٣لب و عبخي

نالجه نلى هللا ٖلُه/خالي ال خالت مً ٚغام ؾُضي عؾى٫ هللا*آمً صعي ًا عبي وكاَض 

ت() م٣ام قُٟ٘ اماجه*٢لبي قا٤ً لُه ٍى  (2:-97) الٗٞغ

 (247) ؾغابت() قٝى ظبا٫ الٛغب قٝى ػاٙل قٝى َٛاث ًٖ قماله 

 (341ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، ميؿىبت ٦ظال٪ إلادمض السغقىفي)

  ُام*اف ًال٢ُجي
ّ
ام*ؾ٠ُ الل

ّ
ّٖضاث هىاحي هىاح ٧ل ُٞام*مً ٞغا١ ٚؼا٫ الُ

ىم*٢ىث الُُٟم
ّ
، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، ًيؿبها الٟاسخي للكاٖغ اخمض بغ٢ُت) بٗاوسخي ُٞ

 (38م.، 41ع٢م 

 ٧اؽ مً السمغ*َظا و٢ذ ؾىاٌ٘  ٢الذ َامى الٛؼا٫*ٖمغ لي ٢ىها٫*واعي لي

ى و اإلاىلى ؾماح  (225 م.، 247ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، يؿب ؤًًا ألهجاعج) الَؼ

 (348-344) ظل الهال مهضًت 

 :  3الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

 *بٓالمه ً
ّ
ٚلب و ّٚضع ٧اؾ٪ ًا هضًم ٢بل جغوح الضَبُت* قٝى البهُم خحن جم٨

 (54-47) الضَبُت() ًٖ ضخي الجهاع

Remarque : cette kacida est en réalité l’œuvre du poète de Salé, Anjar. 

- Guessous, le melhoun marocain, tome II : 

* les trois merveilles (tlata zehwa) (texte français) (59-63) 
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 :  اإلاهّم ، بً صٖماف -

 (258-254) ما ه٩ىي خض 

 :  الؿا٢ُت، جىػوث -

  ٢الذ َامى لٛؼا٫*ّٚضع لي ٞمها٫* واعي لي َاؾت السمغ*َظا و٢ذ الّؼَى

 (76-72) اإلاىلى ؾّماحو الّؿغوع و 

  ًٍاوي*مً خغوٝ الّؼ ًّ ما ه٩ىي ّخض بىاع البحن ٠ُ٦ ٢لبي ٧اوي*مً بها السض ال

ذ شخي زغ١ الٗاصة ي ٍع
ّ
 (315-2:9) ال

 :  بؿخان، جىػوث -

  ى  (48-41) الخىبت() قاًً ٞاثوؿا و هىنُ٪ جىب للٛاوي ًا جاب٘ الَؼ

  نلى هللا ٖلُ٪ ًا هىع الخ٤ الىاعي* مدمض جاط الاهبُا الامجض بىلىىاع*مى٫ الغاًت

 (94-:8) اإلاىهىعة*ّٖؼٍ عّبي قامش ال٣ضع

 بي خّتى هؼوع مدمىص  مسخاع َاقمي الامجض زغ١ الٗاصة*ًا الّغب الّٟغاط*٦ّمل ٚع

(413-419) 

- Guessous, anthologie : 
  ىة ومغاخت*مً َىاَم ماها ناحي*ع٧ىب السُل والبىاث و٦ِؿان الغاحزالزت  َػ

(les trois merveilles) (330-335) 

 :  صًىان اصَعـ بً عّخا٫، ػعَىوي -

  ىة  (293-:28) مغاختو زالزت َػ

 (346-343) ؾحر ًا ها٦غ الاخؿان 

 :  ٢هائض مً، صًب -

 ههاخت ً  (423-421) ٖك٣ي في الٍؼ

  ىُت الكٗبيصًىان اإلاهغظان جي أٚل  :  3122، الش٣افي الَى

  (74-71) ما ه٩ىي خض بىاع البحن ٠ُ٦ ٢لبي ٧اوي 

 ت ٍى  (91-83) الٗٞغ
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 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 ت الُاَغة اعي*ًا محرة الاب٩اع*آ الٗظعاٍو غ صوحي بحن اَػ غا ًا ٚاًت الَؼ  (285-281) َػ

 (296-286) ظل الهال مهضًت 

 :  له ؤًًاجيؿب و 

  تو ٖلُ٪ نلى هللا ًا جاط ألاهبُا اإلا٣خافي* ًا اإلاكٗك٘ مجز٫ ٢بِـ  ظبل ٖٞغ

  ي ٖلى الىبي اإلاسخاعي*مً هىعٍ هاعث
ّ
م الٟجغ*٢ىم جهل

ّ
ًا هضًم اؾد٣ُٔ عاٍ ٖل

 اإلاضًىت السًغاء() ال٣مغ مىاعة

  اللت ُُٞمت بيذ الغؾى٫ َه*خغمت بابا٥ ٖالجُجي بدؿاه٪ ما وكٝى نهض

 الىاع

  اع*ٚهاوي في الغوى ػاَغةبغيا٥ ؤٚاًت اعي*وعصٍ بحن اَػ اى اَػ غ*ٖاص ٍع  الَؼ

 ؤٍ مً الخب الهاجي*َاى ٖلُا وخل الغؾى٫ ؾُض الاهخاط*مدمض ضخي ٚىاجي 

 ى١ بٛحر هاع*هاع ٖلى هاع*مهجتي مً خّبه م٣هىعة
ّ

ذ الك  َاظذ الا٩ٞاع*َّؼوي ٍع

 ُام*اف ًال
ّ
ام*ؾ٠ُ الل

ّ
٢ُجي ّٖضاث هىاحي هىاح ٧ل ُٞام*مً ٞغا١ ٚؼا٫ الُ

ىم*٢ىث الُُٟم
ّ
 بٗاوسخي ُٞ

 ؤهتي اإلاال٨ت واهاًا اإلاملى٥*ما بحن اًضً٪*عوفي ٖلى زضًم٪ مملى٥ الضاع ًا مل٨ُت 

 مل٨ُت()

  غوعة*ًا ًّ اع ما ًدافي ٖبضٍ بال ّٟ م الّضاًم مٟجي الُٛاع*لّىه ٚ باؾم ال٣ّهاع ال٨ٍغ

 ماطا ناع ًا الّىاًم صاعة هاٖىعة

 وكىة ٧ل ؾغاط مدّمض الّغؾى٫  هب٨ُى*ٖلى لشىحن ؤجي الّؿاًذ خمام ًا 

  ي ًا ٧ل مً خًغ
ّ
 باإلااحي*و نل

ّ
ض اإلاالح*َه ٦جزي و ٖلى ءاله اعضخي و جدال ُّ قّغٝ ؾ

 ػَاعي بهالٍ ٞاًدتو عباحي*و 

  ُى ٖلى اإلاسخاع*هبِىا مى٫ الّخاط
ّ
ىي و نل

ّ
ل ؾُض الابغاع*َه و الل ًّ الساجم*اإلاٟ

 اإلاٗغاط() قاع١ الاهىاع

  ى ٖلُه عّبي
ّ
ٖلى آلا٫ ال٨غام*ًدؿً به زخامي*مدّمض و هىع الخ٤ الّؿامي*نل

ل َه زحر ألاهام ًّ  اإلاٟ
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  مً َى ٖاق٤*و بان الّهبذ ٪
ّ
م الٟجغ َل

ّ
ٞغ١ ما بحن الٗك٤ُ والٗاق٤ و ٖل

ا٢ه*َى جى٨ُض الٗك٤ُ
ّ

ك  ٖو

 ًا ؾٗض مً صًٞ نبي ونبُت 

 ي*ٖالجي ًا ولٟي زضوطًا ٞل٪ ابغاجي*ًا زضًجت ولٟي ٦دُلت الٛىاط*هبراؽ صًاج 

186. EL-NMILA Mohamed (محمذ الىميلت) 

De Marrakech, contemporain, avocat, homme de théâtre et poète. 

A publié un recueil intitulé « قٗغ ملخىن ، صًىان ػظلي، نُدت ال٣لب  ».  

- Guessous, le melhoun marocain, tome III : 

* Le chèque (texte français) (81-87) 

- Guessous, anthologie : 

  ٪نبر*لىال ملؼوم بال٣ٟغ*وسسا ب٨شحر في و َضا٥ الكُ٪ ًا خبُبي صٞٗه ٞدؿاب

ُ٪() ظمال٪ ل٨ً الُض ٢انغة
ّ

 (488-497) (le chèque) الك

187. NSILA Larbi (العربي هؾيلت) 

Marrakech / Fès, 19e-20e, auteur de serrabas (chansons courtes 
en melhoun). 

- Chottin, la musique populaire, p. 161 : traduction d’une serraba 

( 53 م. ،١3. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي ) : 

 بؿم هللا الخي الٛجي*وؿخٟخذ في اوػاوي 

 .:25 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .386 م.، :46جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  اإلالخىن  صًىان قٗغ ، بل٨بحر -

 (44) بؿم الخي الٛاوي 

 (62) ؾلخ٪ باهلل ما٫ صاحي نبدذ م٣هىعة 

 :  لهو 

 (247) ؾغابت() قٝى ظبا٫ الٛغب قٝى ػاٙل قٝى َٛاث ًٖ قماله 

 (341ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، ميؿىبت ٦ظال٪ إلادمض السغقىفي)
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 *مشلي في الٛاًب عخمت ٖلى الظي و مباع٥ ُٖض٥ واٍ ًا البّراوي مً ال له ؾيُض

ض  ؾّغابت() الٛغبت ٍٞغ

 مالم٪ ال جلىم لىماه٪ ٚحر ٦ظوب 
ّ

م ًا مً الم الٛغام َّٗجي بىهاله*٠٦
ّ
 ؾل

 ب ٌٗظاع  ؤر ؤها و البراوي ٍٚغ

 ىاوي() مباع٥ ًىم الُٗض ًا البراوي الٍٛغب ال٣ُٟض  جيؿب ؤًًا للبٖى

 ًخماٌـ ًا خُضة*٣٦غانً جخماًذ في اللباؽ هٓغث ً  ٍػ

188. OTHMAN Abdallah (عبذ هللا عثمان) 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 *وكاَض ب٪ اؾغاع*ًا بيذ قُٟ٘ السل٤ و و٢ذ ما همضح ب٪ ُٚشجي هبرا مً لًغاع

غا  (299-297) اللت ٞاَمت الَؼ

189. OUAALI Abdallah (عبذ هللا واعلي) 

Auteur de poèmes prophètiques, 18e. 

 .238 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 :  زم هو، 77، 76، 72، 71، 69 م. ،2صًىان ، اإلالخىوي -

  ىذ البىم ٖلى البحزان اجىلذ*بُيذ اهُابها ىذ البىم() صع٧اث الهىلتو ٖٞغ  ٖٞغ

(73-75) 

 .95م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

190. OUAALI Lahcen (لحضً واعلي) 

Auteur de poèmes prophètiques, 19e. 

 .462 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 :  زم هو، 77، 76، 72، 71 م. ،2صًىان ، اإلالخىوي -

 ٖام خًاف() بؿم ؤلاله الغخُم لجلُل اإلاٗحن*مٟخاح الباصًحن بؿم هللا اٖىان 

(78-82) 
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 مغا٦ل(.) ًيؿب الٟاسخي َظٍ ال٣هُضة للكُش بً ٖمغ اإلالخىوي

 .288 م.، 336جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  ؤقُار مغا٦لصًىان قُش ، اإلالخىوي -

 (313-312) بؿم ؤلاله الغخُم لجلُل اإلاٗحن*مٟخاح الباصًحن بؿم هللا اٖىان 

ٟت - ش ألامشا٫ ، بً قٍغ ت لؿُضي  :  6الجؼء ، اإلاٛغبو ألاػظا٫ في ألاهضلـ وجاٍع ظٍٟغ

لي  . (492-484) لخؿً ؤٖو

 .8: م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

191. EL-OUAZZANI Abdelaziz (اوي
ّ
 (عبذ العسيس الىز

D’Ouazzane, contemporain d’El-Guendouz. 

 :  اإلادبىبو ٦خاب الخب ، بسىقت -

 هه٠ُ 
ّ
 (289-287) ًا واؾ٘ اإلاساػن ًٞل٪ قال

 ميؿىبت َىا زُإ للمٛغاوي.

 .396 م.، 493ؤهٓغ ٦ظل٪ ع٢م  .483م.، 642جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، الٟاسخي -

- Dellaï, Chansons de la Casbah, texte arabe et notes de : 

 *ىع ت َػ
ّ
ى٪ اإلاكهىع*آالل عوفي بالّؼوعة  آمهباح الّؼًٍ ٖالجي اإلاًغوع*٣ٞتي بٍؼ

ا٢ضي اإلاهجىع*آبضع الّخمام ىع() ٞو ت َػ
ّ
 (353-351) الل

 :  6الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  اوي بضع٥ ًًىي ًا الّؿاهي قّمغ للجض ال ٌّٛغ٥ بغڤ الّىى*٧ىن جمضح َه
ّ
 اإلا٩

 (39-36) في مٗغايت بغڤ الّىى للمٛغاوي( :  بغڤ الّىى)

 :  ٢هائض مً، صًب -

  ًا واؾ٘ اإلاساػن (traduction partielle seulement : p. 189-190) 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 (341-339) ًا الؿاهي قّمغ للجض ال ٌّٛغ٥ بغڤ الىى 

 .84 م.، اإلالخىن() اإلاٛغبصلُل ٢هائض الؼظل في ، ظغاعي  -
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 :  له

  ىا مً نا٫ بالٛضع*ووسخى ٖهض هللا م ٞد٣ه وههِبه*ما ٍع ولٟ٪ يُمخُه ًا الٍغ

 واإلادبت ويخى بدبِبه*ٚحر اهذ ًا ؾابٜ الكٟغ

 ظُذ قا٧ي هلل و لُ٪ ًا ظمل*َاح لي في ٚضًغ هٟداها 

  ٢ض صواب البر و البدغ*وما* صام الٟل٪ نلى هللا ٖلُ٪ ًا البضع الؿاَ٘ بىىاٍع

*ًا مدمض ؾُض البكغ  ٦ُضوع بلُله و نهاٍع

  ىا مً نا٫ بالٛضع ووسخى ٖهض هللا م في خٓه و ههِبه*ما ٍع ولٟ٪ يُٗخه ًا الٍغ

 واإلادبت وؾذى بسبِبه*ٚحر اهذ ًا نبٜ الكٟغ

 غاٞت *ووكاَض الىبي والبِذ ٖو  ًا عب الٗباص ٦مل ٢هضي همصخي هذج وهُٝى

192. EL-OUAZZANI Abdelaziz ( العسيس الىزاوي الفاس يعبذ  ) 

De Fès, mort en 1933. 

 396 م.، 493ؤهٓغ ٦ظل٪ ع٢م  .484 م.، 643ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  لهو 

 اؾت مى٫  اوػاوي* في هد٩ي ٖاصة زغ١  ٦بحر زهام
ّ
 والّضزان* الُٟٗىن  وناخب الُ

ّمت مى٫ 
ّ

اٝ مداهه في الك ُّ ىت ال٠ُ٨ و٦ ُّ  مٗ

 خغاػ ٖاعمي بىصواح الؼاًضة ه٩الي 

 ؾٗضها بسلى١ الهاصي ًمام الٗغاب*ؾُضها مدمض وٗم الؼ٧ي اإلادبىب 

  قٝى ال٣ُامت شخي في َىله شخي في الكضاث شخي في ٞٗله وظغامه*شخي في الجىت

ان َمُم  شخي َالب الكٟاٖت زٞى

 ُان  َّى٫ الٗىان*ال ج٣هغ في الُٗب ؤ مً صعى ببهخاهه*َظٍ ًُٞدخ٪ ؤ َامـ الٖا

 *ذ َىي اإلادبىب مً اقىاقي  ًال همىث ؾبابي ؾلُاهت البراڤتَؼوي ٍع

 ًا الؿاهي ؾّبذ بال٣لب عب الاعباب 
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193. EL-OUFIR Mhamed (الحاج امحمذ العىفير) 

De Rabat, mort en 2:82, dirigeait l’orchestre de Melhoun de la 
R.T.M. 

 .:78-789 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .432 م.، 545جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

- Guessous, le melhoun marocain, tome I : 

* Lahmame (Colombe) (texte français) (45-49) 

 :  بؿخان، جىػوث -

 ًا وٗم الهاصي *ًا اخمض ُٖٓم الجاٍ*نلى هللا ٖلُ٪ ًا خبِب الخ٤ ؤلاله

 (279-275) نالة م٨مىلت مضاومت ما ًيخم ٖضاصَا*َه

 (372-368) الهضي عؾى٫ هللاٖحن *َه ُٖٓم الجاٍ*الهالة ٖلى ؾا٦ً َُبت 

- Guessous, anthologie : 

 ىت الؿمُت*هلل ًا خمام اصي ٖىىاوي م٘ الؿالم ت ٍػ  الخمام() لهبُٛت الىىاظل جٍغ
(la colombe) (474-479) 

  ان*ًا اإلااظض الخؿً*ًا الشاوي جاط الضولت اع الاَو ُٖض مُالص٥ ُٖض ؾُٗض به َػ

ت  الٗلٍى

194. OULD EL MOUCHOUM Brahim (ابراهيم ولذ املىعىم) 

De Marrakech, 19e, cultivait la satire. Mort, probablement, à 

Bagdad. 

 .486 م.، 648جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  جى٢٘ الٗضاوة*بالؿم ًيخٟى بًٗهم و ٞغاظت في الهُٟاث مىاًً ًخٗاًغو*و ٞغظت

 (249-234) الكابت(و العجىػة ) ٠ُ٦ هخ٠ الضً٪

 :  له

 *ًؾمٗىا ال٨ظوب ؤ الاظىاص الي خايٍغً*اؾمٗىا ما ٢الىا الازٍغً*الاظىاص الي خايٍغ

 اإلاؼلڤحن
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  اهت*٧ل مً ظا لها مً ؾاٖخه
ّ
ؤف عا مً ال خًغ في هؼاَت الجٕى مٗىا و ًا الُٟ

 ٌٗضٝ الجغة

  ٖلى ال٣غقا٫ؤف عا مً ال عا عخمت و خاصة في صاع الكُست جالًمىا ٚحر 

  ؤ ال٣ُٟه*مً البهجت ه٣ُذ الٛؼا٫ باق٩ى*ؤ ًا ال٣ُٟه*و٧ل ُُٖىهت صاعث ٧ا٦ت

 ؾُضي ال٣ُٟه

 *اعة وماعظت ٦دكبه اإلال
ّ
ىف*واٞطر نُٟت السكاقت*٢دبت مس

ّ
 بّغح ًا ٖل

 مذجىبت َحر الكمـ

  ضث تها شسذ ٖو ا البُاهت*مً واٖل ما ؾباوي واّصي ٣ٖلي و٫ عق٤ لي في الڤاهت*ٍو

 السًغا٦ىهبٜ في 

 ُ٘ل٪ و زال٥ َى بىِى٪ ابً السل  هىحي ًا مكُبُٛت ًا الخاًغة بامجي*ؾباب ٍو

 اللكىهُت()

  ًضًم في اللٛت اب حر طا٥ الىمل*ٖلى مهِبت ٣ٖله ٖو ب٣ى ههه ٚو ًمىث ههه ٍو

 السلُ٘

195. OULD SIDI BOUAMAR Mhamed  

 (الس ي امحمذ ولذ صيذي ابى عمرو ) 

De Marrakech. 

 .491-:48 م.، 649جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ٤ الٗضعا ا١ ال٣اًلحن بؿ٨غة الخب خال٫*في ٍَغ
ّ

ڤى٫ لخاط الّؼًٍ هىع قمـ الٗك

ٗت  تو الٛالُت*مً ٖك٤ بها٥ ػاص ٞع  (48-46) الٛالُت() مؼٍّ

  ًٍم٣ام  في ُٖىن مً يىاث قمؿها فى*الّؿّغ اإلاهُىبو البها و ههغ هللا الّؼ

يب*الّخ٣ٍغب يب() جاط الخًغة الباَُت مىالحي ٍػ  (345-343) ٍػ

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 ٤ ٖك٣ي ٖى٪ مذجىبت  (:27-279) ؾغابت() آالًمجي ٍَغ

 .:24-249 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -
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 :  له

 ؾُٗض مً ؾٗاصا ًا عخُم اصع٥ ٖبض ؾٗا٥ ٞا٢ض الؼاص*بحن الٗباص ما ٣ٞه 

 مدا٦مت بحن الخُىاهاث()

 ًا ٢بُذ الاٞٗا٫*ًا الي مً مجهاط الؿال٨حن ماًل ٪  ػا٫ خ٨م٪ مً نٞغ

196. EL-RAGRAGUI Mohamed (محّمذ بً الفاطمي الّرڤراڤي) 

De Marrakech, 19e.  

 :  زم هو، 382، 381، 313، 36 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

  مبهاط*مىظىص ُٞه ٧ل ُ٘  (3:6-3:4) البؿخان() ما ٦ىدخاظىاقٝى البؿخان ٞع

 .3:8و

 .2:6 م.، 364جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 *ل قماللي*بال ظٟلذ مجي َحهاث ما همل هان ًا َُب ٖاللي*ؤٍٚؼ  ؤبلبل الٚا

هان() ٚغام٪ ًا عاخت ال٣ٗل*في ٢لبي مجزو٫  (34-32) بلبل الٚا

 :  اإلالخىن  صًىان قٗغ ، بل٨بحر -

  اى ٦ىذ ناًل بالّٗؼ م٘ الّؿغوع الّخ٣ُاع*ؤجاٍو الخؿىص و الهُبت و ؤؾُضي بٍغ

ٍى و بالبُغ*صزلٍى   (352-:34) الّغٍاى() صاو ازباٍعو هٖؼ

جدذ اؾم ) 8:و 67-66 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 ال٣ُٟه ابً الٟاَمي(

 :  لهو 

  ىم ٖالج الّغوحُٚشجي ًا عؾى٫ هللا عوح ُّ  الاعواح*صزُل ل٪ بالخّي ال٣

  بالّؼًٍ اإلاؿغاع*جاڤ ٖلّي جىڤت البضع*ى ٚىمذ ؾىاٌ٘ الّؼَو ججّزَذ م٘ خبِب ٢لبي 

زاَت() ظاص ّٖجي بمؼاٍعو ٞغح ٢لبي 
ّ
 الج

 اإلاٗكى١() ًا ٖالط ال٣لب اإلادغو١*ًا اإلاٗكى١*ال تهىن بمِؿىع٥ مً الڤُض َل٣ه 

 زاًه بىظىص الّٗؼ و ٚىم نباح الٟغظاث ا
ّ
الّغبُ٘ ٞغوها٢ه*َظي ؾاٖت الىنا٫ و الج

 اإلاٗكى١() الهىا بىظىص اإلاٗكى١ و 
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  ى ال٣ُٗل ت مىالحي َػ
ّ
ام*الٛؼا٫ الل

ّ
ت الُ

ّ
ل
ّ
ؤها ظُذ ػاوڤذ ُٞ٪ اؾلُاهت الّغٍام*ؤال

ام() َُمت
ّ
 الُ

  ي
ّ
ؤها اإلاكخا١ في ظمال٪*واها اإلا٣هىع مً ظٟا٥*واها اإلابُىح مً َىا٥*واها ال

 مباع٦ت() في م٣ام٪*ًا السلُلت مباع٦تػڤذ 

  ًا ٢ىث الّغوح ب٪ وال٘*ًا ؾلُان البها ظمُ٘*ًا قمـ بىىعَا ؾُُ٘*ًا جاط

 ظمٗت() الباَُاث ظمٗت*جىناٝ الّؼًٍ ظامٗت

 يب اب*ًا ٖالط الساَغ ٍػ يب() ُٞ٪ ػڤذ ؤلخٔ الّغبغاب*بُٛذ ٢لب٪ ّٖجي ًَغ  ٍػ

  ٤ الٗك٤ ٍى وفي ٍَغ ا١*ٚحر الٗك٤ُ م٘ اإلاٗكى١ الاقىا١*ؾّغ ما ًضٍع
ّ
 خظ

 مٗكى١(و ٖاق٤ )

  ام*اهتي
ّ
غ و ٖؼمي بىنال٪ ًا مغاختي َامى*ؤّم الّىىاظل الُ حرو*َػ خ٪ َػ ُّ ز

غا اعي َػ غ اَػ حرو() الّؼَىع َػ  َامى وازتها َػ

  ههغ هللا بها٥ ًا مغاح الساَغ ًا جىڤت البضع ًا باقت الب٩اع*ًا تهلُل الّٗؼ

ً و   خبِبت() ً خبِبتاإلاداؾو الّىهغ*ًا جاط الٍؼ

  اؾ٨غ و اػهى بالخصخُذ*و ال ج٣غبه و ؤؾاقي اإلاالح ٦ب ؤجاي الٟغاح*اجغ٥ السمغ

 ٖلى السض اإلاىيىحو بُٗىن اإلالُذ 

  وَاَا*ظا٥ مىالي ٖبض و ًا بهجت إلاخىن بحن اإلاضون اؾخٟسغي ًٖ اظبالها

 الامانوهللا الخمض ا٢ضم بالؿالمت محر اإلاىمىحن ٦جز ٚىاَا*ظا َمام الٗؼ والغخمان/

  ٪ًا عؾى٫ هللا ًا اإلاهُٟى عوح الجم٘ اظمٗجي ظم٘ بٛحر ُٚاع*واؾ٣ُجي مً خب

هغ*ختى ًغوي نمُم ٢لبي   ا٩ٞاٍعو الَا

  اى ٦ىذ ناًل بالٗؼ م٘ الؿغوع ؤجاٍو الخؿىص الخ٣ُاع*و الهُبت و ؤؾُضي باٍع

ٍى و بالبُغ*صزلٍى   اّصاو ازباٍعو جٖغ

  عظُ٘*عيا ال٨الم بال ًبُ٘*لُا في ٧ل ظىن ؤها ٖبض اإلالُذ َاٌ٘*ما لي في ٦ؿُبخه

 قىٗت*بحن الٗكا١ قاٌٗت

 ًا ٖحن الغخمت صزُل هاؾ٪ واَل٪*صاوي ٖلُل مً خب٪ لهٟان 

  ٧ّي ً  ؾغابت الجافي() *٠ُ٦ ٧ىا ٢لبي زٟازافي ؤٍ ٖلى مً ناع له بدالي و٧ىاٍ الٍؼ
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197. RAHMOUN Driss ( دريط رحمىن) 

Marrakech, contemporain. 

 قٗغ اإلالخىن بحن ز٣اٞخحن :، ظماعي -

  ج اَل ُّ اؾم٘ اإلالخىن آناح ٦ُساَب بلؿان الخا٫ اَل الظو١ ومٗىاجه*ويه

راث
ّ
 (349-345) الٗلىم بالٗؼم جبدض ٞالث

- Guessous, le melhoun marocain, tome IV : 

* Azemmour mahd el ajdad (berceau des ancêtres) (texte 
français) (83-89) 

- Guessous, anthologie : 

  ه ا ٍعاى ألامجاص َل الىجاص مىالحي آػمىع*آاللت اإلاضون َغا*بيُاه٪ َاٗب ًا مهض ألاظضاصً 

 (552-561) (Azemmour, berceau des ancêtres) مهض ألاظضاص() مُهل مٗماٍع

 :  لهو 

 ٢ىلىا لٗاوسخي ولٟي ظضي الٟالي*ال ػلذ هغاجي مجُ٪ ًا الٛؼا٫ 

 (almalhoun.over-blog.org/article-121178889.html.)  

198. EL-RAHOUI Larbi ( العربي الّرحىي) 

De Fès, fin 19e, rémouleur, auteur selon El-Fasi du poème 

satirique très connu "الى٣ّاب". 

- Fischer, pièce n° 31 :  

  ال ٖىضٍ ما٫و ؤما مً ٦غف زالث مىالَا*هلل ٠ُ٦ ٌٗمل مً ٦غقه ٚالبت ٖلُه 

 (:8-86) ال٨غف()

 .259 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .2:4 م.، 362جغظمت ع٢م ، ١3. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

دُاوي  -  :  مًمىن ، البٍى

 الخغبت ٣ِٞ() ًا مً َى ِٖؿاوي*َظا قهغ اإلاُلىص ٢م ػوع اإلا٣ام 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

  اٖماٍ عّب و قٝى الّى٣ّاب ظا ًغوم ٞسادي*مؼعاع نابه ؾادي*ما ٢غا ال٣ٗىبت

 (258-257) خهل في مهُضة الاقُار*ما ب٣ى ال بٌُ ال ٞغارو الىعي 
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 .:9م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 له :

 ؾِخل الاصٚا٫(*مىلى م٨ىاؽ ظىص بغيا٥ ٖليّ ) ٚاعة هلل ًا الىالي 

  مىالي مدمض الٟدل ابً ِٖسخى والي*ًا الي ؾٍغ في البًرًي٠ُ عبي 

 ٖالج يغي ًا خُٟض َه*ػاوڤىا في خما٥ ًا مىالي اصَعـ 

 ذ اإلاىلىص  َؼ ٚهجي ٍع

 ًا الي عاًض ج٨ظب ما ج٤ُُ ج٨ظب*و ال حٗاعى َغػ بهىحي م٘ ٦ظوبي 

199. EL-RAÏS El-Mehdi (املهذي الرايط) 

De Fès. 

 .2:3 م.، 361جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  لهو 

 ٪٦جزة() ٦جزة وهٟىػآبىصال٫ وؿٗض ٦جزي*ب٪ الّضاعة َال٫ ًا ونل 

 *بدغ الجىص ؤمىلى بهجت ٞاؽ*ظُذ ٢انض لخما٥ ؤًا ٖىاًتي*ٚاعة ًا باهج اإلاؼاعة

 وال٨غاًم مىالي اصَعـ

  ٣ي صًما ٍغ ما ل٪ ًا مدبىب زاَغي َاعب مجي عاًض الجٟا*ٖىض٥ ٖضث َلُب*َو

ىا مً ؾذى بدال٪ بدبِبه  مجىبت*ما ٍع

 ونل٪ ًا َال٫ الضاعة ٦جزي*ب٪ وؿٗض و هٟىػ ؤبىصال٫ ٦جزة 

200. EL-RBATI Mohamed (محمذ بً عبذ الضالم الرباطي) 

D’Asafi, mort en 2:66. 

 :  (un prodige) 6:، 69، 63، :5، 59، 53/6 م. ،ؤؾٟي، البه٨غي  -

  ًلُىا زُاع في ما ٢طخى الخسُحرصٖجي ؤ الالًم ما في ال٣ًا ازخُاع*وال 

201. EL-SAADANI Hachem (هاعم الّضعذاوي) 

De Fès, mort vers 2:45, auteur d’un texte sur l’entrée des 
Français à Oujda (2:18). D’après Colin, ce poème aurait été publié 
en lithographie à Fès. 
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 .522/2، 286، ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .85 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .:45 م.، 597جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

  ها٫و ًا الاؾالم اب٨ُى ٖلى صزى٫ وظضة*صون خغب ٚىمها الٗضو 

 (La prise d’Oujda par les Français) (143-150) 

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  امظىص لي بىنال٪ ًا
ّ
 *ٖالج ؾ٣امي*وابض عؾمي هغخام*عاًت اإلاال٦ت الٛؼا٫ الُ

ىمت
ّ
ىمت() ًٖ ونال٪ هؼهى ًا بىصال٫ ُٞ

ّ
ُٞ (254-256) 

ٟت - ش ألامشا٫ ، بً قٍغ ٢هُضة صزى٫  :  6الجؼء ، اإلاٛغبو ألاػظا٫ في ألاهضلـ وجاٍع

 (458-432) وظضة للؿٗضاوي

شو اإلالخىن ، الٗلىي  - ٢هُضة في بُٗت ؤَل ٞاؽ إلاىالي ٖبض  :  88-86 م. ،الخاٍع

 :  وخغبتها (2:19) ُٟٔالخ

  بالٗىاًت  الىهغ والٟخذ اإلابحن للهمام الخؿاوي*الؿلُان اإلاسهىمو هللا ًضوم الٗؼ

 مىالي خُٟض

 :  زاهُت في هٟـ اإلاىيٕى خغبتهاو 

 الًُم ٘
ّ
 ؾُضها مىالها بصَعـ جاط ال٨غام*ظاص عّبي ٠ُٖ مڤل

 :  اإلالخىن صًىان قٗغ ، بل٨بحر -

  غ*اوٗملي آعاًت الىهغو ا٠ُٖ بالغيا ٣ٍابل و ُٖب الخبِب ًهجغ *آٞاجذ الَؼ

 (224-223) بالجٟا ٖكحٍر

 .252 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  لهو 

  اع*ٞىػ و ظاص ٞهل الىّىاع  ًٖ بها هىاٍعو اػهى و ٞاح َُب الاَػ
ّ
 حؿال

  ٤ ٍغ
ّ

لُم ٞى١ عزامت*و الّؼَؼامت*و بحن البضع الك ًّ اح ًٖ ٚؼالي و ٍاؽ و الّؼَغ و ال ّٟ ج

اضخي ٢اًم السهام  ٍٞغ
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 *٦م لي هغجى ٖلى ّٚضع ًا ؾاقي مً مضام٪ واعي الازالڤ قا٣ًت*ّٖمغ لي تهخىا اقىاقي

 الّغيا ًا بىزض قٍغ٤

  ام*واها ًا
ّ
ىمت*ؾّماو٥ ًا َال٫ ُٖضي الٛؼا٫ الُ

ّ
هاؾ٪ ًا صّعة اإلاداؾً ولٟي ُٞ

ت َامى*ؾّمُخ٪ 
ّ
 الٛؼا٫ ٞاَمتالل

 ؤها ٞىِذ بٛغام الّؿٗضًت*الّهاًلت ببهاَا طاث البها اإلاؿغاع 

 *٧ل حجىب ٘  ؤًا صعة الاهجاب*اُٖٟي لي ًا م٨مىلت البها مذجىبت*ظىص لي واٞع

 هسغ١ بغيا٥ حجىب

 *ّعص هحراوي  ّٚضع ًا ؾاقي*مً مضام٪ وؿ٣ى*ًا َُب السل٤*اؾ٣ي بالٍغ٤ والغخ٤ُ

 الخاع٢ت*واعخم مً قا١ للمال١ وال٣ض الغ٤ُ٢

 بؾغائلُت() لٗىت هللا ٖلى اوالص قمدت 

202. EL-SELSOULI Smaïl (اصماعيل العلىي الضلضىلي) 

De Marrakech, mort en 2014. 

 :  6صًىان ، اإلالخىوي -

  زغوط ) آمضًىت وظضة ٢لبي ؾالم مضاح*ال٣لب ل٪ مٟخىحو َا٫ وخك٪ ّٖجي

 (385-:37) وظضة(

 ؤل٠ *ؤهذ مكهىعة بال ؾئا٫*نىلي نىلي في قغ١ باهج آ وظضة مضًىت الابُا٫

 (389-386) الظ٦غي ألالُٟت إلاضًىت وظضة() اهذ ما ػا٫ ناًلتو ؾىت ٖلُ٪ صاػث 

 : قٗغ اإلالخىن بحن ز٣اٞخحن ، ظماعي -

 اخخٟا٫ الخاط بل٨بحر ً م ما ب٣ى ٖاع*قاٍَغ  ( :32-329) ًا ؤَل ال٨غم والخ٨ٍغ

 ام* قُش عائض ٞىان ٦بحر خبِىا٥ آؾهىم ًا ُّ ي ب٪ هاؽ البهجا ٖىىة جب٣ى ٖلى ل
ّ
 ال

(331-332) 

  ؼ والّىهغ*والٗىاًت م٘ البكغي*ؤَل ال٨غم خب٨م ّٗ ًا هاؽ البهجا*اُٖا٦م هللا ال

 (337-333) في صوازل الاؾُاع

- Guessous, le melhoun marocain, tome IV : 
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 Nidaâ al melhoun (L’appel pour le melhoun) (texte français) 
(9-15) 

- Guessous, anthologie, tome 1 : 

 *الُىم ًىاصي  نهًى ًا قبان ٧ل٨م جدُُى اإلالخىن*ؤصب قٗبي مخ٣ىن بالخٗبحر واإلاٗاوي

 (627-634) (L’appel dumelhoun) هضاء اإلالخىن() ًا اوالصي خٟٓى زغاجىا

  ٟان  خغاػ ماظضة() ما ًامً الٗباصما لخغاػ٥ ًا الٛؼا٫ ماظضة*صًما ٖػ

 (Le cerbère de Majda) (522-551) 

- Guessous, Anthologie, tome 2, textes arabes et traductions de : 

  زُى٫ ) مخمغؽ ٞى١ ظىاصو ٍهى٫ في اإلاجابض*٩ًىن ٞاعؽ و الي بٛا ًدبىعص

 (:55-551) الىهغ(

  ش غ ؾُضها مجض مً و ٧ل شخي ُٞ٪ آٞاؽ آعاخت الاهٟاؽ*جاٍع الؿاؽ*بىاٍ الاَػ

 (568-559) ٞاؽ() مىالي اصَعـ

  بحن َاج٠ اإلادمى٫ م٘ الشابذ في الضاع*٢ام َظا اإلاُٗاع*٦ىذ خايغ لهم جؼاًضوا

 (578-567) الهاج٠ الشابذ(و زهام الهاج٠ اإلادمى٫ ) في الهضعة

  ان*ؾلبهم الخاؾىب و اؾم٘ خىاع سسىن و٢٘ بحن قُش قبان*مً اصخاب الٗٞغ

 (:58-579) ْاَغة ال٣غاءة الغ٢مُت ٖلى الخؿىب() ٞغى ٖلُاالي نبذ 

 :  له ٢هُضة في مّغا٦لو 

  مجض بهجت مكهىعة*ٖغوؾت الىسل مؿغوعة*ياخ٨ت مّغا٦ل حعجب ٧ل ػاًغ*و جاٍعش 

 (48ٌ. 93 م.، اإلالخىن والخاٍعش، مدمض ؤمحن الٗلىي ) ًحرظ٘ لها بال قىاع

203. SERRABAS (anonymes) (صراباث مجهىلت املؤلف) 

 :  صًىان قٗغ اإلالخىن ، بل٨بحر -

 (63) * ؤي٠ُ هللا ًا ؾُاصي َل ال٨ما٫

 (:23) * ما ل٪ ظاٞل بٗض الُٗٝى

ض َاڤت  (251) * مى٫ الٛغام ما ًٞغ

 (252) * ٖمضا ٖلى الٗك٤ُ ال٩اوي مؿ٨حن

 (256-255) * ؤًا٢ىث ؤًا٢ىث ناعم قٟاع٥ ظغح صاحي
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 (258) * قٝى خؿً الخؿان يهؼ هاؽ الٛغام

 (266-262) ًهج٘ مً َى مخلي وظِـ مٟغو١ * ٠ُ٦

لو * ؤٍ مً هاع الخب   (267-266) ٧ل ؾإ تهٍى

 (271-:26) * ؾ٠ُ لكٟاع للُٗىت ماضخي ٞاٖغاضخي

اح  (274-273) * َؼو ٣ٖلي اٍع

 (274) * خغ السؼعاث يهُج ٖلى اإلاٛغوم ٚغامه

 (275) ػصاص هىاخهو * قىقجي ڤمغي باث ًغحي 

 (277-276) الخًغة ًا ؾاقي* ٖمغ ؾى١ اإلاضام بحن 

 (278-277) * ؤح ؤها هاعي مً هاع زض قٗا٫

ً ٧ي زافيو ** ؤٍ ٖلى مً ناع له بدالي  (279-278) ٧ىاٍ الٍؼ

ً ٧ي زافي * جيؿب بلى ال٣ُٟه ) (279-278) ؤٍ ٖلى مً ناع له بدالي * و ٧ىاٍ الٍؼ

 (8: م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  :  ابً الٟاَمي. ؤهٓغ

ىاوي) ؤطا٥ الالًم ال جلىمجي ٠٦ مالم٪ * ؤهٓغ ، ميؿىبت إلاىالي الخؿً البٖى

 (284 ع٢م، جغاظم، الٟاسخي

ام*ما جاڤ بحن ٖلٟاث في باب اٚماث ًىم زغظىا  * ؤف عا مً ال َّؼ ؾغوث بحن لٍغ

ها هىاث جؼوع
ّ
 (691ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، جيؿب لٗال٫ ولض ماما) لٗىاوـ ٧ل

ي ٞغاڤ * ُذ ؤٖكحري واف ًيسخّ
ّ
ض في  لىهاؽ*ؤٖكحري زل اها بالص الخًغ و ب٣ُذ ٍٞغ

 (:46ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، جيؿب للٗغبي الىهُلت) بالص الّىاؽ

جيؿب إلاىالي ) ؤها الي بالٛغام ٢لبي مجغوح*و الهىي مىه ٞاوي و ال وظضث عاخت *

ىاوي  (284ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، الخؿً البٖى

 ظغخت قٝى الٗحن خّغ مً زىجغ*ؤخُضة ناخبي و ؾغي في ٖغو١ الجؿام *

ىاوي)  (284ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، جيؿب إلاىالي الخؿً البٖى

ؤهٓغ ، جيؿب للتهامي اإلاضٚغي ) (274) خغ السؼعاث يهُج ٖلى اإلاٛغوم ٚغامه *

 (422ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي

ىاويج) جالليعا بهجت م٨ىاؽ بالهماعي و ظىامغ باَُت  * ؤهٓغ ، يؿب للخؿً البٖى

 (284ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي
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ىاويج) قىقجي خب ًامىت قىقجي * ع٢م ، جغاظم، ؤهٓغ الٟاسخي، يؿب للخؿً البٖى

284) 

ؤهٓغ ، جيؿب للتهامي اإلاضٚغي ) (277-276) ٖمغ ؾى١ اإلاضام بحن الخًغة ًا ؾاقي *

 (422ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي

ُاع  *
ّ
جاع بلٛاَم ناخىا*٣ًٔ ظٟى٪ اؾم٘ الُ

ّ
ؤناحي*وجبّؿم  ؤؾاقي مً ٞى١ الص

 جيؿب ٖىض الٟاسخي للتهامي اإلاضٚغي() بغص الّهباح ما ٠ُ٦ ال٩اؽ م٘ البها مغاخت

ض*ؤخُضة*ٞدما وٗم اإلاٗبىص الّؿالم * ُّ ًيؿبها الٟاسخي ) ًىم الّؿبذ زغظذ هاوي هه

 إلادمض ؤبىياص البساعي والٗغبي الىهُلت(

204. SOUHOUM Ahmed ( صهىمأحمذ  ) 

Poète, homme de radio et chercheur, né à Fès en 1936. Elève de 
Driss El-Alami. Auteur d’un ouvrage important sur le melhoun au 
Maroc. 

 .794م.  و  :49 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .462 م.، :59جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، الٟاسخي -

 ىت الّخهُٟٟت ًا عوح ًا الهُٟا ُٖٟي بغيا٥ ًا *ًا ٖىاًتي لُُٟت*الّغوح ٍػ

 (258-257) لُُٟت() عوفي ٢ؿِذ ما ٦ٟى*الّضلٟت

ما للكُش م، الٗاإلات والكٗبُت، قٗغ اإلالخىن بحن ز٣اٞخحن، ظماعي - اث ج٨ٍغ ىٖى

 مدمض بل٨بحر واخخٟاء بالكاٖغ ؤخمض ؾهىم :

  ً(317-315) ظماهه لالا باَغمجضو ًا هاؽ اإلالخىن بل٨بحر*وزّغظى م 

  هي للّىىع يُاٍ والُٗغ لُه قضاٍ*واهاًا باقي َحن ٠ُ٦ ٦ىذ وعٞٗذ لي ظاهي

 (323-318) ههى() مال٧ي ههى

  ًا المتي عظب خل ْهغ الهال٫*ٚاصي للبهجا اصُٖى بؿالمت عاوي مكغ١ لؿبٗت

 (328-324) عظا٫*وإلاّغا٦ل والخباب والالّمت
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- Guessous, anthologie : 

  َا َى في ٢بت  ٠ُ٦ ظالـ ٖلى ٖغف الخٗبحر*و قٝى الكٗغ ؤناح ٠ُ٦ وجاٍ الخاط

 (Poème sur la poésie) قٗغ ًٖ الكٗغ() ظىاؽ الا٢ىا٫ في خًغجه ؤماعاو الىهغ 

(679-686) 

م٣خُٟت مً صًىان الخاط ؤخمض ، ٚغع ٢هائض اإلالخىن ، جيؿ٤ُ(و ظم٘ ) قماؽ -

 :  ص.م/ص.ث، ؾهىم

  ٤ ه هللاَا ٢ىاص٫ فى ٍَغ
ّ
ه *يّى ًلهم باهىاع الل

ّ
 فى الّخُاَا ًاَل الل

 ه ٖلى الّىبي ومال٨ًخه لُهاعي* وامغ َّل الاًمان فى البكغ
ّ
ى الل

ّ
 نل

ُىا ٖلى قامش ال٣ضع
ّ
ؿلىا ٖلُه فى ؾاًغ الا٢ُاعي*نل ىا َو

ّ
 اًهل

 عزاء بً ) بً ؾلُمان ؤهاسخي*يإ قٍٗغ ٞجهاع الُىم ٠ُ٦ يإ ٞلُلت ؤمـ

 ؾلُمان(

  لهًاَّى ٪  الاَى ٚحر َى عب او بالٍ*وال قٍغ

 اًب ٝ -ًا -الخايغ في  :  ؾاًغ ل٣ٗى٫ والَا* ب  خ٩لها والهت -ٌ - :  ٚو

 ؾُضي مى٫ ال٣ضعا* ٖالم الُٛب الخاًِ بالىظىص وؾغاٍع 

  هغظا٥ َُب لي عظل مً لبراع*ٌكغح لُا نضعي ًد٤ لىى٢٘ ٞاإلادًىع 

  م ٦غام الىاؽ*ٖاًض لحهم ظمُ٘ ٧ل مً َى ٞاسخي*اًىا٫ مً ٚلذ ٧ل ج٨ٍغ

 عخم هللا الٛغاؽ*ٚغاؽ

 حن هل٣او اَىا الخباب*َما نضوا ابُىجىا اتهضوا بابا ًا بابا*واف و  ظُىا لٗىض٥ هاٍو

 ٢لٗت ٌٗغوب() َظ اإلا٨خىب

 ًا٫  ٖالم ٧لها للىاؽ عبي قُض  ًَ الًٟال*و ال٨مل*او قُ٘ ُٞه ًٞاًل اٞو

 ٖاإلاه لًُٟل

  ٗذ لي ظاهي* هي للىىع يُاٍ والُٗغ هي لُه قضاٍ*واها باقي َحن ٠ُ٦ ٦ىذ او ٞع

 مال٧ي ههى

 ال ٖى٨ب ؾضاًاو وال ٚغاب  حي الخُحن وال هٓغث ُٞه اجٟغاصي حي*بال مى٦ت* 

 ُٞال٫ زلُت
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  الكامي*ًا مً  اهدُا ٞال٩ىن ً ًاَال٫ الّؼًٍ ابخِؿاْم*ؤلٛؼا٫ ابخِؿام*ًا صاث الٍؼ

اع الّغوى بخاؾمىا  بُ٪ اولُ٪ ؾاًغ اَػ

  *ًا الِؿٗضي ب٪ ؾٗاص*في ع٧اب٪ ؾاًغ لؿٗاص*ؾٗضاحي ًاؾٗاص* مى٪ ؾٗاصي

 ؾٗض ؾٗضي بهال٫ ؾٗىص٥ ؤالؿٗضًت 

بي ٣ًى٫ في خغبتهاو   :  له مؿاظلت م٘ الكاٖغ ٖبض اإلاجُض َو

  ؤهٓغ ؤٖالٍ() ال هٓغث ُٞه ؤجٟغاصي حيو حي الخُحن 

ىُت ، اإلاؿاظالث في قٗغ اإلالخىن ، ص.هىع الضًً قماؽ   اإلاٛغبُتمى٢٘ ألٚا
 (ZAKARIA EL-HAKIM !Copyright©2009) 

 .7 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له ٦ظال٪و 

  ًا مىب٘ الاؾغاع ًا خُٟض اإلاهُٟى ًا َمامىا ًا مىالي اصَعـ*مٛغب٪ لآلن ما

 مخىاسخيو وسخى*
ّ
 ال ًيسخى اخؿاه٪ الا

  ٧املحن ًا مً نٛالي*ٞى١ بؿاٍ الًمحر ال٣ٗل والغوح م٘ ال٣لب والىٟـ جلّمىا

 مد٨مت الًمحر() ٧لها ماجي له بم٣ا٫

 مغخبا با٢ُاب الٗغب*في بالص اوالص الٗغب*ًا اَل الٗغوبت*َاب لي ب٨م الترخاب 

 (2:76، الضاع البًُاء، ماجمغ ال٣مت الٗغبي)

 *ي فٞغخخىا ؾٗضاجىا وٛىُىا ب٩ل الخان*ًىم زال١ الُُب والُٗغ والىىع الؿاوي

 الي بلٜ ؾً الغؾالت و٢ٟل اعبٗحن

 و ًا مىلى اإلال٪ ًا الخا٦م في طً٪ و َاطي*وخب الخبِب زلسل طاحي وا٦ىاوي 

205. EL-SOUIRI Seddik ( الحاج الؾذيم الؾىيري) 

Poète d’Asfi, né { Blida (Algérie), armurier, 18e.  

 .:38 م.، 481جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 : 4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 (71-66) الجضو٫() هلل ًا عؾىلي ؾا٫ الضامي*واف ما ٖىض الساَغ باؽ 
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- Guessous, anthologie : 

  الجضو٫ (Le talisman) (519-536) 

شو اإلالخىن ، الٗلىي  - ت : :  75 م. ،الخاٍع  خغبت ٢هُضة ِٖؿاٍو

 ٖلى اإلاسىتر مىلى م٨ىاؽ*باع٧ى لِٗؿاوة ٩ٞل بالص َضا ال٣بت اإلابهاظت 

- Aliane et Toubal, L’épris et el-harraz, p. 193-200 : texte arabe 

et notes du « Talisman » ( الجضو٫). 

 .68م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له

  واُٞجي بغيا٥ ؤقٗإ بهىعي*وٛىم ب٪ ؾغوعي*ًا بضٌ٘ الخؿً ًا الي ٞا٤ً

غ*ؾُضي مدمضالبضع*ؤمكمىم الىعص و   الَؼ

 اعة  اعواح ؤمً بػى ًؼوع الهاصي بً ِٖسخى*ؤهاصي الاع٧اب للٍؼ

 عوٝ و ا٠ُٖ ٖجي ًا مال٩ي اإلا٩ي*ال جهض الٗاق٤ ازصخى و زاٝ مىال٥ 

 ؾُضي ظلى٫ ولض زحرة*ػاوڤىا في خما٥ ًا مىلى بٛضاص 

  م*ؤ ٞاَمت بضع البهُم*َب الؿ٣ُم*ظمال٪ َب قٕغ هللا مٗا٥ ًا عمڤ الٍغ

م*اللت الُامالخكا ل٩ل   ٍٚغ

 ٖىاًتي مىلى م٨ىاؽ ؾُضي مدمض ابً ِٖسخى 

 لى الهاٖض هللا*ٖلى اإلااحي نلى و اُٖاٍ ؾغ مل٨ه  مال٪ اإلال٪ الٖا

206. EL-SOUSSI Belaïd (بلعيذ الّضىس ي) 

De Fès, 20e. 

 .463-462 م.، 5:1ع٢م ، جغاظم، الٟاسخي -

 :  2الجؼء ، اإلالخىن ، الؿىسخي -

  ّغاهه (الّٟغاهتهلل ًا الّٟغاهت ل٨ُم ظُذ
ّ
 (صاعي َظا الّٟغان*صًما زبزي ٖىضٍ ٖضو ٞ

(34-38) 

 :  بؿخان، جىػوث -

 (255-251) الّٟغاهت 
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- Guessous, anthologie : 

 ّغاهه
ّ
 الّٟغاهت() هلل ًا الٟغاهت ل٨م ظُذ صاعي َضا الّٟغان*صًما زبزي ٖىضٍ ٖضو ٞ

(les fourniers) (336-341) 

 .36م. ، اإلالخىن() في اإلاٛغبصلُل ٢هائض الؼظل ، ظغاعي  -

 :  له

 البىاث قّىَىا ٞالضهُا في َظا الؼمان*٢ىاو ٞالؼهاقي ٞحن مكُتي جهُبهم 

  ُان*ولض الجىص َمام ٚغبىا مهباح اُٖاوي*مً به خُىا اإلال٪ ؾُضها هىع يُا الٖا

ى قٗبىا*مىالي الخؿً
ّ
 جغق

207. EL-SOUSSI Mbarek (مبارن الّضىس ي) 

De Fès, 19e. Auteur de la très populaire printanière « بىاث ٞاؽ

 : « البالي

  ام*مً بهجت ٞاؽ البالي*ؾغباث ًدحروا ال٣ٗل هد٨حهم ًىم الجمٗت زغظى الٍغ

ام  ٚؼالن*ًىم الجمٗت زغظىا الٍغ

- Fischer, pièce n° 29 :  

  *َٛضع ٥ ٦ِؿاوي* ًدىػوي ٖلى و ٖك٣ي ما َىاوي*والٟذ باإلالُذ ًىانلجي للم٩ان

 (79-77) اإلادان ٍخٟاجىو نضٍع 

َى هو ٢هُضة ؾُضي ٢ضوع الٗلمي ، 79 .م، ببخضاء مً الؿُغ الشالض :  جىبُه

جي". ان جه٠ُ لي ٍػ  "٢ا٫ اإلاٍؼ

 :  اإلادبىبو ٦خاب الخب ، بسىقت -

  َا٫ جحهاه٪ ًا مدبىبي*زاٝ مً هللا واف الخبِب ًجىػ خبِبه*ًًخى لُه

 (428-297/425-294) َلُب

  ًدىػوي ٖلى  َٛضع ٦ِؿاوي*و باإلالُذ ًىنلجي للم٩ان*ٖك٣ي ما َىاوي*والٟذ

 (437-2:4/432-:29) نضٍع ًخٟاجى اإلادان

  ام*مً بهجت ٞاؽ البالي*ؾغباث ًدحروا ال٣ٗل هد٨حهم ًىم الجمٗت زغظىا الٍغ

ام  (443-438 /2:7-2:4) بىاث ٞاؽ البالي() ٚؼالن*ًىم الجمٗت زغظىا الٍغ
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  ا بمام الًٟال*همجض ههلي ٖلُه و ٧ل هىع مً هىاع الهاقمي ٦مل*َه بدغ الٞى

 (447-444/::2-2:7) وٗم الىالي

 .:36، 272، 257 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .257 م. ،222 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .333 م.، 3:3جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  4ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 قٟاث ًىم الجمٗت في بىاث ٞاؽ اوكالىا*٢امىا في اًام الغبُ٘ هؼاَت ُٖجي 

 (425-:41) عبُُٗت()

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 *ت هٓامي
ّ
ام*واها فى خل

ّ
 هاؾ٪ ؾّماو٥ ًا قماٖت عؾامي*جاط الٗىاوـ الُ

ىم
ّ
ىمت() ؾّمُخ٪ قماٖت عؾمي ُٞ

ّ
ُٞ (34:-352) 

- Collectif, les grands maîtres, p. 124-137 (Youm el-djemaa, 
texte arabe et traduction), p. 474-478 (notes). 

- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », jeudi 21 septembre 
2000, p. 13 (1ère partie), et mercredi 11 octobre 2000, p. 13 (2ème 
partie), transcription et traduction de : 

 ام  ًىم الجمٗت زغظىا الٍغ

- Dellaï, journal « la voix de l’Oranie », jeudi 27 décembre 2001, 
p. 12 (1ère partie) et jeudi 3 janvier 2002, p. 12 (2ème partie), 
transcription et traduction de : 

  فضل٧ل هىع مً اهىاع الهاقمي 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, texte arabe, traduction et notes 
de : 

 ام  (55-65)   (Les filles de Fès-Elbali)ًىم الجمٗت زغظىا الٍغ

 ٧ل هىع مً اهىاع الهاقمي ٦مل  (Les lumières du Prophète) (292-284) 

  - بؿخان، جىػوث  : 

 (:28-285) َا٫ جحهاه٪ ًا مدبىبي 
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  وؿىط ما بحن السُمت*الُٗاَل هاقُت و ًا َل جغي ًا الاؾالم* جىٓغ عوحي

 (315-312) ٖغب ٢َغل تهىمو ٚغوم*و 

  غة ًا ٚؼا٫ الٟالت*بيذ الامجض َه ؾُض الغظا٫*بمام الًٟال*الؼمؼمُت الَؼ

 (:33-338) البخى٫ 

 :  ٢هائض مً، صًب -

 ٖك٣ي ما َّىاوي() ؾٗضاث ال٣لب الهاوي (traduction partielle  : p. 192) 

(424-427) 

 :  :31 م. ،قيخحر٢اعة  -

 ًىم الجمٗت 

 :  صًىان لغزار، َىبا٫ -

 (2:6-2:5) وال ؾباوي واّصي ٣ٖلي ٚحر ولٟي َامى*ٞاَمت ؾلُاهت لٍغام 

 ام الّغبُ٘ هؼاَت ًّ ى اوكالىا*٢امىا في ا  ُٖجي قٟاث ًىم الجمٗت في بىاث ٞاؽ للَؼ

(2:7-312) 

 .::-9:م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  له ٦ظال٪و 

 ب لؿاه٪ ال ًغمُ٪ للمكاٖل
ّ
ام٘ في الّضهُا ال ج٩ىن ؾهُان*َع

ّ
 ًا الُ

  ت مغؾى٫
ّ
ت زاجم*بؾم في ٧اجبه الاؾم ظاب الل

ّ
 الّغٍام ؾلُاهت مل٨ُت الل

 او مغاؾمي ػوعي  الهجغة في الٛابُت* لٛؼالي ڤىلى ت ٖلى هَؼ  إلاجُ٪ الّى٣ُِ*ما خىَّ

ت
ّ
ُجي ؤالل َّ  مُىت الخاهُت() بؿاَي قم٘ ًا بالىنى٫  بُا*ػ

 الؿالم ٜ
ّ
 ؤمان هللا ؾحر لحها مغؾىلي بل

 ًا الىال٘ ٞالٗك٤ لٟاؽ ػوعها*ظّى٫ ببهجخىا في ؾىاخل البدغ 

  بكماًل البها ٞا٢ذ ٖلى* غا*بالبها و الخؿً اإلا٨مى٫ خاػث اؾغاٍع ؾلبذ ٣ٖلي َػ

ت و مداؾً الب٩ىع   الاب٩اع*ٞا٢ذ ًٖ ٖبلت و ظاٍػ

  اى ى و ؾلىانظاو البىاث لٍغ  مخا٣ٞحن*ّٖىلىا ٖلى الٟهاصة بالَؼ
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  والبها ٞا٢ذ ٖلى ً *بالٍؼ ً اإلا٨مى٫ خاػث اؾغاٍع غا*بالبها و الٍؼ ؾلبذ ٣ٖلي َػ

ىع  ت ابىصواح َػ  الاب٩اع*ٞا٢ذ ًٖ ٖبلت و ػاٍػ

  ٖالجُجي بىنال٪ ًا ام الخُىث اإلابرومت*ًا ُٞىمت*ًا َال٫ الضاعة ًا باقت

 الٗىاعم َامى

 اع*ؾُضي مدمض ًا هاًم ٤ُٞ مً اإلا ىام اٚىم هؼاَت*ٖلى ظضاو٫ ٖغؾت الاَػ

ا وػان بهاَا*ونانها بمىاٍػ واؾىاع  خاَػ

208. EL-SOYOUTI (الضيىطي) 

Poète connu en Algérie par un texte appelé “بعام طاث الٗماص“ dont 

le refrain est : 

 ً ً هبِىا اإلاهُٟى م٘ اصخابه*ٍو ؾُضها  ًا الُام٘ في الضهُا ال ج٩ىن مٛغوع*ٍو

 بالٗغوبُاث() مدمض م٘ اخبابه

209. EL-TAÏBI El-Bakkal (ٌا
ّ
يبي البل

ّ
 (الط

Poète d’Asafi, 2:e. 

 .:8-86 م. ،:/56، ؤؾٟي، البه٨غي  -

210. EL-TAMIMI (الخميمي) 

 :  له

 في قىاع الىبي ًا ؾٗضها*ْاَغ الاؾالم صًيىا 

211. EL-TESTAOUTI Ahmed (أحمذ الدضخاوحي) 

Poète en classique et melhoun. Ses textes en melhoun sont 
encore inédits. Ils forment la cinquième partie du manuscrit 
suivant : 

ت الىاْغ   بهجت الٛهً الىايغ"و "هَؼ

 .66/9، الُٟاللي -
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212. EL-TORKMANI Ahmed (احمذ الترهماوي) 

De Marrakech, 19e-20e, neveu du poète El-Madani El-Torkmani. 

 .251 م.، 291جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ىت و ؾلبخجي فى ٖىاوـ بىاث الُىم*ٚحر عاخت عوحي ٚغامه*مهباح الىالٗاث ٍػ

 (7:-6:) َكىمت() ؾم َكىمتالا 

 .:2-29م. ، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 : له

  ٧لهم ٢هاوع*ما يهمهم الجاًغ*ُٖب ٖلى الاؾىص اَل الٗؼ والىهغ* واؾُاصي الابغاع 

 هب٣ى بحن الشلج والجمغ*واها ٖبض الضاع

 ًَانػى وظى٫ وجإمل ًا بوؿان*ظاوب ؾاالي ٧ان اهذ لبِب ٞا 

 ؤالٗلمي ًا قامش ال٨غاًم ًا ؾُضي ٢ّضوع*ٖاملجي ًا ؾُضي و قٝى مً خالي 

  الىُام*٦ب ؤ ؾاقي بىظىص اللت ٞاَمتظاث لغؾامي بٗض الجٟا ُٖٟت نبُٛت 

  ظُذ ػاوڤ في خغم٪ هلل ًجّبر تهغاسخي*ًا الّؿبتي مىلى باب السمِـ*ؾُضي

 بالٗباؽ

  ههغ هللا ظما٫ باقت السىياث*مً ال هضوػَا َحهاث*جاط البىاث*مىالحي بضع

 اإلاداؾً اإلاىالة

  هىّضر ٢ّهت للؿامٗحن ٢هت ؾُضي ًٞلىن*حعجب الي ًهٛاَا*ًدُم اإلاهُٟى

ى عؾى٫ هللا  ٖلُه وصخّ

 ٢هت الكمٗت و الب٣غاط*ًامـ بحن الهُاط في الضظا  ًا الخًغة اؾمٗىا و انٛاوا

 َاظىا*ٖلى الؿٟغة باجىا في زهام بؿِ و ٞغاظت
  اهضٍ في البر و البدغ*ًا بً ظٟٗغ ُُٖذ ل٪ ٚحر ٖليّ  رًا ٚى 

213. EL-TORKMANI El-Madani (رهماوي
ّ
 (املذوي الت

Poète de Marrakech, 19e-20e. Célèbre pour son échange 
polémique avec El-Ghrabli. 
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- Sonneck, Chants, pièce n° 11, tome I (texte arabe, p. 24-29)  
et tome II (traduction, p. 62-67) : 

 *ام عايُت*بىظىص الّؼًٍ عايُت ُّ ؾلُان عضخى ٖلى  ًا ؾاقي عاصٝ الّغخ٤ُ ٖلُىا ل

 عايُت() ًىهٍغالّؼًٍ هللا و الّغُٖت 

- Fischer, pièce n° 92 :  

  َا مُٗاع ٦شحر*نُٛىا لي
ّ
 هد٩ي بجهاعة*مً بحن ونُٟت ولال

ّ
وا٢٘ الباعح ناع*قال

 (255-248) الخغة(و الساصم ) ٠ُ٦ ظغي 

 .75 م. ،ألاصب، الٟاسخي -

حٗل٤ُ ٖلى اإلاىاْغة ) :52-532، 454، 291، 273 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

ت التي ظغث بِىه  ما٫(وبحن الٛغابلي في مؿإلت ؤلامان و الكٍٗغ ، 575، 533 م. ،ألٖا

5:2 ،631. 

 .221، :8، 88 م. ،١2. / 2ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 .253 م.، 293جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

- Pellat, p. 234. 

ت التي  :  اإلالخ٤() 97-92 م. ،الكُش ٖبض ال٣اصع الٗلمي، اإلالخىوي - اإلاىاْغة الكٍٗغ

ما٫ والتر٦ماوي في مؿإلت ؤلاًمان و ظغث بحن الٛغابلي  جضزل ال٣اضخي ؾُضي مدمض و ألٖا

ً مً زاللي عؾالخه كٍغ ٌّ ٖلى الٗباصة في الغّص ٖلى مً ؤلخض في ٧لمتي  : بٖى "الخ

هاصة".
ّ

 الك

 :  اإلالخىن اإلاٛغبي، ؾهىم -

  اّبت في مُٗاع
ّ

زهام* ٧ان حؿالىا ًا و قاَضث الُىم عجىبت*قاًب يّل م٘ الك

 (313-2:4) الكابت(و الكاًب ) خايٍغً

 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

 (241-238) عايُت 

- Collectif, les grands maîtres, p. 208-213 ( جايو ال٣هىة 
ّ
الال que les 

Algériens attribuent à ce poète, texte et traduction), p. 493 
(notes) : 
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  جاي ًا الٟاَم*صزلىا مّضاُٖحن لل٣اضخي قاو نباح*٢الىا له ًا خا٦م و ال٣هىة
ّ
الال

 ال حٗمل خُلتو ال٣ضع* جد٨م بِىاجىا 

- Dellaï, journal « La voix de l’Oranie », jeudi 31 mai 2001, p. 13, 
transcription et traduction de : 

  الالجايو ال٣هىة 

- Dellaï, Chansons de la Casbah, p. 105-111, texte arabe, traduction 
et notes de : 

  الالجايو ال٣هىة (Une dispute entre le café et le thé) 

 (Sous toutes réserves puisque l’attribution de cette kacida { notre poète 

n’est pas établie). 
- Djedi Youcef, Les œuvres et la foi (sur le polémique avec 

ghrabli) :  

 له ٦ظال٪:و 

 *ي الٗباص ٧ل واخض في خاله
ّ
هاصة باهلل و آالًم زل

ّ
ًم) بالّغؾى٫ ج٨ٟي مىالَاو الك

ّ
 الال

 (عًصا ٖلى الٛغابلي

  ت ُّ ت*و مٗٓمها ٢ّهت و٢ٗذ ٞغظت ًامـ بجهاع*بحن ػوط بىاث نٛاع*ٖغب ُّ  مضًي

ىا 
ّ
ؿبت ًخٗاًغواٞجزاَت يل

ّ
ت ) الباعح ٖلى الي ُّ ت(و الٗغب ُّ  اإلاضًي

 *ى هللا ٖلُ٪ ٖض*ما ٞٗلم الّهاص١ اإلاجض
ّ
ٖلى َل بِخ٪ و مدّمض ًا خبِب عّبي نل

 ٖلى الٗكغة اإلااظضةو اإلاكّغٝ 

  الّهىم*و الٟجغ في و٢خه و نالة اإلاسخاع و ما ٢ا٫ هللا*و الاو٢اث والّؼَى في ال٨خىب 

 اإلاٗلىمالجهاص ٞالّىهاعي ًىم و الدّج و 

  زحر*ٞالضهُا و ٧اُٞت و ٦ٟاث و بالغؾى٫ ج٨ٟي و الكهاصة باهلل و آالضاعي قّهض

خه اًٞل مً اٖمالهو ٞاالزغي ا٦ثر*و  ِّ  (عًصا ٖلى الٛغابلي الّضاعي) اإلاىمً ه

 *مٗٓمها في الّؼمان ٢ّهت ناعث ًا ٞاَم السُاب*ًىم الجمٗت ٖلى قباب 

 قاّبتو ىػة جزهام ٦شحر زغ١ ٖاصة بحن ع

  يب*ُٖب اإلادبىب بٗض الىنل ًهجغ الخبِب*ڤل لهال٫ ض ّٖمٍغ و الّؿٗىص ٍػ ُّ الج

ىبت
ّ
 ػّبىبت() ما ظٟا خبِبه*عوفي ًا صّعة اإلاداؾً ػه
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 غا  ؤزحر ما همجض بيذ قُٟ٘ الاؾالم*حؿاَل اإلاجض مىالجىا ٞاَمت الَؼ

  غث الاعى باالمُاع*عاصٝ ٖىا غث الاًام ٠ُ٦ َػ ؤؾاقي ٦ب و اػهى و ّٚجي َػ

 مّخ٘ الابهاع في الغبُ٘ و اهىاٍعَاؾت السمغ 

 ىب ا و ٖلى الُلبت و اَل اإلاَى  ؤها مً الٗبُض الي مدؿىبت*ٖلى الكٞغ

  يب*ُٖب اإلادبىب صون ؾبت ًهجغ الخبِب*ختى ٖاق٤ ما ٢ىلىا لهال٫ ؾٗىص ٍػ

 وسخى خبِبه*عوفي ًا صعة اإلاداؾً ػهىبت

214. EL-TOUHAMI (التهامي) 

Bendamèche (اإلاهم) donne de ce poète un poème dont le refrain 

est : 

  ٍم الٟجغ َظا و٢ذ الخاظت* قٝى هجىم الّضاط*ّٖمغ ٧اسخي و امال
ّ
٢ىم ؤؾاقي ٖل

 (328-326) صّعظه

، ١3. / 3ط.، مٗلمت، ؤهٓغ الٟاسخي، َظٍ ال٣هُضة جيؿب ٖىض الٟاسخي للكاٖغ الكُٗبي

 :  476 م.، 619ع٢م ، جغاظم

 م الٟجغ َظا و٢ذ الخاظت*قٝى
ّ
مالٍ اّضع ٧اسخي و ٚهجىم الضاط* ٦ب ؤؾاقي ٖل

 ظهصعّ 
Il existe un autre texte au nom de ce poète : 

  عواحًا مؿلي مهجتي لىح*مغخبا ًا قهغ الٟٛغان والٟٗى وؾماخت*ًا مُهغ لُىا الا 

 عمًان()

215. WAHBI Abdelmadjid (عبذ املجيذ وهبي) 

De Marrakech, contemporain. 

 .492 م.، 651جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

- Guessous, anthologie : 

  جدذ *ال وؾاصةو ٖلى ٖخبت ٞباب شخي صاع*هام صعي مً صون ُٚا و ٞاللُالي 

ض...*الجٕى َىا٫ صا١ اإلاغاعو الٗغا   (l’orphelin)الُدُم() زغ١ ٖاصة بحن الٗباص ٍٞغ

(562-567) 
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 :  له مؿاظلت م٘ الكاٖغ ؤخمض ؾهىم ٣ًى٫ في خغبت ٢هُضجه

  ُاع حي الخُحن ُٞه مُخحن ؤو ُٞه الي حي*٧ىن ٞخدتي الابهاع ٧ىن قٟتي الَا

 ٞماًت*ٞٗغنت مؿ٣ُت

ىُت اإلاٛغبُت، اإلاؿاظالث في قٗغ اإلالخىن ، ص.هىع الضًً قماؽ   مى٢٘ ألٚا

 (ZAKARIA EL-HAKIM ! Copyright©2009) 

  لى ٖخبت في باب شخي صاع*صون الُٛا هام الضّعي بال جدذ الًٟا  وؾاصة*في اللُالي ٖو

ض ٖاف مضي  والجٕى َىاٍ طا١ اإلاغاع*بحن الٗباص ًدُم قٍغ

216. EL-YAGOUBI Hassan (حضً بً التهامي اليعڤىبي) 

De Salé, 20e. 

 .495 م.، 655جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -

 :  له

  َى٫ الازغي بصىانو بد٤ّ ألاؾماء الخؿجى*ظحرها مً َى٫ الّضهُا 

217. EL-YOUSFI (اليىصفي املىىاس ي) 

Poète de Meknès, inconnu des Marocains. Nous avons de lui 4 
textes conservés dans les manuscrits de cheikh Belkacem Ould 
Saïd de Mostaganem. 

  ب ملّىح*خالتي ال خالت ي ًدُم ٍٚغ
ّ
 الٗاق٣حن عبدىاو ؤها ال

 خىص جدذ اإلاض
ّ
 عان صعاعي وؾاصةٖاعي ٖلُ٪ ًا الجُاللي*ًىم الل

 مدّمض الّغؾى٫ الّهاص١ اًمام ؾُض َاقم 

  ي وكا٥ ٞالّضهُا صاع٥ والي*جهّغٝ ٧ي بُٛذ في مل٪ هللا بٗضاص*ًلػى
ّ
ؾبدان ال

ي خاله ٧ي خالي مؿ٨حن ما ًىىى
ّ
 ؾُضي ٖبض ال٣اصع الجُاللي() ب٪ ال

218. EL-ZAFRI Abdeslam ( عبذ الّضالم الّسفري) 

Poète d’El-Ksar-El-Kbir, du 19e-20e. Composait aussi en arabe 
littéraire. Maître d’El-Ghali El-Demnati. 

 .322 م.، 383جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -
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 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ؾاٖض ؾٗضي ؾٗض الّؿٗىص بغيا ولٟي جاط الّغٍام*مهباح اهجالي قاعص الٟٗا

 (247-246) هجمت() بىؾال٠ هجمت

 .81 م.، اإلالخىن() صلُل ٢هائض الؼظل في اإلاٛغب، ظغاعي  -

 :  لهو 

  جه
ّ
 ج٣ى٫ ؤعاٍ ما ه٣ى٫ و مصخى لي*عجبي ُٞىم جىفي و زلسا٫ ٖاعمي ج٨ٟحرة زال

 السلسا٫()

  ؤ ظُض اإلاهغة الكاعصة ًا زض الجالع*ؤ َاوؽ بحن الصجاع*ؤ عم٣ت الخظاعة*خغمت

ى٪ ال جضوػوي ًا الٛؼالت َاَغة  ٍػ

  ضاث ظىص ًخڤٗض قاوي*ٚحر ؤ مىلى باب السمِـ ؤؾُضي ؤ مسلٝى الٖى

 بلٗباؽ*بالغاخت ال ح٨ِٗـ

 حرو  ػاعث اإلاُالٝ الٗضعا*ٖاوسخي مً نهىي جاط البضوع*عمڤ الخضاعة بىصال٫ َػ

 الهالة والؿالم ٖلى الىبي اإلادبىب*ؾُض ما زل٤ هللا الهاقمي ألاواب 

  ا ب الظ٦غ واعياوا ٖلى آلا٫ بالٞى ُّ * والاصخاب الٗكغة نلُىا ٖلى َ واههاٍع

 الابغاع

 الٛغام ؾاڤ بابُا٫ الُٛٔ مدغبحن*محر الخب َػى في جغاب الٗلٟاث 

 هللا ًىهغ٥ ًا ولٟي ؾىص الىُام*ًا تهلُل بىاث الٛغام قامت 

219. EL-ZAHRANI Mohamed-Larbi  

 (محمذ العربي السهراوي البرادعي) 

De Meknès, mort en 1961, maître de Hammoud Ben Driss. 

 .7/5:، َكام الٗلىي  -

220. EL-ZEMT Moulay Ahmed (مىالي احمذ السمذ الضماللي) 

Fès, Marrakech, mort au début du 20e. 

 .319 م.، 377جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -
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 :  لهو 

 ٘مجهما ػوط جؼّوظىا  ؾم* ً ًا ؾام٘ ليَّ ٢ّهت بدضًض ًٖ زالزت ٧اهىا مخٗاقٍغ

الض ما عاص ػواط
ّ
 الش

 غا* ما لسُلي ٖىض٥ مدهىعة غا*ما لسُل٪ ًٖ زُلي صاؾغة*ؤاللت الَؼ  ؤاللت الَؼ

 *صٞىاجه حّي الٛاصعة خًغ بال٪ وانػى لي*٠ُ٦ ظغي بحن اإلاغا وعاظلها ًا خًغة 

اوي(جيؿب ؤًًا الؾماُٖل بً )  اخمض الكٞى

 غط  اؾمٗىا ٢هُت الجلض مىحن ا٧له ال٩لب الٖا

  قهضث الُىم عجاًب ما بحن الٗؼعي م٘ مؼوط مُٗاع ٦شحر*وانػى وجإمل ٠ُ٦

 ؾاع

  قاَضث الُىم ٞخىهت ما بحن اإلاىلٕى بالهالة و الٗاظؼ في الضًً*ًىم الجمٗت

 (اإلا٩ي بً ال٣غشخي :  ؤهٓغ ٦ظال٪) مخ٣ابًحن

 ٞغظت حعجب ٞحها زهام و ٦الم*ل٪ هد٩ي ما بحن خغة وبحن زاصم قٟذ 

 *٧ىن  اَلب الخىبت ًا الٛاٞل ما خض الباب ل٪ مٟخىح*اؾٗاَا مً ٢بل ال جيسخى

 جاًب واعظ٘ هلل

  ٝغا ل٠ُ هللا الجباع في البهجت قاَغ ْاَغ ًىم قٗلذ الىاع*خضَا عبي ٖلى الَا

ٟاَا ابً الٍٗغ٠  َو

 ا مىالها*وعضخى ٖىه ناخب الكٟاٖت قاع١ الاهىاع*مً َإ الىالضًً*ٞاًؼ بغي 

 وم٣امه في الجىت

  لب الىٟـ والٗضو وال جهػى له واهٓغ ما ٞاث ًا ٚابِ في الضهُا ج٨ٟغ اإلاىث*ٚو

 وما ًٟىث*وما ؾاع في الا٢ىا٫

221. EL-ZKI Othman (عثمان الّسوي) 

De Rabat, 19e-20e, chanteur puis muezzin. D’une famille 
originaire de l’Algérie. 

 جغظمت(.) 787-786 م. ،ال٣هُضة، ظغاعي  -

 .312 م.، 373جغظمت ع٢م ، ١3. / 3ط.، مٗلمت، الٟاسخي -
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 :  مائت ٢هُضة، اإلاٗلمت، الٟاسخي -

  ام*مً نالذ ٖلى الّغٍام ٞاَمت*ٖالج بغيا٥
ّ
ُام ولٟي لٛؼا٫ الُ

ّ
٢لذ لغاًت الل

ىم
ّ
ام() الٗك٤ُ ًا بىؾال٠ ُٞ

ّ
 (336-335) الُ

 :  له

  ؤظم٘ الٗكا١ باٌٗىا لٛؼالي م٨مىلت البها نغصًت الاَظاب*مً نهىي ولٟي

 الخاظبت*زىاعي باقت الٗىاعم خبِبت

  ام ؾا٠ٖ مً نهىي نابٜ الاقٟاع*الىظُبت خغة الاب٩اع*مهباح ؤحجام الٍغ

 الىالٗاث مً نهىاَا ولٟي الُام

 ٢ل لىلٟي ؤ٢اضخي اصعي زلُلتي مال٨ت اللت مال٨ت*ظٟاث عؾمي ٚابذ َظا شخا٫*

 مال٪*و عيِىا بٟهال٪

 ىمىا ٞغظخىا مغوه٣ت اع*ٚو غا اإلاال٨جي صوخت الاَػ  ظاث الو٧اعي َػ

 خغاػ مغاخت بالي ٠ُ٦ ًباث خٍغو*ٖىسا ٦ُهبذ ٢ُا٫ ؤؾاًل ٖجي ال حؿا٫ 

 ٚؼالي الٗاوـ الؼاللت ً  صام هللا البخى٫ ٖاوسخي مً نهىاَا*بىصال٫ بضع الٍؼ

 َ ىب اؾترظ٘ ال اعظ٘ إلاىال٥*ال جب٣ى ٖلى الاًام ال٪*ًا عاًض ٖاع اَل اإلاَى

 ٌٗا٢بى٥

 ر ٖاػم ًا مغؾى٫ بالؿالم الخبابي في ؾالحر ؾحؾ 

  نٗض مىاع الضًً *واظب السمض الَل ال٣ُحن*٣ًٔ الىاًم ًا ص٣َاوي* ٌٛىم و٢ذ

 السحر*بٗض مضًذ هبُ٪ الٗضهاوي*و ظهغ بالخ٨بحر للسحر

  بها٥ ًا ٚؼالي ًا جاط الىالٗاث ًا ً ٖغاى الٛؼالن*ًا الىظُبت عاًت نىلي بٍؼ

م الؿٗضًت  الىهغ ًا جاط اإلال٪ ًا الٍغ

  بحن الٛىالي*ًا ام الؿىال٠ ٚؼالي*ًا عوح عاختي ً ً خؿى٪ ًا بضع الٍؼ نىلي بٍؼ

 ًا مىالحي اللت الباجى٫ 

 خؿى٪ ًا مؿٗىصة*صام هللا بها ظمال٪ الى٢اص ً  نىلي بٍؼ

 ًجت*ًا صعة البها ًا ؾىص الٛىاط*ٞاجي ٦غبي ٞاجي ٖلى الغيا بىنال٪ ًا بىصال٫ زض 

اث اللت بىؾال٠ زضوط  ًا جاط اإلاىلٖى

  ى* ٦ب اؾاقي ٦ب صوع ٖلى البضوع  ٞهل الغبُ٘ ظا بكاع بؿىاٌ٘ الَؼ
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  ام ٞاَمت*ٖالج بغيا٥ ٢لذ للٛؼا٫ الُام*ولٟي عاًت اللُام*مً نالذ ٖلى الٍغ

 الٗك٤ُ ًا بىؾال٠ ُٞىم

  ىع*ػوع اعي جاط الٗىاوـ َػ حرو٢ىلىا لضوخت َػ  ي ٖلى الغيا مً يهىا٥ الالت َػ

 ٝى٪ و اإلاداؾً لُا  ٢ىلىا لظاث اإلاداؾً*نىلي بمداؾً ٍػ

 ام الٗؼ واظبت ًّ يب الىظُبت*الخاظبت ظاث ا  ٢ىلىا لاللت ٍػ

 ٢ىلىا لاللت ّٖغاى الٛؼالن*صام عبي خؿً بها٥ ًا ام َاوي 

 هي ٦ب ًا ؾاقي ٧اؽ الغاح َاب و٢ذ الؿلىان*بحن هاؽ الُٛىان*ما بدال٪ با

 خؿً ٦ب اؾ٣ُىا

 ض و زاب ُّ  ال ػلذ هغججى ًٞل٪ ًا عبي*ما و٠٢ ؾاعي باب٪ ًا ظ

 الػم ٌٗظعووي الاخباب*ما ٣َذ ٞغا١ خبُبي*َل ًا مضعي ختى وكاَضٍ مدبىبي 

 اللت مُىت*ب٪ ؾهال و اَال َى٫ الؿىحن*اللت مُىت*و ًٖ ٢ضام٪ في نهاع ججُىا 

  الٗىاًت خغم ظُّٗضان*مىالي محر الصجٗان ًا لسىاظت ؾلُاوي*ًا بدغ الجىص و

 الكغقي ؾىع جاصلت

  اههغوا ًا ٖاق٣حن نابٜ الازماص*مً ٚغامه عاًض جٟغاصي*ؾلُاوي نابٜ الكٟغ

ً خمُضو  بضع الٍؼ

 ت ً بها٥ ًا ٚؼالي زٍغ  ًا بها هىع ُٖاوي نى٫ بمداؾً ٍػ

  ٪ُٞ ًا عبىا اعخمىا واٖخ٣ىا في وظه الىبي الخبِب*واٖٟىا ًٖ ٖبُض٥ ًا مً ال

 خض وزاٝػاڤ ا

 *ٝا اقٟي ؾُضي  ًا عب وؿٗا٥ بالىبي و آلا٫ و الاصخاب والاػواط ومً ػاع َو

 ٚاًت الكٟا*ال ٚحر٥ في الىظىص ًا عب قافي

 ًا عظا٫ هللا ؤاَل قالت الًّمان*ػڤذ في خغم خما٦م ٖالجىا بضاوي 

 ًا عؾى٫ هللا اإلادبىب ػڤذ في خما٥*ٚحر ّٖجي ًا جاط اإلاغؾلحن َه 

  ضوا في نالة الهاقمي َهًا ٖكا١ الهاصي  عؾى٫ هللا*ٍػ

 ًا لبِب انػى لي وُُٗ٪ صر الازباع*ال جدًغ في ما٧ى٫ م٘ الؼعاًضًت 

  ًًا الي ؾماو٥ هاؾ٪ باؾم لٛاَم اؾم اللُام*ؤعاًت ًىم اللُام*ػوع ًا َامى م

ىمت
ّ
 عظا إلاجُ٪ ؤبىؾال٠ ُٞ
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 فهرسة

 القصائد المذكورة في كتاب "تراجم شعراء الممحون"باقي 
 لمحمد الفاسي

Index des kacidas restantes citées dans les 
« Tarājim » de Mohamed El-Fasi 

 (Maalama, 2/2) 

 (le chiffre renvoie au numéro de la notice) 

 أ

ام -  (هبُل الجاَي:  695 ث ) ؤبكغي ؾغاط هُامي*هلل عوٝ ًا ؾلُاهت الٍغ

مىالي اخمض  : 2:5 ث) ؤبىاث الصخغا اههغوا الٛالُت*نالذ بالٍؼً والبها والخؿً -

 (الخبِب

غاؤبً اّما قهضث الكمـ و ال٣مغ و الىؾىان*جًاعبىا بشالزت و الغابٗت  -  ٚؼالي َػ

 (مىالي اخمض الخبِب:  2:5ث )

ذ الىنى٫  -  ؤبىزلسا٫*ٖلُا وخل مىا٥ َاًل*الىظُبت اللت ًُٞلت*ما َؼ٥ ٍع

 (ؾُضي مدمض بً ألامحن : 8ث )

ت ام السحر -
ّ
الم ًا ؾُضي ٖبض ال٣اصع*الجُاللي ولض الل : خمضون بً  442 ث) ؤبٖى

 (مٗاف

 التري باإلااحي*ًا يُا اإلااحي*ؤجىڤت اللمدت*مً صعي وكاَض٥ باللمدت*و ه٣بل  -

ٗىص الظهب ب٪ ماحي*و ه٣ى٫ ظمُ٘ ما مطخى مؿمىح  (ال٣ُٟه الضٞلي : 357 ث) َو

السخي امدمض :  653 ث) ؤالجافي عاوي في َىا٥ في جمداوي*هباث ؾاَغ والىظض اقخّض  -

 (الُاػغي

ؤظاُٞجي بٛحر ؾّبت*ًا َاظغوي بال ؾباب*زاب اإلاًىىن ُٞ٪ زاب*وهللا مً ظٟى  -

 ( الُالب اخماص:  384 ث) ختى ًب٣ى بال خبِب خبِبه
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ض مىالي خُٟٔ*٢بِ الغوڤي  - ؤظل الخِؿحر*بكغي لىا و َىُت بىظىص الشاًڤ اإلاٍا

 (ؾُضي مدمض بً مىسخى:  69 ث) في ٚال٫ ٌؿٍغ

 ث) ؤالجالوي ؤ ٞاعؽ الٗىاًت ُٚض اللهٟان*ؾُضي ًا بً مىسخى مڤل٘ الاَاهت -

 (مدمض الهىاعي :  688

ىع*ولٟي ؤظم٘ ال٣انغاث  - غا م٨مىلت اإلاداؾً الٛؼا٫ َػ حرو*َػ اههغوا الٛؼا٫ َػ

حرو*ٞا٢ذ ببهاَا ٧ل ٢انغة  (َاقم:  622 ث) الٛؼا٫ َػ

ؤجي حكٝى ٢هت قلخت مًايت م٘ ٖغبُت*٧لها خاػث ٌكحر ًخالومىا بضي  -

 (ٖبض الىاخض الهىاعي :  633 ث) ٞهُذ

:  589 ث) ب٣ٟلهؤخاضخي باب السال مً ٚحر ٢ٟل*ما ًدطخي الباب ٚحر الي ٧ان  -

 (ِٗل اإلاهلىحيڤمىالي الُاَغ 

م*صًغ ٖالف جغخام -  (مدمض بً الخاط اإلاؿ٩اوي:  454 ث) ؤحجام الٍغ

ذ قىاص١ الٛؼاعة ًىم الُٗض ال٨بحر - مدمض ؤبى ياص :  226 ث) ؾغابت() ؤخُضة ٍع

 (البساعي 

ؤخُضة الىاؽ ُٖضث صاعث الُٗض و صاعث الجزاًه*واها ٣ٖلي مٍغٌ جاًه خُض  -

ىاوي:  284 ث) الُىم مدبىبيظٟاوي   /ؾغابت(مىالي الخؿً البٖى

ىاوي:  284 ث) ؤخُضة ًىم الازىحن -  /ؾغابت(مىالي الخؿً البٖى

ًا ولٟي  ؤزضًجت خب٪ في مهاجي*ٞاجي ٞاجي ٖلى الغضخى ج٨مل ب٪ الخاظت* -

 (الكُٗبي:  619 ث) زضوط

ُٞه  ؤصازل بسغ الجض بالٟلى٦ت جدؿبه مؼاح*٢بل٪ ًاو صزلىا ٢غانً الٗٓما -

هم ونىاعيهم َاخىا* بهىا٤ٖ  وظاخىا*ؾاعوا ڤإ الىاح*ؤًا ؾُضي ؾ٣ُىا ٢لٖى

اح  (ٗبىعي ألاؾٟيڤال:  588 ث) الاٍع

ؼم بٗض  ؤالضاعي ٨ًٟي مً الٟكغ ٨ًٟا٥*٨ًٟا و ما حكغڤ ٞا٥*في الي هٟا٥* - َو

 (امدمض الكيخىي :  618 ث) الٗؼ نىلخ٪ و٢ٟا٥*بحن الىجاب

غة*مً ظىاع مىالي ٖبض الخُٟٔؤصام عبي خؿً الهُٟا الغاًمت  -  ث) الٛؼا٫ ظَى

 (اإلاٗلم الجاللي:  :29

 ؤطا٥ الالًم ال جلىم ؾلم في َىاها*و الٗك٤ صَاها في الهىي ٌٗظاعوا هاؽ الٛغام -

 /ؾّغابت(ؾُضي مدمض بً ٖبض اإلاال٪:  74 ث)
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 (ىي ڤامدمض الهغ :  628 ث) ؤعؾى٫ هللا ظىص ًا ضخي اإلااحي -

خىافى  -  ً امدمض  : 653 ث) ْجي*هبػي ج٨غمجي بالىٓغة في ظمال٪ؤعؾى٫ هللا ُٚشجي

 (الُاػغي

ؼ ايخى في جدغاع*خغعٍو الخلٟا و الصجُ٘ صڤى٫  - ؼ الؾم الٍٗؼ :  244 ث) ؤعى باٍع

 (اصَعـ بً بىقُٗب ألاػمىعي

َمغي*ظى٫ في اقٗاعي*و جإمل في مضًذ ؾُض اؾُاصي*ؤبى ٖبض الاًٞل*مً  - ُٗ ؤػاًغ ال

 (ٖبض الؿالم الكغ٢اوي :  615 ث) الٟاعو١ ؾُضها ٖمغٖغب ٢َغل ٞاى هُله*ولض 

ً َه قاٞ٘ الاؾالم*ػڤىا ٨ُٞم للهاصي بلٛىا ؾالمي - امدمض :  618 ث) ؤػاًٍغ

 (الكيخىي 

ام*ٞاڤض الؿ٨غاهت ٞاَمت مهبٙى الدجبان - الكاَض :  243 ث) ؤالؿاقي وڤٔ الاٍع

سخي  (ؤلاصَع

 الؿالي*بحن اصخاب الخا٫ؤالؿاهي ّٚضع ٢مهالي*واف السمغة ج٩ىن في مشل ؤجاي  -

 (ٖبض الؿالم بىاوي:  267 ث)

ً ظُذ ػاوڤ في خؿً بها٥*اؾمذ لي ًا مال٩ي ومّخٗجي في ظمال٪* -  ؤؾلُان الٍؼ

 (مدمض بً الخاط اإلاسخاع بً اإلاُدً:  54 ث) ٨ًٟى ما ٢اؾِذ ال حٗظبجي ًا مل٪

ؤؾىص الٛىاط*اُٖٟي بىنىل٪ ًا الهاًجت*ًٟٓغ ٢لبي باإلاٗالجت*ًا عاخت  -

ام زضًجت ىت الاؾم باقت الٍغ  (اإلا٩ي الَغل:  369 ث) اإلاهاط*ؤٍػ

ؤؾُضي بلٗباؽ بجىص٥ ظىص آ هىع ضخي زمضي*بٛجى و زحر هلل ا٦غمجي خغمت  -

 ( ًىؾ٠ بً امدمض:  658 ث) الكُٟ٘ اإلاهخضي

ى  - ى*عاخت الساَغ َػ
ّ
ال همىث بّي ع٢ ً و البها بىصّواح اؤؾُضي ٍو هجالي*نالذ بالٍؼ

سخي:  243 ث) ع٢ُت  (الكاَض ؤلاصَع

 ؤف ظاب٪ ًا حجام لٛؼالي*هلل باف مً مىظب ظغخذ ال٣اًضة َامى بىزلسا٫ -

م الهبُي:  623 ث)  (ٖبض ال٨ٍغ

ل به صاًغ - :  376 ث) ؤف عا مً ال عا جُىاٝ ولض ظباع*ما خكم ما اهخهى و الٍى

غوي  (الٗغبي الَؼ

ٟان*ٖلى الكاقت ًٚبان*مسانمحن في - صاعي  ؤف عا مً قاٝ الغاصًى م٣ل٤ ٖػ

ت  (مدمض البكحر باخماص ٧ىجه:  696 ث) في ؾاٖت الٗكٍى
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ث ) ؤف عا مً ال قاٝ اٞغاخىا اإلاظ٧ىعة*ًٖ ٢بٍى الغوڤي ٞغخت و ٖؼ و ؾغوع -

 (مدمض بً اإلاُٗي:  62

ؤف عا مً ال ًضًغ ٠ُ٦ ال٠ًُ هؼاَت*بالباعوص ًىِل مً ظٗابه ًڤهل*باَىاله  -

 (ابً ٖماع:  85ث ) والٛؼالن جغوح

ام*و الخُه ؤ مال٩ي خغام*زاٝ مً هللا ؤف مً ؾبت  - ٖالف ججٟي ًا ؾلُاهت الٍغ

ىي :  261ث ) ػوع مدبىب٪ ًا الٛؼا٫ ًامىت
ّ
 (اإلاسخاع البُ

ؤف ًىٓم مً ال ؾ٨ىذ ؾا٦ىه ٢ىضٌكت*و واف ٌكٗغ مً ال ًيكاٝ ٧ل خحن  -

 (ؤبىعخُم:  :21ث ) م٣ىضف

اعة هلل ًا ؾُضي ؤًىب -  (الُالب الخؿً:  385ث ) الٚا

غاهت  - غاههؤاٟل  ٞ ضو في ى اٗل  َ ىضٍ غان*زبزيٖ  مدمض  : 235ث ) هضعي الهاقمي ل٨م اٟل

 (ؤحجام

 (ابً ٞايل:  96ث ) ؤال٣ُٟه قٟذ الٍغام للٗغاصخي َّىصوا*في الغبُ٘ و صاعوا الٟهاصة -

ؤال٣ُٟه ما لساي الُاَغ ما له ما ْهغ*ؤًا ال٣ُٟه ٚاًب ٖلى ٦غقه ًملحها*ما  -

ل ٌكىيها*ؾُضي ال٣ُٟهالٟىاص ا٦الٍ زؿاعجه ازًغ*ؤًا  ُّ :  ::ث ) ال٣ُٟه و ما ال٨بضة ٢

 (ابا مدمض بً الهاقمي

ت*ًا مً ٖلى البها مغجٟٗت*ال٢ضام٪ الؿُٗضة عاعي*وكخٟي اوظاعي*ًا  - ؤ٢امت الحٖر

 (بً الٟاَمي الجؼاع:  95ث ) جاط الباَُاث ظمٗت*نلتي بؿىا بها٥ ٖلى الجمُ٘

:  266 ث) ما مشل٪ لّبان في اإلاضًىتبال ُٖٟتي جظَب الاَؼان*ًا اللبان*ًا الي  -

 (مدمض بً َاًب بً ٖبض الؿالم بىاوي

 ث) بال َاى الكى١ ًا اخمض*بال َاى الكى١ ٖلى ال٣لب الكا٤ً صُٚا ٤ًُُ -

ىاوي:  284  /ؾغابت( مىالي الخؿً البٖى

ؤالًم خالي صون خا٫*ًٖ صّواح ٚؼالي ؾا٫*٧ان في ظُبي مصخى في خاله*هبُٛ٪  -

 (ٞايل:  563 ث) واخض ؾاع له بداليؤٖاعمي حؿالي*و ال 

م َامى*لى ط٢ذ ما جلىم*حٗظعوي في َىي اللت  - ؤالالًم ال جلىمجي في ٚغام ٚؼالي الٍغ

 (مدمض الكغ٢اوي الُىؾٟي:  613ث) الُام

غوي:  376 ث) ؤالًمجي ؾلم لي*انػى و جهيذ لي وُٗض ل٪ ٠ُ٦ ناع -  (الٗغبي الَؼ
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:  458 ث) مٗاًا خايغ ًا عؾى٫ هللا *لُلت ٢بري بُٛخ٪ ج٩ىن ؤاإلاهُٟى ٚحر ٖليّ  -

 (غڤاإلاؿُ

ا١*إلاجُ٪ الساَغ قا١*ظىص ًا الٗك٣ُت*عوٝ لي في الطخي بالٛبىا١ -
ّ

 ؤمهباح الٗك

 (ٖمغ بً عيىان:  258 ث) (ٖمغ بً عيىان:  :3ث) و الٛبى١(*جبرص لي هاع الكى١ )

 جغظمت م٨غعة()

ًا  -  ٪ ُٖل ا عؾى٫ هللا*نلى هللا  ىاً  ضهانؤاإلاهُٟى و اهذ قُٟٗ الٗغبي  : 376 ث) اٗل

غوي  (الَؼ

 ث) ٪ خّىا٥ ؾحر لها هي جًخى م٣ٟؼا٥ لبى٥*ؤما خىا ُٖىِىا مًٜ الٗل٨تؤّم  -

 (خمان البًاوي:  272

عا ٚهىه  ؤمً عاص ٦ما٫ حجخه و ؾالمت عاؾه*ًؼاوڤ في اَل الٟٕغ اإلاًمان* -

ت وػان للمل٪ اههاٍع  (اإلا٩ي : :43 ث) عاوي ٞا٤ً الصجغ*طٍع

بالؿغوع و ٚاًت*و ًٟٓغ بٗىاًت*٣ًهض ابً ؾالم ؾُضي ؤمً عاص ًٟىػ  -

 (ًىؾ٠ بً امدمض:  658 ث) اخمض*ججاوي ؾ٠ُ ٣ٖاعي 

الٗغبي :  274 ث) ؤمىالحي ٞاَمت ؾغاط ابهاعي*هلل ظىص ًا بيذ اإلااحي َه -

 (الب٣الي

 (ؤخمض مال٪ : 3:1 ث) ؤمىلى م٨ىاؽ ُٚشجي ٚاعة ًا ؾلُاوي*ؤبىِٗسخى ٞاعؽ الىٓغ -

ىب واإلاُلىب*ؤمىالي بىقُٗب  - خغم الاله والىبي  ٖؼ ٖجي هىب*اوفي ال٣هض اإلاٚغ

 (ابً ؤبي قُٗب ألاػمىعي:  245 ث) اإلادبىب*ؤلامام الٗغبي

ٖبض :  :31 ث) ؤمىالي اصَعـ بً اصَعـ الىالي*ٖاملجي ًا ولض الىبي اإلاهُٟى -

 (هللا الخلى

و ظمُ٘  ؤمىالي اصَعـ مهباح ٚغبىا ب٪ الضًً بان*ظاٍ َه و الاهبُا و الغؾى٫  -

 (ؾُضي السًغ الصجعي:  5:7 ث) الاؾُاص

 (مىالي الظَبي:  358 ث) ؤها ظُذ ػاًڤ في خؿً بها٥ -

غة و اهذ اللت  - ىع*مً ب٪ َلٗت الَؼ ؤها ػڤذ في ظمال٪ ؤ ؾلُاهت البضوع*ؤاللت َػ

ىع   (ال٣ُٟه الخلى:  321 ث) الَؼ
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ىع*ًا خغة البها  - ىت الاؾم اللت ؤها ػڤذ في ظىاب٪ ًا ؾلُاهت البضوع*ؤاللت َػ ٍػ

حرو  (ابغاَُم الخلى:  317 ث) َػ

ً الا عسى مً خالي*ّٖغاى مً قغوص الٛؼالن*عق٤ُ ٖحن  - ؤها ٞىِذ بٛغام الٍؼ

 (ليڤمدمض بً ٖمغ الىعٍا:  641 ث) الكهلت

اعحي*و جىاٞجي ًا ٖىاًتي ًا مً َاٖىا ل٪ بال٣هغ  - ؤها في ٖاع٥ ؤ ؾلُاوي*جىفي ٍػ

 (الىاؾخحري الُُب :  637 ث) البىاث

ل*  - ؤهاسخي عا الُبِب ٖاٝع صاي و صواي *و ٖالجي ٖىضٍ و ال بػى ٌٗمل لي جاٍو

مدمض بً الخاط اإلاسخاع بً :  54 ث) ُٖضوا لي واف ٖملي عاوي بحن اإلاىث و الخُاة

 (اإلاُدً

ض - ؾُضي ٖلي :  81 ث) ؤها ي٠ُ اإلاهُٟى*لُلت همسخى في بِذ اللخىص وخضي ٍٞغ

 (بً ٖبض هللا ظباع الخال٠ً

 616 ث) ؤها في خما٥ ًا امام الخ٤ الغّباوي*جًمّجي ما هساٝ ًا ٖحن الغخمت َه -

 (الٗغبي الكغ٢اوي : 

اعة ًا ؾُضها  - ا*الٚا ؤها في ٖاع عبي و في ٖاع٥ ًا اإلاهُٟى*ًا مهباح الجىص و الٞى

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي :  611 ث) عؾى٫ هللا

الازماص*ًا وعصة ٞخدذ في هضا*ًا  ؤها في ٖاع ٢امخ٪ و ظمال٪ و بها٥ ًا ٚؼالي ؾىصة -

ُت  (غاعي ڤٖبض هللا ال:  396 ث) مكمىم البىاث ولٟي َػ

ذ ٢لبي ٧ي مؿاوي ؾ٨ً ؾُاٍع - ً الٗظعي*٧ٍى التهامي :  555 ث) ؤها الي بىاع الٍؼ

 (الٛغفي

ى*٨ًمل ٢هضي مىحن ح٠ُٗ  -
ّ
ؤها اإلاىلٕى باإلاداؾً اؾباب ٚغامي الٛؼا٫ ع٢

غويالٗغبي :  376 ث) بالىنا٫ ع٢ُت  (الَؼ

ؤها َغبذ ل٪ ؤ عؾى٫ هللا مً ٖضًاوي*الهىي و الىٟـ و ًبلِـ ُٚصىا ًا عؾى٫  -

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي :  611 ث) هللا

ؤها َغبذ ل٪ ؤ عؾى٫ هللا مً ٖضًاوي*ًبلِـ و الهىي و الضهُا و الىٟـ ػلٛىا  -

هم ظاعوا ما عجاوا ٖلي :  434 ث) (الخاط امدمض بً ٖال٫:  :7 ث) بي*ُِٖذ ما ههاٖع

 (خماصي الكغ٢اوي :  5:8 ث) (خماصي اإلا٨ىاسخي
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ً ال٣اَغة  - ؤها و هللا ما صَاوي مً ٚحر ٚؼالي طاث السض و السا٫*مهباح الٍؼ

  (ٖمغ بً عيىان:  258 ث) (ٖمغ بً عيىان:  :3 ث) ًُٞلت ولٟي السلُلت

 (3 notices pour le même poète) 

ج  - ُّ ً ما عسى َ  ٨ٞغي*بالكٟغ ؾلبخجي ؾىص الىُام الٛؼالت ٦جزةؤَلي ٖظعووي و الٍؼ

ىي :  : ث)  (الخؿً بً البكحر الهٍٟغ

:  436 ث) ؤالىالي مىالي اصَعـ ٦ه٠ الاخؿان*ظىص ًا مٟخاح الٛغب ولض َه -

 (ؾُضي ٖبض هللا اإلا٨ىاسخي

امت*اٖملي ما ًلظ في َغ٢ت الىقام*في ظُض الي نهىي اللت قامت -
ّ

:  378 ث) ؤالىق

 (البكحر الؼمغاوي

غا*ًدٟٔ  - ؤًا ظم٘ الخًاع ٧املحن خُُىا الامام *اإلادبىب الخؿً ولض ٞاَمت الَؼ

 (مدمض صاصي:  345 ث) ولي الٗهض ؾُضها و ألاؾغة ال٨غام

٤ و ا٠ُٖ  - ؤًا طابل الاإلااح*عوٝ بدؿى٪ و بها٥ ًا ؾغاط اإلااحي*ظىص و اٞع

 (ٖمغ بغيىان:  :3و ث  258 ث) بؿماح*ًا بىزضًً ؾماح

ا الدجاطؤًا عوح عاختي  - ُجت*واقمً ًىم هغوح في َو ؤبى :  367 ث) ًا م٨ت الَى

 (عخُب الغماحي

ؤًا ٚاؾ٤ الاَضاب ؤتهلُل الؿلُان اللت ػهىبت*ػوعي عؾمي ال جذجب ؤمىالحي  -

يب  (بصَعـ بً بىقُٗب:  244 ث) ٍػ

ض بالٗاع*٠ُ٦  - ؤًا َُبت م٨ىاؽ ؤ ؾُضي ابً ِٖسخى الخاً٪ الغباوي*ظُخ٪ جٞغ

 (٢ضوع الٗلمي الجبلي:  683 ث) يمىذ مسخاع

 ب
ىاوي:  284 ث) ضة ًىم الازىحن عڤبذ بكٝى الٗحنُبابا خ -  /مىالي الخؿً البٖى

 ؾغابت(

باصع ًا ٖباسخي*ب٨خابي لٗىض اخبابي هغمي الباؽ و ٢ل لٗباؾت*مملى٨٦م عاٍ  -

ام ب٣ى خبِـ ذ الؿالوي :  617 ث) لالٍع ُّ  (امدمض الكل

حرو - ام ابىصال٫ َػ  (مدمض بً الُُب:  276 ث) باقت الاٍع
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ىهت*٢ىم الىا٤ٞ ڤإ ٌُٛبىا في الهم - زغ ٠ُ٦ ٢الذ َع
ّ
 باقي جٟهم و ال٨الم م٘ الا

ذ الؿالوي :  617 ث) ُّ  (امدمض الكل

م عب الاخض*زل٤ الضهُا الٗالُت بجبالها ٦باع - مدمض :  282 ث) بضًذ بؿم ال٨ٍغ

 (البى٦ُلي

اإلاسخاع :  294 ث) بؿم هللا بضًذ*و ٖلى الىبي نلُذ*ؾُضي قاٞ٘ الٗباصي -

 (التزهُتي

ـ في ؤو٫ ؾاؾه*صعڤت و حجاب ًا الىاؽ - ِّ  بؿم هللا ٖاج٤ الاهٟاؽ*بها ًبضا ال٨

 (٢اؾم الضباٙ:  549 ث)

بؿم هللا مٟخاح ال٨الم*ؾبداهه مً ال ًىام*مىلى ال٣ضعة مىلى الخ٩ام*ؾبداهه  -

 (ٖمغ مً ؤوالص ًىؾ٠:  538 ث) ظل ظالله

 الؿالي*٢بًه وٗم الؿلُان مىالي خُٟٔ الىاليبكغي ٌؿغ الٟخان عاخت لل٣لب  -

 (الُالب الخؿً:  385 ث)

 ث) بال٣هغ باٌٗىا ًا البىاث*لٗاوسخي بىزِض السّىاع*مً نالذ بالخؿً ُٞىمت -

 (مدمض بً الُالب:  48

ب٪ ؾٗض ػماوي و نٟا مً السىاى*و عظ٘ قغبي ٖظًب نافي  -

 (مدمض الخمغي :  324 ث) مخىأٖ*باإلاىآٖت*ًا هجل اإلااظضًً مىالي خُٟٔ

ا بؼاٍع - ُّ ا و ال ظمُل الابؼاع*و الابؼاع ٚىاوي عبي ٖل ُّ مدمض :  596 ث) بال بؼاع ٖل

 (الؿلًُُ

جي*ًا َٖغـ ال٣ُامت عؾى٫ هللا -  (اخمض ٖاقىع :  488 ث) باهلل ٧ىن في ٍٖى

:  235 ث) *بال٣هغ جد٨م ٖلى البىاثالاؾماُٖلُتباإلاداؾً م٨مىلت نالذ  -

 (مدمض ؤحجام

ًا الاؾالم ٧لىا هخّٗؼا و مىحن ٚاب الهال٫ الًاوي*٢ىلىا ڤإ هللا ًغخمه بالىاظب  -

 (اخمض اإلاضٚغي :  421 ث) مىالي اإلاهضي

بىظىص ألامحر ؾُضها مىالي الخؿً الؼ٧ي الامجض الؿلُان*قمـ الضًً اٚغة  -

 (مدمض الٟاللي:  :56 ث) الٗهغ اؾخ٨مل ؾٗضها بٟغح و هؼاَت

 (امدمض الكيخىي :  618ث) هاعي الخاع٢تبحن الٗكا١ و اإلاٗاق٤*بّغص  -
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 ت
ام*باقت اإلاضون بالخمام*ٞحها صڤ الٛغام  - جب٣اي بسحر ًا مضًىت جىوـ ًا مغؾم الٍغ

 (ؤبىب٨غ اإلاؿ٩اوي:  453 ث) و هؼ٫ زم عسخى مغاجبه

ًدُاو خلٟانها  جدُا جدُا وجهى٫ ٞغاوؿا*وهجمها ًًىي ؾُُ٘ في بغظه ؾاٖض* -

دُا الغاٌـ صڤى٫   (اصَعـ بً بىقُٗب ألاػمىعي:  244ث ) ٍو

ذ و ػهى ٚغبىا باالظاللي*٦مل ٢مغها عبٗحن جؼصاص - ٖبض هللا بً :  314ث ) حكٞغ

 (اصَعـ الخغا١

ت مً بٗض الكٍغ٠ الٗلىي*ماث الٟايل هللا  - جىبىا ًا هاؽ الخا٫ ما ب٣اث و اٖل

ض  (مدمض بً ٖمغو :  89ث ) ًغخمه مىالي الحًز

مً زىاعي*٢ىم حٛىم ٞغظت في ٖؿا٦غ اج٣ُٔ ًا هضًم بغاث هاعي*بالىنا٫  -

 (ؤخمض بً ٖلي الض٧الي:  84ث ) الٟجغ*عاٍ اعؾل اٞغاڤ و السحر

 ج
ى*و الؿاقي بغياٍ ناٞذ السغنت بحن ال٩اؽ*بُىِىه ٣ًٔ  - ً و ٦مل الَؼ ظاص الٍؼ

 (مدمض بً الخاط اإلاسخاع بً اإلاُدً:  54ث ) مً وسخى*و ػعٕ للىاًمحن و َضي لي ٧اؾه

اي طاج٪ الؿغ ٦ؿاَا*ا٦غمها ب٣ضوم ظاص ٖلُ٪ اإلاخٗا٫  - ًا البهجت َهجي و َػ

 (ال٣ُٟه الضٞلي:  357ث ) الهمام ال٣ُب ؾُضي خؿً

ظاص ٖىا مً له الخمض بالىهغ وبُاهه*اصع٦ىا ب٣بىى الٟخان*مً ًٞاًل مىالي  -

مدمض بً :  82ث ) بىخماعة/الغوڤي() خُٟٔ ؾُضها واٖىاهه*هللا ًىهغ وٗم الؿلُان

 (ٖلي

ٚؼالي عؾى٫*ولٟي وٗذ الاصمُت*٧ان حؿالىا ًا اَل الٛغام ٢ضم لي ظا مً ٖىض  -

 (مدمض السغقىفي:  341ث ) مغؾى٫ 

 ظغخت قٝى الٗحن اخغ مً زىجغ ًا خُضة*ناخبي و ا٢ُ٘ و امطخى مً خؿام -

ىاوي:  284ث )  /ؾغابت(مىالي الخؿً البٖى

 (مدمض ظؿىؽ:  2:3ث ) ظُخ٪ ًا عؾم الباَُاث نبخ٪ بالؿىع و صوع  -
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ًا عؾم اَل الاخؿان ػاًغ هاؾ٪ الاخغاع*الكى١ لالؾُاص الاًٞا٫ ظابجي ظُخ٪  -

 (مدمض ظؿىؽ:  2:3ث ) عصث وكٝى بهاَم ما نبذ الؿاصاث

ُض مُالص٥ ًا ؾلُاوي*وه٣ُم اخخٟا٫ ووؿهغ - مدمض بً  : 449ث ) ظُذ وكاع٥ ًىمٖ 

 (لخؿً اإلاٟختي

 ح
بُت ٦خضًغ ٚحر الىٗغة - مدمض بً :  59ث ) خال٠ ما هًمً*و الًماهت ٚػ

 (خمضون 

ت:  4:4ث ) خب الخبِب زمغ ٢لبي وؾ٣اٍ*زمغة قغبذ عّباهُت - ٍؼ  (الخاظت الٍٗؼ

ؼالي - اوسخي ام صال٫*اف عما٥ بال ؾبت ٖلىٚ  ْلمتيٖ   (ؤخمض الب٣ّي : 275 ث) الدجام 

ىبىصواح نانها بدُا٫*ل٨ً خُلتي ّٖضاث خُاله و خؼث طاث السا٫ -
ّ
 خغاػ اللت ع٢

 (الىصٚحري ٖبض ال٣اصع :  :63ث )

 (يڤبً ٖال٫ الكغ:  665ث ) خغاػ اللت ٖظبجي طً٪ اإلاُْٛىهت مىالة الدجبان -

ى٪ وّعاها  - خؼحي مً الٛؼا٫ الغڤبت*ًا جىڤت البها الغڤابت*وؿل ال٣غاَب ٍػ

 (ؤخمض بً ٖلي الض٧الي:  84ث ) عجاًب*و اؾخىلى باالخ٩ام ٖلى ال٣لىب

:  2:7ث ) خُٟٔ بان اٖخباٍعخ٣ذ بكغي إلاٛغبىا ب٣بٍى الٟخان*الامجض مىالي  -

 (مدمض الدجام

ذ البكاعة*بالسلُٟت ؾُضي مىالي بىب٨غ*ًم الٛغ ٞاعؽ الٛؼاعة*ماؾٗض  -
ّ
خل

ؼ:  :9ث ) الاؾالم ٧اٞت*باللُض الّٛؼاع  (مدمض ابً ال٣ٍؼ

الخلٟا خاػوا الىهغ وفي الجى والبر م٘ البدغ*واما َخلغ ظاح وزؿغ وزؿغ بٗض  -

 (اصَعـ ابً بىقُٗب:  244ث ) زؿغاهه ماث لٗحن

الخاط :  316ث ) خُا٥ هللا ًا مل٪ ال٣لىب*ؾُضها مىالي الخؿً اإلادبىب -

 ( عقُض السُاب

ٟت الٗلىي*الكاب الصجُ٘ مل٪  - خُىا ناخب الخاط و الٗغف و الىٓغة الكٍغ

 (مدمض البضاعي:  257ث ) اإلاٛغب َخٟىا بؿم الخؿً
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 خ
ٟاع*ولض اإلاكت ما ٦ُضًغ  - ٍؼ و بّغ به وا٦غمه ٨ًُٟ٪ زه٪ ماضخي الْا ّٟ حُُٗل*اخ

م صون الخُلت ـ:  395ث ) قَغ
ُ
 (ؤخمض ال٨ؿ٨

زحر َظا ٞاًٌ ًا هاؽ ؤعى م٨ىاؽ*قاٞخه ُٖىحن الاولُا في ؤعى ؾاٌـ*ما  -

اإلاُٗي :  :45ث ) ٨ًيؿه مً ؤعى الهالخحن ٦ىاؽ*٦جز َظا و طزحرة ٞاتها الٟاعؽ

 (اإلاهىع 

 د/ذ
امصام عبي خؿً بها الهاقمُت*َكىمت  -  (الكُٗبي:  619ث ) خغة اليؿا باقت الاٍع

صام هللا بها٥ ًا الظَب الهافي ًا خغة اليؿا*ًا ٢غة الاَضاب ًا ؾلُاهت ٧ل  -

ً ًا ٚؼالي خبِبت ىت:  546ث ) قابت*نلتي بالٍؼ  (ؤخمض الٍٗى

ً و البها و الخكمت و الجىص و الخُا و الخؿً اإلاؿغاع*في ملى٥ بىاث  - صام هللا الٍؼ

غا و ع٢ُتالخًغ*مكمىم   (اإلا٩ي صاصوف:  344ث ) الباَُاث َػ

ىؾ٠ -  ً ى زماصي*ؾُضي مدمض الهمام اًب امدمض  : :64ث ) صام هللا ؾغوع ألامحر*َػ

 (الى٢اًضي

صام هللا الٗؼ لؤلؾٗض ؾٗض مً ٖبض هللا هجُب ؾُض الخاط اإلاسخاع*وٗم الىجب  -

ا و السُاعة  (الٟاَميمدمض بً :  593ث ) ٢غة البهغ*مغ٧اح السحر و الٞى

ى ٚغام٪*مهما ػڤُذ في بها٥*و زلٗذ ؾىاٌعي مٗا٥*ًدُا بٗض الٟىا  - صٖاوي للَؼ

 (مدمض بً البساعي :  9ث ) ظمال٪*ًا السلُلت مباع٦ت

ً للىالضًً ظمُ٘ بالخمام*ًغخمهم مىلى الخ٩ام* - بالهض٢ت  اصُٖىا آ الخايٍغ

م مً زلى ولض ما هيؿاٍ  (خمضون بً مٗاف:  442ث ) ػاوصَو

م مصخى لي*٠ُ٦ بال حؿالجي ٖاٌكت بىصّواح*٦ب ؤ الٛؼا٫ اللُل عاحصّواح  - ث ) الٍغ

 (ٞايل:  563
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 ر
ُجت - مدمض ؤبى  : 226ث ) ؾغابت() عا بهجت ؾلىان باَُت و ٍٞغجت*و مضًىت الغباٍ َو

 (ياص

ى و  - عاخذ الظَبُت ٢بل البهُم ٚضع لي ٧اسخي ًا وهاسخي*و ال ٣ًى ٚحر هللا وعاٍ للَؼ

 (الٗغبي الكغ٢اوي :  616ث ) مغامه

م عخمت*واجي ٖلى الغضخى ًا الٛؼا٫  - عاٍ الغاخم ًغخام*اوٗمي بىنىل٪ ًا الٍغ

ذ:  617ث ) عخُمى ُّ  (امدمض الكل

ث ) اعظ٘ هلل مً الٛخبت*الًً زىفي ٖلُ٪ جظَب*ٞاجىا ٢ىمان اصر مى٪ و ٚابىا -

 (مدمض الخمغي :  324

ٞاًذ ٢بل٪ ٢ى٫  اعظ٘ ًا الؿاهي ٨ًُٟ٪ وناًت الىبي ًٖ ٧ل ونُت*٧ل مىمً

ىي :  :ث ) الغؾى٫ وّناٍ  (الخؿً بً البكحر الهٍٟغ

اعظ٘ ًا مٛغوع في الهىي ؾلم في َغ٢ه و ظىبه و لٛحر اإلادبىب ال جمُل*خبه به  -

:  438ث ) جٟىػ في الخكغ جىجى و ال حكٝى هاع*اٖك٤ ٖحن الىظىص و اٚبِ في نالجه

 (مدمض اإلا٩ىصي

اعة*ؤ ًا مً بػى  -  (ؤخمض ٖمىع :  539ث ) ٌكاَض مدمضالاع٧اب ؾغاث للٍؼ

ىاوي:  284ث ) ع٦ب الدجاط ؾاع ٢انض م٨ت -  /ؾغابت(الخؿً البٖى

ً و البها و الُُبت عوٝ ًا ؾُضي  - عوح طاحي في ظمال٪ ًا يُا ُٖاوي*ًا بضع الٍؼ

 (الىاؾخحري :  637ث ) مدمض

ً زضًجت*ؤ بىؾال٠  - عوٝ بغيا٥ ؤضخي ٚىاجي*ؤ مكمىم الباَُاث ًا طاث الٍؼ

 (امدمض الكيخىي :  618ث ) زضوط

:  655ث ) عوٝ لي و اوٗم لي بىنا٫ ًا الٛؼا٫*ًا ٖالط الساَغ عيا٥ عاؽ مالي -

 (خؿً ال٣ُٗىبي

ىا في بؿاٍ  - عوفي بجل ظىص٥ و اخحي عؾمي بال مالمت*ؤبىصال٫ قامت*هَؼ

م  (مدمض بً ابغاَُم الخغاع:  5ث ) الؿلىان عاخت الٍٛغ

بي ٦ٗبي*ؤو ًا اللٗبي - ٪ ٚػ ذ عٍّ مدمض بً َُب بً ٖبض الؿالم :  266ث ) ٍع

 (بىاوي
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 ز
ػاوڤذ في خغم هللا و الىبي و في خغم٪ ًا قامش ال٣ضع ؾُضي نالر*ناعزجي  -

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي :  611ث ) ناعزجي و ُٚشجي ًا ؾىع ظُّٗضان

ث ) ػاوڤذ في خما ولٟي الٛؼا٫ َاَغة*نهاع ًىم ح٠ُٗ لغؾامي خلذ البكاعة -

 (الىػاويٖبض الؿالم :  644

ب ا ال٣ُب ؾُضي  - ػاوڤ في خما٥ ظىص لي باخؿاه٪*صًغوي في ػمام٪*في ٢ٍغ

 (ًىؾ٠ بً امدمض:  658ث ) اخمض*ألامحر الخجاوي

ً الخمجاص*ًا الٛؼا٫ الؿٗضًت* -  ػعث الٗك٤ُ ًا الباَُت بال٣ض اإلاى٣اص*ؤ ًا ٍػ

ىي الخؿً بً البكحر :  :ث ) ظاوػي ٖلى الٗك٤ُ ال ججافي بؿالم٪ ؾاٖضٍ  (الهٍٟغ

غا* - ىع*مً ب٪ َلٗت الَؼ واهذ اللت  ػڤذ في ظمال٪ ا ؾلُاهت البضوع*ؤاللت َػ

ىع   (ال٣ُٟه الخلى:  699ث ) َػ

ٍغهت الخٟاٞذ - ث ) ػڤذ مً ؾ٠ُ السا٫ ؤ ام الشُىر ػهىب*بالسال٫ اخُُجي ٖو

 (خماص بً الهاصي:  7:ث ) (مدمض بً اإلاهضي:  67

غا ٖغاى  - غا جاط الب٩اع*َػ غا َػ غاَػ  ال٣ٟاع*حٛؼي في ال٣ىم بال قىاع*بىؾال٠ َػ

 (مدمض:  418ث )

ُجي بغيا٥ ًا َال٫ الُٗض الا بان*و اوٗم لي با٢ضام٪ الؿُٗضة ًا ؾلُاوي - َّ ث ) ػ

ُمي:  382  (مدمض الٖؼ

ىت الاَظاب*ٖالجُجي بالؼوعة - ا الي ًفي بها٥ ًا خبِبت*بالىٓغة؟( ) ػوعوي ًا ٍػ

ىي الخؿً بً :  :ث ) بجمال٪ حؿلب  (البكحر الهٍٟغ

ال٫  - جي يض في الغ٢ُب و واشخي*ًا خمالت الُٗاشخي*ًا َال٫ الضاعة ًا بَى ػوٍع

 (مدمض بً ألامحن:  8ث ) ٖاٌكت*الىظُبت اللت ٖبىف

اع في نالة الهاصي - ًّ ضو ًا خ  (ؤخمض الغامي:  :35ث ) ٍػ
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 س
:  623ث ) ؾال٠ عايُت وصعجه و مصخى*َاح لي بحن اعباب اَل الهىي في البؿاٍ -

م الهبُي  (ٖبض ال٨ٍغ

ت الڤٟا*لىاجه في خهحرة*ًىم مكاث جضوع*في َاٞت صعجه و َاح لي  - ؾال٠ مىخٞى

 (ال٣ُٟه الؼعا١:  371ث ) زا٠ً مً ڤمالجه

ام مكمىم السىصاث ٞاَمت - ث ) ؾباب مداًجي و حٗضابي ضخي هُامي*ؾلُاهت الاٍع

 (امدمض الكيخىي :  618

- ً ىت ٧ل ٍػ  ًا مىالحي مل٨ُت*ًا ٧ى٦ب الامال٥ ؾٗض مً ٞاػ و قاٝ ظمال٪*ًا ٍػ

 (ٖبض اإلال٪ الُىبي:  657ث )

ام اللت خبِبت ؤاللت الخبِبت*ًا جغي ح٠ُٗ لي ؾىص الاَظاب*  - ؾلُاهت الاٍع

 (مدمض البكُ٘:  276ث ) حؿ٣ُجي ٧اؽ قغاب

اؾمٗىا حجاط ًىم اه٣هغ و عجؼ مً ْلمت الجهالت*نبي مً آ٫ الىبي عص وظاب  -

م الهبُيٖبض :  623ث ) ؾأله  (ال٨ٍغ

ُم*٢ُ٘  - امه و زاب ؾٗضٍ ًٖ مغؾمي جَؼ ًّ اؾمٗىا ما صاع الٟاع*ًىم ٖماث ا

 (اإلا٩ي صاصوف:  344ث ) زامُتي م٘ ػوط ؾالَم

ض مٗاٍ الٟغ٢ت*مىابضة  - اؾمٗىا َظا الٗاق٣ت*في الىبي عاهي مٗكى٢ت*ما جٍغ

 (ٖبض ال٣اصع الغػ٣ٍُت:  363ث ) للجام٘ و جدبُه

:  445ث ) خ٩اًت الٟاع*ًىم حٗضي و ظاح و ٖماث ابهاٍعاؾمٗىا ًا الخًغة  -

 (اإلاىٓىعي

غة*٢هت الخاظغ م٘ اإلاغا*ٖاق٣ت  - اؾم٘ ًا خايغ ٠ُ٦ ظغي في ٦غاًم ؾُض الَؼ

ً عؾى٫ هللا اف:  :5ث ) ٍػ ّٗ  (بً خمضون بً م

ث ) ؾىلخ٪ متى جخىب*جىجى مً ظم٘ الُٗىب*ًهٟى طَب٪ في اإلاٗاصن ًخىاعي  -

 (ؾُض الٗغبي:  498

الكباب الُىم ُٖض مُالص٥ ُٖض ٦بحر ُٖض ٞغح*ؤو تهاوي ُٖض الىالء ُٖض ؾُض  -

ؼاوي :  283ث ) الازالم ًا مىالي الخؿً  (مدمض ٖؼام البٖى
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ض مّجي و ال ج٣ّغب لخظاي*ؤها ناع مّىُت خلٝى  - ّٗ ؾُضي مىالي ٖلي صزُل ظض٥ ب

 (مدمض بً الُُب بً ٖبض الؿالم بىاوي:  266ث ) ما هدؿبب فى ؤجاي

مّىاهت*زُذ  ؤوعقان*بالؿالمت عجالن*بحن قىع ال٨ّضان*ؾلم ٖلى َامى والٛؼا٫ؾحر  -

 (مدمض بً ٖمغو :  89ث ) ؾُٗض

ُان ؾ٠ُ الٗشماوي* - اللت ؾحر ؤوعقان بالٗؼم جضي لي ٖلىان*للٍٓغٟت طابل الٖا

ي:  558ث ) بىؾال٠ ٖاٌكت  (بً ٖمغو الٛلَُى

ٚا الجضعة*هللا ل٪ ٚاولي ؾحري للضاع عصي طل٪ الٟغاح بالبُغ*صًغي في ال٩اهىن  -

غا  (الهٛحر بً اإلاىُاع:  661ث ) صُٚا ًا َػ

 ش
:  376ث ) قا١ قىقي بٛغام م٣ام زحر ألاهام*و الجبل و ال٨ٗبت و مجى و بحر ػمؼم -

غوي  (الٗغبي الَؼ

الكام الكام ما بداله شخي قام*٢ل الَلي في ؤعى الكام*عاوي مً ٣ٞضَم صمٗت  -

 (poète juif marocain et la Palestine) (مىسخىالخؼان :  462ث ) ُٖجي سّجامت

ام*الىظُبت ولٟي بىخغام*َكىمت مهبٙى الىُام*اػع١  - قامت قامت جاط الٍغ

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي :  611ث ) الؿال٠ قامت

قاَضث الُىم شخي مًاب٘ قازىا ب٣هاًض الضعاعي*ال َُبت ال مؿا١ ٚحر اإلا٣ذ  -

ذ:  617ث ) والبؿالت ُّ  (امدمض الكل

 654ث ) قغخىا ب٨خابه ٞهض اللُىر الهمام*ًٖ ٢بىى الغوڤي باالٞغاح و الجزاَت -

ض اإلاغا٦صخي:   (الحًز

مدمض :  688ث ) الكمٗت عص ؾاالي*ما ل٣لب٪ ما َى ؾالي*بالب٩ا و الضم٘ الهُا٫ -

 (الهىاعي 

اقهضوا بحن الا ٞىِذ بيَّ مكمىم الباَُاث عاق٤ الاَضاب*ببهاَا ال٣ٗى٫  -

ً اللت ػهىبتؾالبت*مً ٞا٢ذ ٧ل   (مدمض ؤبى ٖلي:  229ث ) ٍػ

ث ) قٝى قٝى اصخاب البل٣ا*ؤَل اإلاڤاهت و الخؼ٢ت*٦خّٗغف و حكٝى الٟى١  -

ا٢ت:  66
ّ

 (امدمض بً مك
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ض  : 654ث ) قٝى ما صاع الٟاع ٌُُٗه نُدخه*َى والٟاع وال ٢غا ال٣ٗىباث - الحًز

 (اإلاغا٦صخي

اإلا٣ضؽ هللا ًىهٍغ مىالي قٝى ًا مً ال قاٝ َمام ٚغبىا ال٣ُب الغباوي*هجل  -

 (الكُش الُاٌ٘:  388ث ) الخؿً

 ص
ناعزىا ًا خُٟض َه ًا ابً ٖبض هللا ًا الؿلُان*ؤ مىالي اصَعـ الا٦بر ًا ولض  -

غا غوي:  376ث ) الَؼ  (الٗغبي الَؼ

:  611ث ) ناًلت بالخؿً الضامي*اللت مهباح هُامي*ٖاعمي بىؾال٠ ٧لشىم -

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي 

انها ٖكُترث نبّ  - :  284ث ) ال٣لب ما ؾذى بالبهجت*و ٧ل ًىم هغ٢ب لَى

ىاوي  /ؾغابت(الخؿً البٖى

ا ٖغاقي*و الي ؾ٨غان ٖالجٍى ًا ؾاقي*شخي عخ٤ُ و شخي ٍع٤ -  نبها زمغة مً بالَع

 (اخمض بً ٖلي الض٧الي:  84ث )

 نٝغ ؾ٣اوي خبِب ٢لبي مً نهىي ؤو َُب اليؿام*مً ٞا١ ٖلى اوالص ؾام* -

 (ٖبض الؿالم بىاوي:  267ث ) الغؾالت قغبي بغياٍ زخمهمدمض زاجم 

ذ قباب م٘ قاًبت صاعوا صڤ نهاع*وانػى واجإمل ٠ُ٦  - انػى و جهيذ لُا*ٍع

 (زالي بىػٍان:  339ث ) ناع

اَت ؾ٨خ٪ عظٗها للبٍى -  ن٠ السُاَت ًا الي ظُذ ما بحن الى٣اٍ*َاب٘ الَغ

ذ:  617ث ) ُّ  (امدمض الكل

ججلى لبؿاٍ الىىع*مً اهىاٍع الاهىاع جىىع*قُٟٗىا في الهالة ٖلى جاط الىىع*مً  -

 (ؤخمغ الغاؽ:  238ث ) البٗض و الى٢ٝى

الهالة مً هللا ٖلُ٪ ؤ الٗضهاوي*ًا ٖحن الىظىص ؾلُاوي*ًا َبي وعاختي َه ؤ  -

 (الخبِب الىاللي:  645ث ) اإلادبىب الا مشله خبِب مدبىب

 (اخمض ٖاقىع :  488ث ) نلى هللا ٖلى قُٟ٘ َظا ألامت مدمض اإلا٨غم -
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اح*الهالة هي عباحي*ٞاػث ٢ىم ٚىُمت - ى هللا ٖلى اإلااحي*٢ض اقخضاص الاٍع
ّ
ث ) نل

اف:  :5 ّٗ  (ابً خمضون بً م

واإلاىمىحن*اإلاُهغ َه  نلى هللا ٖلى الىبي ازجى الازىحن*٦جز الجىاَغ الخؿِىحن* -

م الهبُي:  623ث ) طزحرة ال٩ىهحن*هىع الجىان  (ٖبض ال٨ٍغ

ً*ؤ جاط اإلاغؾلحن  نلى هللا ٖلُ٪ ًا - ً*ببها و ٍػ ً*ؤ ؾُض ٧ل مً َى ٍػ َال٫ الٍؼ

ً*وال اوػان  (اخمض الهاللي:  629ث ) والخبر زٍؼ

 (اخمض بً ٖال٫ الكغابلي:  5:6ث ) نلىا ٖلى اإلابروع اإلااحي -

ىا ٖلى َُب الظ٦غ هبِىا اإلاسخاع*ما زل٤ هللا بداله*هىعٍ ٚلب الكمـ و  -
ّ
نل

 (مدمض بً ٖمغو :  89ث ) ال٣مغ*ُٖىىها ًا ٧ل مً خًغ

 (اخمض ٖاقىع :  488ث ) نلىا َُا ظمُ٘ الازىان ٖلى اإلاسخاع بالجهغ -

٤ُ الهض٤ً الٗك٤ُ َه الُاَغ الخاقي - م  : 623ث ) نلي ٖلى الهض٤ً ٞع ٖبض ال٨ٍغ

 (الهبُي

ً الهاقمي الٗغبي*ٖحن الهضي الٗضهاوي مدبىب  - ً الٍؼ ي ٖلى الىبي مدمض ٍػ
ّ
نل

لى ظمُ٘ الاصخابالٛجي الغخمان*مدمض الّؼ٧ي  اخمض :  78ث ) َه*و الغضخى ًٖ آله ٖو

 (بً الٗغبي

ب الظ٦غ*ونالجه للماظضًً جٟجي لل٣لب ُٚاٍع - ُّ ؾُض  : 498ث ) نلُىا ٖلى َ

 (الٗغبي

 قُٟٗىا بجهاعة نلُىا ٖلى اإلابروع*الهض٤ً الهاص١ ٦ه٠ الاؾغاع*َه هىع بهاعي* -

 (مدمض الُاػغي:  653ث )

لى اإلاضوي جاط  -  ٖ ىا التهامي  : 555ث ) الىىع*ؾُضها مدمض ظض الاقغاٝ الاهجابنُل

 (الٛغفي

 (اخمض ولض ماما:  647ث ) نلُىا ٖلى مىلى ال٣ًِب*َه هىع اَضابي -

واعيىا ٖلى  نلُىا ًا الٗكا١ ٖلى َه زاجم الاعؾا٫*هي ال٨جز والغؾما٫* -

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي :  611ث ) الصجُ٘ الهمام ظِل الڤؿغة ال نالىا

ال٣ُٟه ؾُضي مدمض بً الٗغبي :  428ث ) ًا مً خًغ ٖلى البكحر نلي -

 (اإلاغا٦صخي



 

487 

نى٫ ا ؾُضي ما خّضها في قٗباهت*صابا ًخىڤ عمًان*ُٞه اإلادبُحن باهىا*٧اهىا  -

 (ابغاَُم ولض البرصاعي:  646ث ) ًترظاوا نباح الُٗض

 نىلي بجما٫ نىعج٪ و الاؾم*ًا يُا البضع الىاؾم*ؤف يهىي مً ال يهىا٥ ًا -

 (امدمض الكيخىي :  618ث ) َلٕى َاللي ولٟي الىاؾمت

ً و البها و الهىعة*ًا ال٣انغة اإلاظ٧ىعة*ٖالط الساَغ ًا باقت الٛىالي  - نىلي بالٍؼ

غة ً ظَى اوي:  621ث ) مهباح الٍؼ  (مدمض الكٞى

غا بكٗاٖها الىاؾ٘*ًا  - نىلي عبي ُٖا٥ ًا الخلُمت*ابىصال٫ ُُٞمت*ًا َلٕى الَؼ

 (ؾُضي مدمض:  412ث ) مً ٣ٞذ بىاث ؾام

ُان*٢ىلىا  - اوي*يُا٥ نهاع و لُله ًبان ختى عاجه ظمُ٘ الٖا نىلي ًا َال٫ في اَو

 (اصَعـ اإلاباع٥:  3:4ث ) للخؿً الشاوي ًا وٗذ الُا٢ىجت الٟاجىت

ؼ:  493ث ) نُٜ لخُغاػي*ًا الضاعي ب٣ٗىص الؼوع و ال٣ٗل چاػة -  (ٖبض الٍٗؼ

عظا٥*مً ٦ثرة لجاظ٪*ؤف يهجي مً ال نُٜ لخهجاظ٪*ًا الي ما ٦ّمل عبي  -

 (امدمض الكيخىي :  618ث ) ًهجُ٪

 ض
 (الُالب الخؿً:  385ث ) ياٌ٘ في مدبخه و ٖك٣ه مً ال ٖك٤ الغؾى٫ َه -

ث ) ي٠ُ عبي ظاوي إلا٩اوي*٢انضوي و الىاؽ عا٢ضة*ي٠ُ هللا ٣ًىلها بلؿاهه -

 (اإلا٩ي صاصوف:  344

ي٠ُ عبي ناعزىا ًا َمام اَل ٞاؽ*ًا ٖىاًت مً ًىضٍ ب٪ ظُذ ٢انض هللا  -

 (اخمض الا٢ٕغ:  249ث ) ٨ِٗـحول٪ ما هغي 

ت*ؾُضي ٖال٫ َُبتي ًا بً خمضوف - :  243ث ) ي٠ُ عبي ٚاعة ًا ٞاعؽ اإلاٍؼ

سخي  (الكاَض الاصَع

بً الُُب :  351ث ) ي٠ُ عبي ٢بلىها ًا الباَُاث*واخض اللُلت عصث هباث ٖىض٦م -

 (الخبِب الضععي

م ؾُضي ٖبض الغخمان*ال٣ُب اإلاكهىع خغم ٧ل مًُىم - :  26 ث) ي٠ُ ال٨ٍغ

ؼة  (ٖبض الؿالم بً الخاط بٖى



 

377 

م ٚاعة مىالي اصَعـ الا٦بر*ظبرلي ٖٓمي مً ال٨ؿغ*ٖاملجي هلل  - ي٠ُ ال٨ٍغ

اع:  234ث ) ظىص ٖجي ٚحر ُّ  (اّبُه الج

م ٚحر ٖلُا هلل ًا الٛؼواوي*مىلى ال٣هىع ؾلُاوي*يغي َا٫ ُٞا  ٠يُ - ال٨ٍغ

ب عبي ًٟغط ٖلُا  (الكُش ٖال٫:  4:5ث ) جٚغ

ي٠ُ هللا ؤؾُضي ٖلي بً هانغ*ظىص ظىص ال حؿخازغ*ُٚشجي بهغزخ٪ ًا  -

 (الكُش مدمض:  414ث ) واضر ال٨غاًم*ًا قُش ظىاَغ الغماة

 ط
:  :ث ) بالٟٗى ًا مً ال جيؿاوي ًا ٖالي ألامىع َالب٪ ًا مىالي الٛجي*ظىص ٖلُا  -

ىي   (الخؿً بً البكحر الهٍٟغ

ا َكىمت بالىنا٫ اخُُجي ًنهى  - م ولٟي َكىمت*ٍو َالذ الُٛبت َالذ ًا الٍغ

 (مدمض الُاػغي:  653ث ) ال٣لب ؾٗضي ٌؿڤام

ُا الؿبتي - :  675ث ) َالذ الُٛبت ًا ؾُضي بىالٗباؽ*ؤشخا٫ َظا ُٚبذ َو

 (الخكاصيبلٗباؽ 

م الٟجغ جاڤ*مً ال٣بلت بٗؿا٦ٍغ وهجم ظىض اللُل* -
ّ
والي جدذ  َامى خىِىتي ٖل

 (ٗبىعيڤال:  587ث ) اخ٩ام الغظا٫*هللا وعاٍ ٚحر ًمصخي في خاله

لُام نابٜ الىُام*ًا الي صعث ما ًخٗامى*خاقا ْجي ًسُب ُٞ٪ ؤ اَامى َامى  -

 (ٖبض الىُٗم:  492ث ) مىالحي َامى

الخاط  : 255ث ) مً ٚحر ٖخاب*خّملذ ال٣لب ٞى١ ٚاًت م٣ضاٍعَّىلذ مضة الجٟا  -

 (باهي

َى٫ الُٛبت ظاجىا بُٗضة بالىخل ٞىِىا و الكى١*َاى هحراهه وؾِ ٦ىاوي ما  -

 (التهامي:  296ث ) جُٟى َى٫ ؾىحن

اضخي ّٚجى ٖلى ونى٫ ٚؼالي*ناخىا َُاع بؿخاوي*صاخىا و صّوخىا في مىابغ  - َحر ٍع

هان*٢الىا ظملت ؾهال  ً الٚا ل ؾلُان الٍؼ مدمض بً الخاط اإلاسخاع بً :  54ث ) بالٍٛؼ

 (اإلاُدً
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 (الخاط بىظمٗت:  218ث ) ٖاصلي ٠٦ مً مالمي -

 : 234ث ) ٖالجي خالي ًا قاعص الٟٗا*ًا نابٜ الاهجا٫ ًا ولٟي بىصواح اللت عايُت -

اع ُّ  (ؤّبُه الج

ا مداؾً السحر*ؤبىصال٫ ام السحر ظىص بالٍؼاعة - مدمض  : 354ث ) ٖالجُجي بالسحر ًؤ

 (الضالئي

ٖاملجي ب٨ما٫ نغزخ٪ واؾ٣ي عوى ٚغاسخي*بالغاٞت والجىص والًٟل ًا مىالي  -

 (مدمض بً ألامحن:  8ث ) اصَعـ

ى ال٣لُب* - هللا ًال٢ُىا  ّٖضاث صمىعي صمٕى ٧ل هدُب*في ٚغام عا٦ب الىجُب*َػ

 (مدمض الكغ٢اوي :  613ث ) بالىبي الخبِب*ؾُض الٗغب

الهىي مضي لي هغجى يُا زماصي*ًمتى ختى ًؼوع عؾمي يض في اٖظعووي ًا اَل  -

 (امدمض بىىهت:  271ث ) خّؿاصٍ

ث ) ٖك٤ الشالزت مباخت*َىاَم ٧ان اإلااحي*ب٣ٗاث الُُب و ال٨غام و ٢غة اإلاالح  -

 (ٖلي الٗلىي :  529

ىر ص٧الت*ًا ظم٘ البراٚض ما جىٗؿىا ما جىامىا*لى٧ان اللُل  - ض ؤبٚغ ٌّ و ٍػ ٖ

ل  (ال٣ُٟه ٚغهُِ : 554ث ) ٍَى

ًا ٖاصث  - اُٖٟي لي بغيا٥ ظىص لي ما هب٣ى مى٩ىب*ًا مً ب٪ الغوح والٖا

الجُجي ًا مؿٗىصة ٣ي مً خالي ٖو ىصة*ٞع  (مدمض ظؿىؽ:  2:3ث ) مٖغ

 الٗٓمت هلل ٧ىن لي في الخّؼاث ؤمىالي صلُل السحراث*مىالي ابً ؾلُمان الجؼولي -

غوي:  376ث )  (الٗغبي الَؼ

ً في الدجاب*الٟٗى عاظُت مً  - الخؿً  الٛالب*لٟضاي ٞالىا و ظاب*ًا بضع الٍؼ

ذ عاٚب*نُلت في خغوٝ يبا  (ٖلي بً اخمض بً ٖبض ال٣اصع:  :52ث ) الي ٍَى

٣ٖب الجهاع*قٝى الظَبُت لىنها نٟغ*ٖلى الاؾىاع ٧اؽ ال٣ٗاع*املي ًا ؾاقي  -

 (ٖال٫ الؿضعاحي:  591ث ) وٛضعوا

ان*ؾلُاوي ؾلُاوي   - ُّ ٖلى ؾالمت ؾُضي ٦ه٠ الشىا الٗلىي بمام و٢خىا صّباب الٗ

 (اصَعـ بً اإلا٩ي:  ::4ث ) َمامىا ؾُضي مدمض ًا بكغي و َىُت
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اصخي ٞامان عب الاعباب -
ّ
 (اإلا٩ي صاصوف:  344ث ) ؾغابت() ّٖى٫ ؤ ع٢

ُ٘ الكان مُالص اإلاجض  - الشاوي*مً به ُٖض الكباب ُٖض زالض في ٧ل ػماوي*ُٖض ٞع

 (الخؿحن ٚؼالي:  561ث ) الغخمان وّصها

ت - دذ الىبي خالٍو  ُٖض الٗغف اخضي و ؾبٗحن ٞغخذ له في الخحن*ٞغخا ٢ضًمت ٍع

 (ؤخمض الٟغان:  568ث )

ان*البىاث وقبان*وعظا٫ ووؿىاوي -  698ث ) ُٖض مُالص الخؿً*ٞغخذ به الاَو

 (مدمض الجضًضي: 

الشاوي*ُٖض الظ٦غي الاعبُٗيُت اخخٟلذ به ُٖض مُالص٥ ُٖض ؾُٗض ًا الخؿً  -

 (اخمض بً َاقم:  8:ث ) البلضان

ضوع :  697ث ) ُٖض مُالص٥ ًا ؤمحر ظا*اهدكغ نِخه الباعح في اإلاؿا -  (الخؿحن ٍػ

ً ٖحن الهضي عؾى٫ هللا - ً الٍؼ ث ) ُٖىىها ًا الاؾالم في نالة الٗغبي َه*مدمض ٍػ

 (الجاللي الخؿىاوي :  674

ام في ُٖجي قٟاث*في باب  - ان البهجت ًىم ًسغظىا ٍع ؤٚماث*ؤمً حؿا٫ في َو

 ( ٖال٫ ولض ماما:  691ث ) ٖاقىعة

 غ
ث ) ٚاب ٢غناوي في مهامه الا٢ُاع ًهُض الٛؼا٫*ظاع ٖلُه ال٣ًا وظاب لي صًبت -

 (التهامي الٛغفي:  555

ىاوي:  284ث ) الٛاصع في الاصخاب ها٦غ الاخؿان -  ؾغابت( / الخؿً البٖى

اعة ؤ ؾُضي  - الجاللي  : 569ث ) اخمض بً ٖاقغ* ؤخاط الخغمحن ٚحر ال جيؿاٍالٚا

 (الٟغان

ا واها ب٣ُذ بحن الكٗاب - ُّ ٢ضوع الٗلمي :  683ث ) ٚاعة ؾُضي ابً ِٖسخى*ٖؼ ٖل

 (الجبلي

ٚاعة هلل ؤبى ٖبُض الكغقي*٦ىذ في باب م٣ام٪ ٖاعي*ٖاملجي ًا الكُش عاوي في  -

ُمي:  381ث ) خما٥ مجاوع   (اخمض الٖؼ
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ال٩اؽ ًا ؾاقي*و اؾ٣ي اَل الهىي بمضام٪ طا٥ الٗخ٤ُ*ال جغحي ٖلى ّٚضع  -

٤ ال زىي الشالض عاصٝ لي بالبًر  (ال٣ُٟه مدمض بً الٗغبي:  428ث ) الٗغاقي*ٍو

اع*ؤ مً ب٪ ػهى بؿاَىا ويخى الغؾم  - ّٚضع لي ٧اسخي وصعظه ؤصوخت الاَػ

ىع  ً َػ حر*ؤّٖغاى الباَُاث ؤجاط الٍؼ  ( بً امدمض:  52ث ) َػ

اإلاضام ًا الؿاقي *و اؾ٣ي مً باالقىا١ وؿ٣ى*بغص بٟىاظل السمغ لُٗت هاع  ع ّٚض  -

 (امدمض الكيخىي :  618ث ) خغا٢ه

ّٚضع مؿُاعي ؤ الؿاقي*عاصٝ لي َاؾت الخمغ*بىظىص اإلاال٪ ؾُاعي*ٖاعمي  -

ىع   (مدمض بً البساعي :  9ث ) بىصواح َػ

 جغحي ٦ب اإلاضام ؤبا ّٚضع ًا ؾاقي و صّوع الٟىجا٫*ما خض لُلىا ما ػا٫*ؤبىصال٫*ال  -

 (الساصع:  343ث ) ٖال٫*باقي اللُل

ض الامحر - ث ) اٚىم الاظاعة في ٢بٍى الغوڤي ْاَغة ٦غاًم*مىالي خُٟٔ ؾُضها اإلاٍا

 (اخمض الُٛاٍ:  559

ذ الىقام في ؾاڤه*جاٍ ٖجي وصعط و٢ذ  - ٚجي ًا ؾاقي و قىڤ زمغي قاڤه*ٍع

لى اإلاٗاهڤت*والخمغا في الغاؽ عاقڤت*  (الٗغبي الكغ٢اوي :  616ث ) الؿاڤٚىِذٖ 

ث ) ُٚصىا ًا زاجم الاعؾا٫ ًىم الاَىا٫*ًىم ٢ضعة زمؿحن ؤل٠ ٖام في الُى٫  -

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي :  611

ٚحر الشلج و ال٨ضي و ؾهىبت*ؤحجىبت*وي ابا ظبل وع٨ٍت ما بػى ًجبض ٖجي*و بذ  -

ىوي الكلىح بحن مٛجي  (مدمض السغقىفي:  341ث ) عا٢ض ما ٖٞغ

 ف
ؼ وهدُجت*الا جؼوع في  - ٞاجي بالسمغة ًا هضًمىا ٞاجي*بغيُ٘ َاؾت الغاح ٞغظت ٖو

 (ٖبض الىُٗم:  492ث ) بىؾال٠ زضوط

م ٞاجي*و هىاسخي ب٪ ٞغظتي ًا ؾىصة الٛىاط* - زىاعي زىاعي  ٞاجي ٞاجي ًا الٍغ

 اصع٦ها صوما٫ زىاظت
ّ
ؿىلي:  368ث ) ُِٖذ هغجى*ؤًا٢ىجت الا  (ٖبض هللا الَغ

ث ) ؤصًب*بهاخب الجاللت ؾُضي الخؿً الشاوي*هىعٍ َاصي الٗباصاٞخسغ ًا  -

 (ؾٗض الضًً الُىص:  392
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ان ٞغاخت اإلال٪ الؿلُان*ؾُضها  - ٞغخت الاؾالم و الازىان*في الا٢ُاع و ؾاًغ الاَو

 (امدمض الى٢اًضي:  :64ث ) ؾُضي مدمض

ث ) ٞغخت نهاعي*ٞغخت مٟججت بىظىص السىاع*مً نالذ بالخؿً والخبسخحرة -

 (ؤبىب٨غ خغ٧اث:  315

ٞغخىا ؤها بالمان ؤلسىان*في هؼاَت قٗباهت*الخاًؼة ٧ل مٗاوي*ظاث ًٖ اقُار  -

 (يڤغاڤَاقم الغ :  365ث ) الٗغ٢ان

لى م٣ام ٢ّبت  - ً*ٖو لى ٞغخخىا ًٟغح ٧ل َو اٞغخىا ًا اَل الىُت ؤظل الٟغاًذ*ٖو

 (الكغ٢اوي مدمض بً اخمض :  611ث ) مىالي الهالر*و بىاَا الهمام ؾُضها خؿً

اعة -  (الٗغبي الكغ٢اوي :  616ث ) ٞهل الغبُ٘ ُٞه هىاوا السىياث للٍؼ

 (ٞايل:  563ث ) ال٣ُٟه ًىم الازىحن الُلبت ڤإ ٖىلىا*للجزاَت هايىا ًدخالىا -

اب - ُّ اب* ٦ُعجب للك ُّ مدمض بً الُُب بً ٖبض :  266ث ) ٞى٫ الكامي َ

 (الؿالم بىاوي

ض - الاعؾام*ؤزّحي بلٜ الؿالم*لٛؼالي  في ؤمان هللا ًا اإلاغؾى٫ الٛاصي ٖو

سخي:  242ث ) بىخغام*٢اًضة الٗىاعم اللت قٍغ٠  (ٖبض الؿالم ؤلاصَع

ً الخؿجي*ًمّغح الاَضاب وجغجاح  - في ظىان الؿبُل الجلؿت ًا مً بػى الٍؼ

ت  (بلُٗض:  263ث ) ظىاعخه قٍى

اإلاىحي*في بِى٪ في ال٨ُت بي قغوص قاٞهىا*في بها مداؾىه تهىا*و ٖضم الهىا ٢لبي  -

حن  (التهامي الٛغفي:  555 ث) ؤَّىى باقي َع

 ( ٖبض ال٨بحر البهلىلي:  :27ث ) في اًام٪ ًا ؤمحر*هجخذ ؤڤاصًغ*و بىِذ قال زحر -

 ق/ڤ
اهذ اللُلت - ث ) ٢الذ ٚؼالي ٦ب اإلاضام ًا ؾاقي بان الخا٫*٣ًٔ الُاًذ باإلااًت ٍػ

 (ؤبىب٨غ خغ٧اث:  315

خٟٔ اإلاخٗا٫*عبىا وٗم الٗالي*و ا٢غا لؤلمحر ؾالمي ڤّبل إلاضًىت ٞاؽ*ًا خمام في  -

ؼ:  :9ث ) مً ؾبٗت عظا٫  (مدمض ابً ال٣ٍؼ
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٢بت في بهجت الغباٍ جبىاث في و٢خىا نالح*مىالَا ٞاعؽ اإلاالح*ؾُض الٗغبي بً  -

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي :  611ث ) الؿاًذ*مىلى الهغزت الىاضخت

غ في الاصواحا٢ضم ًا الٛؼا٫ عايُت ّٚضعلي ٦ِؿاوي*ل٪ ن -  ٟٝى الىعص ٞاجدت والَؼ

ىي :  :ث )  (الخؿً بً البكحر الهٍٟغ

ىاؽ*جاط الخُٗٓم ؤم الشُىر هِٟؿت - جها ًٖ ؾاًغ الٖا ث ) ٢غة ٢لبي مً ٞا١ ٍػ

 (اإلا٩ي ٞلُٟلت:  573

:  618ث ) ٢غة هُامي*ؤ عاًت الىهغ ًا الٛؼا٫ الُام*نىلي بجمال٪ ًا ٚؼالي ٞاَمت -

 (امدمض الكيخىي 

ده ب٣ى ؾٗاًت*عاح مسجىن في ٢ٍٟؼ و الخ٣ى اٞٗاله ٢هت الغوڤي - :  489ث ) ًا ٍو

 (مىالي الٗباؽ

اْت  - ّٟ ٢هت و عجىبت ظغاث ًا اًٞا٫*اؾمٗىا خ٩اًت الضال٫ بحن الغظا٫*٢ل الخ

غوي:  376ث ) البازـ اإلاظلى٫*صًما طلُل  (الٗغبي الَؼ

ذ ؾىع الضٖىي مسضٕو - ٞغ ًا صاعي*ماٖ   (اخمض الا٢ٕغ : 249ث ) ٢ّهغ و اهخهى و اخكم 

٢لذ للمٗلم وا٤ٞ الهاو٘*اٖٝغ الؼمان اه٣لب ما بُض٥ ما جضًغ ؾا٠ٖ ٚغى  -

ذ:  617ث ) الهىإ ُّ  (امدمض الكل

اخمض :  51ث ) ٢ىو ٖظالي*و اّصي ٚىاًمه و الغ٢بت و اإلاا٫*مىالي خُٟٔ الامجض -

 (بً مباع٥

لت في الؿىاخل*مً ؤًٞل اللُا٫ - :  279 ث) ٢ى٫ لؤلمحر مدمض*ًا َلٗت الهال٫*لٍى

 (مدمض بً ًدحى البهلىلي

ىت الؿال٠*خّضي الؿ٠ُ بالؿ٠ُ*ُٚي هىاظل٪ ظغخىوي ًا الباَُت  - ڤىلىا لٍؼ

ٟت  (امدمض الى٢اًضي:  :64 ث) قٍغ

ؼ:  493ث ) ٢ىلىا للٗاٝع خبي -  (ٖبض الٍٗؼ

ڤىلىا للڤّباى*َاح عبٗه و ب٣ى ملُىح في الًٟا*مبڤاٍ طلُل ما ٌٗاعى*اجغ٥ ًا  -

 (ابً السًغ:  37ث ) مىٟىى خاٞٔ اللٛا مً بال٪

ىع*ججىص لي بالؼوعة الٛؼا٫ جاط الب٩اع - اصَعـ بً  : 478ث ) ٢ىلىا لاللت بىصواح َػ

 (َاقم
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 (الُاَغ الؿغؾىعي:  595 ث) ڤىلىا لاللت مً نهىاَا بىصال٫ ٖاٌكت -

ٖبض هللا :  368ث ) ٢ىلىا إلاٗمي الابهاع*مً ال طا١ اإلاٗجى الَل الٟابىع  -

ؿىلي  (الَغ

ًدؿً ٖىوي ظغاث بي ٚمغة َحهاث ٖمغي ما هيؿاَا*مً ًىم ٞغ٢ذ خبِب ٢ىلىا  -

 (اخمض الخبِب:  2:5ث ) زاَغي و ب٣ُذ مً وعاٍ

٤*ًٖ نىاٌ٘ بهجت ؤَل ٞاؽ طاث  - ٢ىم ًا خاصي الِٗـ الكاصي ب٩ل حكٍى

 (مدمض الخمغي :  324ث ) اإلاؿاقي

 ك
ىت  - اث ٞاعخت*ٍػ الاؾم باقت ٦بي ًا بىصواح لخبِب٪ ٧اؽ الغاح*ًا جاط اإلاىلٖى

ل:  369ث ) الٗىاعم الٛؼا٫ ٞغوح  (اإلا٩ي الغَّ

مدمض :  653ث ) ا٦غمىا في ظىت عيىان*ًا الٗضهان*ًا الهاصي ٢غة جمضي -

 (الُاػغي

مىالي اخمض  ٧ل مً با ًٟٓغ بمأعبه في خحن*٣ًهض بدغ ال٨ما٫ ؾُض الخجاوي* -

ان  (ًىؾ٠ بً امدمض:  658ث ) لُض ٞظالًت الٗٞغ

ث ) ػاصي*همصخي للىبي همخي ٧ل طهىب*ؾّهل لي ًا عبي هخىب٦ّمل مغاصي*ؾهل لي 

 (الهٛحر بً اإلاىُاع:  661

ىاًت الٛجي م٘ ال٣ٟحر*وخُا٥ هللا ًا ؤمحر وعٖا٥ وػاص َظا  - ا ٖو َؼ ٦ه٠ ألامت ٖو

 (بىقُٗب مجبىع :  3:6ث ) الاًام اإلاؿغاعة

:  618ث ) ٧ى٦ب َضابي*ًا عاًت الىهغ ولٟي خبِبت*٦ٟي ًا مىالحي ا٢ىا٫ اإلاٗاجبت -

 (امدمض الكيخىي 

٧ي وٗمل ًىم همىث*ًىم جسغط عوحي*الٗٓام باعصة جدؿجى الخٟاعة*حؿم٘ ٚحر  -

 (ؾُض الٗغبي:  498ث ) مدمض الغؾى٫ 
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 ل
ُىا في ي٣ُت و ال خهغ*ًٞل٪ هغظاوا ؤ ًا اإلاىظىص البانغ*ٞاجي ٖلى  -

ّ
ال جسل

 (مدمض الؿلًُُ:  596ث ) الٗباص َى٫ الخهغة

 (الُالب الخؿً:  385ث ) البكغ ي ًا ؾُضال حُٛب ٖجّ  -

 ال ج٣ُ٘ اًاؽ مً ونا٫ الخبِب و مجُه*مً ظم٘ آصم م٘ خىا ًجمٗ٪ مٗاٍ -

 (اؾماُٖل اإلاغا٦صخي:  427ث )

ث ) ؾغابت() ال ج٨خم ًا ؾا٦جي َىي*بحن ابُا٫ الهبر ُٖض ؾغ٥ للي َى لبِب -

 (مدمض ؤبى ياص البساعي :  226

ُت و  - ً*الهٞى ً في ألاعى جسلِ الَى ال٣ٟها ٖاصوا في بُاهت جدذ ال جَى

 (الٗباؽ الخغاع:  312ث ) بُاهت*بغػ اللهى و لبؿىا ٢ُٟاهت

 (اخمض ٖاقىع :  488ث ) الح لي هىع الهاصي -

ُاع*واف خاظ - ًا الى ظا الخيشاع   َ ٖى٪ ٟلىؽ ج٩ىن بالخؼاعة تالف  مدمض  : 235ث ) ال

 (ؤحجام

 (٢اؾم الضباٙ:  349ث ) ال ٠َُ زُا٫ مً لُالي ػوعج٨م -

اّ*وّضر لي مىلض الىبي و معجؼاجه*٢لذ له نلى هللا ٖلُه*و الغضخى لّبي  - ّٟ ٢ا٫ الخ

 (ٖبض الؿالم بىاوي:  267ث ) ًٖ آله

مدمض :  2:3ث ) لخما٥ ظُذ ًا بل٣اؾم*٢لبي ًىا٫ ب٪ مىاٍ*ؤؾُضي عؾى٫ هللا -

 (ظؿىؽ

ٟت واًت مىشخي و ظيـ بىى قاقُت*مً بالح وبلىح ما مصخى  - لٗىت هللا ٖلى ابً ظٍغ

 بؾغائلُت() (الٗغبي ملحن:  443ث ) خُٟانزلبه 

ث ) الٗىىا َظا ال٣غن الِكىعي*ا٢ل الحهىص يىاًت ظُٟت ما زٟى الخغامي مّحر -

 بؾغائلُت() (بىقُٗب بً الٗباؽ ٞىاهت:  575

ًا مىالي اصعـَ - ٚحر خؿاسخي* ُُٖت مً  ت زاٝل  ُُ  ٖ ُِ اخمض  : 249ث ) ل٪ ٗو

 (الا٢ٕغ

ُ٪ ػڤذ ًا ؾُضي بلٗباؽ  - ام الا٢ُاب*ل٪ َغبذ ٞو باصع ًا الهمام  ُٚشجي ًا يٚغ

 (ًىؾ٠ بً امدمض:  658ث ) بالىهِب ٖاملجي هلل ًا يُا اَضابي
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هلل ؤ البىاث ٞاجدت و اصُٖىا مُٗا ًا٥ عبي ًُل٤ الؿغاح*٢ىلىا لي الضواح ًىجبر و  -

م ًُٞلت  (الخاط:  671ث ) صٖىج٨م ٖىض ال٨ٍغ

غا - سخي:  243ث ) هلل ٖالجُجي هبرا*ًا بىصال٫ َػ  (الكاَض ؤلاصَع

ُا - ٖل  ُِّ ؼ الاخباب*هاصي الغ٧اب في ٢ٍغبٖ  ًا الكُش ال٩املٖ  الٗغبي  : 274ث ) هلل 

 (الب٣الي

ً خلُمت*بلٜ ؾالمي لها باقت الٗىاعم - ث ) هلل ًا الي ػاًغ مغؾم بىصال٫ بضع الٍؼ

 (ٖال٫ الؿضعاحي:  591

 (الخاط بىظمٗت:  218ث ) لىا الهىا م٘ البكغي  -

انهللا هللا ؤ  -  المت اؾُاصي*٢ىمىا هجاَضوا في ٖضوها الٟغوؿِـ*ا٢ل ظىىؽ السٍؼ

 (الُالب الخؿً:  385ث )

اللهم نلي ٖلى الغؾى٫ اإلاسخاع*ٖحن الىظىص قاع١ الاهىاع*مدمض اإلاًٟل زاجم  -

غوي:  376ث ) الاهبُا  (الٗغبي الَؼ

اللهم نلي ٖلى اإلاًٟل قاع١ الاهىاع*مً ظاها بالٟغ٢ان*مدمض هىع  -

ُان*نلى هللا ٖلُه مُاث ؤل٠ و ؤلٝى مإلٟت  (الخؿً بً الخؿً:  335ث ) الٖا

اللهم نلي ٖلى اإلاًٟل ٖحن الغخمت الىبي الهاصي*مدمض ٧امل البها خبِب  -

غوي:  376ث ) الغخمان  (الٗغبي الَؼ

ضوا نلُىا مٗىالال - ً ٍػ  هم نلي ٖلى هبِىا*ٖحن الغخمت قُٟ٘ ُٞىا*هلل ؤ الخايٍغ

ض() (اخمضالكُش :  666ث )  اإلاٍغ

اللهم نلي ٖلى الهاقمي البدغ َه*مً ال زل٤ هللا في الؿما و ال في الاعى  -

 (ؤخمض بً ٖال٫ الكغابلي:  5:6ث ) بداله*ؤخمض مىلى الخاط

 (مىالي الظَبي:  358ث ) هللا ًل٠ُ بىا*و ًىجي الاؾالم مً الهى٫ و اإلادان -

مدمض :  341ث ) ؾغابت() لى وٗخاص الكٝى بالىٓغ ًد٨م في الٗكا١ بال٣هغ -

 (السغقىفي

لُاف و الف و ٞاف ما هججي عوى ٖغاشخي*مً وعص زضوص٥ ًا ام الىىاظل  -

 (اخمض خمضوف:  322ث ) الٛؼا٫ ٖبىف*ًا مىالحي ٖاٌكت
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-  
ّ
ي بػى ٌؿاٞغ ًمصخي ختى إلاالُت*ًدطخي الكاهُت*باال٥ ال ٩ًىن مٟٛل و ًهحر ال

 (صعيهم:  353ث ) له بدالي

-  
ّ
ظض الاقغاٝ ؾُضي مىالي اصَعـ*ولض اإلاسخاع يىاًت  ي ز٣ا٫ خمله ٣ًهضال

 (مدمض الضالئي:  354ث ) الهاصي

-  
ّ
ىب مشل ٢هُضحيمه*و وصّ ي ٢هض مىالٍ مشلي ٦غّ ال ٖبض هللا :  482ث ) ٍ باإلاَى

غي   (الهٍى

 م
خماصي :  5:8ث ) ما ابغ٥ لُلت الباعح*واها في اإلاىام هىاصي ٖغڤان*مبر٥ لُلتي -

 (الكغ٢اوي 

للهُاصة*٢ىل٪ ٢ى٫ الهخٝى لِـ ٣ًبله ًًماع*٠ُ٦ جضًغ جهُض ما جضعي بِبان  -

 (امدمض الكيخىي :  618ث ) اإلاهغ*و هللا ما جهُض ختى ال٣ىُت

ا١*جبرا  -
ّ

ما صعي بٗض الٟغڤت م٘ خبُبي جالڤي*و هغظٗىا للضًىان ٠ُ٦ ٦ىا بحن الٗك

 (ٖبض الىُٗم الكغ٢اوي :  614ث ) هحران الكى١ 

جها*الهال٫ الؿامي  ما صعي جغوٝ لي مً نهىاَا جىڤت - اإلاها*مً نالذ ب٨ما٫ ٍػ

 (امدمض الكيخىي :  618ث ) الٗاوـ الباجى٫ 

-  
ّ
خىا لي ٖال خه شخي واًً باثما ٍع ى لي*و ال ٖٞغ

ّ
مدمض بً :  89ث ) ٫ مغ ما ول

 (ٖمغو 

:  284ث ) مٗٓم ًىم الشالزت زغظىا البىاث*في اخىاػ اإلاسُٟت ؾلمىا ٖليّ  -

ىاوي  /ؾغابت(الخؿً البٖى

 (ابغاَُم الُغابلسخي:  389ث ) ُٞه هىاوا السىصاث للٟهاصةمٗٓم ًىم  -

ا١ -
ّ
 (خؿً:  334ث ) ما لجٟجي في الضم٘ ٚغا١*ما إلاؼن ؾماًا صٞ

ما لخغاػ٥ ًا الٛؼا٫ ما ًجاوع ظحران* ٚحر صًما ٞڤٗان*في زُابه مؿلم و ٞٗاًله  -

 (اخمض الىانغي :  467ث ) ههغاوي

ي لها عبذ ما لسغاػ البالي ما ًخم ڤإ ال٩لباث*٧ل مً  - ٟطخّ ظاث جباث*ًظبدها ٍو

 (اخمغ الغاؽ:  238ث ) وزُُت
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غا - ً ٦ُدُه*وؾباب الٗاق٣حن ػع١ الًٟغة*اللت َػ :  534ث ) ما هدؿاب الٍؼ

 (الكُش ٖلي

ت مالڤي*في الؿغاجت حعجبجي ؾغبت البراڤت -  (بّغقُض : 667ث ) ما هٍغض مالڤ٪ ًا ال٩اَع

*ٌسخاب  - :  611ث ) ٖىترة في خىمت الڤداعما ٤ًُُ ٌكابه بحن الؿغوث بدماٍع

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي 

ان*ًا عوح عاخت الا٦ىان*ًا َلٗت البضع  - مبرو٥ ُٖض مُالص٥ ًا مل٪ ٖؼ الاَو

 (مدمض هاصر:  465ث ) الخؿاوي وٗم الظ٧ي الخؿً

تي و ٖضامي*طو٥ السضوص* - ُّ وطعوٕ اللبت  مجغوح عاح ظغحي ٧امي*و ؾباب ٦

 (الخؿً اإلاضٚغي مدمض بً :  424ث ) ونهىص

 (اخمض ٖاقىع :  488ث ) مضح الغؾى٫ ًٟجي لل٣لب ا٦ضاٍع -

مؿغاعة الٛبت*٢لبي بدبها وؿبى*ما صعي ججىص بٗض الُٛبت*للغؾام جغڤب*و ه٣ى٫  -

يب  (مدمض الٗامغي :  485ث ) ؤٖاوسخي مغخبا*بىنىل٪ ًا زلُلتي ٍػ

الٗغبي :  566ث ) مًاث ؾاٖت السّخا٫ الّٟخان*له ٦ُضٍ زغط في هدٍغ بٛحر جىهحن -

 (الٟساع

*ٚحر باَل ٢ىي حكىاٞه*واها قٟذ اإلالُذ  - مٗلىم الكٝى ما َٟى هاع الجٝى

سخي:  243ث ) زالوي مىخٟافى  (الكاَض ؤلاصَع

م٨مىلت اإلاداؾً عخمت*و البىاث بدال٪ ًغخامىا*اوٗمي لي بالىنى٫ واهذ عخمت  -

 (ٞايل:  563ث ) و عخُمى

الٛاػي اخمض :  :62ث ) الباؽ خٟٓىامل٨ىا الُٗٓم مىالي الخؿً*ًا عب مً  -

 (الهاللي

ىع  -  مً صعي باالًام ٞاف مً ًىم ججُجي زىاعي*مً نهىاَا باقت الٗىاعم الٛؼا٫ َػ

 (بىعخُم:  :21ث )

غا - ؼ:  493ث ) مل٨تي ٣ٖلي َػ  (ٖبض الٍٗؼ

ث ) مً اؾغاع الؿُغهج خغوب له صَخه*ظا مخّمً ظضو٫ ُٞه الاؾما جڤؿمذ -

 (مدمض ال٠ًُٗ:  483
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ىا*نلى هللا ٖلُ٪ نالة مكهىصة ًا جاط الىىع ؾُضهامً  -
ّ
 385ث ) نهض الىاع ٨ٞ

 (الُالب الخؿً: 

  مً الًى٪ الٟاًذ َا ٚغبىا زهب*بلؿان الخا٫ َا الٟاْه م٨خىبت -

 (امدمض بً الخاط الدجام:  2:8ث ) 

مً ٞاؽ ٖلىم اعواو*و اَله ظالىا و اصواو ًا َالب واوي*زىص مً واو٥ واو في  -

 (اخمض الا٢ٕغ:  249ث ) جغوي مً واوواو ختى 

*ٌسخابه ٖىترة في خىمت  - مً ٢ا٫ الٗاع ما ٤ًُُ ٌكالي بحن الؿغوث بدماٍع

 (مدمض الكغ٢اوي :  692ث ) الڤداع

اب - ث ) مً ٢ٕغ الباب بالهض١ م٘ مىالٍ عاح في ظىابه*ؤَال و مغخبا بدبِب الَى

 (ٖبض الؿالم بىاوي:  267

ً*ما ٧ىي مً هاع الخؿًمً ال هٓغ بىاث البهجت ما ٖى٤  -  الٗىاعم ما قاٝ الٍؼ

 (مدمض بً الخؿً اإلاضٚغي :  424ث )

ام*ما ُٞه َُاظت ًا ٦غام - مت:  689ث ) مً ال يهىي خؿً الٍغ  (ٖلي ولض ٍع

ي ٖلى الؼمان ال بض ٌٛضع به*و الضهُا ما جضوم ال جامً ٞحها -
ّ
اخمض :  :65ث ) اإلاى٧

 (بً البهحر

سخي ولب٤ُ اإلاٗجىمىالي الخُٟٔ ألامحر  - اٞل  (مدمض الخمغي  : 324ث ) ؾلُاوي*طوقي ٞو

ض خملي ًا الڤٍى صاوي ما بيَّ  - ّٗ اخمض ولض :  647ث ) مىالي ٖبض هللا بً اخمض*٢

 (ماما

 (مدمض:  415ث ) محر الٛغام في نٟاقي -

مُالص٥ ًا الهمام ًا الخؿً الشاوي*ب٪ يهخ٠ قٗب٪ و ٣ًى٫ حِٗل في خٟٔ  -

 (ٖبض هللا الٗلىي مدمض :  425ث ) الامان

 ن
م حٗىص ؤمت الهاقمي*ؾُضها عمًان الؿالم - :  696ث ) هاصي قهغ الهُام*لل٨ٍغ

 (مدمض البكحر باخماص ٧ىجه
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مدمض :  341ث ) هاصي و٢ذ ػمان الجزاًه*ًا مً َّىاٍ زاٍَغ مً اقىا٢ه -

 ؾغابت() (السغقىفي

ال اها ٖكذ اللت بىصواح  - غا ٍو ال همىث بي مهباح الىلٗاث*َػ حروهاسخي ٍو ث ) َػ

 (امدمض بً التهامي:  372

هاولجي زمغ ال٩اؽ*و اٖخ٤ ًا ؾاقي مهجتي ب٩ل ٦ُاؾت*ٖلى الهضع هغقٟها  -

 (اخمض بً ٖلي الض٧الي:  84ث ) جى٨ِـ*جدذ ُٖىن الجرظِـ

ث ) هبضا بؿم ال٣ضًغ الغخمان الغخُم*و ههلي ٖلى الىبي البكحر زاجم الاهبُا -

 (ؤخمض الٟغان:  568

ُم*الخؿً الشاوي هبضا بؿم٪ ًا  - م*ؤهذ الٗاَي الغخُم*مىيذ ٖلُىا بالٖؼ ٦ٍغ

 (مدمض الؿُٗضي:  599ث ) الُٗٓم

 (الٗغبي:  499ث ) اهتي الي ونال٪ َى ٦جزي*ٖالجُجي ًا قمـ اَل الجما٫ ٦جزة -

ان*َى ُٖض الٟغح بالضوام* - ىا مل٨ىا و قٗبه بُٗض الٗغف في الاَو ُّ ونهخٟىا  هد

 (ٖلي بً الكٍغ٠:  58ث ) ُٞه ٧لىا و جب٣ى الاًام ػاَغة

م الُام*ا عاخت ال٣ٗل و ظؿام*ؾىص الىُام*٣ٞتي ًا ولٟي  - ههغ هللا بها٥ ًا الٍغ

ى٪ جمُم ام*ٍػ  (مدمض الُاػغي:  653ث ) ٖلى ظمُ٘ الاٍع

-  ً ام البهجت الازُاع*بالهُبت والٍؼ ههغ هللا بها٥ ًا ٚؼالي ًا مً ٣ٞتي ٖلى ٍع

 (مدمض الُاػغي:  653ث ) والهٛغ*ؤ جاط ال٣انغاث الٛؼالت َامى

-  ً ههغ هللا بها٥ ًا ٦ما٫ ؾغوعي ًا عاًت الىهغ ّٖغاى الٛؼالن*ؤ مهباح الٍؼ

 (امدمض الكيخىي :  618 ث) عايُت*ًا ٢ىث الغوح نى٫ ببها٥ الؿاوي

جها بىناعم طّباح*ًا  - اههغوا طابل الاإلااح*جاط السىصاث َىُت*صام هللا ظما٫ ٍػ

انمدمض بً :  46ث ) تهلُل الؿلُان  (ٍػ

 (امدمض الكلُذ:  617ث ) اههغوا الؿالبت ٣ٖلي َامى -

مدمض  : 653ث ) اههغوا ال٣انغة الٛؼا٫ الباجى٫*ا٦دل الٗحن الباَُت اإلا٨مىلت -

 (الُاػغي

ىي ومغامي* -  اههغوا مهباح هُامي*ٖاٌكت اإلاال٨جي ٖاٌكت ًا بىخغام*ٖاٌكت َػ

 (مدمض ؤحجام:  235ث ) ٖاٌكت ٍْغ٠ الاؾم بها ؾٗضي ؾڤام
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ىي و مغامي*ٖبلت  - ى الىُام*ٖبلت َػ اههغوا مهباح هُامي*ٖبلت اإلاال٨جي ٖبلت َػ

ٟت الاؾم بها ؾٗضي ؾڤام  (مدمض ؤحجام:  235ث ) ٍْغ

ً و البها و الخؿً اإلا٨مى٫  -  اههغوا ًا الاب٩اع ٖاعمي بىصواح ًُٞلت*نالذ بالٍؼ

 (ٖال٫:  4:5ث )

ُان*طاث الخؿً  - ٟت طابل الٖا ام الٍٓغ الٟخان*ولٟي الٛؼالت اههغوا ًا الاٍع

م الخاظبت  ( اصَعـ بً بىقُٗب:  244ث ) َىُت*مىالة الكامت و زا٫ في زضوص الٍغ

ام ٖاوسخي مً نهىاَا عاخت ال٣ٗل و مغاخت الابهاع*مىالحي  - اههغوا ًا الاٍع

 (مدمض بً اإلا٩ي:  55ث ) حؿخاَل الىهغ*مكمىم الباعػاث ولٟي ٦ّبىعة

ٕىهُلب عبىا ًخالًم ظمعي*م٘ الخبِب  - ؤخمض بً :  84ث ) الي نهىي في م٣ام مٞغ

 (ٖلي الض٧الي

ام*ب٪ اإلاُمىن ؾ٣ام ًا ولٟي ال جخٗامى*لُّجي  - اوٗمي بالؼوعة إلاغؾمي ًا باقت الاٍع

 (مدمض ابً البساعي :  9ث ) عوحي و عاختي في ونىل٪ ًا ٞاَمت

ا و الي مغو م٣ٗل*ٌكٕغ في نالة  - هُٟض٦م ؤ خًغة بها بال ٞكاعة*في ال٨خب زبَر

 (ًىؾ٠ بً امدمض:  658ث ) اخمض باهج اإلاىاعة

ا ؾ٣اجه - :  31ث ) اهىاع َال٫ زلى١ الخؿً قغ٢ذ*اٚهان خُاجىا بامُاَع

 (مدمض بً خماصي

٪ ٦الٍو الضظاط -
ّ
:  266ث ) هىى ؤ زاها مً خظاها ٨ًٟا٥ زالم*ًا الڤغفي مس

 (مدمض بً الُُب بً ٖبض الؿالم بىاوي

:  266ث ) ال ًىٟٗى٥ مٗاها ًا السى ٖباعط هىى ًا زاها مى٪ في البالص باڤاط*و  -

 (مدمض بً الُُب بً ٖبض الؿالم بىاوي

 ه
َاث ًا ؾاقي ٧اؽ الغاح*عاصٝ السمغ ٖلى الخًغة و وڤٔ الي َاًذ*٦ب للؿاقي  -

ذ  (ٖبض الؿالم هُٟى٠:  471ث ) باف ًٍغ

َا اها في خما٥ خىػوي ًا َه في طً٪ و َاطي*ؤ مدمض واهذ قُٟٗىا ًا عؾى٫  -

غوي:  376ث ) هللا  ( الٗغبي الَؼ
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ذ الهىي و خغ٥ ٚهجي مً الىىم باؽ - اخمض بً ٖلي :  84ث ) َب ٖلي ٍع

 (الض٧الي

*و ونل ختى لٟاؽ زم ناب  - َظا بّغاح و مصخى له الخماع*مً البهجت جّب٘ ؤزاٍع

عيڤالٗباؽ ال:  584ث ) ازباٍع  (َغ

بً :  :3ث ) َظا شخا٫ ًا مىهىعة*ما ٚىمذ ػوعة*ٖالججي ًا ؾغاط بهغي  -

 (بً عيىان:  258ث ) (عيىان

َظا ُٖض ؾُٗض ُٖض مُالص يُا الاَظاب*ُٞه و في اعبٗحن ٖام ؾُضي عاخت  -

 (ٖبض اإلاال٪ الُىبي:  657ث ) ال٣لىب*مل٪ اإلاٛغب ؾُضها مىالي الخؿً

ل ب٣غوهه - ِّ :  563ث ) َظا َى الُٗض ًا ناحي ڤّبل*و الٟلـ ٍٚغب و ال٨ب

 (ٞايل

ث ) جؼوعوي ًٟجي َى٫ ٦باسخي*ًا الٛؼا٫ ٖبىف َؼوي وخك٪ ًا زىاعي*امتى ختى -

غوي:  376  (الٗغبي الَؼ

ُ٘ ٖا٦ٟت في ٖباع١*خاهُت في  - ً نبُٛت الاعما١*في بؿاٍ ٞع َلذ َال٫ الٍؼ

 (امدمض الكغ٢اوي :  5:9ث ) خلى٫ اؾخبرا١

 و
م*و الازالم والخب والُاٖت*صًما للمل٪ الُٗٓم* - ؾُضها  واظب ٖلُىا الخ٨ٍغ

 (مدمض ٚغبي:  552ث ) الخؿً الشاوي

:  262ث ) واظب هٟغخىا و وؿٗضوا بؿُضها*مىالي الخؿً ناخب الهىلجان -

 (ٖبض ال٣اصع الباللي

واف الؿال٠ ًا اَل الهىي جِب٣ى ج٨ٟحرة*َظا ٚحر ٞجىع*٠ُ٦ جىاسخي م٨مىلت  -

 (الخمحري :  328ث ) اإلاداؾً ختى هخٟاجه

 مهىهلت ما باقي ج٣اعواف اإلاُمىؽ ٌكابه ال٣اعي*ؤ مً بػى ٌٗاعيجي بالجبهت  -

 (ؤبىب٨غ خغ٧اث:  315ث )

 267ث ) و الهالة ًٖ زحر اهخاجي*يُا اٚىاجي*ؾُضها مدمض مً ظاها بٗؼ وهجا -

 (ٖبض الؿالم بىاوي: 
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:  488ث ) ونل الخبِب للمدب ُٞه ألاظغ*هىع الخبِب ٖم الباصي والخايغ -

 (اخمض ٖاقىع 

وّنُه ٖلُىا الا ههغجه وؿٗاوا السحر و الًٟل في ؾاٖاجه*مىالي الخؿً   -

 (ٖامغ بً ًدحى اإلاهُاوي :  679ث ) الصجُ٘ به ًؼولىا الا٦ضاع

ىب قٛالها مٟخاخه*ًا الخاٖب مً ٚحر ٞخىح*باب اإلاُٗا  - و لؿىن ؤَل اإلاَى

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي :  611ث ) مٟخىح

ال همىث بي ُٞىمت*اللت  - ام*ػهي للٗك٤ُ ٍو الخىعٍاث الهاًلت ٖلى الاٍع

ؿىلي:  368ث ) اعؾامه*ًا باقت اليؿا ُٞىم  (ٖبض هللا الَغ

 ي
-  ً ام و الٍؼ م بىؾال٠ ٦جزة*اللت مً نهىي جاط الٍغ ًا بىاث الخىمت اههغوا الٍغ

 (اصَعـ بً بىقُٗب:  244ث ) اإلا٨ىىػ 

بىهجالث*ٖؼ بىاث الجُل الي ًا بىاث الخىمت اههغوا ال٣انغة عوح الظاث*مال٩ي  -

 (مدمض هاصر:  465ث ) ؾباججي ٞىػٍت

:  575 ث) ًا بىاصم جىب إلاىال٥ خ٤ و اخخا٫*للمىث ػّوص هٟؿ٪ الػي َىاَا -

 (بىقُٗب بً الٗباؽ ٞىاهت

اخمض بً :  :65ث ) (ؾُض الٗغبي:  498ث ) ًا بىاصم هىنُ٪ ٖلى اللؿان خضًه -

 (البهحر

ال٣مغ و الىؾىان*جخًاصوا بشالزت والغابٗت ٚؼالي ًا ابً اّما قاَضث الكمـ و  -

غا  (بً خ٤ُ٣:  32ث ) َػ

ًا ابً َكام الؿلُاوي*نى٫ اُٖا٥ هللا الىهغ ًا اٖؼ اإلالى٥ مىالي ٖبض  -

 (ٖؼوػ:  4:3ث ) الغخمان

ً نلُىا ٖلى اإلابروع*ٖلُه نلُىا نالة جمخي ظمُ٘ الاوػاع - :  653ث ) ًا خايٍغ

 (مدمض الُاػغي

ان*ًا الي ظٗل٪ الغخمان في اإلا٣ام الٗالي*ًا الكٍغ٠ الٛالي ًا الخامي خمى  - الاَو

 (مدمض صاصي:  345ث ) الخؿِب
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ض بّي في صاع صون ٞخاعة*ًىم  - ُّ ًا الخًغة اؾمٗىا ٢ىلي هُٟض٦م بما صاع الٟاع*ب

 (ًىؾ٠ بً امدمض:  658ث ) ُٚب يضٍ اٖؼ ال٣ٍُى ٖٟاعة

الٗالم*الىظُبت بضع الخام*صوخت ًا خًغة اههغوا جاط البها ٚؼالي ٢امت  -

ً اللت قامت ذ:  617ث ) وؿامي*باإلاداؾً نالذ و الٍؼ ُّ  (امدمض الكل

:  :3ث ) ًا صازل للبدغ الا جىجم ج٤ُُ*شخا٫ صزلىا ٢بل٪ في ؾىاخله ٚغ٢ىا -

 (بً عيىان:  258ث ) (بً عيىان

مً ال ًىام ًا صاع الٗؼ والٗىاًت والاؾغاع واإلا٣ام الُٗٓم والهُبت و الجىص*وّص٥  -

 (بً الٛاػي :  92ث ) الجلُل الؿخاع بالهمت وال٣بى٫ والهىلت واإلاجض

اى ههِب ّٚضاع -  ًا عاوي نُٜ جغاظم اقٗاعي*ٖلى خ٩اًت الظًب الي عبِذ في الٍغ

ذ:  617ث ) ُّ  (امدمض الكل

 (هبُل الجاَي:  695ث ) ًا عب ز٠ٟ ما هؼ٫*قاُٞجي مً الايغاع -

اٞت*الها - ُّ م في لًا عبىا ال٠ُ بال٨ خحن والُلبت والٗامت م٘ الاقغاٝ*ؤمخي اوػاَع

 (ِٗلڤالُاَغ :  589ث ) الضهُا ًىجاوا مً خؿاب ال٠ُ٨

 (الٗباؽ الخغاع:  312) ًا عبي ب٪ ل٪ حؿتر ُٖبي*وطهىبي بجاٍ ًٞل٪ ًا ٖالي -

 (بىظمٗت:  218ث ) ًا عبُ٘ ما انٗب ٞغا٢٪ -

اع*ٞحهم هٟضًىا - ّٟ الشاع*بجاٍ الٗغبي َه*هللا  ًا عبي ٖحن اإلاىمىحن و اَؼم ظِل ال٨

 (بً ٞايل:  96ث ) بىهغ ٖالم الىبي و ًجهؼمىا الٟغوؿُحن

مت ال٣بر والا٦ٟان - ٖبض الغخمان :  491ث ) ًا عبي ٧ىن مٗاها*في نهاع البٗض ٚو

 (مىلى الٗىصة

ِ في الضوا - ُّ  (امدمض الٗىاص:  544ث ) ًا عبي ل٪ هىاصي*و ٖلُ٪ وٗ

م ًا ٚجي ًا  - ت*هُلب عبي ًا عبي ًا ٦ٍغ ٟٚاع*جازظ خ٣ي بجهاع*في الؿاع١ لي ظىٍى

ٍٟغ
ّ
 (مدمض بً َاقم:  286ث ) ؾاع١ الجىاوي ٖمٍغ ال َ

غة - ٖبض :  526ث ) ًا عؾى٫ هللا ل٪ بالهمىم وك٩ي والُٗىن تهُل وهىاظلي ٍٚؼ

 (الغخمان الٗلىي 

ت*اه٩ي ٖلّي ٧ل خؿىص - ُّ ت*عوٝ لّي صون زٟ امدمض :  618ث ) ًا ع٢ُت الٗظٍع

 (الكيخىي 
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جي هغجاح ًا مؿٗىصة -  ًا عوح عاختي ًا ٢هضي و مغاصي*ًا ولٟي الٛؼا٫ ؾاٖضة*ػوٍع

 (بً مىسخى:  68ث )

اًب - :  477ث ) ًا الؿاعي لؿُضي بىقُٗب ؤًىب*ابً ؾُٗض البىصالي ٦ّمل الٚغ

 (مدمض ن٣ا٫

ان*ًا مً في ؾىاله خحران*ال جضَل خحن هُى٫ ل٪ في  - ًا ؾاًل ًٖ َظا الاَو

 (ٖبض الىاخض الهظلي:  627ث ) ظىابي

:  386ث ) ًا ؾغوع ال٣لب و السحر ًا ؤم السحر*ال جهجغي مدبىب٪ ٞاڤضي او٧اٍع -

 (الُاَغ

:  396ث ) ًا الكٗب الىفي َظا ُٖض ما اخالٍ*ُٖض ٖغف السامـ ه٣ُمىا هؼاَت -

 (غاعي ڤٖبض هللا ال

 (ٖبض الؿالم البًُاوي :  289ث ) ًا َلٕى البضع اإلاىحر قاع١ ًىحر -

غة ًا قاعص الٟٗاًا  -  (الظَبي:  358ث ) َلٕى الَؼ

ذ ؤبىصال٫ َامى ًا الٗظعا - جي ٞا٢ضي عؾامي*ب٪ هنهى و هٍغ مدمض :  653ث ) ػوٍع

 (الُاػغي

ًا ٖاق٣حن نلُىا ٖلى اإلاضوي*مدمض اإلاًٟل ؾُض الابغاع*نالجه ٖخ٣ُت مً  -

اف:  :5ث ) نهض الىاع ّٗ  (بً خمضون بً م

م جضخي الاإلااح*ٖحن الغخمت عوح الغوح*َه زاًا ٖكا١ بمام اإلاالح*نلىا ٖلى  -

 (الكُٗبي:  619 ث) الاعؾا٫

بىا*و ظبا٫ الصخغا هباوا ٚحر الٗٓماث - ُّ :  32ث ) ًا ٖلي قٝى ظبا٫ الٛغب ٚ

 (بً خ٤ُ٣

 الكضاصًت() ًا الٛابِ في الضهُا عا٥ ٚحر مٛغوع*ٞحن هبِىا اإلاهُٟى م٘ اصخابه -

 (بً ؾلُمان البضوي :  663ث )

 : 312ث ) اَىا٫ الٟاهُت اؾخسك٘*قٝى للخُت مً ٦دالها بُايذ ًا الٛابِ في -

 (الٗباؽ الخغاع

:  312ث ) ًا ٚابُحن في الٟاهُت ؤم الؿُاث*اٚىمىا ػماه٨م ٢بل ال ًٟىث الٟىث -

 (الٗباؽ الخغاع
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:  312ث ) (221ث ) ًا ٚاٞل خًغ بال٪*ال جامً في صاع الٛغوع اؾم٘ هىنُ٪ -

 (الٗباؽ الخغاع

ًىؾ٠ :  658ث ) الخجاوي*ي٠ُ عبي ناعزجي ًا ٖىاًتي مىالي اخمضًا ال٣ُب  -

 (بً امدمض

 (الجاللي الٟغان:  569ث ) ٖغوبي() ًا ٢ىي ًا ُٖٓم ًا قافي الايغاع -

م الُب٘ اإلامضوح بالضوام بحن الاهام*اللبِب ألاصًب وٗم ال٣ُٟه الؿُض  - ًا ٦ٍغ

 (اصَعـ بً بىقُٗب:  244ث ) ٧ىالن

بالسالزل و زض و زا٫*٨ًٟا٥ مً الخىسا٫ قٝى الصزالي ًا الي ظغخذ الاصزا٫  -

م السلُلت ب:  359ث ) ٖالجُجي بىنىل٪ ًا الٍغ  (ٖبض الؿالم الظٍو

 (اخمض الكيخىي :  618ث ) ًا الي ػاًغ َُبت*َا٥ الؿالم هلل*للمًٟل عؾى٫ هللا -

ًا الي نلذ ٖلى الاب٩اع*بالبها و الخؿً اإلا٨مى٫ ًا ؾغاط ابهاعي*وانل عؾامي  -

غاًا   (امدمض الكيخىي :  618ث ) َػ

ًا الي ونِخ٪ و ال بُٛذ حؿم٘*ما لىصهُ٪ ٖلى ٢ى٫ الهٟا نما٦ذ/جىب مً  -

 (ؤبى هجُل:  225ث ) اللخُت بٗض ٦دالها بُايذ ٝلهى الضهُا الٟاهُت اؾخسك٘*قى 

ث ) ًا اإلاال٪ ٣ٖلي ب٪ الا٦باص اوكىاو*ظىص بامُاع٥ لى اٚهاوي ًباث عاوي  -

 (الٗغبي:  498

ٖلُ٪*ًا خبُبي ٢ىث الغوحًا  - خؿً ابً  : 6:ث ) اإلادبىب اإلااحي*الهالة و الؿالم 

 (ق٣غون

ًا مغڤىمت الىقام*و السا٫ في ْل الكٟغ مدخمي و الكامت *قٝى مً خالي ال  -

م ب:  359ث ) وٗضم*ًا مىالحي مٍغ  (ٖبض الؿالم الظٍو

 (اإلاُاعيّٖبى :  497ث ) ًامـ في ٣ٖب الضاط*ل٣ُذ ظىط ُٖاالث باإلاهضة -

ُان الخؿً الي ًىعر الٟىا - الُاَغ :  589ث ) ًامـ ًا ٖكحري قٟذ بااٖل

 (ِٗلڤ

ً ًا الهاصي - :  658ث ) ًا اإلاهُٟى ػاوڤ ُٞ٪ ًا اإلاهخاص*ما هغا مدىت في الضاٍع

 (ًىؾ٠ بً امدمض
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:  526ث ) ًا اإلاهُٟى قٝى لٟا٢تي و يٟٗي ال جسلجي ٢اهِ صون خا٫ مهمىم -

 (ٖبض الغخمان الٗلىي 

 (اخمض بً ٖال٫:  5:6ث ) مً جلىمجي ٧ان حؿا٫ًا  -

*ؾما٥  - *و اُٖا٥ ٦جز و اؾغاع*و زحر٥ جسّحٍر م و ازخاٍع ًا مً خبه وٗم ال٨ٍغ

 (الخاط اإلا٩ي:  439ث ) باؾم اإلادبىب اإلاسخاع

ًا مً صعي في الؼمان ح٠ُٗ و ججُجي نابٜ الاإلااح*مً بها ؾاٖت الاٞغاح*م٨مىلت  -

ً و اإلاداؾً ولٟي الٛؼا٫   (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي :  611ث ) ٞاعختالٍؼ

ً ؾُضي  - ًا مً مٗلىم بالسسا و الجىصة و الُىم ٠ُ٦ ًامـ*ًا ٚىر الؼاًٍغ

 (مدمض بً ألامحن:  8ث ) مىالي اصَعـ بً اصَعـ

 (مدمض الخمغي :  324ث ) ًا اإلاىلى جدٟٔ السلُٟت*بً ٖبض الغخمان لِـ ًسٟى -

َلٗت البضع الؿاوي*٢بِ الٟخان ٌؿٍغ ٔ ألامحر ؾُضها*مىالي خُٟٔ ًٟا اإلاىلى اخ -

 (الىلُض الٗلىي :  533ث ) في سجان

اصَعـ  : 3:5ث ) ًا اإلاىلى ٚىم الغ٧اب للٍؼاعة*لؿُضها مدمض َه الؼ٧ي البكحر -

 (اإلاباع٧ي

ٗت للمُٛىهت عبُٗت*ٖاعمي مً نهىاَا باقت الٗىاعم ًُا هاؽ اَل الهىي اُُٖىا الب -

 (الخمغي مدمض :  324ث ) لها َُٗىا و باٌٗىا

ُم اخٟٓىا مً ٖحن الٗضًان*ًا وٗم اإلاىلى* - واخٟٔ للٗاَض  ًا وٗم اإلاىلى*و ما ٖػ

ُان  (مدمض ٚغبي:  552ث ) ٢غة الٖا

ت اإلاًاب٘ - :  653ث ) ًا الىٟـ ألاماعة مً َىا٥ اعظعي*مً خما٢٪ اهتهاي ًا ٦ٞغ

 (مدمض الُاػغي

ىع*زىط بجىاخ٪ ُٖىع و عف ٧ل صاع - :  :53ث ) ًا الهؼاع ًا ٖك٤ُ عوى َػ

 (مدمض ٖمىع 

:  617ث ) ًا اَل الىىع الىبىي ٦باع و نٛاع*ٖاملىوي بالُٟٗت ًا اَل الًماهت -

ذ ُّ  (امدمض الكل

ٍى الػم*ههبر ختى ًدً عبي عاضخي باخ٩امه -  ًٟىث الخا٫ ال ٚجى و اإلا٨خىب ههٞغ

 (بىب٨غ اإلاؿ٩اوي:  453ث )
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ؾُضها الخؿً*خؿً ًىم الاًمان و الاخؿان اظخمٗىا في الشاوي*الشاوي الاخؿان  -

جي جدٟه اإلال٪ الخؿً اوي*َو  (خؿً ال٣ُٗىبي:  655ث ) مُالصٍ ُٖض اَو

ً ًخماٌـ ؤخُضة - ذ الٍؼ ىاوي:  284ث ) ًىم الخض ٍع  ؾغابت( /الخؿً البٖى

ام -  ًىم الؿبذ زغظذ مً مضًىت ٞاؽ*ؤٖباؽ ناخبي نّبرث ال٣لب ٖلى الاٍع

ىاوي:  284ث )  /ؾغابت(الخؿً البٖى

غخىا هؼاصي ب٣ضوم ؾُضها مدمض او٢اجىا الُىم ؾغها  - اصي*ٞو ؾغ هللا ؤ َىجت ٞو

 (ٖلي بً اخمض بً ٖبض ال٣اصع:  :52ث ) ؾٗاصي

ىاوي:  284 ث) الُىم الُٗض ؤظُىا جباع٧ىا لؿلُان ألاعى -  /ؾغابت(الخؿً البٖى

ان*ؾُضها الخؿً الشاوي ضخي اُٖاوي - :  65ث ) ًىم مبرو٥ بُٗض مُالص ٖؼ الاَو

 (امدمض بً مىسخى

ًىم ان جىفى َه قاع١ الاهىاع*ًهبر مً ٌؿم٘ للهاص١ الغقُض*ولض آمىت مدمض 

 (مدمض بً اخمض الكغ٢اوي :  611 ث) ؾُض ٧ل ؾُض




