
 .(1)خلوف بن لخضر سيدي عند الجفريّ  الّشعر

 .الجلفـة عاشور زيان جامعة فيطـس، القادر عبد: الدّكتور
 :تقديم
رر إىل اجلفريّة القصائد  تنتمي  اجلزادرّي  امللحون ررالشّ  يف القصائد  أن ر من وهي موضاوهائ  يف الّ ينّ  الشاّ

رر ئهر يتنّبأ فيه -قّلته هلى- اجلفريّ  والشاّ رر خيتص »لّرموزا هلى بئالهتمئد مسااتقب   تقع حبوادث الشااّ  امللحون الشاّ
 للّنق  كمطّية األساااااااااالو  هذا يّتخذون أّّنم والواقع املسااااااااااتقبلّية  بئحلوادث الّتنبؤ وهو اجلفريّئت  يسااااااااااّمى بنوع

يئساااااّي   هلى هبئ خيرب وقئدع أيّ  (2)«مغزاهئ ويفامون املرئصااااارون ي ركائ ورموزا إشااااائرات الغئية هلذه مّتخذين الساااااّ
 هن ه من اهلل أطلره مئ بئسااااااات نئ  اهلل إال يرلمائ ال الغيب وأمور الغيب  من اخت س وكأّّنئ ساااااااي ون  مئ اهتبئر

ئحلن  حمجوبون البشاااار إنّ » خل ون ابن تربري ح ّ  وهلى حمئلة ال يقع ك مئ ألساااانتام هلى فيضااااع هبئده  من للصاااّ
 احلروف هلى -أحيئنئ– اجلفر قصاااااائد  وترتم  (3).«والية أو نوم يف هن ه من هليه اهلل أطلره مئ إالّ  الغيب  هن

 يف مح ان صائح احلمي  هب  البئحث ويرى املساتقب،  يف تأيت أوحوادث غئمض  شاي  توضاي  هلى للّ اللة كرموز
 احلروف بأنّ " حلرالّ ا احلساااان ألب" واألخرى هربّ  البن واح ة ومرئنيائ  احلروف سااارّ  يف لرسااائلتن وحتقيقه تق ميه

 برلم كذلك ويسااّمى بئلّ اللة  مسااتق،ّ  بنئ  هي حيث من احلروف هن فيه يبحث هلم وهو اجلفر  هلم من فرع»
 من نوهئ ئطنّيةالب الفرق برض ي  وهلى الرلم  هذا أضاااحى وق  انقراضاااه  إىل الرئمل حوادث تررف ومنه الّت ساااري 
حريّة املمئرسااااة  صاااا،وتتّ  األكوان يف وساااائرية األمسئ   يف ساااائرية وأساااارارهئ احلروف أنّ  الرلمئ  برض ويرى (4).«السااااّ

وفّية والّتنجيم  والفلك بئلّروحئنّيئت ة دالالت هلئ احلروف أنّ  يرون والصااّ  بئألساارار املشااّرة ساا احل اهلل أمسئ  يف خئصااّ
 بئلوجود نصااابئغائا قب، اإلهليّ  للرلم البسااايطة احلقئدق يف ت من هن هم واحلروف مطلو   ك،ّ  هبئ وينئل واخلواصّ 
 يف واملسامّيئت األمسئ  سائدر يف وكذلك :»احلرالّ  يقول كمئ املتصاّوفة كتب يف مب وثئ الرلم هذا أسارار وجن  الريّن 
 انتفئهائو  إدراكائ يف املساااااّمى ذلك يف األّمة تلك أحوال ينئساااااب مبئ احلروف من اسااااام ك،ّ  خيتصّ  الّلغئت مجيع
يئسيّ  االجتمئهيّ  للّنق  كمطّية اجلفر أسالو  ويّتخذ (5).«به  اهلل يابائ غيبّية بةه هن صئدرة مستقبلّية  برؤى والساّ
ئحلن هبئده من يشاائ  ملن  هليّ  بن حملم " بريال  اجلفر مفتئح" كتئ  اجلفر يف ألفت اّليت ال تب أشاااار ومن. الصاااّ

 .  ب  رة املتصّوفة يرتم ه  (6)الّسنوسيّ 
وفّية الطّرق أصااااااااااااحئ  أنّ  ويب و  جلفرا كتئ  هن يت ّلمون حيث البئطن  هلم بأف ئر متأثرون الصااااااااااااّ
نوسااّي   ومساااتودع لبئطنا هلم مصاائدر من ويرتربونه الغموض  وك ري بئلّرموز  يرجّ  اّلذي الرجيب ال تئ  هذا للسااّ
 من وورثتام األنبيئ  ئهب اختصّ  اّليت األسااااارار من» بأنّه للجفر هربّ  ابن مفاوم رحلته يف الريئشااااايّ  وأورد ألف ئره 
رر (7)«ال م،  الرئرفن رر وهئ  كئن امللحون والشاااااّ ابّيةا املنئطق ويف خطئبه  تنئساااااب لغته ألنّ  اجلفريّ  الشاااااّ  لساااااّ
 أوردهئ الغرض  هذا يف األوىل البذرة كئنت اّليت اجلفريّة القصئد  أشار ومن .الّنش  اسام اجلفر هلى يطلق واجلنوبّية
" دواجيّ  جلول القئدر هب " البئحث أوردهئ وقصااي ة  (8)"الرشاارا هلى وارضااو الّنبّ  هلى صااّلو" قصااي ة يف سااونك
ئهر ومهئ (9)"اجئيه تقراو مئ اللي نئس يئ" هي  بّ النّ  هلى صااااالو" األوىل القصاااااي ة ففي. خلوف بن األخضااااار للشاااااّ



 منائ بر هئ  مئ إىل ريّ اهلج هشاااار ال ّئين القرن من ابت ا  وإفريقيئ  املغر  بب د يقع مبئ يتنّبأ" الرشاااارا هلى وارضااااو
 :األبيئت هذه

 والالم الميم بين والطراد الهول اإلسالم   وتشوف من كثير سبته ببالد تفنى
 واالنكاد الهموم هذه وتزول اعداد        تبرا بالقرون القرن عشر اثنا أول

 والصيام والصالة والزكاة لالسالم            بالذكر تعود وهران اهلل بإذن
 واالثمار الزرع من األسعار جميع واأليتام        ترخس للغريب الرحمه وتعود

 للكفار ثانيا ترتد إسالم غوار          وشي كالنمل البحر من تجي طامة
 األوالد مع والنسا ضاجه اجناد        والرجال يا والعرب األتراك قوم ويجوك

 االمحان من تروا ما الزمان األوزان         آخر لذو أفهم قولي سمعت من يا
 الخزيان عساكر الجزائر على بالطغيان              تخرج تجوز المعاصي أهل تولي

 العباد تقحط القول ذا تمام القدر               بعد وقبن ميم الكالم هذا
 وبوحا الحديث ذا قولى أثر على محمد             وهران بالد من حدها نوريك

 يطرا ما تشوف بعدك خلوف بن الروحا         يا هذه وخذ ربي تقول حتى
 والقرآن والمحاضر والعمل كشرا            بالعلم ترى ما وسرور فرح وتعود

 رنان وسوقها تولى من اآلذان          واطعام مساجد في غايطين ورجال
 أسرا مكبل اإلسالم من قليل تديوادرا               أعلم هو ربي اهلل بإذن

 غمرا في ثما كثير طراد والقهرا            ويوقع الهالك في باقيه والناس
 كثيرا هموم ترى عمرك تطول كان فترا             لو ال الرصاص مع يخبط والكور
 التدابيرا صاحب بك وقوتي الخيرا          حولي أهل تغيب المعاصي أهل تكثر

 الجرا في الدال زيد أتره على تزفرا           واليا ومحيرق والمدافع بالبومبه
 الخضرا لتونس حتى الكشرا            لطرابلس ترجع شهرين نحو تبقى

 م ينة إىل  ماإلسااا ويرود األفراح  وتساااود واألحزان واهلموم املصااائدب بزوال الشااائهر يتنّبأ القصاااي ة هذه يف
 أرضااائ يف ري وني حيث اإلساابئيّن  االسااترمئر يأتيائ أن إىل الّتجئرّي  والّنشاائ  للرلم منئرة كرا هئ وت ون وهران 
 من ليحرروهئ راكوأت هر  من لنصاااااااارهتئ يابون رجئال اهلل يقّيض ثّ  خرياهتئ  وينابون ساااااااا ئّنئ ويرّذبون فساااااااائدا 
 براثن يف قطتساااااا مّ ة وبر  الّنئس  وتتآخى والرروش القبئد، وتتوّح  واالسااااااتقرار  األمن يرود وبر هئ اإلساااااابئن 
ّر  وي  ر اخلري فيق،ّ  واملرئصااي الفساائد  وسااواحلائ  وهران لىه اهلجوم ليرئودوا الظّروف هذه اإلساابئن فيسااتغ،ّ  الشااّ
 هلم ىويتصااااااااا ّ  أخرى  مرّة اجلائد ويرلن فتئكة  وقنئب، وأسااااااااالحة م افع من كبريين وهتئدا ه ة مرام حئملن



لطئن لم يرود ثّ  واجملئهة  القحط ينتشااااااار ذلك وأثنئ  شااااااارين  ت وم طويلة  مرئرك يف حمم  السااااااّ  بئنتصااااااائر الساااااااّ
 .وتونس وطرابلس وتركيئ هئّمة اجلزادر يف االستقرار ويرمّ  الّسلطئن 
 هبذه لر دا فِئرتبئ " مقّي " وجمموهائ الّ ال اليئ   القئف  امليم : هي حروف أربرة اسااااااااترم، اخلتئم ويف
 ثئبت ورقم مرّن  بر د حرف ك،ّ  يقرتن حيث  (11)األجب يّة ج ول تأثري إىل يرجع وهذا مئ  شااااي ئ يرن احلروف

 برقم مقرون والّ ال  11 برقم مقرونة واليئ   111 برقم مقرون والقئف  41 برقم مقرون فئمليم. غريه خيصّ  ال
4. 

ئهر يورد ومل مؤّرخة غري القصااااي ة وهذه  ئألح اثب ترجّ  أّّنئ إالّ  نظمائ  ساااابب هن تلميحئ أو إشاااائرة الشااااّ
 . اجلزادريّة الّسواح، هلى ئينّ اإلسب ل حت ل تؤرّخ اّليت الّتئرخيّية املصئدر حسب فر  وح ثت هبئ  تنّبأ اّليت والوقئدع

 املرئصاااااي ك رة نم الّزمئن آخر يف سااااايح ث مبئ فيائ يتنّبأ" اجئبه تقراو مئ اللي نئس يئ" ال ّئنية والقصاااااي ة
 هليه لّلها صااااّلى الّرسااااول أحئديث من اسااااتقئهئ ق  وي ون اآلخرة  ونساااايئن الّ نيئ حبّ  يف الّنئس وأحوال والفسااائد
 : فيقول وه مئهتئ  الّسئهة حول وسّلم

 مسقمه وال مروه معاه وجايه           ما تقراو ما اللي ناس يا
 والحسد والجور والخدعه يرتمى                الكذب والهيه هنا والشريف

 الجدود أذن على والحال شاو بالشهود            قريتها الجار في والنهب الغتبه
 والكرود الهم في الشرفه بنت الوجود           فتاة في وخوه عشره الثالث قرن

 ينكروا لهواك وغدا ليهم يشبروا            يوم اال األسواق في والنسا
 والحفان واليجره الربا تابعين           والسدود  بالغش مالنه القلوب

 البالد في الحكمه غيروا الخديعه السجود           أهل وقت الجوامع في الخديعه
  يعود ما تشوف راقب للقرود          الخلوفي تمثيل الضحك مشمتين
 النسب مشرف المال صاحب عمود        يعود بال خيمه الركايز غارسين
 حياء ال عز ال حشمه ال وقر عاميه            ال والقلوب يشوفوه بالعيون

 جايه للناس راهي سره يا الكرام           الهموم أهل يا جبرتو عظيم تاريخ
 خاويه سجره معها للحضر          والشرف اليوم جات الدنيا عقبت

 والصياح بالصوت الفحشا والشباح          مالكيين المال صرف على متعاندين
 حافيه الجار دون من حافيه         المسنه تعود المقبل في وسيوفهم

 الشرع في أمره الكرسي الخمر        وارثين أهل تقوى األميين يعظموا
 حساب بال حق الساعه تقريب صافيه            خذ قلوب ال يوالم حديث ال

 



 الّ نيئ حبّ  يف املساااالمن وأحوال ومرئص  آثئم من الّزمئن  آخر يف حي ث مبئ فيائ يتنّبأ القصااااي ة هذه يف
روي هليائ  ترت ز أهم ة ب  كئخليمة دينه أمر هن الغئف، املساااالم يشااااّبه حيث اآلخرة  هن والغفلة ئهر تحسااااّ  الشااااّ
 ينتشاااارو  األصااااي، وياّمش املئل صاااائحب ويرظم يشاااارف املساااالمن  أمور انقلبت وكيف الّزمئن  أحوال سااااو  هلى

 الفتئة ويشاااااااااّبه والغيبة  والّناب الظّلم ويشااااااااايع والوقئر  احليئ  ويغيب والّنفئق  بئل ذ  ي ون والّترئم، اخل اع 
ريفة جرة الشاااااااّ  الّتفساااااااّ  ّلائحم حي،ّ  الفئضااااااالة القيم وبذهئ  أح   هبئ ياتمّ  وال أح  هبئ يأبه ال مثئر  ب ون بئلشاااااااّ
 بئنتشاااائر وتنّبأ. والّلغو الفواحش يف املئل وتضااااييع الّتزيّن  إالّ  هلنّ  َهم   ال ال ّدي املتربجئت الّنساااائ  بريئدة األخ قيّ 
ليم االهتقئد بغري والّظاور واخل اع بئلرّبئ والّترئم، املساالمن  بن والبغض احلساا   شااأن يرتفع كمئ ملساائج  ا يف السااّ
 .الّسلطة يف الرليئ املنئصب هلم وتوك، اخلمور ومترئطي األمّين

ئهر تنّبؤات إنّ   صااااّلى ولالّرساااا أحئديث من ذلك هلى اطّلع أنّه ويب و أخرى  أزمئن إىل زمنه جتئوزت الشااااّ
رية وساااّلم هليه الّله  الّذواكر يف راساااخة لقصااائد ا هذه وظّلت شاااررّي  قئلب يف فوظّفائ الّ يّن  والرّتاث الّنبويّة والساااّ

 .جي، بر  جي  الّشرريّ  املخيئل وحيملائ الّشربّية 
رر يف جً ا قليلة اجلفر أشاارئر أنّ  واخل صااة رّب ا الّتربري يف موجود أك رهئ وأنّ  امللحون  الشااّ  شاا ، هلى لشااّ

 األوليئ  ألساانة هلى يأيت برضااائ املسااتقب،  يف تنبؤات تتضااّمن ألغئز شاا ، يف تأيت وأحيئنئ ونصاائد   وح م أم ئل
ئحلن  هفويّة تأيت الغيب  من األساااارار برض ووهبام اهلل  اصااااطفئهم اّلذين األحوال أصااااحئ  الّ راويش أو والصااااّ

 لتنبؤاته سيؤسااااّ  أن" خلوف بن األخضااار" اسااااتطئع فق  هذا ورغم. مساااتقب  تقع أح اثئ وتسااااتقرأ ألساااانتام  هلى
  .اإلهليّ  الّسرّ  نم القبس هذا هلى وأطلرام املنحة هذه اهلل وهبام اّلذين والزّاه ين الّصئحلن أح  أنّه حب م شررا
 :اإلحاالت-
ئهر هو -1 ريف  هيسااااى بن اهلل هب  بن ل ح، الشااااّ  الّتئسااااع لقرنا وهئش مبقراوة  اهلجريّ  ال ّئمن القرن أواخر يف مول ه كئن الشااااّ

 الّ يوان  يف خلوف  بن راألخضاا سااي ي ترمجة ينظر للتفصااي، وسااّلم هليه الّله صااّلى بئلّرسااول الّتوساا، يف قصاائد ك رية له للاجرة 
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 غر  امل الرّبئ   املغربّية  اململ ة أكئدميّية مطبوهئت األّول  اجلز  من األّول  القسااااااااااام امللحون  مرلمة الفئساااااااااااّي  حمم  - 2
 .39: ص م 1986-ها1416

 .331: ص ت  د لبنئن  بريوت  الررّب  الرّتاث إحيئ  دار املقّ مة  خل ون  ابن - 3
 احلمي  هب  وحتقيق تق مي رسئلتئن  األّمم  مجيع ألسنة يف ال لم موادّ  احلراّل  احلسن وأب احلروف  سرّ  هراّب  بن الّ ين حميّ  - 4

 .16: ص ت  د مصر  القئهرة  للرّتاث  األزهريّة امل تبة مح ان  صئح
 .53 :ص نفسه  املص ر  - 5
 .م1859-ها1276 سنة املتويف الّتصوف يف الّسنوسّية الطّريقة مؤّسس الّسنوسيّ  هليّ  بن حمم   - 6
 17: ه ص1316 املغر   احلجريّة  فئس  مطبرة2 ج"املواد  مئ " الريئشّية الّرحلة ب ر  أب بن حمم  بن اهلل هب  الريئشيّ  - 7
 للّنشاااار  وفمم منشااااورات األنيس ساااالساااالة أمن  أمح : تق مي واملغر   إفريقّية هر  أقوال يف املغر  الّ يوان سااااونك : ينظر  - 8

 .بر هئ ومئ 367: ص م 1994 اجلزادر 



رريّ  اخلطئ  دواجّي  جلول القئدر هب : ينظر  - 9  إشراف ري مئجست رسئلة حتليلّية  دراسة خلوف  بن االخضر سي ي هن  الشاّ
 .بر هئ ومئ 284: ص م 2113 – م2112 تلمسئن  جئمرة سري ّي  حمم  األستئذ

 جن  حيث ة األجب يّ  كتئ  ويسّمى اجلم،  حلسئ  الرربّية اهلجئ  حروف هبئ مجرت اّليت لأللفئظ اسم األجب يّة ج ول  - 11
 املطبرة والرلوم  واألد  الّلغة يف املنج  مرلوف  لويس: ينظر. التّنجيم وهلم الفلك يف ويستخ م مرّن  برقم مقرون حرف ك،ّ 

 .11: ص ت  د  5  لبنئن  بريوت  ال ئثولي ّية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


