
 
 خلوف بن لخضر سيدي شعر في الّدينيّ  القصص

 جامعة مستغانم -د. محّمد كمال بلخوان
*** 

 يف االجتماعيّ و  األخالقيّ  الفكر توجيه يف أثر خاّصة القرآنّ  والقصص عاّمة الّدينّ  للقصص كان لقد
 ِعرب،ال مسالك من ومسلك األمثال وضرب األخالقّي، الّتوجيه عناصر من عنصر ُعصارة أضحى إذ األّمة؛ حياة

 القرآن فنجد .آخر ىلإ سياق من واختلفت وسائله تنّوعت كما القرآّن، الّنصّ  يف وتعّددت مذاهبه تفّرعت فلذلك
 فَ بَ َعثَ :)) تعاىل قولهل وقابيل هابيل قّصة يف الغراب حضور: مثل القصصّية املشاهد ليصّور الّطري يستحضر الكرمي

   اْلغ َرابِ  َهَذا ِمْثلَ  َأك ونَ  َأنْ  َأَعَجْزت   َويْ َلَتا يَا قَالَ  َأِخيهِ  َسْوَءةَ  ي  َواِري َكْيفَ  لِي رِيَه   اْْلَْرضِ  ِفي يَ ْبَحث   غ َرابًا اللَّه  

 وجيهوالتّ  اإلرشاد إىل حييل القرآنّ  املشهد هذا يف الغراب حضور إذ 1(( النَّاِدِمينَ  ِمنَ  فََأْصَبحَ  َأِخي َسْوَءةَ  فَأ َواِريَ 
 . األخ دفن يف
 جنده فإنّنا ،املشاهد هذه لتصوير الّطري يوّظف القرآنّ  الّنصّ  كان وإذ :الّدينيّ  المشهد في الحمامة حضور-*

 القصص يف ضورهح ويتجّلى اإلهلّية، القدرة مظاهر من مظهرا اخلالق بريشة لريسم األنبياء، قصص أفق يف يلّوح
 :يلي فيما خاّصة واحلمامة عاّمة القرآنّ 

 .وسّلم عليه اهلل صّلى للّرسول ومساندة لقريش متويها حراء غار جبانب احلمامة حضور-1

 اعتقني به خالقي الحمام هذا           اْلبرار نبيّ  يا الّسىالم عليك قال

 .عليها واطّلعت األمانة فخانت الّرسالة؛ أعطاها عندما الّسالم عليه سليمان سيدنا مع حضورها-2

 .قصيدة خلوف بن خلضر سيدي فيها نّظم واّليت والباز؛ احلمامة مع الّسالم عليه موسى قّصة -3

 : ومطلعها شعرا القّصة وصياغة احلمامة مع الرّازيّ  الّدين فخر قّصة-4

 واجفِ  صب   بقلب   إليك تشكو       مشتاقة حمامة إليك جاءت
 2للخائفِ  ملجأ   وأّنك ح  رم      مكانكم أنّ  الورقاء أخبر من

 والعرب؛ مثالاأل ضرب مذاهب من مذهبا باعتباره الّدينّ  بالقصص خلوف بن خلضر سيدي استعان لقد
 ولغة الّصوفّية لّلغةا ملفردات حيتكم متمّيز، شعريّ  ثوب يف"  والباز احلمامة مع موسى" قّصة لنا ينسج جنده فلذلك
 .االجتماعيّ  الّتداول

 :القصيدة هيكل-*
 عليه الّنبّ  على الةالصّ  يف واملتمّثل قصائده، مطالع يف منهجا لنفسه خلوف بن خلضر سيدي ارتضى لقد

 عدد مثل حصره وأ عّده ميكن ال ما بقدر عليه الّصالة يف تتجّلى الّشاعر هبا انفرد اّليت الّصالة وهذه الّسالم،



 يف الّشاعر قولي. الّشفاعة وهي كّله اخللق دون خالقه خّصه وما األرحام يف وتصويرا جهرا، قيل ما وعدد الّنفوس،
 :3" وسلموا صلوا"  قصيدة مقّدمة

 ال رَّْحَم اني الْرِحيمْ  َص وَّرْ  َم ا قَ ْدرْ  ْجَهارْ  ِقيلْ  َوَما اْلَع اَلمْ  آنْ ف  وسْ  قَ ْدرْ 

 القصيدة ذهه لكتابة سائال" خلوف بن خلضر سيدي" استحضر متمّيز، شعريّ  قالب يف القّصة ولسرد
 سواء سائل ستحضارا على بناء كتبهم العربّية علماء من قليلة غري ثّلة أّلفت إذ العريّب، الّّتاث يف جنده ما وهذا
 .غريمهاو ”  القرآن معان” يف والفرّاء ،” القرآن جماز”كتابه يف عبيدة أبو ومنهم ومهّيا، أو حقيقّيا كان

 مناجاة يف واملتمثّلة لّسالما عليه موسى استقرّ  اّليت احلال تصوير يف بدأ إذ قّصته صياغة إىل الّشاعر انتقل ثّ 
 :يقول املصادر، ذكرهتا كما الّطور جبل يف القّهار الواحد

َناَجى َه ارْ  َواَح دْ  َك انْ    الَق هَّ ارْ  الوَّاَح دْ  رَبْ َنا ْمعَ  يَ ت ْ  م  وَسى ِسيْدن َا الن ْ
 من ناموس يف الّصراع طريف حضور كيفّية خلوف بن خلضر سيدي لنا يصّور الّتعبُّديّ  املقام هذا ويف

 سيدي يقول لباز،ا وطائر الّسالم عليه موسى بني احلوار وبداية ،(واحلمامة الباز) والّضحية املفّتس  الكون؛ نواميس
 :خلوف بن خلضر

 وقوت رزق املفّتس فُعر  يف الّضحّية إذ والّضحّية، املفّتس بني الّصراع يستبني حّت  احلوار الّشاعر وّظف       
 :بقوله املشهد هذا الّشاعر ويصّور طلبه، على فيؤّكد إليه؛ اهلل ساقه
 ب َْرِني يَا اْلْحَم اَم ة َذا ْسبِ يلْ  َواتْ َركْ  اْخَيار ال رَّْأيْ  خ ذْ  بَازْ  يَا م وَسى َلهْ  قَ الْ 

َها ِإَذا لْ هَ  قَالْ  َع ْدِني ل و انْ َف ْل َتهْ  َما َمْكت  وِبي َخ ْسَرا تَ ْضَحى تْ رَْك ت ْ  يَ ب ْ

 االفّتاس لُسنَّة استسالمهو  الباز، حبّجة الّسالم عليه موسى اقتناع األبيات هذه يف لنا ليصّور الّشاعر ينتقل ثّ         
 خملوقاته: يف وتعاىل سبحانه اهلل أودعها اّليت

 َذنْ َبهْ  يَ ْلَح ْق ِني خ ْفتْ  َرْزقَ هْ  نَ ْقَطعْ           اَْلْزَمة َذا ِفي ْكل كْ  يَا لَلطِّ ي رْ  ن وِضي

 : قوله يف االفّتاس صيلتفا مبّينا والضحية املفّتس بني املباشر احلوار حنو األبيات هذه يف الّشاعر بنا يعرّج      
َقارْ  ب َاْلْمَخاَلبْ  ِف يكْ  انْ َش َبكْ   ث َان ِي ْع َظَم كْ  و ْنَكَسرْ  َلْح َمكْ  نَاك لْ   و اْلَم ن ْ

 :بقوله وهتام بعد مبقامها احلمامة ويذّكر الّصرب، جبزاء ليذّكر الّسالم عليه موسى إىل اخلطاب يعود ثّ         
  بَاْكث ِرْ  رَِبي يْ َع اْوَضهْ  ْصبَ رْ  َكانْ  ل و   َعْطَشانْ  َجاَيعْ  ْكل كْ  يَا َلل طِّ يرْ  ن   وِض يْ 

 و اْلج وَهر النَِّفيسْ  يَاق وتْ  َوْعي وَنْكَمنْ  و َعْقيَ انْ  ْع ِق يقْ  اْج نَ اْح تَ كْ  َيْضح و

 دون والدهاأل وتركها صاحبها، عند وعّزهتا الّنفس وقار منهما األّول شقني؛ يف الّضحّية الّشاعر حّجة شقّ       
 :قوله يف بعدها راع

 بَاْلَفاِني ن َْفَسهْ  يْبِ يعْ  َم نْ  رِي َنا َم ا  ْوقَ ارْ  لَ َه ا النَّ ْف سْ  نِْبي يَا َلهْ  قَ اَلتْ 

 ْيَجرِين ِي َم نْ  و َل  يَت ْيَ ْتم  وا َمنّ ِي   ْض َرارْ  ِفي ايَ  ْض ح وا ْص َغارْ  اْوِلَداِتي



 قّدمها هو إن   حماسبتهو  القيامة، يوم الّسالم عليه موسى اهلل نبّ  احلمامة خماصمة  يف متّثل فقد الثّان الّشقّ  أّما      
 : بقوله املوقف هذا الّشاعر وصّور مفّتسها، إىل

اْر      بِ ينْ  ِديكْ  ِفي  ْخ ِصي ْمَتكْ  َغَدا رَانِ ي  َديْ نِ ي تَ ْع ِطي ِني اللْ  يَ دِّي الدَّ

 واملتمثّلة الّسالم، عليه اهلل لنبّ  حّجتها احلمامة قّدمت كما حّجته، ليقّدم املفّتس إىل اخلطاب الّشاعر يوّجه ثّ       
 :خلوف بن خلضر سيدي يقول اجلوع، من هالكه يف

 نَ ْع َدمْ  َأنْ  قَ ْبلْ  ِغ ثْ نِ ِي َمْح َتاجْ  رَاِني  اللَّ هْ  نَ بِ يْ  يَ ا و ق َالْ  اْلبَ زْ  قْ نْ طَ 

 منهما كلّ  فيبقى الطّرفني، ينِصف لكي الّسالم عليه موسى اهلل نبّ  إليه اسّتشد حلّ  إىل الّشاعر أشار ثّ        
 اهلل ولكنّ  احلمامة، وتنجو الباز، يستطعم حّت  حلمه تقطيع يف وبدأ سكينا الّسالم عليه فأخذ احلياة، قيد على

 :الّشاعر يقول الّسالم، عليه إبراهيم مع اإلحراق عن النار عّطل كما الّسكني، وظيفة عّطل بقدرته
 َرْوَعهْ  َم نْ  َهان ِي َعادْ  اْلخ وفْ  بَ ْع دْ  َمنْ   َواْرَح اهْ  م وَسى ِسيْدنَا َسِكي نَ هْ  اْجبَ دْ 

 َقْطَع هْ  َم نْ  َيْح في اْلحِديدْ  السِّيفْ  َذاكْ     اللْ  بِِإْذنِ  السِّيفْ  تَ ْغَمدْ  َم رَّاتْ  ثْ  اَلثَ  ة

 هو ما الباز إذ ،املطاردة هذه وراء من الكامن الّسرّ  خالهلما من بنّي  الّشعر من ببيتني القّصة الّشاعر ختم ثّ        
 :الّسالم عليه موسى اختبار وغايتهما الّسالم، عليه مكايل إالّ  احلمامة وما الّسالم، عليه جربيل إالّ 

 يَ َق طْ َع هْ  َلْحَمهْ  بْ َساطْ  ْعَلى و اْرَماهْ  و َسَماهْ  اْلَبازْ  ْحَدى َجاء اْلَوْرَشانْ  طَ  ارْ 

 نَ ْش تَ ْرع وا ِجْئ َنا لِيكْ  ِمَك اِيلْ  و َهَذا  اللْ  نَ بِ  يْ  يَ ا َجْب رِي لْ  َأنَايَا قَ الْ 

 خري على مسّلماو  مصّليا والغفران بالعفو له يدعو أن لشعره املصغي من الّشاعر يرجو قصيدته هناية يف        
 :يقول األنام،

 و اْلغ  ْف   َرانْ  اْلَع ْف و   طَاَلبْ  اَْلْخَضرْ   َلأَلْشَع  ارْ  ْصِغيتْ  َم نْ  يَآ اللْ  ِلي اْدِع ي

 َواْلَمَدان ِي الْش َفاَع ة َصاَح بْ  م َحمَّدْ   اَْلذَْكارْ  طَ يَ بْ  ْع َلى َوَس ْلم وا َص لُّوا
 اهلل حكمة يف الّتأّمل إىل الّسالم عليه موسى قصص هي كما الّدينّية، مرجعّيتها يف القّصة هذه حتيل

 واملتمثّلة إهلّية إرادة فيتد بني القّصة هذه يف الّسالم عليه موسى وقف إذ وتسيريه، الكون توجيه يف وتعاىل سبحانه
 سبحانه اهلل لتقدير رباص يسطع مل الّصاحل الّرجل مع قّصة يف الّسالم عليه موسى جند فلذلك احليوانّية، الطّبيعة يف

 الّصوفّية ولغتة نّيةالّدي روحه من فيها ونفخ خلوف، بن خلضر سيدي صاغها القّصة فهذه .اخلضري يد على وتعاىل
 الّصالة عليه حمّمد ملساندة رمز الّنبويّ  العرف يف فاحلمامة وسّلم، عليه اهلل صلى الّرسول على الّصالة على متكئا
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