
 
 -نموذجا خلوف بن األخضر- المغاربة نبويّات في الّشفاعة تيمة

 .ورقلة جامعة قيطون، أحمد: األستاذ
******** 

 الصحار و والمدون التل بالد في          شايع راني بيك محمد يـا
 وزاري لــي يمحي وعل عسى          قانـع   اإلله لي كتب بما

 خلوف بن األخضر                                                              
 اخللقّية صفاته عدادبت وسّلم، عليه اهلل صّلى الّنبّ  مدح على ينصبّ  اّلذي الّشعر ذلك هو الّنبويّات شعر 

 - ورامة وسلع طيبةك – الّرسول حبياة ترتبط اّليت املقّدسة واألماكن قربه وزيارة لرؤيته وإظهارالّشوق واألخالقّية،
 .واملعنويّة ملاديّةا معجزاته ذكر مع وسّلم، عليه اهلل صّلى الّنبّ  حياة يف حضورا هلا كان اّليت البقاع من وغريها
 أعرق العريّب، عرللشّ  هاّما حمورا اإلسالمّية الّدعوة منذ وسّلم عليه اهلل صّلى حمّمد الّنبّ  شخصّية شّكلت وقد     

 الّدينّ  الّشعر وهو ،العربّية الّشعريّة األنواع أهمّ  ألحد أساسّيا موضوعا دائما الّرسول شخصّية وكانت العربّية، الفنون
 تعود الّنبّ  ديحم بدايات كانت وإذا. بيته وآل الّنبّ  ومدح اإلهليّ  والعشق الوحدانّية: مثل موضوعات يتناول اّلذي

 أصبح ّت ح اإلسالمّية، العصور مرّ  على الّشعراء من عدد يد على تطّور الفنّ  هذا فإنّ  اهلجرة، سنوات أوائل إىل
 اإلسالمّية تمعاتاجمل يف الفنون أهمّ  أحد يشّكل الّنبويّ  املديح وغدا وطرقه، خصائصه له بذاته قائما فّنا اليوم

 .احلديثة
 بالّتذكري وذلك  ة؛والّدنيويّ  الّدينّية الواجبات أداء يف تقصريه يربز أن املوضوع هذا خالل من حياول فالّشاعر 
 إىل  بعدها لينتقل املغفرة؛و  الّتوبة منه طالبا اهلل يناجي أن حياول وبالّتايل فيها، وقع اّليت والّذنوب واألخطاء بالعيوب
 .القيامة يوم والّشفاعة الوساطة منه طالبا الّرسول

 من وغريه ثابت نب حّسان يعترب إذ وسّلم، عليه اهلل صّلى الّنبّ  وجود مع ُوِجد   اّلذي الّشعر من الّنوع هذا 
 املشرق من كثر شعراء أيدي على الغرض هذا بعدها ليتطّور املادحني؛ أّول الّرسول عايشوا اّلذين الّصحابة الّشعراء

 إذ املرينّية؛ الّدولة منذ الّنبويّ  املديح يف طويل باع هلم كان اّلذين واألندلسّيني املغاربة الّشعراء خاّصة واملغرب،
 املرابع وزيارة الّنّب، يةلرؤ  شوقهم عن ليعرّبوا منه انطلقوا أساسا الّشريف الّنبويّ  باملولد االحتفال ظاهرة هلم شّكلت

 ارتكبوها، اّليت يواملعاص الّذنوب تعداد خالل من واالنكسار الّذلّ  إظهار مع وسّلم، عليه اهلل صّلى قدمه وطأهتا اّليت
 .القيامة يوم الّشفاعة نفسه الوقت يف طالبني

 الّنصوص جلّ  قريبات وجدنا إذ الّشعراء، لدى بارزة ظاهرة املديح نصوص يف الّشفاعة تيمة شّكلت فقد وعليه
نُ ه ا خامتتها يف أو مقّدمتها يف سواء  اّليت الّنبويّة المدائح نم الكثري أنّ  إذ. الّشفاعة يف متمّثال طلبا الّشاعر ُيض مِّ
 عالجّية وصفة عن ارةعب أصبحت الّنبويّة فالقصيدة شفاعة، وطلب ودعاء توّسل من ختلو ال العريبّ  الّّتاث عرفها



 يف راغبني ادحونامل سار الطّريق هذا ويف البوصريّي، كربدة جسديّة األحيان بعض ويف وروحّية، معنويّة أمراض من
 الّشعراء هؤالء ندع الظّاهرة هذه ارتباط كان وإن اآلخرة؛ يف ذنوهبم حمو اهلل من وراجني الّدنيويّة حوائجهم حتقيق
 إىل الّرجوع وجبيست ممّا الّناس، بني الفساد وانتشار األخالق، احنالل بظاهرة ركيبّ  اهلل عبد عند ورد كما مقرونا

 الّتوّسل يف أصحاهبا اهلاق اّليت فالقصائد وبأوليائه، بالّنبّ  توّسال يتضّمن اّلذي األخري هذا الّدعاء، طريق عن اهلل
 االضطهاد، ويكثر لفوضىا وتنتشر األخالق، وتتحّلل الّشرّ  فيها يعمّ  اّليت الفّتات يف خاصّ  بوجه تكثر...  أوالدعاء

 .املخلصني وبأوليائه برسوله أوالّتوّسل به لالستعانة اهلل إىل الّرجوع سوى الّشاعر جيد فال
 والواسل اهلل، ىلإ به تقّرب عمال عمل إذا وسيلة، اهلل إىل فالن وسل من الّلسان صاحب عرّفه كما فالّتوّسل

 هي الوسيلة، مداحم آت الّلهم: األذان حديث ويف....  بعمل إليه تقّرب إذا بوسيلة، إليه وتوّسل... اهلل إىل الرّاغب
. اجلّنة منازل من منزلة يه وقيل القيامة، يوم الّشفاعة هي وقيل... به ويُتق رَّب الّشيء، إىل به يُتوص ل ما األصل يف
 القرآن يف الواردة فاعةوالشّ  خمتلفة، مبعان آيات عّدة يف القرآن يف الّشفاعة ماّدة وردت فقد شرعّيته؛ خيصّ  فيما أّما

َفع   َل  يـَْوَمِئذ  " :ثناؤه جلّ  يقول إذ املذنبني عن العقاب رفع وهو االصطالحيّ  اجلانب إىل كّلها تتعّرض الكرمي  تـَنـْ
 عليه اهلل صّلى الّنبّ  أحّقّية ةالّنبويّ  األحاديث نصوص أقّرت كما." قـَْوًل  َله   َوَرِضيَ  الرَّْحَمن   َله   َأِذنَ  َمنْ  ِإلَّ  الشََّفاَعة  

" .القيامة يوم ّمتيأل الّشفاعة دعوتي فجعلت فاستجيب؛ بها دعا قد دعوة نبيّ  لكلّ " :قال إذ بالّشفاعة؛ وسّلم
 الغزايلّ  حامد بوأ يرى إذ واألحاديث؛ اآليات نصوص خالل من ثبوتّيته ومفّسرين فقهاء من العلماء جلّ  أثبت كما

 بل والّصديقني نبياءاأل شفاعة فيهم يقبل بفضله تعاىل اهلل فإنّ  املؤمنني من طوائف على الّنار دخول حقّ  إذا أنّه
 .ومعارفه وأصدقائه هوقرابت أهله يف شفاعة له فإنّ  معاملة، وحسن جاه اهلل عند له من وكلّ  والّصاحلني، العلماء شفاعة

 العلماء وأثبتها ملطّهرة،ا الّنبويّة الّسّنة كتب يف وتواترت القرآنّية، الّنصوص هبا نطقت حقيقة هي فالّشفاعة
 يقفون الّنبوّي؛ باملديح ااختّصو  اّلذين الّشعراء ألفينا لذا الّذنوب، عن الّتجاوز يف الّسؤال بأّّنا ودراساهتم حبوثهم يف
 وقوف أنّ  إذ يح؛املد قصيدة بناء عناصر من أساسّيا أوعنصرا تقليدا أصبحت اّليت الظّاهرة هذه عند قصائدهم يف

 ففيه الّنبوّي، املديح ارأشع يف ملزم تقليد إىل يتحّول يكاد املولديّة، يف الّشفاعة وطلب الّتوّسل، حمطّة عند الّشاعر
 فيستغيث الّزمن؛ صروف يالح حيلته وقّلة خالقه أمام وضعفه الّروحّي، الّنقاء وقّمة الّدينّية، العاطفة قّوة الّشاعر يُْظِهرُ 

 هلذه ملا )العاميّ  – امللحون الّشعب،( الّشعر نصوص نالمس أن املداخلة هذه يف سنحاول لذا الّنبوّي، باجلانب
 من كثري هب اشُتِهر   اّلذي الغرض هذا من الّشعبّ  الّشعر نصيب ما لنرى اختالف؛ و تضارب من املصطلحات

 مدحه من جيعلوا بأن هبم أّدى ما وهذا ،)وسّلم عليه اهلل صّلى( الّرسول مدح على شعرهم أوقفوا إذ املغاربة، الّشعراء
 عليه اهلل صّلى(الّرسول سرية فيه تناولوا اخلصائص؛ مكتمل الّصور، ناضج الكيان، قائم فّنا" )وسّلم عليه اهلل صّلى(

  (1)."ومعجزات ومشائل صفات من فيها ملا )وسّلم
 اّليت الّشعريّة الّدواوين جلّ  يف نلمسه ما وهذا ونبّيه، بربّه وثيقة صلة على شاعر اجلزائريّ  الّشعبّ  فالّشاعر

 أومغّيبا عّنا، غائباو  منسيا، زال ما الّشعبّ  الّشعريّ  الّّتاث من الكثري هناك ألنّ  - والّتدوين اجلمع من حظّ  هلا كان



 به، ينتهي وقد بالّدين الّشعر يبدأ فقد الّشعر؛ هذا يف بارزة مسة وهي قويّا، واضحا الّدين أثر جند" إذ –ألسباب
  (2)."الّصوفّية الطّرق برجال أويستنجد ،)وسّلم عليه اهلل صّلى( الّرسول على يصّلي أو اهلل بذكر
 كما. يقّدسها جعله اممّ  بعقيدهتا، ومتمّسكة حمافظة بيئة إىل ينتمي اجلزائرّي؛ الّشاعر أنّ  إىل راجع االرتباط وهذا    
 خلوف بن لخضر رالّشاعو. ورسوله اهلل حمبة يف يتوّرعون جعلهم الّصوفّية؛ للطّرق الّشعراء من الكثري انتماء أنّ 

 م1591 سنة واندي يف وأصدرها قصيدة، وثالثني واحدا   املغريبّ  احلاج بن حممد األستاذ له مجع اّلذي - المغراويّ 
 ومن املديح، لفنّ  إتقاناو  براعة فيها وجدنا واّليت. الربيّة خري مبدح تزخر نصوصا ؛ لنا ترك متصّوف شاعر -بالرباط

 :عندي يقال ما أحسن نصّ  حمبيه وسط واسعة شهرة   لقيت اّليت الّنصوص
 نبدأ وبيك اهلل بسـم         عندي  يقال  ما  أحسن

 وحـد ياعين  عزك ما        جسدي سلطان في حبك
 شهد فـوق شهد تبني        تسدي  إللي النحل مثل
 لبدا علـيك اهلل صلي        سيدي يا محـــمد يا

 حبّ  متّكن من يهاف يعّتف أنّ  الّشاعر حاول واّليت الّصادقة، الّدينّية العاطفة فيها نلمس اّليت املقّدمة هذه
 لفظة اللخ من وهذا القيامة، يوم الّشفاعة نفسه الوقت يف وطالبا   جسده؛ سائر من )وسّلم عليه اهلل صّلى( الّرسول
 عليه اهلل صّلى( لّنبّ ا فكذلك وعللهم، أمراضهم من الّناس به يتداوى اّلذي بالعسل الّنبّ  فيها شّبه واّليت الّنحل
 : كقوله الّنصّ  هذا أجزاء يف موجود هو ما وهذا واملداوي، واملنقد كاهلادي للّشاعر بالّنسبة هو )وسّلم

 والي الناس في لو ل من      يفــزع ليك محمد يا
 الموالي مول سطوت من       يمنــع غيرك مانع ل

 بـــحالي عر منــه      يشفـع غيرك شافع ل
       األعداء شفيت نفسي في     لوحدي الدنيا في راغب

 عليه اهلل صّلى( بّ النّ  حببّ  هتيم اّليت القصائد جلّ  يف متكّررا جنده اّلذي الّسؤال هو للّشفاعة الطّلب هذا
 بكثرة الّشعور إىل اجعر  هذا ورمّبا الّرمسيني أم الّشعبّيني سواء الّشعراء بقّية عند وحّت  خلوف، بن خلضر عند )وسّلم

 وطلب الّرجاء نهم يستدعي ممّا املطاف آخر يف يندم العبد جيعل ما وهو  ورسوله، اهلل حبّ  يف والّتقصري الّذنوب
 : بقوله الّشاعر إليه ل ّمح ما وهذا. الّشفاعة

 توبة مولي يا لي هب      ذنوبي إل قدمت ما
 عقبة صار قدامي من   شيبي بان و السر باح
 عجبا للناس نضحى ل      عيبي ستار يا أستر



 حمّمد يف وأمله ،رجاؤه إالّ  له ويلّ  ال من ينتظرها اّليت اإلعجاز فلسفة حتديد آخر نصّ  يف الّشاعر ويواصل
 غري احلشر ميو  املهول اليوم هذا يف املسلم رجاء حيّقق أن يستطيع اّلذي ذا ومن القيامة، يوم )وسّلم عليه اهلل صّلى(

 :يقول إذ ؛ )وسّلم عليه اهلل صّلى( حمّمد
 دخيل بجاهـو ربي يا          باألبصار ونراه نشاهـدوا النـور

 الطويل الموقف يوم في         والستغفار الصيام و الصالة أهل و
 الطويل الموقف يوم في          المخـــتار النبي كفالة في أجعلنا

 ريوس فوق تغلي حامية والشمس لسنة        ألف خمسين طولها اليوم ذاك في
 محبوس كاملة واقفين الـــناس وجميع       طواف طواف فارزين العباد تأتي

 قيــــطوس يفتح بوابهاج في والجنة       لجراف على كتفيض النار وتهيج
 كفيل ألمته محمد

 الشعيل في تزيد والنار       لكفار طايف تقول فينا يشفع
 الطويل الموقف يوم في     وتصفار تذبال المذنبين ووجوه
 الطويل الموقف يوم في      المخـتار النبي كفالة في أجعلنا

 يتوّسل أجله من اّلذي الّطويل املوقف الّشاعر مسّاه أوكما العظيم، املشهد ذلك تصّور األبيات هذه إنّ 
 أويلمح يصرّح بوّي؛النّ  املديح يف خيوض شاعر كلّ  إذ عليه؛ وسالما بردا اليوم هذا يكون أن يف نبّيه شفاعة ويطلب
 على اهلل ثناء يبلغ أن األحوال من حبال ميكن ال الّنبويّ  مدحيه يف يأيت ما أنّ  يدرك كان وإن إنشائه، من مبقصده

 .(2)  الباب هذا ولوج إىل الّشاعر يدفع الّشفاعة يف واألمل الّنية صدق ولكن العزيز، كتابه يف رسوله
 : يقول آخر نصّ  يف صداه جند ما وهذا

 الهمة و الفضل صاحب البراق راحل     األمة شفيع بالرسول ياسعدي
 تـــــقد الشمس تكون يوم       العظمة نهار  في المذنبين شفيع

 تنـــــــاد مجند ولخـلق       لغيات بالوغى هولها يستعظم
 سعــــدي بالرسول ياسعدي       لمعجزات يابو ليك اليوم هذا

 الدين يوم بالشفاعة الموعود أنت     الثقلين سيد يا ليك اليوم هذاك
 مهــــدي كان  البراق ليك      المسلمين أمتك ساير في تشفع

 الهــــادي يا الخـلق سيد يا     بثبات أنتايا غيرك حد ركبو ما
 كان خصال،و  مناقب املادح فيها ميدح اّليت املدائح، تلك عن خمتلف مديح هو خلوف بن خلضر مديح إنّ 

 خلوف بن ضرخل تصّور يف سّلم عليه اهلل صّلى حمّمدا ليس)  إذ الّناس حياة يف جّسدها أومواقف هلا رمزا املمدوح



 يوم الّرجاء مفتاحو  املالذ هو وإّّنا فحسب؛ الّسامية واألخالق للفضيلة وناشرا واحلّق، اخلري طريق إىل ومرشدا هاديا،
 .( غريه يف والّرجاء األمل ينعدم

 مالحظة] مستغامن أزور مجعّية جبمعها اهتّمت اّليت خلوف بن خلضر نصوص مع تعاملنا خالل ومن هكذا
 .عروضّيةال الكتابة مثل الّشعر من الّنوع هلذا الّشعريّة الكتابة إذ الّتدوين عملّية أثناء الّنقائص بعض

 قد كان أخرى، شخصّية على نعثر إذمل؛)وسّلم عليه اهلل صّلى( للّرسول مدحه يف غارق الّشاعر أنّ  وجدنا
 حافظ بل ا؛الّزواي من أوزاوية الّشيوخ من أشخاصا مدحوا حني الّشعبّيني الّشعراء بعض فعل كما باملدح خّصها

 . لألشخاص والوالء الّتبعّية ترفض اّليت الّدينّية رؤيته له وشاعر كعامل شخصّيته على
 أشعار يف ملزم ليدتق إيل يتحّول يكاد الّشفاعة؛ وطلب الّتوّسل، حمطّة عند الّشاعر وقوف فإنّ  األخري ويف 

 حيال حيلته وقّلة خالقه أمام وضعفه الّروحّي، الّنقاء وقّمة الّدينّية، العاطفة قّوة الّشاعر يظهر ففيه الّنبوّي، املديح
 االقتصاديّة الظّروف يف وتشيع تظهر املدوية؛ االستغاثات من الّنوع وهذا الّنبويّ  باجلانب فيستغيث الّزمن؛ صروف

 الّصليّب، واخلطر ،اإلسالميّ  الّضعف عصور يف حدث مثلما جمتمعه، يف اإلنسان غربة وبسبب الّسّيئة واالجتماعّية
 . اإلسالمّية القيم واهتزاز أخالقهم وفساد الّناس، عقائد تدهّور وزمن
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