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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
؛ لنجيب "أوالد حارتنا" مل ربَظ روايٌة من الروايات العربية مثلما حظيت بو رواية

هبذه  -فيما نعلم  - زلفوظ، من اإلثارة واجلدل، كما مل ربفل رواية من الروايات العربية
عزَّ  -اجلرأة السافرة يف تناُول شخصية األنبياء، وىذه اجلرأة العجيبة يف احلديث عن اهلل 

 .وجلَّ 
وقد ظلَّت الرواية حبيسة وزلجوبة عن الظهور منذ نشرىا ألوَّل مرة عام 

م، بعد أن ُصوِدرت بقراٍر من األزىر يف ذلك الوقت، ورغم حجبها ومنعها من 9959
نوبل حيث   نشر فقد أَخذ مؤلف الرواية أعلى وأغلى جائزة أدبية عادلية وىي جائزةال

وبعد اجلائزة  9كانت إحدى أىم الروايات اليت حصل هبا صليب زلفوظ على جائزة نوبل،
ذبدَّد اجلدل من جديد حول نشر الرواية أو منعها، إىل أن أُفرِج عنها ونشرهتا دار 

الذي كان حريًصا على عدم نشر الرواية إال ربت غطاٍء الشروق بعد موافقة الكاتب، 
 .قانوين وتصريح إسالمي

نريد بدايًة أن نعرض عرًضا سريًعا للرواية؛ ليقف القارئ على ما ربملو من 
مضامُت، وما تُوِحي بو رموزىا من إحياءات؛ حيث يشكِّل مضمون الرواية ورموزىا 

 .ن التصوُّر اإلسالميإشكاليات كبَتة حينما نضع الرواية يف ميزا
فيعرض لقصة جبل  :("جبل" القصة الثانيةوىذا البحث تركيز علي حبث 

من جربوت الناظر وفتوَّاتو، حيث كان  (آل ضبدان) ومعاناتو من أجل زبليص قومو
يضطهدىم دون غَتىم ويقتل أطفاذلم الذكور، حىت تضطر أم جبل أن تضعو يف حفرة 
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فتعثر عليو زوجة الناظر وتُعَجب بو وتربِّيو؛ حيث كانت ال مياه خوفًا عليو من القتل، 
تلد، ويًتَّبَّ يف بيت الناظر حىت يكرب، مث يكتشف الناظر قتلو ألحد أفراد خاصَّتو ويعرف 
حقيقتو، فيهرب جبل ويقابل فتاتُت عند حنفية مياه فيمأل ذلما، ويذىبا بو إىل أبيهما 

خيفي بيضة يف جيب وخيرجها من جيب آخر،  الذي يُؤويو ويعلمو مهنة احلواة، فكان
بعد  -ويتعامل مع احليات والثعابُت، مث يزوجو إحدى ابنتيو، ويذىب جبل إىل الناظر 

مطالًبا حبقِّ آل ضبدان يف الوقف فيتصدَّى الناِظر لو،  -أن قاَبل اجلبالوي وأَمَره بذلك 
ات، ويُقيم العدل يف احلارة ولكن جبل ينجح يف النهاية يف القضاء على الناظر والفتوَّ 

وسيأيت الباحثة بيان تلك أشكال الرمزية ومعانيها يف قصة  .ويأخذ آل ضبدان حقوقهم
 جبل يف رواية أوالد حارتنا لنجيب زلفوظ يف السطور التالية:

 النصوص التي كانت الرمزية فيها . أ
 كما يلي:  اليت كانت الرمزية فيها والنصوص

قد أغلق أبوابو على صاحبو وخدمو ادلقربُت. ومات أبناء  البيت الكبيركان   -1
فلم يبق من ساللة الذين أقاموا وماتوا يف لبيت الكبَت إال  اجلبالوي مبكرين

 2.األفندي ناظر القف يف ذلك الوقت
رأت الهانم طفال عاريا يستحم في حفرة مملوءة بمياه  منذ عشرين عاما -2

لبها الذي حرمو العقم من نعم فمال ق . مضت تتسلى دبشاىدتواألمطار
 3.األمومة إليو

حتى مادت ارضو بهم بغتة وىوت بمن عليها وما كادوا يتوسطون الدىليز  -3
  4.الى قاع حفرة عميقة
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ل جبل اوق. وفق جبل يف تطوير احلارة من الثعابُت على مراى من صبيع أىلها -4
 5."وعد الحر دين عليوألفندي "

كان يوما مشهودا يوم تسلم جبل حصة آل من الوقف. وازبذ يف حوش  -5
وأحصى ما في كل أسرة من رللسو ودعا اليو آل ضبدان.  -ربع النصر-الربع

 6.أنفس ووزع األموال بالتساوي فيما بينهم
 7ىي لكم دون نقصان ولك ادارة الوقف إن شئت.وقال األفندي:  -6
ىل أنقلب قاتال من أول  : يا ويلي،فضرب جبل جبينو بيده وىتف" -7

فاضلٌت دعبس فوقو والصق أذنو بصدره، مث قرب وجهو من وجهو "،  "؟ضربة
واشعل عودا من الثقاب، مث وقف وىو يهمس: إنو ميت، فاقشعر بدن جبل 

 8 "...يا خبر اسودوقال: كذبت، ميت وابن ميت وحياتك، 
اىل اذلرب؟، فقال ومهس متسائال يف أذنو ومها يسَتان معا: اال يوجد سبيل  -9

ضلمة باستنكار: ازباف يا جبل ان يشي اىل أعدائنا؟.. أخاف ان تثبت 
، ولكن : سأدلك على طريقة اذا اردتوعليكم التهمة بسبيب. فقال ضلمة بثقة

 9اين تقصد؟ اخلالء واسع ال حييط بو خاطر.
طح مل يتيسر الفرار جلبل اال يف اذلزيع األخَت من الليل. وجعل ينتقل من س" -8

وفي رعاية النوم المرفق باألجفان حتى وجد  غلى سطح يف ىدأة الليل،
 .90"نفسو في الجمالية
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فسر جبل خبطابو وقال معتذرا: اردت ان اقول ان الرجل اقدر على اقتحام  -10
زحام ادلولد .. وقام جبل غَت مبال باألعُت احملدقة حولو، حىت وقف امامو 

   99: سأمأل لكما الصحيفتينوقال بأدب
يا سيدي انا ال يهتمٍت ان تكون قائال خاصة بعد ان ثبتت يل شهامتك،  -11

ما من رجل ىنا إال وقد سرق او هنب او قتل، ولكي تطمئن اىل صدق قويل 
فإني ادعوك الى فنجان قهوة ونفسين في داري. فعاود األمل جبل وقال: 

 .92حبا وشرفا
يو زفة وسرى النبأ في الحواري المجاورة ثم شهد سوق المقطم وح -12

  93.جبل
انت يا جبل شلن يركن اليهم وآي ذلك انك ىجرت النعيم غضبا ألسرتك  -13

جيب أن يأخذه وذلم   وما أسرتك إال أسريت وىم ذلم يف وقفي حق ادلظلومة،
. بالقوة تهزمون البغي كرامة جيب ان تصان وحاية جيب ان تكون صبيلة

  94.وسيكون النجاح حليفك .وتحيون الحياة الطيبة وتأخذون الحق
لن نلقى يف احلواري األخريات إال حياة اسوأ من احلياة اليت نكابدىا ىنا،  -14

واالدىى االمر أننا  ىذا إذ مل يهلكنا فتواهتا انتقاما شلا القوا على أيدي فتواتنا.
! يقول أىايل احلواري حولنا يا ذلا من حارة سعيد! ربظى بوقف ال محسودون

ت تقشعر عند ذكرىم االبدان. وضلن ال ننال من الوقف إال مثيل لو، وفتوا
 95احلسرات ومن قوة فتواتنا إال االىانات واألذى.
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جبل! إنو ربيبنا، بل ىو إبٍت، ومل يعرف من الدنيا  :قالت بطمأنينة وثقةف -15
، آل ضبدان فال يعرفهم وال يعرفونو، ولو كانوا يعدونو منهم لتشفعوا بو إال بيتنا
اطمئن من ناحيتو، وسوف يعود من جوانو بُت ادلستأجرين فيحضر إلينا، 

 . 96اإلجتماع
. كان متوسط القامة، بدينا، متُت البنيان، وجاء زقلط تلبية لدعوة الناظر -16

 .97وبقسماتو مساجة وغلظة، وترقبتو وذقنو ندوب
ىذا وقف أبي وجدي : فاندلعت ألسنة الغضب من عيٍت األفندي وصاح -17

إنكم تتناقلون احلكايات اخلرافية وتصدقوهنا، وما لديكم دليل ، ما لكم بو صلة
 98.أو حجة

السوق ومل تكن حادلا ال ربلم، مل تكن حادلا عندما هنضت لألخذ بيدي يف  -19
 99.ولذلك دخلت قلبيعٍت ذباب البشر عندما طردت 

 أشكال الرمزية في قصة جبل في رواية أوالد حارتنا . ب
 قراءةأما  ىرمنيوتك و ىيورستيك نصوص يقرأ بطريقتان ومها قراءةال

ىيورستيك يعٍت قرأة النصوص يف ناحية النحوية والصرفية والداللية. وربصل هبذه 
 first orderالطريقة ادلعٌت اإلصبايل وفقا لنسق مسيوتيك يف الدراجة األوىل )

semiotics .) بطريقة ىرمنيوتك يعٌت القرائة يف الدراجة الثانية علي وأما قراءة
 . وأما أشكاذلا كما يلي:(meaning of meaningناحية ادلعٌت يف ادلعٌت )
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 ىيورستيك قراءة  .9
عٌت ما ارتفع من األرض اذا عظم وطال ودبعٌت خلق وفطر اسم جبل دب ( أ

أنو إختيار بقصد  إختيار  إسم جبل يف ىذه القصة يدل على 20أيضا.
اإلشارة إىل تكليم اهلل تعاىل يف جبل سيناء لبذي وقف  وبغرض دبعٌت أنو

 عليو موسى، كما قال اهلل يف القرآن الكرمي "وكلم اهلل موسى تكليما".
حيث بدأت معامل احلارة تظهر من خالل إقامة بيوت يف خطُت متقابلُت 

كان يبدءان من خط يقع أمام البيت الكبَت وديتدان يف اذباه اجلمالية. " 
. ومات أبناء قد أغلق أبوابو على صاحبو وخدمو ادلقربُت لكبيرالبيت ا

فلم يبق من ساللة الذين أقاموا وماتوا يف لبيت الكبَت  اجلبالوي مبكرين
البيت الكبَت يف ىذه احلارة  29."إال األفندي ناظر القف يف ذلك الوقت

ارتفع من األرض يدل على أن مالكو غٍت ولو السلطة. ىذا البيت ظهر 
 إىل البيوت األخرى حولو. وارفع البيت بنسبة

الفند ج أفناد، الكفر بالنعمة. فّند وفاند وتفّند ىو  األفندي من كلمة ( ب
إختيار إسم األفندي يشَت إىل سبيزه  22فالن على األمر: اراده وطلبة منو.

 وسيادتو علي قومو. وىذا رمزية لفرعون وىو مالك لقومو.
ىدى يهدي ىًدى وىديا وىدية وىداية أي ارشده  ىاًل من كلمة ىدى ( ت

إختيار إسم ىدى ىاًل يشَت إىل ىدايتها وأهنا إمرأة  23وىو ضد اضلو.
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 79م(، ص. 2011)لجٌبى: دار الوشرق.ش.م.م، الوٌجذ فً اللغخ واألعالم طجعخ الوؤٌخ األولى، روٌس هعلىف،   
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وىذا اإلسم رمزية إلمرأة نيب  مؤمنة على عكس زوجها يعٍت األفندي.
 فرعون.

شفق شَفقا وىو حرص على خَته وإصالحو فهو شِفق  شفيقة من كلمة ( ث
يشَت إىل شفيقتها وىي إمراة صبيلة ا اإلسم إختيار ىذ 24شُفوق وشفيق.

ىي تواكب جبل يف كل  وصاحلة. يف ىذه القصة شفيقة إمراة جبل ذلا
حال فطبعا يف األحوال السرور أو احلزن. وشركت جبل إذا عاد جبل إىل 
آلو ليستعيد على حقوق آلو الذي يصادرىا اجلبالوي. وىذا اإلسم رمزية 

  م.إلمرأة نيب موسى عليو السال
 ىرمنيوتكقراءة  .2

 جبل ( أ
الرئيسي يف ىذه القصة وىو الرمزية بنيب موسى عليو  مثلادلجبل ىو 

 السالم. أشكال رمزيتو ىي:
يقص يف ىذه القصة أنو ربيب الذي رَّب علي تربية ىدى ىاًل واألفندي.  (9

رأت الهانم طفال عاريا يستحم في حفرة منذ عشرين عاما وكتب فيها "
فمال قلبها الذي حرمو  . مضت تتسلى دبشاىدتومملوءة بمياه األمطار

استدعت اذلاًل بياعة الدجاج وطلبت اليها ان . العقم من نعم األمومة إليو
 .25"تنزل ذلا عن الطفل فرحبت بذلك كل الًتحيب

وىذه احلادثة يشبو مع حال نيب موسى الذي قال اهلل يف كتابو الكرمي يف 
 :8-7سورة القصص أية 
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 385م(، ص. 1896، )ثٍرود: دار اَداة، أوالد حبرتٌبًجٍت هحفىظ،   
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فرعون ونقبائو الذين تلك اآليات يقص أن أم موسى خافت يف جواسيس 
يقتلون أوالد بٍت إسرائيل اتباعا ألمره أو من اجلَتان أن سبوا عليو إذا مسعو 
صوتو فألقيو يف النيل وال زبايف ىالكو وال ربزين لفراقو. وسلمو اهلل موسى 
بسبيل أخذه فرعون أخذ اللقطة اليت يعٍت هبا وتصان عن الضياع صبيحة 

ت. وروي أن ادلوج أقبل بو يرفعو مرة وخيفضو الليل الذي ألفى فيو بالتابو 
أخرى حيت أدخلو بُت األشجار عند بيت فرعون. فخرج جوارى امرأتو إىل 
الشط فوجدن التابوت فلما فتحنو وجدن فيو غالما فوقعت عليها رضبة 
فأحبتو. ولكن فرعون وىامان ال يشعران أن العاقبة جائت خبالف ما يرجو 

تو وطمعو. كما وقع يف قصة جبل أنو ىلك يعٍت أىلك موسى على سلط
 26متجرب األفندي وزقلط.

مادت ارضو بهم بغتة وىوت بمن  وما كادوا يتوسطون الدىليز حىت"
ووقف رجال ضبدان ينظرون وىم يلهثون "، "عليها الى قاع حفرة عميقة
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م(، 1846، )هصر: شركخ هكتجخ وهطجعخ هصطفى الجبثً وأوالدٍ، تفسٍر الوراغً الجزء العشروىأحطذ هصطفى الوراغً،   

 39-37ص. 
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وتزاحم عند مدخل الدىليز ادلتجمهرون وىم يرددون يف احلفرة نظرات 
 .27"رضوان الشلعر: ىذه غاقبة الظادلُتذىلة. وصاح 

 .28"ىي لكم دون نقصان ولك ادارة الوقف إن شئتوقال األفندي: "
عاد جبل إىل احلارة وربدثوا عن مهنتو اجلديدة وأالعيبو السحرية. فاستدعاه 
الناظر وزوجتو وأخربه عن عفوه عن آل ضبدان. فطالبو جبل حبقوق آل 

مع اجلبالوي إال أن الناظر رفض طلبو. ضبدان يف الوقف وقص عليو قصتو 
مث جرت يف احلارة أحداث غريبة حُت قامت الثعابُت بغزو البيوت وكانوا 
يستدعون جبال مث يقف عاريًا فيتحدث بلغتو السرية اليت خياطب هبا الثعبان 
فيجيئو طائًعا. مث ظهر ثعبان ضخم يف بيت الناظر وركب اخلوف اذلاًل 

مغادرة البيت واستدعي جبل فاشًتط على الناظر والناظر حىت فكرت يف 
فأعطاه كلمة  .احًتام آل ضبدان يف كرامتهم وإعطاءىم حقهم يف الوقف

وفق جبل يف تطوير " الشرف وطلب منو تطهَت احلارة من الثعابُت وبدأ عملو
وعد وقل جبل ألفندي " 29"احلارة من الثعابُت على مراى من صبيع أىلها

انطلقت اجلموع ضلو بيت الناظر واذبو البعض إىل البيت  مث ."احلر دين عليو
الكبَت جدىم اجلبالوي أن خيرج من عزلتو ليعاًف ما فسد من أمورىم وأمور 

الناظر فسمح لو بالدخول فأعطي آل ضبدان  ومضى جبل إىل بيت حارهتم.
كان يوما مشهودا يوم تسلم جبل حصة آل من الوقف. " .حقهم بالكامل
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رللسو ودعا اليو آل ضبدان. وأحصى ما  -ربع النصر-الربع وازبذ يف حوش
 .30"يف كل أسرة من أنفس ووزع األموال بالتساوي فيما بينهم

قتل جبل قدرة بغَت عمد إذا تضارب قدرة ودعبس. حامى جبل دعبس  (2
ألنو من آلو يعٍت من آل ضبدان، و لكن مات قدرة بضرب جبل إليو 

يا ويلي، ىل  ل جبينو بيده وىتف:فضرب جب"فتأسف جبل هبذا الواقع. 
فاضلٌت دعبس فوقو والصق أذنو بصدره، مث "،  "؟أنقلب قاتال من أول ضربة

قرب وجهو من وجهو واشعل عودا من الثقاب، مث وقف وىو يهمس: إنو 
يا خبر ميت، فاقشعر بدن جبل وقال: كذبت، ميت وابن ميت وحياتك، 

. وخرب يف القرآن الكرمي أن نيب موسى قتل رجال من بٍت القبط 39 "...اسود
 وىو طباخ فرعون.  

                       

                    

                      

                     

                      
وجد موسى يف مصر رجلُت أحدمها من بٍت إسرائيل وثانيهما من 
القبط وىو طباخ فرعون وكان قد طلب منو أن حيمل حطبا للمطبخ فأَّب، 
فطلب اإلسرائيلي من موسى غوثو ونصره على عدوه القبطي فضربو موسى 
جبمع يده يف صدره وحنكو فقتلو، فقال: إن ىذا الذي حدث من القتل ىو 
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ومل يرد موسى قتلو بالكلية، وإمنا أراد زجره تزيُت الشيطان ووسوستو.
فاستغفر موسى إىل ربو قال: إين ظلمت نفسي بقتل نفس ال  32وردعو.

 33حيل قتلها، فاغفريل ذنيب واسًته وال تؤاخذين دبا فعلت. فغفر اهلل عليو.
ولكن ادلأل يعلم على ما فعل موسى ادلذكور وأشار رجل لو ليخرج من مدينو 
ألجل السامل فخرج موسى من مدينتو. ىذه القصة قد خرب ىف القرآن 

 الكرمي:
                          

                        

                         
يعٍت وجاء رجل مؤمن من آل فرعون لينصحو وقال: يا موسى إن 

سباأل عليو ادللك يتشاورون فيك فاخرج من البلد. ودلا أخربه ذلك الرجل دبا 
فرعون ودولتو يف أمره فخرج من مصر وحده يألف ذلك قبلو، بل كان 

وىذا الواقع وقع علي جبل ايضا، قد حدث يف  34رفاىية ونعمة ورياسة.
 قصتو كما يلي:

ومهس متسائال يف أذنو ومها يسَتان معا: اال يوجد سبيل اىل اذلرب؟، فقال "
ضلمة باستنكار: ازباف يا جبل ان يشي اىل أعدائنا؟.. أخاف ان تثبت 

، سأدلك على طريقة اذا اردتوعليكم التهمة بسبيب. فقال ضلمة بثقة: 
 .35"ولكن اين تقصد؟ اخلالء واسع ال حييط بو خاطر
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ر جلبل اال يف اذلزيع األخَت من الليل. وجعل ينتقل من سطح مل يتيسر الفرا"
وفي رعاية النوم المرفق باألجفان حتى وجد  غلى سطح يف ىدأة الليل،

 .36"نفسو في الجمالية
خرج جبل من مدينتو ويف أوسط الرحال لقي جبل مع فتتان بُت الزحام  (3

و  .بادلاءأخذ منهما الصفيحتُت ومألىا و تراجعتا بصفيحتُت فارغتُت. 
اردت ان اقول ان الرجل اقدر على اقتحام زحام ادلولد .. وقام جبل  قال:"

سأمأل لكما غَت مبال باألعُت احملدقة حولو، حىت وقف امامو وقال بأدب: 
يا سيدي انا ال " استدعاه أبومها ادلسن فأسكنو يف بيتو. 37 "الصحيفتين

شهامتك، ما من رجل ىنا يهتمٍت ان تكون قائال خاصة بعد ان ثبتت يل 
فإني ادعوك  إال وقد سرق او هنب او قتل، ولكي تطمئن اىل صدق قويل

الى فنجان قهوة ونفسين في داري. فعاود األمل جبل وقال: حبا 
وسرى " وزّوجو ابنتو الصغرى بعد أن قص عليو قصتو مع الناظر .38"وشرفا

 .39"فة جبلالنبأ في الحواري المجاورة ثم شهد سوق المقطم وحيو ز 
 وكما وقع علي نىب موسى الذي ذكر يف القرآن الكرمي: 
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مدين ووردماءىا وكان ذلا بئر ترده رعاء يعٍت ودلا وصل نيب موسى إىل 
ادلاء ووحد عليو صباعة منها فتاتان تكفكفان غنمهما أن ترد غنم أولئك 
الرعاء لئال يؤذيا، فلما رآمها رق ذلما ورضبهما. ورجعت فتاتان سراعا بالغنم 
وربدثان اىل أبيهما أهنما لقيتا مع الرجل )نيب موسى( ويدعوه أبيهما إيل 

ت إحدى ابنيت ىذا الرجل يا أبت استأجره إن خَت من استأجرت بيتو. وقال
القوي األمُت. مث طلب إيل نيب موسى الشيخ الكبَت أن يرعى عنو ويزوجو 

  40إحدى ابنتيو ىاتُت.
وقال لو:  علمو البلقيطي كيف يكون )حاويًا( يستطيع معاشرة الثعابُتو  (4

النعيم غضبا ألسرتك انت يا جبل شلن يركن اليهم وآي ذلك انك ىجرت "
جيب أن يأخذه وذلم   وما أسرتك إال أسريت وىم ذلم يف وقفي حق ادلظلومة،

كرامة جيب ان تصان وحاية جيب ان تكون صبيلة. بالقوة هتزمون البغي 
وىذه   49".وسيكون النجاح حليفك .وربيون احلياة الطيبة وتأخذون احلق

 تب يف القرآن الكرمي:القصة سبثل بقصة نيب موسى عليو السالم الذي ك
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ونودى بأن ألق عصاك فألقاىا فصارت حية تسعى، فلما رآىا تتحرك 

ويل ىاربا  -كأهنا جان من احليات، لسرعة عدوىا وخفة حركتهاوتضطرب  
 42منها ومل يرجع.

جبل ىو ربيب من ىدى ىاًل واألفندي. لقيت ىدى ىاًل جبال أول وقت 
إذا لبع يف مياه األمطار، وكذلك نيب موسى عليو السالم ، لقيت آسية معو أول 
وقت يف مياه النيل مث تربيو. وإذا وصل موسى يف البلوغ فوقع عليو حادث غريب 

ذلك وقع إىل جبل ىو ىو قتل رجال ضربا بغَت قصد ليحامي رجال من قبيلتو، وك
قتل رجال ضربا بغَت قصد ليحامي رجال من آلو يعٍت آل ضبدان. وبسبب ذلك 
خرج موسى من قبيلتو ويف أثناء الطريق لقي مع إمرأتُت يف بئر مها تكفكفان 
غنمهما وورق ذلما ورضبهما. مث يدعوه أبومها إىل بيتو وأما أبوه ىو نيب اهلل شعيب 

قات يزوجو إحدى البنتيو ىاتُت. وكذلك احلال جبل ىو عليو السالم. وسار األو 
خرج من مدينتو بعد قتل رجال ويف أثناء الطريق لقي مع إمرأتُت بُت الزحام 
بصفسحتُت فارغتُت مث أخذ منهما ومألىا بادلاء. وبعد ذلك دعى أبومها إيل 
 بيتهما وأما إمسو اجلبالوي وسار األوقات يزوجو إحدى البنتيو ىاتُت. أما

اجلبالوي ىو حاوي وعلم اجلبالوي جبل فصار جبل حاويا مثلو. ىذا احلال 
ديثل حبال نيب موسى، يعٍت معجزتو تتعلق حبية إذا ألقى عصاه فصار حية تسعى. 
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وبع مرور زمان رجع جبل إىل مدينتو وىلك سلطة األفندي وكذلك حال موسى 
 وزبلص البيان ادلذكور كما يلي: عليو السالم. 

 
 جبل موسىنيب 
 ربيب آل األفندي ربيب آل فرعون

 ىلك سلطة األفندي ىلك سلطة فرعون
القاتل غَت عمد أحد بٍت القبط وىو 

 طباخ فرعون.
القاتل غَت عمد أحد فتوات األحياء 

 وىو من موال األفندي.
يتزوج نيب موسى مع بنت نيب 
شعيب )نيب شعيب ىو من الذي 

 علم موسى إذا خرج من مدينتو(

يتزوج جبل مع بنت البلقيطي امسو 
شفيقة. )البلقيطي من الذي علمو  

 كي يكون حاويا(
أحد معجزتو ىي عصاه وإذا ألقاه 

 صار حية تسعى
يستطيع  الذي حاويًاجبل ىو يكون 
 معاشرة الثعابُت

 األفندي  ( ب
إختار إسم األفندي يشَت إىل سبيزه وسيادتو علي قومو. وىذا رمزية لفرعون 

األفندي ىو راب جبل وزوج ىدى ىاًل وىو الرمزية لفرعون وىو مالك لقومو. 
 من ناحية صفاتو وحالو. أما أشكال رمزيتو ىي:

ىو رئيس يف إدارة الوقف  ألفندي يف ىذه القصة علي صفة فسيدوصف ا
لن ز من حقوق آل ضبدان. كما وصف يف أول وصف القصة   "ادلظلم ألنو ابت

نلقى يف احلواري األخريات إال حياة اسوأ من احلياة اليت نكابدىا ىنا، ىذا إذ مل 
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واالدىى االمر أننا  يهلكنا فتواهتا انتقاما شلا القوا على أيدي فتواتنا.
! يقول أىايل احلواري حولنا يا ذلا من حارة سعيد! ربظى بوقف ال محسودون

مثيل لو، وفتوات تقشعر عند ذكرىم االبدان. وضلن ال ننال من الوقف إال 
. وىذه الصفة ديثل بصفة 43"احلسرات ومن قوة فتواتنا إال االىانات واألذى 

 فرعون اليت كتبت يف القرآن الكرمي:

                   

                   

 

وقد  44أي تكرب فرعون وذبرب وطغى وجعل أىلها أصنافا أو فرقا سلتلفة
وأغرى بينهم العداوة والبغضاء  45صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولتو.

وجيعلهم أذالء مقهورين يسومهم اخلسف، ويعاملهم بالعسف وىم بٍت إسرائيل. 
ويذبح أبناءىم حُت الوالدة وقد وكل بذلك عيونا تتجسس وأما فرعون ىو من 

 46الفسدين.
ة تكرب وذبرب وىو راب جبل األفندي ىو ناظر الوقف يف احلارة ولو صف

وناظر مظلم أحد فعلو ىو أخذ حقوق آلل ضبدان. وكذالك احلال لفرعون ىو 
مالك ظامل و  راب نيب موسى عليو السالمو  ادلالك يف مصر لو صفة تكرب وذبرب
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وزبلص . ويذبح أبناء قومو حُت الوالدة واستضعف طائفة منهمأحد فعلو ىو 
 البيان ادلذكور كما يلي:

 
 األفندي فرعون

ناظر الوقف يف احلارة ولو صفة تكرب  ادلالك يف مصر لو صفة تكرب وذبرب
 وذبرب

 راب جبل راب نيب موسى عليو السالم
ويذبح وىو مالك ظامل أحد فعلو ىو 

أبناء قومو حُت الوالدة واستضعف 
 طائفة منهم

ىو ناظر مظلم أحد فعلى ىو أخذ 
 حقوق آل ضبدان

 

 ىاًلالسيدة ىدى  ( ت
رمز لزوجة فرعون  احلال وىذايف ىذه القصة ىدى ىاًل ىو إمرأة األفندي 

 أما أشكال رمزيتو ىي:وىي آسية ىي إمرأة مؤمنة على عكس زوجها. 
كانت ىدى ىاًل منذ عشرين عاًما قد رأت طفال عاريًا يستحم يف 

منذ عشرين عاما رأت الهانم طفال عاريا يستحم ، "حفرة شللوءة دبياه األمطار
فمال قلبها الذي  . مضت تتسلى دبشاىدتوفي حفرة مملوءة بمياه األمطار

. فأرسلت من ضبلو إليها وربّرت عنو فعلمت 47"حرمو العقم من نعم األمومة إليو
أنو طفل يتيم ترعاه بياعة دجاج فلما استدعتها طلبت منها أن تتنازل عن 

وتعّلم القراءة الطفل. وىكذا ترَّب الطفل يف بيت الناظر وأدخل الكّتاب 
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أما جبل )موسى( فقد ترَّب  والكتابة، ودلا بلغ رشده واله األفندي إدارة الوقف.
يف بيت الناظر واعتربه ابنو دون أن يعرف آل ضبدان وال يعرفونو وكان يعمل يف 
تسجيل عقود اإلجيار ومراجعة احلسابات آخر الشهر. مث عقد اجتماع طاريء 

. وكانت ىدى ىاًل ذلا تفق اجلميع على تأديبهمحضره جبل الذي بقي صامًتا وا
جبل! إنو ربيبنا، بل  قالت بطمأنينة وثقة:ف .رحيمة جلبل كما كتب يف القصة

ىو إبٍت، ومل يعرف من الدنيا إال بيتنا، آل ضبدان فال يعرفهم وال يعرفونو، ولو  
جوانو كانوا يعدونو منهم لتشفعوا بو إلينا، اطمئن من ناحيتو، وسوف يعود من 

  .48بُت ادلستأجرين فيحضر اإلجتماع

                          

           

إن فرعون دلا رآه َىمَّ بقتلو خوفا من أن يكون من بٍت إسرائيل، فجعلت 
وقالت:  49امرأةه يعٍت آسية بنت مزاحم رباج عنو وتذب دونو وربببو إىل فرعون

 50إنو شلا تقربو العيون وتفرح لرؤيتو القلوب فال تقتلوه. وأراد أن أزبذه ولدا ونتبناه
لعلنا نصيب منو خَتا، ألين أرى فيو سلايل اليمن ودالئل النجابة. وأما فرعون 

 59نو بالتقامطهم إياه.وجنوده ال يدرون ما أراد اهلل م
إمرأة عاقرة يعٍت ليس ذلا ولد أو بنت من رضبها لذلك ىدى ىاًل ىي 

رابة جبل الذي لقيتو إذا لعب يف مياه األمطار وذلا شفيق جلبل. كذلك حال 
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إمرأة عاقرة يعٍت ليس ذلا ولد أو بنت من رضبها لذلك ىي آلسية إمرأة فرعون 
وزبلص البيان رابة نيب موسى عليو السالم الذي لقيتو يف النيل وذلا شفيق لو. 

ادلذكور كما يلي:

 ىدى ىاًل آسية بنت مزاحم )إمرأة فرعون(
 رابة جبل رابة نيب موسى عليو السالم

إمرأة عاقرة )ليس ذلا ولد أو بنت من 
 رضبها(

إمرأة عاقرة )ليس ذلا ولد أو بنت من 
 رضبها(

 ذلا شفيق جلبل ذلا شفيق دلوسى عليو السالم
 

  . زقلط : ىامان  ( ث
أوامر  ألحياء وخادم يف بيت الكبَت لينفذأما زقلط ىو من فتوات ا

األفندي. فأقام زقلط  يف بيتو ادلقابل  لبيت الناظر واستحكم سلطانو. وأمر 
.  وجاء زقلط تلبية لدعوة الناظرأفندي لزقلط ألصلز كل األمور الذي وقع عليو "

كان متوسط القامة، بدينا، متين البنيان، وبقسماتو سماجة وغلظة، وترقبتو 
يف سورة القصص أنو من جنود . وكتب يف القرآن الكرمي 52"وذقنو ندوب

 فرعون، األية كما يلي:
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على أسس ىذه األية ىامان ىو من جنود فرعون الذي إمتثال أوامر فرعون 
 أحدىا لقتل أبناء قومو.

لو ىو من فتوات األحياء وخادم يف بيت الكبَت لينفذ أوامر األفندي و زقلط 
صغة عنيف. وىذا رمز ذلامان وىو أحد جنود فرعون وىو امتثال علي كل أمره ولو 

 وزبلص البيان ادلذكور كما يلي:صفة عنيف. 
 زقلط ىامان
 ىو من خدام األفندي ىو من جنود فرعون

 امتثال علي كل أمر األفنديىو  ىو امتثال علي كل أمر فرعون
 ة عنيفلو صف ة عنيفلو صف



 أىل ضبدان : بنو إسرائيل ( ج
من اىل ضبدان يعٍت ضبدان كرئيسهم ودعبس وعًتيس وضلمة وعلي 
فوانيس ورضوان الشاعر. وأخذ األفندي حقوقهم يعٍت ادلال من الوارث آبائهم. 

ويأخذون منهم األتاوات. وأخذ األقوياء من أىل احلارة يعتدون على الضعفاء 
يف حُت بقي األب حيِّا مغلًقا بابو معتزال الدنيا. أما آل ضبدان )بٍت اسرائيل( 

وكان ىناك بيت للناظر  .فقد أقاموا حول البقعة اليت بٌت أدىم فيها كوخو
ذبمهر أمامو صبع كثَت من آل ضبدان القريب من بيت اجلبالوي،  األفندي

فاندلعت ألسنة ا كان منو إال أن صاح فيهم:"يطالبون حقهم يف الوقف فم
، ىذا وقف أبي وجدي ما لكم بو صلةالغضب من عيٍت األفندي وصاح: 

 53".إنكم تتناقلون احلكايات اخلرافية وتصدقوهنا، وما لديكم دليل أو حجة
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يعٍت بٍت إسرائيل وكانوا يف ذلك الوقت خيار أىل زماهنم ىذا وقد سلط 
عليهم ىذا ادللك اجلبار العتيد يستعملهم يف أخس األعمال ويكدىم ليال 

رعيتو ويقتل مع ىذا أبناءىم ويستحيي نساءىم إىانة وهنارا يف أشغالو وأشغال 
ذلم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغالم الذي كان قد زبوف ىو وأىل 

 .شللكتو منو أن يوجد منهم غالم يكون سبب ىالكو وذىاب دولتو على يديو
وكانت القبط قد تلقوا ىذا من بٍت إسرائيل فيما كانوا يدرسونو من قول إبراىيم 
اخلليل عليو السالم حُت ورد الديار ادلصرية وجرى لو مع جبارىا ما جرى حُت 
أخذ سارة ليتخذىا جارية فصاهنا اهلل منو ومنعو منها بقدرتو وسلطانو فبشر 
إبراىيم عليو السالم ولده أنو سيولد من صلبو وذريتو من يكون ىالك مصر 

فرعون من ذلك وأمر على يديو فكانت القبط ربدث هبذا عند فرعون فاحًتز 
بقتل ذكور بٍت إسرائيل ولن ينفع حذر من قدر ألن أجل اهلل إذا جاء ال يؤخر 

 54.ولكل أجل كتاب
أخذ عليها األفندي يعٍت آل ضبدان ىم آل جبل وذلم احلقوق الذين 

ادلال من الوارث آبائهم. وىذا رمز لبٍت إسرائيل يعٍت بٍت لنيب موسى عليو 
وزبلص البيان ادلذكور كما قوق الذين أخذىا فرعون. السالم وكذلك ذلم احل

 يلي:
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 أىل ضبدان بٍت إسرائيل
 أىل جبل بٍت نيب موسى عليو السالم
 ذلم حقوق أخذىا األفندي ذلم حقوق أخذىا فرعون 

 

 .قدرة : الذي وكزه موسى فقضى عليو  ( ح
 .دعبس : الذي استغاث موسى واستصرخو مرتُت

عندما فرض نظام منع التجول على آل ضبدان وخرج جبل يف أحد األيام 
فشاىد أحدىم قد اخًتق ىذا النظام ويدعى "دعبس" وعلم بو أحد العاملُت 

بغَت  لدى الناظر وامسو "قدره" وأخذ يطارده حىت أمسك بو فتدخل جبل وقتلو
عمد. ىذه القصة سبثل بقصة يف كتاب اهلل وىي كتبت يف سورة القصقص، وأما 

 األية كما يلي:

                         

                       

                     

             

أحدمها من  55أي فوجد نيب موسى يف مصر رجلُت يتضاربان ويتنازعان.
شايعو علي دينو من بٍت غسرائيل وقيل ىو السامري وثانيها من سلالفية من 

 56القبط وىو فاتون. وكان يتسخر اإلسرائيلي حلمل احلطب إىل مطبخ فرعون.
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فاستغاث إسرائيلي موسى عليو السالم ووجد فرصة وىي غفلة الناس فوكزه 
 57موسى أي طعنو جبمع كفو كان فيها حنفو فمات.

بس ىو من آل ضبدان وأما قدره ىو خادم األفندي ومها يتضاربان وبعد دع
الوقت لقي جبل معهما واستغاث دعبس كآلو، فوكز جبل قدره بضرب ومات. 
وكذلك احلمل لفاتون و السامري، السامري ىو من قبيلة نيب موسى عليو السالم 

ان وبعد الوقت وأما فاتون ىو من بٍت القبطي يعٍت من موال فرعون. مها يتضارب
لقي نيب موسى عليو السالم معهما واستغاث السامري كآلو، فوكز نيب موسى 

 وزبلص البيان ادلذكور كما يلي:فاتون بضرب ومات. 
 

 قدرة فاتون
أحد رجل من بٍت القبط )موال لفرعون( 

 يتضارب مع شخص من بٍت إسرائيل
رجل من موال األفندي الذي 

 يتضارب مع شخص من أىل ضبدان
 وىو مات ليكزه كبل بضرب وىو مات ليكزه موسي بضرب



 

 دعبس السامري
أحد رجل من بٍت أسرائيل يتضارب مع 

 شخص من موال فرعون
رجل من أىل ضبدان الذي يتضارب 

 مع شخص من موال األفندي
 واستغاث دعبس جبل واستغاث السامري موسى عليو السالم
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 يف قصة سيدنا موسى عليو السالم - أو شعيب -البلقيطي : الرجل الصاٌف   ( خ
وسرى النبأ " وزّوجو ابنتو الصغرى بعد أن قص عليو قصتو مع الناظر

وكتب  .58"في الحواري المجاورة ثم شهد سوق المقطم وحيو زفة جبل
يف القرآن الكرمي قصة اليت سبثل هبذه القصة يف سورة القصص، وأما األية كما 

 يلي:

                            

                      

             

إين أريد أن أزوجك مع  وقال أبو ادلرأتُت اللتُت سقى ذلما موسى:
إحدى ابنيت احلاضرتُت أمامك، فانظر من يقع اختيارك عليها منها على أن 
تكون أجَتا يل شباين سنوات ترعى يل فيها غنمي فإن أسبمت الثماين السنُت 
اليت شرطئها عليك فجعلتها عشرافإحسان من عندك وما أحب أن أشاقك 

وال غَت ذلك وإنك ستجدين إن شاء  دبناقشة أو مراعاة أوقات وال إسبام عشر
 59 اهلل شلن ربسن صحبتهم ويوفون دبا تريد من خَت لك ولنا.

البلقيطي ىو اب من إمرأتُت اللتُت لقي معهما جبل ودعى البلقيطي 
جبل لبيتو. وقد سار الوقت وزوج من إحدى إمرأتيو مع جبل. وىو رجل 

عيب ىو رجل صاٌف و صاٌف. وىذا رمز لنيب شعيب عليو السالم أما نيب ش
اب من إمرأتُت اللتُت لقي معهما نيب موسى ودعى شعيب موسى لبيتو. وقد 
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وزبلص سار الوقت وزوج من إحدى إمرأتيو مع نيب موسى عليو السالم. 
 البيان ادلذكور كما يلي:

 

 البلقيطي نيب شعيب
 ذلما جبلأبو ادلرأتُت اللتُت أخذ ادلياه  أبو ادلرأتُت اللتُت سقى ذلما موسى 

ودعا شعيب موسى ألجل نصره 
 إلمرأتيو وبات موسى يف بيتو.

ودعا البلقيطي جبل ألجل نصره 
 إلمرأتيو وبات جبل يف بيتو.

زوج من إحدى إمرأتيو مع موسى عليو 
 السالم

 زوج من إحدى إمرأتيو مع جبل

 

 .شفيقة : بنت الرجل الصاٌف اليت تزوجها موسى عليو السالم ( د
 .أختهاسيدة :  وأما

فرأى عند حافة اخلالء كوًخا من الصفائح وإىل جانبو كشك حنفية مياه 
وبُت الزحام فتاتان تراجعتا  .عمومية، يتزاحم الناس أمامها ليمألوا أوعيتهم بادلاء

فسر جبل خبطابو . " بصفيحتُت فارغتُت. أخذ منهما الصفيحتُت ومألىا بادلاء
قدر على اقتحام زحام ادلولد .. وقام وقال معتذرا: اردت ان اقول ان الرجل ا

، حتى وقف امامو وقال بأدب: سأمأل جبل غَت مبال باألعُت احملدقة حولو
 .60 "لكما الصحيفتين

ويف احلقيقة شعرت شفيقة احلب و دخل جبل اىل قلبعا منذ أول لقائو 
ال ربلم، مل تكن حادلا عندما هنضت لألخذ بيدي يف السوق بينهما يف السوق "
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. 69"حالما عندما طردت  عني ذباب البشر ولذلك دخلت قلبيومل تكن 
وكتب يف القرآن الكرمي قصة اليت سبثل هبذه القصة يف سورة القصص، وأما األية  

 كما يلي:

                        

                         

                       

                   

أي فجاءتو إحدى ادلرأتُت سبشي وىي حيية قد سًتت وجهها بثوهبا 
قائلة: إن أَّب يدعوكليكافئك على صنعت من اإلحسان، وأسديت إلينا من 
ادلعروف بسقى غنمنا. وقد أسندت الدعوة إىل أبيها وعللتها باجلزاء حىت ال 

كالمها داللة على كمال العقل   يتوىم من كالمها شيء من الريبة، كما أن يف
 واحلياء والعفة كما ال خيفى.

وقالت واحدة من بناتو: استأجر موسى لَتعى عليك ما شيتك. فإن 
خَت من استأجره للرعى القوي على حفظ ادلاشية والقيام عليها يف إصالح 
وصالحها، األمُت ال زباف خيانة فيما تأسبنو عليو منها. وال خيفى أن مقاذلا 

 جوامع الكلم واحلكمة البالغة، ألن مىت اجتمعت ىاتان الصفتان يعٍتمن 
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األمانة والكفاية يف القائم بأداء أمر من األمور تكلل عملو وكفل لو أسباب 
 62النجح. 

شفيقة وسيدة مها أختان اللتان لقي جبل يف أثناء سفره. مها بنتان 
بنت نيب شعيب البلقيطي وتزوج جبل مع شفيقة. وىذا احلال رمز من حال 

وأختها اللتان لقي موسى أثناء سفره وإحدى منهما كانت إمرأة نيب اهلل موسى 
 وزبلص البيان ادلذكور كما يلي:عليو السالم. 

 
 شفيقة بنت شعيب

من إحدي إمرأتُت اللتُت سقى ذلما 
 موسى

من إحدي إمرأتُت اللتُت أخذ ذلما 
 جبل ادلياه

اليت يعٍت نيب شعيب بنت الرجل الصاٌف 
 .تزوجها موسى عليو السالم

 جبلاليت تزوجها البلقيطي بنت 

 
 

 سيدة أختها
من إحدي إمرأتُت اللتُت سقى ذلما 

 موسى
من إحدي إمرأتُت اللتُت أخذ ذلما 

 جبل ادلياه
يعٍت نيب شعيب وأخة بنت الرجل الصاٌف 

 من إمرأة موسى
 البلقيطي و أخة من إمرأة جبلبنت 
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