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 (ラ  41) النصوソ : أوا             
 : النص                

 
メعلى الــجـــدو るــلــــガن 

 !قرメ ايخ محヲイب "   ! ه يわヘح"  ــ    
      ゲرجわاى メقر: 

كبش  ゲ بعわ  ギ  ـش  ـت  ヱغـギا اىعيヱ ،ギأنت ىم  ،ن ، ヱتヤダح بヰر حرىكي  مر عヤيك من キ  مヰレر  ギ  キ  س  عشラヱゲ جレيヰر ير ةجل ، ت  "ــ      
るا  ! اأضحي るヤガレاى ロهذ ラتك، فإギمسرع ギي أةيレا أنヲأقسم ىヱ れرヰيレج  ゲي عشヱتسر". 
ヱاىحق أラ حسين اىわرجゲ، بんيربه اىبيツرء اىヘツヘرضヱ ،るعبرءته اىسキヲاء، ヱحذائه اأحヱ ،ゲヨحヨرةロ اأبيض اىبギين         

. رラ يبヱギ في ヱقわヘه تヤك كرىヨشロヱギ، يゲنヲ لى  أفق بعيヱギىムن ايخ محヲイب، ك. اىامع، كرラ صヲة  مイسるヨ ىムヤبゲيرء
 . ヲトا بين اىわرجヱ ゲايخ محヲイب ـヲس  اىذين تヨイعヲا ىيわ  " أهل اىガيヱ " ゲةヱيギا ةヱيギا خわヘت في أクنه ضヲضرء 

ي  ايخ محヲイب         ゲドنر ュأمر  ギわヨヨمعرىم  اأايرء اى れيرゲىف ضبرب  اىذكヱ . チاヲأحヱ يلガレاى るغربヱ رئمヰاىبヱ サرレاى
كل クىك تحメヲ لى  أابرゥ يゲわاقص في ヱسヰトر جゲيギ  ،بعヱ ،ギاأحヲاチ اىキゲイاء اىعرةيダ  ギ る  ح  ىذة  اىレرضるイ اىわي ىم ت  ا

ف اسわعチゲ اىゲجل  حرضロゲ. نるヤガ محヲイب  ゲ トاى るヌفي أقل من ىحヱ . مع サرレاى ァゲガاأضح  حين ي ギا عيギأجل غ
ヱلク يعラヱキヲ لى   ،ن عヤ  مقゲبる من ضゲيح اىشيخ صرىحيラヲ مヨわイعـダ  ヤ  ـاベヱゲ اىشヨس في ثيربヰم اىヌレيるヘ اىギイيヱ ، ギي  

ヱ ゲِاىسعرヱ ،  キتسيل キمرء اأضرحي ح ヱجヲهヰم برىبِش   ツ レ م تヰتヲا ،  .بيダبه لى  اى ァゲガر يヘيヌبر نヲك ثヤヨفا ي ヲأمر ه
ォسرヱيه اأヤت عヨاكゲتヱ ينゲヰر قبل اヰى ロاゲわاا ∃メب برヲث  ゲه غيわجヱコ ギレىيس عヱ .  كرنت ت ギفق るイيギه خわレبه أمر ابヤت ق わ ヘ

ギاىعي ュヲبه ي  ギ ي レيヰرれ ثاثる يشゲわي بヰر خヱゲفر يツحي به ؟. ببムرئヰر من أجل ثヲب جギيギ ت ع   ヱمن أين ىه ج 
ىقギ كرヱ . ラعرキ بعقヤه خヨسヱ るعشゲين عرمر لى  اىヲةاء  ".يわヘح ه : " ヱتわヨم ايخ محヲイب في صれヲ ا يムرキ يسヨع      

ヱفي クاれ صبرゥ مشベゲ من أيرュ . بعギ، يعヨل في سرقيる أبيه مقربل كسヲته ヱاゲابهيヲمゃذ اربر قヲير أعゴب ىم يبヤغ اىんاثين 
 .る صغيゲ  ةمرهر ابن عヨه لسヨرعيل بعيギا فرىわقヰトر ヱنヘض عヰレر اىゲわاب ヱغゲسヰرわ  ヤ  اىダيف، ヱقع نゲヌ محヲイب عヤ  ا  

⇔ بِ تァヱゴ من ابるレ عヨه، ヱةベコ مヰレر بわレر أسヨرهر آمるレ ت  " اىガレيるヤ " بعギ سるわ أاゲヰ من غゲسه       レر  ヨ ي  ヨ  ـق  ギ ِم ンゲفرء⇔ ىذكヱヱ رヰ
لنヰر ヱコجる ابن أخわه اآヱ ،ラقギ كرنت ت بゲِ  به ヱتعトف عヤيه، ヱىيت حسレر كرヱ . ラتذكゲ آمるレ  فゲわقベゲ في عيレه اىギمع. جギته

ابレه اىヲحيギ، سرفゲ قبل خヨسる أعヲاュ لى  مヱ ،ゲダمن ヱقヰわر ىم يゲسل ىヰم خトربر ヱاحギا يヰレゃヨトم  !حسن . مヰヤんر عヲトفر برةا
 .فيه عヤ  صحわه 

 メヲيق ヲهヱ رةヨصرحب اىح れヲيرته صゲكク يهヤع عトق ギىق : 
 ير ةجل ىヨرクا أنت سركت؟ " ـــ   

 :ヱكرラ ةمツرラ قギ جرء من ゲヅف اىسرقيヱ ،るقرメ ىヨحヲイب
 ".لラ عشゲين جレيヰر ثヨن معقメヲ" ـــ   
  メرヨلى  اى ァヲأح ヲهヱ るخرص ،メヲاىقبヱ فضゲا بين اىキキゲわم るهゲجل بゲاى ゲムفヱ .ن ةيحرムىヱ   ギيゲイاعب بわه ب ت ت るيヲق

キヲجヲل  من أي ائ في اىヨأج るك ةائعヤر تヰわヘقヱ ب فيヲイحヨى  るヤガレاى れِ  ギ بヱ るヤガレهل . اى ンゲ ت ،ゲダه في مレبه ابヤر قヘهヱ
ِحم ؟ هل تؤثゲ في قヤبه اىギعヲاれ اىわي أةسヰヤر محヲイب في هギأ  اىヤيل؟، ヱأحس اىゲجل بヘيض من اأمل يヨأ   ゲاء اىギレيحن ى

  :عヤ  لحسرسه ، ヱتゲقベゲ في عيレه キمع∀ حبسه جرهギا، ヱتわヨمكيرنه ヱيトغ  
 " .ي ا أبيعヰرتِ ヨ  ゲ  يわヘح ه أنر ت  "ـــ    

                                                                        :レرラ حヨرةヱ ، ロقرメ في صれヲ برةヱキجذب اىわرجゲ عِ        
 " . يわヘح ه ، يわヘح ه  "ـــ   
 أبゲダ محヲイب ابわレه اىダغيゲ  تメヱゲヰ نحロヲ مゲトツبる فゲحる، فわحポゲ في قヤبه أمل ،ヱقبل أラ يヤトレق اىحヨرة بعيギا     
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 れヲダبأ بレض  لىيه اى ヘ ت ラأ るبيダىت اىヱحرヱ ،ゲبガر عن اىヰهر يسأىヲنح ネゲل، بل أسダر تヨんةي るヤヘトاى ゲヌわレىم يヱ

ゲ س ム わ   : م 
 " جヲاب من حسن أخي" ـــ  

ヱانヤトق اىゲجل كرىラヲレイヨ ا يヱ ゲムヘا يعي بレبض قヤبه ヱابわレه اىダغيゲ  تヨسك بゲトف ثヲبه اىわヨسخ جヲاب من حسن ؟ 
るعゲسヨر اىヰأبي れاヲトخ  ヤع るイわبرك  محわىك تク رءレهي أثヱ شي معهヨي تムى  ギجره ネゲابه ىم . تسゲトاض  ゲヨفي غヱ

ن اىسヱ ،ゲヘيヤムわم ىるイヰ غゲيبる عヤ  ايخ تトガئ عيレه اىشرب اىذي عرキ من مゲダ، يゲتギي مابس نヌيるヘ كムل عرئギ م
 :ヱقرメ ىه. فギىف نحロヲ مبわسヨر ヱاعゲ اىゲجل برىツيق ヱاىحァゲ لク تحヲىت كل اأبダرة نحロヲ ،محヲイب

 ".مابس  ゲ  キ  ـヅヱ   ه  レيِ ـحسن مبسヅヲ ، قرメ ىك تعヘي عレه، أةسل ىك ثاثين جِ " ـــ 
في ゲヅف ثヲبه ، ثم غサゲ أصربعه في اىヱ キゲトفي اىゲトيق لى  بيわه تحسس اىゲجل ةコمる اىヨرメ اىわي صゲهر جيギا⇔   

لى  غربる اىガレل اىんムيるヘ اىギわヨヨ  عギレ أسヘل اىبيヱ ،れヲمي ゴ في ヱسヰトر نるヤガ،  اىسヨين تحت لبトه، ヱانحギة ゲヅفه من عل∃ 
メرヨاىش れرヨهر نسギيゲイاعب بわت るヤيヨج るقヲشヨف مسبحر⇔ . مイتゲي るヤガレسعف اى ラخيل لىيه أヱ : 

 ".يわヘح ه ، يわヘح ه "  
                                るملゅムال メゅヨلح اأعゅيب صトال .れبيرو りキار العوキ . るعら4991ط. ソ179  ゅبعده ゅ(بتصرف) وم 

 
          

ل キةاسわه اىイرمعيる فيヰر، ヱىギ في اヨرメ اىسキヲاラ ، ثم انわقل لى  اىヱ ،ュヲヅゲガأكヨ ؛(2551 -1121) كرتب سキヲاني اىトيب صرىح :  التعريف بゅلゅムتب 
 ギىبعク るاعクا ىإゲيギغل مわاا ラاキヲلى  اىس キمر عرギレعヱ  ، ラギレقل لى  ىわرىه . ك انヨمن أع るائيヱゲاى " :メرヨاىش  ゲイヰسم لى  اىヲين " ، " مゴاى サゲع " ،
"ゲヨت るレヘاىخ... "ح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :رشدا بゅヨ يأتي تحليا أキبيゅ متゅムما مستاكتب موضوعゅ إنゅゼئيゅ تحلل فيه النص 

 .تأヅيゲ اىレص ضヨن تヲトة فن اىقるダ في اأキب اىعゲبي اىحギيث -
- るاىキ れاゲاقر من مؤاトص انレاء  اىゲىق るضيゲف るصيرغ. 
- るダاىق ゐاギبع أحわت. 
- るاآتي ゲرصレاىع  ヤع ゴكيゲわىك برىクヱ るダاىق れنرヲムيل مヤتح : れيرダガاىش ( رヰレر بيヨفي れر، اىعاقرヰرتヘص )س  ラمرゴساى 

 ラرムヨصف  -اىヲه  ساىわヘيドヱヱ اةヲاأسرىيب -اىحヱ るغヤاى. 
 تゲكيب نわرئج اىわحヤيل  -
 .لبゲاコ مンギ تんヨيل اىレص ىレイヤس  اأキبي اىذي يヨわレي لىيه -

 ｭايｭث :ｭﾗﾝط｀ﾝｬ ｱسｬﾁｿｲ (6ヰ)                                       

    ｱيｬガﾁ ヰ｀ عｯｭسﾝｬ صلﾗﾝｬ ｱيｬｿｯ في ｿﾁガ "ｮاﾜﾝｬガ ﾇﾞﾝｬ:" 

ى ﾝｬحسｮｭ ｀ع اガｯّيガ ｱعﾞيｭ｀ガ ،ﾅ فﾛﾝﾀ ﾘガ يصﾗَ: ｀عﾚ ｭتاق｀ﾝｬ ｱاجｹｭ  أヰ ي="     
ｮﾁヴﾝｬ ﾟث ヰｬガﾞف عガطﾁ ،ヰﾜ｀أ ヰل ｶﾁｭｾﾝｬ ىﾝل ｮﾁヴﾝｬ . ｱﾜガﾆﾝｬ ء؟ｭساﾝ ىﾚｯي ヰْ<`  ヰﾜﾝガ

ｬآヰ ا فｬ ヰ｀ ｰｿｫｭااتﾁｭﾌ، أاｲ ....أاｲ تاｿفع ｯأعصｯ ﾛｯｭا عﾚل. ﾝｬ｀اغﾁسｱ في قｯﾞي
ｿﾁｭا ،｀ر｀ﾀ ｿﾁｭر｀ ｲأاガ ﾛعا ｶｬﾁإفｭｯ ﾟﾞع." 

                                                   ドوヘنجيب مح : ゆاムاللص وال :ベروゼار الキ .2007 2ط   . ソ51 

 :، グاﾞتグﾌグヱ ｰعｯ تتنグｯل فيه ｯヱ يｧتي"اﾟ｀ص グاﾞﾟاｰ" انﾍ｀ق ヮヱ هﾂا اﾍﾜヱﾟع، ヮヱグ قﾃاءتﾟｨヱ ﾝف     
 グاヮ ؛ــ｀ــグﾁافع ﾆعيﾃギヱ ﾁاﾟ ヮانتヮヱ ヰｯﾜ نبグية グع｀يグｨﾃグ ﾇف عــــ  

 .ةاﾁグ ، ヮاﾟة ﾝﾟﾂ في ﾆيｯق اグﾃﾟاياヱﾟصيﾃ اザﾂﾟ انتﾟｩ ゴギيه ﾆعيﾃギヱ ﾁ ــــ 
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 دليل التصحيح 

 توجيれゅヰ خゅصる بعヨليる التصحيح: أوا
 

 : تقديم   
           ゅヰأن ،るيキゅヰاإش れゅنゅفي اامتح るصゅالتقويم، خ るليヨر عゅفي مس るヨسゅح るトالتصحيح مح るトر محらتعت

ゅاامتح れゅليヨكل ع コゴتع ゅヰوأن ،るヰترشحين من جヨوال れゅترشحヨرا طويا  من تحصيل الゅمس ァمن تتو るبقゅالس ラ
ンأخر るヰج . ラゅヨعلى ض ゅوحرص ،ゅجيヰومن ゅيヨتنظي ラゅاامتح れゅトتدبير كل مح ュゅムإح るولグらヨال キوヰر الجゅوفي إط

الヨوضوعيる والヨصداقيる إجراء التصحيح، وتحقيقゅ لらヨدإ تゅムفぽ الヘرソ بين الヨترشحれゅ والヨترشحين، ومن أجل 
ゅئج تقويم عヨليる التصحيح للسنواれ الゅヨضيる، الوصوメ إلى تقديراれ موضوعيる ومنصるヘ، واستゅヨんرا لنت

واستحゅツرا للتحوメ والتトور اللグين يعرفゅヨヰ التدريس وأخグا بعين ااعتゅらر سيベゅ تصريف الヨنァゅヰ عヨليゅ، ومن أجل 
 れゅيツييف مقتムت りضرور ュゴيستل ゅヨترشحين، مヨوال れゅترشحヨعلي للヘاء الキلتقويم اأ  るفرص ラゅاامتح ラوムي ラأ

ي التقدير الヨムي أوコاラ مムونれゅ الوضعيる ااختゅらريる في وضع ااختゅらر، وإعメゅヨ الヨرونる في اإطゅر الヨرجعي ف
يﾁجى ｀ﾝｬ ヰسيﾝｬガ ｲｬｿسｬ ｰｿｭأسｭتﾗﾞﾜ｀ﾝｬ ｰﾀيｨｯ ヰجｬﾁء تصحيح ガ｀ﾝｬضガع  تصحيحه، و تعゴيゴا لグヰا التوجه

  :يｬｱاستﾝｭｯ ｿｭﾆﾁتガجيｬ ｲｭヴآت
 

 اｬ ｰﾁطر｀ﾝｬ ｰﾁسر｀ﾝｬ ىﾝل ｿｭستاｾ｀ تصحيح فيﾝｬ ｱيﾞ｀عﾝｭヴﾞحｬﾁ｀ فﾞه تﾀヴｯ ｱصｭｾﾝｬ ｲｬءｬﾁإجｭｯ ﾟｬﾂتﾝاｬガ ،
ガ ،ｱيﾞ｀عﾝｬﾂｭلاجｭه ｯ｀ ﾘﾚيح ゲﾀﾝｬ ガاحﾝｬ ىﾞعｩｿｭ  ｱعيガضガ｀ﾝｬ  فｭإاصｬガﾇﾁﾗﾝｬ فطｭﾜتガ؛ 

  ｱعيガضガ｀ﾝｬガ ｱقｿﾞﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝｬ ايｭ｀ﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬガ ｱﾚستح｀ﾝｬ ｱيｭعاﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガى لياء أﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 ؛ﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰفي تｿﾚيﾁ أｬｿء ﾝｬ｀تﾆﾁح

 ﾁحﾝｬءｬｿعي أガضガ｀ﾝｬ ﾁيｿﾚتﾝｬ ىﾞع ﾇ ガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬヰحيﾆﾁت｀ﾝｬ،   ｱيﾁｭヴ｀ﾝｬ ｲｭيガست｀ﾝｬ ヰｬﾂガأ ｰｭعｬﾁ｀ガ
 ؛ｭ｀ﾜ هي ｀حｰｿｿ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح

  ガأ ｱحガﾁر｀ﾝｬ ｱﾞｫأسｬ ヰع ｱضﾁتﾗ｀ﾝｬ ｲｭｯｭإجﾝ ｱاﾜ｀｀ﾝｬ صيغﾝｬ ﾁｭｯعتｬ ｰｿｿح｀ ｮﾝｭر｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝｬ ع｀ ،
ｱحﾁتﾚ｀ﾝｬ ｱｯｭإجｬ ﾁصｭعا ﾁｭｯعتｬ تصحيحﾝｬ يلﾝｿ في ｱضيﾁأ   ｲｬءｬｿأ ﾟيガﾚفي ت ｭヴｯ ﾃيستأا ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬ

ガヰحيﾆﾁت｀ﾝｬ؛ 

  ﾁصｭعا ヰ｀ ﾁل عاصﾜ ヰﾂガ ｮحسｯ ءｬｿأｬ ﾁيｿﾚتガ ،عガضガ｀ﾞﾝ يﾝｭ｀إجｬ يرﾚتاﾝｬ ゲｿｭﾗى تﾞع ﾇﾁحﾝｬ
ﾁيﾁتحﾝｬ ｱقﾁガ في ﾛﾝﾀ ｲｭｯلثガ ،يرﾚتاﾝｬ ﾟﾞفي س ｲｯث｀ ガه ｭ｀ﾜ ،ｱيﾁｭｯتｾاｬ ｱضعيガﾝｬ؛ 

 ق ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫﾂجﾝｬ رﾚاﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱجعｬﾁ｀ ىﾞع ﾇﾁحﾝｬｱيﾝｭ｀إجｬ ｱرﾚاﾝｬ ضعガ لｯ. 
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ゅنيゅوسلم التنقيط:ث るبゅصر اإجゅعن 
 
 キ( :41ラ)رサ النصوソ: أوا 
 

4. る3.................................................................................................................................................: مقدم ラ 
            ( ، اىヨسゥゲ ، اىقるダ ، اىヨقرىる اىشعゲ) تヲトة اأاムرメ اأキبيる  ضヨن اىヨحトرれ اىわي عゲفヰر تヲトة اىゲんレ اىعゲبي  ارة  لى  اإ:تأطير النص -

من أعاュ اىヘن اىقダダي في اىعرىم اىعゲبي ヱمンギ لسヰرمヰم في اىギفع برىわعゲيف بヰذا اىヘن  -تヲトة فـن اىقるダ في اأキب اىعゲبي اىحギيث س
 ( اىخ ... محキヲヨ تيヲヨة،  نイيب محドヲヘ ، عبギ اىゲムيم غاب ، اىトيب صرىح ) ه اىレヘي ヱمンギ تヲトة بレرئ

- りالقراء るي :فرضيダダن اىقヘص لى  اىレرء اىヨわان  ヤع るاىギاى れاゲؤاヨاى るヌماح .クرわحح (  )ىأسダヨي (  )اىわاى れاゲؤاヨاىゲيギتق るصاحي
 るضيゲヘاى パヲダاح ىゲわヨر اىヰレق مヤトレي. 

2. チالعر: 
- ゐع الحدら3............................................................................................................................................  :تتラ 

 ىه ゥヲレヨヨن اىヨんبرى ロير ليرゲب مغヲイايخ مح るヤガاء نゲىش ゲرجわاى ュギتق. 
  يرءゲبムحي برىヲヨاى ゲرجわرةجي ىحسين اىガاى ゲヰヌヨصف اىヱ. 
 ツحわاأضح اس ギعي れبرヤトわم るبيヤت  ヤةته عギق ュギةي ىعゴヨاى ロゲحرضヱ ،رضيヨヤب ىヲイرة ايخ مح. 
  سهゲغ るダقヱ ، غرىه في اىحقل مع أبيهわااヱ ابربه ュب أيرヲイايخ محゲتذك るヤガレヤىヱ ، ه اىبرةわレربه ابイلنヱ اجهヱコ れيرゲكク ネجرゲわاس

れاヲレس سヨذ خレه به مわヤعت صトه حسن اىذي انقレابヱ.  
 هレمن اب るسرىゲه بヤصヲت ヱةギه قわبゲه كレع ァゲف メرヨمن اى، るヤガレع عن بيع اىレわヨه يヤر جعヨم. 

 :التحليل -
-  れゅصيガゼ2.............................................................................................................................................: الラ 

 ゆشيخ محجو  :るダفي اىق るةئيس るيダガا  ギعي  るرسبレヨته بゲأس れحرجر るبيヤا عن تゴه عرجヤرعير صعبر جعヨわضعر اجヱ تعيش ،
 .اダガيる مヨわسるム برىヱ るヤガレمقرヱمる ىムل اإغゲاءاれ اىヨرキيる ستعيش مヘرةقる بين مرضيヰر ヱحرضゲهر  ساأضح  

 جرゅر : حسين التヰيギتゲي يわابس اىヨاى メىك من خاク ゲヰヌي メة  اىحرヲميس るيダガي ساゲبムف برىダわت るيダガا るفゲイاىعヱ رء
 ヱاسわغاメ اىヱゲヌف اىダعبる ىヘヤقゲاء 

 عيلゅヨإس: ゥب ، فاヲイابن عم ايخ مح. 
 وجتهコ :صレضر في اىゲع れキةヱ . 
 るف : ابنته آمنダわر تヰأبي  ヤع ラرレاىحヱ فトبرىع  
  اابن حسن  : ギته مゲه بأسわヤعت صトانقヱ ゲダل في مヨعヤى ゲسرف. 

-  れゅصيガゼبين ال れゅالعاق............................:........................................................................... 
  るعヲレわم れعاقر : メغاわاس るعاق ( بヲイايخ محヱ ゲرجわحسين اى) فトع るعاق ، ( るレه آمわレابヱ بヲイايخ مح )るيعトق るعاق ، 

 るريヰレفي اى ァاゲヘانヱ ، るايギفي اىب.  ( ه حسنレابヱ بヲイايخ مح ) 
-  ラゅمゴال:  るسヨقبل خ ، ゲヰأا るわس ギيف ، بعダاى ュمن أير ゥصبر れاク، ギاثين بعんةاء، اىヲعرمر لى  اى ラヱゲعشヱ るسヨاأضح ، خ ギمن عيコ

 ، ュاヲ5.0...................................................................................................................................................أعラ 
- ラゅムヨاىذة  : ال チاヲل ، أحガレاى るغرب ،ゲダم ،るاىسرقي،れヲيح اىشيخ صرىح ، اىبيゲب ، ضヲイايخ مح るヤガر نヰトسヲわ5.0...................تラ 
- チ2..............................................................................:...............................................................صيغ العرラ 

 : ドヱف أغゲاチ مヰレر: الوصف ــ     
 れيرダガشヤى るرةجيガامح اىヨصف اىヱ : ، ゲرجわحسين اى るيダガا サصف ىبرヱ...... 
   るرعيヨわااج キرة اأبعرヰドل : ゲرجわاء حسين اىゲث ラقربل تبيرヨبرىヱ هわヤعرئヱ بヲイةي ىشيخ محゴヨرعي اىヨわضع ااجヲاى. 
 اأخا キرة اأبعرヰドلるرء اابن: قيヘمقربل ج るレف اابトع ،るヤガレب برىヲイسك ايخ محヨت ،ゲرجわحسين اى るفゲイعヱ يرءゲكب 
  るسيヘレاى キشف عن اأبعرムاى:トわم るبيヤعن ت ロゴイع ュأمر  ゲاىحسヱ ゲتヲわب برىヲイايخ مح サلحسرギاىعي るرسبレヨه بわヤعرئ キاゲأف れبرヤ. 
  ه حسنレاب  ギق  مسرعヤわي ヲهヱ ゥゲヘة برىヲاىشع ..... 

بين اىشرب  سبين اابヱ るレايخ محヲイب  سبين ةمツرヱ ラايخ محヲイب  سبين ايخ محヲイب ヱحسين اىわرجゲ :  حヲاة خرةجي  : ار ووドيヘتهالحـوــ    
 اىعرئギ من مヱ ゲダايخ محヲイب 

 يヤاخキ اةヲب : حヲイايخ مح 
 الحوار るヘيドو :ゐギرمي اىحレس سرهم في ت  れكشف عن اىعاقر るرعيヨわاء ) ااجゲاヱ بيع / るヅسرヱ - ヨضع اىヲرعي اىヨわااجヱ يキر

اىわعبيゲ عن  س( اىحヲاة بين محヲイب ヱابわレه ) ヱتعヨيق キاىる اىقるダ اىムشف عن اىبعギ اىヘレسي  سىشيخ محヲイب  اىゴヨةي
ゲشرعヨاىヱ れعراヘاىخ.....اان. 
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 ...........................:.......................................................................اللغる واأسゅليب                  
  るرعيヨわائح ااجゲف اىشヤわガمي اىذي تعيشه مヲرعي اىيヨわحيط ااجヨة من اىヲيف صドヲわاقع بヲح من اىわヨت るيف  سىغドヲت

 るغヤاى るاقعيヱ سムر يعヨم るاىعرمي るイヰヤمن اى れرヨヤك 
  اأسرىيب : ゐاギاأح キゲس るبيعヅヱ مイسレت るيゲر خبヰヤج (んم るيف بعض اأسرىيب اإنشرئيドヲت ュرヰヘわااسヱ اءギレل اى 

 2ラ................................................................................................................تゲكيب نわرئج اىわحヤيل: تركيبال    
اىゴمرラ اىحヲاة،  ، سキゲ، اىヲصفاى) ヱ るاىقيم اىわي عبゲ عヰレر اىムرتب من خاメ تقレيرれ فن اىقダيゲヌわレ من اىゲわヨاح أラ يبコゲ اىヲヨاقف      

 ،ラرムヨاىヱ)  انيキヲع اىسヨわイヨاقع اىヱ يصガتشヱ ، チشبث برأةわاى ( ゲرجわاى ،るرعيヨわااج ベاةヲヘب  ساىヲイسايخ مح   ゲイヰاى.) 
3. るヨتゅخ : 
-  ゲيダاىق るダقヤص ىレرء اىヨわان れ1...................................................... ..................................................لثبرラ 

 
 

 (ن6)  :دراسる المؤلفاれ: ثانيا  
  (ن1 ): ـ التقديم 1

ヱأثره في  منظヱمる القيュ   من خال مسゅر 1591تشخيص الرヱايる لヤتحヱل ااجتمゅعي ヱالسيゅسي الذヵ شヰده المجتمع المصرヵ بعد ثヱرة   
 .شخصيる سعيد مヰران

 .يسترجع سعيد لحظれゅ الخيゅنる بゅعتبゅرهゅ مظヰرا انحطゅط القيュ؛ヱتعヤقه بゅبنته سنゅءヱرヱد المقطع ضمن الفصل السゅبع؛إذ  
القيヱ ュالمبゅدئ، ヱتراجع ، ヱالخيゅنる اإحسゅس بゅلظュヤنتيجヤ : るيش ヱرヱぼف عヱヤانـانتقュゅ من نبヱيヱ るعدヱافع قرار سعيد مヰران ا  (ن 4) .:ـ العرض 2

 ن1 ............................................................................. اانتゅヰزيる، عبثيる اأقدار

 دالتهヱ ن  1   ..................................................................................... المصير 

 ران؛ヰلسعيد م るيヱゅسほالم るيゅヰالنヱ ュااستساヱ الفشل 

 ا れااختاا  るヰاجヱلم るل الفرديヱヤفشل الحュر القيゅيヰانヱ るسيゅالسيヱ るعيゅاجتم. るيぼنقد الرヱ
 .العبثيる لヱヤجヱد

3 る(ن 1):  ـ  الخاتم 
           ゆゅكتヤل るヰجヱالم るيぼعي : الكشف عن الرゅاقتراح الحل الجمヱ ،るالفردي ュゅح اانتقヱر ヴヤع ュئゅع اإصاح القヱلمشر るنقدي るاقعيヱ るيぼر

 ....أزمる المجتمع

 


