صا االستماع لالختبار التجريبي الختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني
ن َّ
اللغة العربية  -الصف الثاني عشر – التأسيسي والمتقدم
َّ
حديث عن التاريخ البن األثير)
الن ُّ
ص األولٌ ( :
التَّاريخ معَّاد معنَّ

يعيََّّد العصَّ ر قََّّد سَّلفت ،ينشَّر أهلهَّا قََّّد ذهبَّت آثََّّارهم عفَّت ،بَّه يسََّّتفيد

من كان غار ،يلقى من قبله من المم هلم جرا .ل ال التاريخ لجهلَّت النسَّاب ،نسَّيت الحسَّاب ،لَّم
يعلم اإلنسَّان أن أصَّله مَّن تَّراب .كَّذل لَّ ال لماتَّت الَّد ل بمَّ ت زعمائهَّا ،عمَّي علَّى ال اخَّر حَّال
قدمائها ،لحجم العناية به لم يخل منه كتاب من كتب الل المنزلة ،فمنها ما أتى بأخبار المجملَّة ،منهَّا
ما أتى بأخبار المفصلة .قد رد في الت راة في سفر من أسفارها ،تضمن تفصَّيل أحَّ ال المَّم السَّالفة
مدد أعمارها .قد كانت العرب على جهلها بالقلم خطه الكتاب ضبطه تجعل التَّاريخ أ ل مسَّاعيها،
فتستغني بحفظ قل بها عَّن حفَّظ مكت بهَّا .كَّل ذلَّ يعَّد عنايَّة منهَّا بأخبَّار أ ائلهَّا ،أيَّام فضَّائلها ،هَّل
اإلنسان إال ما أسسه ذكر بنا ؟ هل البقاء لص رة لحمه دمه ل ال بقاء معنا ؟!
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َّ
ص الثاني( :خذ من ماضيك لحاضرك ومستقبلك)
الن ُّ
من معاني الحضارة اإلسالمية أنها "حضارة تاريخ"؛ ذل لن مختلف الفن ن العل م التي عرفتهَّا هَّذ
الحضارة قد نشأت ،تط رت من خَّالل االهتمَّام بالماضَّي بشَّكل مَّن الشَّكال .نعَّم ،لقَّد كَّان الحاضَّر
بمشَّكالته هَّ د مََّّا الباعَّث علََّّى التسََّّاِل البحََّّث ،لكََّّن الجَّ اب كََّّان يبحََّّث عنََّّه  -باسََّّتمرار  -فََّّي
ق َّ َّائع الماض َّ َّي ،فاإلس َّ َّالم ال ي َّ َّدع إلَّ ََّّى اإليمَّ ََّّان فقَّ ََّّط ،ب َّ َّل إلَّ ََّّى تنظَّ ََّّيم مع َّ َّين للشَّ ََِّّ ن االجتماعيَّ ََّّة
االقتصََّّادية السياسََّّية ،فََّّالقرآن يقََّّرر فََّّي الغالَّب المبَّادئ العامََّّة ،سََّّيرة النبَّي ( )تفصَّيل لمَّا أ جَّز
ال حي ،يعزز ذل سيرة الخلفاء الراشدين من بعد  .إذا فإن الماضي – المقصَّ د بَّه صَّدر اإلسَّالم –
ه أثمن مَّا يمتلكَّه المسَّلم ن ،فعلَّى هديَّه ينبغَّي أن يسَّير ا ،علَّى منَّ ال مَّا تَّم فيَّه يجَّب أن ينسَّج ا،
فهَّ َّ مخَّ َّزن الحلَّ َّ ل ،مصَّ َّدر التشَّ َّريع ،هَّ َّ المرج ََّّع الحكَّ َّم ،فينبغ ََّّي علين ََّّا أن نرفَّ َّع شَّ َّعار علمائن ََّّا:
"ال يصلح آخر هذه األ َّمة إَّال بما صلح به أ َّولها" من د ن أن نغفل فقه ال اقع مقتضى الحال.
بذل نتشرب من تجارب الماضي فنعيش الحاضر بذهن اقد ،عي حاضر ،ينار المستقبل بضَّياء
الماضي حكمته.
(بتصرف)
العصبية والدولة) – د .محمد عابد الجابري – ط -6مركز دراسات الوحدة العربية -بيروت  -ص 93
كتاب :فكر ابن خلدون (
َّ
َّ

