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 يختار املترّشح أحد املوضوعين الّتاليين:

 تحرير مقال.: املوضوع األّول  •

"مبدأ املغاَيرة من الحقيقة البشرّية، فإْن اعتبرنا املغاَيَرَة هي حّق اآلخر أن يكون غيَرنا، يتيّسر االّتصال 

                                                  وَيسَنُح الُعروُج إلى مستوى الحضارة بروِح الّتسامِح ومراعاة حّق االختالف." 

       9، ص2. مقّدمة كتاب "العامل الّديني والهوّية الّتونسّية، الّدار الّتونسّية للّنشر، طل عمران كتور كماالّد 

 

هذا القول مبرزا إلى أّي مدى يمكن للّرؤية الكونّية اإلسالمّية أن تجعل من املغايرة مدخال للبناء   حّلل -

 الحضاري؟

 : تحليل نّص.املوضوع الّثاني •

 منذ أن 
ُ
نزلت هذه الّشريعة على األرض وحيا، تحِمل في أصولها ما ُيدّبر األمر في االعتقاد، وما ُيرس ي قواعد أ

ّتشريع، والعقل اإلنسانّي الذي آمن بسماوّية هذا القرآن، ما فتئ يبذل قصارى طاقاته العدل واملصلحة في ال
ة خلود الّشريعة، وأّنها دين هللا إلى يوم قضيّ  وواقع األمر أّن في استجالء حقائق الّتنزيل، ومقّررات الوحي)...( 

ي تفّهم نصوصها ومقّرراتها، وفي تطبيقها الفكر ف  ق دون االجتهاد القائم على الّتعّقل، وأصالِة صُد القيامة، ال تَ 
وإذا كان من  (...)  لّم بها من تطّور أحدثه الفكر اإلنساني نفسه.ّد في الحياة من وقائع، وما يُ على كّل ما يِج 

ونّص تشريعي مقّدس يتضّمن  ،طبيعة االجتهاد عقل متفّهم ذو ملكة مقتدرة متخّصصة املقّرر بداهة أّن 
الحكم، ونتيجة  على موضوع الّنص أو متعّلِق  مقصدا يستشرف إليه، وتطبيقحكما ومعنى يستوجبه، أو 

رست درسا د دُ متوّخاة من هذا الّتطبيق، فإّن كّل أولئك يكون نظرّيا ما لم تكن الواقعة أو الحالة املعروضة ق
ص الّتشريعي يبقى في حّيز نظري، وال تتّم فّهم للنّ وافيا، بتحليل دقيق لعناصرها، وظروفها ومالبساتها، إذ التّ 

سفر عنه الّتطبيق سالمة تطبيقه إال إذا كان ثّمة تفّهم واع للوقائع بمكّوناتها وظروفها، وتبّصر بما عس ى أن يُ 
 املتوّخاة من االجتهاد الّتشريعي كّله. من نتائج، ألنها الّثمرة العملّية 

 فتحي الّدريني                                                         
 بتصّرف  13-12-11 ص2013 ،3الّرسالة، ط الّتشريع اإلسالمي، مؤّسسة االجتهاد بالّرأي في املناهج األصولّية في                                          

 الية:مستعينا باألسئلة التّ  تحليال مسترسالص حلل هذا النّ         

 خلود الّشريعة اإلسالمّية؟قضّية بم أناط الكاتب  .1

 عرض الكاتب جملة من مقّومات االجتهاد، توّسْع في بيانها. .2

 ؟هل يمكن أن ينهض املجتهد في املجال الّتشريعي ُمْنفردا بمهّمة استنباط األحكام وتقدير املآالت .3

 2019دورة 
 الجمهورية التونسية 

 وزارة التربية 

 

 

 امتحان البكالوريا
 

اآلداب  : الشعبة  التفكير اإلسالمي  :االختبار    

 س 2 :لحّصةا 1:  ضارب االختبار
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 إلصالح ومقاييس إسناد األعدادا

 : تحرير مقال.املوضوع األّول  •
 الّنقاط املضامين املقترحة  ملكّوناتا

 املقّدمة .1

 : ويعتنى فيها بـــ

تحديد اإلطار 

 العام للموضوع

 .تنزيل املسألة املطروحة في سياقها الفكري والحضاري 

 ن03

ة ضبط اإلشكاليّ 

 املركزّية

 أن تجعل من املغايرة مدخال ة ة للكونيّ لرؤية اإلسالميّ يمكن ل إلى أّي مدى  

 ؟للبناء الحضاري 

الخطوات 

الفرعّية 

ة لإلشكاليّ 

 املركزّية

ة ؤية اإلسالميّ ما املقصود باملغايرة وما أوجه توافقها مع الرّ  -
 للكونّية؟

 جاه البناء الحضاري؟فع باتّ دور لإلقرار باملغايرة في الّد  أّي  -

 أي؟هل من حدود لهذا الرّ  -

 الجوهر .2

 : ويعتنى فيه بـــ

 الّتحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من مفهوم إسالميتعريف املغايرة  -1

 .اآلخر أن يكون غيَرنا" املغايرة: هي "حّق  ✓

 من تجّلياتها: ون تكويني وسّنة إلهّية في الخلقاملغايرة قان -

 ... فكيرأنماط العيش وطرق التّ غات واألعراق و اللّ األلوان و االختالف في 

اآلخر، وال تناقض مبدأ س ألفضلّية أحد على  االختالفات ال تؤّس  -
 املساواة بين بني البشر.

 الّنمطية واألحادّية...  ليست مدخال إللغاء اآلخر وهي ضّد  -
 ؤية اإلسالمّية للكونّية:الرّ مالمح  ✓
ة من منظور إسالمي رؤية مخصوصة منبثقة من عقيدة الكونيّ  -

 ..ة اإلنسانتراعي إنسانيّ  ، وحيدالتّ 
 قال هللا تعالى: "يَ 

َ
 وَ  ر  َك ذَ  ْن م مِ اُك نَ ْق لَ ا َخ ن  إِ  اُس الن  ا هَ ي  ا أ

ُ
ا وب  عُ ُش  ْم اُك نَ لْ عَ َج ى وَ ثَ نْ أ

  ن  وا إِ فُ ارَ عَ تَ لِ  ائَل بَ قَ وَ 
َ
  هللِا  َد نْ عِ  ْم ُك مَ رَ ْك أ

َ
 13الحجرات" ْم اُك َق تْ أ

ع نوّ حق التّ  على احتراموحدة األصل، وحدة املصير، و  تقوم على -
 قافّية.ات الثّ واالختالف والخصوصيّ 

 :ة للكونّيةعالقة املغايرة بالرؤية اإلسالميّ  ✓
 َل عَ َج َل  ّبَك رَ  اءَ و َش لَ تأصيل فكرة املغايرة في الرؤية اإلسالمّية، قال تعالى: "وَ 

قهم" لَ َخ  لَك لَذ وَ  رّبَك  حَم ن رَ  مَ إاّل  لفيَن مختَ  الوَن زَ  يَ اَل ة وَ احَد ة وَ أمّ  الناَس 
 118هود

على  ، ال فضل لعربّي  من تراب   وآدمُ  آلدمَ م ُك م: "كلّ وقال صلى هلل عليه وسلّ 

 أخرجه أبو داود في كتاب األدب.ى" قوَ  بالت  إاّل  على أسودَ  ، وال ألبيَض أعجمّي  

 ن5
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 .القيم اإلسالمّيةفي منظومة  أصيل املغايرة مبدأ ب  اإلقرار -

 شترك.للعيش امل العالم وفق هذا املنظور مجال  -

 جاه البناء الحضاري؟فع باتّ دور لإلقرار باملغاير ة في الّد  أّي  -2

عدم اإلقرار باملغايرة يؤّدي إلى: مصادرة الحقوق والحرّيات/  -
نميط القسري/ إثارة اختراق الخصوصّيات عبر العمل على التّ 

 حّيز...عّصب / التّ التّ تقوية نزعات عرات/ النّ 
 رادة ّللّا اّلتي تعّلقت بأن يكون الّناس مختلفين.إمخالفة  -

 يتيح: ااالعتراف به

  سامح بين بني البشرالتّ  -

 عايشالتّ  -

 واالستفادة من خبرته. اآلخر معواصل التّ  -

 مراعاة املصالح املشتركة. -

 جارب اإلنسانّية.مراكمة التّ  -

 إنساني مشترك.  إرث /الحضارة منجز           

مثاله أن الحضارة اإلسالمّية استفادت من اإلرث اليوناني عبر  -
الحضارة الغربية الحديثة في مجاالت وأفادت  ترجمته وتطويره،  

 مختلفة.
اء غن لوال تأّصل فكرة املغايرة واالعتراف باآلخر ملا أمكن إ -

 جارب اإلنسانّية عبر العصور.التّ 
لتكامل الجهود من أجل بناء  مع اآلخر سبيل اإليجابي فاعل التّ  -

، وصدام نازع والحروبحضاري مشترك، وإغفاله مدخل للتّ 
 الحضارات.

ت مخالف للفطرة االختالف وعدم االعتراف بالخصوصّيا  رفض -
 وللسّنن الكونّية وللمقصد من الخلق.

باملغايرة سبيل لتحقيق البناء الحضاري، فهل من حدود   اإلقرار -3
 لهذا الّرأي؟

 )اشتراطات اعتبار املغايرة سبيال للّنماء الحضاري( 

 االعتراف باملغايرة 

 ال يعني:

بخس /االنبهار /وبان الّذ /بعية ي إلى التّ الذي يؤدّ إلغاء الذات  ✓
 الي تهديد الخصوصّية.هم وبالتّ املسلمين حّق 

 ات وإلغاء اآلخر. الّذ تضخيم  ✓

  :بل يعني

الكوني  ّدّية وأهلّية املشاركة في املنجزبعقلّية النّ : إثبات الّذات -
 للحضارة عبر:
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 الّنقاش

إزالة معّوقاته واستنفار عوامل ب إعادة بناء املوروث القديم  -
 .(مغايرة مع املاض ي) القّوة فيه

مع  ة جذبه. )مغايرةكسر حّدة االنبهار بالغرب ومقاومة قوّ  -
 .اآلخر(

ومشاركته الّسيادة  واإلبداعَ  واإلنتاَج  مقاسمة اآلخر الفعَل  -
  قّدم.والتّ 

إيالء الجانب الّتطبيقي ما يستوجبه من اهتمام كي ال نبقى في  -
غاير بين بني البشر. وهو يحتاج ظري بالتّ مستوى االعتراف النّ 

من املساعدة على ذلك ) اآلليات من املسلم املعاصر تفعيل
 يَ ي ِه ِت ال  بِ  ْم هُ لْ اِد َج / قال هللا تعالى: "وَ  على الحوار ربيةالتّ قبيل: 

 
َ
 125النحل  (." ُن َس ْح أ

 

 

 ن5

 الخاتمة .3

 وتتضّمن:

 تائجكبريات النّ 

 اإلنسانّية.جربة  لتّ ء اكامل وإغناتّ ال عوامل  من  نّوع  االختالف والتّ  -
عايش عارف والتّ اإلقرار باملغايرة واالختالف سبيل إلى التّ  -

والّترقي في مدارج  لتحقيق املقصد من الخلق: عمارة الكون 
 الحضارة والعمران.

اإلقرار باملغايرة املمّكنة من العروج إلى مستوى الحضارة البّد أن  -
مه يكون على مقتض ى الّتوّسط بين االعتراف باآلخر دون تضخي

 وبالّذات دون استعالء.

 ن2

 استشراف آفاق
ى ة الكونية تتبنّ ماوّية واألدبيات الحقوقيّ الّس  ّدياناتإذا كانت ال -

مطلب املغايرة، فبم نفّسر تنامي نزعات العنف واإلقصاء 
 وانتشارها هنا وهناك؟  
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 املوضوع الثاني:  تحليل نص.إصالح  •
 الّنقاط املضامين املقترحة املكّونات 

 املقّدمة

 :وتتضّمن

مدخال  

يحّدد 

اإلطار 

العام 

 للموضوع

تنزيل املسألة املطروحة في سياقها الفكري والحضاري: الجدل الّدائر حول كيفّية جعل 

 الّتشريع اإلسالمي مستوعبا لحركة الّتاريخ.

 ن 03

تقديما  

 للنّص 

 تأطير الّنص بذكر صاحبه واألثر الذي انتخب منه.

تحديدا  

للمشغل  

 الّرئيس 

 الّنظري والّتطبيقي ضمانة الستمرارّية الّتشريع اإلسالمي؟كيف يكون االجتهاد ببعديه 

خطوات 

 املعالجة

 بم ربط الكاتب مسألة خلود الّشريعة اإلسالمّية؟ .1

 ما هي مقّومات االجتهاد حسب الكاتب؟ .2

استنباط األحكام  هل يمكن للمجتهد في الّتشريع أن يفي لوحده بكل ما يستوجبه .3
  ؟وتطبيقها في الواقع املتجّدد

 الجوهر

 ويعتنى فيه بـــ،:

 

 :خلود الّشريعة مرتهن باستمرار الفعل االجتهادي -1

يمكن االنطالق من مدخل مفهومي يتناول تعريف "االجتهاد" وبيان القصد من  -
 "خلود الّشريعة". 

 ظّني من دليل تفصيلي."االجتهاد": استفراغ الفقيه الوسَع في تحصيل حكم 

ْلَنا َعَلْيَك  "خلود الّشريعة": قدرتها على الّتجدد وصالحّيتها لكّل زمان ومكان، قال هللا تعالى: "َوَنز 

" ْيء 
ا ِلكّلِ ش َ  89الّنحل اْلِكَتاَب ِتْبَيان 

 االجتهاد تعّقل يعي تطّور املدارك وتشّعب الحاجات. -

 حركة الواقع.يؤّمن االجتهاد مواكبة حركة الّتشريع ل  -

 .اإلشارة إلى أمثلة من مناهج الّتشريع التي اعتمدها األصولّيون الستنباط األحكام -
ُسوِل َوِإَلى   وُه إَلى الر  )القياس، االستحسان، االستصالح...( قال هللا تعالى "َوَلْو َرد 

ْمِر ِمْنُهم َلعِلَمُه الِذيَن يسَتْنِبُطوَنه ِمْنهْم" الّنساء 
َ
وِلي األ

ُ
 . 83أ

آليات أثبتت: قدرة الّشريعة على اإلحاطة بقضايا الّناس واستيعاب  املناهج -
 مشاغلهم والّتعامل معها وفق قيم اإلسالم الخالدة. 

 .ثراء تشريعي من تجّلياته تعّدد املدارس الفقهّية  وفرة املناهج وتنّوعها        -
: الوحي /العقل / الواقع )وحي متعّدد الّدالالت / عقل  االجتهاد يحّقق تفاعل ثالثّيِ  -

 متطّور اإلمكانات / واقع متجّدد الّتحّديات(. 

 يمكن دعم هذا املحتوى بأمثلة من الّنصوص الّداعية إلى االجتهاد من قبيل:

 ن 5
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ْقَفاُلَها" 
َ
ْم َعَلى ُقُلوب  أ

َ
َفاَل َيَتَدّبُروَن اْلُقرآَن أ

َ
 24محمدقوله تعالى: "أ

ِيي َواَل آُلو" 
ْ
ْجَتِهُد َرأ

َ
 أخرجه أبو داود.حديث معاذ بن جبل رض ي هللا عنه: "أ

اجتهادات وبشواهد من اجتهادات املسلمين عبر الّتاريخ فيما عرض لهم من قضايا، من قبيل:  

ا رآه عمر من عدم عمر بن الخّطاب رض ي هللا عنه )عدم إقامة حّد الّسرقة عام املجاعة مِلَ 

اجتهاده في قسمة غنيمة أرض كذلك ّشروط الّضرورّية الباعثة على الّتطبيق/ و استيفاء ال

 الّسواد بالعراق...(

 شريع بمالبسات واقع املجتهد.اإلشارة إلى دور تلك االجتهادات في توثيق صلة التّ  -
 :مقّومات االجتهاد كما يراها الكاتب -2

ى لالجتهاد إال أهله يتصّد  : أاّل -أهلّية املجتهد- "عقل متفّهم مقتدر متخّصص" •
  لغة، علوم القرآن، علوم الحديث...(د: علوم الّ اجتهك شروط اال تملّ )

 الوحي موّجه أساس لالجتهاد.: "نّص تشريعي" •

يقتض ي عمل املجتهد تمييز نصوص األحكام عن غيرها، وعدم الخروج عن القواعد 

 الكلّية التي جاء بها الوحي.

فين سراره التي ال تخرج عن تحقيق مصالح املكلّ ع وأشري م التّ َك : تعّرف ِح "مقصد" •
 . ارينفي الّد 

فهم ل )التّ ظري األوّ اني لالجتهاد، يكتمل به البعد النّ "تطبيق": وهو البعد الثّ  •
 واالستنباط(.

تنزيل األحكام وحيثّيات تطبيقها وفق  أشكالَ  تكتمل قيمة االجتهاد بوعي املجتهد

 خصوصيات الواقع املستهدف.

 ظري مع االجتهاد العملي."نتيجة": ثمرة تفاعل االجتهاد النّ  •

 تائج باب لتطوير االجتهادات.االعتبار بالنّ       

ة وارتهانها بواقع عصرها بما يجعلها ة االجتهادات البشريّ اعتراف ضمني من الكاتب بنسبيّ   

 معالجة مستمّرة )تاريخّية االجتهاد(. محلّ 

 :مدى قدرة االجتهاد الفردي على استنباط األحكام وتقدير املآالت -3

 –رعّية ص في العلوم الّش املتخصّ تأكيد قيمة االختصاص في العلوم الّشرعّية:  •
 هو  –الفقيه/ األصولي 

َ
ّص باعتباره مستجمعا ألدوات اس بمباشرة النّ لى النّ ْو أ

 واالستنباط.الفهم 

أظهر الفقهاء واألصولّيون في مراحل من الّتاريخ اإلسالمي كفاءة عالية في فقه  -
 النّص والواقع وتقدير املصالح واملآالت.

 علوما أخرى مساعدة: توسيع معنى االختصاص ليستوعب •
 يشهد العصر الحالي تشّعبا في االختصاصات، وتداخال في املصالح. -

يجعل مهّمة املتخّصص املعاصر في العلوم الّشرعّية قاصرة عن اإليفاء  مّما -
 بمتطّلبات العملّية االجتهادّية وضمان سالمة الّتطبيق.

طبيعة األقضية والّنوازل: تختلف نوعّيا عن أقضية عصر الّتنزيل والعصور  -
 اّلالحقة. 

 وتيرة األحداث أصبحت متسارعة.  -
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 8 من 7  صفحة 

 

 نشأة الحاجة إلى:  -

رى ذات قدرة على توسيع الفهم وتقدير الحاجات والّتحّسب تخّصصات أخ  ✓
 للمآالت )علوم االجتماع، الّنفس، الّطب...(

: معالجة املسائل من ِقبل هيئات متنّوعة االختصاصات في إطار االجتهاد الجماعي ✓
 مؤّسسات: )املجامع الفقهّية، الهيئات العلمّية املحّكمة...(

 

 الخاتمة

 وتتضّمن:
حصيلة 

الّنتائج 

 وفتح آفاق

 االجتهاد ضمانة لخلود الّشريعة. -

يتأّسس االجتهاد في مجال الّتشريع على مقّومات يستفيد فيها الّنظري من ثمرات  -
 الّتطبيق.

في مؤّسسات متعّددة  ليس االجتهاد عملّية فردّية بل يحتاج االنتظامَ  -
 االختصاصات ومتنّوعة الخبرات.

 فتح افاق من قبيل:  

ساؤل عن سبل تفعيل مؤّسسات االجتهاد الجماعي لتكون أقدر على استيعاب التّ  -
 ريعة االسالمّية لكّل زمان ومكان.ة الّش حركة العصر وتحقيق صالحيّ 

 داع الحضاري عموما. الّتساؤل حول العالقة بين اإلبداع في الّتشريع، واإلبأو  -

 ن 2

 

 توصيات للمرتّشح

يكتس ي امتحان ماّدة الّتفكير اإلسالمي خصوصّية من حيث كيفّية الّطرح وطرق املعالجة، كما 

يحتاج املترّشح إلى جملة من الّنصائح املساعدة على ضمان حظوظ أوفر للّنجاح، نقّدمها له وفق التصّور 

 اآلتي:

 :قبل الّشروع في بناء األجوبة •

 املتأّنية للموضوعين األّول والّثاني، بغرض اختيار أحدهما.القراءة  -

 عدم الوقوع في استسهال املوضوع.  -

 :بعد تحديد االختيار •

 .بط املبحث/ املباحث الّتي يتنّزل فيها املوضوعض -

 .بالنّص املقترح للّتحليلكشف املعاني املركزّية  -

 .ّنّص تحّسس وجه العالقة بين األسئلة املطروحة وال -

الّتفكير في كيفّية استثمار موارد النّص بغرض تحليله من داخل، واستثمار الّتكوين الّذاتي بغرض  -

 إغناء الّتحليل من خارج.

 الّتخطيط لكيفّية استثمار الوقت املخّصص لالمتحان. -

 وعند اختيار املوضوع، ينصح باستخراج مراكز االهتمام املصّرح بها في نّص املقال. -
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ي الذ -  ي يقتضيه املطلوب من املقال. )حّلل( )حّلل وناقش( )أبد رأيك(...ضبط التمش ّ

 :أثناء الّشروع في اإلجابة •

كأن تكون ،  مخصوص وله ما يبّررهالحرص بناء الجواب حسب ترتيب األسئلة، ألّنها خاضعة لترتيب   -

 ذي يليه وهكذا...لإلجابة عن الّسؤال ال اديول تمهاإلجابة عن الّسؤال األ 

 .، والتثّبت من حدود املطلوبالنّص سؤال مع  على فهم نوعّية عالقة كّل الحرص  -

 تجّنب االندفاع نحو الجواب مهما بدا لك الّسؤال سهال. -


