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ًمبادئًرسالةًعمان:ًنيا ًثا

لقد صاغت رسالة عماا  لةاة يدةادم لمبا عاة عقانا  لياال أاح ءا     اا  

 . لعالم، و سست لقيام ميثاق إ سا ح و خالقح عالمح

 

 مبادئًرسالةًعمان؟)ًاذكرً(ًًعددًً}س{:

 حتر م  لمن ثيق  -■    . معاملة  آلخرةن وصيا ة حقنقهم  لعد لة أح -■
 .و لعهند، وت رةم  لةدر

ت قيق  لرحمة و لبير لليال  -■   .   لرأق و للين، و عذ  لعيف و لةلظة -■

 . يمعين
. حتر م حق  ل يام لةير  لمقاتلين  -■       .    لتن ز  و العتد ا و لتنسط -■   

  ليفس. ةععر   عن سمن  لتسامح و لعفن  للذ   -■

 .تكرةم  إل سا  من غير  ليظر إلى لن ه  و ييسه  و دةيه -■

  

لمًتقتصرًرسالةًعمانًعلىًاللغةًالعربيةًالتيًكتبتًبهاًفقدًتمًًفسرً}س{:

ًالعالميةً؟ًترجمتهاًإلىًالعديدًمنًاللغات

 .  طالقاً من شمنلية  لهدف وعالمية  لمسعى  -■

مان  إل اال   بتاتمكن  لعاعنلأح شتى    اا   لعاالم وليصار إلى تنزةعها  -■

 على حقيقة  إلسالم وأهم معا يه.

  

من العلماء والقادة الدينيين مفكراً (  550فسـر أقر رسالة عمان  ) ً}س{:
 ؟ ( 0442تموز  – 0445في الفترة من ) تموز  والسياسيين 

   تكن  ميطلقاً ويدو  أيها قن سم معترءة بين  تعا   لدةا ات تصلح أل هم  

.لل ن ر و لتقارب من  ي   لنصنا إلى تفاهم مثمر  

؟اكدتها رسالة عمانكما بين القواسم المشتركة بين أتباع الديانات  ً}س{:  
. لرحمة  -■     . لتكام   -■  .     لعدا -■      . ألمن  -■      . لسالم -■    

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الفصل الثاني            الوسطية والتسامح في رسالة عمان

ً؟ًالوسطيةًوالتسامحًبينًاآلثارًالمترتبةًعلىًتطبيقًس{:}

إز لة ء   سعاب  لعيف و لتعصب و لكر هية بين  لععر، لتت قق غاةات 
  لعر ئع  لسماوةة أح  عر  لم عة و لعدا و لسالم. 

ًالوسطيةًأوال :ً

ميهج أكري، ومنقف  خالقح سلنءح قائم على  عتد ا  إل سا  ًًالوسطيةً:ً◙
 أح  منره  لدةيية و لد ينةة ءاأة بعيد ً عن  إلأر   و لتفرةط. 

 

ًوالتوسطًًفسرً}س{: ًواالعتدال ًالتوازن ًالحنيفًعلى ًاإلسالمي ًالدين قام

ًنزعاتًالغلوًوالتطرفًوالتشدد؟ًومحاربةوالتيسيرً

أل ها تعم  على حجب  لعق  عن تقدةر سن   لعن قب و ال دأا   ألعمى  -■

 خارج  لضن بط  لععرةة دةياً وأكر ً وخلقاً.

 .أل ها ليست من  عا   لمسلم  ل قيقح  لمتسامح  لميعرح  لصدر -■

  

 

  األولًًًًفصلال مفهومهاًومبادئهاً(رسالةًعمانً)ً        

ًبينًمتيًصدرتًرسالةًعمانً؟ًس{:

أاح مدةياة  م4002رمضا  أاح ليلاة معارءاة لليلاة  لقادرع ، لعاام  صدرت أح 

 عما .

 

 ما المصادر التي استندت إليها رسالة عمان ؟   }س{:
..من تعاليم  لقرآ  و عض  إلسالم ووسطيته ومن رؤةة هاشمية  يرم   

 

:ًماًالمقصودً ًبرسالةًعمانأوالً 

 صدره صاحب  لجاللة  لملك ععدهللا  لثا ح ومجمنعة ًبيا رسالةًعمانً:ًً◙

 4002هـ، لعام 5241من ءعار علما   ألرد ، أح ليلة  لقدر من رمضا  عام 
أح عما  وقد وصف  لعيا  ما هن من  إلسالم،وما ليس من  إلسالم و ي 

ً. ألعماا تمث   إلسالم، و ةها ال تمثله

ً

 م؟4002صدورًرسالةًعمانًعامًفسرًً}س{:

تنضااايح للعاااالم  ل ااادةإل حقيقاااة  إلساااالم  ل قيقاااح، وب  اااه رساااالة قن مهاااا  -■

  إلخالص هلل، وحب  لجار و ليية  ل سية، و العتد ا، و لسالم.

ليقنا ياللة  لملك ععدهللا  لثا ح للعالم إ يا  خنم وهذ  هن  إلسالم  لذي ةقنم  -■

 على  لم عة و لسالم و لععد عن  لعيف و إلرهاب.  

 

ًرسالةًعمانًوليدةًفكرةًهاشمية؟فسرً ً}س{:

ليتعيى  ألرد  أليلها  لكثير من  لمؤتمر ت و ليدو ت  و  لمعادر ت  لهادأة إلى 

ح عقال ااح ب ثاااح أقهاااح سياسااح ةعااار  علاااى  ألمااام صااياغة منقاااف إساااالم

و لععنب ءلها  إلسالم  لذي ةعك  أح  عتد له وتسام ه ورقيه ثقالً حفظ  ل يام 
  إل سا ية وة فظها من صد مات و   ر أات خطيرم. 

 

  ؟لفئات التى يخاطبها بيان رسالة عمان ) أذكر( ا ام ً}س{:
 .الناس في مختلف أرجاء العالم -■            إخوتنا في ديار اإلسالم  -■

 
 بين التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية؟ }س{:
هدف بيان " رسالة عمان " إلى مصارحة األمة بما يواجهها من إن ً}س{:

 تحديات 
     ؟بين هذه التحديات ---

تشويه الدين والنيل من  العمل على -■  . تهديد الهوية وتفريق الكلمة   -■
 المقدسات

 

 ؟  ما المقصود بالمنعطف الصعب من مسيرة األمة ؟ وما مظاهرهس{:}

: األخطار والتحديات التي تواجه األمة اإلسالمية والمتمثلة  المنعطف الصعب

 في المظاهر اآلتية :
 .تهديد الهوية اإلسالمية  -■.  تفريق كلمة األمة اإلسالمية  -■ 
 والنيل من مقدساته التشويه واالفتراء على األمة اإلسالمية -■ 
رسالة  إلسالم  لسم ة تتعر   لينم لهجمة شرسة ممن ة اولن      -■ 

.ةصنروها عدُو  لهم بالتعنةه و الأتر    
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ًًكماًجاءًفيًاإلسالم؟ًبينًعلىًماذاًيقومًمنهجًالدعوةًإلىًهللا }س{:

 ءرم  إلسالم  إل سا  من غير  ليظر إلى لن ه  و ييسه  و دةيه. -■

على  لرأق و للين، ورأض  لةلظة و لعيف أاح  لتنيياه و لتععيار،  و لتاءيد -■

 و   هدف  إلسالم هن ت قيق  لرحمة و لبير لليال  يمعين. 

 

ًوضحًآثارًالتسامحًفيًالمجتمعاتًالبشرية؟ًً}س{:

  عر ثقاأة  لعيش  لمعترك بين  لععنب و ألمم.  -■

  ال فتاح على  لثقاأات، وت قيق  لمكاسب  لمعترءة.  -■

  زدهار  لمجتمع  إل سا ح وتقدمه.  -■
   تعار  لم عة و أللفة بين  ليال.   -■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هًواخطارهًعلىًالمجتمعًاإلنسانيالتطرفًصور                          ثالثالًفصلال

مجمنعااة ماان  ألأكااار و لمعتقااد ت و لمن قااف  لتااح ةتعاادد ًالتطرررفً:ًً◙
ً.ً تباذها وتتجاوز ما هن م لنف  و سائد  و متفق عليه ألأر د أح 

ً

أكدتهً)ًمواقفً(ًالشرائعًالسماويةًمرنًمبرادئًلرولًالتطررفًماًًبينً}س{:

ًوالغلوًكماًجاءًفيًرسالةًعمانً؟

 ءدت معادئ  لساالم و لعايش  لمعاترك باين  لعاعنب، بعياد ً عان ءا  مظااهر  

 لتطرف و لةلن و إلرهاب. وقد يا ت رسالة عما  لتؤءد منقاف  إلساالم مان 
هذه  آلأات حيإل ويد  لتطرف و لتعدد أح  لمجتمعات ميذ  لقدم ، أهن ظااهرم 

 بعرةة عامة ال ترتعط بععب  و أئة  و دةن. 

 

ًالتطرفًفيًالمجتمعاتًالبشريةً)ًالعالمً(؟ًًأسبابًبينً}س{:

  تهاك حقنق  إل سا ، و ل د من  ل رةات  -■ضعف  لقيم و لمعادئ.        -■

 أح بعض  لدوا. 

 ممارسة صنر  لتعصب  لعرقح  و  لطائفح  و  لمذهعح. -■
 . الستبد م  لبط  لنسائ   التصاا  لتكينلنيح -■

  البتعاد عن تعاليم  لدةن، و لفهم  لمةلن  للكثير من  ليصنص  لعرعية،  -■

 
 . ًصورًالتطرفً.أوال :ً

ًبينً)ًعددً(ًصورًالتطرفً؟ً}س{:

وةتمث  بالبروج عن  لقن عد  لفكرةة و لثقاأية  لسائدم أح :ًًالتطرفًالفكريً◙

ً.ً لمجتمع

ًًوهن  خطر   ن    لتطرفً وعدم تقع  آر    لتعصب للر ي ًومنًمظاهره،ً

  آلخرةن.

 لميظمات  إلرهابية  لتح تستعيح دما   آلخرةن من ًومنًأمثلةًالتطرفًالفكري
 ء   ألدةا  وتدمر  لمجتمعات.

 

ومنً: وهن  لبروج عن  العتد ا أح  لدةن أكر ً وعمالً،  الدينيًالتطرفً◙ 

 .  التطرفًالمذهبيباإلضاأة للتطرف لدةن معين   أنواعه

 ستعاحة  لدما  و ألمن ا ، وظاهره  لتطرف  لدةيح منيندم عيد  ومنًمظاهره

 بعض  ألأر د أح مبتلف  ألدةا .

 
 وةعيح  تباذ من قف عيصرةة متعدده تجاه  لععنب . السياسيً:ًالتطرفً◙

 ؟دعاًاإلسالمًإلىًالوسطيةًالشاملةًللحياةًفيًجوانبهاًجميعا ًًفسرً}س{:

 لت قيق يملة من  ألهد ف  ليعيلة أح حيام  لمجتمع. 

ماًاألهدافًالتيًسعىًاإلسالمًإلىًتحقيقهاًعنًطريقًالوسطية؟ً}س{:  

   لنصنا إلى  ل قائق بعيد ً عن  لمينا و ألهن  . -■

 قيام  إل سا  بن يعاته من غير إأر    و تهاو . -■
  لمجتمع.إضفا  معا ح  الستقامة و ألما ة و لبير على  -■

و ل قد.  عر  لم عة، وتقع   آلخر، و عذ  لتعصب -■         

 
اًفيًالوسطيةًواالنفتاحًفسرً}س{:  ؟يمثلًالهاشميونًأنموذج 

أل هم  خذو  على عاتقهم و يب  لدأا  عن قيم  لنسطية و ل إل عليها بنصافها 

 .ثن بت تيطلق من تعاليم  لدةن  إلسالمح لتعزةز  ل ن ر

 

 تطبيقًالوسطيةًفيًالفكرًالهاشمي؟!ماًمظاهرًً}س{:

، مثا  رعايةًالملر ًعبردهللاًالثرانيًمراتمراتًمنتردسًالوسرطيةًللفكررًوالثقافرة

 لذي ءا  بعين   لوسطية  إلساالم باين  لفكار و لممارساةع عاام  الماتمرًاألول
 م.4002

 لذي يا  بعين   ل لدور  لعملح لتيار  لنسطية أاح  إلصاالح  والماتمرًالثاني

  ألمةع و هضة 

ً

بينًأهمًتوصياتًالمراتمرًالردوليًاألولًلمنتردسًالوسرطيةًالرذيًعقردًً}س{:

ًم؟4002ًفيًعمانًعامً

 عتمااد  لمااؤتمرو  رسااالة عمااا ، وتعييهااا علااى  طاااق و سااع عاان  رةااق   -■
  يهزم  إلعالم و لتربية و لتنييه. 

 عتماد مقرر ت مؤتمر ت  لنسطية  لتح عقدت أح  لكنةت و لمملكة  -■

ً  لعربية  لسعندةة و لع رةن وغيرها، وتعميمها. 

ً

 .التسامحًثانيا :ً

مفهانم إ ساا ح ةعياح  حتار م  لتيان  و الخاتالف وقعنلهماا ععاار ًالتسرامحً:ًً◙
 ال فتااح و لمعرأااة وحرةااة  لفكاار و لمعتقااد ت ، وهاانليس  خالقيااا أقااط باا  هاان 

 سياسح وقا ن ح. 

 

ًدعوةًاألديانًالسماويةًإلىًالتسامحً؟ًفسرً}س{:

يعرردًالتسررامحًمررنًأهررمًالمبررادئًاإلنسررانيةًالترريًدعررتًالشرررائعًفسرررًً}س{:

ًإلىًتطبيقها؟ًالسماوية

  ظر ً إلى تين   لععر أح  صنلهم وثقاأاتهم و دةا هم. -■

 من  ي  ت قيق  لتعارف و لتعاةش و لتعاو . -■

 تعزةز  لقيم  لمرتعطة ب قنق  إل سا  و حتر م  لكر مة  إل سا ية.   -■

 

ًماًالوسائلًالتيًدعتًرسالةًعمانًإلىًتطبيقًالتسامحً؟ًًً}س{:

  حتر م حقنق  إل سا  وحرةاته لت قيق  لعد لة، وحفظ  لكر مة  إل سا ية.  -■

  الحتر م  لمتعادا بين  تعا   ألدةا  و لمذ هب.  -■

تعزةز مفهنم  ل ن ر و لعيش  لمعترك و لم عة بين  لععنب، و عذ  -■
ً لتعصب و لتمييز و لكر هية
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بينًالطرقً)ًاالساليب(ًالتيًيستغلهاًخوارجًهذاًالعاصرًفيًتهديدهمًً}س{:

ًالجمعيةًالعامةً ًجاللةًالمل ًعبدهللاًالثانيًفيًخطابهًأمام ً ًالتيًبينها للعالم

ًلألممًالمتحدةً؟

ةستةلن   ألختالأات  لدةيية لتقنةض  سس  لتعاو  و لتر حم بين بالةين  -■

ممن ةعيعن  مجاورةن أح  لعدةد من   ليال من يميع  ألدةا  و لطن ئف ،
 بلد  يا.

ءما تستة  هذه  لعصابات  لبارية عن  إلسالم حالة  ال ةالق و لعك بين  -■
  تعا  مبتلف  لدةا ات و لمذ هب للتنسع وبسط  فنذها .

الم هللا وتعرةر ءذلك ةمي ن    فسهم مطلق  ل رةة لت رةف ت وة  ء -■

ًير ئمهم  لعععة

ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًًدورًالمجتمعًفيًمواجهةًالتطرفً.ثالثا :ً

 

فسرًيقعًالدورًاألهمًواألكبرًعلىًعاتقًالمواطنًفيًمواجهةًً}س{:

ًاإلرهاب؟

من يهة  لتطرف بينعيه ومعارءته  لفاعلة أل   لمن  ن  لعيصر  ألسال أح 

 أح بيا  و يه.

 

ً؟ًبينًدورًالمواطنًفيًمواجهةًالتطرفًً}س{:

    .سعيله أح و لتض ية  لن ن ر   عن  لدأا  -■

  .ءاأة نرهبص  و لتطرف  لتعصب م اربة -■

           . ي ةص ل و لمعلنمة بالعلم  فسه تسليح -■

 و حتر م و آلخر.  ل ن ر -■

 قدةمها ) معينةة   م مادةة  ءا ت سن   (  لن ن مكتسعات عن  لدأا  -■

 .وحدةثها

 د ئرم إلى ءالرين  معلنمة،  ي من للت ءد  لمنثنقة  لمصادر  إلى  لرين  -■

  إلأتا 

 .صلة ب ي للدةن ال تمت و لتح  لعيف إلى  لد عية  لمتطرأة  ألأكار رأض -■

والسيما  ألميية ميها للتعليغ عن  ي شح  ةُثير  لتعاو  مع مؤسسات  لدولة  -■

 " لدولة  يهزم مساعدم خالا من أاعلة  لععهة "من  ية

 

 

: وةعيح  لبروج عن  التز    ألخالقح إما بالتعدد أح  األخالقيًالتطرفً◙
 تطعيق سلنك  خالقح معين ،  و أح  لتبلح تماماً عن تطعيق ذلك  لسلنك.

 

اإلرهابية)ًخوارجًهذاًالعصر(ًمنظماتًمتطرفةًفسرًتعدًالمنظماتً }س{:

وليسًديني ا؟ ًفكرياً 
أل ها ميظمات خارية عن  لدةن أهح تستة   سم  لدةن لت قيق  هد أها 

  لمتطرأة  لفكرةة

 
 

ًأخطارًالتطرفًفيًالمجتمعاتً.ثانيا :ً

بينًآثارًالتطرفًفيًً}س{:بينًأخطارًالتطرفًفيًالمجتمعات؟ًأوً}س{:

ًالمجتمعاتً؟

 . لععرةة  لمجتمعات على سيئة  تائج  لتارةخ ععر  لتطرف ترك -■

 ءا  سععاً أح ت خر ءثيرمن هذه  لمجتمعات وتر يعها و  هيارها.  -■

  صعح  لتطرف  حد  لسمات  لعارزم لما ةجري أح  لعالم  لينم. -■

 صعح ممارسة  ألرهاب سلنًءا عمليًا  للمتطرأين و لمتعصعين من قت   -■

 وتدمير و عتد   على  لمد يين  لمسالمين .

ًتدمير بيى شامبة أح مد يات ءعرى. -■

  ل روب  لتح ت دث  لينم سععها  لتطرف و إلرهاب. -■

 

 

ًلإلرهابً:ً◙ ًالمعاصر هح  لممارسات  لبا ئة  ةًا ءا  مصدرها  ًالمفهوم
وشكلها، و لمتمثلة أح  لتعدي على  ل يام  إل سا ية بصنرم باغية متجاوزم 

 ألحكام هللا.

ً

ً

ًالجمعيةً}س{: ًأمام ًفيًخطابه ًعبدهللاًالثاني ًالمل  ًالتيًوصفها ًالحرب ما

ًالعامةًلألممًالمتحدةً؟

 ألدةا  ب  حرب تجمع ء   حربيا عالمية ليست بين  لععنب  و  لمجتمعات  و

 لمتعدلين من يميع  ألدةا  و لمعتقد ت ضد ء   لمتطرأين من يميع  ألدةا  

 و لمعتقد ت.

 

 

ماًاألخطارًالتيًتواجهًمستقبلًالعالمًكماًجاءًفيًخطابًجاللةًًالمل ًً}س{:

ًعبدهللاًالثانيًأمامًالجمعيةًالعامةًلألممًالمتحدةً؟

لبن رج  ولئك  لباريين عن  إلسالم وقيمة تعر   لعالم لتهدةد خطير من  

  إل سا ية  ليعيلة  و لذي وص  لهم  ألمر إلى تهدةد  لمتجتمع  لعالمح ب سره.

 

  

 


