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مدارس الحداثة التربوية

 1الوحدة الرابعة  :رســـــالة عــــمــــــان
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الوحدة الرابعة  :رســـــالة عــــمــــــان
رسالة عمان  :هو بيان اصدرة الملك عبدهللا الثاني ومجموعه من كبار علماء االردن في ليلة  27رمضان عام  2004وقد وصف وقد
البيان ما هو اإلسالم وأي األعمال تمثل اإلسالم وأيتها ال يمثله .
ما المصادر التي استندت عليها رسالة عمان ؟
(تعاليم القرآن الكريم , .ونبض االسالم و ووسطيته  ,ومن رؤية هاشمية نيرة بأن واجبا انسانيا علينا وخدمة المجتمع االنساني ودفاعا عن
االسالم )
ما سبب صدور رسالة عمان ؟
 – 1توضح للعالم حقيقة االسالم وان رسالتها مبنية على االخالص وحب الجار والنية الحسنة واالعتدال والسالم
 – 2ليقول للعالم اننا اخوة وهذا هو اإلسالم الذي يقوم على المحبة والسالم والبعد عن العنف واإلرهاب
 وضح دور األردن الذي تبناه من خالل رسالة عمان ...؟ /فسر  :رسالة عمان فكرة هاشمية ؟
تبنى كثير من المؤتمرات والندوات.المبادرات الهادفة الى صياغة موقف إسالمي عقالني بحثي فقهي سياسي يعرض على األمم والشعوب
كلها.اإلسالم ما يزال يشكل في اعتداله وتسامحه ورقيه ثقالً حفظ الحياة اإلنسانية من صدمات وانحرافات خطيرة.
 بين الفئات التي تخاطبها رسالة عمان ...؟
ب -الناس في أرجاء العالم.
أ .اخوتنا في ديار اإلسالم.
 ما هي األخطار والتحديات التي تواجه األمة وذكرتها رسالة عمان ...؟
 - 2تحديات وأخطار تعمل على تشويه الدين والنيل من مقدساتها.
 -1تحديات تهدد هويتها وتفرق كلمتها.
 من أطراف الهجمة الشرسة التي تتعرض لها األمة اإلسالمية ...؟
-1ممن يحاولون ان يصوروها عدوا ً لهم بالتشويه واالفتراء -2 .بعض الذين يدعون االنتساب لإلسالم ويقومون بأفعال غير مسؤولة باسمه.
المنعطف الصعب  :االخطار والتحديات التي تواجه تواجة االمة
مظاهر المنعطف الصعب ؟ تفريق االمة  ,تهديد الهوية االسالمية  ,االفتراء على االمة االسالمية  ,تشوية المقدسات

ثانيا :مبادى رسالة عمان
 عدد أهم المبادئ التي قامت عليها رسالة عمان ...؟
 -1العدالة في معاملة األخرين وصيانة حقوقهم.
-3احترام المواثيق والعهود وكريم القدر.
-5تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين.
 - 7احترام حق الحياة لغير المقاتلين.

 - 2تكريم األنسان من غير النظر إلى لونه أو جنسه او دينه.
 - 4الرفق واللين ونبذ العنف والغلظة.
 -6التوازن واالعتدال والتوسط.
-8لتسامح والعفو اللذان يعبران عن سمو النفس.

1

 فسر - :رسالة عمان تخاطب الناس في كل أنحاء العالم ...؟
- 2أسست ميثاق أنساني وأخالقي عالمي.
-1أنها صاغت لغة جديدة لمخاطبة عقول الناس في كل العالم.
-3بنيت على مجموعة من المبادئ اإلنسانية المشتركة.
 فسر :تمت ترجمة رسالة عمان إلى العدد من اللغات العالمية إضافةً إلى العربية ...؟
-1انطالقا من شمولية الهدف وعالمية المسعى - 2 .ليصار إلى توزيعها في شتى أنحاء العالم.
-3حتى تتمكن الشعوب من االطالع على حقيقة اإلسالم وفهم معانيه.
-4إثراء وتعزيز للحوار بين مختلف فئات المجتمع اإلنساني وأبناء الحضارات المتعددة.
 كم بلغ عدد القادة الدينيين والسياسيين الذين وقعوا وأقروا رسالة عمان ...؟
بلغ عددهم (من تموز  2005إلى تموز  )552( )2006مفكرا ً من ( )84بلدا ً عربيا ً وإسالميا ً وأجنبياً.
 لماذا أقر هؤالء القادة رسالة عمان...؟  /فسر اقر رسالة عمان  522مفكرا من العلماء والقادة الدينين والسياسين ؟
ألنهم قرأوها والماليين غيرهم فوجدوا فيها قواسم مشتركة بين أتباع الديانات وفئات البشر تصلح منطلقا ً للحوار والتقارب من أجل الوصول
إلى تفاهم مثمر.
 عدد أهم هذه القواسم التي تجمع بين ابناء البشر ...؟
 .5الرحمة.
 .4التكافل
 .3العدل
 .2األمن
 .1السالم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني :الوسطية والتسامح في رسالة عمان :
ما االمور المترتبة على تطبيق الوسطيه والتسامح ؟
إزالة كل أسباب العنف والتعصب والكراهية بين البشر لتحقيق غايات الشرائع السماوية في نشر المحبة والعدل والسالم.
أوال :الوسطية
هي منهج فكري وموقف أخالقي سلوكي قائم على اعتدال األنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة بعيدا ً عن اإلفراط والتفريط.
 فسر - :الدين اإلسالمي ما كان يوما ً اال حربا ً على نزعات الغلو والتطرف والتشدد...؟
 .1أنها تحجب العقل عن تقدير سوء العواقب واالندفاع األعمى للخارج ،الضوابط البشرية دينا ً وفكرا ً وخلقاً.
 .2وهي ليست من طباع المسلم الحقيقي المتسامح.
 .3اإلسالم يرفضها كما ترفضها الديانات السماوية.
قام الدين اإلسالمي على التوازن واالعتدال والتوسط والتيسير
لماذا دعا االسالم الى الوسطية الشاملة للحياة في جوانبها جميعا ؟ من اجل تحقيق جملة من االهداف النبيلة في حياة المجتمع
 اذكر االهداف التي سعى االسالم لتحقيقها عن طريق الوسطية ؟ وزارة 2016
-2قيام اإلنسان بواجباته من غير إفراط او تهاون.
-1الوصول إلى الحقيقة بعيدا ً عن الميول واألهواء.
-3إضفاء معاني االستقامة واألمانة والخير في المجتمع.

-4نشر المحبة وتقبل األخر ونبذ التعصب والحقد.

 فسر :يمثل الهاشميون أنموذج في الوسطية واالنفتاح ...؟
ألنهم أخذوا على عاتقهم واجب الدفاع عن قيم اإلنسانية والحث عليها بوصفها ثوابت تنطلق من تعاليم الدين اإلسالمي لتعزيز الحوار
ونبذ كل ما يبث الفرقة بين أبناء الوطن.


عدد مظاهر تبني الوسطية في الفكر الهاشمي ...؟

رعاية الملك عبد هللا الثاني مؤتمرات منتدى الوسطية للفكر والثقافة..

المؤتمرات والمنتديات الوسطية للفكر والثقافة ..برعاية الملك عبدهللا ؟
 -1المؤتمر األول الذي كان بعنوان (وسطية اإلسالم بين الفكر والممارسة) عام (( )2004اذكر أهم قراراته) ...؟
أ.

اعتماد رسالة عمان وتبنيها على نطاق واسع عن طريق أجهزة األعالم والتربية والتوجيه.

ب .اعتماد مقررات مؤتمرات الوسطية ا لتي عقدت ي الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وغيرها وتعميمها.

 -2المؤتمر الثاني الذي جاء بعنوان (الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة األمة) عقد في عمان (( )2006من حضره)
بحضور نخبة من العلماء والمفكرين المنتمين لمنهج الوسطية واالعتدال.

ثانيا :التسامح
هو مفهوم أنساني يعني احترام التنوع واالختالف وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة وحرية الفكر والمعتقدات وهو ليس أخالقي فقط بل سياسي
وقانوني ( .وزارة ) 2016
 علل - :التسامح من اهم المبادئ التي دعت الشرائع السماوية لتطبيقها؟  /فسر :دعت االديان السماوية لتطبيق التسامح ؟
 -2تحقيق التعارف والتعايش والتعاون.
 -1تنوع البشر في أصولهم وثقافاتهم وأديانهم.
-3تعزيز القيم المرتبطة بحقوق األنسان واحترام الكرامة اإلنسانية.


عدد الوسائل التي دعت اليها رسالة عمان لتطبيق التسامح ...؟
 -1احترام حقوق األنسان وحرياته لتحقيق العدالة وحفظ الكرامة اإلنسانية.
 -2االحترام المتداول بين اتباع األديان والمذاهب.
 -3تعزيز مفهوم الحوار والعيش المشترك والمحبة بين الشعوب ونبذ التعصب والتمييز والكراهية.



كرم األنسان من غير النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه ...؟؟؟ وضح ذلك.- :
ناقـــش- :اإلسالم ّ
أ .أكد منهج الدعوة الى هللا الذي يقوم (على ماذا) على الرفق واللين.
ب .رفض الغلظة والعنف في التوجيه والتعبير.
ج .أن هدف اإلسالم هو تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين.

 عدد أثار التسامح على البشرية كافة ...؟
-1نشر ثقافة العيش المشترك بين الشعوب واألمم.
-3ازدهار المجتمع اإلنساني وتقدمه.

-2االنفتاح على الثقافات وتحقيق المكاسب المشتركة.
-4انتشار المحبة واأللفة بين الناس.

الفصل الثالث :التطرف صوره وأخطاره على المجتمع اإلنساني :
التطرف - :مجموعة من األفكار والمعتقدات والمواقف التي يتشدد األفراد في اتخاذها وتتجاوز ما هو مألوف أو سائد أو متفق عليه.


عدد أسباب انتشار التطرف في المجتمعات البشريـــة - :وزارة 2016
 -1ضعف القيم والمبادئ.
 -2االبتعاد عن تعاليم الدين والفهم المغلوط للكثير من النصوص الشرعية واالنتقائية في التعامل مع بعض هذه النصوص.
 -3انتهاك حقوق األنسان والحد من الحريات في بعض الدول.
 -4ممارسة صور التعصب العرقي او الطائفي او المذهبي.
 -5االستخدام الخاطئ لوسائل االتصال التكنولوجي وما يرافقه من انفتاح ثقافي غير محدود.

وأكدت الشرائع السماوية على مبادئ السالم والعيش المشترك بين الشعوب بعيدا ً عن مظاهر التطرف والغلو واإلرهاب وقد أكدت رسالة عمان
على موقف اإلسالم من هذه اآلفات المطابق للشرائع السماوية.

 عدد أهم صور التطرف - :وزارة 2016
التطرف الفكري:

 هو أخطر صور التطرف ويتمثل بالخروج عن القواعد الفكرية والثقافية السائدة في المجتمع.ب .وعدم تقبل اآلخرين.
ومن مظاهره أ .التعصب للرأي
ومن أمثلة التطرف الفكري (اذكرها) - :المنظمات اإلرهابية التي تستبيح دماء المسلمين وغيرهم وتدمر
المجتمعات.

التطرف الديني
هو الخروج عن االعتدال في الدين فكرا ً وعمالً.
ومن أنواعه (عددها) - :التطرف المذهبي بين مذاهب األديان.
ومن مظاهره( - :اذكرها ) استباحة الدماء واألموال وهذا النوع من التطرف موجود بالكثير من

األديان.
التطرف االخالق
يعني اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاه الشعوب.
ومن أمثلته - :التطرف الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
التطرف السياسي

يعني الخروج عن االتزان األخالقي إما بالتشدد في تطبيق سلوك أخالقي معين او في التخلي تماما ً عن
تطبيق ذلك السلوك.
 فسر - :تعد المنظمات اإلرهابية منظمات متطرفة فكريا ً وليس دينياً- :
ألنها منظمات خارجة عن الدين فهي تستغل اسمه لتحقيق أهدافها المتطرفة الفكرية والسياسية
ومصالحها الخاصة.

ثانيا :أخطار التطرف على المجتمعات
ما هي االثار السلبية ( اخطار ) التطرف على المجتمعات ؟
-1
-2
-3
-4

كان سببا ً في تأخر كثير من المجتمعات وتراجعها وانهيارها.
في الوقت الحاضر التطرف أحد السمات البارزة لما يجري في العالم اليوم.
ممارسة اإلرهاب أصبح سلوكا ً عمليا ً للمتطرفين والمتعصبين من قتل وتدمير واعتداء على المدنيين المسالمين.
التطرف عبر التاريخ تسبب في تدمير بُنى شامخة في مدينات كبرى.

 - 5الحضارة تموت عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور


بين من النص موقف اإلسالم من التطرف- :
 -1التطرف بكل أشكاله غريب عن اإلسالم الذي يقوم على االعتدال والتسامح.
 -2ال يمكن إلنسان أنار هللا قلبه ان يكون مغاليا ً متطرفاً.
 -3وأننا نستنكر دينيا ً وأخالقيا المفهوم المعاصر لإلرهاب والذي يراد به الممارسات الخاطئة أيا ً كان مصدرها وشكلها.

المفهوم المعاصر لإلرهاب - :يراد به الممارسات الخاطئة أيا ً كان مصدرها وشكلها والمتمثلة في التعدي على الحياة اإلنسانية بصورة باغية
متجاوزة ألحكام هللا.

كيف وصف الملك الحرب في خطابة امام الجمعية العامة لالمم المتحدة



حربنا العالمية اليوم ليست بين الشعوب والمجتمعات أو األديان بل هي حرب تجمع كل المعتدلين من كل األديان والمعتقدات ضد المتطرفين من
جميع األديان والمعتقدات.
ما هي االخطارالتي تواجه مستقبل العالم التي وضحها الملك في خطابة امام الجمعية العامة لالمم المتحدة



.هي الخوارج أولئك الخارجين عن اإلسالم وقيمه اإلنسانية النبيلة والذين وصل لهم األمر اليوم إلى تهديد المجتمع العالمي بأسره


بين أثار الخوارج واساليبهم في تهديد العالم التي بينها الملك ؟
 -1يستغلون االختالفات الدينية لتقويض أسس التعاون والتراحم بين ماليين الناس من كل األديان والطوائف من المتجاورين في بلداننا.
 -2يستغلون حالة االنغالق والشك بين أتباع مختلف الديانات والمذاهب للتوسع وبسط نفوذها.
--3يمنحون أنفسهم مطلق الحرية لتعريف تأويل كالم هللا وتبرير جرائمهم البشعة

فسر  :الدور االكبر يقع على عاتق المواطن في مواجهة االرهاب ؟
النة العنصر االساسي في مواجهة ا لتطرف بنوعية ومشاركتة الفاعلة في بناء وطنه

ثالثا :دور المجتمع في مواجهة التطرف


بين دور المجتمع في مواجهة التطرف- :
 -1تسهم قوة المجتمع وتماسكه في الحد من ظاهرة التطرف آفة العصر.
 -2مواجهته واجبة على جميع فئات المجتمع ومؤسساته خاصة الدينية (المساجد والكنائس) التي لها الدور الهام لمواجهة التطرف.
 -3الدور األهم يقع على عاتق المواطن (علل) ألنه العنصر األساسي في مواجهة التطرف بوعيه ومشاركته الفاعلة في بناء وطنه.

 وضح أهم األعمال التي يتمثل بها دور المواطن في مواجهة التطرف- :
 -1الدفاع عن أرض الوطن والتضحية في سبيله.
 -2الدفاع عن مكتسباته قديما ً وحديثاً.
 -3تسليح نفسه بالعلم والمعلومة الصحيحة.
 -4الرجوع إلى المصادر الموثوقة للتأكد من أي معلومة مثل دائرة اإلفتاء.
 -5التعاون مع مؤسسات الدولة وبخاصة األمنية للتبليغ عن اي شيء يثير الشبهة (مواطنة فاعلة من خالل مساعدة أجهزة الدولة).
 -6الحوار واحترام اآلخر.
 -7رفض األفكار المتطرفة الداعية إلى العنف وال تمت للدين بصلة.
 -8محاربة التعصب والتطرف بصورة كاملة.
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انتهت الوحدة
نتمنى لكم التوفيق
االستاذ  :احمد يوسف
االستاذ  :ثامر الغرايبة
0775391338

