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اليت القاها مساحة الشيخ عز الـدين اخلطيـب التميمـي           " رسالة عمان   " نص  
قاضي القضاة رئيس جملس االفتـاء،      /  مستشار جاللة امللك للشؤون اإلسالمية    

حبضور جاللة امللك عبد اهللا الثاين، خـالل االحتفـال الـذي أقـيم مـساء                
  .قة تالع العلي احتفاء بإحياء ليلة القدر يف مسجد اهلامشيني مبنط9/11/2004
  

  رسالة عمان

  
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على نبيه املصطفى وعلى آلـه            
  .وأصحابه الغر امليامني، وعلى رسل اهللا وأنبيائه أمجعني

  
 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوبا            (: قال تعاىل 

          صـدق اهللا العظـيم  ) اتقـاكم  وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد اهللا    
  ". 13: احلجرات"
  

هذا بيان للناس، إلخوتنا يف ديار اإلسالم، ويف أرجاء العامل، تعتز عمان،            
عاصمة اململكة األردنية اهلامشية، بأن يصدر منها يف شهر رمضان املبارك الـذي             

يه األمـة، يف    أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان، نصارح ف          
هذا املنعطف الصعب من مسريا، مبا حييق ا من أخطار، مدركني ما تتعرض له              
من حتديات دد هويتها وتفرق كلمتها وتعمل على تشويه دينها والنيـل مـن              
مقدساا، ذلك أن رسالة اإلسالم السمحة تتعرض اليوم هلجمة شرسـة ممـن             

 واالفتراء، ومن بعض الذين يـدعون       حياولون أن يصوروها عدواً هلم، بالتشويه     
هذه الرسالة السمحة اليت    . االنتساب لإلسالم ويقومون بأفعال غري مسؤولة بامسه      
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أوحى ا الباري جلت قدرته للنيب األمني حممد صـلوات اهللا وسـالمه عليـه،       
ومحلها خلفاؤه وآل بيته من بعده عنوان أخوة إنسانية ودينا يستوعب النـشاط             

له، ويصدع باحلق ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ويكرم اإلنسان،          اإلنساين ك 
  .ويقبل اآلخر

 احلقيقية  وقد تبنت اململكة األردنية اهلامشية جا حيرص على إبراز الصورة
 املشرقة لإلسالم ووقف التجين عليه ورد اهلجمات عنه، حبكم املسؤولية الروحية           

ادا اهلامشية بشرعية موصولة باملصطفى صلى اهللا       والتارخيية املوروثة اليت حتملها قي    
عليه وسلم، صاحب الرسالة، ويتمثّل هذا النهج يف اجلهود احلثيثة الـيت بـذهلا              
جاللة املغفور له بإذن اهللا تعاىل امللك احلسني بن طالل طيب اهللا ثراه على مدى               

 الثاين ابـن  مخسة عقود، وواصلها، من بعده، بعزم وتصميم جاللة امللك عبد اهللا        
احلسني، منذ أن تسلّم الراية، خدمة لإلسالم، وتعزيزاً لتضامن مليار ومائيت مليون            
مسلم يشكّلون خمس اتمع البشري، ودرءاً لتهميشهم أو عزهلم عن حركـة            
اتمع اإلنساين، وتأكيداً لدورهم يف بناء احلضارة اإلنـسانية، واملـشاركة يف            

  .تقدمها يف عصرنا احلاضر
  

توحيد اهللا واإلميان برسالة نبيه،     : واإلسالم الذي يقوم على مبادئ أساسها     
واالرتباط الدائم باخلالق بالصالة، وتربية النفس وتقوميهـا بـصوم رمـضان،            
والتكافل بالزكاة، ووحدة األمة باحلج إىل بيت اهللا احلرام ملن استطاع إليه سبيال،             

أبعاده، صنع عرب التـاريخ أمـة قويـة         وبقواعده الناظمة للسلوك اإلنساين بكل      
متماسكة، وحضارة عظيمة، وبشر مببادئ وقيم سامية حتقق خري اإلنسانية قوامها           
وحدة اجلنس البشري، وأن الناس متساوون يف احلقوق والواجبات، والـسالم،           
والعدل، وحتقيق األمن الشامل والتكافل االجتماعي، وحسن اجلوار، واحلفـاظ          

متلكات، والوفاء بالعهود، وغريها وهي مبادئ تؤلف مبجموعها        على األموال وامل  
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قواسم مشتركة بني أتباع الديانات وفئات البشر؛ ذلك أن أصل الديانات اإلهلية            
واحد، واملسلم يؤمن جبميع الرسل، وال يفرق بني أحد منهم، وإن إنكار رسالة             

ة لاللتقاء مـع    أي واحد منهم خروج عن اإلسالم، مما يؤسس إجياد قاعدة واسع          
املؤمنني بالديانات األخرى على صعد مشتركة يف خدمة اتمع اإلنـساين دون            
مساس بالتميز العقدي واالستقالل الفكري، مستندين يف هذا كله إىل قوله تعاىل            

 آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكتـه وكتبـه              (
له وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنـا وإليـك          ال نفرق بني أحد من رس      ورسله
  ".285: البقرة )    "املصري
  

ولقد كرمنا  ( وكرم اإلسالم اإلنسان دون النظر إىل لونه أو جنسه أو دينه            
بين آدم ومحلناهم يف البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن             

  ".70:اإلسراء) "خلقنا تفضيال 
  

أُدع إىل سـبيل  ( هج الدعوة إىل اهللا يقوم على الرفق واللـني  وأكّد أن من  
، "125: النحـل ) "ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحـسن        

فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت        (ويرفض الغلظة والعنف يف التوجيه والتعبري       
هم يف فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلـم وشـاور      

  ". 159:آل عمران) "األمر
  

وقد بني اإلسالم أن هدف رسالته هو حتقيق الرمحة واخلري للناس أمجعني،            
، وقال صلى اهللا عليه "107: األنبياء ) "وما أرسلناك إال رمحة للعاملني    (قال تعاىل   
" الرامحون يرمحهم الرمحن، إرمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء          "وسلم  

  ). ححديث صحي(
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ويف الوقت الذي دعا فيه اإلسالم إىل معاملة اآلخرين باملثل، حث علـى             

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا      ( التسامح والعفو اللذين يعبران عن مسو النفس        
وال تستوي احلسنة وال السيئة، إدفع      ( ،  "40:الشورى) "وأصلح فأجره على اهللا     

". 34:فـصلت ) "وة كأنه ويل محيم   باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدا       
وقرر مبدأ العدالة يف معاملة اآلخرين وصيانة حقوقهم، وعـدم خبـس النـاس              

) وال جيرمنكم شنئان قوم على أال تعدلوا، إعدلوا هو أقرب للتقـوى           (أشياءهم    
إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس            (،  "8:املائدة"

فأوفوا الكيل وامليزان وال تبخـسوا النـاس        (،  "58:النساء) "بالعدلأن حتكموا   
  ".85: األعراف) "أشياءهم وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها

  
وأوجب اإلسالم احترام املواثيق والعهود وااللتزام مبا نصت عليه، وحرم الغـدر            

يدها وقد جعلتم   وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توك         (واخليانة  
  ".91:النحل) "اهللا عليكم كفيالً

  
وأعطى للحياة مرتلتها السامية فال قتال لغري املقاتلني، وال اعتـداء علـى             
املدنيني املساملني وممتلكام، أطفاالً يف أحضان أمهام وتالميذ علـى مقاعـد            

 أو التهديد   الدراسة وشيوخاً ونساًء؛ فاالعتداء على حياة إنسان بالقتل أو اإليذاء         
اعتداء على حق احلياة يف كل إنسان وهو من أكرب اآلثام، ألن حياة اإلنسان هي               

من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل           ( أساس العمران البشري    
  ".32:املائدة) "الناس مجيعاً ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً
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والتوسط والتيـسري   وازن واالعتدال   والدين اإلسالمي احلنيف قام على الت     
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم           (

ويسروا وال تعسروا وبشروا    "، وقال صلى اهللا عليه وسلم       "143:البقرة) "شهيداً
، وقد أسس للعلم والتدبر والتفكري ما مكـن مـن   )حديث صحيح" (وال تنفروا 

راسخة اليت كانت حلقة مهمة انتقل ا الغرب إىل      إجياد تلك احلضارة اإلسالمية ال    
أبواب العلم احلديث، واليت شارك يف إجنازاا غري املسلمني باعتبارها حـضارة            

وهذا الدين ما كان يوماً إال حرباً على نزعات الغلو والتطّـرف            . إنسانية شاملة 
عمـى  والتشدد، ذلك أا حجب العقل عن تقدير سوء العواقب واالنـدفاع األ           
 احلقيقي خارج الضوابط البشرية ديناً وفكراً وخلقاً، وهي ليست من طباع املسلم

 مثلما ترفضها الديانات السماوية     – املتسامح املنشرح الصدر، واإلسالم يرفضها      
 باعتبارها حاالت ناشزة وضروباً من البغي، كما أا ليـست           -السمحة مجيعها   

 عرفتها كل األمم واألجناس وأصـحاب       من خواص أمة بعينها وإمنا هي ظاهرة      
األديان إذا جتمعت هلم أسباا، وحنن نستنكرها وندينها اليوم كمـا اسـتنكرها             
وتصدى هلا أجدادنا عرب التاريخ اإلسالمي دون هوادة، وهم الذين أكدوا، مثلما            
نؤكد حنن، الفهم الراسخ الذي ال يتزعزع بأن اإلسالم دين أخالقـي الغايـات              

، يسعى خلري الناس وسعادم يف الدنيا واآلخرة، والدفاع عنه ال يكون            والوسائل
واألصـل يف عالقـة     . إال بوسائل أخالقية، فالغاية ال تربر الوسيلة يف هذا الدين         

املسلمني بغريهم هي السلم، فال قتال حيث ال عدوان وإمنـا املـودة والعـدل               
 الدين، ومل خيرجوكم مـن      ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف       ( واإلحسان  

فإن ( .،"8:املمتحنة) "دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني        
  ".193:البقـرة) "انتهوا فال عدوان إال على الظاملني
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وإننا نستنكر، دينياً وأخالقياً، املفهوم املعاصر لإلرهاب والذي يـراد بـه    
شكلها، واملتمثلة يف التعدي على احليـاة       املمارسات اخلاطئة أياً كان مصدرها و     

اإلنسانية بصورة باغية متجاوزة ألحكام اهللا، تروع اآلمنني وتعتدي على املدنيني           
املساملني، وجتهز على اجلرحى وتقتل األسرى، وتستخدم الوسائل غري األخالقية،          

)  بـاحلق  وال تقتلوا النفس اليت حـرم اهللا إال       ( من دمي العمران واستباحة املدن      
، ونشجب هذه املمارسات ونرى أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار          "151:األنعام"

العدل تكون مشروعة بوسائل مشروعة، وندعو األمة لألخذ بأسـباب املنعـة            
والقوة لبناء الذات واحملافظة على احلقوق، ونعي أن التطرف تسبب عرب التـاريخ           

 شجرة احلضارة تذوي عندما يتمكن      يف تدمري بىن شاخمة يف مدنيات كربى، وأن       
والتطرف بكل أشكاله غريب عن اإلسالم الذي يقـوم         . احلقد وتنغلق الصدور  
. وال ميكن إلنسان أنار اهللا قلبه أن يكون مغاليا متطرفا         . على االعتدال والتسامح  

ويف الوقت نفسه نستهجن محلة التشويه العاتية اليت تصور اإلسالم على أنه ديـن           
نف ويؤسس لإلرهاب، و ندعو اتمع الدويل، إىل العمل بكل جدية           يشجع الع 

على تطبيق القانون الدويل واحترام املواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن األمم           
املتحدة، وإلزام كافة األطراف القبول ا ووضعها موضع التنفيذ، دون ازدواجية           

       اء الظلم، ألن ذلك من شـأنه أن        يف املعايري، لضمان عودة احلق إىل أصحابه وإ
  . يكون له سهم وافر يف القضاء على أسباب العنف والغلو والتطرف

  
إن هدي هذا اإلسالم العظيم الذي نتشرف باإلنتساب إليه يـدعونا إىل            
االخنراط واملشاركة يف اتمع اإلنساين املعاصر واإلسـهام يف رقيـه وتقدمـه،             

تعقّل وحمبي العدل عند الشعوب كافةً، إبرازاً أميناً        متعاونني مع كل قوى اخلري وال     
حلقيقتنا وتعبرياً صادقاً عن سالمة إمياننا وعقائدنا املبنية على دعوة احلق سـبحانه             
وتعاىل للتآلف والتقوى، وإىل أن نعمل على جتديد مشروعنا احلـضاري القـائم        
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ـا تطـوير    على هدي الدين، وفق خطط علمية عملية حمكمة يكون من أولويا          
مناهج إعداد الدعاة دف التأكد من إدراكهم لروح اإلسالم ومنهجه يف بنـاء             
احلياة اإلنسانية، باإلضافة إىل إطالعهم على الثقافات املعاصرة، ليكون تعاملـهم           

قـل هذه سبيلي أدعــو إىل اهللا على بصرية        (مع جمتمعام عن وعي وبصرية،      
، واإلفادة من ثورة االتـصاالت لـرد         "108:يوسف) " أنـا ومــن اتبعين  

الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم بطريقة علمية سليمة دون ضعف أو انفعـال             
وبأسلوب جيذب القارئ واملستمع واملشاهد، وترسيخ البناء التربوي للفرد املسلم          
القائم على الثوابت املؤسسة للثقة يف الذات، والعاملة على تـشكيل الشخـصية            

ملة احملصنة ضد املفاسد، واالهتمام بالبحث العلمي والتعامل مـع العلـوم            املتكا
املعاصرة على أساس نظرة اإلسالم املتميزة للكون واحلياة واإلنسان، واالستفادة          
من إجنازات العصر يف جماالت العلوم والتكنولوجيا، وتبني املنهج اإلسـالمي يف            

ايـة املتوازنـة باجلوانـب الروحيـة        حتقيق التنمية الشاملة الذي يقوم على العن      
واالقتصادية واالجتماعية، واالهتمام حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وتأكيد        
حقه يف احلياة والكرامة واألمن، وضمان حاجاتـه األساسـية، وإدارة شـؤون             
اتمعات وفق مبادئ العدل والشورى، واالستفادة مما قدمه اتمع اإلنساين من           

 . لتطبيق الدميقراطيةصيغ وآليات

  
واألمل معقود على علماء أمتنا أن ينريوا حبقيقة اإلسالم وقيمه العظيمـة            
عقول أجيالنا الشابة، زينة حاضرنا وعدة مستقبلنا، حبيث جتنبهم خماطر االنزالق           
يف مسالك اجلهل والفساد واالنغالق والتبعية، وتنري دروم بالسماحة واالعتدال          

، وتبعدهم عن مهاوي التطرف والتشنج املدمرة للروح واجلسد؛         والوسطية واخلري 
كما نتطلع إىل وض علمائنا إىل اإلسهام يف تفعيل مسريتنا وحتقيق أولوياتنا بأن             
يكونوا القدوة واملثل يف الدين واخللق والسلوك واخلطـاب الراشـد املـستنري،             
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ي فيه ضتها وسـعادا،     يقدمون لألمة دينها السمح امليسر وقانونه العملي الذ       
ويبثون بني أفراد األمة ويف أرجاء العامل اخلري والسالم واحملبة، بدقة العلم وبصرية             
احلكمة ورشد السياسة يف األمور كلها، جيمعون وال يفرقون، ويؤلفون القلوب           
وال ينفروا، ويستشرفون آفاق التلبية ملتطلبـات القـرن احلـادي والعـشرين             

  .اتهوالتصدي لتحدي
  

واهللا نسأل أن يهيئ ألمتنا اإلسالمية سبل النهضة والرفاه والتقدم، وجينبها           
شرور الغلو والتطرف واالنغالق، وحيفظ حقوقها، ويدمي جمدها، ويرسخ عزا،          

  .إنه نعم املوىل ونعم النصري
  

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفّـرق          : ( قال تعاىل 
  ".153: األنعام ) "يله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقونبكم عن سب

  
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،،

  
                                                                عمان 

  اململكة األردنية اهلامشية 
   هجرية 1425رمضان املبارك، 
   ميالدية2004تشرين الثاين، 


