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ملحق ت�صدره وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية بالتعاون مع «

»

العقالنية العلمية فـي الرتاث الإ�سالمي ..املاوردي �أمنوذجا
القد�س وحلم الوئام بني الأديان
مناذج من التوجهات احلديثة فـي قراءة الن�ص الديني
التوا�صـل التجاري فـي عهد الدولة العثمانية
اخلـيام عـلى عتبـة احلـق واالتهـام

اخلطاب الغربي لـ� 11سبتمرب� ..إرها�صات و تراكمات
اللغة العرب َّية و َد ْورها احل�ضاري
احلوار بني منطلقاته وثمراته
واقع احلوار مع الغرب فـي ظل الإرهاب و�إ�شكاليات الهيمنة
الدولة فـي الإ�سالم� ..صراع ال�سيا�سة والــــدين
�أفكــار مَلك َّيــة وحقــوق املِلكيــَّة

�أ ّمــــا قبــــل...
د .هالل احلجري
من املوا�ضيع التي تُغري بالبحث واال�ستق�صاء
ال�سنَّة النبوية .يكفي
ح�ضور ُعمان يف ُمد َّونات ُ
ُعمان فخ ًرا �أن يرد ا�سمها على ل�سان النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم؛ فلذلك داللة تاريخية ودينية
هامة جتعل هذا البلد ال�ضارب بجذوره يف
�أعماق التاريخ بل ًدا حمور ًيا يف العامل الإ�سالمي
و�إن كان موقعه اجلغرايف يف �أق�صى جنوب �شبه
اجلزيرة العربية .من هذه الأحاديث ما �أخرجه
م�سلم يف �صحيحه عن ال�صحابي اجلليل �أبي
برزة ر�ضي اهلل عنه يقول َ (:ب َعثَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ
�صلَّى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َر ُجلاً �إ ىَِل َح ٍّي ِم ْن �أَ ْح َيا ِء
َ
�ض َر ُبو ُه ،ف ََجا َء �إ ىَِل َر ُ�سولِ اللهَّ ِ
ا ْل َع َربِ  ،ف ََ�س ُّبو ُه َو َ
ب ُهَ .فقَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ
َ
�صلَّى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َف�أَخْ رَ َ
َ
َ
�صلَّى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :ل ْو �أَنَّ �أ ْهلَ ُع َمانَ �أ َت ْي َت َما
َ
�ض َر ُبوكَ ).
َ�س ُّبوكَ َو اَل َ
وللحديث داللة عميقة تثبت �سمة املروءة عند
العمانيني؛ فهم يبذلون املعروف ويكفون الأذى
عن النّا�س ،ويحفظون النف�س ،فلم تتلطخ
�أيديهم بدم ،ومل تت�سخ �أل�سنتهم ب�سباب غريب
�أو �ضيف .وهذا املعنى �أكَّده ال�صحابي اجلليل
�أبوبكر ر�ضي اهلل عنه حني وفد �إليه �أهل عمان
يبايعونه على اخلالفة؛ فقد قال فيهم مقولة
حق �شهرية حني خاطبهم بقوله“ :معا�شر �أهل
ُعمان� ،إنكم �أ�سلمتم طوعاً ،مل يط�أ ر�سول اهلل
�ساحتكم بخف وال حافر .وال ع�صيتموه كما
ع�صت غريكم من العرب .ومل ترموا بفرقة
وال ت�شتت �شمل ،فجمع اهلل على اخلري �شملكم.
ثم بعث �إليكم عمرو بن العا�ص بال جي�ش وال
�سالح .ف�أجبتموه �إذ دعاكم ،على بعد داركم،
و�أطعتموه �إذ �أمركم – على كرثة عددكم
وعدتكم ،ف� ُّأي ف�ضل �أبر من ف�ضلكم؟ و� ّأي فعل
�أ�شرف من فعلكم؟ كفاكم قوله عليه ال�سالم
�شرفاً �إىل يوم املعاد .
مبثل هذه ال�شهادات ال�صادقة حت�ضر عمان يف
متون الأحاديث النبوية و�سري ال�صحابة ،وهذا
ما يدفعنا �إىل ت�سليط ال�ضوء عليه الآن يف هذه
الأوقات الع�صيبة التي تع�صف باملنطقة العربية
واخلليجية من حروب وفنت طائفية مردها
التع�صب واال�ستكبار يف الأر�ض .لقد وقفت
ُعمان من هذه الأحداث ب�سيا�سة حكيمة من
�صاحب اجلاللة  -حفظه اهلل ورعاه -موقفا
ي�سوده املروءة وكف الأذى عن النَّا�س وحفظ
النف�س الب�شرية من الهالك� .إنّ منهج ال�سالم
الذي اختطه جاللته لهذا البلد وم�سعاه
لتحقيقه �إقليم ًيا وعامل ًيا يت ّوج تاريخ ُعمان
ال�سلمي الذي امتدحه و�شهد به ر�سول الب�شرية
حممد عليه ال�صالة وال�سالم.
hilalalhajri@hotmail.com

