
الحمد ہلل الذي َجَعَل الفقھ في الدین منحةً لِمن أراَد بھ الَخیر من 

العباد ،  والصالة والسالم على من بُعث لیُعلم الناس الحكمة والكـتاب ،  

نبینا محمٍد وعلى آلِھ وصحبِھ ومن سار على دربِھ واتبع ھداه إلى یوِم 

 الدین .

راع���ي الحف���ل ،  أص���حاَب الس���ماحِة ،  أص���حاَب المع���الي ،  أص���حاَب 

 الفضیلة ،  أصحاب السعادِة ،  ضیوفنا الكرام 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

یطی���ب ل���وزارة األوق����اف والش���ؤون الدینی����ة ،  أن تغت���نَم  ھ����ذه 

ـِة المناسبة للتعبیر عن أبلِغ مشاعِر الترحیب بضیافِة ھذه الوفوِد المبارك

من ُعلماَء  وباحثیَن ومفكریَن وإعالمییَن ،  آملین أن تس�عدوا بوج�ودكم 

ف��ي ُعم��ان ب��ین إخ��وانكم وأھل��یكم ،  س��ائلین الم��ولى الق��دیَر لك��م التوفی��ق 

 وبُلوَغ غایتكم النبیلة ،  إنھ تعالى على كِل شيٍء قدیر .

 راعَي  الحفل .. ضیوفنا األكارم ..
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یزی��ُد عل��ى الملی��اِر م��ن البش��ِر لیس��ت  إن أم��ةً  أثَّ��َر دینُھ��ا ف��ي م��ا

بض��عیفة ؛ وإن أم��ةً وص��لت عق��ول علمائھ��ا لكش��ف غ��وامض العل��وم 

واالستفادِة منھا وتطویرھا لھا ولغیرھا لیست ض�عیفة ،  إن أم�ةً قواُمھ�ا 

أی�َن  –ولعلك�م تتس�اءلوَن مع�ي  –ملیاٌر ونیٌف لیست أمةً ضعیفة .  فإذن 

ثِقٌل عالمٌي لیس�ْت بض�عیفة ،  إن إغراقَن�ا  الخلل ؟  إنَّ أمةً إقتصاُدھا  لھ

في شكایِة  حاِل األمة ،  واستحواِذ صورٍة قاتمٍة عنھا على أذھ�اِن كثی�ٍر 

من أبنائِھا ،  أورثنا الشَك خل�الً ف�ي تق�ویِم  حاض�ِرنا ومعرف�ِة إمكانیاتِن�ا 

وق��دراتنا ،  كأنم��ا األزم��ةُ مس��تحكمةٌ وال مخ��رج منھ��ا .  لك��ـننا ل��و تأمن��ا 

َر القضایا  بتأٍن وُشمولیة ،  لوجدنا أن األزمةَ في الوعِي أكثَر   مما سائ

ھ��َي ف��ي الواق��ِع ،  ف��نحُن نتص��وُر  أن س��بب الفش��َل یَكُمـ��ـُن ف��ي أنن��ا ل��م 

نجتِمــَع في دولة ،  كم�ا ك�ان علی�ِھ األم�ُر ف�ي عص�ر الس�لف الص�الح ،  

اً ف�ي النھ�وِض   ال ف�ي بَْیَد  أنَّ الِكــ�ـیَان السیاس�يَّ الَواح�د م�ا ك�اَن ش�رط

العالِم اإلسالمي ،  وال في التج�ارِب العالمی�ِة التاریخی�ِة أو المعاص�رة ،  

فاإلسالُم دعوةٌ ونبُع للحیاِة األخالقیة ،  وعلى ھذا ربّــَى الق�رآُن الك�ریُم 

علی��ھ الص��الةُ  –ھ��ذه األم��ة ،  وعل��ى ذل��ك كان��ت مراش��ُد نبیِن��ا األك��رم 

ـِغ الوضُع باألمِة في وقتِھ علیھ الص�الةُ والس�الم إل�ى والسالم ،  ألم یَْبـلُـ



 - 3 - 

أَن توَجھَ بالتضرِع قائالً : "اللھم إْن تُھلك ھذِه العصابةَ فإنَك ال تُعبَُد ف�ي 

األرض أبداً ؟  ومن ھنا ینبغي أن تبدأَ  األمة وثبتَھا الحض�اریةَ لتس�تعیَد 

َف بن��ا الت��ار یُخ عب��َر مراح��َل  ط��اِرَف مج��ِدھا وتلی��َد عِزھ��ا .  فلق��د ط��وَّ

كــثیرٍة بین أخ�ٍذ وج�ذٍب ،  وم�ٍد وج�زٍر ؛  مم�ا ی�دُل أنَّ ھ�ذا م�ن ق�وانیِن 

االستمراِر والبقاِء ومن حتمیِة التعایِش في الحیاة ،  فالبَد إذن أن نُ�ـزیَل 

َوْھَم الَضعِف والتأُخِر وَعَدِم القُدرِة ،  من نفوس أبناِء ھ�ذِه األم�ِة ،  وأن 

ةَ ب��النفِس واالعت��زاَز بال��دیِن لتخ��رَج األم��ةُ م��ن دوام��ِة نغ��رَس فیھ��ا الثق��

ال��دفاِع وم��ن إض��اعِة الوق��ِت ف��ي تنفی��ِذ تُھَ��ٍم باطل��ة  وم��ن تعطی��ل قُ��دراٍت 

كامن��ٍة  وِم��ن النِقَم��ِة عل��ى الحاض��ِر والتنص��ل م��ن اإلس��ھاِم ف��ي البن��اء 

الحض���اري المنش���ود ،  ولتتع���َدى خط���اَب الحاض���ِر واجتھاداتِ���ھ إل���ى 

الصحیحِة والمالئمِة لإلمكانیاِت وخط�اب المس�تقبل ،  فَتَِص�َل االستجابِة 

م��ن ذل��ك كلّ��ِھ إل��ى فض��اِء اإلنـ��ـتاِج والمع��ارِف والعل��وِم وإل��ى االنبع��اِث 

 الحضارِي المتوازِن كما أراَد هللاُ سبحانھ وتعالى.

لقد ابتَدأْت دع�وةُ رس�وِل هللاِ ص�لى هللاُ علی�ھ وس�لم ب�أفراٍد قالئ�ل ،  

أن اس��تجابت لھ��ا بی��وٌت فق��رًى فم��دٌن ف��دوٌل فإمبراطوری��اٌت ث�م م��ا لبث��ت 

بَِعّدھا وَعتاِدھا ،  ألن اإلسالَم دیُن ھدایٍة ورحمة ،  تستجیُب لھ النف�وس 
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،  فتتفاع��ُل ل��ذلك حرك��ةُ الزم��ان تلبی��ةً ص��ادقة ،  لتبق��ى حقیق��ةً ثابت��ة ،  

ُع�م .  وإذا ینتشُر اإلسالم ب�ین الن�اس  ف�إذا برقعت�ِھ تمت�د ،  وإذا ی�ـخیرِه یَ 

بأتباعِھ یشعرون بأُُخّوتھم وتآلفھم ولو كانوا مختلفیَن داراً ودولةً  ؛  مما 

 -یدفُعنا إلى استنتاجین اثنین :

أنَّ األصَل في رسالِة األمِة نش�ُر اإلس�الِم نقی�اً ص�افیاً ی�نظُم حی�اةَ  أولُُھما

ألوِل وأث��ٌر الن��اِس بأس��ِرھا ولَ��یَس التوس��َع الجغراف��ي  ألن ھ��ذا تَــبَـ��ـٌع ل��

فھ��و أنَّ م��ا تحت��اُج إلی��ھ حقیق��ةَ وواقع��اً ھ��و  وأم��ا الث��انيطبیع��ٌي ل��ھ ،  

التش��ارُك عل��ى من��افِع األم��ِة ومص��الِحھا ول��یس االنض��واِء تح��َت دول��ٍة 

واحدة ،  ھذا التشارُك یعن�ي اإلیجابی�ةَ والتفاع�َل وع�دَم االنغ�الق ،  ألنَّ 

ُمض��ادِة ُس��نِة الت��دافَع الت��ي  االنكف��اَء عل��ى ال��نفِس واإلن��زواَء یؤدی��ان إل��ى

جعلھا هللاُ تعالى من نوامیس الحیاة ،  وال ری�َب أن التفاع�َل یبع�ُث عل�ى 

المنافسِة ویولُّد غن�ًى فكری�اً وعمق�اً علمی�اً .  وال ض�یَر ف�ي ذل�ك وقرآنن�ا 

 بین ظھرانینَا.

أقدُر م�ن یُب�یُن للن�اس رس�التَھم  –وأنتم علماَء ھِذه األمِة ومفكریھا  

ذه الحیاة ،  وأفضُل من یبعُث فیھم األم�َل ویبُ�ثُّ ف�یھم ال�روح  كم�ا في ھ
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أّن المس��ؤولیةَ عل��یكم أكب��ُر ف��ي تحقی��ِق الت��آلِف واإلرش��اِد إل��ى التش��ارِك 

 واألخذ بأسباب َوحدِة القلوِب وأُخّوِة الدیِن.

ولَنا في ما تق�دَم ذك�ُره م�ن قُـ�ـُدراِت ھ�ذه األم�ِة وإمكانیاتِھ�ا المث�اُل  

على قدرتِنا على التفوِق إن تحقَق لنا التشارك ،  كما لنا في غیرنا  الحيُّ 

 من األمم والشعوِب المعاصرِة األمثلةُ الحیةُ على إمكانیِة ذلك.

ولـئ��ـن ك��ان بع��ُض الم��ؤثریَن عل��ى الق��راِر الع��المي ق��د وص��َف  

المسلمیَن بكثرِة رج�وِعھم إل�ى ت�اریخھم ف�ي ح�ین أّن الحض�ارةَ الجدی�دةَ 

حاضرھا وتستشرُف مستقبلَھا  فإن ھذا یؤكد لنا أن مفھ�وَم النِ�ِد تستشُف 

ال یزاُل قائماً في أذھان القوم ،  أي أنھم یعلم�ون أّن ھ�ذِه األم�ةَ ال ت�زاُل 

حیةً یُحسُب لھا ُكــلُّ حساب ،  ونح�ن بحم�د هللا تع�الى واثق�ون م�ن ذل�ك 

ئُم���ھ الع���دُل ألّن الخی���َر والبرك���ةَ دائم���اً تك���وُن حی���ُث یوج���ُد بن���اٌء دعا

واإلنصاُف وأساُسھُ األخ�الُق والتق�وى ومظَلّتُ�ھ العق�ُل والتفكی�ر ،  وھ�ذه 

ینبغي أن تكوَن أس�اَس   -أعني ثالثیةَ العدِل واألخالِق والعقل  -الثالثةُ  

تعاملِن��ا م��ع أنفِس��نا وم��ع غیِرن��ا ،  ومرتكـ��ـَز خطابِن��ا العلم��ِي اإلنس��اني 

الثالث�ةُ تنظیراتِن�ا وس�لوَكنا ،  أنظمتن�ا  الشامِل ،  بل ینبغي أن تُمی�ز ھ�ذه
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ومنظماتن��ا ،  فَلَ��م یُبع��ث األنبی��اُء عل��یھم الص��الةُ والس��الُم لالكـ��ـتشافات 

التكـ����ـنولوجیِة  ولك����ـنّھم بُعث����وا لوض����ع قوال����َب أخالقی����ٍة تَق����َي األم����م 

االنزالقاِت الفكریةَ والُخلقیةَ والعلمیة ،  وبھ�ذا یك�وُن رج�وع األم�ة إل�ى 

واس�تقراُء الِعب�ِر والعظ�اِت من�ھ ،  واالس�تفادةُ م�ن تراثِ�ھ الغن��ي تاریخھ�ا 

لِحِل مشكالِت الواقِع ظاھرةً صحیحةً وداللةً أخ�رى عل�ى س�المِة توج�ِھ 

 األمِة على الطریق الصحیح.

نعم إَن جماھیَر أمتِكم ال ینتظروَن ِمنكم الیوَم أن تجدوا لھم حل�والً  

بعث��وا ف��یھُم الِھم��ةَ وال��روَح  فق��ط ،  لمش��كالٍت حاص��لٍة فحس��ب ،  أو أْن تَ 

وال أن تُعِززوا لدیھِم ثِقَتَھم بھویتھُم الحضاریِة وك�ـفى ،  ب�ل ك�م یَ�أملُوَن 

 ونأم��ُل معھ��م جمیع��اً أن تستش��رفوا لھ��م المس��تقبَل بق��راءتِكم الفاحص��ِة 

للواق��ع ،  وأن تَرِش��ُدوھم أی��َن وكی��َف یض��عون خط��واتھم القادم��ة ،  وأن 

ف��اَق م��آالِت األطروح�اِت والمنظوم��اِت المتنافس��ِة ف��ي ع��الِم تُقِرب�وا لھ��م آ

الیوم ؛  حتى یكون�وا عل�ى اس�تعداٍد ف�ي من�اھجھم التربوی�ة ،  وِخطَِطھ�ُم 

 االقتص����ادیة ،  وعالق����اتِھُم االجتماعی����ة ،  وحت����ى ال یف����اَجئوا ب����أموٍر 

أو فتٍن یقفوَن حیارى أمامھا ،  ولكي نتجنب ردوَد األفعاِل إلى دراساٍت 

واعی��ٍة وھ��دایاٍت موض��وعیة ،  َك��ْم نتمن��ى أن تَتَبَنّ��ى مجاِمُعن��ا الفقھی��ةُ ،  
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ومنظماتُنا الفكریة ،  بما آتى هللا تعالى القائمین علیھا من بص�یرٍة وعل�ٍم 

وحكمة ،  سلوك ھذا المنھج االستشرافي التحلیلي الواقعي .  ففی�ھ ب�إذن 

یَن ف�ي ك�ل أص�قاِع األرض .  هللا تعالى الخیُر الكثیُر لھذه األمِة وللمس�لم

وھذا من الحزِم الذي َعلَّمنا إیاهُ دینُنا الحنیف ، وم�ن االس�تعداد الواج�ب 

على ھذه األم�ة ،  وف�ي س�یرة رس�ولنا محم�ٍد ص�لى هللاُ علی�ھ وس�لم م�ن 

 األمثلِة ما أنتم بھ أدرى وأعلم.

لقد أصبحت الحاجةُ ماس�ةً ِألن یك�وَن ل�دینا مج�امُع فكری�ٍة مس�تقلِة  

ع���ن أي ت���أثیر ،  تك���وُن ھ���ذه المج���امُع مص���دراً للبح���وث والدراس���اِت 

الشرعیِة والعلمیِة المتعددة .  بحیُث تَستفیُد من تجارِب مختلِف المذاھِب 

اإلس��المیة  باعتباِرھ��ا م��دارَس فكری��ة ،  وھ��ذا م��ن ش��أنِھ أن یقل��َل م��ن 

یكوُن العصبیاِت المذھبیة ،  ألن معالجةَ م�ا یس�تجُد م�ن القض�ایا فیھ�ا س�

باالعتماِد على الثوابِت المعروفِة في دیننا  وبالرجوِع إلى التُراِث الغني 

لھ���ذه الم���دارس الفكری���ة وباالعتم���اِد عل���ى أھ���ِل الش���أِن ف���ي المج���االت 

 التخصصیة.
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نَسأل هللاَ تعالى أن یوفقُكم ف�ي دورتِك�م ھ�ِذه ،  وأخ�تُم برف�ِع أس�مى  

ِب الجاللِة السلطاُن قابوَس بَن آیاِت الشكِر والعرفاِن لمقاِم حضرِة صاح

سعیٍد المعظ�م  عل�ى عنایت�ِھ ب�أموِر اإلس�الِم والمس�لمیَن ،  وبك�ل م�ا فی�ِھ 

عُز ھذِه األمِة وُرقِیّھ�ا ،  وبتكرِم�ھ باإلناب�ِة َعن�ھُ ف�ي رعای�ِة حف�ِل افتت�اِح 

ال��دورة الخامس��ةَ َعش��َرةَ لمجم��ع الفق��ِھ اإلس��المي ،  كم��ا نش��ُكر ص��احَب 

ش��ھاَب ب��ن ط��ارق آل س��عید عل��ى رعایت��ھ لھ��ذا الحف��ل ،   الس��مِو الس��یدَ 

 ونتمنَى لضیوفِنا األعزِة ِطیَب اإلقامِة في بلِدھُم الثاني ُعــمـــــان.

 والسَّالُم علیكم ورحمةُ هللاِ وبركاتُھ ،،،
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