بن
البيانات الوصفية :رسالة الرسول األعظم ألهل عمان  /أَبُو القَا ِ
بن عَبد هللا ِ
سم مَحُمَُد ِ
عَب ِد ال ُم د
ط ِلب .مكة المكرمة 8 ،للهجرة
مواصفات الوثيقة :هً عبارة عن رسالة مكتوبة بخط الٌد على الجلد.
سنة الترشيح7002 :
موضوع الوثيقة :هذه رسالة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى أهل عمان ٌدعو فٌها جٌفر وعبد ابنً الجلندى
اللذان كانا ملكً عمان فً ذاك الوقت ،وفً صحار تحدٌدا إلى دخول االسالم ،ومن المرجح
أنها كتبت فً عام  030هجري.
وقد تم ترشٌحها ألنها تعتبر نقطة تحول فً التارٌخ العمانً خاصة بأن أهل عمان دخلوا
اإلسالم طواعٌة ،وتعتبر وثٌقة مهمة لكل عمانً بالرغم من أن أصل الرسالة غٌر معروف
إلى اآلن .ولكنها ساهمت فً أصالة جذور الحضارة العمانٌة الممتدة عبر العصور القدٌمة،
كما برزت أهمٌتها فً كثٌر من المحافل الوطنٌة والدولٌة فكانت مؤشر مهم فً المناهج
ال دراسٌة لٌعلم األجٌال القادمة على أساس المجتمع العمانً المتمسك بهوٌته الدٌنٌة السمحة،
كذلك بأن سرعة القبول والترحٌب الراقً برسالة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،وشهادة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لهم بذلك
جعلت كل عمانً ٌعتز بأصالته وبسمو أخالقه الكرٌمة ،وهو النهج الذي اتبعته الدولة الحدٌثة
فً سٌاستها الخارجٌة وأصبحت رمزا للسالم العالمً.
Metadata: Great Prophet letter to the people of Oman / Abu alQasim Mohammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Makkah,
year 8 After Migration
Document specifications: a hand-written letter on leather.
Year of nomination: 2007
The subject of the document: This is a letter the Prophet
Mohammad, peace be upon him, sent to Jaifar and abd the sons
of Al Julanda, kings of Oman at that time, specifically in Sohar call
them to convert to Islam, it is likely that it was written in the year
630 AH.
It has been nominated for it is considered a converting point in
the history of Oman especially that people of Oman entered
Islam contentedly. It is an important document for each Omani

,although, the origin version of the letter is unknown until now. It
contributed to the authenticity of extended Oman civilization
through ancient eras. Also its importance emerged in many
national and international occasions and it has been mentioned
in education curriculums to teach future generations the base of
peace and tolerance of the Omani society. Moreover, it is the
approach of Oman foreign policy that makes it a symbol of peace
in the whole world.

