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المقدمة
الحمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى وبعد
تفسيرا وبيانًا بالغةً
ونحوا ،وممن
فلطالما تبارى المتبارون وتسابق المتسابقون في خدمة العربية بخدمة كتاب هللا
ً
ً
اعتنى بخدمة العربية وكتاب ربها اإلمام أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني المقرئ
سا؟
فمن هو هذا اإلمام؟ وما طول باعه في خدمة العربية تأليفًا وتدري ً
هذا البحث المتواضع يحاول إماطة اللثام عن هذه األسئلة ومثيالتها .
ً
فضال
والسبب الذي جعلني ألج باب هذا الرجل هو أنه عالم ضليع ،وكثير من الناس من أرباب التخصص
عن غيرهم ال يعرفون عنه شيئًا ،هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة –هذه -وثالثة مباحث
وخاتمة .
فالمبحث األول جاء بعنوان "التعريف باإلمام العماني "وقد حوى ثالثة مطالب أولها تحدث عن اسمه ولقبه
وكنيته ومولده وصفاته ،وثانيها وفيه تكلمت عن مؤلفاته أما ثالثها فقد تحدث عن وفاته ،أما ثاني المباحث فقد جاء
معنونًا "بجهود العماني في خدمة اللغة العربية " وهو كسابقه حوى مطالب ثالثة :أولها تحدث عن كتاب شرح
وأخيرا ثالثها وقد ضمنته تأليف العماني في
الفصيح لثعلب ،أما ثانيها فقد تكلم عن تأليف العماني في القراءات،
ً
وأخيرا المبحث الثالث الذي جاء معنونًا "بتطبيقات العماني اللغوية "وقد حوى مطلبين
باب الوقف واالبتداء ،
ً
:أولهما تحدث عن أنواع الهاءات ،أما ثانيهما فقد تكلم عن علم الصوتيات والتجويد.
وأخيرا ضمنت البحث قائمة للمراجع والمصادر
ثم جاءت الخاتمة التي ضمنت أهم النتائج المجنية من البحث
ً
التي عدت إليها وقد رتبتها حسب الترتيب األلفبائي ألسمائها .
ً
محاوال إبراز بعض من معالمه في خدمة لغة العرب من
وعلى كل حال فقد ولجت باب أبي محمد العماني
خالل مؤلفاته التي بين يدي ،وال أدعي أني فعلت كل شيء لكني سددت وقاربت ،فإن كان من توفيق هللف وحده
الفضل دائ ًما وأبدًا ،وإن كانت األخرى فمني وما أبرئ نفسي ،وقبل الختام ال يسعني إال أن أزجي خالص التحيات
وأرقى العبارات للجامعة العالمية في ماليزيا ولعمان الرقمية وعلى رأسهم األستاذ الكبير سلطان الشيباني ،وفق
هللا الجميع لما فيه الخير والسداد
د .عبدهللا بن سالم بن حمد الهنائي
مسقط ليلة الثاني عشر من شهر شعبان 1436هـ الموافق 2015/5/31م
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