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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العادلني القائل يف كتابه{:قُل لِّمن َّما ِيف َّ ِ
ات واألَر ِ ِ ِ
ب َعلَى نَ ْف ِس ِو
الس َم َاو َ ْ
َ
ض قُل للّو َكتَ َ
الر ْمحَ َ} والصالة والسالم على ادلبعوث رمح للعادلني نبينا حممد القائل( :من ال يَ ْرحم ال يُرحم) وعلى
َّ

آلو وصحبو أمجعني ،أما بعد:
فمن معامل ىذا الدين الرمح اليت وصف اهلل هبا نفسو يف آيات كثرية يف القرآن الكرمي ووصف هبا نبيو
ٍ
َِّ ِ
ِ
ين يَتَّ ُقو َن َويُ ْؤتُو َن
صلى اهلل عليو وسلم  ،من ذلك قولو تعاىلَ ) :وَر ْمحَِيت َوس َع ْ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َسأَ ْكتُبُ َها للذ َ
َّ َّ ِ
ين ُى ْم بِآَيَاتِنَا يُ ْؤِمنُون) ،وغريىا من اآليات.
الزَكاةَ َوالذ َ
الر ْمحَ  ،احلاثَّ عليهاِّ ،
نصا أو
ادلرغب فيها َّإما ًّ
أما السن النبوي فقد استفاضت بنصوصها الداعي إىل َّ
مفهوما ،من ذلك قولو صلى اهلل عليو وسلم( :دلا قضى اهلل اخللق كتب يف ٍ
كتاب فهو عنده فوق العرش
ً
إن رمحيت غلبت غضيب) متفق عليو .
وعمالً هبذه النصوص الشرعي الصرحي وغريىا من كتاب اهلل عز وجل وسن نبيو صلى اهلل عليو
وسلم ،وحتقيقاً ألىداف قسم الدراسات اإلسالمي بكلي الرتبي جبامع ادللك سعود سعى القسم إىل
عقد (المؤتمر الدولي عن الرحمة في اإلسالم) يف رحاب جامع ادللك سعود ،وتقدم لو أعداد كبرية

من الباحثني والباحثات من مجيع أحناء العامل من سبع وأربعني جنسي  ،وبلغ عدد ادللخصات ادلقدم
( )560ملخصاً ،وىذا يدل وهلل احلمد على أمهي موضوع ىذا ادلؤمتر واحلاج ادلاس لنشر قيم الرمح يف
اإلسالم بني الناس خاص يف ىذا العصر الذي جيري فيو تشويو الصورة احلقيقي لإلسالم .
وبتوفيق اهلل وتسديده وفضلو ومنتو ،وبعد استكمال االستعدادات الالزم  ،عقد ىذا ادلؤمتر الدويل
يف جامع ادللك سعود يف الرياض ،بادلملك العربي السعودي  ،يومي الثامن والعشرون والتاسع والعشرون
يومي السابع
من شهر ربيع اآلخر ،من عام سبع وثالثني وأربعمائ وألف من اذلجرة النبوي  ،ادلوافق َ
والثامن من شهر فرباير عام ست عشر بعد األلفني من ادليالد.
وكان افتتاح ادلؤمتر برعاي

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير

منطقة الرياض  ،وحبضور عدد من أصحاب السمو األمراء ،وأصحاب الفضيل العلماء

وعلى رأسهم

مساح ادلفيت العام للمملك العربي السعودي ورئيس ىيئ كبار العلماء الشيخ /عبد العزيز بن عبداهلل
آل الشيخ  ،وأصحاب ادلعايل الوزراء ومجع من كبار علماء ادلسلمني  ،ومبشارك أكثر من أربع
شخصي من العامل.
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مائ

دميزا ،تزامن ذلك مع تغطيات إعالمي
مث توالت اجللسات على مدى يومني ،وشهدت
حضورا ً
ً

واسع  ،وتفاعالً اجتماعياً يناسب ىذا احلدث الكبري ،ومن خالل ما قدم من أحباث ،وما شهدتو
اجللسات من مداوالت ومناقشات وحوارات انتهى ادلؤمتر إىل مجل من التوصيات ،ىي :
ٔ  -يوصي ادلشاركون يف ادلؤمتر من علماء وباحثني برفع برقي شكر وتقدير خلادم احلرمني الشريفني
ادللك سلمان بن عبد العزيز على جهوده يف خدم اإلسالم وادلسلمني على كاف األصعدة،
وتأييده حفظو اهلل مبا يقوم بو من سياسات و قرارات حلفظ أمن ىذه البالد ونصرة ادلستضعفني
من ادلسلمني.
ٕ  -يوصي ادلشاركون برفع برقي شكر

لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن

عبدالعزيز أمري منطق الرياض على رعايتو الكردي للمؤمتر .
ٖ  -يتقدم ادلشاركون بالشكر اجلزيل جلامع ادللك سعود و لرئيس اللجن العليا للمؤمتر سمو األمير
الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود  ،ورئيس قسم الدراسات اإلسالمي األستاذ
بالقسم على جهودىم

الدكتور عبدالعزيز بن سعود الضوحيي ،وأعضاء سائر اللجان العامل
ادلبارك إلخراج ىذا ادلؤمتر بالصورة ادلشرف .
ٗ  -يؤكد ادلشاركون أمهي إبراز ادلعاين وادلقاصد السامي للرمح يف اإلسالم ،وتأصيل خلق الرمح يف

التعامل من خالل النصوص الشرعي يف القرآن والسن من قبل علماء ادلسلمني واخلطباء وادلراكز
اإلسالمي يف العامل.
٘  -يؤكد ادلشاركون أمهي إبراز الرمح باخللق يف اإلسالم من خالل الشعائر التعبدي والتكاليف
الشرعي يف الوسائل اإلعالمي من خالل علماء خمتصني .ويف تقدمي رسال النيب صلى اهلل عليو
وسلم إىل العامل نقي من الشبهات واألفكار واآلراء الفاسدة ،اليت ال تتفق مع ىدي النيب صلى
اهلل عليو وسلم من خالل التعرف على جوانب الرمح يف سرية ادلصطفى صلى اهلل عليو وسلم .
 - ٙيؤكد ادلشاركون يف ادلؤمتر أمهي رصد التطبيقات العملي للرمح يف الشريع اإلسالمي من خالل
مركز علمي خمتص بدراسات الرمح يف اإلسالم ،ويُقرتح تسميتو (مركز خادم احلرمني الشريفني
ادللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات الرمح يف اإلسالم) .
نظرا ألمهي األحباث وأوراق العمل اليت قدمت عرب ىذا ادلؤمتر ،ودلا ذلا من قيم يف موضوعها
ً - ٚ
على اعتبار أهنا حبوث علمي حمكم  ،يوصي ادلشاركون باستقرائها ،واختيار ما خياطب غري
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ادلسلمني ،وترمجتو إىل اللغات احلي يف العامل ،كما أن مضامني ىذه األحباث مادة عميق يوص ي
بتعميمها على كاف ادلؤسسات العلمي والدعوي والرتبوي .
 - ٛدعوة وسائل اإلعالم بأنواعها إلنتاج وبث برامج نوعي متميزة هتدف إىل تعزيز قيم الرمح يف
اإلسالم .
 - ٜعناي ادلؤسسات التعليمي من جامعات بتضمني ادلناىج التعليمي قيم الرمح وغرسها يف نفوس
الناشئ .
ٓٔ -أمهي إبراز قيم الرمح يف اإلسالم يف احملافل الدولي وادلنظمات العادلي .
ٔٔ -حث رجال األعمال وادلؤسسات ادلاحن دعم ادلبادرات اليت هتدف إىل تعزيز قيم الرمح يف
اجملتمعات.
ٕٔ -إقام مؤمترات عن قيم إسالمي أخرى .
ٖٔ -تكوين جلن دلتابع توصيات ادلؤمتر ،وادلسامه يف تنفيذ ما ورد فيها من قبل اجلهات ادلعني .
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني
االثنني 1437 / 4 / 29ى .
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