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 بسم هللا الرمحن الرحيم

هِّ ْرضِّ ُقل ِلِّ ِّ َوالَ  َماَواتِّ :}ُقل ل َِّمن مَّا يفِّ السَّ هاحلمد هلل رب العاملني القائل يف كتاب      َكَتَب َعَلى نَ ْفسِّ
رحم(  وعلى حم ال يُ رْ ال ي َ  )من :لقائلنبينا حممد ااملبعوث رمحة للعاملني على والسالم والصالة  مْحََة{ الرَّ 
 ، أما بعد: له وصحبه أمجعنيآ

 وصف هبا نبيهلكرمي و  القرآن انفسه يف آايت كثرية يفهبا صف هللا و فمن معامل هذا الدين الرمحة اليت    
َعْت ُكلَّ ( له تعاىل:من ذلك قو صلى هللا عليه وسلم ،  َن َويُ ْؤُتوَن يَن يَ ت َُّقو لِّلَّذِّ  ْيٍء َفَسَأْكتُ بُ َهاشَ َوَرمْحَيتِّ َوسِّ

اَيتَِّنا يُ ْؤمُِّنون(  ت. ، وغريها من اآلايالزََّكاَة َوالَّذِّيَن ُهْم ِبَِّ
إمَّا نصًّا أو  بة فيهاملرغ ِّ ليها، احلاثَّة عأما السنة النبوية فقد استفاضت بنصوصها الداعية إىل الرَّمْحَة، ا     

فوق العرش  هو عندهف تابٍ ك)ملا قضى هللا اخللق كتب يف   :من ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم، مفهوًما
 متفق عليه .إن رمحيت غلبت غضيب( 

عليه  لى هللاصسنة نبيه وعماًل هبذه النصوص الشرعية الصرحية وغريها من كتاب هللا عز وجل و      
إىل قسم ال سعىعود لك سلهداف قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة املوسلم، وحتقيقًا 

داد كبرية من عأدم له وتق، ديف رحاب جامعة امللك سعو  )املؤمتر الدويل عن الرمحة يف اإلسالم(عقد 
( 560)قدمة صات املدد امللخربعني جنسية، وبلغ عأو من سبع  العاملأحناء الباحثني والباحثات من مجيع 

سالم لرمحة يف اإلار قيمة سة لنشهذا املؤمتر واحلاجة املاموضوع ، وهذا يدل وهلل احلمد على أمهية ملخصاً 
  .المخاصة يف هذا العصر الذي جيري فيه تشويه الصورة احلقيقية لإلس بني الناس

دويل متر الذا املؤ هزمة، عقد وبتوفيق هللا وتسديده وفضله ومنته، وبعد استكمال االستعدادات الال     
 ونوالعشر التاسع و لعشرون ن وايف جامعة امللك سعود يف الرايض، ابململكة العربية السعودية، يومي الثام

 عالسابي املوافق يومَ  وية،من شهر ربيع اآلخر، من عام سبعة وثالثني وأربعمائة وألف من اهلجرة النب
 ن امليالد.عشر بعد اللفني م ستةعام  ايرب فمن شهر لثامن او 

أمري منطقة  دالعزيزندر بن عبصاحب السمو امللكي  األمري فيصل بن ببرعاية كان افتتاح املؤمتر و     
حة هم مسالى رأسوع ، وأصحاب الفضيلة العلماءأصحاب السمو المراءمن  عدد حبضور، و الرايض

 ن عبدهللا آلبلعزيز بد اع الشيخ/ورئيس هيئة كبار العلماء  املفيت العام للمملكة العربية السعودية
شخصية مائة أربع  أكثر من ومبشاركة،  سلمنيكبار علماء املومجع من  وأصحاب املعايل الوزراء  ،الشيخ

  .من العامل
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 عالميةتغطيات إ تزامن ذلك معيومني، وشهدت حضورًا مميزًا، مث توالت اجللسات على مدى     
هدته ، وما شأحباث ث الكبري، ومن خالل ما قدم مناحلدهذا ، وتفاعاًل اجتماعيًا يناسب واسعة

 :يهات، اجللسات من مداوالت ومناقشات وحوارات انتهى املؤمتر إىل مجلة من التوصي
ني الشريفني م احلرمخلاد برفع برقية شكر وتقديروصي املشاركون يف املؤمتر من علماء وابحثني ي -1

عدة، فة الصى كاامللك سلمان بن عبد العزيز على جهوده يف خدمة اإلسالم واملسلمني عل
ستضعفني نصرة املبالد و فظ أمن هذه الحلسياسات و قرارات وأتييده حفظه هللا مبا يقوم به من 

 من املسلمني.
 بدالعزيزبن عر ن بنداحب السمو امللكي األمري فيصل بلصيوصي املشاركون برفع برقية شكر  -2

 أمري منطقة الرايض على رعايته الكرمية للمؤمتر .
و األمري مسلمؤمتر لعليا لرئيس اللجنة الجلامعة امللك سعود و يتقدم املشاركون ابلشكر اجلزيل  -3

ذ ستاال سالمية، ورئيس قسم الدراسات اإلل سعودآسعود بن سلمان بن حممد الدكتور 
م لى جهودهعقسم لابلة اموأعضاء سائر اللجان الع الدكتور عبدالعزيز بن سعود الضوحيي،

 املباركة إلخراج هذا املؤمتر ابلصورة املشرفة. 
 يفل خلق الرمحة وأتصي ،سالمإبراز املعاين واملقاصد السامية للرمحة يف اإليؤكد املشاركون أمهية  -4

 باء واملراكز واخلطسلمنيمن قبل علماء امل سنةالالقرآن و  التعامل من خالل النصوص الشرعية يف
  .اإلسالمية يف العامل

التكاليف عبدية و ائر التالرمحة ابخللق يف اإلسالم من خالل الشعبراز إأمهية يؤكد املشاركون  -5
 عليه هللايب صلى لة النويف تقدمي رسا يف الوسائل اإلعالمية من خالل علماء خمتصني.الشرعية 

نيب صلى ع هدي المتفق ت الاليت ، الفاسدة إىل العامل نقية من الشبهات والفكار واآلراءوسلم 
 .ه وسلم عليلى هللامن خالل التعرف على جوانب الرمحة يف سرية املصطفى ص هللا عليه وسلم

 مية من خاللة اإلساللشريعارصد التطبيقات العملية للرمحة يف أمهية  يؤكد املشاركون يف املؤمتر -6
 نيلشريفرمني اادم احلختسميته ) مركز بدراسات الرمحة يف اإلسالم، ويُقرتح مركز علمي خمتص 

 .(اإلسالم امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات الرمحة
نظرًا لمهية الحباث وأوراق العمل اليت قدمت عب هذا املؤمتر، وملا هلا من قيمة يف موضوعها  -7

املشاركون ابستقرائها، واختيار ما خياطب غري حمكمة، يوصي لمية على اعتبار أهنا حبوث ع
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 ياملسلمني، وترمجته إىل اللغات احلية يف العامل، كما أن مضامني هذه الحباث مادة عميقة يوص
 .بتعميمها على كافة املؤسسات العلمية والدعوية والرتبوية

 مة الرمحة يفيز قيعز ىل تدعوة وسائل اإلعالم أبنواعها إلنتاج وبث برامج نوعية متميزة هتدف إ -8
 اإلسالم . 

سها يف نفوس محة وغر الر  عناية املؤسسات التعليمية من جامعات بتضمني املناهج التعليمية قيمة -9
 الناشئة.

 ة . لعامليواملنظمات ااحملافل الدولية اإلسالم يف أمهية إبراز قيمة الرمحة يف  -10
محة يف يمة الر يز قدف إىل تعز رجال العمال واملؤسسات املاحنة دعم املبادرات اليت هتحث  -11

 اجملتمعات. 
 .إقامة مؤمترات عن قيم إسالمية أخرى  -12
 .هات املعنيةقبل اجل ا منتكوين جلنة ملتابعة توصيات املؤمتر، واملسامهة يف تنفيذ ما ورد فيه -13

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني     

 ه .1437/  4/  29االثنني  

 

 


