
6. مشروع التأليف والترجمة :
تعمل الهيئة على تأليف الكتب المتخصصة في مجال السيرة النبوية، وترجمتها 
لديهم  وممن  المتخصصين  من  نخبة  بأقالم  العالم،  في  الحية  اللغات  إلى 
المعرفة الكافية بحاجات الفئات المستهدفة. وقد صدر عن الهيئة أكثر من )90( 

إصدرًا وزع منها نحو مليوني نسخة.

المقر الرئيس والفروع: 

المقر الرئيس: 

التخصصي،  طريق  مع  عبداهلل  الملك  طريق  تقاطع  المحمدية،  حي  الرياض، 
ص.ب: 361199 الرياض:11313

هاتف: 0096614806267/0096614809052
فاكس: 0096614833024

 info@mercyprophet.org :البريد اإللكتروني
www. mercyprophet.org :الموقع اإللكتروني

الفروع:

فرع المدينة المنورة : 

المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية - كلية القرآن الكريم
رقم الجوال:  00966598589244، أو 00966508536967

لندن: 
 المركز الثقافي  اإلسالمي في لندن

هاتف :  442077243363 +
فاكس :  442077240493 +

مدريد:
 المركز الثقافي اإلسالمي في مدريد 

هاتف :  34913262610 + 
فاكس: 34913267859+



التعــريف بالهيئة:
الهيئة العالمية للتعريف بالرسول j ونصرته هي إحدى هيئات رابطة العالم اإلسالمي ذات 
الشخصية االعتبارية المستقلة، وتعمل في مجال التعريف برسول اإلسالم محمد j وتصحيح 

المغالطات والتصدي للحمالت التي تستهدفه ونصرته في كل مكان.

الرؤيــــــة:
أن تصبح الهيئُة الرائدَة عالميًا في التعريف برسول اهلل محمد j ونصرته.

الرســـالة:
التعريف برسول اهلل محمد j ونصرته عالميًا بمهنية عالية وعمل مؤسسي.

األهـــداف:
1 .. j تعريف غير المسلمين بالرسول
2 .. j تصحيح المفاهيم واألفكار الخاطئة عن الرسول
3 ..j تفنيد االدعاءات الباطلة والحمالت التي تستهدف تشويه صورة الرسول
إبراز سنة الرسول j وسيرته ومآثره وخلقه وهديه ومنهاجه في حل مشكالت البشرية.. 4

الوســـائل:
تأليف الكتب والنشرات لمخاطبة غير المسلمين وتعريفهم بالرسول j ونصرته .. 1
رصد الحمالت التي تستهدف شخص رسول اهلل j ومواجهتها بالوسائل المشروعة.. 2
ونصرته . 3  j بالرسول  للتعريف  الرئيسة  العالمية  باللغات  اإلنترنت  على  مواقع  إنشاء 

وإبطال االدعاءات والتشويهات التي تستهدف شخصه الكريم.
تنظيم مسابقات للتعريف بالرسول j ونصرته.. 4
إنتاج البرامج اإلعالمية التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة ونشرها في وسائل اإلعالم . 5

المختلفة.
6 ..j استكتاب العلماء للرد على أي مغالطات في وسائل اإلعالم تستهدف الرسول
تشجيع الدراسات والبحوث والمؤلفات التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة.. 7
إيفاد الوفود واستقبالهم لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعريف بالرسول j ونصرته.. 8
تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات والمعارض في البلدان اإلسالمية وغير اإلسالمية . 9

والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض للتعريف بالرسول j ونصرته.
الهيئة . 10 أهداف  إلنجاز  مكان  أو  وقت  أي  في  األخرى  المناسبة  العملية  الخطوات  اتخاذ 

بالطرق المشروعة.

من المشروعات والبرامج:

:j 1. مشروع  مواقع التعريف بنبي الرحمة
تهدف هذه المواقع إلى نشر المعلومات الوثائقية والتاريخية المكتوبة والمسموعة والمرئية 
الباحثين عن  ، وفتح باب الحوار والمناقشة مع الزوار والسائلين،وخدمة   j عن نبي الرحمة 
j، وقد تم حتى اآلن  الحقيقة بما يفيدهم في الوصول إلى الصورة الحقيقية لنبي الرحمة 
إنشاء عشرة مواقع بعشر لغات؛ العربية، واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية والروسية واإلسبانية، 
والبرتغالية، والتركية والصينية واإليغورية، إضافة إلى حسابات في فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

2. مشروع سلسلة معارض »رحمة للعالمين«:
التعريف  التقنيات الحديثة في عرض أهم المنتجات في مجال  يهدف المشروع لالستفادة من 
بشخصيّة نبيّنا محمد j  وما اشتملت عليه من الرّحمة والسّماحة والخُُلق الكريم وحُبّ 
نبي  عن  الغربيين  عند  المثارة  التساؤالت  أبرز  عن  اإلجابة  إلى  إضافة  أجمعين،  للبشر  الخير 
الرحمة j ، وقد أقيمت حتى اآلن أربعة معارض؛ اثنان منها دائمان في كل من لندن ومدريد، 

واثنان متنقالن في فيينا وكوبنهاجن، ويجري التخطيط إلقامتها في ثالث مدن أوربية أخرى.

: j 3. مشروع سفراء التعريف بنبي الرحمة
المسلمين  أبناء  من  سنويًا   j الرحمة  بنبي  معرف   500 تأهيل  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
في  اإلسالمية  والجمعيات  اإلسالمية  المراكز  ومسؤولي  والدعاة  المساجد  أئمة  من  خصوصًا 
الخارج وطالب المنح في الجامعات السعودية، وذلك من خالل دورات تكسب المتدربين القدرة 
وتعرفهم  اإلساءات،  لمواجهة  والسليم  الصحيح  التوجيه  وتوجههم  المشكالت،  معالجة  على 
بهدي النبي j وصحابته في ذلك، وقد أقيمت حتى اآلن 43 دورة في هذا المشروع استفاد 

منها أكثر من )2900( معرف.

:j 4. مشروع موسوعة التعريف بنبي الرحمة
يهدف هذا المشروع إلى إيجاد مصدر موثوق في السيرة النبوية الشريفة يجمع بين األصالة في 
المصدر، والبساطة في األسلوب، والعمق في الطرح، مع التركيز على القيم األخالقية والعالقات 
اإلنسانية في السيرة النبوية واإلجابة على التساؤالت المثارة من غير المسلمين عن شخصية 
نبينا محمد j ورسالته، وقد أنجز هذا المشروع بمـــا يسّر اهلل من تضافر جهود نخبة من 
العلماء والمتخصصين على مدى ثالث سنوات، وخططت الهيئة لترجمتها إلى اللغات العالمية، 

حيث أنجزت الترجمة اإلنجليزية.

5. هدية زائر المسجد النبوي الشريف:
يهدف المشروع لالستفادة من الكثرة النوعية والعددية لزوار المسجد النبوي الشريف إليصال 
الصورة الحقيقية للرسول j إلى أصقاع الدنيا عبر تزويد هؤالء الزائرين الذين يزيد عددهم 
عن خمسة ماليين مسلم بهدية تشمل كتبا مختارة من إصدارات الهيئة بسبع لغات مختلفة؛ 
العربية، واإلنجليزية،  والفرنسية، والتركية،  والبنغالية، واألوردية، واإلندونيسية، وقد تم حتى 

اآلن توزيع ما يزيد عن 240,000 هدية.

http://www.mercyprophet.org/http://www.mercyprophet.org/


