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إصدارات 

الهيئة العالمية للتعريف بالرسول j ونصرته 

من الكتب والمطويات
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�حلمد هلل وحده، و�ل�صالة و�ل�صالم على من ال نبي بعده، وعلى �آله و�صحبه.
وبعد:

فرغم �لتقدم �لكبري �لذي عرفته �لب�صرية يف و�ص�ئل �الت�ص�ل ون�صر �ملعلومة عرب �لقنو�ت �لف�ص�ئية، و�ملو�قع �الإلكرتونية، و�نت�ص�ر �لكت�ب �الإلكرتوين، ف�إنه 
ال تز�ل للكت�ب �لورقي مك�نته يف �ل�ص�حة �لثق�فية، وال تز�ل له �صريحته �لتي تعتمد عليه يف ��صتق�ء �ملعلوم�ت، ولذ� فقد خ�ص�صت �لهيئة منذ �إن�ص�ئه� ق�صمً� 

يعنى ب�لكتب؛ ت�أليفً�، وترجمة، ون�صرً�، �إ�ص�فة �إىل �ملطوي�ت و�ملق�الت.

وقد ك�ن لهذ� �لق�صم �إجن�ز�ت ه�مة نعر�ض الأبرزه� من خالل �لتقرير �الآتي:

مقدمة
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من �لو�ص�ئل �لتي تعتمده� �لهيئة يف �إي�ص�ل ر�ص�لته� بكل علمية وو�صوح ��صتكت�ب �لعلم�ء و�ملتخ�ص�صني لت�أليف �لكتب وكت�بة �ملق�الت �لتي تعرف 

ب�لنبي j وترد على م� تث�ر حوله من �صبه�ت.

وقد �ص�رت للهيئة �صر�ك�ت و�تف�قي�ت تع�ون مع �لكثري من �ملوؤ�ص�ص�ت �الأك�دميية و�ل�صخ�صي�ت �لعلمية يف �لدول �الإ�صالمية و�لدول �لغربية، ويف 

هذ� �الإط�ر عملت �لهيئة مع نخبة من �لعلمــــ�ء و�ملخت�صــــني لت�أليف جمموعــــة من �لكتب مبو��صف�ت حتقق ر�ص�لة �لهيئة، ن�صري من تلك �لكتب 

�إىل �لنم�ذج �الآتية:

مجال التأليف :
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:j اأواًل : املو�سوعة املي�سرة للتعريف بنبي الرحمة
ج�ء هذ� �لكت�ب ثمرة جهود م�صرتكة بني �لهيئة �لع�ملية للتعريف ب�لر�صول j ون�صرته مع نخبة من �لعلم�ء و�ملتخ�ص�صني 
على مدى ثالث �صنو�ت، مكنت من �إيج�د م�صدر موثوق يف �ل�صرية �لنبوية �ل�صريفة يجمع بني �الأ�ص�لة يف �مل�صدر، و�لب�ص�طة 
يف �الأ�صلوب، و�لعمق يف �لطرح، مع �لرتكيز على �لقيم �الأخالقية و�لعالق�ت �الإن�ص�نية يف �ل�صرية �لنبوية و�الإج�بة على 

�لت�ص�وؤالت �ملث�رة من غري �مل�صلمني عن �صخ�صية نبين� حممد j ور�ص�لته.
وحظيت �ملو�صوعة ب�إ�ص�د�ت و��صعة من �مل�صوؤولني و�لعلم�ء و�ملخت�صني، كم� مت �ختي�ر �ملو�صوعة من قبل �للجنة �لعلي� مل�صروع 
"�أكرب كت�ب يف �لع�مل" لتكون م�صمون� له، لتدخل �ملو�صوعة بذلك مو�صوعة "غينت�ض".لالأرق�م �لقي��صية؛ فيكون �أكرب كت�ب 
يف �لع�مل يتحدث عن �صرية �أكرب �صخ�صية عرفته� وتعرفه� �لب�صرية على مر ت�ريخه�، ومت تكرمي �لهيئة يف حفل كبري �أقيم 

بهذه �ملن��صبة يف �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة .
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ثانيا: �سل�سلة ق�س�ص ال�سرية النبوية :
 j  ض مر�حل �ل�صرية �لنبوية بهدف تعريف �لن��صئة يف �لغرب بحقيقة ر�ص�لة نبين� حممد� تت�لف هذه �ل�صل�صلة من ع�صرين ق�صة ب�للغة �الإجنليزية تلخِّ
�ملحتوى  هذ�  �إعد�د  مت  وقد  عظيم"،  خلق  لعلى  "و�إنك  بقوله:  �لكرمي  �خل�لق  و�صفه�  �لتي  �ملميزة  �صخ�صيته  يف  �الإن�ص�نية  و�لعالق�ت  �الأخالقية  و�لقيم 
ز على �لن�حية �ل�صلوكية، وتربز �لتع�مل �ل�صمح و�لرحيم للنبي  j،  كم� ق�ل تع�ىل: "وما �أر�سلناك �إال رحمة للعاملني"  �بة تركِّ قة وجذَّ �لق�ص�صي بطريقة �صيِّ
� يف بن�ء �صورة ذهنية �صحيحة عن �ل�صرية �لنبوية من خالل  خطة عملية لن�صره� يف �ملد�ر�ض  دث �أثرً� �إيج�بيً� ه�مًّ ت �لهيئة من �لق�ص�ض �أن حتحُ وقد َتوخَّ

يف خمتلف �أنح�ء بريط�ني� ثم ب�قي �لدول �الأوربية ب�لتع�ون مع �صرك�ء حمليني من �أ�صح�ب �خلربة و�لتخ�ص�ض يف هذ� �ملج�ل. 
يف  للن��صة  �لنبوية  �ل�صرية  تي�صري  م�صروع  �صمن  �ل�صل�صلة  هذه  وت�أتي 
وموؤ�ص�صة  �لهيئة  بني  تع�ون  خالل  من  منه  �ملرحلة  هذه  ومتت  �لغرب، 
يوم  �مل�صروع  تد�صني  مت  وقد  بلندن،  �الإ�صالم  وقن�ة  �لدولية  من�هج 
لر�بطة  �لع�م  �الأمني  مع�يل  برع�ية  لندن  مدينة  يف  1432/7/15هـ 
و�الأمني  �لرتكي،  عبد�ملح�صن  بن  عبد�هلل  �لدكتور  �الإ�صالمي  �لع�مل 
�ل�صخ�صي�ت  من  ونخبة  �ل�صدي  علي  بن  ع�دل  �لدكتور  للهيئة  �لع�م 

�لربيط�نية �ملهتمة ب�لرتبية و�الإعالم. 

معايل د. عبدالله الرتكي اأثناء حفل تد�شني م�شروع تي�شري ال�شرية النبوية للنا�شئة يف الغرب
 ويظهر يف ال�شورة معايل د. عادل ال�شدي والأ�شتاذ حممد علي حراث
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ثالثا: كتاب "الر�سول االأعظم j يف مراآة الغرب"
لقد ر�أت �لهيئة �أن من �أجنع �لو�ص�ئل يف �الإقن�ع ب�صحة �ملعلومة نقله� عن م�صدر موثوق به لدى �ملخ�طبني، ومل� 
لُّ �هتم�م �لهيئة ب�ملجتمع�ت �لغربية، ك�ن لز�مً� �أن توجد موؤلفً� يحوي نقواًل عن م�ص�هري �لغرب ومثقفيه  ك�ن جحُ
و�أ�صح�ب  ك�ن من من�صفني  �أي�ًّ  يخلو جمتمع  ال  ب�أنه  �لهيئة  و�إمي�نً� من  ر�ص�لته،  وعظم   j �لنبي  مك�نة  حول 
مب�دئ، فقد قررت �لتع�ون الإعد�د مثل ذلك �ملوؤلَّف مع  د/عبد�لر��صي عبد�ملح�صن  �أ�صت�ذ �لف�صلفة �الإ�صالمية 
ومق�رنة �الأدي�ن بج�معة �لق�هرة، بحكم تخ�ص�صه �لدقيق، و�إتق�نه للغتني �الإجنليزية و�الأمل�نية �إىل ج�نب �للغة 

�لعربية لي�صتقرئ م� �أحُلِّف يف �لغرب وي�أخذ منه م� يحقق �ملق�صود. 
فج�ء هذ� �لكت�ب "�لر�صول �الأعظم يف مر�آة �لغرب" �لذي مت �إعد�ده ب�إ�صر�ف مع�يل �أ. د/ ع�دل بن علي �ل�صدي 
�ملنهجية  فيه  �ملوؤلف  �لتزم  فقد  عليه،  �طلع  كل من  بتميزه  ي�صهد  وجه  على  ب�ملطلوب  و�فيً�  للهيئة  �لع�م  �الأمني 
�لعلمية، وركز على �أ�ص�لة �مل�ص�در فنقل �الأقو�ل من م�ص�دره� �الأ�صيلة، وح�فظ على ن�صو�صه� بلغ�ته� �الأ�صلية 
مع �لرتجمة �لدقيقة له�، ونقل عن �صخ�صي�ت كبرية وذ�ت �صهرة يف �الأو�ص�ط �لغربية �أمث�ل )جوته، وتوم��ض، 

وك�رليل، وديور�نت، وك�رين �أرم�صرتوجن(.
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تعنى �لهيئة �لع�ملية للتعريف ب�لر�صول j بطب�عة �لكتب �ملتخ�ص�صة يف جم�ل �لتعريف ب�صخ�ض �لنبي j و�صريته وهديه، فلم تزل طب�عة �لكتب على 
ر�أ�ض مه�م ق�صم �لكتب و�مل�ص�بق�ت ب�لهيئة منذ �إن�ص�ئه.

فتوفري �لكت�ب بني �أيدي �ل�صر�ئح �مل�صتهدفة من خالل قنو�ت خمتلفة للتوزيع يعترب جهد� كبري� يف تقريب �ملعلومة �ل�صحيحة وت�صجيعً� لل�صر�ئح �لق�رئة 
يف تلك �ملجتمع�ت على �الطالع عليه�، وقد طبعت �لهيئة حتى نه�ية �لع�م 1432هـ )93( ثالثة وت�صعني �إ�صد�رً� م� بني كت�ب ومطوية، ب�أربع ع�صرة لغة كم� 

تو�صحه بي�ن�ت  �ل�صكلني: )12-1( و)2-12(.

�شكل )12-2(�شكل )1-12(

مجال الطباعة
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متر مرحلة �لرتجمة يف ق�صم �لكتب مبر�حل تبد�أ بتحديد �للغة �ملر�د �لرتجمة �إليه� حيث يتم ترتيب 

بعد  ثم  �أخرى،  للهيئة من جهة  �ل�ص�بقة  �مل�صتهدف من جهة وح�صب �جلهود  �للغ�ت ح�صب �جلمهور 

حتديد �للغة، يبد�أ �لعمل على �ختي�ر �لكتب �ملتوفرة لدى ق�صم �لكتب �صو�ء �أك�نت خ��صة ب�لهيئة �أم 

من خ�رجه� من خالل �لنظر يف مدى مو�ءمة حمتوي�ت هذه �لكتب للمجتمع�ت �لتي تر�د �لرتجمة �إىل 

لغته�، وقد مّكن عمل �لهيئة خالل �ل�صنو�ت �مل��صية من تكوين ق�عدة بي�ن�ت جيدة ت�صمل موؤ�ص�ص�ت 

�لهيئة  معه�  وربطت  �الأ�ص��صية،  �لع�ملية  �للغ�ت  خمتلف  �إىل  �لرتجمة  يف  م�صد�قية  وذ�ت  خمت�صة 

عالق�ت طيبة، وهو م� مكنه� من ترجمة )54( �أربعة وخم�صني �إ�صد�رً� م� بني كت�ب ومطوية �إىل �أربع 

ع�صرة لغة موزعة بني لغ�ت �أوربية و�أخرى �آ�صيوية، كم� يبينه �ل�صكل )3-12(.

مجال الترجمة

�شكل )3-12(
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لقد �أ�ص�صت �لهيئة قنو�ت متعددة للتوزيع منه� توفري �لكتب �ملج�نية يف �ملع�ر�ض �لد�ئمة و�ملتنقلة للهيئة، وتوفريه� على ه�م�ض �لندو�ت و�لدور�ت و�ملوؤمتر�ت 
�لتي تنظمه�، �إ�ص�فة �إىل م� تبديه �ملر�كز و�جلمعي�ت �الإ�صالمية يف �أورب� و�أمريك� �لالتينية من طلب�ت الإ�صد�ر�ت �لهيئة فتعمل �لهيئة على تلبيته�، ف�صال 
عم� يتم توزيعه وفق �تف�قي�ت تف�هم بني �لهيئة وبع�ض �ملوؤ�ص�ص�ت �الأك�دميية يف �لغرب على طالب هذه �ملوؤ�ص�ص�ت، وقد بلغ �إجم�يل م� وزعته �لهيئة من 

�إ�صد�ر�ته� حتى ت�ريخه )1،730،000( مليون� و�صبعم�ئة وثالثني �ألف ن�صخة.

وهكذ� �ص�ر للهيئة قنو�ت متعددة لتوزيع �إ�صد�ر�ته�؛ منه� م� هو مو�صمي، ومنه� م� هو م�صتمر طيلة �لع�م،  �إ�ص�فة �إىل �لتوزيع على ه�م�ض �الأن�صطة �لكربى 
�لتي تنظمه� �لهيئة �أو ت�ص�رك به�، وفيم� يلي عر�ض لقنو�ت توزيع �إ�صد�ر�ت �لهيئة:

مجال التوزيع



14
التقرير الثاني عشر

تفاصيلالمشروعنوع التوزيعم
1

مي
وس

لم
ع ا

زي
تو

ال

تنفذه الهيئة منذ ثالث سنواتهدية زائر المسجد النبوي الشريف
يتم بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالميةمعرض ضيوف خادم الحرمين الشريفين2
معرض الرياض الدولي للكتاب )1432، 1433 هـ(المشاركة في معارض الكتاب3

معرض القاهرة الدولي للكتاب )1432، 1433 هـ(
معرض الشارقة الدولي للكتاب 1432 هـ

معرض الكتاب في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 1432هـ
4

مر
ست

لم
ع ا

زي
تو

ال

مكتبة العبيكانالعرض في المكتبات التجارية
شركة المفكرون الجدد

المعارض المصاحبة للمؤتمرات والندوات التي تقيمها 5
أو تشارك بها الهيئة

بلغ عددها أحد عشر مؤتمرًا وندوة في عشر دول

150 إرسالية في الشهرمشروع التعريف بالنبي j في العالمين6

بالتعاون مع إدارة الثقافة اإلسالمية برابطة العالم اإلسالميالسراج المنير7
أنشطة الهيئة وخاصة دورات التعريف بنبي الرحمة j والوفود واإلرساليات البريدية8
مواقع الهيئة على اإلنترنت والمواقع العاملة في مجال الدعوة والتعريف باإلسالم9

مكاتب الرابطة النشطة في العالم والجهات الصديقة؛ مثل الندوة العالمية للشباب اإلسالمي والوقف اإلسالمي والجامعة اإلسالمية 10
والمراكز اإلسالمية التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية في الخارج 

المعارض الداخلية ، الدورات الصيفية، التعاون مع الوزارات، المستشفيات، مكاتب الدعوة واإلرشاد11
عن طريق المتعاونين سواء داخل المملكة أو خارجها12
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اأوال: التوزيع املو�سمي:
من قنو�ت �لتوزيع �له�مة لدى ق�صم �لكتب و�مل�ص�بق�ت م�صروع " هدية ز�ئر �مل�صجد �لنبوي �ل�صريف"، وهو م�صروع ي�صعى لال�صتف�دة من �حلجم �لكبري �لذي 
يفد �إىل �مل�صجد �لنبوي يف مو�صمي �حلج و�لعمرة، فمنذ ثالث �صنو�ت �أطلقت �لهيئة هذ� �مل�صروع وعملت من خالله على �إي�ص�ل خمتلف �إ�صد�ر�ته� �إىل 
خمتلف �لدول �الإ�صالمية و�لدول ذ�ت �جل�لي�ت �مل�صلمة بلغ�ته�، وقد مت توزيع �أكرث من )240،000( ن�صخة من هدية ز�ئر �مل�صجد �لنبوي حتوي جمموعة 

من �لكتب �ملخت�رة ب�صبع لغ�ت. 

ثانيا: التوزيع املجاين امل�ستمر
لدى �لهيئة قنو�ت د�ئمة لتوزيع �إ�صد�ر�ته� على �ل�صر�ئح �مل�صتهدفة منه�، خ�صو�ص� من طالب �جل�مع�ت و�لث�نوي�ت خ�صو�ص� يف �أورب� و�أمريك� �جلنوبية، 

عالوة على �لتحميل �ملج�ين الإ�صد�ر�ت �لهيئة من مو�قعه� على �صبة �الإنرتنت.

ثالثا: العر�ص يف املكتبات التجارية:
�صعي� من �لهيئة الإي�ص�ل ر�ص�لته� �إىل �أكرب �صريحة ممكنة فقد نوعت يف طرق توزيع كتبه�؛ فلم تقت�صر على �لتوزيع �ملج�ين؛، بل وجلت �لهيئة قنو�ت �لتوزيع 
�لتج�ري �صم�ن� لو�صول �إ�صد�ر�ته� حتى �إىل �الأم�كن �لتي قد ال يكون للهيئة ن�ص�ط ميد�ين به�، وهكذ� وقعت �لهيئة عقدين لن�صر كتبه� و�إ�صد�ر�ته�؛ �الأول 
مع �صركة �لعبيك�ن ل�صم�ن عر�ض �إ�صد�ر�ت �لهيئة يف خمتلف فروع �ل�صركة د�خل �ململكة ويف �ملع�ر�ض �لدولية �لتي ت�ص�رك به�، وذلك من �ص�أنه �أن ميكن 
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من ن�صر كتب �لتعريف ب�لنبي j على نط�ق و��صع، ويف ذ�ت �ل�صي�ق وقعت �لهيئة عقد� مم�ثال مع �صركة "�ملفكرون �جلدد" للن�صر �الإلكرتوين الإي�ص�ل 
�إ�صد�ر�ت �لهيئة بلغ�ته� �ملختلفة �إىل �صتى بق�ع �لع�مل، وذلك من خالل �إت�حة حتميل هذه �الإ�صد�ر�ت من قبل ح�ملي �أجهزة �جلو�ل �لذكية مثل"�الآي ب�د" 
و"�الآي فون" ونحوهم�، وهو م� �صيمكن من و�صول �الإ�صد�ر�ت �إىل �صريحة و��صعة م�صتهدفة خ�صو�ص� يف �لدول �لغربية حيث تنت�صر مثل تلك �الأجهزة على 

نط�ق و��صع جد�ًّ.

معايل الدكتور عادل ال�شدي اأثناء توقيع عقد ن�شر اإ�شدارات الهيئة ورقيا واإلكرتونيا، ويظهر يف ال�شورة الأ�شتاذ نواف بن �شاحي 
ال�شالح مدير اإدارة العمليات مبكتبة العبيكان والأ�شتاذ من�شور بن عبدالله  العوي�شي الرئي�س التنفيذي ل�شركة املفكرون اجلدد
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بيان بالكتب التي طبعتها وترجمتها الهيئة حتى نهاية العام 1432هـ

احلبيب" : �سحبة  يف  جمل�سا  "اأربعون 
كت�ب خمت�صر يف �ل�صرية �لنبوية �ل�صريفة ب�للغة �لعربية من ت�أليف مع�يل �لدكتور ع�دل بن علي �ل�صدي يهدف �إىل تقريب 

�ل�صرية �لنبوية بلغة �صهلة ب�صيطة، وقد رتب �لكت�ب بطريقة منهجية جتعل منه م�دة علمية ج�هزة لتقدميه� يف �خلطب وحلق�ت 

و�لرو�صية  و�لفرن�صية  �الإ�صب�نية  و�الإجنليزية  �لعربية  هي:  لغة  ع�صرة  ب�ثنتي  وطبعته  �لكت�ب  �لهيئة  ترجمت  وقد  �لتدري�ض. 

و�ل�صينية و�الإندنو�صية و�الأوردية و�لرتكية و�لهندية و�لبنغ�لية و�لف�ر�صية.

وقد القى �لكت�ب �إقب�اًل و�هتم�مً� وقد ك�ن بف�صل �هلل �صببً� يف دخول �إحدى �لن�ص�ء يف �الإ�صالم وعربت للهيئة عن غبطته� به، 

و��صفة �إي�ه ب�أنه ك�ن كنزً� ب�لن�صبة له� .
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اللغة الفار�شية

اللغة الإجنليزية

اللغة ال�شينية

اأغلفة كتاب )40 جمل�شًا يف �شحبة احلبيب( باللغات املختلفة

اللغة البنغالدي�شية اللغة الإ�شبانية

اللغة الهنديةاللغة الفرن�شيةاللغة الرو�شية

اللغة الرتكيةاللغة الأندوني�شية اللغة الأوردية
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j يف عباداته ومعامالته واأخالقه" : حممد  "هدي 

منتقى  ت�صنيف  وهو  �ملزيد،  عثم�ن  بن  �أحمد  �لدكتور  ت�أليف  من  �لكت�ب  هذ�   
 .j يف 30 مو�صع� للقدوة من حي�ة �لنبي j من ز�د �ملع�د يقـــدم هدي �لنبي

وترجمت �لهيئة �لكت�ب وطبعته بع�صر لغ�ت هي:
و�لرتكية  و�لبنغ�لية  و�الأوردية  و�الإندوني�صية  و�الإجنليزية  و�الإ�صب�نية  �لعربية،   

و�لرو�صية و�ل�صينية و�لفرن�صية.

اللغة الأندوني�شيةاللغة البنغالدي�شية اللغة ال�شينية

اللغة الرو�شية

اللغة الإجنليزية

اللغة الرتكية

اللغة الأورديةاللغة الإ�شبانية اللغة الفرن�شية
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 " j حاجات الب�سرية يف ر�سالة النبي حممد

�لكت�ب من �إعد�د �لربن�مج �لع�ملي للتعريف بنبي �لرحمة j، وهو موؤلف لطيف يركز على �لنقلة �لنوعية �لتي �أحدثته� ر�ص�لة 
�الإ�صالم ب�لب�صرية؛ كتحرير �لعقل و�صون �حلقوق، ونحو ذلك، وترجمت �لهيئة �لكت�ب وطبعته ب�صبع لغ�ت؛ �لعربية و�الإجنليزية 

و�لفرن�صية و�الإ�صب�نية و�لرو�صية و�لربتغ�لية و�ل�صينية.

اللغة الربتغالية اللغة الفرن�شية اللغة الإ�شبانية اللغة الرو�شيةاللغة الإجنليزية اللغة ال�شينية
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 :  j اعرف نبيك
�إعد�د  من  ب�الإجنليزية  كت�ب   KNOW THE PROPHET

و�إ�صد�ر جملة �جلمعة يتحدث عن �لر�صول j من �الألف 
حقوق  عن  ويتحدث  ومكثف،  خمت�صر  ب�صكل  �لي�ء،  �إىل 

�لنبي وعن حمبته j، وقد طبعته �لهيئة.

 :  j النبي حممد
كت�ب م�صور من �إعد�د معر�ض �الإ�صالم بلندن يتحدث عن 
�لهيئة  ح�صلت  وقد  و�صف�ته،  و�أخالقه   j �لنبي   �صرية 

على طبعة منه خ��صة به�.
وقد مت توزيع �لكت�ب يف �أورب� ب�صكل ع�م ويف بريط�ني� ب�صكل 

خ��ض.

الر�سول االأعظم j يف مراآة الغرب : 
عبد�ملح�صن،  عبد�لر��صي  �لدكتور  ت�أليف  من  �لكت�ب 
�أ.د/ ع�دل بن علي �ل�صدي �عتنى �لكت�ب بر�صد  �إ�صر�ف: 
�لر�صول  حول  وم�ص�هريه  �لغرب  مثقفي  من  نخبة  �أقو�ل 
مع  بلغ�ته�  �الأ�صلية  ب�لن�صو�ض  ب�حتف�ظه  ومتيز   ،j
�لرتجمة �لدقيقة، وت�صحيح بع�ض �ملف�هيم �خل�طئة حول 
وم�ص�هريه  �لغرب  مثقفي  من  نخبة  ب�أقالم   j �لر�صول 

�أمث�ل: جوته، وك�رليل، 

 :  j حممد ر�سول اهلل
�لكت�ب بجمع  وقد عني  �ملزيد،  �أحمد بن عثم�ن  للدكتور/ 
�أقو�ل �لنبي j يف كثري من  �ملو�صوع�ت �لتي تهم �لغربيني، 
ومتت  ب�لعربية  �لب�صرية،طبع  م�صكالت  وعالج  ك�حلقوق، 
ترجمته �إىل ثالث لغ�ت؛ �الإجنليزية و�لفرن�صية و�الإ�صب�نية.
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 هل عرفت حقيقته ؟  : 
Have You Discovered The Truth About Him   من ت�أليف �لدكتور ن�جي �إبر�هيم �لعرفج، كت�ب ب�الإجنليزية يعر�ض حلقيقة �لر�صول 

j و�صخ�صيته �لعظيمة، و�أقو�ل كتب �لع�مل �ملرجعية فيه، وبد�ئع م�أثور�ت عنه j، وقد ترجمت �لهيئة �لكت�ب وطبعته ب�أربع لغ�ت.

اللغة الربتغالية اللغة الفرن�شيةاللغة الإجنليزيــــة اللغة الإ�شبانية

?
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هل كان حممد j رحيمًا  : 
قبل   j �لنبي  رحمة  مظ�هر  فيه  تن�ول  �خلطيب،  �لدين  ح�ص�م  حممد  ت�أليف: 

�لبعثة وبعده�، مف�صال يف رحمته مبختلف فئ�ت �ملجتمع.
وقد ترجمت �لهيئة �لكت�ب وطبعته بثالث لغ�ت؛ �لعربية و�الإجنليزية و�لفرن�صية، 
وقد ح�ز هذ� �لكت�ب �ملركز �لث�ين من��صفة يف م�ص�بقة مع�يل �ل�صيد ح�صن عب��ض 

�صربتلي �لع�ملية للتعريف بنبي �لرحمة j �لتي نظمت يف ع�م 1428هـ.

القيم احل�سارية  : 
من ت�أليف �لدكتور حممد �ل�صحيم، عر�ض ملجموعة من �لقيم يف ر�ص�لة 

ل يف �لقيمتني �لعلمية و�الجتم�عية. نبين� j وف�صّ

اللغة الإجنليزية اللغة الفرن�شية
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تهذيب ال�سرية النبوية  : 
هذ� �لكت�ب لالإم�م �لنووي – رحمه �هلل تع�ىل – وقد حققه وعلق عليه �لدكتور خ�لد بن عبد�لرحمن �ل�ص�يع �الأمني �لع�م �مل�ص�عد 

للهيئة �لع�ملية للتعريف ب�لر�صول j ون�صرته.
وهذ� �لكت�ب يتميز ب�الخت�ص�ر و�ل�صمول يف �آن و�حد، وقد ترجمته �لهيئة للغة �لرو�صية، وطبعته ب�للغتني �لعربية و�لرو�صية.

 : j  الرحمة يف حياة الر�سول
للدكتور ر�غب �ل�صرج�ين، وهو �أحد �لكتب �لف�ئزة يف م�ص�بقة مع�يل �ل�صيد ح�صن عب��ض �صربتلي 
رحمة  بي�ن  ب�الإ�صه�ب يف  �لكت�ب  هــــــــذ�  ويتميز  1428هـ،   j �لرحمة  بنبي  للتعريف  �لع�ملية 

�لنبي j، وقد ترجمت �لهيئة �لكت�ب وطبعته ب�للغتني �لعربية و�الإجنليزية.
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 : j  مظاهر الرحمة للب�سر يف �سخ�سية الر�سول حممد

كت�ب  وهو  �لعي�ض،  زيد  �لذكتور  �الأ�صت�ذ  ت�أليف 

ب�أخالق  يعّرف  م�صوق  ق�ص�صي  �أ�صلوب  يف  �صيغ 

�لنبي j ويركز على �إبر�ز خلق �لرحمة، وقد ح�ز 

مع�يل  م�ص�بقة  يف  من��صفة  �لث�ين  �ملركز  �لكت�ب 

�ل�صيد ح�صن عب��ض �صربتلي �لع�ملية للتعريف بنبي 

�لرحمة j 1428هـ، وقد ترجمته �لهيئة وطبعته 

ب�للغتني �لعربية �الإجنليزية.

 

عالقات الكبار: النبي حممد j يقدم اأخاه امل�سيح للب�سرية : 
ت�أليف: زين �لع�بدين �لرك�بي،  يبني �لكت�ب موقف �لنبي j من �لر�صل قبله، وقد 

ترجمت �لهيئة �لكت�ب وطبعته ب�للغتني �لعربية و�الإجنليزية.

                         

كاأنك معـــه : 
ت�أليف: �أ.هدى م�صتور. هذ� �لكت�ب عب�رة عن ت�أمالت يف 
الأفر�د  �ليومية  �حلي�ة  بو�قع  وربطه�   j �لنبي  �أخالق 

�الأمة �الإ�صالمية. 



26
التقرير الثاني عشر

 : j  حممد ر�سول اهلل
عن  فيه  حتدث  �حلمد،  �إبر�هيم  بن  للدكتور/حممد 
و�أثر  �ملوؤمنني،  و�أمه�ت  �الأوىل،  �الإ�صالم  وبيئة  �لبعثة، 
�لدعوة يف �حلرية و�مل�ص�و�ة، و�ل�صرية �لنبوية، ودالئل 
ب�للغة  وطبعته  �لكت�ب  �لهيئة  ترجمت  وقد  �إعج�زه�، 

�لفرن�صية.

�سل�سلة ق�س�ص ال�سرية النبوية   : 
وتن��صب  �مل�صلمني،  لالأطف�ل  موجهة  �صل�صلة  وهي 
د�ر  �إعد�د  من  وهي  �مل�صلمني،  وغري  �جلدد  �مل�صلمني 
من�هج �لع�ملية، وحتتوي على ع�صرين ق�صة من ق�ص�ض 

�ل�صرية. ح�صلت �لهيئة على طبعة منه� خ��صة به�.

احلوار يف ال�سرية النبوية   : 
من ت�أليف �لدكتور حممد �حلمد، هذ� �لكت�ب تتبع فيه 
�ملوؤلف حو�ر�ت �لنبي j ال�صتنب�ط �آد�ب �حلو�ر، وقد 
�ل�صيد  مع�يل  م�ص�بقة  من  �لث�ين  �ملركز  �لكت�ب  ح�ز 
�لرحمة  بنبي  للتعريف  �لع�ملية  �صربتلي  عب��ض  ح�صن 

j 1431هـ .

احلوار يف ال�سرية النبوية   : 
لت�أ�صيل  �ل�صيد علي خ�صر، يعر�ض  �لدكتور  ت�أليف  من 
�ملركز  بج�ئزة  �لكت�ب  هذ�  ف�ز  وقد  �حلو�ر،  منهج 
�ل�صيد ح�صن عب��ض �صربتلي  �لث�لث يف م�ص�بقة مع�يل 

�لع�ملية للتعريف بنبي �لرحمة j ع�م 1431هـ.
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ر�سول اهلل وخامت النبيني - دين ودولة   : 
�لعمري. بن  عبد�لعزيز  �لدكتور  �الأ�صت�ذ  ت�أليف  من 
كت�ب يف  �ل�صرية �لنبوية يحوى معظم �ملب�حث �لتقليدية 
ونقل  مع��صرة،  بحوث�  �ملوؤلف  و�صّمنه  �ل�صرية  ملوؤلف�ت 
خم�صة  يف  و�صدر   j �لنبي  حول  غربيني  �صه�د�ت 

�أجز�ء.

 : j   املو�سوعة املي�سرة يف التعريف بنبي الرحمة
 هذه �ملو�صوعة ثمرة تع�ون بني �لهيئة مع نخبة من �لعلم�ء 
�لقيم  �إبر�ز  على  ركزت  وقد  �صنو�ت،  ثالث  مدى  على 
 j �الأخالقية و�لعالق�ت �الإن�ص�نية يف �صخ�صية ر�صولن�
�لنبوية،  �ل�صرية  �ملث�رة حول  �لت�ص�وؤالت  عن  يجيب  مب� 
ون�لت تقدير ومب�ركة �لكثري من �لعلم�ء و�الأك�دمييني، 
و�ملهتمني، و�ختريت لتكون م�صمون �أكرب كت�ب يف �لع�مل 

ح�صب مو�صوعة "غين�ض" لالأرق�م �لقي��صية.

 :  j قطوف من �سرية امل�سطفى اهلل 
من ت�أليف �لدكتور خ�لد بن عبد�لرحمن �ل�ص�يع �الأمني 
j ب�لر�صول   للتعريف  �لع�ملية  للهيئة  �مل�ص�عد  �لع�م 
ي�صهل  �ل�صرية  يف  جد�  خمت�صر  كت�ب  وهو  ون�صرته، 
ن�صبً�   j ب�لنبي  يعرف  و��صطح�به،  به  �النتف�ع 
�لهيئة  م�صروع  �صمن   يف  طبعه  ومت  ور�ص�لة.  وموطنً� 

هدية ز�ئر �مل�صجد �لنبوي.

 :  j الرحمة العاملية يف ر�سالة النبي حممد
 The Universal Mercy of the Prophet

Muhammad’s Mission  للموؤلف �الأمريكي �صي�ء 

�لدين �بريل.
كــتــ�ب بــ�الإجنــلــيــزيــة يــتــحــدث عـــن: �هلل، و�الإ�ـــصـــالم، 

.j و�لقر�آن، و�ل�صنة، ، و�أ�صم�ء �لنبي، ورحمته
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الر�سول العاملي  : 
ــه  ــت ــف ــوؤل مل  THE GLOBAL MESSENGER

يتحدث  حممـــــــد،  �أم  �أ�ص�مي  �إمييلي  �أ.  �الأمريكـــــــية 
و�حلديث   j و�لنبي  و�لــقــر�آن  �الإ�صالم  عن  �لكت�ب 
ر�ص�لة  �إىل  �لب�صرية  وح�جة  و�ملدنية  �ملكية  و�لفرتتني؛ 

 .j هذ� �لنبي

ترجمة معاين القراآن الكرمي  : 
 The Quran Translated MESSAGE FOR

HUMANITY  وهو ترجمة ملع�ين �لقر�آن �لكرمي �إىل 

 M.Marmaduke به�   ق�م  �الإجنليزية،  �للغة 
.Pickthall

ما يقدمه النبي j للغرب : 
 What Muhammad (Peace be upon him)

�لدكتور  �الأ�صت�ذ  ت�أليف    Can Offer The West

يعر�ض  �الإجنليزية  ب�للغة  كت�ب  �صفر�طة،  ح�مد 
بطريقة علمية مب�صطة الأهم �لق�ص�ي� �لتي حتدث عنه� 
و�لف�ئدة  �حلديث،  �لعلم  وو�فقت   j حممد  نبين� 
وقد  �لكرمي،  �لنبي  هذ�  ر�ص�لة  يتبع  من  يجنيه�  �لتي 

وترجمت �لهيئة �لكت�ب �إىل �لعربية.

 : j ع�سرة اأ�سئلة واأجوبة حول النبي حممد
 The Most Controversial Questions

  About The Prophet's Life and Legacy

�الإجنليزية،  ب�للغة  �ألفه  وقد  مليب�ري،  �إبر�هيم  ملوؤلفه 
و�لرتكية،  و�الإ�صب�نية،  �لفرن�صية،  �إىل  �لهيئة  وترجمته 
�لتي  �الأ�صئلة  �أهم  موؤلفه  فيه  ويعر�ض  و�الأمل�نية، 
 j يطرحه� �مل�صت�صرقون �أو �ملت�صككون يف نبوة حممد

مع �الإج�بة عليه� من �لقر�آن و�صحيح �ل�صنة.
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 : j حممد الرحمة املهداة
 MERCY PROPHET MUHAMMAD’S LEGACY

وهو  �الإجنليزية  ب�للغة  �لكت�ب    TO ALL CAEATION

يتحدث  ملب�ري،  �إبر�هيم  ملب�ري  �إبر�هيم  ت�أليف  من 
فيه عن رحمة �لنبي j للب�صرية، و�إ�صه�م�ته من �أجله� 

و�الفرت�ء�ت عليه.

اأعـظـــم اإن�ســـان: 
ه�ص�م  ت�أليف/  من  �لكت�ب 
عن  موؤلفه  يتحدث  برغ�ض، 
)�ل�صدق،   j �لنبي  �أخالق 
�أقو�ل  وينقل  �لوف�ء،...( 
�لكت�ب  توزيع  مت  �ملن�صفني، 
ز�ئر  هدية  م�صروع  �صمن  

�مل�صجد �لنبوي.

ح�سن امل�سلم : 
�أ.�صعيد �لقحط�ين، يحوي من �الأذك�ر 
من �لكت�ب و�ل�صنة، وقد مت توزيع هذ� 
�لكت�ب بن�صختيه �لعربية و�الإجنليزية 
ز�ئر  "هدية  �لهيئة  م�صروع  �صمن 

�مل�صجد �لنبوي �ل�صريف".

 : j حممد نبي الرحمة
 MUHAMMAD (Peace be upon him) The Prophet of Mercy

�إعد�د �لهيئة �لع�ملية للتعريف ب�لر�صول 
j ون�صرته، وهو كت�ب ب�الإجنليزية 
�ل�صرية  من  خمت�رة  ملو�قف  يعر�ض 
�ملن�صفني  الأقو�ل  ويعر�ض  �لنبوية، 
وقد   ،j �لر�صول  يف  �لغربيني 
�للغة  �إىل   �لكت�ب  �لهيئة  ترجمت 

�لعربية  وطبعته ب�للغتني.
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االأر�ص اخل�ســـراء: 
GREEN EARTH مطوية ب�للغة �الإجنليزية من ع�صر 

فيه� عن  ملب�ري حتدث  �إبر�هيم  �إعد�د  �صفح�ت من 
. j  مظ�هر �العتن�ء ب�لبيئة يف ر�ص�لة �لنبي حممد

حقيقة موقف فولتري من االإ�سالم: 
�الأمني  �ل�ص�يع  عبد�لرحمن  بن  خ�لد  للدكتور  مطوية 
 j ب�لر�صول  للتعريف  �لع�ملية  للهيئة  �مل�ص�عد  �لع�م 

�ل�صهري  �لفرن�صي  �لفيل�صوف  ق�صد  فيه�  بنّي  ون�صرته 
بفولتري يف م�صرحية مت�ض من �الإ�صالم، و�أردف �لدكتور 
من  موقفه  حقيقة  فيه�  يعلن  للفيل�صوف  �آر�ء  بنقل 

�الإ�صالم ور�ص�لته.

 : j ع�سر اإ�ساءات حول ما قدمه نبينا حممد
مطويـــة �أعدهـــ� �لدكتـــور عـــ�دل بـــن علـــي �ل�صدي مـــن ثم�نيـــة �أوجـــه ت�صمنت 
�خت�صـــ�ر� الأبرز م� قدمته ر�ص�لـــة نبين� حممد j للع�مل، فتحدثت عن حترير 

عبـــ�دة  مـــن  �الأج�صــــــــــــــ�د 
�لعبـــ�د، وحتريـــــــــــــــر �لعقول 
من �خلر�فـــ�ت و�لدجل، وعن 
�لت�ص�مـــح،  دع�ئـــم  �إر�صـــ�ء 
و�العتنـــ�ء بحقـــوق �الإن�صـــ�ن، 
و�لرفـــع مـــن قيمـــة �الأخالق، 
ترجمـــت  وقـــد  ذلـــك،  ونحـــو 
�لهيئة �ملطوية وطبعته� بخم�ض 
�لعربيـــــــــــــــــــــــة،  لغــــــــــــــ�ت؛ 
و�لفرن�صيـــة  و�الإجنليزيـــة 

و�ل�صينية و�الأمل�نية.
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املطويات الفائزة بجائزة اأف�سل مقال يف م�سابقة )ان�سر نبيك بقلمك(: 

املراأة يف حيــــاة 
j الر�سول

روؤية  لبي�ن  تعر�ض  مطوية 
 j حممد  نبين�  ر�ص�لة 
بي�ن  خالل  من  للمر�أة؛ 
مق�رنة روؤية �الإ�صالم بروؤية 
لزو�ج�ت  و�لعر�ض  غريه، 

.j لنبي�

 j معاملة النبي
لالأطفال

مطوية تتن�ول مب�دئ ه�مة 
يف �لتع�مل مع �الأطف�ل من 
تع�مل  من  مو�قف  خالل 

�لنبي j معهم .

 j معاملــة النبي
لغري امل�سلمني 

جتمع  �أوجه   8 من  مطوية 
مو�قف كثرية من تع�مالت 
غري  مع   j �لنبي 
�صم�حة  تربز  �مل�صلمني، 
ر�ص�لته وقي�مه� على �لعدل 

وعدم �الإكر�ه

 j معاملة النبي
للجريان

تبني  �أوجه   8 من  مطوية 
 j �لر�صول  �عتن�ء 
على  وحت�ض  ب�جل�ر، 

�إي�ص�ل حقوقه �إليه.

النبي j والرفق 
باحليوان

جتمع  �أوجه   6 من  مطوية 
�لتي  �ملو�قف  من  ط�ئفة 
 j تنم عن �هتم�م �لنبي

ب�حليو�ن.

النبي j والعنـــاية 
بالبيئة

جتمع  �أوجه   6 من  مطوية 
مو�قف كثرية من �هتم�مه 

j ب�لبيئة.
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من حقوق الر�سول j على اأمته

بر�ص�لته،  ك�الإمي�ن  حقوقه  �أبرز  عن  تتحدث 
...وقد  بيته، و�النت�ص�رله  و�آل  و�تب�عه، وحمبته 
متت طب�عة �ملطوية بلغتني، وترجمت �إىل ع�صر؛ 
و�الأوردية  و�الإندوني�صية  �الإ�صب�نية،و�الإجنليزية 
و�ل�صينية  و�لرو�صية  و�لرتكية  و�لبنغ�لية 

و�لف�ر�صية و�لفرن�صية.
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إصدارات قيد الطباعة

 :j حقيبة الدورة التدريبية ل�سفراء التعريف بنبي الرحمة
وهي عب�رة عن حقيبة ت�صم خم�صة كتب عن �ل�صرية �لنبوية مت ت�أليفه� خ�صي�ص� لهذ� �مل�صروع، �إ�ص�فة �إىل كتيب 

بعنو�ن: "نحو مدرب متميز" وقر�ض مدمج يحوي هذه �لكتب وفق عر�ض �صر�ئح متميز .

نبي الرحمة j وعالج م�شكالت جوانب من حياة نبي الرحمة jت�شاوؤلت عن نبي الرحمة jنبي الرحمة j واحلقوق
العامل املعا�شر 

نبي الرحمــــة j من امليــــالد 
اإىل الوفاة

نحو مدرب متميز
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تي�سري ال�سرية النبوية للنا�سئة: 
�لكت�ب �صورة  يقدم  �لدوي�ض،  بن عبد �هلل  رو�صه، ود.حممد  �ل�صيد  حترير خ�لد 
�مل�ص�در  خالل  من  وجو�نبه�،  ب�أبع�ده�   ،j حممد  �صخ�صية  عن  متك�ملة 

�ل�صحيحة �ملوثوقة.

 : j ر�سائل جوال نبي الرحمة
ِة من خالل تع�ون ج�د بني  َبويَّ ريِة �لنَّ هذ� �لكت�ب َح�ص�دحُ ثالثِة �أعو�ٍم يف خدمِة �ل�صِّ
�أكرث من )800( ر�ص�لة( من جو�ل نبي  �أ�صد�ء �لدعوة، ويحوي  �لهيئة وموؤ�ص�صة 

.j لرحمة�

اأف�سل مطوية حول  املطويات الفائزة مب�سابقة موقع الهيئة الختيار 
�سبعة موا�سيع من ال�سرية النبوية: 

. j 1- �ل�ص�دق �مل�صدوق
. j 2- �لعدل قيمة كربى يف �صريته

. j 3- وف�ء �لر�صول
. j 4- خلق �الأم�نة مع مبّلغ �لر�صــ�لة

. j 5- خلق �لكرم عند �لنبي
6- ف�صيلة �لعفو يف �ل�صرية �لنبوية.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه






