
 عناصر تعبير باإلنجليزي عن الرسول

:يتم ذكر العناصر الخاصة بالتعبير عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باإلنجليزي وذلك في اآلتي  

 مقدمة تعبير باإلنجليزي عن الرسول. 

 سيرة الرسول باإلنجليزي. 

 تعبير باإلنجليزي عن الرسول. 

 خاتمة تعبير باإلنجليزي عن الرسول. 

باإلنجليزي عن الرسولتعبير  مقدمة  

God Almighty has described His Messenger, may God’s prayers and peace be upon him, in 

the Noble Book with the most great and beautiful descriptions, as he described him as the 

owner of a great manners. Likewise, he, may God bless him and grant him peace, was famous 

among his people as the truthful and trustworthy. This is due to the fact that he was honest in 

his dealings and trade, as was the people Quraysh leave trusts with him, and so he, may 

God’s prayers and peace be upon him, was the best example in all matters, besides that he 

was far from committing sins, no matter how simple. 

تعبير باإلنجليزي عن الرسول ترجمة مقدمة  

لقد قام هللا تعالى بوصف رسوله صلى هللا عليه وسلم في الكتاب الكريم بأكثر األوصاف العظيمة والجميلة، حيث وصفه 

ب الُخلق العظيم، وكذلك كان عليه الصالة والسالم شهيًرا وسط قومه بصفة الصادق األمين، ويعود هذا نتيجة بكونه صاح

أنه كان أمينًا في معامالته وتجارته، كما كان قوم قريش يتركون عنده األمانات، ولذا فقد كان صلى هللا عليه وسلم خير قدوة 

.ن ارتكاب الذنوب مهما كانت بسيطةفي جميع األمور، إلى جانب أنه كان بعيدًا ع  

 سيرة الرسول باإلنجليزي

He is Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashem ibn Abd Manaf ibn Qusay, 

the messenger of Islam, may God’s prayers and peace be upon him. He was born in the city 

of Mecca on Monday, 12 Rabi` al-Awwal, fifty days after the year known as the Year of the 

Elephant, which corresponds to the month of Rabi` al-Awwal. August of the year 570 AD, 

and he conveyed the message of Islam to all parts of the world, until Islam became the second 

religion in the world in terms of spread. It was embraced by more than a quarter of the 

world’s population, and he also established the first universal faith in which there is no 

difference between races, in addition to The unification of the Arabs and the establishment of 

their state. 

 ترجمة سيرة الرسول

هو محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وهو رسول اإلسالم صلى هللا عليه وسلم، كان مولده 

، ربيع األول، وذلك بعد مرور خمسين يوًما على العام المعروف باسم عام الفيل 12في مدينة مكة يوم اإلثنين بما يوافق 

م، وقد قام بتبليغ رسالة اإلسالم إلى كافة بقاع األرض، حتى أصبح اإلسالم هو الديانة 570والذي يُوافق شهر أغسطس عام 

الثانية على مستوى العالم من حيث االنتشار، فقد اعتنقها ما يزيد عن ربع سكان العالم، وأيًضا أنشأ العقيدة العالمية األولى 

.راق، إضافةً إلى توحيد العرب وإرساء دولتهمالتي ال فرق فيها بين األع   

 تعبير باالنجليزي عن الرسول



Islam is known as the first beacon, from which was the launch of all real civilizations, as 

these civilizations were far from evil, as the Prophet, peace and blessings be upon him, 

carried the religion of faith and moved with it between the East and the West from the earth, 

its first cradle was the beginning of the Arabian Peninsula The place from which the Prophet, 

may God’s prayers and peace be upon him, began his great message, and from there he went 

out to all parts of the world, and people entered it without stopping, with hundreds of them, 

so the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, got the honor of carrying the 

banner of this great religion, and taking it to every place on earth. 

 ترجمة تعبير باالنجليزي عن الرسول

يُعرف اإلسالم بكونه المنارة األولى، والتي منها كان االنطالق لكافة الحضارات الحقيقية، حيث كانت هذه الحضارات تبعد 

والمغرب من األرض، كل البعد عن الشرور، إذ حمل الرسول عليه الصالة والسالم دين اإليمان وانتقل به ما بين المشرق 

فقد كان مهده األول بدايةً من شبه الجزيرة العربية، المكان الذي بدأ منه صلى هللا عليه وسلم رسالته العظيمة، ومنها خرج 

إلى أقطار العالم فأصبح الناس يدخلون فيه دون توقف بالمئات منهم، لذا حصل النبي صلى هللا عليه وسلم على شرف حمل 

.العظيم، والذهاب به إلى كل مكان على األرضلواء هذا الدين   

تعبير باإلنجليزي عن الرسول خاتمة  

Every person who has contemplated the moments of the life of the Prophet, peace and 

blessings be upon him, must come out with the great virtues contained in this biography, for 

he is the man who, fourteen centuries ago, was able to lead the world. It was spread as a 

result of disobedience, to light and peace after guidance, and therefore it is the best of the 

prophets and messengers, and the best of those who set foot on the earth since the beginning 

of humanity. 

تعبير باإلنجليزي عن الرسول ترجمة خاتمة  

كل شخص قد تأمل وقفات حياة النبي عليه الصالة والسالم يجب عليه الخروج بما تتضمن عليه هذه السيرة من الفضائل 

معلم األول لجميع األمور، حيث العظيمة، فهو ذلك الرجل الذي استطاع منذ أربعة عشر قرون قيادة الدنيا، فقد كان هو ال

تمكن من الخرج بالعالم من الظالم الذي كان منتشر نتيجة المعاصي، إلى النور والسالم بعد الهداية، ولذلك هو خير األنبياء 

.والمرسلين، وخير من وطأت قدمه األرض منذ بداية البشرية  

 


	عناصر تعبير بالإنجليزي عن الرسول
	مقدمة تعبير بالإنجليزي عن الرسول
	ترجمة مقدمة تعبير بالإنجليزي عن الرسول
	سيرة الرسول بالإنجليزي
	ترجمة سيرة الرسول


	تعبير بالانجليزي عن الرسول
	ترجمة تعبير بالانجليزي عن الرسول

	خاتمة تعبير بالإنجليزي عن الرسول
	ترجمة خاتمة تعبير بالإنجليزي عن الرسول


