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ِىلغ ٔصشج سعىي اهلل 
 

ػًٍ شثىح اإلٔرشٔد ٌٍرؼشف ػًٍتىاتره 
ُِحّ  ذخري اٌربَح عُذٔا 

www.rasoulallah.net

....َؼٍٓ ػٓ 

http://www.rasoulallah.net/


It’s Time to Know him

  اٌرؼشَفُحٍّٗ احل ءتذ
ُِحّذ  صًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُتغُذٔا 
حتد شؼاس..  يف اٌغشب



...ّذ اهلل ت ى اِْ مت حب



..إطالق ادلىلغ 

تئتذي ػششج ٌغح دوٌُح واعؼح االٔرشاس ،
 

:ِغ عٍغٍح ِىالغ ذاتؼح دلىلغ إٌصشج 

.لٕاج ِىلغ إٌصشج تؼذج ٌغاخ: لٕاج َىذُىب 
http://www.rasoulallah.tv/

ُِحّذ ٌٍشد ػًٍ اٌشثهاخ ادلٕغىتح ٌشعىي اهلل   ِىلغ ػشفهُ ِٓ ٘ى 
.تشىً ذفاػٍٍ تؼذج ٌغاخ

http://whoismohammad.com/

http://www.rasoulallah.tv/
http://whoismohammad.com/


...اٌؼادلٍ  ٌوّا تمك ادلىلغ إلثاي ممُض ػًٍ ادلغرى

أوصش ِٓ   تُس مت اعرؼشاضٗ
ِشج عرني ٍُِىْ 

..وواْ ادلىلغ األوي يف 

.تس إػالٔاخ ذٍفضَىُٔح ػرب لٕىاخ فضائُح -
.ذؼشَفُح ودػائُح س ِطثىػاخ اصذإ-
.إصذاساخ إٌىرشؤُح ػًّ -
.ػًّ ٔذواخ ذؼشَفُح-
ادلشاسوح يف ٔذواخ و ِؼاسض ػادلُح-



.....ٍّشتٍح اٌصأُحظضء ِٓ خطح اٌؼًّ ٌ
. رلّىػاخ عؤاي وظىاب ػًٍ اٌُا٘ى 

اٌرغىَك ػرب اٌفُظ تىن
اعرصّاس ِٕرذَاخ وِىالغ االٔرشٔد

 .اٌغشتُحواجملّىػاخ اٌربَذَح



ذىظهٕا حنى ولذ 
ذؼشَف سعىي اهلل ٌٍغشب 

تشىً أوصش اترشافُح

ػذاد اٌثُٕح اٌرحرُح ٌٍّىلغ تئتذأٔا تُس 
..العرمثاي صواس ادلشتٍح اٌصأُح 



..وِٓ رٌه 

إػادج ذصُُّ ادلىلغ وصُاغح ِىادٖ مما َرٕاعة ِغ •
. اٌفىش اٌغشيب

ذؼُني جلٕح ػٍُّح ِرخصصح ٌىً ٌغح  وشمافرها  •
.ٌإلششاف ػًٍ ٌغاخ ادلىلغ

جتهُض ِٕرذي ِراح ٌىً ٌغاخ ادلىلغ العرمثاي  •
.  اٌضائشَٓ ِٓ وً اٌٍغاخ ادلىظىدج



حتضري ِىاد اػالُِح تىافح اٌٍغاخ ٌُرُ تصها يف •
.ادلخرٍفح اٌفضائُاخ

ح ئٌُؼشوض اٌذػااّشاعالخ وإػذاداخ ٍتاإلضافح ٌ•
. واٌرغىَك ادلذفىػح



ػشوض أعؼاس  اٌرؼشف ػًٍ •
اٌذػاَح يف دوي مت حتذَذ٘ا 

. وّشتٍح أوىل

تصش وواالخ االٔثاء •
وزلطاخ اٌرٍُفضَىْ  

اٌذوي   واٌفضائُاخ يف
. اٌغشتُح



:اٌذوي ادلغرهذفح يف ادلشتٍح األوىل ولذ مت حتذَذ •

   فشٔغا – إعثأُا   - أِشَىا   -اٌرباصًَ –اٌصني 
  

(٘ذف سلٍّ ) 

ٍُِىْ ذصفح 15حتمُك 
اٌرىعغ يف دوي أخشي مث



ِغ إتذي ششواخ اٌرغىَك ٌرٕغُك وّا مت ا•
اإلٌىرشوين ادلىشىلح ٌٍؼًّ ػًٍ ٔشش ادلىلغ وذٕفُز 
خططٗ اٌرغىَمُح ، وعُىىْ ٌزٌه تئرْ اهلل ٔمٍح 

.وثريج جتاٖ اترشافُح أوصش وأرشاس أوعغ 



ػًّ لُاط ٌٍشأٌ يف وً  •
دوٌح مت اخرُاس٘ا وفك آٌُح 

ػٓ صىسج عُذٔا   -زلذدج 
زلّذ ٕ٘ان وِذي ِؼشفرهُ  

: تٗ ، ػٓ طشَك 
 ٌِشاوض لُاط اٌشأ .
 اعرثُاْ إٌىرشوين ػٓ طشَك

.ادلىلغ
 ادلؤعغاخ اإلعالُِح ادلىشىلح

.تاخلاسض

.اٌرشوَط اٌذػائٍ ػرب ششواخ ِرخصصح يف اٌغشب •



:تٕاء ػًٍ ٔرائط اٌمُاط •

اٌشبهبث األصبصُت ادلٕخششة يف    َخُ حتذَذ
. حٍه اٌذوٌت 

  إػذاد اٌشدود ادلٕطمُت ادلٕبصبت ٌخٍه
اٌشبهبث وحشمجخهب إىل اٌٍغت اخلبصت 

.ببٌذوٌت 

 حتذَذ لٕىاث اإلػالْ األٔضب ٌٍفئت
اإلػالٔبث ) ادلضخهذفت يف حٍه اٌذوٌت 

اٌخٍفزَىُٔت ، اجلشائذ ، ِىالغ اإلٔخشٔج ، 
. (وغري٘ب



َخُ   :  إطالق محٍت اٌذػبَت ٌٍخؼشَف بشصىي اهلل
ِٓ خالذلب وبصىسة غري ِببششة اٌشد ػٍٍ حٍه  

وَخُ سبط ادلضخهذفني مبىلغ إٌصشة  . اٌشبهبث 
ٌضّبْ حصىذلُ ػًٍ ِؼٍىِبث صحُحت يف أٌ  

.ولج 

 ِٓ وطٍبت اٌؼٍُ وادلخشمجني اٌذػبة حىظُف فشَك
ادلىثىلني ٌؼًّ حىاساث ِغ اٌزائشَٓ ٌٍّٕخذي  
ادلخصص دلٕبلشت اٌشبهبث حىي سصىي اهلل  

وصُخُ رٌه ببالصخؼبٔت ببٌشدود . أو اإلصالَ  : 
.ادلٕطمُت ادلٕبصبت واٌيت مت إػذاد٘ب صببمب 



 ػًّ حمُُُ دلذي اٌخأثري اإلجيبيب ٌٍحٍّت ، ودساصت
ِغ إػبدة احلٍّت إْ ٌزَ  . اإلجيببُبث واٌضٍبُبث 

.  األِش 

  َخُ االٔخمبي إىل دوٌت أخشٌ ٌخطبُك ٔفش ٘زا
.إٌّىرج اٌذػىٌ ادلببسن 

ٔغأي اهلل اٌرىفُك واٌغذاد ،،

مبارا ميىٕه أْ ذغاُ٘ ؟.. ؤرغاءي 



:ِا ٍٍَ ميىٕه أْ ذمذَ ٌٍحٍّح 

 ىٍفت  اٌششوت ادل ِٓاٌخضىَمُت اخلذِبث ششاء
.ٍّت اٌذػبَتببحل

ؼاللبث ػبِت ِىثىلت ِغ ِؤصضبث دلخببؼت إِذادٔب ب
 احلّالث اإلػالُٔت ولُبس دسجت االٔخشبس واٌخأثري

.ػٍٍ ِضخىٌ اٌؼبمل

    اٌخؼبوْ ِغ ِؤصضبث لُبس سأٌ اٌؼبَ إرا وٕج يف
.اخلبسج

ػبِت واػالُِت شخصُبث حىصٍُٕب ب .



ِششوػاخ يف  
أرظاس اٌذػُ



فضائُح اٌػالٔاخ ِششوع اإل

شأُح  60شهش  12دلذج  اػالْ َىٍِ
ِماطؼح ٔىسز تاٌ :ِىاْ اٌثس 

 

  شأُح  30شهش   12دلذج  اػالْ َىٍِ
 ِماطؼاخ يف واٌُفىسُٔا وٌىط اجنٍىط 6: ِىاْ اٌثس 

 



الفراخ اٌطشقِششوع اٌٍىتاخ اإلػالُٔح و

ٌىتاخ إػالُٔح 3ػذد 
أشهش  6ِذج  

:  ادلىاْ 
عاْ فشأغُغىى

  
  



ادلطثىػاخ واٌٍىتاخ اخلفُفح ٌٍّشاوض اإلعالُِحِششوع 

   ٌىتاخ خفُفح

    ِطىَاخ



ِششوع إػالٔاخ اجلشائذ 

دلذج ػاَ  أعثىػٍ صغري إػالْ 
.  يف ظشَذج أِشَىُح زلٍُح

  
  

 



إػالٔاخ اٌفُظ تىن ادلذفىػح ادلىظهح ٌذوي اٌغشبِششوع 

شاتدإػالْ 
ػشض َىٍِ

   ِىظٗ ألِشَىا
  ِىظٗ ٌفشٔغا 
  ِىظٗ إلعثأُا 



ششاء اٌىٍّاخ اٌثحصُح ادلذفىػح   ِششوع 
يف ظىظً وَا٘ىو

 

دوالس 1000 : تكلفة المشروع كبداية 
 



حلّالخ اٌذػائُح ادلذفىػح ِششوع ا
ػرب سعائً اجلىاي واٌربَذ االٌىرشوين

:ذىٍفح ادلششوع 

دوالس 700 - ظىايٌف سعاٌح أ 20سعاي إ
دوالس 700 -ٍُِىْ اميًُ  630سعاي إ



 حادلرحشو اخاإلػالٔ ِششوع
واٌُا٘ىو ػًٍ اٌفُظ تىن 

:  ذىٍفح ادلششوع 
ٌىً ِٕهّا دوالسأٌف  25َثذأ ِٓ 



:ىرُثاخ اٌرؼشَفُح تغُذٔا زلّذ تؼذج ٌغاخ اٌ ِششوع
طثاػح االف اٌىرُثاخ اٌرؼشَفُح تغُذٔا زلّذ تؼذج ٌغاخ و اسعاذلا  

.ٌٍّشاوض االعالُِح ػٍٍ ِغرىٌ احناء اٌؼامل



ِششوع اٌغُاسج اٌذػىَح 

حبفٍت ِخىصطت وػًٍ ُ٘ىٍهب اخلبسجٍ طالء ٍِىْ وخب ػٍُٗ ػببساث دػىَت  
وسصىَ ممُزة وحتخىٌ اٌضُبسة ػًٍ سفىف ِٕظّت وٍُِئت ببألششطت اٌذػىَت 

.واٌىخُببث اإلصالُِت اٌصغرية 

 



وذاوغُاخ والَح ُِاٍِ  تافالخ ادلٍصك اٌذػائٍ ػًٍ  ِششوع
  يف اٌىالَاخ ادلرحذج االِشَىُح

اٌخجشبت يف ِؼظُ اٌىالَبث مث  ٖوصُخُ حؼُُّ ٘ز (ِٓ ٘ى حمّذ؟ -  ٍِصك ضخُ )
.ٕٔخمً ايل ادلذْ االوسوبُت 

.اصُ ادلىلغ وحؼشَف ببٌٕيب صًٍ اهلل ػٍُٗ وصٍُ
(.2ػذد ) ٍِصمبث ػًٍ أحىبُضبث  -
اصبىع  12ادلذة   -
.ُِاٍِ: ادلىبْ -

- 



 وهللا من وراء القصد ،،


