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أ

المحتويات

بسم اهلل الرحمن الرحيم

موقع نرصة رسول الله

ب

المحتويات

بيانات عن الموقع

شعار الموقع العام" :ورفعنا لك ذكرك"
شعار العاملين بالموقع" :ال عذر لكم ان خلص الي رسول اهلل
وفيكم عين تطرف"
هدف الموقع :عمل بوابة الكترونية عن سيد الخلق سيدنا محمد صلى اهلل
عليه وسلم ،تخاطب المسلمين وغير المسلمين لتصحيح المفاهيم والتعريف
بسيرة وأخالق وشمائل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .وتشمل هذة البوابة كل
ما يمكن جمعه من المرئيات والصوتيات والمؤلفات واألبحاث عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم.
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اللغات المستخدمة

اللغات المستخدمة:
اللغات المستخدمة حالًيا :العربية  ،اإلنجليزية  ،الفرنسية ،
اإليطالية  ،األلمانية ،االسبانية  ،الصينية و العبرية.
الروسية ،االندونيسية ،البرتغالية  ،الهولندية و الهندية.
اللغات الجاري ترجمتها  :التركية.
اللغات المقترحة الح ًقا :الفلبينية  ،اليابانية  ،الفارسيه.
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الجمهور المستهدف

هناك محوران يعمل الموقع على العمل فيهما بالتوازي

المحور األول :مخاطبة المسلمين
وينقسم الى نقطتين أساسيتين يريد الموقع ان يصل بهم الى المسلمين واخترنا
لكل نقطة شعارا
 -1جدد حبك للمصطفى والذود عنه

شعار هذا المحور "كن محمديا"
أحب إليه من ماله
يقول صلى اهلل عليه وسلم" :ال يؤمن أح ُدكم حّتى أكون ّ
وولده والناس أجمعين"

والسبيل لتحقيق ذلك:
الحرص على تعلم العلم الشرعي عموما والسنة خصوصا؛ فيلزمنا مناآلن فصاعداً أن نكون أكثر صبرا على طلب العلم واجتهادا في دراسة
السنة النبوية.
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المحتويات

نشر السنة الشريفة بين أبناءنا وأهلنا ،وفي مدارسنا وفي أسواقنا وأحيائنا،وعلى كافة األصعدة والمستويات ،حتى تكون لنا ولألجيال القادمة كالهواء
الذي نتنفسه ،فنعمل بالسنة وننشرها ونحث ونربي ونشجع أبنائنا وتالميذنا
على التأسي بالحبيب صلى اهلل عليه وسلم في كل شؤونهم.
 -2التأسي برسول اهلل
وشعار هذا المحور "المحبة إتباع"
قال تعالىُ :
ُحبب ُ
﴿ق ْل إ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحب َ َ
ْك ُم اهللُ َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم﴾
ُّون اهلل َفاتَّ ِبعُو ِني ي ْ ِ
ِ
أن نكون أكثر صدقاً في العمل بالسنة؛ متمسكين بها ،عاملين بما نعلم منها،
وهذا معنى حبنا للنبي صلى اهلل عليه وسلم .وهذا من أقوى سبل االنتصار
للحبيب صلى اهلل عليه وسلم والذب عن عرضه.
ج ِّملوا سلوككم بسلوكه ُح ْسنوا أخالقكم بأخالقه أتبعوا سنته

المحور الثاني :مخاطبة الغرب وغير المسلمين
شعار هذا المحور"عرفهم من هو محمد" – "It’s time to
"know Mohammad
يهدف هذا المحور الى:
.1

1التعريف بالحبيب صلى اهلل عليه وسلم ،أخالقه وشمائله وسيرته صلى
اهلل عليه وسلم.

.2

2القاء الضوء على الجانب الشخصي لرسول اهلل ومعاملته للمراة والخادم
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واالسير.
.3

3الذب عن عرض الحبيب صلى اهلل عليه وسلم.

.4

4الرد على الشبهات المثارة حول سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

.5

5دفع شبهات قديمة عالقة في األذهان عن سيدنا محمد صلى اهلل عليه
وسلم.

ويكون ذلك عن طريق:
.1

1استثمار منتديات ومواقع االنترنت والمجموعات البريدية الغربية.

.2

2استثمار شغف الغرب بمعرفة هذا الرجل الذي أثار غضب له مليار
ونصف المليار مسلم.

.3

3نشر أقوال منصفي الغرب وغير المسلمين في الحبيب صلى اهلل عليه
وسلم.

.4

4طرح روابط من الموقع في المنتديات الغربية مثال الفايسبوك
( ،(facebookومجموعات سؤال وجواب على الياهو.

.5

5الوصول الى التجمعات الشبابية بالجامعات وذلك بالتنسيق مع المراكز
الدعوية الموجودة بالغرب.

.6

6الدعاية المكثفة للموقع في وسائل اإلعالم الغربية (فضائيات أجنبية -
الفتات طرق)
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محتويات الموقع

سنحمل الرسالة إلى مشارق األرض ومغاربها الرسالة التي سُتفتح لها
القلوب قبل البلدان

محتويات الموقع
أكثر من سبعين الف وثيقة ودرس ومرئيات تتحدث عن رسول اهلل باللغة العربية،
واالنجليزية ،والفرنسية ،واالسبانية ،وااللمانية ،وااليطالية والعبرية والصينية.
منتدى موازي للموقع به  28000مشترك حتي االن ،مخصص للتحاور بين
أعضاء الموقع حول سيرة سيد الخلق ،ويتم عمل مسابقات دورية في السيرة
النبوية العطرة ويتبارى المشاركون في عرض مشاركاتهم التي تنم عن
محبتهم لرسول اهلل.
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تم إطالق قناة الموقع علي اليوتيوب
 youtube.com/whoismohammadحيث يتاح لزائري الموقع
ومحبي رسول اهلل مشاهدة المرئيات التي تتحدث عن رسول اهلل والمشاركة
بالفيديوهات التي يمتلكوها.
تم إطالق خدمة معرض الصور www.rasoulallah.net/photoحيث
يتاح لزائري الموقع ومحبي رسول اهلل مشاهدة الصور التي تتعلق بكل ما
يخص رسول اهلل.
البدء بعمل موسوعة متكاملة عن رسول اهلل  -القاموس النبوي  -وفيه سيتم
ذكر كل ما يتعلق برسول اهلل على شكل تصنيف أبجدي وسيتوسع ليكون بكل
اللغات وسيكون متاح على االنترنت واألقراص المدمجة .CD’s
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مميزات الموقع

مميزات الموقع
الموقع مترجم لللغة االنجليزية ولعشر لغات أخرىالتوازي بعرض الموضوعات العربية وترجماتها :فلكل موضوع ترجمته التييمكن الوصول لها بكل سهولة ويسر عن طريق االيقونات التي تبين اللغات
المختلفة من نفس الصفحة.
يستطيع الزائر  -المحب لرسول اهلل  -والذي يريد ان يرسل رسالة الى شخصاخر ال يتحدث العربية ان يقوم بارسال صفحة محددة من صفحات الموقع بلغة
اخرى دون الحاجة الى معرفة هذة اللغة.
مثال الرسال نسخة من صفحة "كيف يعامل الرسول زوجاته" يكفي ان ينقر
على زر "ارسل هذة الصفحة مترجمة باالنجليزية الي صديق"
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منهج الموقع
الموقع
نبذةنبذةعنعنمنهج
يمكنك الحضور يوميا الى مجلس من مجالس الحديث ،هناك اكثر من سلسةصوتية لشرح االحاديث
لمن أراد أن يتبع رسول اهلل في جميع جوانب حياته فله ذلكحاولنا ان نربط بين السيرة في أمهات الكتب والمقاالت وبين الدروس الصوتيةوشروح السيرة وهذا العمل ما زلنا نقوم به
لمن أراد أن يستعين بأكثر من الف ُسنّة في اليوم والليلة فله ذلكلمن أراد أن يستعين بالوصايا النبوية في تربية أطفالهلمن أراد أن يستعين بوصايا الرسول في التعامل مع أخطاء الناسيمكنك ارسال نسخة من الوثيقة المترجمة الى صديقك الذي ال يجيد العربيةدون الحاجة لفتح الصفحة المترجمة بواسطة "أرسل الصفحة مترجمة الى
صديق"
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المشاريع المستقبلية
أول فيلم صوتي يحكي سيرة الرسول الكريم
لمشروع
الّتَخطيط
المستقبلية
المشاريع
أروع ْ
َ
ْح َر بخيالك وعقلك وقلبك في بحر سير ِة أعظم الخلق رسول اهلل محمَّد
ما
أن تُب ِ
حواسك العقليَّ ِة والسمعيَّ ِة فيتفتح باب قلبك لعالم يحلم
صلَّى اهللُ عليه وسلَّم ،فتستخدم
َّ
ُّ
يعيش فيه ،فترى بعقلك وقلبك ما ال تراه بعي َني َ
أن َ
كل إنسان عاقل ْ
ْك.
بويَّ ِة باالستعان ِة بأفضل المخرجين
عمل
صوتي عن ِّ
إنتاج َّ
ٍّ
أول ٍ
السير ِة النَّ ِ
لهذا فكرنا في ِ
َ
دخلت
ُر بأنَّك
رات الصوتيَّ ِة ،لكي َت ْشع َ
في هذا المجال وأفضل التِّقنيين في عالم المؤثِّ ِ
بو َّي وأنت تستمع إليه.
َ
العصر النَّ ِ
َ
وستناقش األحداث التَّ
للخروج ب ِع َب ٍر و َمفاهي َم و َمبا ِد َئ أساسيَّ ٍة
السير ِة
فاصيل المهمة في ِّ
ِ
ول صلَّى اهللُ عليه وسلَّم والمنهج الَّذي بعث لينشره.
في شخصيَّة َّ
الر ُس ِ
ُّ
لنشره في أنحا ِء العالم وهذه كبداية
إصدار
وسيتم
ُ
ُّ
ِ
العمل باللغتين العربيَّة واإلنجليزيَّة ِ
المؤسسات َّ
عويَّ ِة في شتَّى أنحا ِء العالم،
إصداره بلغات أخرى ،لتوزيعه على
ل َي ِت َّم
ُ
ِ
الد ِ
ُ
ً
ول اهلل صلَّى اهللُ عليه
العمل
وإن شاء اهلل سيكون هذا
عريف َ
وسيلة جديد ًة للتَّ ِ
بر ُس ِ
وسلَّم.
ُ
العمل بالشكل الالئق الَّذي ُ
َ
ول اهلل ،سنحتاج دعمًا
يخرج هذا
ولك ْي
َ
يليق بسير ِة َر ُس ِ
ورسامين لبوسترات العمل،
ً
كبيرا إلنتاجه .سنحتاج ستوديو للتسجيل ،وممثلينَّ ،
وأجور لهم.
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ُ
رات الصوتيَّ ِة تميَّزوا في هذا
ومخرج
مؤلف
االتفاق مع
تم
ٍ
والحمد اهلل َّ
وخبير في المؤثِّ ِ
ٍ
ٍ
ٌ
ُ
تفاصيل العمل من قبل أساتذة في التَّاريخ
مراجعة
سابقة،وسيتم
أعمال
المجال ولهم
ُّ
ِ
أخ ِذ تصريح من األزهر َّ
اإلسالمي مع ْ
ريف.
الش ِ
ِّ
ٍ

اإلنتاج المرئى
إنتاج حلقات فيديو صغيرة مدتها دقائق معدودة عن أخالق الرسول والردعلى الشبهات المثارة حوله ويتم اخراجها بشكل مميز وذلك باللغة العربية ثم
مترجمة الي باقي اللغات (مع األخذ باإلعتبار ان محتوى الفيديو يتغير بتغير
المستهدف منه) ثم عرضها على الموقع ،والقنوات الفضائية العربية واألجنبية.
-وضع ترجمة مكتوبة على المرئيات العربية التي يكون محتواها يهم الغرب

-تم بالفعل انتاج

َ
الفيلم األول - :القرار  -و الَّذي يُظهر َّ
الرسول صلَّى اهللُ عليه وسلَّم لم
أن
َّ
سبيل نشر َّ
يتأثَّ ْر ِّ
الدعوة اإلسالميَّ ِة.
بأي اإلغراءات التي ُعرضت عليه في ِ

الرسول صلَّى اهللُ
قصة زواج  -والَّذي ُّ
الفيلم الثانيَّ - :
يرد على شبه ِة زواج َّ ِ
َ
عائشة في سن التاسعة.
عليه وسلَّم من السيِّدة
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الزيارة
معدالت
معدالت الزيارة
يعد موقع نصرة رسول اهلل من أعلى المواقع من حيث معدالت الزيارة:
تم إستعراض الموقع مائة مليون مرة من يوم  2007-12-1و حتى تاريخاعداد هذا الملف بمعدل  120الى  150الف زيارة يوميا
عدد االعضاء ضمن فرق العمل المختلفة 40000 :عضوعدد االعضاء في المنتدى  28000 :عضوعدد المشتركين في القائمة البريدية  350 :الف مشتركتتعدى معدالت التصفح من المملكة العربية السعودية وحدها  500الف زيارةشهريا.
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أحتل الموقع المركز الثانى فى المواقع اإلسالمية العربية والمركز العشرونفى جميع المواقع العربية على موقع رتب إلحصائيات المواقع العربية فى 17
مارس .2009

معدل الزيارات اليومية (مثال أول أسبوع في مارس )2009
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معدل الزيارات الشهرية
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أحالمنا :
أحالمنا
•أن يتحول الموقع إلى مؤسسة عالمية للنصرة يكون مقرها المدينة النبوية الشريفة .
•أن يكون للمؤسسة فرع أو مكتب تمثيل في كل دولة .
•أن يكون في كل دولة )) غير مسلمة خصيصا(( هناك نادي للنصرة يتبع المؤسسة يتجمع فيه
مسلمو هذا البلد ليكون مكان للتالقي لتعريفهم بسنة الحبيب محمد بأسلوب حديث و مشوق
لجذب الشباب المسلم و حمايتهم من أخطار التغريب .
•تخطيط حمالت دعائية مكثفة )) في محطات التليفزيون  -إيجار الفتات  ...الخ (( بالدول
الغربية للتعريف بسيدنا محمد  .و أن يكون في كل مكتب مجموعة من الشباب تقوم بعمل
استقصاء رأي مستمر وقياس الرأي العام عن صورة الحبيب محمد هناك بعد الحمالت
الدعائية لمقياس مدي النجاح و الفشل هذه المجموعة تقوم بتجميع السلبيات و اآلراء المشوشة
عن سيدنا محمد و إرسالها إلى اللجنة العلمية )) إما أن تكون متوفرة بالبلد أو يتم إرسالها إلى
اللجنة الرئيسية (( للجواب عليها و الرد عليهم بعد ترجمتها .
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الجروبات الخاصة بالموقع
الجروبات
الصفحة الرسمية لموقع معرفة اهلل عزوجل
الصفحة الرسمية لموقع نصرة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
الصفحة الرسمية لموقع أمنا عائشة رضي اهلل عنها
صفحة هل هذا حجاب يرضي اهلل و رسوله
صفحة ِبدَا َيّة ال َتَّغيُّر إِِتَّباع ْال َح ِبيْب
جروب موقع معرفة اهلل عزوجل
جروب موقع نصرة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

حساب موقع معرفة اهلل عزوجل knowingallah -
حساب موقع نصرة رسول اهلل Rasoulallah-
حساب موقع أمنا عائشة رضي اهلل عنها ourmother_Aisha -
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صفحة مصممي جرافيك نصرة رسول اهلل على الفيس بوك
صفحة فريق جرافيك النصرة على ~ GraphicsTeam ~ Deviantart

صفحة فريق جرافيك النصرة على Flickr-

الجروب الرسمي لموقع نصرة رسول اهلل

نبضات جوجل google buzz-

الصفحة الرسمية لموقع نصرة رسول اهلل
جروب موقع نصرة رسول اهلل
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فريق العمل
فريق العمل

الهيكل اإلداري للموقع:
يتكون من لجان إدارية ومتطوعين لجنة إدارة الفريق هي همزة الوصل بين المشرف العام للموقع
و المنتدى وبين المتطوعين وهذه اللجنة مسؤولة عن متابعة العمل و اإلشراف عليه ثم تسليمه
لإلدارة حتى يتسنى وضعه بموقع رسول اهلل بعد موافقة اللجنة العلمية .

نبذة عن الفرق المفعلة :
 -1فريق البيانات و الملف الصحفي :
• •لديهم الخبرة الكافية في المنتديات و الجروبات األجنبية .
• •يقومون بجمع كل ما يتعلق برسول اهلل من مواد تبث في مواقع أجنبية أو عربية سواء بالسلب
أو باإليجاب  ،يفضل من له خبرة بالعمل الصحفي.
• •توكل إليهم بعض مواضيع األبحاث لتجميعها مع باقي األعضاء من على شبكة االنترنت و
عرضها على لجنة العلماء لتنقيحها .

 -2فريق التسويق و إشهار الموقع :
	•لديهم الخبرة الكبيرة في المنتديات و جروبات الياهو و الفيس بوك .
	•يقوم بنشر الموقع و مقاالت محددة عن سيدنا محمد في كثير من المنتديات األجنبية و العربية
	•متابعة ترتيب الموقع على محركات البحث
ً
	•االتصال بالمواقع الكبرى العربية و األجنبية تعريفا بالموقع .
	•إيجاد دعم لعمل إعالنات عن الموقع في المواقع األجنبية .
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	•إيجاد دعم لعمل إعادة تدوير ما تم إنتاجه على اإلنترنت عبر مطبوعات ورقية أو أقراص
مدمجة و تتولى شركات متخصصة أمر الطباعة و التوزيع .

 -3فريق الجرافيك :
www.rasoulallah.net/photo
	•يقوم بعمل الخلفيات و ابتكار أعمال فنية و شاشات توقف احترافية .
	•خبرة في برامج معالجة الصور مثل :الفوتوشوب .
	•يقوم بعمل مطويات وكتيبات عن رسول اهلل .
	•متطلبات الموقع من كوادر فنية منوعة :
	•يحتاج لدعاة ذوى خبرة مع الغرب لمراجعة النصوص من ناحية لغة التخاطب .
	•يحتاج الموقع لمترجمين في جميع اللغات الموجودة و اللغات المستهدفة في المستقبل .
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اللجنة العلمية
اللجنةالعلميةحسان  ::اشراف شرفي
الشيخ محمد
تلقى العلم على يد
الشيخ عبد العزيز بن باز
الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين
الشيخ عبد اهلل بن الجبرين
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد

الشيخ أمين األنصاري

الشيخ محمد الصاوي

20

المحتويات

Sheilk Yousef Estes
Sheik Yusuf has regularly appeared on the Islam Channel in
UK, as well as on Dr.
Zakir Naik’s Peace TV and on Huda TV and is currently
promoting Guide US TV in the US. All of these are English
speaking channels broadcasting 24 hours a day, 7 days a
week, collectively all around the world, via satellite, websites
and local cable access channels.
Sheik Yusuf also operates, along with other scholars,
thousands of websites, sharing the message of Islam in
simple English.
His websites are dedicated to presenting Islam for the English speaking youth
including: www.ShareIslam.com <> www.ChatIslam.com (chat room with live
broadcast of scholars featuring question and answers – all live

 خالد تقي الدين مشرف الموقع البرتغالي: الشيخ

•مدير الشؤون اإلسالمية باتحاد المؤسسات اإلسالمية
. في البرازيل
. •إمام وخطيب مسجد غواروليوس
•المستشار الديني لالتحاد اإلسالمي للطلبة المسلمين في
البرازيل
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