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كان بزرگ اسالم، همانا گفتن ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا نخستين ركن از ار

باشد و قسمت دوم اين شهادت يعني: محمد رسول اهللا در خالل اموري كه ذكر  مي

  كند:  شود. تحقق پيدا مي مي

فرموده و يا به هر نحوي تاييد كرده است، و  صاوالً: تصديق نمودن هر آنچه پيامبر 

ها و اجنه  ه او فرستاده خدا است و او را براي هدايت همه انساننخستين آنها اين است ك

باشند،  فرستاده تا وحي خداوند را بوسيله قرآن و سنت كه در بر گيرنده دين اسالم مي

  پذيرد.  تبليغ كند، ديني كه خداوند، بجز آن را نمي

كمي كه و گردن نهادن در برابر هر ح صثانياً: اطالعات و فرمانبرداري از پيامبر 

كند و كامالً تسليم او شدن و پيروي نمودن از سنت او و ترك كردن هر آنچه كه  صادر مي

  باشد.  با آن در تضاد مي

اي كه محبت او باالي محبت پدر و مادر،  بگونه صثالثاً: محبت ورزيدن به پيامبر 

ر، فرزند و حتي بيش از محبت نفس خويش قرار گيرد. آنگونه كه باعث تعظيم، توقي

  نصرت و ياري او و دفاع از او گردد. 

پس هر مسلماني براي اينكه ايمانش صحيح باشد و شرط دوم توحيد را تحقق 

بخشيده باشد، بايد براي تحقق بخشيدن اين امر مهم يعني محبت و مهرورزيدن به پيامبر 

 گويد محمد رسول خدا است بكوشد. و نيز براي اينكه شهادتش پذيرفته شود كه مي ص

           ,,, گفتند:  چون منافقين مي

  -./� 01 2345���6:78.  

داند كه تو فرستاده  خداوند مي ـدهيم كه تو حتماً فرستادة خدا هستي  ما گواهي مي«يعني: 

  ».دهد كه منافقان در گفته خود دروغگو هستند ولي خدا گواهي مي ـخدا هستي 

ان هيچ نفعي برايشان در بر نداشت، چون معناي شهادت را بينيم كه شهادت آن پس مي

  اند.  در خود تحقق نبخشيده



    

  صوسيله براي نصرت و ياري رسول اهللا  100  4 

    

  

توان بوسيله آنها به حقيقت محبت عمل نمود،  در اينجا برخي از اموري را كه مي

گذاشته شده است عمل  صآوريم تا بتوان بدينوسيله در قبال اين حق كه براي پيامبر  مي

پيش گرفته شده  صاي كه بر عليه پيامبر  كننده الت گمراهنمود، و در برابر هجوم و حم

است جلوگيري كرد، و در برابر آن جان و مال و پدر و مادر و هر آنچه كه داريم فدا 

كنيم؛ بلكه هر كس هر آنچه در توان دارد و به قدر امكان و توانايي خويش به اين امر 

  مهم جامه عمل بپوشد: 

داليلي كه بطور قطع نبوت او را ثابت  صيامبر تفكر نمودن در داليل نبوت پ -1

  باشد.  كنند كه اصل آن هم قرآن مي مي

و  صكند بر وجوب اتباع و فرمانبرداري از پيامبر  يادگيري داليلي كه داللت مي -2

 اقتداء به او از جمله: داليل قرآني، سنت و اجماع. 

، و صپيامبر  ها بوسيله سنت آشنايي و آگاهي يافتن بر حفظ خداوند در قلب -3

اند شناخته  اين امر هم در خالل زحمات بزرگي كه اهل علم در طول تاريخ متحمل گشته

آوري  اند و به بهترين شيوه آن را جمع  شود كه آنان صحيح و غلط را از هم جدا كرده مي

هاي پيشين به اين ويژگي برتري يافته  در ميان تمام امت صاند كه امت پيامبر  نموده

 است. 

ها و آن هم با يادآوري صفات پسنديده و زيباي  ظهار محبت نمودن به او در دلا -4

او و خواندن شمايل و سجاياي برگزيده او، و او تنها كسي است كه تمام كماالت بشري 

 باشد.  را دارا مي

يادآوري فضيلت و احسان او در حق تك تك ما، زيرا او بود كه دين خدا را  -5

 ميل و تبليغ نمود. بسوي ما آورد و آن را تك

به دنبال هر كار خيري، خواه دنيوي باشد و يا اخروي، بعد از فضل و سنت  -6

ايم، زيرا او  پروردگار، او است كه ما را موفق گردانيده و بوسيله او است كه متنعم گشته

 راهنماي ما بوده، پس خداوند او را جزاي خير دهد آنگونه كه شايسته پيامبري او است. 
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ترين كسي است بر امتش  اينكه او مهربانترين، مهرورزترين و حريص يادآوري -7

  8;�9:��6# 01 �/.-: ,,,      فرمايد:  آنگونه كه خداوند مي

  .»پيغمبر از خود مومنان نسبت به آنان اولويت بيشتري دارد«يعني: 

و آشنايي و آگاهي بر آيات و احاديثي كه مشعر بر فضل و عظمت و بزرگواري ا -8

نزد خداوند است، و نيز دال بر محبت ورزيدن خداوند و احترام و اكرام پروردگار براي 

  باشد.  مي صپيامبر 

محبت  صكند كه به پيامبر  ملتزم بودن به دستور خداوند كه ما را امر مي  -9

 صرا بر نفس خويش مقدم بداريم. زيرا پيامبر  صبورزيم، بلكه محبت پيامبر 

�("� �0 .>01«فرمايد:  مي =���� >	���� >	��� ��?� 01 ���@ A:� 23B� CD: EB	:�.«  

گردد مگر اينكه من را از نفس خويش،  ايمان هيچ كدام از شماها تكميل نمي«: يعني

  ».فرزندان، پدر و مادر و از همه مردم بيشتر دوست بدارد

 و صدهد كه با پيامبر  ملتزم بودن به فرمان خداوند كه ما را دستور مي  - 10

        فرمايد:  هايش مودبانه رفتار نماييم، خداوند مي سنت

                

-./� F��G&�6: H,8  
ايد، صداي خود را از صداي پيغمبر بلندتر مكنيد، و  اي كساني كه ايمان آورده«يعني: 

وييد تا نادانسته اعمالتان بي گوييد، با او به آواز بلند سخن مگ همچنان كه با يكديگر سخن مي

  .»اجر و ضايع نشود

             فرمايد:  و باز مي

       -./� F��G&�6: I   8  
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اند كه  آورند. كساني آنان كه صداي خود را نزد پيامبر خدا پايين نموده و آهسته بر مي«يعني: 

ناب داشته است. ايشان آموزش سترگ و پاداش خداوند دلهايشان را براي پرهيزگاري پاكيزه و 

  .»بزرگي دارند

          فرمايد:  همچنين مي

-./� 01 $3��6 :;I8.  

(اي مومنان) دعوت پيغمبر را در ميان خويش (براي اجتماع و شركت در كارهاي «يعني: 

دا و دعوتش مهم) همسان دعوت برخي از خود بشمار نياوريد. (چرا كه فرمانش فرمان خ

  .»دعوت پروردگار است

دهد بايد از پيامبر  فرمانبرداري و مطيع بودن براي فرمان خداوند كه دستور مي  -11

دفاع نمود و او را در برابر هر گونه اذيت و آزاري ياري و حمايت نمود و از  ص

 فرمايد:  انتساب هر گونه نقصي به او امتناع و جلوگيري نمود؛ آنگونه كه مي

         -./� JD?��6: K   8 

ايم) تا به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد، و  (ما محمد را به سوي شما مردمان فرستاده«يعني: 

خدا را (با ياري دادن دينش) ياري كنيد و او را بزرگ داريد و سحرگاهان و شامگاهان به تسبيح 

  ».و تقديسش بپردازيد

و دور  صن و همواره براي ياري دادن پيامبر هميشه و مدام نيت صادقانه داشت  -12

  نمودن هر گونه گزندي از او آماده باشيم. 

دادن بهترين پاداش در آخرت براي كساني كه محبت پيامبر را به بهترين وجه   -13

خواهد بود،  صاي كه در بهشت رفيق پيامبر  اند، بگونه در عملكرد خويش نشان داده

كسي كه گفت: من خدا و رسولش را دوست بدليل فرمايش خود حضرت در جواب 

�:��L«دارم و او فرمود:  مي 01 M1 L��يعني: شما با كسي خواهي بود كه دوستش  »

 ايد.  داشته
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خصوصاً وقتي كه از وي نام برده شود،  صدرود و صلوات فرستادن بر پيامبر   -14

ا پاداش بزرگي و بعد از اذان، و در روز جمعه و در هر وقتي كه مجال داشته باشيد، زير

 بر ما حق بزرگي دارد.  صخواهد داشت، و نيز پيامبر 

و از احكام و دستوراتيكه  صنامه پيامبر  خواندن و مرور كردن سيره و زندگي  -15

اي كه صادر فرموده بهترين استفاده را ببريم، و سعي كنيم آن را با  در هر حادثه و واقعه

 . زندگي خويش ربط داده و از آن الگو بگيريم

با خواندن احاديث صحيحي كه اهل حديث آن را  صيادگيري سنت پيامبر   -16

نمودن در پي فهم صحيح اين احاديث و حفظ  اند، و تالش و سعي تاييد و صحيح دانسته

تعاليم و دستورات آن و ياد گرفتن اخالق پسنديده و بلندمرتبه از آن و عبادت كامل براي 

 و چرا از پروردگار. پروردگار و فرمانبرداري بدون چون 

 به ترتيب اولويت.  صهاي پيامبر  تبعيت و پيروي نمودن از تمامي سنت  -17

در مستحبات پافشاري نماييم، اگر براي يك بار  صدر اقتداء نمودن به پيامبر   -18

 هم شده در زندگي خود آن را انجام دهيم. 

 دوري جوييم.  صهاي پيامبر  از هر گونه استهزاء به سنت  -19

 در ميان مردم.  صهاي پيامبر  شدن به شايع گشتن سنت خوشحال  -20

در ميان  صهاي پيامبر  ناراحت شدن و محزون گشتن با ناديده گرفتن سنت  -21

 برخي از مردم. 

 هايش را نقد كند.  و يا سنت صورزي با هر منتقدي كه بخواهد پيامبر  كينه  -22

فرزندانش و  اعم از همسران او و اوالد و صدوست داشتن اهل بيت پيامبر   -23

قرابت  صتقرب جستن به خداوند بوسيله محبت ورزيدن به آنها، زيرا كه با پيامبر 

فاميلي دارند، و نيز بخاطر اسالم آوردنشان، و براي افراد گناهكار آنان درخواست هدايت 

 صرا از خداوند طلب كنيم چون كه هدايت آنان از هدايت ديگران براي پيامبر 

 صبه عباس عموي پيامبر   �، همانگونه كه عمر بن خطابخوشايندتر بوده است
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پدرم خطاب برايم خوشايندتر بود، و  بود روزي كه مسلمان شدي، حتي از ايمان آوردن

با مسلمان شدن شما خيلي خوشحالتر  صدانستم پيامبر  اين بدان علت بود كه مي

 خواهد شد تا با ايمان آوردن خطاب.

�]Z  «در مورد اهل بيتش كه فرموده:  صعمل به وصيت پيامبر   -24 \ %� EB�B]�

^D�(«. كنم. در مورد اهل بيتم شما را سفارش مي 

و احترام گذاشتن به آنها و معتقد بودن به  صوست داشتن اصحاب پيامبر د  -25

اند برتري و فضل دارند چه از لحاظ علم و  اينكه آنان بر تمام كساني كه بعد از آنها آمده

 عمل، و چه از لحاظ مكانت جايگاه و مكانت نزد خداوند.

دهندگان ميراث  دوست داشتن علماء و احترام گذاشتن به آنها چون آنان ادامه  -26

پيامبرانند، زيرا كه علما وارثان انبياء هستند، پس شايسته است كه آنها را دوست داشت و 

 باشد.  بر امتش مي صاين حق پيامبر 

  در مستواي خانواده و جامعه

 . صتربيت فرزندان بر محبت ورزيدن به پيامبر   -27

  احوال زندگي. در همه  صتربيت فرزندان براساس اقتداء نمودن به پيامبر   -28

 . صداشتن كتاب درباره زندگي پيامبر   -29

 . صداشتن نوارهاي حاوي زندگينامه پيامبر   -30

 باشد.  صهاي كارتوني كه داراي منهج تربيتي پيامبر  پخش و ايجاد فيلم  -31

كه همه افراد  صاختصاص دادن يك درس و يا بيشتر در هفته به سيره پيامبر   -32

 خانواده از آن بهره ببرند. 

 در رفتارش با همسر و خانواده.  صقتدا نمودن مرد به پيامبر ا  -33
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 تشويق نمودن فرزندان به حفظ اذكار نبوي و تطبيق آن در زندگي.   -34

تشويق كردن فرزندان به اختصاص دادن مقداري از مخارج روزانه براي تطبيق   -35

 يازمندان.عملي برخي از احاديث نبوي مانند كفالت يتيم، اطعام مساكين و كمك نمودن ن

المؤمن «هاي حديثي مانند:  المثل عادت دادن فرزندان براي بكارگيري ضرب  -36

 . »ال تعسروايسروا و«، »من من جحر مرتينال يلدغ المؤ«، »كيس فطن

 . صبرگزاري مسابقات خانوادگي درباره زندگي و سيرة پيامبر   -37

براساس تطبيق مشروع و  صتعريف خانواده مسلمان بوسيله زندگي پيامبر   -38

 ... . صدرست كه روزي در خانه پيامبر 

  در مستواي آموزش و پرورش و كارمندان آن

آموزان و دانشجويان در خالل  در دل و نفوس دانش صكاشتن محبت پيامبر   -39

 بر امتش.  صابراز حق پيامبر 

 . صها در زمينه زندگي پيامبر  برگذاري سمينارها و كنفرانس  -40

هاي درسي براي گنجاندن درسي  وادار كردن مسئوالن تدوين كتابتشويق و   -41

 هاي علوم انساني. در رشته صبنام سيره پيامبر 

هاي غربي براي تحقيق و  اي در دانشگاه تالش و كوشش براي ايجاد شاخه  -42

 . صكنكاش درباره زندگي و سيره پيامبر 

ار كردن محققين و واد صهاي علمي دربارة سيرة پيامبر  تشويق كردن تحقيق  -43

 هايي همچون مغازي و شمائل.  هاي سنت در زمينه براي نوشتن كتاب

اي كه معرّف  اي و دانشگاهي هاي مدرسه بر پا كردن نمايشگاها و برنامه  -44

 با رعايت كردن نقشه جغرافيايي گسترش اسالم باشد.  صشخصيت پيامبر 

تمام ورزيدن به آن به هاي سيره و اه اختصاص مكان خاصي از كتابخانه به كتاب  -45

 . صخاطر محبت ورزيدن به پيامبر 
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هاي دانشگاهي درباره سيره نبوي كه بتوان  كوشش براي ايجاد و نوشتن موسوعه  -46

 هاي زنده دنيا. بعنوان مرجع از آن استفاده نمود، و ترجمه آن به زبان

برگزاري مسابقات ساالنه براي دانشجويان در موضوعات مهم سيره نبوي و   -47

 بها براي آن.  ختصاص جوايز گرانا

هايي باشد كه باعث  برگذاري اردوهاي جوانان كه در بر گيرنده مضامين و برنامه  -48

 بشود.  صدر دلها و تعلق خاطر به سنت پيامبر  صايجاد محبت پيامبر 

 صهاي آموزشي تخصصي براي پرورده رهبراني كه به پيامبر  برگذاري دوره  -49

 اقتدا نمايند.

 مستواي ائمه، دعات و طالبان علم. در حد و 

و اينكه او براساس دين حنيفي  صبيان خصايص دعوت و رسالت پيامبر   -50

مبعوث گشته و اينكه اصل در دعوت او پافشاري بر هدايت همه مردم تا فقط پروردگار 

 را پرستش نمايند. 

 كوشش و تالش براي دعوت مردم و هدايت همه قبايل، اقوام و ملل مختلف به  -51

 اين دين. 

هاي اخالقي و رفتاري چه قبل از رسالت و چه بعد از  بيان صفات و ويژگي  -52

 رسالت.

 و اختصاص يافتن امتش به اسلوبي مناسب و خوب.  صبيان فضايل پيامبر   -53

 ها و اصحابش.  نسبت به خانواده و همسايه صهاي پيامبر  بيان موقف  -54

از اهل كتاب، مشركين و با دشمنانش اعم  صبيان چگونگي تعامل پيامبر   -55

 منافقين. 

  .هايش در زندگي روزمره خويش بيان منهج و روش  -56

اختصاص دادن خطبه دوم براي يادآوري بعضي از وقايع سيره و زندگي پيامبر   -57

 و نيز بعضي اوقات بايد خطبه را بطور كامل به اين موضوع اختصاص داد.  ص
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كند خصوصاً موقعي كه در  ميبحث  صمكث كردن بر آياتي كه درباره پيامبر   -58

 شوند و براي مدت چند دقيقه بر آنها توجه و تفكر نمودن.  نماز خوانده مي

 هاي حفظ احاديث نبوي همراه كالسهاي حفظ قرآن در مساجد.  برگذاري كالس  -59

و  صتصحيح نظريات و مفاهيم اشتباه عامه مردم در ارتباط با سنت پيامبر   -60

 يح با اسلوبي صحيح و درست.دعوت به تمسك به احاديث صح

كنند و  را مي صيادآوري فتاواي علما درباره آنانيكه تنقيص شخصيت پيامبر   -61

 اعالم اينكه واجب است با آنان قطع رابطه نموده و بايد بغض آنان را به دل گرفت. 

تالش و كوشش براي برگرداندن مردم بسوي دينشان و آن هم با بكار گرفتن   -62

 شود.  ميسر مي صمبر هاي دعوي پيا روش

هشدار دادن به مردم و آگاه كردن آنان از طريق وسايل ارتباط جمعي مانند   -63

غلو ننماييد و  صتلويزيون، راديو و روزنامه و مجالت به اينكه در شخصيت پيامبر 

: (ال تغلوا في دينكم) و ديثمانند ح« كنند روي را نهي مي توضيح آياتي كه غلو و زياده

و » ال تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم«اند مانند:  كه در اين باره آمده ذكر احاديثي

 . صتوضيح اينكه محبت صادقانه عبارت است از تبعيت از پيامبر 

از مصادر و منابع دسته اول و  صوادار كردن مردم بر مطالعه كردن سيره پيامبر   -64

 توضيح و تبيين آن. 

و سيره او گفته  صطيلي كه درباره پيامبر برداشتن و نابود كردن شبهات و ابا  -65

 شود.  مي

 نامه نگاران. زدر حد و مستواي روشنفكران وخبرنگاران و رو

هاي امتش بوسيله انتشار و يا ذكر آن در  و ويژگي صابراز شخصيت پيامبر   -66

 هاي اعالمي و فرهنگي.  مناسبت

 بشود.  صانتشار ندادن هر گونه موضوعي كه باعث تنقيص شخصيت پيامبر   -67
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 صمقابله و رد وسايل اعالمي غربي و يهودي كه بر ضد دين و پيامبر اسالم   -68

 شود.  گفته مي

اي با افراد منصف غير مسلمان درباره  هاي اعالمي و روزنامه برگزاري كنفرانس  -69

 و رسالت او.  صشخصيت پيامبر 

 اند.  نوشته صانتشار آنچه افراد منصف غير مسلمان درباره پيامبر   -70

و  صهاي فرهنگي براي ابراز منهج و سيره پيامبر  برگزاري اردوها و مناسبت  -71

 براي هر زمان و مكاني سازگاري دارد.  صبيان اينكه منهج پيامبر 

و اختصاص دادن جوايز  صآماده كردن مسابقات اعالمي در زمينه سيره پيامبر   -72

 گرانبها براي آن. 

  صپيامبر  نوشتن مقاالت و داستان و جزوات درباره  -73

اي در  ها و مجالت تا اينكه جايگاه ويژه پيشنهاد دادن به مسئولين روزنامه  -74

روزنامه و يا مجله خويش را به آيات و احاديثي اختصاص دهد كه درباره شخصيت 

واجب است و بايد آن را بر  صكنند و بيان اينكه محبت پيامبر  بحث مي صپيامبر 

 ويش. همه چيز مقدم شمرد حتي بر نفس خ

اي تا برنامه خاصي را به سيره پيامبر  هاي ماهواره پيشنهاد دادن به مديران كانال  -75

اختصاص دهند و در آن بيان شود كه چگونه با همسران، فرزندان، اصحاب و حتي  ص

 هاي رفتاري او بحث شود.  كرد و نيز درباره صفات و ويژگي دشمنانش رفتار مي

به  صي ايجاد نوارهاي تبليغي از زندگي پيامبر هاي تبليغاتي برا تشويق موسسه  -76

 اي و مناسب.  شيوه كامالً حرفه

هاي كارتوني  هاي تلويزيوني براي ايجاد و پخش فيلم تشويق و وادار كردن شبكه  -77

هاي  و برخي از داستان صبراي كودك و نوجوان كه حاوي زندگي و سيره پيامبر 

 باشد.  مي صزندگي پيامبر 

 هاي خيريه و تبليغاتي.  موسسه در حد و مستواي
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 . صهايي براي حمل پرچم ياري و نصرت پيامبر  ها و گروه ايجاد انجمن  -78

المللي كتاب  هاي كشوري و يا بين ها و همايش هايي در نمايشگاه اختصاص غرفه  -79

 . صبراي عرضه نوارهاي ويدئويي و نوارهاي كاست مربوط به شخصيت پيامبر 

 . صي براي توزيع نوارهاي گوناگون مربوط به پيامبر هايي دائم اختصاص مكان  -80

اختصاص جايزه گرانبها و قابل توجه به كساني كه بيشترين خدمت را در زمينه   -81

هاي بزرگ مرتبه  و مراسم بزرگداشت از شخصيت ،سنت و سيره نبوي انجام داده باشند

 ها.  در اين زمينه

زنده دنيا و انتشار آن در تمام هاي  هاي سيره به زبان ايجاد انتشاراتي كتاب  -82

 ها.  هاي عمومي و دانشگاه ها و كتابخانه كتابفروشي

اي كه مربوط به سيره نبوي و تعاليم دين باشد و تمام  انتشار مجله و يا گاهنامه  -83

 هاي امت اسالمي را بيان كند.  صفات و ويژگي

از  صهايي براي كمك در راه نصرت و ياري رسول اهللا  اختصاص صندوق  -84

 اي و ... . هاي ماهواره طريق تاليف و ترجمه و ايجاد كانال

هايي كه براي ابراز محاسن اين دين و ديدگاه اسالم  ها و انجمن ايجاد كانون  -85

درباره انبياء و محبت و احترامي كه در دين اسالم نسبت به آنان وجود دارد فعاليت 

 نمايند. 

 اهتمام بورزد.  صمبر هايي كه به سيره پيا ايجاد مواقع و مكان  -86

آميز با غير مسلمانان و دعوت از آنان  مشاركت نمودن در گفتگوهاي مسالمت  -87

 و دين اسالم.  صبراي تحقيق و تفحص درباره شخصيت پيامبر 

شوند،  هاي الكتروني را كه به پايگاههاي اينترنتي مخصوص فرستاده مي نامه  -88

 بوسيله احاديث و مواعظ نبوي مزين نمائيم.

و  صهاي الكتروني هر چند مدت درباره شخصيت پيامبر  ماده كردن نشريهآ  -89

 دعوت او، خصوصاً در مناسبات و رويدادهاي پيش آمده. 
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ها درباره  ها و يا كنفرانس آميزي از كتاب هاي مشهور و تحريك ر سايتداعالن   -90

 . صشخصيت پيامبر 

  هاي اسالمي در مستواي ثروتمندان و دولت

هاي دعوي كه مربوط به سيره نبوي  ي كردن تمام فعاليتكمك و پشتيبان  -91

  باشد.  مي

 باشند.  مي صچاپ پوسترهايي كه در برگيرنده احاديث و مواعظ پيامبر   -92

اي و راديو و مجالتي كه از اسالم و  هاي ماهواره اندازي شبكه مشاركت در راه  -93

 ان انگليسي. كنند مخصوصاً با لغات زنده دنيا و باالخص زب بحث مي صپيامبر 

هاي بيگانه و غير اسالمي براي تبليغات اصول و  اجاره كردن دقايقي از شبكه  -94

 . صمفاهيم ارزشمند اسالم و پيامبر 

هاي مختلف سيره نبوي و  ايجاد مراكز متخصص براي بحث و بررسي جنبه  -95

 هاي زنده دنيا.  ترجمه آن به زبان

ه نبوي و فرهنگ و تراث نبوي هاي مخصوص به سير كتابخانهو  ها هوزايجاد م  -96

 . ص

 .صهاي انترنتي مخصوص به سيره وسنت نبوي  ايجاد سايت  -97

ها و نوارهاي مخصوص كه در بر گيرنده محاسن دين اسالم  چاپ و نشر كتاب  -98

 هاي زنده مانند انگليسي.  باشد مخصوصاً با زبان صو اخالق و شمائل پيامبر 

 ورزند. ه به سيره نبوي اهتمام ميمشاركت و كمك كردن در مسابقات دعوي ك  -99

كنيم تا آن را نوشته و براي ما به آدرس زير ارسال  شماره صد را به شما واگذار مي

 فرماييد. 
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باشد  برادر و خواهر مسلمان بر همه ما واجب است به هر اندازه كه در توان مي

ن يادآوري را پيامبرمان پيشوا و حبيب خود را كمك و ياري نماييم و به همين خاطر اي

   اي وجود نداشته باشد. هيچ يك از ما عذر و بهانهآماده و چاپ كرديم تا براي 

پس بايد همه ما براي نشر و توزيع آن بكوشيم، و خانواده و عموم مردم را به آن 

هاي تلفني و يا  دعوت نمائيم خواه در مجالس و مراسمات خانوادگي باشد و يا تماس

  . صيره براي نصرت و ياري رسول اهللا هاي الكتروني و غ نامه
  : انجمن جهاني نصرت خاتم االنبياء.تهيه و تنظيم
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