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، نبيناا مماد وعاىل  لا  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني

 :وصحب  أمجعني، وبعد

باشد  نخستین رکن از ارکان بزرگ اسالم، همانا گفتن ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل می

تحقق . شود محمد رسول اهلل در خالل اموری که ذکر می: و قسمت دوم این شهادت یعنی

 : کند پیدا می

ده و یا به هر نحوی تایید کرده است، و فرمو صتصدیق نمودن هر آنچه پیامبر : اوالً

ها و اجنه  نخستین آنها این است که او فرستاده خدا است و او را برای هدایت همه انسان

باشند، تبلیغ  فرستاده تا وحی خداوند را بوسیله قرآن و سنت که در بر گیرنده دین اسالم می

 . پذیرد کند، دینی که خداوند، بجز آن را نمی

و گردن نهادن در برابر هر حکمی که صادر  صالعات و فرمانبرداری از پیامبر اط: ثانیاً

کند و کامالً تسلیم او شدن و پیروی نمودن از سنت او و ترک کردن هر آنچه که با آن در  می

 . باشد تضاد می

ای که محبت او باالی محبت پدر و مادر، فرزند  بگونه صمحبت ورزیدن به پیامبر : ثالثاً

آنگونه که باعث تعظیم، توقیر، نصرت و یاری . بیش از محبت نفس خویش قرار گیردو حتی 

 . او و دفاع از او گردد

پس هر مسلمانی برای اینکه ایمانش صحیح باشد و شرط دوم توحید را تحقق بخشیده 

 صباشد، باید برای تحقق بخشیدن این امر مهم یعنی محبت و مهرورزیدن به پیامبر 
گوید محمد رسول خدا است چون  برای اینکه شهادتش پذیرفته شود که میو نیز . بکوشد

            ... : گفتند منافقین می

 .[1:املنافقون من اآلية] 

داند که تو فرستاده خدا  خداوند می ـدهیم که تو حتماً فرستادة خدا هستی  ما گواهی می»: یعنی

 .«منافقان در گفته خود دروغگو هستنددهد که  ولی خدا گواهی می ـهستی 

بینیم که شهادت آنان هیچ نفعی برایشان در بر نداشت، چون معنای شهادت را در  پس می

 . اند خود تحقق نبخشیده
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توان بوسیله آنها به حقیقت محبت عمل نمود،  در اینجا برخی از اموری را که می

گذاشته شده است عمل  صرای پیامبر آوریم تا بتوان بدینوسیله در قبال این حق که ب می

پیش گرفته شده  صای که بر علیه پیامبر  کننده نمود، و در برابر هجوم و حمالت گمراه

است جلوگیری کرد، و در برابر آن جان و مال و پدر و مادر و هر آنچه که داریم فدا کنیم؛ 

به این امر مهم جامه بلکه هر کس هر آنچه در توان دارد و به قدر امکان و توانایی خویش 

 : عمل بپوشد

دالیلی که بطور قطع نبوت او را ثابت  صتفکر نمودن در دالیل نبوت پیامبر  -1

 . باشد کنند که اصل آن هم قرآن می می

و  صکند بر وجوب اتباع و فرمانبرداری از پیامبر  یادگیری دالیلی که داللت می -2

 . دالیل قرآنی، سنت و اجماع: اقتداء به او از جمله

، و این صها بوسیله سنت پیامبر  آشنایی و آگاهی یافتن بر حفظ خداوند در قلب -3

شود  اند شناخته می امر هم در خالل زحمات بزرگی که اهل علم در طول تاریخ متحمل گشته

اند که  آوری نموده اند و به بهترین شیوه آن را جمع  که آنان صحیح و غلط را از هم جدا کرده

 . های پیشین به این ویژگی برتری یافته است ر میان تمام امتد صامت پیامبر 

ها و آن هم با یادآوری صفات پسندیده و زیبای او  اظهار محبت نمودن به او در دل -4

و خواندن شمایل و سجایای برگزیده او، و او تنها کسی است که تمام کماالت بشری را دارا 

 . باشد می

ک تک ما، زیرا او بود که دین خدا را بسوی یادآوری فضیلت و احسان او در حق ت -5

 . ما آورد و آن را تکمیل و تبلیغ نمود

به دنبال هر کار خیری، خواه دنیوی باشد و یا اخروی، بعد از فضل و سنت  -6

ایم، زیرا او  پروردگار، او است که ما را موفق گردانیده و بوسیله او است که متنعم گشته

 . را جزای خیر دهد آنگونه که شایسته پیامبری او است راهنمای ما بوده، پس خداوند او
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ترین کسی است بر امتش  یادآوری اینکه او مهربانترین، مهرورزترین و حریص -7

 [6:األحزاب من اآلية] ...      : فرماید آنگونه که خداوند می

 .«پیغمبر از خود مومنان نسبت به آنان اولویت بیشتری دارد»: یعنی

آگاهی بر آیات و احادیثی که مشعر بر فضل و عظمت و بزرگواری او نزد آشنایی و  -8

خداوند است، و نیز دال بر محبت ورزیدن خداوند و احترام و اکرام پروردگار برای پیامبر 

 . باشد می ص

محبت بورزیم،  صکند که به پیامبر  ملتزم بودن به دستور خداوند که ما را امر می  -9

لن يؤمن »: فرماید می صزیرا پیامبر . بر نفس خویش مقدم بداریمرا  صبلکه محبت پیامبر 

 .«أحدكم حتى أكون أحب إلي  من نفس  وولده ووالده والناس أمجعني

گردد مگر اینکه من را از نفس خویش، فرزندان،  ایمان هیچ کدام از شماها تکمیل نمی»: یعنی

 .«پدر و مادر و از همه مردم بیشتر دوست بدارد

هایش  و سنت صدهد که با پیامبر  ودن به فرمان خداوند که ما را دستور میملتزم ب  -11

           : فرماید مودبانه رفتار نماییم، خداوند می

 [.2 :احلجرات اآلية]             

مچنان اید، صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر مکنید، و ه ای کسانی که ایمان آورده»: یعنی

گویید، با او به آواز بلند سخن مگویید تا نادانسته اعمالتان بی اجر و ضایع  که با یکدیگر سخن می

 «.نشود

             : فرماید و باز می

 [   3 :احلجرات اآلية]       

اند که  کسانی. آورند آنان که صدای خود را نزد پیامبر خدا پایین نموده و آهسته بر می»: یعنی

ایشان آموزش سترگ و پاداش . خداوند دلهایشان را برای پرهیزگاری پاکیزه و ناب داشته است

 «.بزرگی دارند
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النور ]          : فرماید همچنین می

 .[63: من اآلية

( برای اجتماع و شرکت در کارهای مهم)دعوت پیغمبر را در میان خویش ( ای مومنان)»: یعنی

چرا که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت . )سان دعوت برخی از خود بشمار نیاوریدهم

 «.پروردگار است

 صدهد باید از پیامبر  فرمانبرداری و مطیع بودن برای فرمان خداوند که دستور می  -11
دفاع نمود و او را در برابر هر گونه اذیت و آزاری یاری و حمایت نمود و از انتساب هر 

   : فرماید به او امتناع و جلوگیری نمود؛ آنگونه که میگونه نقصی 

 [   9 :الفتح اآلية]       

تا به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید، و ( ایم ما محمد را به سوی شما مردمان فرستاده)»: یعنی

ه تسبیح و یاری کنید و او را بزرگ دارید و سحرگاهان و شامگاهان ب( با یاری دادن دینش)خدا را 

 .«تقدیسش بپردازید

و دور  صهمیشه و مدام نیت صادقانه داشتن و همواره برای یاری دادن پیامبر   -12

 . نمودن هر گونه گزندی از او آماده باشیم

دادن بهترین پاداش در آخرت برای کسانی که محبت پیامبر را به بهترین وجه در   -13

خواهد بود، بدلیل  صشت رفیق پیامبر ای که در به اند، بگونه عملکرد خویش نشان داده

دارم و او  من خدا و رسولش را دوست می: فرمایش خود حضرت در جواب کسی که گفت

 . اید شما با کسی خواهی بود که دوستش داشته: یعنی «أنت مع من أحببت»: فرمود

خصوصاً وقتی که از وی نام برده شود، و  صدرود و صلوات فرستادن بر پیامبر   -14

اذان، و در روز جمعه و در هر وقتی که مجال داشته باشید، زیرا پاداش بزرگی خواهد  بعد از

 . بر ما حق بزرگی دارد صداشت، و نیز پیامبر 
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و از احکام و دستوراتیکه در  صنامه پیامبر  خواندن و مرور کردن سیره و زندگی  -15

سعی کنیم آن را با زندگی  ای که صادر فرموده بهترین استفاده را ببریم، و هر حادثه و واقعه

 . خویش ربط داده و از آن الگو بگیریم

با خواندن احادیث صحیحی که اهل حدیث آن را تایید  صیادگیری سنت پیامبر   -16

نمودن در پی فهم صحیح این احادیث و حفظ تعالیم و  اند، و تالش و سعی و صحیح دانسته

ه از آن و عبادت کامل برای پروردگار و دستورات آن و یاد گرفتن اخالق پسندیده و بلندمرتب

 . فرمانبرداری بدون چون و چرا از پروردگار

 . به ترتیب اولویت صهای پیامبر  تبعیت و پیروی نمودن از تمامی سنت  -17

در مستحبات پافشاری نماییم، اگر برای یک بار هم  صدر اقتداء نمودن به پیامبر   -18

 . شده در زندگی خود آن را انجام دهیم

 . دوری جوییم صهای پیامبر  ز هر گونه استهزاء به سنتا  -19

 . در میان مردم صهای پیامبر  خوشحال شدن به شایع گشتن سنت  -21

در میان برخی  صهای پیامبر  ناراحت شدن و محزون گشتن با نادیده گرفتن سنت  -21

 . از مردم

 . هایش را نقد کند و یا سنت صورزی با هر منتقدی که بخواهد پیامبر  کینه  -22

اعم از همسران او و اوالد و فرزندانش و تقرب  صدوست داشتن اهل بیت پیامبر   -23

قرابت فامیلی دارند،  صجستن به خداوند بوسیله محبت ورزیدن به آنها، زیرا که با پیامبر 

و نیز بخاطر اسالم آوردنشان، و برای افراد گناهکار آنان درخواست هدایت را از خداوند 

خوشایندتر بوده است،  صدایت آنان از هدایت دیگران برای پیامبر طلب کنیم چون که ه

مهالً يا عباس إلسالمك : گوید می صبه عباس عموی پیامبر   همانگونه که عمر بن خطاب

يوم أسلمت كان أحب يل من إسالم اخلطاب، ومايل إال أين قد عرفت أن إسالمك كان أحب إىل رسول 

چه قدر خوشایند بود روزی که مسلمان شدی، حتی از  ای عباس من إسالم اخلطاب ص اهلل
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دانستم پیامبر  ایمان آوردن پدرم خطاب برایم خوشایندتر بود، و این بدان علت بود که می

 .با مسلمان شدن شما خیلی خوشحالتر خواهد شد تا با ایمان آوردن خطاب ص

هلل يف أهل أذكركم ا »: در مورد اهل بیتش که فرموده صعمل به وصیت پیامبر   -24

 .کنم در مورد اهل بیتم شما را سفارش می .«بيتي

و احترام گذاشتن به آنها و معتقد بودن به اینکه  صدوست داشتن اصحاب پیامبر   -25

اند برتری و فضل دارند چه از لحاظ علم و عمل، و  آنان بر تمام کسانی که بعد از آنها آمده

 .چه از لحاظ مکانت جایگاه و مکانت نزد خداوند

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

پیامبرانند، زیرا که علما وارثان انبیاء هستند، پس شایسته است که آنها را دوست داشت و این 

 . باشد بر امتش می صحق پیامبر 

 در مستواي خانواده و جامعه

 . صتربیت فرزندان بر محبت ورزیدن به پیامبر   -27

 . در همه احوال زندگی صتربیت فرزندان براساس اقتداء نمودن به پیامبر   -28

 . صداشتن کتاب درباره زندگی پیامبر   -29

 . صداشتن نوارهای حاوی زندگینامه پیامبر   -31

 . باشد صهای کارتونی که دارای منهج تربیتی پیامبر  پخش و ایجاد فیلم  -31

که همه افراد  صه سیره پیامبر اختصاص دادن یک درس و یا بیشتر در هفته ب  -32

 . خانواده از آن بهره ببرند

 . در رفتارش با همسر و خانواده صاقتدا نمودن مرد به پیامبر   -33

 . تشویق نمودن فرزندان به حفظ اذکار نبوی و تطبیق آن در زندگی  -34

تشویق کردن فرزندان به اختصاص دادن مقداری از مخارج روزانه برای تطبیق   -35

 .ز احادیث نبوی مانند کفالت یتیم، اطعام مساکین و کمک نمودن نیازمندانعملی برخی ا
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المؤمن کیس »: های حدیثی مانند المثل عادت دادن فرزندان برای بکارگیری ضرب  -36

 . «ال تعسروایسروا و»، «من من جحر مرتینال یلدغ المؤ»، «فطن

 . صبرگزاری مسابقات خانوادگی درباره زندگی و سیرة پیامبر   -37

براساس تطبیق مشروع و درست  صتعریف خانواده مسلمان بوسیله زندگی پیامبر   -38

 ... . صکه روزی در خانه پیامبر 

 در مستواي آموزش و پرورش و كارمندان آن

آموزان و دانشجویان در خالل ابراز  در دل و نفوس دانش صکاشتن محبت پیامبر   -39

 . بر امتش صحق پیامبر 

 . صها در زمینه زندگی پیامبر  انسبرگذاری سمینارها و کنفر  -41

های درسی برای گنجاندن درسی بنام  تشویق و وادار کردن مسئوالن تدوین کتاب  -41

 .های علوم انسانی در رشته صسیره پیامبر 

های غربی برای تحقیق و کنکاش  ای در دانشگاه تالش و کوشش برای ایجاد شاخه  -42

 . صدرباره زندگی و سیره پیامبر 

و وادار کردن محققین برای  صهای علمی دربارة سیرة پیامبر  تحقیق تشویق کردن  -43

 . هایی همچون مغازی و شمائل های سنت در زمینه نوشتن کتاب

ای که معرّف شخصیت  ای و دانشگاهی های مدرسه بر پا کردن نمایشگاها و برنامه  -44

 . با رعایت کردن نقشه جغرافیایی گسترش اسالم باشد صپیامبر 

های سیره و اهتمام ورزیدن به آن به  کان خاصی از کتابخانه به کتاباختصاص م  -45

 . صخاطر محبت ورزیدن به پیامبر 

های دانشگاهی درباره سیره نبوی که بتوان  کوشش برای ایجاد و نوشتن موسوعه  -46

 .های زنده دنیا بعنوان مرجع از آن استفاده نمود، و ترجمه آن به زبان
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رای دانشجویان در موضوعات مهم سیره نبوی و برگزاری مسابقات ساالنه ب  -47

 . بها برای آن اختصاص جوایز گران

هایی باشد که باعث  برگذاری اردوهای جوانان که در بر گیرنده مضامین و برنامه  -48

 . بشود صدر دلها و تعلق خاطر به سنت پیامبر  صایجاد محبت پیامبر 

اقتدا  صرانی که به پیامبر های آموزشی تخصصی برای پرورده رهب برگذاری دوره  -49

 .نمایند

 . در حد و مستوای ائمه، دعات و طالبان علم

و اینکه او براساس دین حنیفی مبعوث  صبیان خصایص دعوت و رسالت پیامبر   -51

گشته و اینکه اصل در دعوت او پافشاری بر هدایت همه مردم تا فقط پروردگار را پرستش 

 . نمایند

دم و هدایت همه قبایل، اقوام و ملل مختلف به این کوشش و تالش برای دعوت مر  -51

 . دین

 .های اخالقی و رفتاری چه قبل از رسالت و چه بعد از رسالت بیان صفات و ویژگی  -52

 . و اختصاص یافتن امتش به اسلوبی مناسب و خوب صبیان فضایل پیامبر   -53

 . ها و اصحابش نسبت به خانواده و همسایه صهای پیامبر  بیان موقف  -54

 . با دشمنانش اعم از اهل کتاب، مشرکین و منافقین صبیان چگونگی تعامل پیامبر   -55

  .هایش در زندگی روزمره خویش بیان منهج و روش  -56

 صاختصاص دادن خطبه دوم برای یادآوری بعضی از وقایع سیره و زندگی پیامبر   -57
 . و نیز بعضی اوقات باید خطبه را بطور کامل به این موضوع اختصاص داد

کند خصوصاً موقعی که در نماز  بحث می صمکث کردن بر آیاتی که درباره پیامبر   -58

 . شوند و برای مدت چند دقیقه بر آنها توجه و تفکر نمودن خوانده می

 . های حفظ احادیث نبوی همراه کالسهای حفظ قرآن در مساجد برگذاری کالس  -59
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و دعوت  صا سنت پیامبر تصحیح نظریات و مفاهیم اشتباه عامه مردم در ارتباط ب  -61

 .به تمسک به احادیث صحیح با اسلوبی صحیح و درست

کنند و اعالم  را می صیادآوری فتاوای علما درباره آنانیکه تنقیص شخصیت پیامبر   -61

 . اینکه واجب است با آنان قطع رابطه نموده و باید بغض آنان را به دل گرفت

شان و آن هم با بکار گرفتن تالش و کوشش برای برگرداندن مردم بسوی دین  -62

 . شود میسر می صهای دعوی پیامبر  روش

هشدار دادن به مردم و آگاه کردن آنان از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند   -63

غلو ننمایید و توضیح  صتلویزیون، رادیو و روزنامه و مجالت به اینکه در شخصیت پیامبر 

و ذکر احادیثی ( ال تغلوا فی دینکم: )دیثند حمان» کنند روی را نهی می آیاتی که غلو و زیاده

و توضیح اینکه « ال تطرونی کما أطرت النصاری ابن مریم»: اند مانند که در این باره آمده

 . صمحبت صادقانه عبارت است از تبعیت از پیامبر 

از مصادر و منابع دسته اول و  صوادار کردن مردم بر مطالعه کردن سیره پیامبر   -64

 . یین آنتوضیح و تب

و سیره او گفته  صبرداشتن و نابود کردن شبهات و اباطیلی که درباره پیامبر   -65

 . شود می

 . نامه نگارانزدر حد و مستوای روشنفکران وخبرنگاران و رو

های امتش بوسیله انتشار و یا ذکر آن در  و ویژگی صابراز شخصیت پیامبر   -66

 . های اعالمی و فرهنگی مناسبت

 . بشود صهر گونه موضوعی که باعث تنقیص شخصیت پیامبر انتشار ندادن   -67

گفته  صمقابله و رد وسایل اعالمی غربی و یهودی که بر ضد دین و پیامبر اسالم   -68

 . شود می

ای با افراد منصف غیر مسلمان درباره  های اعالمی و روزنامه برگزاری کنفرانس  -69

 . و رسالت او صشخصیت پیامبر 
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 . اند نوشته صصف غیر مسلمان درباره پیامبر انتشار آنچه افراد من  -71

و بیان  صهای فرهنگی برای ابراز منهج و سیره پیامبر  برگزاری اردوها و مناسبت  -71

 . برای هر زمان و مکانی سازگاری دارد صاینکه منهج پیامبر 

و اختصاص دادن جوایز  صآماده کردن مسابقات اعالمی در زمینه سیره پیامبر   -72

 . آنگرانبها برای 

  صنوشتن مقاالت و داستان و جزوات درباره پیامبر   -73

ای در روزنامه و  ها و مجالت تا اینکه جایگاه ویژه پیشنهاد دادن به مسئولین روزنامه  -74

بحث  صیا مجله خویش را به آیات و احادیثی اختصاص دهد که درباره شخصیت پیامبر 

ید آن را بر همه چیز مقدم شمرد واجب است و با صکنند و بیان اینکه محبت پیامبر  می

 . حتی بر نفس خویش

 صای تا برنامه خاصی را به سیره پیامبر  های ماهواره پیشنهاد دادن به مدیران کانال  -75
اختصاص دهند و در آن بیان شود که چگونه با همسران، فرزندان، اصحاب و حتی دشمنانش 

 . او بحث شودهای رفتاری  کرد و نیز درباره صفات و ویژگی رفتار می

به  صهای تبلیغاتی برای ایجاد نوارهای تبلیغی از زندگی پیامبر  تشویق موسسه  -76

 . ای و مناسب شیوه کامالً حرفه

های کارتونی  های تلویزیونی برای ایجاد و پخش فیلم تشویق و وادار کردن شبکه  -77

ای زندگی ه و برخی از داستان صبرای کودک و نوجوان که حاوی زندگی و سیره پیامبر 

 . باشد می صپیامبر 

 . های خیریه و تبلیغاتی در حد و مستوای موسسه

 . صهایی برای حمل پرچم یاری و نصرت پیامبر  ها و گروه ایجاد انجمن  -78

المللی کتاب  های کشوری و یا بین ها و همایش هایی در نمایشگاه اختصاص غرفه  -79

 . صبه شخصیت پیامبر برای عرضه نوارهای ویدئویی و نوارهای کاست مربوط 

 . صهایی دائمی برای توزیع نوارهای گوناگون مربوط به پیامبر  اختصاص مکان  -81
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اختصاص جایزه گرانبها و قابل توجه به کسانی که بیشترین خدمت را در زمینه   -81

های بزرگ مرتبه در  و مراسم بزرگداشت از شخصیت ،سنت و سیره نبوی انجام داده باشند

 . ها این زمینه

های زنده دنیا و انتشار آن در تمام  های سیره به زبان ایجاد انتشاراتی کتاب  -82

 . ها های عمومی و دانشگاه ها و کتابخانه کتابفروشی

ای که مربوط به سیره نبوی و تعالیم دین باشد و تمام  انتشار مجله و یا گاهنامه  -83

 . های امت اسالمی را بیان کند صفات و ویژگی

از طریق  صی برای کمک در راه نصرت و یاری رسول اهلل های اختصاص صندوق  -84

 ... .ای و  های ماهواره تالیف و ترجمه و ایجاد کانال

هایی که برای ابراز محاسن این دین و دیدگاه اسالم درباره  ها و انجمن ایجاد کانون  -85

 . انبیاء و محبت و احترامی که در دین اسالم نسبت به آنان وجود دارد فعالیت نمایند

 . اهتمام بورزد صهایی که به سیره پیامبر  ایجاد مواقع و مکان  -86

آمیز با غیر مسلمانان و دعوت از آنان برای  مشارکت نمودن در گفتگوهای مسالمت  -87

 . و دین اسالم صتحقیق و تفحص درباره شخصیت پیامبر 

بوسیله شوند،  های الکترونی را که به پایگاههای اینترنتی مخصوص فرستاده می نامه  -88

 .احادیث و مواعظ نبوی مزین نمائیم

و  صهای الکترونی هر چند مدت درباره شخصیت پیامبر  آماده کردن نشریه  -89

 . دعوت او، خصوصاً در مناسبات و رویدادهای پیش آمده

ها درباره  ها و یا کنفرانس آمیزی از کتاب های مشهور و تحریک ر سایتداعالن   -91

 . صشخصیت پیامبر 

 هاي اسالمی ثروتمندان و دولتدر مستواي 

 . باشد های دعوی که مربوط به سیره نبوی می کمک و پشتیبانی کردن تمام فعالیت  -91
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 . باشند می صچاپ پوسترهایی که در برگیرنده احادیث و مواعظ پیامبر   -92

ای و رادیو و مجالتی که از اسالم و پیامبر  های ماهواره اندازی شبکه مشارکت در راه  -93

 . کنند مخصوصاً با لغات زنده دنیا و باالخص زبان انگلیسی بحث می ص

های بیگانه و غیر اسالمی برای تبلیغات اصول و مفاهیم  اجاره کردن دقایقی از شبکه  -94

 . صارزشمند اسالم و پیامبر 

های مختلف سیره نبوی و ترجمه  ایجاد مراکز متخصص برای بحث و بررسی جنبه  -95

 . های زنده دنیا آن به زبان

 . صهای مخصوص به سیره نبوی و فرهنگ و تراث نبوی  کتابخانهو  ها هوزایجاد م  -96

 .صهای انترنتی مخصوص به سیره وسنت نبوی  ایجاد سایت  -97

ها و نوارهای مخصوص که در بر گیرنده محاسن دین اسالم و  چاپ و نشر کتاب  -98

 . یسیهای زنده مانند انگل باشد مخصوصاً با زبان صاخالق و شمائل پیامبر 

 .ورزند مشارکت و کمک کردن در مسابقات دعوی که به سیره نبوی اهتمام می  -99

کنیم تا آن را نوشته و برای ما به آدرس زیر ارسال  شماره صد را به شما واگذار می

 . فرمایید

باشد پیامبرمان  برادر و خواهر مسلمان بر همه ما واجب است به هر اندازه که در توان می

خود را کمک و یاری نماییم و به همین خاطر این یادآوری را آماده و چاپ پیشوا و حبیب 

  .ای وجود نداشته باشد هیچ یک از ما عذر و بهانهکردیم تا برای 

پس باید همه ما برای نشر و توزیع آن بکوشیم، و خانواده و عموم مردم را به آن دعوت 

های  های تلفنی و یا نامه تماس نمائیم خواه در مجالس و مراسمات خانوادگی باشد و یا

 . صالکترونی و غیره برای نصرت و یاری رسول اهلل 
 .انجمن جهانی نصرت خاتم االنبیاء: تهیه و تنظیم

 http: // www. Icsfp. Com / ar: آدرس اینترنتی
 /اسحاق دبیری: ترجمه

 


