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واجب نصرة احلبيب ﷺ
 .7تخصيص زاويا في الصحف اليومية والمجالت ُيب َّين فيها اآليات واألحاديث التي تدل على وجوب محبتهﷺ.
 .8حث مؤسسات اإلنتاج اإلعالمي والقنوات الفضائية واألرضية على إنتاج برامج وأشرطة فيديو خاصة بسيرة الرسول ﷺ
ومعامالته ،وذلك بطريقة احترافية وجذابة.

نصرة الحبيب ﷺ على مستوى الحكومات اإلسالمية

نصرة الحبيب ﷺ على مستوى األغنياء والمؤسسات الخيرية

 .1إصدار مجلة شهرية أو نشرة دورية خاصة بالنبي ﷺ تهتم بسيرته ﷺ ،وتبرز تعاليمه ومواقفه ﷺ من أعدائه وكيفية تعامله
معهم.
 .2ترجمة كتب السيرة النبوية بلغات متعددة للتعريف بسنته ودعوته ﷺ في أصقاع األرض قاطبة.
 .3إنشاء مؤتمرات إسالمية عالمية توضح سماحة ويسر دعوته ﷺ ،وأن ما يوجه ضده ﷺ من قبيل الكذب واالفتراء.
 .4تخصيص أماكن في المعارض والمؤتمرات لعرض الكتب واألشرطة المرئية والمسموعة والمطويات التي تبرز خصائص
الرسالة المحمدية.
َ .5ت َبنِي طباعة كتب السيرة النبوية باللغات األجنبية وتوزيعها حول العالم.
 .6تخصيص صناديق تبرع لتمويل حمالت نصرة الرسول ﷺ .
 .7استئجار بعض الدقائق في القنوات الغربية لعرض أطروحات عن اإلسالم وعن الحبيب ﷺ .

نصرة الحبيب ﷺ على مستوى العاملين بشبكة اإلنترنت

 .1إنشاء المواقع أو المنتديات التي تتناول سيرة الرسول ﷺ وإبراز محاسن الدين الذي جاء به.
 .2إعداد ونشر أقراص إلكترونية تبين شخصية الرسول ﷺ وتعرف بشمائله وسجاياه الشريفة.
 .3نشر سنته ﷺ والتعريف بهديه من خالل الرسائل اإللكترونية التي تحتوي األحاديث والمواعظ النبوية.
 .4إرسال آالف الرسائل اإللكترونية الرصينة والقوية إلى المنظمات والجامعات الغربية التي ترد وتستنكر التطاول ومحاولة
االستهزاء بنبي اإلسالم ومقام النبوة الرفيع ،والرفض القاطع لتلك المحاوالت.
 .5تذييل الرسائل اإللكترونية المرسلة إلى القوائم البريدية غير اإلسالمية ببعض األحاديث والمواعظ النبوية.
 .6التعريف بشخصية النبي محمد ﷺ من خالل رسائل مترجمة للغات الغربية ،وإرسال هذه الرسائل للقوائم البريدية غير
العربية ،ونشرها في المنتديات األجنبية.
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 .1إرسال بعثات دولية من العلماء والدعاة إلى دول الغرب لنشر اإلسالم والتعريف بالنبي ﷺ ودعوته وأخالقه.
 .2دعم النشاطات الدعوية المتعلقة بالسيرة النبوية الشريفة.
ُعرف بالنبي ﷺ وبحقوقه ،ويراعى في صياغتها معالجة اإلشكاالت الموجودة في الفكر
 .3طباعة الكتب والملصقات التي ت ِّ
الغربي.
 .4المساهمة في إنشاء القنوات الفضائية واإلذاعات والمجالت التي تتحدث عن اإلسالم وعن دعوته ﷺ بمختلف اللغات.
 .5إنشاء مراكز متخصصة لبحوث ودراسات السيرة والترجمة إلى اللغات العالمية.
 .6إنشاء متاحف ومكتبات متخصصة في السيرة والتراث النبوي.
 .7إنشاء مواقع على اإلنترنت متخصصة في السيرة والسنة النبوية.
 .8طباعة ونشر الكتب واألشرطة والبرامج التي تبرز محاسن الدين وخاصة باللغات األجنبية.
 .9دعم المسابقات الدعوية التي تهتم بالسيرة النبوية.
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