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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 52/9/99   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( دهم     جلسه )  حج    مبارهک   سوره          

 

 اولش بسم اهلل بگویید تا ابتر نماند. خواهید انجام دهیدمیکه هرکاری 

دهیم ، بقای هر کاری که انجام میدهدیاد میبه ما شود. این حرف کشیده باید به دوامی کنیممیکه ظاهرا هر کاری 

 باشد.ی را اراده کنیم، هر چند جزئ

 .ی عنایت فرمائیدمان جدی باشد و ابتر نباشد صلواتکه نشستبرای این

برای به همین خاطر  .شودود ابتر نیست. این امر باعث افزایش روحیه ستایش میشهر کاری که با الحمدهلل شروع می

 .بفرستید که در این جلسه به مقام حمد دست پیدا کنیم صلواتاین

 توان صلوات فرستاد. این حرف اول و آخر ما بود.آسمانی است. به جای حمد و تسبیح میصلوات معادل اذکار 

*** 

 (1ءٌ عَظِيمٌ)  يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شىَ  

را شروع ، همت و عمل های خود استفاده کنندکه از قدرت تفکر و داشتهبدون این ها آید انسانوقتی جایی زلزله می

 کنند.می

 کند.خواهد ما عمل کنیم  و به همین خاطر با زلزله شروع میمیمبارکه خدا در این سوره 

از سستی و تنبلی  بالفاصله به عمل تبدیل شود تاحکایت زلزله، حکایت فعال شدن عزم و توجه به صورتی است که 

 دست برداریم.

 وضعیت خود را از آنچه هست تغییر دهد. آفت نوع بشر این است که حاضر نیست
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ی و دفعی تبتواند برطرف کند. اگر در یک عملیات ضرهایش را نمیاگر این عزم شکوفا نشود، هیچکدام از عیب

 خود را اصالح کند. تواندنمیدیگر  نتواند خود را اصالح نماید

که داشتند این موضوع را از روایات  ایترک یک صفت، تدریجی نیست. حضرت امام خمینی)ره( با هوش معنوی

 یافتند.

و دیگر مرحله دوم، ، . مرحله اول فهمیدهگوییم حاال بگذار بفهمیم ! حاال بذار..آید نمیمثل وقتی که زلزله می

 کند.دهد و فرار میبیند عکس العمل نشان میکه خطر را میمرحله سوم ندارد. همین

 ندارد.ریزی منافات این امر با برنامه

 ناه کبیره است.اصرار بر گناهان صغیره خودش گ

فشانی منزل اگر نسبت به این بحث، تفکرمان را جمع وجور کنیم، به قول شهید آوینی، مثل کسی که در باالی آتش

-می ،کندآید زندگی نمیطمأنینه که حاال امروز و فردا میآرامش و  اصال باکند، گزیند، مضطرانه زندگی میمی

 م.شوی

-هر لحظه ممکن است شرایط تغییر کرده و توفیق عمل از دستش برود. کتاب میاطمینان به دنیا چیز خوبی نیست. 

 امکان دارد فردایی در کار نباشد. خواهد بخواند زود بخواند و به تاخیر نیندازد.

 در کار خوب ممکن است تدریج و استمرار وجود داشته باشد. 

 .به تدریج کمک کردنو  دفعه کمک کردن... یک باتدبیر باشد،تواند کمک به یک نفر می

 د.، تا قوه قصد و عزم انسان فعال گردها یاد شدههای مختلفی در سوره مبارکه حج از آنانسان

 

 (62ينَ وَ الْقَائمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ)لِلطَّائفِ   وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِابْرَاهِيمَ مَكاَنَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بىِ شَيًْا وَ طَهِّرْ بَيْتىِ 

 (62عَمِيقٍ)   فَجّ    ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كلُ   كُلّ  يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلىَ   وَ أَذِّن فىِ النَّاسِ بِالحَْجّ

 (62مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ فَكلُُواْ مِنهَْا وَ أَطْعِمُواْ الْبَائسَ الْفَقِيرَ)  لىَلِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فىِ أَيَّامٍ مَّعْلُومَتٍ عَ
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دهد زیرا در یک بازه زمانی، الگوی های قبلی انسان را تغییر میها ایجاد عزم جدی است. مناسک عادتکار منسک 

 کند.خاصی در زندگی انسان ایجاد می

 در حج است. علیهم السالمرین حالت رزق و ... از نظر اهل بیت ترحمت و وسیع ترین حالتعام

 دانیم!کنند نمیچه منافعی نهفته است و چه قسمت می صلی اهلل علیه وآلهکه در بحث حج و زیارت قبر نبی این

مناقع آن را بشناسیم. هر چه به به دالیل مختلفی امکان دارد از منسکی محروم باشیم اما باید ساختار آن را بدانیم و 

 توانیم منافع آن را دریافت کنیم.طور طبیعی منافع منسکی را بدانیم، هر چند محروم باشیم می

 

 (43إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ)   مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكمُ  أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلىَ   وَ لِكُلّ

 افتد؟در منسک چه اتفاقی می

 ،کنیدباز گردید آدمی پیدا کنید که بتوانید روی تشخیص او حساب ، در هر کوی و برزن مییک موقع در جامعه

 مثل شرایط االن ما.

 پدر باالی سرش نیست. سرپرست و پدر ظاهری دارد.یتیم است یعنی  گوییم جامعه اصطالحاًالبته ما می

 .دار والیت است()پدر به کسی میگوییم که عهده

-بیان میهای مخبت را ویژگی 53آیه ) گویند.می« مُخبِت»کرد، باز توان روی آنها حساب که میدر قرآن به کسانی

 .(کند

 در جامعه، چنین کسانی نباشند خوب نیست.که اینها اتکا کرد. ما باید به سمتی برویم که بشود به آدم

 شود.شود، مادر میآید پدر میبچه در منسک میکار مناسک، پدرپروری است. 

 به او اتکا کرد. شودمقام پدر و مادر یکی است. االن می

 قصد مناسک، مانور پدرپروری است.

 (43ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)الْمُقِيمِى الصَّلَوةِ وَ ممِّ مْ وَمَا أَصَابهَ  الصَّابرِينَ عَلىَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَ 
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 های مخبت:ويژگی

 قُلُوبُهُم وَجِلَتْ . إِذَاذُکِرَاللَّه1ُ

 .شود)ترس درونی(فهمد ذکر خدا جایی هست، سست میهمین که می نسبت به ذکر خدا حساس است. 

 توانی ببینی.های این ترس را در چهره او هم میبیرونی هم دارد. جلوهوجلت، بروز 

 مْمَاأَصَابهُ  عَلىَ ینَوَالصَّابرِ. 2

خواهد یعنی از یک طرف در برابر ذکر خدا حساس است از ها پوست کلفت است. خداوند ضد مینسبت به مصیبت

 جمع اضداد هستند( السالمعلیه ، محکم است)امیرالمومنین طرف دیگر در برابر مشکالت

 .مُقِیمِالصَّلَوة5ِ

 کند که برای اقامه نماز طرح و فکر هم دارد.نه تنها خودش، نماز را اقامه و اجرا می

 .فکر دارد که خانواده، محله و شهرش را نمازخوان بار بیاورد

 .یُنفِقُون4

 کند.  سرمایه گذاری میها پر کردن شکاف برایهایی که خدا داده، شکافهای جامعه را تشخیص و با توجه به توان

شود. نیاز د میشود، طفل متولتواند؛ چون وقتی متولد میاگر جامعه بخواهد به سمت فالح برود بدون سرپرست نمی

 تر است.ای جلوتر از او هستند و او یک پله پایینوری است تا همیشه؛ چون همیشه عدهبه پدر ضر

 کند که به ذکر خدا حساس باشد، ظهور بیرونی داشته باشد.پیدا می ترتیب آیه مهم است. طهارتی

 در آن هست.«  وجلت»خواهد حضوری را به ما بفهماند که د میکنمطرح میرا اگر بحث مناسک 

حرف حالت روند با خشوع فرق دارد. شبیه آن در تلویزیون خیلی دیده شده، افرادی که پیش رهبری می« وجلت»

 گیرد.شود. حالت ترس نیست؛ اما ابهتش او را میت عادی خارج میشان از حالزدن

 روی همین محورها سوار شده که ذکر در شما فعال شود.آیات از این به بعد خیلی جالب است. 
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هایی که به ه انسان را به شدت در برابر سختیتوجه به این نکت "دافع عن الذین آمنوایُ انَّ اهللَ"صبر در شما فعال شود

 کند.رسد مقاوم میاو می

 حتما امام مخبت است اما جامعه به یک امام و تعداد زیادی مخبت احتیاج دارد.. مخبتین، شبکه اتصال به امام هستند.

 میتوانید بروید منسک، برنامه ریزی کنید و مخبت شوید و برگردید.

 قضا شود. نه آنقدر باال که مثل نماز ای از منسک نبرد ومهم است نه آنقدر پایین که بهره سن رفتن به منسک

 سالگی سن مناسبی است. 43و  44تا  22و  22بین 

 گذاشت! توان اسم فرد را به معنایی که گفته شد، پدربعد از این سن دیگر نمی

کنیم برای رفتن به منسک، برای همین است تا افرادی که میل به حج در اینکه در این جلسات، مرتب اصرار می

 نیست یا نرفته اند، آرزو کنند و بخواهند و دلشان تکان بخورد.دلشان 

 

دِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ نَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لهَّإِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ ال   حَقّ خْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيرْالَّذِينَ أُ 

 (34اجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ)وَ مَسَ

ممکن است االن به دلیل حرف زدن درباره خدا، کسی ما را از شهرمان بیرون نکند و متعرض ما نشود؛ اما باید بدانیم 

تان هم کردند نگویید به خاطر حفظ جانم، ال اله اال اهلل ینقدر ارزش دارد که اگر بیرونکلمه توحید و الاله اال اهلل ا

 نگویم.

کنند؛ حاال مجانی کارکردن، از از شهر بیرونت نمی زنیوقتی از خدا و قرآن حرف میباید خدا را شکر کنی که 

 خواب خود زدن و ... که تبعات ناچیزی است.

امام که یک کنی سالگی و ... . تعجب نمی 22سالگی، بعضی 24بال اسثناء شهید شدند بعضی  شان،همه علیهم السالم ائمه

یدش کردند چون . همه عمرش را در زندان بوده اما شهاستشده! این یعنی حضور موثر داشته در این سن شهید

 . و ... است، با بیرون مکاتبه داشتهفهمیدند یار داشته

ن متفاوت بوده که خود ایشان آسایش نگذاشتند. سبک عملیات شان،م برای دشمنانداهیچک علیهم السالماهل بیت 

 ای دارد.تفاوت هم برای ما نکات آموزنده
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 کند که آن مقام فعلش نیز خواستنی است. شود، مقام فعلی پیدا میانسانی که مخبت می

چون ان شود، برای شما قابل اتکاست. که در همه وجودش این خداترسی نمایاگر یک نفر آنقدر خداترس شود 

گیرد و همین باعث ایجاد بلکه منفعت الهی را درنظر میگیرد؛ د، منفعت شخصی را در نظر نمیزنوقتی حرف می

 شود.اعتماد به وی می

 آور است.خواهد، اين، خودش اطميناناگر فهميديم كسی، ما را برای خدا می

های صابر منفعت مشورت با انسانکه در این حالت  کندبه خاطر ترس تغییر میآید تصمیماتی ها پیش مییلی وقتخ

 .)انسان صابر کسی است که پشتکار، تحول و تحلیل دارد(کند.دارد چون ترسش را تحمیل نمی

 .صبر، ویژگی اتکا است

 کند.های خود را در مشورت ابراز میکسی که صبر نداشته باشد نقطه ضعف

حفر شناس  شناسد.های اجتماعی را میها و شکافانفاق، تشخیص اجتماعی قوی دارد و سوراخانسان صابر در 

 است.

 

 (31أُمُورِ)اْ عَنِ الْمُنكَرِ وَ لِلَّهِ عَقِبَةُ الْالَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فىِ الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّكَوةَ وَ أَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْ 

 کنید.که دارید به وسیله حج، رهبر تعیین میاجتماعی است. مثل این آیه شدیداً

 کند.هم همین حرف را به بیان دیگری تکرار می 34و  35آیات 

 است.د. اگر نشد یعنی چیزی متوجه نشدهشوها بیچاره میخواند، بعضی وقتآدم وقتی قرآن می

 

كِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ وَ ا يُلْقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يحُإِلَّا إِذَا تَمَنىَّ أَلْقَى الشَّيْطَنُ فىِ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَ    وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَ لَا نَبىِ 

 (36اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

 علیهم السالم گوید اغلب انبیاءمی 34که یکسری نبی و رسول فرستاده و بعد در آیه  کندجا اشاره میوند در اینخدا

 کشته شدند.
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 استهزاء، طرد، تکذیب و کشته شدند. ،خدا رسول و نبی فرستاده که نوعا هم

 :کندکه کشته شدند را اینگونه عنوان می ئیخداوند داستان انبیا

 ها کرد.خوبی داشتند، شیطان القاء کرد و چوب، الی چرخ اینهای آمدند، افق علیهم السالم این انبیاء

 خدا آنچه شیطان القاءکرد را نسخ نمود.

خدا نظرش این  که ناکام مانده شیطان است.طرد شده اما از نظر خداوند آن صلی اهلل علیه و آلهگوید که پیامبرظاهر آیه می

 . استاست که شیطان نسخ شده یعنی نه تنها کاری پیش نرفته که حتی إحکام آیات بیشتر هم شده

 بگیریم چیست؟مطلب باید از این  در سی که

 ها طبیعی است.کنند و... همه اینات میکنند، شکنجهر بیرونت میهشوی، از شبه معرکه جهاد که وارد می

 شود گرچه االن داری میروی زندان!!!!تر میتواند بکند و حرکت تو قویتو هیچ القایی نمی اما شیطان در مسیر حق

 

 (33صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)  ىَنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلوَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَ إِ 

 تا ظرف وجود انسان چه باشد...

تواند برای تو فتنه شده و به ظلم و شقاق بعید تبدیل شود.)شقاق یعنی فاصله گرفتن می صلی اهلل علیه و آلههمان بالی پیامبر

 .از فطرت و انسانیت(

 الْحَقُّ أَنَّهُ»د: فرمایبیند که امام میهمان وقت میبیند، می کربالدر را  علیه السالم شهادت اباعبداهللانسان همان موقع که  

 « قُلُوبُهُم لَهُ فَتُخْبِتَ بِهِ فَیُؤْمِنُواْ رَّبِّکَ مِن

 سالم اهلل حضرت زینبکه کند. این آیات بیانگر سرّ صبر جمیلی است بعضی آیات در قرآن، واقعا آدم را بیچاره می

 داشت.

 است. 34، سرّش آیه «مارایت اال جمیال»تواند بگوید بیند و میمیکه این مصائب را این

 کأنّه سوره حج ، سوره جهاد است.
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 (33تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ)  وَ لَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فىِ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتىَ 

 (32لَّهِ يحَْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فىِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ)الْمُلْكُ يَوْمَئذٍ لِّ

 (32وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَ كَذَّبُواْ بَِايَتِنَا فَأُوْلَئكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)

 (32وْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيرُْ الرَّازِقِينَ)وَ الَّذِينَ هَاجَرُواْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَ

 (35لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ)

 (24لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)ذَالِكَ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ 

 (21ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فىِ النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فىِ الَّيْلِ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ)

 (26الْكَبِيرُ)    هِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلىِذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ

کنند این است که آیاتی که دارای مضمون خاصی در خواص آیات  مطرح میره هایی که آیت اهلل بهجت از مناط

 کنند.است، خواص آن مضمون را اعطا می

کنند؛ در زمانی که است که دیگران بر انسان تحمیل میاین آیات، آیات صبر پیدا کردن در مواجهه با مشکالتی 

 انسان در مسیر  خدا در حال انجام دادن کاری است.

 را بخواند. 06تا  32 آیات شریفه بویژه ،اش را شکنجه کردند و ... این آیاتاش کردند، خانوادهاگر زندانی

 کنیم.قدرت پیدا میدهد. همان موقع این آیات، آیات توحیدی است و به ما صبر می

 کند.این آیات را نگاه کنیم هم کفایت می

 

 (24أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مخُْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) 

 شنود. حس کسی است که در حال شکنجه شدن است و آن را می ،حس این آیه

 ل هجرت است.حس در حا

 خدا  را بخواند. د، او چطور بایدزنهای هجرت را دارد؛ خدا با او چگونه حرف میاین آدم، سختی
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 (23الْحَمِيدُ)    لَّهُ مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فىِ الْأَرْضِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنىِ 

گریه آنها نه از ترس . کردندگویند آنها گریه می؛ میخوانندشدند؛ میمومنینی که شهید میهایی که درباره داستان

 خواندن این آیات بود. به دلیلبلکه 

 

نِهِ إِنَّ اللَّهَ اءَ أَن تَقَعَ عَلىَ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكمُ مَّا فىِ الْأَرْضِ وَ الْفُلْكَ تجَْرِى فىِ الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ يُمْسِكُ السَّمَ 

 (23بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ)

 (22وَ هُوَ الَّذِى أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يحُْيِيكُمْ إِنَّ الْانسَانَ لَكَفُورٌ)

خواهند با مردم وقتی در صحنه کارزار هستند و می علیه السالم خواست بدانم امام حسینهمیش از خیلی قبل، دلم می

 کنند.گذرد و درباره مردم چه فکری میبجنگند در دلشان چه می

 های نهفته امام در صحنه مبارزه است. ها حرفخواندند؛ اینت را حضرت میااین آی

 به فکر فرار باشد و ... اما او اینطور نیست. و آخ، :آید؛ او قاعدتا باید بگویدروبرویش  شمشیر می

دهد. شاهکار انقالبی را در حین مبارزه و در حین وارد آوردن ضربات نشان میاین آیات، پشت صحنه یک زندگی 

 است.

 افتد!ها یاد این موضوعات میمعجزه است شکی نیست؛ اما آن آدم چقدر معجزه است که در آن لحظهکه قران این

 

 (22لَكَفُورٌ)وَ هُوَ الَّذِى أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يحُيِيكُمْ إِنَّ الْانسَانَ 

 (22هُدًى مُّسْتَقِيمٍ)  رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىَ  أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فىِ الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلىَ   لِّكُلّ

 (22وَ إِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ)

 ه یعنی با تو مقابله کردند. که دعوای لفظی با تو کردند بلکست منظور از جدال این نی 02
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 (25اللَّهُ يحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ)

 (24عَلىَ اللَّهِ يَسِيرٌ)أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فىِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فىِ كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ 

 (21م بِهِ عِلْمٌ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ)هِ سُلْطَانًا وَ مَا لَيْسَ لهَلْ بِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنزَّوَ يَعْبُدُونَ مِ

 دهد.تان را نشان میصحنه کارزار و طرف مقابل

 

ونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا قُلْ أَ فَأُنَبِّئُكُم عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فىِ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَرَ يَكاَدُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُ  وَ إِذَا تُتْلىَ 

 (26فَرُواْ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ)النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَ   بِشَرٍّ مِّن ذَالِكمُ

 شود! خیلی آیه جالبی است.تصویرسازی این آیه را ببین. آنچه گفتیم برایت شفاف می

شاءاهلل خداوند توفیق دهد از زندگی عافیت طلبانه و اسالم عافیت ، خارج و به اسالم هجرت و اسالم جهاد وارد ان

 شویم و حرکت کنیم.

 خیلی ارزش دارد.   ،گفتن «ربنااهلل»

 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


