
 سوره واقعه

 .دارد آیِ 69 ٍ  هكی كِ دارد ًام ٍاقعِ قرآى سَرُ ضطویي ٍ پٌجاُ

 هی ًَضتِ ًوایذ قرائت را سَرُ ایي كس ّر: ضذُ رٍایت ٍسلن ٍآلِ علیِ اهلل صلی اسالم گراهی رسَل از

 1.ًیست غافالى گرٍُ از اٍ كِ ضَد

 اهلل رسَل ضذى پیر اسثاب از ٍ است آهذُ آى در آى احَال ٍ قیاهت اخثار كِ است ّایی سَرُ از سَرُ ایي

 در ضذیذ؟ پیر زٍد ایٌقذر چرا: پرسیذ خذا رسَل از هردی: گَیذ هی عثاس اتي. است آّلِ ٍ علیِ اهلل صلی

 2.است كردُ پیر هرا ًثا هرسالت، ٍاقعِ، َّد، ّای سَرُ: فرهَد جَاب

 

 حالی در كٌذ قرائت را ٍاقعِ سَرُ خَاب از پیص ضة ّر كس ّر: ضذُ رٍایت السالم علیِ تاقر اهام از

 3.درخطذ هی چْاردّن ضة هاُ هاًٌذ اش چْرُ كِ كٌذ هی دیذار را خذاًٍذ

 .كٌذ قرائت را ٍاقعِ سَرُ است هطتاق آى ّای ٍیژگی ٍ تْطت تِ كس ّر: فرهَدًذ السالم علیِ صادق اهام

 تذارد دٍست را ٍی خذاًٍذ تخَاًذ را ٍاقعِ سَرُ جوعِ ضة ّر در كس ّر: فرهَدًذ السالم علیِ صادق اهام

 ٍ ًثیٌذ دستی تٌگ ٍ تذتختی دًیا ایي در عورش طَل در ٍ اًذازد هردم ّوِ دل در را اٍ دٍستی ًیس ٍ

 خصَصیتی سَرُ ایي ٍ تاضذ السالم علیِ اهیرالوؤهٌیي ّوذهاى از ٍ ًرسذ اٍ تِ دًیا آسیثْای از آسیثی

 .ًیستٌذ ضریك آى در ٍی تا دیگراى كِ دارد السالم علیِ اهیرالوؤهٌیي تِ ًسثت

 سَرُ تركات ٍ آثار 

 تٌگذستی ٍ فقر رفع(1

 ٍ علیِ اهلل صلی خذا رسَل.رسذ ًوی اٍ تِ گرفتاری ٍ تٌگذستی ّیچ تخَاًذ ضة ّر را ٍاقعِ سَرُ كس ّر

 5.است كٌٌذُ ًیاز تی سَرُ آى زیرا دّیذ یاد زًاًتاى تِ را ٍاقعِ سَرُ: اًذ فرهَدُ ٍسلن آلِ

 صلی خذا رسَل تسرگَار صحاتی هسعَد تي عثذاهلل: است آهذُ هسعَد تي عثذاهلل درتارُ جالثی داستاى در

 اٍ چْرُ در ًگراًی ٍ ًاراحت ٍ رفت اٍ دیذار تِ عفاى، تي عثواى ، ٍقت خلیفِ. ضذ تیوار ٍسلن ٍآلِ علیِ اهلل

 كٌی؟ هی ًالِ ٍ آُ ٍ ًاراحتی چرا: پرسیذ اٍ از دیذ

 را، خذاًٍذ رحوت: گفت خَاّی؟ هی چِ: پرسیذ. گٌاّكارم: گفت

 .است كردُ تیوار هرا حقیقی طثیة: گفت داری؟ پسضك تِ ًیاز آیا: پرسیذ

 .ًذارم ًیازی اكٌَى ٍ ًذادی داضتن ًیاز كِ زهاى آى: گفت تكٌن؟ تَ تِ هالی كوك خَاّی هی آیا: پرسیذ

 ام گفتِ ایطاى تِ چَى. ًذارًذ ًیازی آًْا: گفت هسعَد اتي. تاضذ دختراًت ترای دّن هی پَل: گفت عثواى

 .ضذ ًخَاٌّذ ًیازهٌذ گاُ ّیچ كِ ًوایٌذ قرائت را ٍقعِ سَرُ ّوَارُ كِ


