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بازگويي خاطرات  
اقاي محمد عرب



( پايگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )به گزارش رهیافتگان 

در نوجواني به آمريکا مي رود و با فرهنگ آنجا بزرگ مي شود، از ايراني بودن و آداب و « محمد عرب»

هیچ چیز ممنوعي براي او وجود ندارد و کامال يک . رسوم آن تنها يک اسم و فامیل براي او باقي مي ماند

اين همه داستان زندگي محمد در .زندگي آمريکايي با همه استانداردهاي غیر اخالقیش را اداره مي کند

او مي گويد که . ماجرا ادامه دارد. هر روز کافه و باري جديد، لذتي جديد و گناهي جديد: آمريکاست

حتي ديگر لذت هاي الس وگاس هم او را راضي نمي کرده و تصمیم مي گیرد در کارناوال برزيل شرکت 

خواهرش به رسم ايراني ها قرآن را برمي دارد و محمد را از زير . به خانه مي رود تا خداحافظي کند. کند

معلوم نیست که چرا آن قرآن همراه محمد در سفر ! آن رد مي کند تا سفر معصیتش به سالمت بگذرد

محمد به هتل مي رسد و تصمیم . يک اتفاق و يا تقدير الهي همه چیز را پیش مي برد. برزيل مي شود

صفحه اول را . مي گیرد چند خطي از کتاب را بخواند تا خوابش ببرد و بعد از آن راهي کارناوال شود

محمد راهي . هم چیز عوض مي شود. مي خواند و به صفحه دوم مي رسد و چهارستون بدنش مي لرزد

.جنگل هاي آمازون مي شود و لحظه اي کتاب را روي زمین نمي گذارد



معجزه کالم وحي 



تبیین جايگاه حجاب وعفاف
درزندگي بانوان 

توسط بانو راحله 
بهارلو



تک نوازي دانش 
آموزان 



پخش کلیپ تبريک 
مبعث  



پخش زيارت 
حضرت رسول ص 


