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خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

ادامه ی آیات درس را تا آیه ی 24 سوره ی حدید از روی قرآن، بخوان.

آری پروردگارا، اکنون زمان آن فرا رسیده است و هنگام خشوع دل من همین اآلن است. این آیه آن چنان در قلب او 

اثر گذاشت که تمام زندگی اش را دگرگون ساخت. 

آن شب را به کاروان سرایی رفت تا استراحت کند. کاروانیان عازم سفر حج بودند، آن ها درباره ی ادامه سفر گفت وگو 

می کردند. شخصی گفت: نباید در شب حرکت کنیم، چون راه ناامن است، در این منطقه راهزنی بی رحم و سنگدل وجود 

دارد که با کمک هم دستان خود راه را بر کاروانیان می بندد و دست به دزدی می زند. دوستان آن شخص حرف او را پذیرفتند 

و هر یک داستانی از راه زنی های آن مرد بی رحم تعریف کردند.

ُفَضیل همه این حرف ها را شنید و با خود گفت: خدایا من چقدر بدبخت و بیچاره هستم که پیوسته خاطر آسوده ی 

مردم را به ترس می اندازم و آن هارا نگران می كنم. او با شجاعت از جا، برخاست و خود را به کاروانیان معرفی کرد و گفت: 

ای مردم آسوده باشید که دیگر کاروانی از دست فضیل ناراحت نخواهد شد. آن فضیل مرده است و فضیل دیگری متولد 

شده است.

بعدها کاروانیان فضیل بن عیاض را دیدند که با حالی دگرگون، برگرد خانه خدا به طواف مشغول است. از آن به بعد 

دیگر مردم او را به جای فضیل سارق، فضیل عارف می شناختند.
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یادآوری2

ّٰلله علیه و آله با کدام آیه ارتباط دارد. فعالیت 1ـ مفهوم این حدیث پیامبر اعظم صّلی ا

ها ُطـُرُق اۡلـُقۡرآِن ـواِك، َفـِانَـّ ـبوا َاۡفـواَهـُکۡم ِبـالِسّ َطـِیّ
دهان های خود را به وسیله ی مسواک پاکیزه کنید، زیرا که دهان شما گذرگاه قرآن است.1

 60 3ـ سوره ی الّرحمن، آیه ی                   79 2ـ سوره ی واقعه، آیه ی                      25 1ـ سوره ی َحـدید، آیه ی

فعالیت 2ـ  با توجه به حروف مقطعه، آیات زیر را بخوانید.

ۡكـِر 1ـ ص            َو اۡلـُقۡرآِن ِذی الِذّ

2ـ طـه             ما اَ  ۡنـَزۡلـنا َعـَلۡیـَك اۡلـُقۡرآَن ِلـَتۡشـقٰی 

3ـ یـس              َو اۡلـُقۡرآِن اۡلـَحـكیـِم

4ـ طـسـم           ِتۡلـَك آیاُت اۡلـِكـتاِب اۡلـُمـبیـِن

5ـ كـهـیـعـص              ِذۡكـُر َرۡحـَمـِة َرِبّـَك َعۡبـَده و َزَكـِرّیا 

ذیـَن ِمۡن َقۡبـِلـَك الـلّٰـُه اۡلـَعـزیـُز اۡلـَحـكیـُم 6ـ حـم            عـسـق           َكـٰذِلـَك یوحی ِاَلۡیـَك َو ِاَلی الَـّ

فعالیت 3ـ با اعضای گروه خود، یک گزینه را انتخاب كنید و آیات آن را روی قرآن كامل بخوانید.
1ـ سوره ی ذاریات، آیات 1 تا 11                      2ـ سوره ی طور، آیات 1 تا 11                 3ـ سوره ی قمر، آیات 1 تا 6

4ـ سوره ی الّرحٰمن، آیات 1 تا 7                        5  ـ سوره ی واقعه، آیات 1 تا 7                 6  ـ سوره ی حدید، آیات 1 تا 3

صفات ناپسندصفات پسندیده
دوستی

بد گمانی
خوش اخالقی

بد گویی
عیب جویی

فعالیت 4: به كمک هم گروهی خود جدول زیر را كامل كنید. 
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1- کتاب میزان الحکمة، جلد 4، ص 597
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درس یازدهم
جلسه ی اّول

خواندن قرآن

 آیات 25 تا 29 سوره ی َحـدید 

قرائت  آیات درس را یک بار گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

                                 
خاهن

ن رد 
آ قر س با 

ن ا

صفحه ی 541 قرآن کامل
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خواندن قرآن

جلسه ی دوم

آیه ی 25 سوره ی َحـدید را بخوانید و به معنای آن توّجه کنید.

تمرین قرائتتمرین قرائت
قرائت آیات درس را گوش کنید و با نشان دادن خط، همراه با آن بخوانید.

 1ـ لَـَقۡد َاۡرَسۡلـنا ُرُسـلَـنا ِبالۡـبَـِیّـناِت 

قطعاً فرستادیم پیامبرانمان را با دالیل روشن؛

 2ـ َو َانۡـَزلۡـنا َمـَعـُهـُم الۡـِکـتاَب َو الۡـمیـزاَن 

و نازل کردیم همراه ایشان کتاب و میزان )و معیار سنجش حق از باطل( را،

 3ـ ِلـَیـقوَم الـّنـاُس ِبالۡـِقۡسـِط 

تا مردم به عدالت قیام کنند )و آن را برپا دارند(؛

 ٤ـ َو َانۡـَزلۡـَنـا الۡـَحـدیـَد 

و نازل کردیم )در اختیار مردم قرار دادیم( آهن را،

 ٥  ـ فیـِه بَۡأٌس َشـدیـٌد  َو  َمـناِفـُع ِللـّناِس 

که در آن قدرت و استحکام بسیار و فایده ی فراوان برای مردم است.

ُه َمۡن یَـۡنـُصـُرهو َو ُرُسـلَـهو ِبالۡـَغۡیـِب   ٦ـ َو ِلـَیۡعـلَـَم الـلٰـّ

و تا خدا مشّخص کند چه کسی او و پیامبرانش را بی آن که او را ببینند، یاری می کند.

َه َقـِویٌّ َعـزیـٌز  7ـ ِانَّ الـلٰـّ

قطعاً خدا قوی و شکست ناپذیر است.
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