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اين عالمت به معنای انجام دادن فّعالّيت در وقت مناسب و 
با صرف وقت بيشتر است و ضرورتی ندارد بالفاصله پس از تدريس، 

انجام شود.

دركالس،  فّعالّيت  دادن  انجام  ضرورت  معنای  به  عالمت  اين 
بالفاصله بعد از خواندن متن است. 

اين عالمت به معنای مراجعه به كتاب كار و انجام دادن فّعالّيت 
در آن است. اين گونه فّعالّيت ها را می توان در كالس يا  خانه انجام داد 

(در اين باره به عاليم راهنمای موجود در كتاب كار مراجعه كنيد).

اين عالمت به معنای انجام دادن فّعالّيت در وقت مناسب و 
با صرف وقت بيشتر است و ضرورتی ندارد بالفاصله پس از تدريس، 

انجام شود.

دركالس،  فّعالّيت  دادن  انجام  ضرورت  معنای  به  عالمت  اين 
ت ا تن اندن خ از د له الفا
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فهرسـتفهرسـت



١ــ نبى: پيامبر
٢ــ پارسا: باايمان و پرهيزكار

زكريّاِى نبى١ ، آرام آرام به عبادتگاه مريم نزديك شد.
او را در گوشه اى مشغول عبادت ديد.

ناگهان، چشمانش خيره ماند.
ــ دخترم! … تو كه امروز از معبد بيرون نرفته اى؟

ــ خير.
ــ كسى نيز به اين جا نيامده است؟

ــ خير.
ــ پس … اين غذاها … اين ها از كجا رسيده؟ … اين ميوه ها … اين ميوه ها كه در اين فصل 

پيدا نمى شود … !
دختر پارسا٢ با كالم خود، چشمان پيامبر خدا را غرق در اشك شوق كرد.

ــ به امر پروردگار توانا اين هديه ها از آسمان برايم مى آيد و در كنارم قرار مى گيرد.
                                                                       

سال ها بعد، خداوند به مريم فرزندى بخشيد كه همراه مادر، خداى يكتا را عبادت مى كرد. 
هنگامى كه نوزادى بيش نبود، در گهواره اين چنين سخن گفت:

  ٤  

، آرام آرام به عبادتگاه مريم نزديك شد. زكريّاِى نبى١
او را در گوشه اى مشغول عبادت ديد.

ناگهان، چشمانش خيره ماند.

من بنده ی خداوندممن بنده ی خداوندم
٤٤



 

  ٥  

من بنده ی خداوندم



عيسى مسيح ــ عليه الّسالم ــ از همان كودكى، نشانه اى از نشانه هاى بزرگى و عظمت خدا 
بود و هنگامى كه جوانى برومند شد، نيكى و نيكوكارى او زبانزدِ مردمان گرديد.

او يكى از پيامبران بزرگ بود و از خداوند فرمان گرفت تا دعوت خويش را آشكار سازد و 
مردم را به دستورات الهى فرا خوانَد. 

«اى مردم، من پيامبر خدا و فرستاده ى او به سوى شما هستم. 
گواهى مى دهم كه آن چه از تورات١ نزد من است، بر حق است

٦  

١ــ تورات: كتاب آسمانى حضرت موسى عليه الّسالم

ِانّـى َعـْبـُد الـلّّٰـُه …
ءاتـانِـىَ    الْـكـتـاَب   وَ   َجـَعـلَـنـى نَـِبـّيـًا … (سوره ي مريم ــ آيه ي ٣٠)

من بنده ي خداوندم؛
رده؛ تاب آسماني عطا  او به من 

ت ساخته است. مرا پيامبر خود قرار داده و وجودم را پربر
رده است. ي به مادرم سفارش  ات و ني ه زنده ام، به اداي نماز و ز پروردگارم مرا تا هنگامي 



 

و به شما مژده ى آمدن پيامبرى را مى دهم كه 
پس از من مى آيد و نام او احمد است.»١

براى  و  ننشستند  آرام  نيز  خدا  دين  دشمنان 
نابودى او تالش كردند

اّما خدا با او بود.
او و يارانش از شهرى به شهرى و از روستايى 
به روستاى ديگر مى رفتند و پيام خداوند بزرگ 

را به انسان ها مى رساندند.
                                

١ــ برگرفته از آيه ى ٦ سوره ى صف

٧  

١. با همكارى دوستانت پاسخ بده.
حضرت  و  مريم(س)  حضرت   
هايى  انسان  چگونه  (ع)  عيسى 

بودند؟
٢. كامل كن و ادامه بده.

 ما مسلمانان به حضرت عيسى 
از  يكى  كه  ــ  عليه الّسالم  ــ  مسيح 
پيامبران بزرگ خداست، ايمان داريم 
و به پيروان ايشان احترام مى گذاريم؛ 

زيرا …



شّكى ندارد كه در اين دورى، زندگى در مدينه برايش سخت و 
دلگير خواهد بود. 

به ياد روزهايى مى افتد كه طفل خردسالى بود؛ رسول 
خدا او را روى سينه اش مى نهاد؛ او را مى بوسيد و لقمه 

در دهانش مى گذاشت. 
روزهايى كه پيامبر خدا همچون پدرى مهربان،  
به  قدم  به قدم  و  مى كشيد  آغوش  در  را  او 

دنبال خود مى برد. 
او كودكى و نوجوانى خويش را در دامان 
پر مهر پسرعموى مهربانش، محّمد گذرانده 
و شيوه ى گفتار   و رفتار و آداب زندگى  و… 

را از او آموخته است. 
در اين سال هاى طوالنى، هر بار كه آتش جنگى 

شعله ور شده، در كنار او بوده است. 
آن روز كه پيامبر خدا، خويشان و نزديكانش را در 
منزل خود به خداپرستى دعوت كرد، تنها كسى بود 

كه به او ايمان آورد. آن روز نوجوانى بيش نبود. 
آن شب كه دشمنان، نقشه ى قتل پيامبر را كشيدند، تنها 
كسى بود كه به فرمان رسول خدا، شجاعانه در بستر او خوابيد، آن هنگام جوانى نوَرسته بود. 

او، طعم تلخ سختى هاى بسيارى را چشيده است؛ زخم شمشيرها، زخم زبان ها، دورى از خانه 
و كاشانه، دورى از زن و فرزندان، خستگى، بيمارى، تنهايى و … 

اّما …
٨  

شّكى ندارد كه در اين دورى، زندگى در مدينه برايش
بود خواهد دلگي

برادرم  ، بازَگرد!برادرم  ، بازَگرد! ٩٩



٩

 

١ــ هارون: برادر حضرت موسى عليه   الّسالم 
٩  

اين دورى برايش بسيار سخت و طاقت فرساست.
با خود مى گويد: اين اّولين بارى است كه به هنگام 
جنگ در    كنار رسول خدا نيستم ولى اين فرمان اوست 

و من   … 
اين بار به فرمان پيامبر خدا، بايد در مدينه بماند.
بى هيچ  او  و  است  اهللا  رسول  فرمان  اين،  آرى 

چون    و  چرايى آن را مى پذيرد. 
ــ على جان! … برادرم! … به مدينه بازگرد!

مهرباِن  و  زيبا  صورت  به  اشكش  از  پر  چشمان 
رسول  خدا خيره مى مانَد. 

دوخته  ديگر  يك  به  او  نگاه  با  خدا  رسول  نگاه 
مى شود. 

ـ نمى خواهد  ـ صلى اهللا عليه و آلهـ  پيامبر بزرگ خداـ 
على را ناراحت و غمگين ببيند. 

پس، بار ديگر لب به سخن مى گشايد. 
مدينه  حفظ  براى  زيرا  ؛  بازگرد…  مدينه  به  ــ 
تو  و  من  جز  كسى  دشمنان،  توطئه ى  مقابل  در 

شايستگى ندارد… 
على سكوت مى كند. 

ــ على جان! آيا خشنود نمى شوى كه بگويم تو براى 
من، مثل هارون١ براى موسى هستى؟…  

١. بينديش، مشورت كن و به كمك 
دوستانت پاسخ بده.

چرا  حضرت  علی(كّرم  اهللا وجهه) به  
دستور پيامبر  صلی    اهللا  عليه و آله به آن 

جنگ نرفت و در شهر ماند؟
او  از  و  كن  گفت  و گو  دوستت  ٢. با 
عبارتی  يا  جمله  هم ديگر  با  تا  بخواه 
وجهه)  (كّرم  اهللا  علی  حضرت  درباره 

بنويسيد.



از  تعدادى  و  مسلمان  فرماندهان  از  يكى  مسلمانان،  و  رومى ها  ميان  نابرابر  جنگى  در 
سربازان او به دست رومى ها اسير شدند.

آنان را نزد امپراطور بردند.
امپراطور با خود گفت: بهتر است ميزان اميان آنان را بسنجيم.

به فرمانده ى مسلمانان گفت: من مى خواهم قسمتى از ثروت و ملك خود را به تو بدهم، 
به شرطى كه …

ــ من را دست بسته به اين جا آورده ايد كه شريك ملك خود كنيد.
از  قسمتى  كنى،  قبول  را  مسيحيت  دين  و  كنى  رها  را  اسالم  دين  اگر  گفت:  امپراطور  ــ 

سلطنت خودم را به تو مى دهم.
فرمانده گفت: حتى اگر نيمى از حكومت جهان را نيز به من بدهيد، چنني كارى را منى كنم 

و دين محّمد رسول   اهللا (ص) را ترك نخواهم كرد.
خداوند مى فرمايد: «قل هو اهللا احد. اهللا الصمد. لم يلد و لم يولد. و     لم يكن له كفوًا احد» 

(سوره ى توحيد)
امپراطور گفت: اين كلمات به چه معنى است.

سراسر  يكى از مترجمان جلو آمد و گفت: اين همان شعار معروف مسلمان هاست كه در 
ميدان ها در برابر لشكريان رومى با صداى بلند مى خوانند.

منظور آن ها اين است كه خدا يكى است؛ شريكى ندارد و فرزند هم ندارد و از كسى متولد نشده است.
آن ها معتقدند: عيسى فرزند خدا نيست؛ بلكه يكى از پيامبران و بنده ى خداوند است.

امپراطور كه معتقد بود؛ عيسى (ع) فرزند خداست؛ با شنيدن اين سخنان بر سر فرمانده 
جوان فرياد كشيد:

  ١٠  

١٠
فرماندهان از  يكى  مسلمانان،  و  رومى ها  ميان  نابرابر  جنگى  در 

سربازان او به دست رومى ها اسير شدند.
آنان را نزد امپراطور بردند.

ن ا آنا ا ا ا ت ا ت گفت: د خ ا اط ا

شعار توحيدشعار توحيد



١١



 

ــ هر چه را كه بايد بفهمم؛ فهميدم، اگر از دين خودت برنگردى كشته خواهى شد.
فرمانده، لبخندى زد و با آرامش گفت: كشنت يك اسير آسان است؛ اّما هرگز منى توانى 

دين مرا از من بگيرى.
امپراطور با خشم فرمان داد تا او را به شدت شكنجه كنند.

اّما او هرگز از اسالم برنگشت.
اين بار سربازان امپراطور، به روشى ديگر او را شكنجه دادند؛

ابتدا يكى از اسيران را در مقابل چشمانش در آب جوش انداختند؛ تا فرمانده ى مسلمان 
را بترسانند. سپس او را هم به نزديك ديگ بردند.

او كه مرتب فرياد اهللا اكبر و شعار توحيد را تكرار مى كرد؛ 
راه  در  و  داشتم  جان  يك  از  بيشتر  كاش  اى  گفت: 

خدا و دين او فدا مى كردم!
امپراطور كه اين همه شجاعت و اميان را در وى 

ديد؛ حتت تأثير قرار گرفت و با خود گفت:
توانسته  چون  باشد؛  همني  بايد  خدا  دين 
محكم  اين گونه  را  پيروانش  دل هاى  است 
و استوار سازد. آرى دين اين ها دين كاملى 
است و اين همان دين عيسى مسيح است كه 
پيروان واقعى او؛ به آن اميان آورده اند و در 

راه آن كوشيدند و جان خود را فدا كردند.
آن  در  و  ماند  خاموش  مدتى  امپراطور  آن گاه 
حال از خود پرسيد: حيف نيست چنني انسانى 

  ١٢  



١٣

١. فكر كن و پاسخ بده.
 چرا مسلمانان در مقابل رومى ها، 
بيشتر سوره ى توحيد را مى خواندند؟

٢. تكميل كن.
  به نظر من داليل زيادى دارد 
شجاعتى  چنني  با  مسلمانان،  كه 
در مقابل دشمن مى ايستادند و از 

مرگ منى ترسيدند؛
از جمله: …

را از بني ببرمي؟
پس دستور داد تا دست هايش را باز كنند و نزديك 

او بياورند.
امپراطور آهسته به او گفت: تو آزادى و مى توانى 

به شهر و خانه ات بازگردى.
خويش  رهايى  فكر  در  من  گفت:  پاسخ  در  فرمانده 
رها  را  همراهايم  من  جاى  به  مى خواهم  بلكه  نيستم؛ 

كنى.
امپراطور كه مطمئن بود در جنگ با چنني افراد 
با اميانى هرگز منى تواند پيروز شود؛ دستور داد 
نامه اى  نوشنت  با  و  كنند  رها  را  اسيران  همه ى 
به حضرت عمر، به مسلمانان اجازه داد كه دين 

اسالم را در سرزمني روم تبليغ منايند.
آنان پس از رهايى، به مدينه بازگشتند.

عمر  حضرت  كردند،   تعريف  را  ماجرا  كه  وقتى 
و  بوسيد.  را  جوان  فرمانده  پيشانى  (رض)  فاروق 

فرمود:
بايد پيشانى كسى را ببوسيم كه اميان و آيني خود 
را از هر چيزى بيشتر دوست دارد؛ كسى كه بر باور 
و عقيده ى خود پايبند بوده، آزادى خود را به آزادى 
همراهانش مشروط منود و اميان و عقيده اش را 

به زرق و برق دنياى مادى نفروخت.



  ١٤  

ــ سالم بر عبداهللا پسر عمر فاروق:
ــ سالم بر شما دوست عزيز و مهربان! مدتى است تو را منى بينم؛ آيا در سفر بودى؟

ــ آرى براى جتارت به عراق رفته بودم و اين هديه را هم براى تو آورده ام.
ــ اين هديه چيست؟

ــ مقدارى دارو است.
ــ اين دارو براى چيست؟

ــ به هضم غذا در معده كمك مى كند.

آداب غذا خوردنآداب غذا خوردن١٣



١٥

حفظ  را  آن  ترجمه ى  و  آيه   .١
كن.

كلوا و اشربوا و التسرفوا …
                     (سوره ى اعراف آيه ى ٣١)

بخوريد و بياشاميد و زياده روى 
نكنيد …

اين  درباره ى  دوستانت  با   .٢
آداب  و  كن  گفت  و  گو  داستان 
خوردن  غذا  مورد  در  كه  را  ديگرى 

مى دانى براى آن ها بگو.
و  بخوان  را  زير  جمله ى   .٣
پاسخ  آن  به  مربوط  پرسش  به 

بده.
 همه ى نعمت هايى كه به  دست 
آورده امي از طرف خداست؛ اّما بعضى 
را  نعمت ها  اين  منى توانند  افراد،  از 
در  ما  وظيفه ى  بياورند؛  به  دست 

مقابل آن ها چيست؟

دوست  مى گويد):  و  مى زند  لبخندى  (عبداهللا  ــ 
عزيز، من به چنني دارويى نياز ندارم!

ــ چرا؟
راستى چرا او به چنني دارويى نياز نداشت؟

چهل  از  و  بود  بخشنده اى  و  پرهيزكار  مرد  او  آرى 
سير  غذا  از  را  خود  شكم  هنگام،  آن  تا  قبل  سال 

نكرده بود.
بزرگوارش  پدر  اسالم و  بزرگ  پيامبر  از  پيروى  به  او 
و  منى خورد  غذا  منى شد  گرسنه  تا  فاروق،  عمر 
دست  خوردن  غذا  از  شود؛  سير  كه  آن  از  قبل 

مى كشيد.
انسان  كه  مى شود  باعث  خوردن  غذا  روش  اين 
همواره سالم مباند و كمتر بيمار شود. ضمن اين 
كه همواره به ياد گرسنگان بوده و از مال و غذاى 

خود به آنان ببخشد. 
درود و رحمت خداوند بر همه پيروان مكتب اسالم باد.



هواى مدينه بسيار گرم است.
مسلمانان مهاجر از مكه به مدينه آمده اند.

و  يافته  افزايش  مدينه  در  مسلمانان  تعداد 
دچار كم آبى هستند.

در  كافى  آب  پدران  و  مادران  كودكان، 
اختيار ندارند؛ و از كمى آب رجن مى برند.

اختيار  در  آب  پر  چشمه اى  كرد؟  بايد  چه 
اجازه  هم  مسلمانان  به  و  يهودى هاست 

منى دهند، تا از آن استفاده كنند.
حضرت عثمان (رض) كه با پيامبر  (ص) 
و ساير اصحاب به مدينه مهاجرت كرده 
بود، تاجر بود و از اين راه پول زيادى 

به دست مى آورد و هميشه آن را براى 
رفع مشكالت مسلمانان خرج مى كرد.

وضعيتى كه مسلمانان به آن دچار بودند 

  ١٦  

١٤١٤

هواى مدينه بسيار گرم است.
.مسلمانان مهاجر از مكه به مدينه آمده اند.

پول با برکتپول با برکت



١٧



او را نيز بسيار آزار مى داد. تا اين كه با كسب اجازه از پيامبر (ص) نزد يهوديان رفت و گفت 
حاضر است چشمه را از آنان خريدارى منايد.

يهوديان براى اين كه مسلمانان بيشتر در سختى به سر ببرند؛ ابتدا حاضر نبودند چشمه را 
بفروشند. اّما عثمان (رض) در مقابل پول بسيار زيادى باالخره يهوديان را راضى كرد كه 

چشمه را در ساعاتى از روز در اختيار مسلمانان قرار دهند.
استفاده  چشمه  آب  از  ساعت  آن  در  نيز  يهوديان  شدند  متوجه  همه  كه  روز  چند  از  بعد 
حضرت  به  هميشه  براى  را  چشمه  شدند  حاضر  منى شود،  آن ها  مانع  كسى  و  مى كنند 

عثمان بفروشند.
وى پس از خريدارى چشمه، آن را در اختيار عموم مردم، حتى يهوديان قرار داد.

١٨  



١٩

حضرت عثمان (رض) فرد ثرومتندی بود و از ثروتش 
برای رفع مشكالت مسلمانان استفاده می كرد. به 
همني دليل پيامبر اسالم  (ص) و ساير مسلمانان او 

را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند.
وى فردی با شرم و حيا بود و در ميان مسلمانان به 

داشنت اين صفت خوب، مشهور بود.
او مانند حضرت على (رض) داماد پيامبر (ص) بود.

ابوبكر  حضرت  از  پس  (رض)  عثمان  حضرت 
صديق  (رض) و حضرت عمر فاروق (رض) از سوى 

مسلمانان براى خالفت انتخاب شد.

١.كامل كن.
فهميدم؛  داستان  اين  خواندن  با 

پولى با بركت است؛ كه …
(رض)  عثمان  حضرت  اين   كه  از 
اجازه داد همه ی مردم حتی يهوديان 
از آب چشمه استفاده كنند؛ پی بردم 

كه …
داخل  كلمات  از  استفاده  با   .٢

پرانتز معنى آيه را كامل كن.
ـ باغ هايى) ـ راضىـ  (خواهند ماندـ 

و    الّسابقون االّولون من املهاجرين 
باحسان  اتّبعوهم  و        الذين  االنصار  و 
اعّد  و  عنه  رضوا  و  عنهم  اهللا  رضى 
االنهار  حتتها  من  جترى  جنات  لهم 
خالدين فيها ابدًا ذلك الفوز العظيم 

                    (سوره ى توبه آيه ی ١٠٠)
پيش كسوتان  اّولني  از  خداوند 
مهاجرين و انصار و آنان كه در نيكى 
از آن ها پيروى كردند … است و آن ها 
آخرت  در  هستند  راضى  خدا  از  نيز 
زير  كه  داده  وعده  را   … آن ها  به 
درختانشان نهرهاى آب جارى است؛ 

و براى هميشه در آن …

   (براى خواندن)  



٢٠  

تك و تنها بود.
در حال عبادت و راز و نياز با خداى مهربان

در كجا؟
در كوه در دل غار.

ناگهان …
نورى درخشيد؛ همه جا را روشن منود و چشم و دل محّمد (ص) لبريز از نور.

او فرشته ى وحى بود؛ جبرئيل امني.
چه كار داشت؟

پيام خداى مهربان (اّولني آيات قرآن) را برايش آورده بود.
محّمد (ص) محبوب دل ها، امانت دار مردم، با آن همه اخالق زيبا، از جانب خداى مهربان به 

عنوان آخرين پيامبر، برگزيده شد.
پيامبران پيشني، مانند حضرت موسى (ع) و حضرت عيسى (ع) مژده آمدن او را كه در تورات 

و اجنيل ذكر شده بود، به مردم داده بودند.

آخرين پيام آورآخرين پيام آور١٥



داخل  كلمات  از  استفاده  با   .١
پرانتز كامل كن.

(آفريننده ى ــ پرستش مى كنيم ــ 
همه ى موجودات جهان)

ما فقط خدا را … زيرا فقط او … 
ما و … است.

بر  شده  نازل  آيات  اّولني   .٢
پيامبر   (ص) و ترجمه ى آن را حفظ 

كن.
اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق 
االنسان من علق، اقرأ و ربك االكرم، 
الذى علم بالقلم، علم االنسان ما لم 

يعلم. 
                      (سوره ی علق آيات ١ تا ٥)

كه  پروردگارت  نام  به  بخوان 
بسته  خون  از  را  انسان  كرد،  خلق 
تو  پروردگار  كه  بخوان  كرد،  خلق 
وسيله ى  به  كه  كسى  است،  بزرگ 
داد  ياد  انسان  به  داد.  تعليم  قلم 

آن چه را كه منى دانست.

همه آمدن او را انتظار مى كشيدند.
و چه زيبا اين انتظار به سر آمد!

اّما …
اين پايان؛ خود شروعى بود؛

براى جنات انسان از جهل و نادانى؛
جنات دختران از زنده به گور شدن؛

جنات مردم از بت پرستى و ظلم و ستم،
و …

وعده ى خدا، حتقق يافت.
آخرين پيامبر خدا  محّمد مصطفى (ص) در مدت ٢٣ 
سال متام، همه ى قرآن را  از فرشته ى وحى و از جانب 
خدا دريافت كرد و آن را به مردم تعليم داد و احكام آن 

را اجرا كرد.
اين قرآنى كه همه ى ما در خانه هاميان، در مدرسه هاميان 
و… در اختيار دارمي همان است كه بر پيامبر (ص) نازل 

شده است.
ما هم تالش مى كنيم آن را خوب بياموزمي، تا زندگى 
پيروان  از  و  كنيم  نورانى  آن  هدايت هاى  با  را  خود 

واقعى پيامبر     اسالم (ص) باشيم.
و ما اگر بخواهيم مى توانيم. 

ديگر نه ظلمى خواهد بود، نه عقب ماندگى و نه زشتى.
ما خدا را دوست دارمي و از پيامبرش حضرت محّمد   (ص) 

پيروى مى كنيم تا خدا هم ما را دوست داشته باشد.
سالم و درود خدا بر محّمد و آل و اصحاب او باد.

٢١  



عده زيادى از زن و مرد، پير و جوان، دختر و پسر دور او جمع شده 
بودند و به سخنان او گوش مى دادند. سخنانى زيبا.

نشانه هايى از خداوند يكتا.
از پيامبر رحمت و مهربانى.

او آيات قرآن را براى مردم مى خواند و از آنان مى خواست تا در 
مورد آن ها بينديشند.

آرى، او از دين جديد سخن مى گفت.
و مردم هم با اشتياق به سخنانش گوش مى دادند.

هر حلظه تعداد آنان بيشتر مى شد.
ناگهان، مردى قوى كه شمشيرى بلند به كمر بسته بود؛ با خشم نزديك آمد 
و با صداى بلند پرسيد: اى مرد، تو كيستى كه مى خواهى مردم را از دين پدرانشان 

دور كنى؟
ــ من مصعب هستم؛ فرستاده ى محّمد (ص) پيامبر خداى يكتا.

آن مرد كه رئيس قبيله بود و همه از او حساب مى بردند گفت: اگر منى خواهى جانت را 
بگيرم زود از اين جا برو.

اّما مصعب با لطف و مهربانى گفت: اى مرد رشيد٢: بهتر نيست ابتدا بنشينى و به سخنان من 
گوش دهى؟ اگر آن را حق يافتى، مى پذيرى و اگر قبول نكردى به جاى ديگرى مى روم و شما 

١ــ سفير: فرستاده، نماينده  ٢٢  
٢ــ رشيد: عاقل و هوشيار

٢٤٢٤

عده زيادى از زن و مرد، پير و جوان، دختر و پسر دور او جمع شده
بودند و به سخنان او گوش مى دادند. سخنانى زيبا.

يكتا خداوند از نشانههاي

اّولين سفير اّولين سفير ١١    پيامبر (ص)پيامبر (ص)



٢٣

را ترك مى كنم.
آن مرد كه فردى زيرك، باهوش و دانا بود، گفت: بسيار خوب، پيشنهاد خوبى است.

شمشيرش را كنار گذاشت و نشست تا سخنان مصعب را بشنود.
مصعب شروع به خواندن قرآن كرد.

طولى نكشيد كه آن مرد با شنيدن آياتى كه مصعب مى خواند حتت تأثير قرار گرفت و پس 
از تفكر و دّقت در آن آيات گفت: زيبا و صحيح تر از اين سخنان را هرگز نشنيده ام.

اّولين سفير ١  پيامبر (ص)



Email

  talif@talif.sch.ir

١. اين جمله ها را با دّقت بخوان و 
در مورد آن ها فكر كن.

ما مسلمانان معتقدمي كه هيچ 
خدايى جز اهللا وجود ندارد و باور 
از  (ص)  محّمد  حضرت  كه  دارمي 
تا  فرستاده شده است  جانب خدا 
خوشبختى  به  رسيدن  براى  را  ما 

راهنمايى كند.
٢. كامل كن و ادامه بده.

ما پيامبر اسالم (ص) و اصحاب 
به  و  دارمي  دوست  را  يارانش  و 

آن ها احترام مى گذارمي. 
زيرا …

كسى  اگر  مصعب!  اى  گفت:  سپس 
چكار  بايد  شود  اسالم  دين  وارد  بخواهد 

كند؟
لباس  و  مى شويد  را  بدنش  گفت  مصعب 

پاكيزه بر تن مى كند و مى گويد:
«اشهد ان ال اله اِالَّ اهللا و اشهد ان محمدًا 

رسول  اهللا»
ساعتى  و  كرد  ترك  را  جا  آن  بالفاصله  او 
بعد برگشت و گفت: اكنون من آگاهانه و 
به اختيار خود شهادت مى دهم كه: هيچ 
خدايى جز اهللا نيست و شهادت مى دهم 

كه: محّمد (ص) پيامبر خداست.

٢٤  
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