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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، و هنگام خشوع دل من همین االن 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، آنها درباره ی ادامه ی 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 همدستان 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 راهزنی 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 آنها را نگران می كنم. او با شجاعت از جا برخاست و خود را به کاروانیان معّرفی کرد و گفت: 

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

شده است.

بعدها کاروانیان فضیل بن عیاض را دیدند که با حالی دگرگون، برگرد خانه ی 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. فّعالیت 1ـ مفهوم این حدیث پیامبر اعظم صّلی ا

ها ُطـُرُق اۡلـُقۡرآِن ـواِك، َفـِانَـّ ـبوا َاۡفـواَهـُکۡم ِبـالِسّ َطـِیّ
دهان های خود را با 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

فّعالیت 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

فّعالیت 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

فّعالیت 4: به کمک هم گروهی خود، آیه ی 61 سوره ی آل عمران را در قرآن کامل بیابید و بخوانید.

به این آیه »آیه ی مباهله« می گویند؛ برای آشنایی با معنای مباهله و داستان آن به صفحات بعد مراجعه کنید. 
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1- کتاب میزان الحکمة، جلد 4، ص 597
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قصّه ی آیه ها

شهر مدینه اّولین باری است که میهمانانی چنین غریبه را به خود می بیند. گروهی از بزرگان و دانشمندان مسیحی 

به این شهر آمده اند تا با پیامبر اسالم مالقات کنند.

میهمانان مسیحی وارد مسجد می شوند، پیامبر از جای برمی خیزد و به گرمی از آنان استقبال می کند. در میان 

آنها که همه از دانشمندان مسیحی سرزمین نجران هستند، پیرمردی به چشم می خورد، که پیداست سرپرستی گروه را 

برعهده دارد. او با پیامبر شروع به سخن گفتن می کند: »چندی پیش، نامه ای از شما به دست ما رسید، آمده ایم تا از 

نزدیک، سخنان شما را بشنویم«.

پیامبر می گوید: »آنچه من از شما خواسته ام، پرستش خدای یگانه و پذیرش اسالم است.« سپس برای معّرفی 

اسالم، آیاتی از قرآن کریم را برای ایشان می خواند.

آنها پاسخ می دهند: »اگر منظور از پذیرش اسالم، ایمان به خداست، ما قبالً به خدا ایمان آورده ایم و به احکام 

او عمل می کنیم«.

پیامبر می فرماید: »پذیرش اسالم، آثار و عالئمی دارد که با آنچه شما معتقدید و انجام می دهید، سازگاری ندارد. 

شما حضرت عیسی علیه الّسالم را فرزند خدا می دانید، در حالی که او یکی از پیامبران الهی است و مانند آنها آفریده  و 

بنده ی خداست«.

آنها به فکر فرو می روند. هیچ یک از دانشمندان مسیحی، پاسخ قانع کننده ای برای این کالم پیامبر پیدا نمی کنند. 

عاقبت رهبر گروه پس از گفت وگوی طوالنی چنین می گوید: »ما با این سخنان قانع نمی شویم و دست از دین خود 

برنمی داریم«.

فاتحان بی سپاه
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حال،  این  در  می کند.  تعّجب  نمی پذیرند،  را  حقیقت  روشن،  بیان  این  با  مسیحی  دانشمندان  اینکه  از  پیامبر 

فرشته ی وحی این آیه را بر پیامبر می خواند:

ـَك فیـِه   هر کس درباره ی حضرت مسیح با تو بحث و جدل می کند،  فَـَمـۡن حاجَّ

پس از آنکه حقیقت روشن شد، ِمـۡن بَـۡعـِد ما جائَـَك ِمـَن الۡـِعـۡلـِم  

به آنها بگو: خوب است فَـُقۡل تَـعالَـوا  

نَـۡدُع َابۡـنائَـنا َو َابۡـنائَـکُمۡ   شما پسرانتان را بیاورید و ما هم پسرانمان را،

شما زنانتان را بیاورید و ما هم زنانمان را َو ِنـسائَـنا َو ِنـسائَـکُۡم   

شماخودتان بیایید و ما هم خودمان می آییم، َو َانۡـُفـَسـنـا َو َانۡـُفـَسـکُـم  

سپس با هم مباهله کنیم. ثُـمَّ نَـبۡـَتـِهـۡل  

فَـَنۡجـَعـۡل لَـۡعـَنـَة اللِّه َعلَی الۡکاِذبینَ  یعنی دعا کنیم و از خدا بخواهیم گروهی که دروغ   

    می گویند مورد نفرین و مجازات خدا قرار گیرند.
 

   سوره ی آل عمران، آیه ی 61
پیامبر پس از انتقال این پیام الهی به آنان اعالم می کند که من برای »ُمباهله« آماده ام. دانشمندان مسیحی به هم 

نگاه می کنند، پیداست که برخی از این پیشنهاد راضی نیستند، اّما گویا چاره ای نیست.

زمان مراسم مباهله، صبح روز بعد و مکان آن صحرای بیرون مدینه تعیین می شود.

٭ ٭ ٭
صبح روز بعد دانشمندان مسیحی در بیرون مدینه به دروازه ی شهر چشم دوخته اند تا محّمد صلی الله علیه واله 

با لشکری از یاران خود در مراسم مباهله حاضر شود.

تعداد زیادی از مسلمانان نیز در کنار دروازه ی شهر و در اطراف مسیحیان و در طول مسیر صف کشیده اند تا 

شاهد این مراسم بی نظیر و بی سابقه باشند.
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لحظات انتظار سپری می شود و پیامبر در حالی که دست »حسن« را در دست و »حسین« را در آغوش 

دارد، از دروازه ی مدینه خارج می شود. پشت سر او تنها یک مرد و یک زن دیده می شوند. آن مرد »علی« و 

آن زن، »فاطمه« است. تعّجب و حیرت، همراه با نگرانی و وحشت بر دل مسیحیان سایه می اندازد.
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کسی می گوید: نگاه کن، او فقط دختر، داماد و دو نوه ی خردسال خود را به همراه آورده است.

بزرگ مسیحیان در حالی که صدایش می لرزد، می گوید: »همین نشان حّقانیت اوست. به جای اینکه لشکری 

را برای مباهله بیاورد، فقط عزیران و نزدیکان خود را آورده است، پیداست به حّقانیت دعوت خود مطمئن است 

که عزیزترین کسانش را به همراه آورده است«.

در این حال، چندین نفر از مسیحیان خود را به او می رسانند و با نگرانی و اضطراب  می گویند: »ما به این 

مباهله تن نمی دهیم. چرا که عذاب خدا را برای خود حتمی می شماریم«.

چند نفر دیگر ادامه می دهند: »مباهله مصلحت نیست. چه بسا عذاب، همه ی مسیحیان را در بر بگیرد«.

کم کم تردید و نگرانی در دل تمام دانشمندان مسیحی می افتد و همه تالش می کنند که به نحوی رهبرشان را 

از انجام این مباهله بازدارند. رهبرشان همه را آرام می کند و می گوید: »من معتقدم که مباهله صالح نیست. این 

پنج چهره ی نورانی که ما می بینیم، اگر دست به دعا بردارند، نابودی ما حتمی است«.

که  شرطی  هر  کنید.  معاف  مباهله  از  را  »ما  می گوید:  تواضع  و  احترام  با  و  می رود  پیامبر  سوی  به  او 

داشته باشید، قبول می کنیم«.

پیامبر با بزرگواری و مهربانی، درخواست آنان را می پذیرد و به آنها می گوید: »مسلمانان از جان و مال مردم 

سرزمین نجران در مقابل دشمنان، محافظت می کنند؛ و در عوض، مردم نَجران هم باید مالیات سالیانه پرداخت 

کنند«.

آنها نیز این قرارداد را می پذیرند و خوشحال به سرزمین خود باز می گردند.

٭ ٭ ٭

باشد،  گرفته  آنکه جنگی صورت  بدون  اسالم  پیامبر  که  است  مسلمانان جهان  افتخارات  از  داستان  این 

سرزمین نجران و دل های مردم آن دیار را فتح می کنند. خبر این واقعه، به سرعت در میان مسیحیان نَجران و دیگر 

مناطق پخش می شود و مسیحیان حقیقت جو را  به سوی مدینه ی پیامبر و پذیرش اسالم سوق می دهد.

داستان از آقای سّید مهدی شجاعی)با اندکی تلخیص و تغییر(



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 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 آنکه او را ببینند، یاری می کند.

َه َقـِویٌّ َعـزیـٌز  7ـ ِانَّ الـلٰـّ

قطعاً خدا قوی و شکست ناپذیر است.

2٥


