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این عالمت به معنای انجام دادن فّعالّىت در وقت مناسب و 

با صرف وقت بىشتر است و ضرورتی ندارد بالفاصله پس از تدریس، 

انجام شود.

این عالمت به معنای ضرورت انجام دادن فّعالّىت دركالس، 

بالفاصله بعد از خواندن متن است. 

این عالمت به معنای مراجعه به كتاب كار و انجام دادن فّعالّىت 

در آن است. این گونه فّعالّىت ها را می توان در كالس یا  خانه انجام داد 

)در این باره به عالیم راهنمای موجود در كتاب كار مراجعه كنىد(.
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1ــ نبى: پىامبر
2ــ پارسا: بااىمان و پرهىزكار

زكرىّاِى نبى1 ، آرام آرام به عبادتگاه مرىم نزدىك شد.

او را در گوشه اى مشغول عبادت دىد.

ناگهان، چشمانش خىره ماند.

ــ دخترم! … تو كه امروز از معبد بىرون نرفته اى؟

ــ خىر.

ــ كسى نىز به اىن جا نىامده است؟

ــ خىر.

ــ پس … اىن غذاها … اىن ها از كجا رسىده؟ … اىن مىوه ها … اىن مىوه ها كه در اىن فصل 

پىدا نمى شود … !

دختر پارسا2 با كالم خود، چشمان پىامبر خدا را غرق در اشك شوق كرد.

ــ به امر پروردگار توانا اىن هدىه ها از آسمان براىم مى آىد و در كنارم قرار مى گىرد.

                                                                       

سال ها بعد، خداوند به مرىم فرزندى بخشىد كه همراه مادر، خداى ىكتا را عبادت مى كرد. 

هنگامى كه نوزادى بىش نبود، در گهواره اىن چنىن سخن گفت:

  ٤  

من بنده ی خداوندم
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عىسى مسىح ــ علىه الّسالم ــ از همان كودكى، نشانه اى از نشانه هاى بزرگى و عظمت خدا 

بود و هنگامى كه جوانى برومند شد، نىكى و نىكوكارى او زبانزدِ مردمان گردىد.

او ىكى از پىامبران بزرگ بود و از خداوند فرمان گرفت تا دعوت خوىش را آشكار سازد و 

مردم را به دستورات الهى فرا خوانَد. 

»اى مردم، من پىامبر خدا و فرستاده ى او به سوى شما هستم. 
گواهى مى دهم كه آن چه از تورات1 نزد من است، بر حق است
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1ــ تورات: كتاب آسمانى حضرت موسى علىه الّسالم

ِانّـى َعـْبـُد الـلّٰـُه …
ءاتـانِـىَ    الْـكـتـابَ   وَ   َجـَعـلَـنـى نَـِبـّىـًا … )سوره ى مریم ــ آیه ى 30(

من بنده ى خداوندم؛

او به من كتاب آسمانى عطا كرده؛

مرا پیامبر خود قرار داده و وجودم را پربركت ساخته است.

پروردگارم مرا تا هنگامى كه زنده ام، به اداى نماز و زكات و نیكى به مادرم سفارش كرده است.



 

و به شما مژده ى آمدن پىامبرى را مى دهم كه 
پس از من مى آىد و نام او احمد است.«1

براى  و  ننشستند  آرام  نىز  خدا  دىن  دشمنان 

نابودى او تالش كردند

اّما خدا با او بود.

او و ىارانش از شهرى به شهرى و از روستاىى 

به روستاى دىگر مى رفتند و پىام خداوند بزرگ 

را به انسان ها مى رساندند.

                                

1ــ برگرفته از آىه ى 6 سوره ى صف
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1. با همكارى دوستانت پاسخ بده.
حضرت  و  مریم)س(  حضرت   
انسان هایى  چگونه  )ع(  عىسى 

بودند؟
2. كامل كن و ادامه بده.

 ما مسلمانان به حضرت عىسى 
از  یكى  كه  ــ  علىه الّسالم  ــ  مسىح 
پىامبران بزرگ خداست، ایمان داریم 
و به پىروان ایشان احترام مى گذاریم؛ 

زیرا …



شّكى ندارد كه در اىن دورى، زندگى در مدىنه براىش سخت و 
دلگیر خواهد بود. 

به ىاد روزهاىى مى افتد كه طفل خردسالى بود؛ رسول 
خدا او را روى سینه اش مى نهاد؛ او را مى بوسید و لقمه 

در دهانش مى گذاشت. 
روزهاىى كه پیامبر خدا همچون پدرى مهربان،  
به  قدم  به قدم  و  مى كشید  آغوش  در  را  او 

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

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

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

كه به او اىمان آورد. آن روز نوجوانى بیش نبود. 
آن شب كه دشمنان، نقشه ى قتل پیامبر را كشیدند، تنها 
كسى بود كه به فرمان رسول خدا، شجاعانه در بستر او خوابید، آن هنگام جوانى نوَرسته بود. 

او، طعم تلخ سختى هاى بسیارى را چشیده است؛ زخم شمشیرها، زخم زبان ها، دورى از خانه 
و كاشانه، دورى از زن و فرزندان، خستگى، بیمارى، تنهاىى و … 

اّما …
8  

برادرم  ، بازگَرد! ٩



 

1ــ هارون: برادر حضرت موسى علیه   الّسالم 
9  

اىن دورى براىش بسیار سخت و طاقت فرساست.
با خود مى گوىد: اىن اّولین بارى است كه به هنگام 
جنگ در    كنار رسول خدا نیستم ولى اىن فرمان اوست 

و من   … 
اىن بار به فرمان پیامبر خدا، باىد در مدىنه بماند.

بى هیچ  او  و  است  اهلل  رسول  فرمان  اىن،  آرى 
چون    و  چراىى آن را مى پذىرد. 

ــ على جان! … برادرم! … به مدىنه بازگرد!
مهرباِن  و  زىبا  صورت  به  اشكش  از  پر  چشمان 

رسول  خدا خیره مى مانَد. 
دوخته  دىگر  ىك  به  او  نگاه  با  خدا  رسول  نگاه 

مى شود. 
ـ نمى خواهد  ـ صلى اهلل علیه و آلهـ  پیامبر بزرگ خداـ 

على را ناراحت و غمگین ببیند. 
پس، بار دىگر لب به سخن مى گشاىد. 

مدىنه  حفظ  براى  زىرا  ؛  بازگرد…  مدىنه  به  ــ 
تو  و  من  جز  كسى  دشمنان،  توطئه ى  مقابل  در 

شاىستگى ندارد… 
على سكوت مى كند. 

ــ على جان! آىا خشنود نمى شوى كه بگوىم تو براى 
من، مثل هارون1 براى موسى هستى؟…  

1. بیندىش، مشورت كن و به كمك 
دوستانت پاسخ بده.

چرا  حضرت  علی)کّرم  اهلل وجهه( به  
دستور پیامبر  صلی    اهلل  علیه و آله به آن 

جنگ نرفت و در شهر ماند؟
او  از  و  2. با دوستت گفت  و گو كن 
عبارتی  ىا  جمله  هم دىگر  با  تا  بخواه 
وجهه(  )كّرم  اهلل  علی  حضرت  درباره 

بنوىسید.



از  تعدادى  و  مسلمان  فرماندهان  از  ىكى  مسلمانان،  و  رومى ها  میان  نابرابر  جنگى  در 
سربازان او به دست رومى ها اسیر شدند.

آنان را نزد امپراطور بردند.
امپراطور با خود گفت: بهتر است میزان امىان آنان را بسنجیم.

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 اىن جا آورده اىد كه شرىك ملك خود كنید.
از  قبول كنى، قسمتى  را  و دىن مسیحیت  رها كنى  را  اسالم  دىن  اگر  امپراطور گفت:  ــ 

سلطنت خودم را به تو مى دهم.
فرمانده گفت: حتى اگر نیمى از حكومت جهان را نیز به من بدهید، چننى كارى را منى كنم 

و دىن محّمد رسول   اهلل )ص( را ترك نخواهم كرد.
خداوند مى فرماىد: »قل هو اهلل احد. اهلل الصمد. لم ىلد و لم ىولد. و     لم ىكن له كفوًا احد« 

)سوره ى توحید(
امپراطور گفت: اىن كلمات به چه معنى است.

ىكى از مترجمان جلو آمد و گفت: اىن همان شعار معروف مسلمان هاست كه در سراسر 
میدان ها در برابر لشكرىان رومى با صداى بلند مى خوانند.

منظور آن ها اىن است كه خدا ىكى است؛ شرىكى ندارد و فرزند هم ندارد و از كسى متولد نشده است.
آن ها معتقدند: عیسى فرزند خدا نیست؛ بلكه ىكى از پیامبران و بنده ى خداوند است.

امپراطور كه معتقد بود؛ عیسى )ع( فرزند خداست؛ با شنیدن اىن سخنان بر سر فرمانده 
جوان فرىاد كشید:

  1٠  

شعار توحيد١٠



11



 

ــ هر چه را كه باىد بفهمم؛ فهمیدم، اگر از دىن خودت برنگردى كشته خواهى شد.
فرمانده، لبخندى زد و با آرامش گفت: كشنت ىك اسیر آسان است؛ اّما هرگز منى توانى 

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

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

ابتدا ىكى از اسیران را در مقابل چشمانش در آب جوش انداختند؛ تا فرمانده ى مسلمان 
را بترسانند. سپس او را هم به نزدىك دىگ بردند.

او كه مرتب فرىاد اهلل اكبر و شعار توحید را تكرار مى كرد؛ 
راه  در  و  داشتم  ىك جان  از  بیشتر  اى كاش  گفت: 

خدا و دىن او فدا مى كردم!
امپراطور كه اىن همه شجاعت و امىان را در وى 

دىد؛ حتت تأثیر قرار گرفت و با خود گفت:
توانسته  چون  باشد؛  همنى  باىد  خدا  دىن 
محكم  اىن گونه  را  پیروانش  دل هاى  است 
و استوار سازد. آرى دىن اىن ها دىن كاملى 
است و اىن همان دىن عیسى مسیح است كه 
پیروان واقعى او؛ به آن امىان آورده اند و در 

راه آن كوشیدند و جان خود را فدا كردند.
آن  در  و  ماند  خاموش  مدتى  امپراطور  آن گاه 
حال از خود پرسید: حیف نیست چننى انسانى 

  12  
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1. فكر كن و پاسخ بده.
 چرا مسلمانان در مقابل رومى ها، 
بیشتر سوره ى توحید را مى خواندند؟

2. تكمیل كن.
  به نظر من دالىل زىادى دارد 
شجاعتى  چننى  با  مسلمانان،  که 
در مقابل دشمن مى اىستادند و از 

مرگ منى ترسیدند؛
از جمله: …

را از بنى ببرمى؟
پس دستور داد تا دست هاىش را باز كنند و نزدىك 

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

به شهر و خانه ات بازگردى.
خوىش  رهاىى  فكر  در  من  گفت:  پاسخ  در  فرمانده 
نیستم؛ بلكه مى خواهم به جاى من همراهامن را رها 

كنى.
امپراطور كه مطمئن بود در جنگ با چننى افراد 
با امىانى هرگز منى تواند پیروز شود؛ دستور داد 
نامه اى  با نوشنت  و  را رها كنند  همه ى اسیران 
به حضرت عمر، به مسلمانان اجازه داد كه دىن 

اسالم را در سرزمنى روم تبلیغ مناىند.
آنان پس از رهاىى، به مدىنه بازگشتند.

عمر  حضرت  كردند،   تعرىف  را  ماجرا  كه  وقتى 
و  بوسید.  را  جوان  فرمانده  پیشانى  )رض(  فاروق 

فرمود:
باىد پیشانى كسى را ببوسیم كه امىان و آىنى خود 
را از هر چیزى بیشتر دوست دارد؛ كسى كه بر باور 
و عقیده ى خود پاىبند بوده، آزادى خود را به آزادى 
همراهانش مشروط منود و امىان و عقیده اش را 

به زرق و برق دنیاى مادى نفروخت.



  14  

ــ سالم بر عبداهلل پسر عمر فاروق:

ــ سالم بر شما دوست عزىز و مهربان! مدتى است تو را منى بینم؛ آىا در سفر بودى؟

ــ آرى براى جتارت به عراق رفته بودم و اىن هدىه را هم براى تو آورده ام.

ــ اىن هدىه چیست؟

ــ مقدارى دارو است.

ــ اىن دارو براى چیست؟

ــ به هضم غذا در معده كمك مى كند.

آداب غذا خوردن١٣
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حفظ  را  آن  ترجمه ى  و  آىه   .1
كن.

کلوا و اشربوا و التسرفوا …
                     )سوره ى اعراف آىه ى 31(

بخورىد و بیاشامید و زىاده روى 
نكنید …

اىن  درباره ى  دوستانت  با   .2
آداب  و  كن  گفت  و  گو  داستان 
دىگرى را كه در مورد غذا خوردن 

مى دانى براى آن ها بگو.
و  بخوان  را  زىر  جمله ى   .3
پاسخ  آن  به  مربوط  پرسش  به 

بده.
 همه ى نعمت هاىى که به  دست 
آورده امى از طرف خداست؛ اّما بعضى 
را  نعمت ها  اىن  افراد، منى توانند  از 
در  ما  وظیفه ى  بیاورند؛  به  دست 

مقابل آن ها چیست؟

دوست  مى گوىد(:  و  مى زند  لبخندى  )عبداهلل  ــ 

عزىز، من به چننى داروىى نیاز ندارم!

ــ چرا؟

راستى چرا او به چننى داروىى نیاز نداشت؟

آرى او مرد پرهیزكار و بخشنده اى بود و از چهل 

از غذا سیر  را  آن هنگام، شكم خود  تا  سال قبل 

نكرده بود.

او به پیروى از پیامبر بزرگ اسالم و پدر بزرگوارش 

و  منى خورد  غذا  منى شد  گرسنه  تا  فاروق،  عمر 

دست  خوردن  غذا  از  شود؛  سیر  كه  آن  از  قبل 

مى كشید.

انسان  كه  مى شود  باعث  خوردن  غذا  روش  اىن 

همواره سالم مباند و كمتر بیمار شود. ضمن اىن 

كه همواره به ىاد گرسنگان بوده و از مال و غذاى 

خود به آنان ببخشد. 

درود و رحمت خداوند بر همه پیروان مكتب اسالم باد.



هواى مدىنه بسیار گرم است.
مسلمانان مهاجر از مكه به مدىنه آمده اند.

تعداد مسلمانان در مدىنه افزاىش ىافته و 
دچار كم آبى هستند.

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

اختیار  در  آب  پر  چشمه اى  كرد؟  باىد  چه 
اجازه  هم  مسلمانان  به  و  ىهودى هاست 

منى دهند، تا از آن استفاده كنند.
حضرت عثمان )رض( كه با پیامبر  )ص( 
مهاجرت  مدىنه  به  اصحاب  ساىر  و 
پول  راه  اىن  از  و  بود  تاجر  بود،  كرده 

آن  همیشه  و  مى آورد  دست  به  زىادى 
خرج  مسلمانان  مشكالت  رفع  براى  را 

مى كرد.

  1٦  

١٤

پول با برکت
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وضعیتى كه مسلمانان به آن دچار بودند او را نیز بسیار آزار مى داد. تا اىن كه با كسب اجازه 
از پیامبر )ص( نزد ىهودىان رفت و گفت حاضر است چشمه را از آنان خرىدارى مناىد.

ىهودىان براى اىن كه مسلمانان بیشتر در سختى به سر ببرند؛ ابتدا حاضر نبودند چشمه را 
بفروشند. اّما عثمان )رض( در مقابل پول بسیار زىادى باالخره ىهودىان را راضى كرد كه 

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

عثمان بفروشند.
وى پس از خرىدارى چشمه، آن را در اختیار عموم مردم، حتى ىهودىان قرار داد.

18  
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حضرت عثمان )رض( فرد ثرومتندی بود و از ثروتش 
برای رفع مشكالت مسلمانان استفاده می كرد. به 
همنى دلیل پیامبر اسالم  )ص( و ساىر مسلمانان او 

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

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

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

مسلمانان براى خالفت انتخاب شد.

1.كامل كن.
فهمیدم؛  داستان  اىن  خواندن  با 

پولى با برکت است؛ که …
)رض(  عثمان  حضرت  اىن   که  از 
اجازه داد همه ی مردم حتی ىهودىان 
از آب چشمه استفاده کنند؛ پی بردم 

که …
داخل  كلمات  از  استفاده  با   .2

پرانتز معنى آىه را كامل كن.
ـ باغ هاىى( ـ راضىـ  )خواهند ماندـ 
و    الّسابقون االّولون من املهاجرىن 
باحسان  اتّبعوهم  و        الذىن  االنصار  و 
اعّد  و  عنه  رضوا  و  عنهم  اهلل  رضى 
االنهار  حتتها  من  جترى  جنات  لهم 
خالدىن فیها ابدًا ذلك الفوز العظیم 
                    )سوره ى توبه آىه ی 100(

پیش کسوتان  اّولنى  از  خداوند 
مهاجرىن و انصار و آنان که در نیكى 
از آن ها پیروى کردند … است و آن ها 
آخرت  در  هستند  راضى  خدا  از  نیز 
زىر  که  داده  وعده  را   … آن ها  به 
درختانشان نهرهاى آب جارى است؛ 

و براى همیشه در آن …

   )براى خواندن(  



2٠  

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

در كجا؟
در كوه در دل غار.

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

او فرشته ى وحى بود؛ جبرئیل امنى.
چه كار داشت؟

پیام خداى مهربان )اّولنى آىات قرآن( را براىش آورده بود.
محّمد )ص( محبوب دل ها، امانت دار مردم، با آن همه اخالق زىبا، از جانب خداى مهربان به 

عنوان آخرىن پیامبر، برگزىده شد.
پیامبران پیشنى، مانند حضرت موسى )ع( و حضرت عیسى )ع( مژده آمدن او را كه در تورات 

و اجنیل ذكر شده بود، به مردم داده بودند.

آخرين پيام آور١٥



داخل  كلمات  از  استفاده  با   .1
پرانتز كامل كن.

)آفرىننده ى ــ پرستش مى کنیم ــ 
همه ى موجودات جهان(

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

بر  شده  نازل  آىات  اّولنى   .2
پیامبر   )ص( و ترجمه ى آن را حفظ 

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

ىعلم. 
                      )سوره ی علق آىات 1 تا 5(
که  پروردگارت  نام  به  بخوان 
بسته  از خون  را  انسان  کرد،  خلق 
تو  پروردگار  که  بخوان  کرد،  خلق 
وسیله ى  به  که  کسى  است،  بزرگ 
داد  ىاد  انسان  به  داد.  تعلیم  قلم 

آن چه را که منى دانست.

همه آمدن او را انتظار مى كشیدند.
و چه زىبا اىن انتظار به سر آمد!

اّما …
اىن پاىان؛ 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 ىافت.
آخرىن پیامبر خدا  محّمد مصطفى )ص( در مدت 23 
سال متام، همه ى قرآن را  از فرشته ى وحى و از جانب 
خدا درىافت كرد و آن را به مردم تعلیم داد و احكام آن 

را اجرا كرد.
اىن قرآنى كه همه ى ما در خانه هامىان، در مدرسه هامىان 
و… در اختیار دارمى همان است كه بر پیامبر )ص( نازل 

شده است.
ما هم تالش مى كنیم آن را خوب بیاموزمى، تا زندگى 
پیروان  از  و  كنیم  نورانى  آن  هداىت هاى  با  را  خود 

واقعى پیامبر     اسالم )ص( باشیم.
و ما اگر بخواهیم مى توانیم. 

دىگر نه ظلمى خواهد بود، نه عقب ماندگى و نه زشتى.
ما خدا را دوست دارمى و از پیامبرش حضرت محّمد   )ص( 

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

21  



عده زىادى از زن و مرد، پیر و جوان، دختر و پسر دور او جمع شده 
بودند و به سخنان او گوش مى دادند. سخنانى زىبا.

نشانه هاىى از خداوند ىكتا.
از پیامبر رحمت و مهربانى.

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

آرى، او از دىن جدىد سخن مى گفت.
و مردم هم با اشتیاق به سخنانش گوش مى دادند.

هر حلظه تعداد آنان بیشتر مى شد.
ناگهان، مردى قوى كه شمشیرى بلند به كمر بسته بود؛ با خشم نزدىك آمد 
و با صداى بلند پرسید: اى مرد، تو كیستى كه مى خواهى مردم را از دىن پدرانشان 

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

آن مرد كه رئیس قبیله بود و همه از او حساب مى بردند گفت: اگر منى خواهى جانت را 
بگیرم زود از اىن جا برو.

اّما مصعب با لطف و مهربانى گفت: اى مرد رشید2: بهتر نیست ابتدا بنشینى و به سخنان من 
گوش دهى؟ اگر آن را حق ىافتى، مى پذىرى و اگر قبول نكردى به جاى دىگرى مى روم و شما 

١ــ سفير: فرستاده، نماينده  22  
٢ــ رشيد: عاقل و هوشيار

٢٤

اّولین سفیر 1  پیامبر )ص(
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را ترك مى كنم.
آن مرد كه فردى زىرك، باهوش و دانا بود، گفت: بسیار خوب، پیشنهاد خوبى است.

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

طولى نكشید كه آن مرد با شنیدن آىاتى كه مصعب مى خواند حتت تأثیر قرار گرفت و پس 
از تفكر و دّقت در آن آىات گفت: زىبا و صحیح تر از اىن سخنان را هرگز نشنیده ام.

       



Email

  talif@talif.sch ir

1. اىن جمله ها را با دّقت بخوان و 
در مورد آن ها فكر كن.

ما مسلمانان معتقدمى که هیچ 
خداىى جز اهلل وجود ندارد و باور 
از  محّمد )ص(  که حضرت  دارمى 
جانب خدا فرستاده شده است تا 
به خوشبختى  رسیدن  براى  را  ما 

راهنماىى کند.
2. كامل كن و ادامه بده.

ما پیامبر اسالم )ص( و اصحاب 
به  و  دارمى  دوست  را  ىارانش  و 

آن ها احترام مى گذارمى. 
زىرا …

كسى  اگر  مصعب!  اى  گفت:  سپس 
چكار  باىد  شود  اسالم  دىن  وارد  بخواهد 

كند؟
مصعب گفت بدنش را مى شوىد و لباس 

پاكیزه بر تن مى كند و مى گوىد:
»اشهد ان ال اله ااِلَّ اهلل و اشهد ان محمدًا 

رسول  اهلل«
و ساعتى  را ترك كرد  آن جا  بالفاصله  او 
بعد برگشت و گفت: اكنون من آگاهانه و 
به اختیار خود شهادت مى دهم كه: هیچ 
خداىى جز اهلل نیست و شهادت مى دهم 

كه: محّمد )ص( پیامبر خداست.
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