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َو َعـَلـۡیَك بِـِتـالَوِة اۡلُقـۡرءاِن
٭

َعـلٰی ُکـِلّ حاٍل

انس با قرآن کرمیفصل سوم

تو را سفارش می کنم که همیشه قرآن بخوانی.        
 

)هفته ای سه ساعت(

٭ وسائل الشیعه، ج4، ص 839

سفارش پیامبر اعظم صلّی اللّٰه علیه و آله
به حضرت علی علیه السالم فرمودند:
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فرزندم!
خواندن قرآن در هر روز، سفارش خدا، پیامبر اكرم و امامان ماست!

سعى كن از همین كودكى با قرآن ُانس پیدا کنی. ُانس با قرآن یعنى این که 
هر روز چند آیه  قرآن بخوانى و سعی كنى معناى سخن خدا را کم کم  بفهمى. در 
این صورت خداوند از تو ُخشنود می شود و فرشتگان، پیامبر بزرگوار و   امامان 

معصوم براى موفّقّیت تو دعا می کنند.
برای یادگیری بهتر قرآن به تمرین و تکرار بیشتر نیاز داریم، از این رو سعی کنید 

تمرین های »انس با قرآن در خانه« را همیشه به طور منظم و با دقت انجام دهید.
تَعالیٰ  الّلُٰه  َل  )َعجَّ زمان  امام  یاران  از  را  تو  كریم  قرآن  با  انس  است  امید 

٭ ( گرداند. ریَف  الشَّ َفَرَجُه 

59
٭ با گفتن این جمله از خدا می خواهیم که امام زمان، هر چه زودتر ظهور کنند. 
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تمرین اول ــ سوره ی حمد و آیات 1 تا 5 سوره ی بقره را در گروه هاى دو یا سه نفره براى 
یکدیگر آرام و شمرده بخوانید.

سوم2انس با قرآن كریم
ى 

فته 
ه

رماه
آذ
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ـ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى  تمرین دومـ 
بلند بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
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دخترم! آیا خود را براى جشن تكلیف آماده کرده ای؟

ـاله�ِ َرِبّ اۡجـَعـۡلـنـی ُمـقـیـَم الـصَّ
پروردگارا، مرا از نمازگزاران قرار ده.

     سوره ى ابراهیم، آیه ى 40

َصالة: …

پیام قرآنی



63٭  اصول کافی، ج٢، ص ٦1٠

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

عبارات اذان را با صدای بلند بخوانید.

پیامبر اعظم صّلی اهلل علیه و آله فرمودند:

» خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنید. «٭
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تمرین اول ــ آیات ٢55 ، ٢5٦ و ٢57 سوره ی بقره )آیةُ الكرسى( را در گروه هاى دو یا سه 
نفره براى یکدیگر بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

َو  ِسـَنـٌة  َتۡأُخـُذهو  ال  اۡلـَقـّیوُم  اۡلـَحـىُّ  ُهـَو  ِااّل  ِاٰلـَه  ال  َاللُّٰه 

ۡن ـَ م ۡرِض  ااۡلَ ِفى  مـا  َو  ـمـاواِت  السَّ ِفى  مـا  َلـهو  َنـۡوٌم  ال 

َاۡیـدیـِهۡم  َبۡیـَن  َیۡعـَلـمُ ما  ِااّل ِبـِاۡذِنـه ى  ِعۡنـَدهو  َیۡشـَفـُع  ذى  َذا الَـّ

ِبـما  ِااّل  ِعۡلـِمـه ى  ِمۡن  ِبـَشۡىٍء  ُیـحیـطوَن  َو ال  َخۡلـَفـُهۡم  َو ما 

َیـئوُدهو  وَ ال  ۡرَض  وَ ااۡلَ ـماواِت  السَّ ُكۡرِسـیُّـُه  َوِسـَع  شاَء 

ال ِاۡكـراَه ِفى الّدیـِن  ِحۡفـُظـُهـما َو ُهـَو اۡلـَعـِلـىُّ اۡلـَعـظیـُم

ِبالّطاغوِت  َیۡكـُفۡر  َفـَمۡن  اۡلـَغـِىّ  ِمـَن  ۡشـُد  الرُّ َتـَبـیَّـَن  َقۡد 

اۡلـُوۡثـقٰى ِباۡلـُعۡرَوِة  اۡسـَتۡمـَسـَك  َفـَقـِد  ِه   ِباللّٰ ِمۡن  ُیؤ ۡ َو 

ذیـَن  ُه َوِلـىُّ الَـّ ُه َسـمیـٌع َعـلیـٌم  َاللّٰ اَل اۡنـِفـصاَم َلـها َو اللّٰ

ذیـَن  الَـّ َو  الّنوِر  ِاَلى  ـُلـماِت  الظُّ ِمـَن  ُیۡخـِرُجـُهۡم  ءاَمـنوا 

الّنوِر ِمـَن  ُیۡخـِرجوَنـُهۡم  الّطاغوُت   ُهـُم  َاۡوِلـیاؤ ُ َكـَفـروا 

ـُلـماِت  ُاوٰلـِئـَك َاۡصـحاُب الّناِر  ُهۡم  فیـها خاِلـدوَن ِاَلى   الظُّ

2انس با قرآن كرىم

٢55

٢5٦

٢57

ارم
چه

ى 
فته 

ه
رماه

آذ
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فَـَمـۡن  َعـفـا  َو َاۡصـلَـَح
هر كس كه دوستش را ببخشد و با او آشتى كند،   

ِه فَـاَۡجـُره و  َعـلَـی الـلٰـّ
 خدا به او پاداش مى دهد.

براى تصویر باال داستانى تعریف كنید.

 َاۡجـر: پاداش

سوره ى شورٰى، آیه ى 40



٭ تفسیر نمونه، ج ٢، ص 1٩1 66

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

حضرت علی علیه الّسالم فرمودند: 

» اگر بدانید آیة الکرسی تا چه اندازه اهّمّیت دارد، 
هیچ گاه خواندن آن را ترک نمی کنید. «٭

چه خوب است آیة الکرسی را حفظ كنیم و هر روز در پایان نمازهاى 

خود یا هر وقت مناسب دیگرى آن را بخوانیم.

عباراِت اقامه را با صدای بلند بخوانید.
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تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

انس با قرآن كرىم

َو ِاذۡ   قاَل ِاۡبـراهیـُم َرِبّ اۡجـَعۡل ٰهـَذا اۡلـَبـَلـدَ   ءاِمـًنا     َو اۡجـُنۡبـنى 
َاۡضـَلۡلـَن ُهـنَّ  ِانَـّ َرِبّ  ۡصـناَم   ااۡلَ َنۡعـُبـَد  َاۡن  َبـِنـىَّ  َو 
َمۡن  َو  ِمـّنى   هو  َفـِانَـّ َتـِبـَعـنى  َفـَمۡن  الّنـاِس  ِمـَن  َكـثیـًرا 
َاۡسـَكۡنـُت  ِاّنى  نا  َربَـّ َرحیـٌم   َغـفوٌر  َك  َفـِانَـّ َعـصانى 
ِم   اۡلـُمـَحـرَّ َبۡیـِتـَك  ِعۡنـَد  َزۡرٍع  ذى  َغۡیـِر  ِبـواٍد  تى  یَـّ ُذِرّ ِمۡن 
ـالَة َفاۡجـَعۡل َاۡفـِئـَدًة ِمـَن الّناِس َتۡهـوى  نا ِلـُیـقیـُموا الصَّ َربَـّ
ُهۡم َیۡشـُكـروَن   ِاَلۡیـِهۡم  َو اۡرُزۡقـُهۡم ِمـَن الثَّـَمـراِت  َلـَعـلَـّ
ِه َك َتۡعـَلـُم ما ُنۡخـفى َو ما ُنۡعـِلـُن َو ما َیۡخـفٰى َعـَلى اللّٰ نا ِانَـّ َربَـّ
ذى  ـماِء  َاۡلـَحۡمـُد ِلـلّٰـِه الَـّ ۡرِض َو ال ِفى السَّ ِمۡن َشۡىٍء  ِفى ااۡلَ
َرّبى ِانَّ  ِاۡسـحاَق   َو  ِاۡسـماعیـَل  اۡلـِكـَبـِر  َعـَلى  لى  َوَهـَب 
ِمۡن  َو  ـالِة  الصَّ ُمـقیـَم  اۡجـَعۡلـنى  َرِبّ  عاِء   الدُّ َلـَسـمیـُع   

ِلـواِلـَدىَّ َو  َنا اۡغـِفۡر لى  َربَـّ َتـَقـبَّۡل ُدعاِء   َو  نا  َربَـّ تى   یَـّ ُذِرّ
ِمـنیـَن  َیۡوَم َیـقوُم اۡلـِحـساُب   َو ِلۡلـُمو ٔۡ

٣5

٣٦

٣7

٣٨

٣٩

٤٠

٤1

تمرین اول ــ آیات ٣5 تا ٤1 سوره ى ابراهیم را در گروه هاى دو یا سه نفره براى یکدیگر 
آرام بخوانید.

ول3
ى ا

فته 
ه

 ماه
دی



قصّه ی آیه ها

 چشمه ى زمزم

حضرت ابراهیم ــ علیه الّسالم ــ و همسرش هاجر در سرزمین شام٭ زندگى مى كردند. 
خدا به او و همسرش هاجر در سن پیرى، فرزندى بخشید. نام او را اسماعیل گذاشتند. 
هنوز مّدت زیادى از تولّد اسماعیل نگذشته بود كه خداوند به حضرت ابراهیم فرمان داد كه 

همسر و فرزندش را به سرزمین »مّكه« ببرد و آنها را در همان جا بگذارد و باز گردد.
حضرت ابراهیم فرمان خدا را پذیرفت و هاجر و اسماعیل را بر ُشترى سوار كرد و به 
سوى مّكه رفتند. وقتى به آن جا رسیدند، بیابانى خشک و بى آب و علف دیدند. در آن بیابان 

هیچ كس زندگى نمى كرد.
به او گفت: خدا فرمان داده است كه من شما را  هاجر نگران شد. حضرت ابراهیم 
این جا بگذارم، ولى نگران نباش. آن گاه حضرت ابراهیم دست های خود را به دعا بلند کرد 
تی … «، پروردگارا! من به فرمان تو خانواده ی خود را به  یَـّ نا ِانّی َاۡسَکۡنُت ِمۡن ُذِرّ َـّ و گفت:  » َرب

این سرزمین آوردم، تو نیز نگهبان آنان باش! 
٭ سرزمین شام: نام قدیمی سرزمینی است که امروزه کشورهای سوریه، اردن، لبنان و فلسطین در آن قرار دارد.
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حضرت ابراهیم، همسر و فرزندش را به خدا سپرد و به سرزمین شام برگشت.       
آفتاِب گرم  بر همه جا مى تابید. اسماعیل از خواب 
بیدار شد و چون تشنه بود شروع كرد به گریه كردن. 
آب  قطره  یک  ولى  رفت،  آب  ظرف  سراغ  به  هاجر 
هم در آن نبود؛ به اطراف نگاه كرد؛ از دور آبى دید 
و به سوى آن َدوید، اّما وقتى جلو رفت متوجه شد كه 
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سراب٭ است. برگشت و به سمت دیگر نگاه كرد. دوباره آبى دید و به سوى آن دوید. اّما باز هم 
سراب بود. او براى یافتن آب، فاصله ى بین دو كوه كوچكى را كه آن جا بود، هفت بار طى كرد. 
سرانجام هاجر خسته شد و به سراغ كودک خود رفت. ناگهان دید از زیر پاى اسماعیل، 
همان جایى كه او پاهاى كوچكش را به زمین مى زد، یک چشمه ى آب جوشیده و باال آمده 

است. هاجر خوشحال شد و فریاد زد: خداى بزرگ! چشمه! چشمه! 
نام چشمه را َزمَزم گذاشتند. كم كم پرنده هایى هم در آن جا فرود آمدند و آب نوشیدند. 
مدتى بعد گروهى از صحرانشینان به كنار چشمه آمدند و در آن جا ساكن شدند. رفته رفته تعداد 

آنها بیش تر شد و شهر مّكه به وجود آمد.     

70

٭ سراب: زمین خشکی است که از دور، مانند آب به نظر می رسد.



هاجر خدا را شكر كرد و دانست كه دعاى حضرت ابراهیم قبول شده است  و دیگر او 
و اسماعیل تنها نیستند.
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٭ مسند حضرت فاطمه سالم الله علیها، ص ٢٣5 72

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

سوره هاى حمد و توحید را با صداى 
بلند بخوانید.

حضرت فاطمه ی زهرا سالمُ اهلل علیها فرمودند: 

» پدرم رسول خدا، به دو فرزندم حسن و حسین 

سوره هایی از قرآن را یاد می دادند.«٭



تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
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انس با قرآن كرىم

لَـۡلۡـٔاِخـَرُة  َو  بَۡعـٍض   َعـلٰى  بَۡعـَضـُهۡم  ۡلـنا  ُانۡـظُۡر كَۡیـَف فَـضَّ

اللِّٰه  َمـَع  تَۡجـَعۡل  تَۡفـضیاًل  ال  وَ   َاكۡـبَـُر  َدَرجاٍت   َاكۡـبَـُر 

َك  ُـّ ِالٰـًها ءاَخـرَ  فَـَتۡقـُعـَد َمۡذموًما َمۡخـذواًل  َو َقـضٰى َرب

یَبۡـلُـَغـنَّ  ِاّما  ِبالۡـواِلـَدیۡـِن ِاۡحـسانًا  َو  ِایّاُه   ِااّل  تَۡعـبُـدوا  َااّل 

ِعۡنـَدَك الۡـِكـبَـَر  َاَحـُدهُـما َاۡو ِكـالهُـما فَـال تَـُقۡل لَـُهـما 

ُاٍفّ  وَ   ال تَۡنـَهۡرهُـما َو ُقۡل لَـُهما َقۡواًل كَـریـًما  َو اۡخـِفۡض 

ۡحـَمـِة  َو ُقۡل َرِبّ اۡرَحۡمـُهـما  لَـُهـما َجـناَح الذُّ  ِلّ ِمـَن الرَّ

ُكۡم َاۡعـلَـُم ِبـما فى نُـفوِسـُكۡم    ُـّ یانى َصـغیـًرا   َرب َـّ كَـما َرب

هو كاَن ِلـۡلۡـاَّوابیَن َغـفوًرا   َـّ ن ِاۡن تَـكونوا صاِلـحیـَن  فَـاِ

ـبیـِل  ـهو  َو الۡـِمۡسـكیـَن َو ابۡـَن السَّ َو ءاِت َذا الۡـُقۡربٰى َحـقَّ

ِاۡخـواَن  كانوا   ریـَن  الۡـُمـبَـِذّ ِانَّ  ۡر    تَبۡـذیـرًا   ال              تُـبَـِذّ َو 

ۡیـطاُن ِلـَرِبّـه ى كَـفوًرا  ـیاطیـِن َو كاَن الشَّ الشَّ

٢1

٢٢

٢٣

٢٤

٢5

٢٦

٢7

تمرین اول ــ آیات ٢1 تا ٢7 سوره ى ِاسراء را در گروه هاى دو یا سه نفره براى یکدیگر 
آرام بخوانید.
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 َو ِبـالۡـواِلـَدیۡـِن ِاۡحـسـانًـا
به پدر و مادر خود نیكى كنید.

واِلـَدیۡـِن:.......                  ِاۡحـسـان:......

شما به پدر و مادر خود چه نیكى هایى كرده اید؟

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن آیه را با صدای بلند بخوانید.

سوره ى ِاسراء، آیه ى 23
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سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

امام رضا علیه الّسالم فرمودند:

» بدون وضو به آیات قرآن دست نزنید.«٭

ذكر ُقنوت را با صداى بلند بخوانید.

٭ تهذیب، ج 1، ص 1٢7
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ول5
ى ا

فته 
ه

 ماه
من

به
یکدیگر  براى  نفره  یا سه  را در گروه هاى دو  آل عمران  تا ٦٠ سوره  آیات 55  تمرین اول ــ 

بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ِاۡذ قاَل اللُّٰه  یا عیـسٰى ِانّى ُمـَتـَوفّیـَك َو راِفـُعـَك ِالَـىَّ  َو 
بَـعوَك  ذیـَن اتَـّ ذیـَن كَـَفـروا َو جاِعـُل الَـّ ـُرَك ِمـَن الَـّ ُمـطَـِهّ
ذیـَن كَـَفـروا ِالـٰى یَـۡوِم الۡـِقـیاَمـِة ثُـمَّ ِالَـىَّ َمۡرِجُعُكۡم  فَـۡوَق الَـّ
تَۡخـَتـِلـفوَن         فیـِه  كُۡنـُتۡم  ما  فى  بَۡیـَنـُكۡم  فَـاَۡحـُكـُم 
ِفى  َشـدیـًدا  َعـذابًا  بُـُهۡم  فَـاَُعـِذّ كَـَفـروا   ذیـَن  الَـّ ا  فَـاَمَّ
ا  َامَّ َو  ناِصـریـَن   ِمۡن  لَـُهۡم  ما  َو  الۡـآِخـَرِة   َو  نۡـیا  الدُّ
فَـُیـَوفّیـِهۡم  َعـِمـلُـوا  الّصاِلـحاِت  َو  ءاَمـنوا  ذیـَن  الَـّ
ُاجوَرهُۡم  َو اللُّٰه ال یُـِحـبُّ الظّاِلـمیـَن  ٰذِلـَك نَـۡتـلوُه 
كۡـِر الۡـَحـكیـِم  ِانَّ َمـثَـَل  َعـلَۡیـَك ِمـَن الۡـآیاِت َو الِذّ
عیـسٰى ِعۡنـَد اللِّٰه كَـَمـثَـِل آَدَم  َخـلَـَقـهو ِمۡن تُـراٍب  ثُـمَّ 
قاَل لَـهو كُۡن فَـَیـكوُن  َالۡـَحـقُّ ِمۡن َرِبّـَك  فَـال تَـُكۡن 

ِمـَن الۡـُمۡمـَتـریـَن

55

5٦

57

5٨

5٩

٦٠

انس با قرآن كرىم
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ُه ال  یُـِحبُّ الـظّـاِلـمـیـَن وَ  الـلٰـّ
خدا ستمگران را دوست ندارد.

   سوره ى آل عمران، آیه ى 57

این پیام قرآنی رادر آیات درس پیدا کنید و آن آیه را با صدای بلند بخوانید.

این عبارت قرآنى را معنا كنید.

َه الیُـِحـبُّ الۡـُمـۡفـِسـدیـَن  ِانَّ الـلٰـّ

ال   یُِحبُّ : دوست ندارد
ظاِلمیَن : ظالمان ، ستمگران

ُمـۡفِسدیَن: بدكاران 

              قطعاً ...    ...        ...        را.



٭ بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ٢٠٤، حدیث 78٣1

امام حسن مجتبی علیه الّسالم فرمودند:

» هرکس قرآن بخواند، یک دعای او در نزد خدا، 

دیر یا زود قبول می شود.«٭

ذكر ركوع را با صداى بلند بخوانید.

سعى كنید هر روز تعدادى از آیات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانید.   انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه
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تمرین اول ــ آیات 1٣ تا ٢٨ سوره ى طه )طاها( را در گروه هاى دو یا سه نفره براى یکدیگر 
بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ُه   نى َانَا اللّٰ َو اَ َنـا اخـَتۡرُتـَك َفاۡسـَتـِمۡع ِلما يوحٰى  ِانَـّ
ـالَة ِلـِذۡكرى  ِانَّ  َه ِااّل َانَـا  َفاۡعُبۡدنى َو َاِقـِم الصَّ ـٰ ال ِال
الّساَعـَة ءاِتـَیـٌة  َاكاُد ُاۡخـفیـها ِلـُتـۡجـزٰى ُكـلُّ َنۡفٍس ِبما 
ِمـُن ِبـها   َك َعۡنها  َمۡن ال ُیـو ٔۡ نَـّ َتۡسـعـٰى  َفـال َیـُصـدَّ
َبـَع َهـواُه  َفـَتۡردٰى   َو ما ِتۡلـَك ِبـَیـمیـِنـَك یا  َو اتَـّ
ـُا َعـَلۡیـها  َو َاُهـشُّ  موسٰى  قاَل ِهـَى َعـصاَى َاَتـَوكَّ
ِبـها َعـلـٰى َغـَنـمى  َو ِلـَى فیـها َمــٔاِرُب ُاۡخرٰى  قاَل 
َتۡسعٰى َحـیَّـٌة  ِهـَى  َفـِاذا  َفـَاۡلقاها  مـوسٰى   یا  َاۡلِقـها 
 قاَل ُخۡذها َو ال َتـَخۡف  َسـُنـعیـُدها سیـَرَتـَها اۡلـاولٰى
 َو اۡضـُمۡم َیـَدَك ِالـٰىَجـناِحـَك  َتۡخُرۡج َبۡیضاَء ِمـۡن 
اۡلُكۡبرٰى ءایاِتـَنا  ِمۡن  ُاۡخرٰى  ِلـُنـِرَیَك  َغۡیِر سوٍء  ءاَیـًة 

هو َطـغٰى  قاَل َرِبّ اۡشَرۡح   ِاۡذَهۡب ِالٰى ِفۡرَعۡوَن  ِانَـّ
ۡر لى َاۡمرى  َو اۡحُلۡل ُعـۡقـَدًة  لى َصۡدرى  َو َیـِسّ

ِمۡن ِلـسانى  َیۡفَقـهوا َقۡولى

1٣

1٤

15

1٦

17

1٨

1٩

٢٠

٢1

٢٢

٢٣٢٤

٢٦ ٢5

٢7٢٨
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پیامبرى حضرت موسى علیه الّسالم
زندگی حضرت موسی علیه السالم بسیار پُرماجرا بود. او پس از رهایی از دست فرعون، 
به شهر َمدیَن هجرت کرد. در آن جا با یکی از پیامبران خدا به نام حضرت ُشعیب آشنا شد و با 
یکی از دختران او ازدواج کرد. حضرت موسی، گوسفندان حضرت شعیب را به چرا می برد و 

از آن ها مراقبت می کرد.
زندگی حضرت موسی در کنار خانواده ی حضرت شعیب چند سالی، این گونه سپری 

شد؛ ولی سرانجام زمان جدایی فرا رسید.
و  او  براى  و  داد  موسى  حضرت  به  را  خود  وسفندان  گ از  عیب تعدادی  ش حضرت 

خانواده اش دعا كرد.
حضرت موسى علیه السالم و خانواده اش، از َمدین بیرون رفتند و راه سفرى طوالنى به 
مصر را در پیش گرفتند. یک شب، آنها در بیابان راه را گم كردند. هوا سرد بود. در این هنگام 
حضرت موسى از دور آتشی دید. به همسرش گفت: من به سوى آتش مى روم، شاید بتوانم 

شعله اى از آن را براى شما بیاورم تا گرم شوید. شاید هم آن آتش راه را به ما نشان دهد.
وقتی حضرت موسى به آتش نزدیک شد، درختى نورانى دید. ناگهان ندایى شنید كه 
مى گفت: اى موسى! من پروردگار جهانیان هستم. این صحرا كه تو قدم در آن گذاشته اى 

مكان مقّدسى است؛ كفش هایت را بیرون بیاور! 
حضرت موسى چنین كرد.

دوباره شنید كه: اى موسى! من تو را به پیامبرى برگزیدم. پس به آن چه بر تو َوحى مى كنم 
گوش كن؛ بدان كه هیچ خدایى جز من نیست، مرا عبادت كن و به یاد من نماز بخوان … 

قصّه ی آیه ها

80
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بار دیگر ندا آمد: اى موسى چه در دست دارى؟  
حضرت موسى پاسخ داد: این عصاى من است كه به آن تكیه مى كنم، با آن گوسفندانم 

را مى رانم و برایشان از درخت برگ مى ریزم. 
ندا رسید: »َالِۡقها یا موسٰی« ــ ای موسی عصایت را به زمین بینداز! ــ 

به  عصا  ناگهان  انداخت.  زمین  روى  را  عصایش  علیه السالم،  موسى  حضرت 
اژدهایى ترسناک تبدیل شد. موسى ترسید و فرار كرد. 

باز ندا آمد: اى موسى! در جاى خود بایست و نترس! حاال آن را بردار و ببین كه همان 
عصاى توست!  

همین كه حضرت موسى اژدها را گرفت با تعّجب دید كه همان عصاى قبلى است! 
بار دیگر ندا رسید: حاال دستت را زیر بغلت ِببَر و بیرون بیاور. 

حضرت موسى چنین  كرد.     دستش مثل ماِه تابان درخشان شد. 
در این هنگام ندا آمد: اى موسى! اكنون دو نشانه و معجزه ى بزرگ از پروردگارت 
همراه توست. با این دو نشانه به سوى فرعون برو و این مرد سركش را به پرستش خداى 

یگانه دعوت كن.
حضرت موسى علیه السالم از خدا خواست تا او را در این مأموریّت بزرگ یارى كند 

و اجازه دهد برادرش هارون نیز در این كار بزرگ یار و همراِه او باشد.
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٭ اصول کافی، ج٢، ص ٤٩٨ 84

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

ذكر َسجده را با صداى بلند بخوانید.

امام صادق علیه الّسالم فرمودند: 

» خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود،

برکاتش زیاد می گردد.«٭
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یکدیگر  براى  نفره  یا سه  را در گروه هاى دو  مائده  تا 5٠ سوره ى  آیات ٤٨  تمرین اول ــ 

بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

َبۡیـَن  ِلـما  ًقا  ُمـَصـِدّ ِباۡلـَحـِقّ  اۡلـِكـتاَب  ِاَلۡیـَك  َاۡنـَزۡلـنا  َو 
َیـَدۡیـِه ِمـَن اۡلـِكـتاِب َو ُمـَهۡیـِمـًنا َعـَلۡیـِه َفاۡحـُكۡم َبۡیـَنـُهۡم 
ِمـَن  جاَءَك  َعـّما  َاۡهـواَءُهۡم  َتـتَّـِبۡع  ال  َو  ُه  اللّٰ َاۡنـَزَل  ِبـما 
َلۡو  َو  ِمۡنـهاًجا  َو  ِشۡرَعـًة  ِمۡنـُكۡم  َجـَعۡلـنا  ِلـُكـٍلّ  اۡلـَحـِقّ  
ـًة واِحـَدًة َو ٰلـِكۡن ِلـَیۡبـُلـَوُكۡم فى  ُه َلـَجـَعـَلـُكۡم ُامَّ شاَء اللّٰ
َمۡرِجـُعـُكۡم  ِه  اللّٰ ِاَلى  اۡلـَخۡیـراِت   َفاۡسـَتـِبـُقوا  ءاتاُكۡم  ما 
ـُئـُكۡم ِبـما ُكۡنـُتۡم فیـِه َتۡخـَتـِلـفوَن  َو  َجـمیـًعا َفـُیـَنـِبّ
ُه  َو ال َتـتَّـِبۡع َاۡهـواَءُهۡم   َاِن اۡحـُكۡم َبۡیـَنـُهۡم ِبـما َاۡنـَزَل اللّٰ
ُه ِاَلۡیـَك   َو اۡحـَذۡرُهۡم َاۡن َیۡفـِتـنوَك َعۡن َبۡعـِض ما اَ  ۡنـَزَل اللّٰ
ُیـصیـَبـُهۡم  اللّٰه ُ        َاۡن  ُیـریـُد  ما  َانَـّ َفاۡعـَلۡم  َتـَولَّۡوا  َفـِاۡن 
َلـفاِسـقوَن  الّناِس  ِمـَن  َكـثیـًرا  ِانَّ  َو  ُذنوِبـِهۡم   ِبـَبۡعـِض 
َاۡحـَسـُن  َمـۡن  َو  َیـۡبـغوَن   اۡلـجـاِهـِلـیَّـِة  َاَفـُحۡكـَم   

ِه ُحۡكـًما ِلـَقۡوٍم یوِقـنوَن ِمـَن اللّٰ

٤٨

٤٩

5٠

انس با قرآن كرىم
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فَـاۡسـَتــِبـُقـوا الۡـَخـۡیـراِت
سعى كنید كارهاى خوب را زودتر از دیگران انجام دهید.

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

آیا شما در مسابقه ى قرآن مدرسه نام نویسى كرده اید؟

 َخـۡیـرات: كارهاى خوب

سوره ى مائده، آیه ى 48
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سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

٭ نهج البالغه، خطبه ی 17٦

امام علی علیه الّسالم فرمودند:

» قرآن، بهار دل ها و چشمه های دانش است.«٭

با صداى  ذكر تسبیحات اربعه را 
بلند بخوانید.
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ارم8
چه

ى 
فته 

ه
 ماه

من
به

یکدیگر  براى  نفره  سه  یا  دو  گروه هاى  در  را  طـه  سوره  تا 1٢٢   11٤ آیات  ــ  اول  تمرین 
بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ُه الۡـَمـِلـُك الۡـَحـقُّ  َو ال تَۡعـَجۡل ِبالۡـُقۡرءاِن   فَـَتـعالَى الـلٰـّ
ِمۡن َقبۡـِل َاۡن یُـۡقـضٰى ِالَـۡیـَك َوۡحـُیـهو  َو ُقۡل َرِبّ ِزۡدنى 
ِعۡلـًما  َو لَـَقۡد َعـِهۡدنا ِالٰى ءاَدَم ِمۡن َقبۡـُل  فَـَنـِسـَى َو 
لَۡم نَـِجۡد لَـهو َعۡزًما  َو ِاۡذ ُقۡلـنا ِلۡلـَمـالِئـَكـِة اۡسـُجـدوا 
َابٰى  فَـُقۡلـنا یا ءاَدُم   ِابۡـلیـَس  ِااّل  ِلـٔاَدَم  فَـَسـَجـدوا 
یُۡخـِرَجـنَّـُكـما  فَـال  ِلـَزۡوِجـَك   َو  لَـَك  َعـُدوٌّ  ـٰذا  ه ِانَّ 
الۡـَجـنَّـِة  فَـَتۡشـقٰى  ِانَّ لَـَك َااّل تَـجوَع فیـها   ِمـَن 
َك ال تَظۡـَمـاُ فیـها  َو ال تَۡضـحٰى َـّ َو ال تَۡعـرٰى   َو اَ   ن

َك  ُـّ ۡیـطاُن  قاَل یا ءاَدُم  َهۡل َاُدل  فَـَوۡسـَوَس ِالَۡیـِه الشَّ
فَـاَكَـال  یَبۡـلـٰى   ال  ُمۡلـٍك  َو  الۡـُخۡلـِد  َشـَجـَرِة  َعـلٰى 
ِمۡنـها  فَـبَـَدۡت لَـُهـما َسـۡوءاتُـُهـما َو طَـِفـقا یَۡخـِصـفاِن 
هو فَـَغـوٰى َـّ َعـلَۡیـِهـما ِمۡن َوَرِق الۡـَجـنَّـِة  َو َعـصٰى ءاَدُم َرب

هو  فَـتاَب َعـلَۡیـِه َو َهـدٰى ُـّ  ثُـمَّ اۡجـَتـباُه َرب

11٤

115

11٦

117

11٨

11٩

1٢٠

1٢11٢٢

انس با قرآن كرىم
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َو ُقـۡل َرِبّ  ِزۡدنى  ِعـۡلـًمـا
پروردگارا، علم و دانش مرا زیاد كن.

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.
درباره ى تصویر باال با دوستانتان مشورت كنید و نظرتان را براى هم كالسى هاى خود بیان نمایید.

: پروردگارا           ِعـۡلـم: دانش َرِبّ

سوره ى طٰـٰه، آیه ى 114
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سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

د را با صداى بلند بخوانید. ذكر تََشهُّ

رسول گرامی اسالم صّلی اهلل علیه و آله فرمودند:

 » قرآن را بخوانید و از آن کمک بگیرید.«٭

٭  مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٤5
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ول9
ى ا

فته 
ه

 ماه
فند

اس
تمرین اول ــ آیات ٤٠ تا 5٠ سوره ى طه )طاها( را در گروه هاى دو یا سه نفره براى یکدیگر 

بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

انس با قرآن كرىم
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به سوى مبارزه ى بزرگ

٭ بنى اسرائیل: فرزندان حضرت یعقوب علیه السالم
92

وقتى حضرت موسى علیه الّسالم به مصر رسید، همراه برادرش هارون به  قصر فرعون 
رفت. حضرت موسى لباس ساده ى چوپانى پوشیده بود و عصاى خود را هم در دست داشت. 
او تا مقابل تخت فرعون پیش رفت و گفت: من فرستاده ى خداى جهانیان هستم. آمده ام تا تو را 

به پرستش خداى یگانه دعوت كنم و بنى اسرائیل٭ را از دست تو نجات دهم. 

قصّه ی آیه ها
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فرعون چهره اش را در   هم كشید و گفت: این خداى جهانیان كیست؟
حضرت موسى گفت: پروردگاِر آسمان ها و زمین و هر چه در آنهاست. او كسى است كه 

شما و همه ى پدرانتان را آفریده است.
فرعون وقتى این سخن موسى را شنید، نگاهى به درباریانش كرد و با حالت مسخره 

كردن گفت: این پیامبرى كه براى شما آمده واقعاً دیوانه است! 
93
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حضرت موسى جواب داد: شما كه خود را عاقل مى دانید باید بدانید كه جهان به این 
بزرگى حتماً آفریدگارى دارد؛ همان پروردگارى كه زمین را جاى راحت و آسایش شما قرار 
داد و نیازهاى شما را برطرف كرد. از آسمان براى شما آب فرستاد و در زمین همه نوع گیاه 
و درخت رویانید تا شما و دام هایتان از آنها استفاده كنید. آیا این نشانه ها براى وجود او 

كافى نیست؟
فرعون با خشم فریاد زد: این جا خدایى غیر از من نیست. اگر باز هم از خدایت حرف 

بزنى مى گویم تو را زندانى كنند! 
و  فرعون  اژدها  تبدیل شد.  به  انداخت. عصا  زمین  به  را  موسى عصایش  حضرت 
درباریانش، سخت به وحشت افتادند. حضرت موسى اژدها را گرفت و اژدها در دست او 

عصا شد.
94
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بُرد و وقتى بیرون آورد، روشنایى خیره كننده اى   آن گاه دستش را زیر بغلش 
حركت  توان  و  بودند  چسبیده  یکدیگر  به  ترس  از  درباریان  تابید.  همه  چشم  به 
نداشتند. زبان فرعون هم از وحشت بند آمده بود. معجزه هاى حضرت موسى همه 

بود. را غافلگیر كرده 
سرانجام فرعون این سكوت را شكست و از درباریان پرسید: درباره ى موسى 

چه نظرى دارید؟ 
درباریان گفتند: موسى جادوگِر ماهرى است! ولى ما هم جادوگران چیره دستى 
داریم؛ اجازه دهید آنها را خبر كنیم تا با موسى مسابقه بدهند. جادوگراِن ما موسى را 

شكست خواهند داد.فرعون این پیشنهاد را پذیرفت.

95
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سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

ذكر سالم نماز را با صداى بلند بخوانید.

امام صادق علیه الّسالم:

» امام سجاد علیه السالم آن قدر قرآن را زیبا می خواند

کرد، می  عبور  ایشان  خانه ی  کنار  از  هرکس  که 
می ایستاد و به قرآن خواندن آن حضرت، گوش می داد.« ٭

٭ اصول کافی، ج ٢، ص ٦1٦
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دوم10
ى 

فته 
ه

 ماه
فند

اس
براى یکدیگر  نفره  یا سه  َحّج را در گروه هاى دو  تا 7٨ سوره ى  آیات 7٤  تمرین اول ــ 

بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

انس با قرآن كرىم
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َو افۡـَعـلُـوا الۡـَخـۡیـَر  
لَـَعـلَّــکُـۡم تُـۡفـِلـحـوَن

كار خوب انجام دهید تا  مـوفّق و پیروز شوید.

َخـۡیـر: ......

این تصویر درباره ى چیست؟ درباره ى آن با دوستانتان گفت وگو كنید و نظرتان را براى دانش آموزان 
كالس بیان نمایید. 

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

سوره ى حج، آیه ى 77
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سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

ركعت اول نماز، شامل حمد، توحید،
ذكر ركوع و سجده را با صداى بلند

بخوانید.

٭ بحاراالنوار، ج ٩٢، ص ٢1٣

پیامبر اسالم صّلی اهلل علیه و آله فرمودند: 

» با مسواک کردن، دهان خود را برای خواندن 
قرآن پاکیزه و خوش بو کنید.«٭
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وم 11انس با قرآن كرىم
ى س

فته 
ه

 ماه
فند

اس
تمرین اول ــ سوره هاى َقدر و ِزلزال را در گروه هاى دو یا سه نفره براى یکدیگر بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.

ۡحـٰمـِن الرَّحیـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ
ما  ۡدراَك  َا ما  َو  اۡلـَقۡدِر  َلۡیـَلـِة  فى  ۡلـناُه  ۡنـَز َا ّنا  ِا
اۡلـَقۡدِر  َلۡیـَلـُة اۡلـَقۡدِر َخۡیـٌر ِمۡن َاۡلـِف َشۡهـٍر   َلۡیـَلـُة 
ُل اۡلـَمـالِئـَكـُة َو الّروُح فیـها ِبـِاۡذِن َرِبّـِهۡم ِمۡن ُكـِلّ َاۡمـٍر  َتـَنـزَّ

 َسـالٌم ِهـَى َحـّتٰى َمۡطـَلـِع اۡلـَفۡجـِر 

ۡحـٰمـِن الرَّحیـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ
ۡرُض  َاۡخـَرَجـِت ااۡلَ َو  ِزۡلـزاَلـها   ۡرُض  ُزۡلـِزَلـِت ااۡلَ ِاذا 
ُث  َاۡثـقاَلـها  َو قاَل اۡلـِاۡنـساُن ما َلـها  َیۡوَمـِئـٍذ ُتـَحـِدّ
َیۡوَمـِئـٍذ  َلـها   َاۡوحٰى  َك  َربَـّ ِبـَانَّ  َاۡخـباَرها  
َیۡصـُدُر الّناُس َاۡشـتاًتـا ِلـُیـَرۡوا َاۡعـماَلـُهۡم  َفـَمۡن َیۡعـَمۡل 
ا  ٍة َشـرًّ ٍة َخۡیـًرا َیـَرهو  َو َمۡن َیۡعـَمۡل ِمۡثـقاَل َذرَّ ِمۡثـقاَل َذرَّ

َیـَرهو 

1

٢٣

٤5

1

٢٣

٤5

٦

7

٨
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فَـَمـۡن     یَـۡعـَمـۡل     ِمـۡثـقـاَل      ذَ رَّ  ٍة      َخـۡیـًرا       یَــَره و
هر كس ذره اى خوبى كند، نتیجه ى كارش را مى بیند.

َو َمـۡن یَـۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل ذَ رَّ  ٍة   َشـرًّ  ا     یَــَره و 
و هر كس ذره اى بدى كند، نتیجه ى كارش را مى بیند.

درباره ى هر یک از دو تصویر باال با دوستان خود گفت  و گو كنید و نظر خود را براى هم كالسى هاى 
خود بگویید.

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.

ه: ...  َخـۡیـر: ...              َشـّر: ...  ذَ رَّ

سوره ى زلزال، آیه هاى 7 و 8

7

٨



٭ مستدرک الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٩ 102

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى 
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.

مترین انس با قرآن

مترین مناز

قطره امّا دریا

انس با قرآن در خانه

پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله فرمودند: 

» بهترین شما کسی است که قرآن را فراگیرد

و به دیگران هم بیاموزد.«٭

ركعت دوم نماز، شامل حمد، توحید،
قنوت، ذکر رکوع و سجده  و تشّهد را با 

صداى بلند بخوانید.



103

هار12
ى چ

فته 
ه

 ماه
فند

اس

12انس با قرآن كرىم
رم 

چها
ى 

فته 
ه

 ماه
فند

اس
براى یکدیگر  نفره  یا سه  ُشَعراء را در گروه هاى دو  تا 51 سوره ى  آیات ٤٠  تمرین اول ــ 

بخوانید.

تمرین دوم ــ هر یک از شما با انتخاب معلم، یک یا چند سطر از این آیات را با صداى بلند 
بخوانید و سایر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.


