قصّه ی آیه ها
السالم
پىروزى حضرت موسى علیه ّ

روز مسابقه فرا رسىد .فرعون امىدوار بود كه جادوگرانش،
السالم را شكست دهند.
حضرت موسى علیه ّ

104

پىش از شروع مسابقه جادوگران به فرعون گفتند :اگر ما بر موسى پىروز شوىم ،آىا
پاداشى خواهىم داشت؟

فرعون گفت :آرى! پاداش بزرگى مى گىرىد و مقام باالىى خواهىد ىافت.
جادوگران چوب ها و رىسمان هاى خود را بر زمىن انداختند و آنها را مانند مارهاىى به
حركت درآوردند.
حضرت موسى علیه السالم نگران شد كه مبادا مردم فرىب جادوگران را بخورندّ .اما
در همىن وقت نداىى رسىد كه :اى موسى! نترس و عصاىت را بىنداز.
حضرت موسى علیه السالم دانست كه اىن فرمان خداوند است .فور ًا نام خدا  را به زبان
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آورد و عصاىش را انداخت .ناگهان عصا به اژدهاى بزرگى تبدىل شد و در ىک چشم به هم
زدن ،همه ى مارها را بلعىد.
جادوگران از دىدن اىن معجزه ى بزرگ
چنان به وحشت افتادند كه تا چند دقىقه
زبانشان بند آمده بود و نمى توانستند چىزى
بگوىند .آن گاه در همان جا به سجده افتادند
ِ ِ
موسی َو
مینَ ،ر ِ ّب
ٰ
و گفتندَ :
«ءام ّنا ب َر ّب الۡعال َ َ
هارون» ــ ما به پروردگار جهانیان یعنی
َ
پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم ــ
و شهادت میدهیم که موسی راست میگوید
و پیامبر خداست.
فرعون كه خود را شكست خورده
مى دىد ،با خشم فرىاد زد :چگونه پىش از آن

106

كه من به شما اجازه بدهم   ،اىمان آوردىد؟! دستور مى دهم دست ها و پاهاىتان را
ِبـبُـرند و همه ى شما را بر تنه ى درختان خرما به دار ِبكشند!
ِ ِ
مین» ما
جادوگران ،بدون آن كه بترسند ،گفتند :اى فرعون! َ
«ءام ّنا ب َر ّب الۡعال َ َ
به پروردگار جهانیان اىمان آورده اىم و از اىمان خود برنمى گردىم .تو فقط مى توانى
ما را ب ُكشى؛ ولى ما از خدا مى خواهىم كه در اىن راه به ما صبر و شكىباىى بدهد و

امىدوارىم كه گناهان ما را ببخشد و به ما پاداش جاودانه بدهد.

107

انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله فرمودند:

« هرکسی در کودکی قرآن بخواند ،به او
عقل و دانش داده می شود».

مترین مناز

٭

ركعت سوم نماز ،شاملتسبىحاتاربعه،

ركوع و سجده را با صداى بلند بخوانید.

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

108

الع ّمال ،ج  ،١ص ٥٤٧
٭ کنز ُ

هفته ى سوم
فروردین ماه

انس با قرآن كرىم 13

شورى را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یک دیگر
تمرىن اول ــ آىات  ٣٦تا  4٤سوره ى
ٰ
بخوانىد.

تمرىن دوم ــ هر ىک از شما با انتخاب معلم ،یک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى بلند
بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
109

شـوری ب َ ۡـى َـن ُــه ۡـم
َو َا ۡم ُـرهُ ۡـم
ٰ
افراد با اىمان ،كارهاى خود را با مشورت
ىک دىگر انجام مى دهند.

شورى ،آىه ى 38
سوره ى
ٰ

شـوری:
ٰ

مشورت

درباره ى تصوىر با دوستانتان مشورت كنىد و نظرتان را براى هم كالسى هاى خود بىان نماىىد.
این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن آیه را با صدای بلند بخوانید.
110

انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

در حدیثی از حضرت فاطمه ی زهرا سالم اهلل علیها آمده
است که ایشان فرمودند:

« من خواندن کتاب خدا را بسیار دوست دارم».

مترین مناز

٭

ركعت چهارم نماز ،شامل تسبىحات اربعه،
ركوع ،سجده ،تشهد و سالم را با صداى
بلند بخوانید.

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

٭ نهج الحیاة ،ص ٢٧١

111

هفته ى چهارم
فروردین ماه

قرآن
انس با
قرآن
انس با
كرىمكرىم 14

تمرىن اول ــ آىات  7٣تا  77سوره ى َق َصص را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یک دیگر
بخوانىد.

تمرىن دوم ــ هر ىک از شما با انتخاب معلم ،یک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى بلند
بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
112

ِ
ـك
َو     َا ۡح ِـس ۡـن    كَـما         َا ۡح َـس َـن   الـلّٰ ُـه     ال َ ۡـى َ
همان طوركه خدا به تو خوبى كرده است،
به دىگران خوبى كن.

سوره ى قصص ،آىه ى 77

در  باره ى تصوىر باال با دوستان خود صحبت كنىد و نظرتان را براى معلم و هم كالسى هاىتان بگوىىد.
پیام قرآنی درس را در آیات درس پیدا کنید و آن آیه را با صدای بلند بخوانید.
113

انس با قرآن در خانه
السالم فرمودند:
حضرت علی علیه ّ

قطره امّا دریا

« قرآن را فراگیرید،
زیرا قرآن نیکوترین سخن هاست».

مترین مناز

٭

چند نفر از دانش آموزان،
ىک نماز دو ركعتى را به طور كامل
در كالس یا نمازخانه ی مدرسه،
با صداى بلند بخوانند.

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

114

٭ نهج البالغه ،خطبه ی ١١٠

هفته ى اول
اردیبهشت ماه

كرىم
قرآن كرىم
انس بابا قرآن
انس

15

تمرىن اول ــ سورههاى عادیات و قارعه را در گروههاى دو ىا سه نفره براى یک دیگر بخوانىد.

تمرىن دوم ــ هر ىک از شما با انتخاب معلم ،یک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى بلند
بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
115

قصّه ی آیه ها

116

صبح پىروزی
ىک روز مردى دوان دوان پىش پىامبر اكرم َص َّلى الل ُّٰه َعلَ ِىه َو ِآله آمد
و با ناراحتى گفت :عدهاى از دشمنان در بىابان هاى اطراف مدىنه جمع
شده اند و مى خواهند به مدىنه حمله كنند .پىامبر به مسجد رفتند و اىن
موضوع را به مردم گفتند .عدهاى از مسلمانان برای دفاع آماده شدند و به
سوی دشمن حرکت کردند ،ولى نتوانستند آنها را شكست دهند و پس از
چند روز به مدىنه بازگشتند.
مسلمانان چند بار دىگر هم به جنگ با دشمن رفتندّ ،اما پىروز نشدند؛ تا
اىن كه پىامبر از حضرت على خواستند كه با سپاهى به جنگ دشمن بروند.
117

118

118

السالم و گروهى از مسلمانان با سختىهاى فراوان
حضرت على َعلَ ِىه   َّ
خود را به دشمن رساندند ،با آنها شجاعانه جنگىدند و با ىارى خدا
پىروز شدند.
پىامبر در مدىنه منتظر سپاه اسالم بودند كه ناگهان فرشتهى وحى
به سوى اىشان آمد و سوره ى عادىات را این گونه بر پیامبر خواند:
ِ«بسمِ الـل ِّٰـه الـرح ٰم ِنالـرحیمِ  ،و الۡ ِ
عاد ِ
یات َض ۡب ًحا …» خداوند با فرستادن
َّ
َّ ۡ
ۡ
َ
اىن سوره به پىامبر  اكرم خبر داد كه سپاه حضرت على پىروز شده است.
پىامبر با شادى خبر پىروزى را به مسلمانان دادند و همه خوشحال
شدند .وقتى سپاهىان اسالم به مدىنه برگشتند ،پىامبر  اكرم به استقبال آنها
رفتند و با خوشحالى به حضرت على گفتند:
«خداوند و پىامبرش از تو راضى هستند».

119

انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

السالم فرمودند:
امام صادق علیه ّ

« نگاه کردن به آیات قرآن ،عبادت است».

مترین مناز

٭

چند نفر از دانش آموزان
ىک نماز سه ركعتى را بهطور كامل
در كالس یا نمازخانهی مدرسه          ،
با صداى بلند بخوانند.

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

120

٭ اصول کافی ،ج  ،٢ص ٦١٤

هفته ى دوم
اردیبهشت ماه

كرىم
قرآن كرىم
انس بابا قرآن
انس

16

تمرىن اول ــ آیات  7٩تا  83سورهی بقره را در گروههاى دو ىا سه نفره براى یک دیگر بخوانىد.

تمرىن دوم ــ هر ىک از شما با انتخاب معلم ،یک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى بلند
بخوانید و ساىر دانش آموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
121

و قـولـوا ِلـلـ ّن ِ
ـاس ُح ۡـسـنًـا
َ
با مردم به زبان خوش سخن بگوىىد.

   سوره ى بقره ،آىه ى 83

نـاس.... :

براى تصوىر باال داستانى بگوىىد و براى هم كالسى هاى خود
تعرىف كنىد.
پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن آیه را با صدای بلند
بخوانید.
122

انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

مترین مناز

پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله فرمودند:

« قرآن را بیاموزید و آن را بسیار بخوانید».

٭

چند نفر از دانشآموزان
یک نماز چهار رکعتی را به طور کامل
در کالس با صداى بلند بخوانند.

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

الع ّمال ،حدیث 2368
٭ کَ ُنز ُ

123

درس آخر

قرآن در تابستان

دانش آموزان عزىز!

خدا را سپاس مى گوىم كه با تالش خود سال تحصىلى را با موفقىت گذرانده اىد.
شما در اىن سال چىزهاى بسىارى آموختىد و اىنک مى توانىد قرآن كرىم ــ كتاب
آسمانى ــ خود را بخوانىد و از آن بهره ببرىد.
در تابستان مدرسه تعطىل مى شود ،اما خواندن قرآن تعطىل نمى شود .چه خوب
است اىنک كه خواندن قرآن را آموخته اىد ،هرروز مقدارى قرآن بخوانىد .به كمک
پدر و مادر ىا خواهر و برادر بزرگ تر خود ،اىن كار را از روى قرآنى كه در خانه دارىد،
انجام دهىد.
٭٭٭
در كتاب درسى نىز براى هر هفته از تابستان ،ىک صفحه از قرآن كرىم درنظر
گرفته شده است .شما هر روز ،تعدادى از آىات مربوط به آن هفته را بخوانىد تا به
السالم عمل كرده باشىد
اىن ترتىب هم به سفارش پىامبر اعظم و امامان معصوم علىهم ّ
و هم در اىن كار مهارت بىش ترى پىدا كنىد.
ىادتان باشد هرگاه مى خواهىد خدا با شما سخن بگوىد ،قرآن بخوانىد و هر وقت
مى خواهىد شما با خدا سخن بگوىىد ،نماز بخوانىد.
مع ّلم شما
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هفته ى اول تیرماه

سوره ی مبارکه ی بقره
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هفته ى دوم تیرماه
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هفته ى سوم تیرماه
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هفته ى چهارم تیرماه
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هفته ى اول مرداد ماه
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هفته ى دوم مرداد ماه

130

هفته ى سوم مرداد ماه
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هفته ى چهارم مرداد ماه
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هفته ى اول شهریورماه
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هفته ى دوم شهریورماه
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هفته ى سوم شهریورماه
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هفته ى چهارم شهریور ماه
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