
١٢٨

ـَحـَرَة ِاۡن كانوا ُهـُم اۡلـغاِلـبيـَن  َفـَلـّما  َلـَعـلَّـنا َنـتَّـِبـُع السَّ
ُكـّنا  ِاۡن  ۡجـًرا  َالَ َلـنا  اَ   ِانَّ  ِلـِفۡرَعۡوَن  قـالوا  ـَحـَرُة  السَّ جـاَء 
بيـَن  ُكۡم ِاًذا َلـِمـَن اۡلـُمـَقـرَّ َنۡحـُن اۡلـغاِلـبيـَن  قاَل َنـَعۡم  َو ِانـَّ
َفـَاۡلـَقۡوا  ُمۡلـقوَن   َاۡنـُتۡم  ما  َاۡلـقوا  موسـٰى  َلـُهۡم  قاَل   
ّنـا  ِا ِفۡرَعۡوَن  ِة  ِبـِعـزَّ قـالـوا  َو  ِعـِصـيَّـُهۡم  َو  ِحـباَلـُهۡم 
ِهـَى  َفـِاذا  َعـصاُه   موسٰى  َفـَاۡلـقٰى  اۡلـغاِلـبوَن   َلـَنۡحـُن 
ساِجـديـَن   ـَحـَرُة  السَّ َفـُاۡلـِقـَى  َيۡأِفـكوَن   ما  َتۡلـَقـُف 
َوهاروَن   موسٰى  َرِبّ  اۡلـعاَلـميـَن   ِبـَرِبّ  ءاَمـّنا  قالوا 
ذى  هو َلـَكـبيـُرُكـُم الـَّ ءاَذَن َلـُكۡم  ِانـَّ ءاَمۡنـُتۡم َلـهو َقۡبـَل َاۡن  قاَل 
ـَعـنَّ َاۡيـِدَيـُكۡم َو  َقـِطّ ۡحـَر  َفـَلـَسۡوَف َتۡعـَلـموَن  َالُ َعـلَّـَمـُكـُم الِسّ
ـَبـنَّـُكۡم َاۡجـَمـعيـَن  قالوا  َصـِلّ َاۡرُجـَلـُكۡم ِمۡن ِخـالٍف  َو َالُ
ال َضـۡيـَر ِاّنا ِالٰى َرِبّـنا ُمۡنـَقـِلـبوَن  ِاّنا َنۡطـَمـُع َاۡن َيۡغـِفـَر َلـنا 

ِمـنيـَن   َل الـُمـو نا َخـطايانا َاۡن ُكـّنا َاوَّ َربـُّ
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جلسه ی اولدرس دوازدهم

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

آيات ٤٠ تا ٥١ سوره ى ُشَعراء

آيات ٤٠ تا ٥١ سوره ى ُشَعراء را از کتاب گويا گوش کن و سعی کن شبيه آن بخوانی.



روز مسابقه فرا رسيد. فرعون اميدوار بود كه جادوگرانش، حضرت موسى عليه الّسالم را 
شكست دهند.

پيش از شروع مسابقه جادوگران به فرعون گفتند: اگر ما بر موسى پيروز شويم، آيا پاداشى 
خواهيم داشت؟  

فرعون گفت: آرى! پاداش بزرگى مى گيريد و مقام بااليى خواهيد يافت. 
به  مارهايى  مانند  را  آن ها  و  انداختند  زمين  بر  را  خود  ريسمان هاى  و  چوب ها  جادوگران 

حركت درآوردند.
در  اّما  بخورند.  را  جادوگران  فريب  مردم  مبادا  كه  شد  نگران  عليه الّسالم  موسى  حضرت 

همين وقت ندايى رسيد كه: اى موسى! نترس و عصايت را بينداز. 
زبان  به  خدا  را  نام  فورًا  است.  خداوند  فرمان  اين  كه  دانست  عليه الّسالم  موسى  حضرت 

پيروزى حضرت موسٰى عليه الّسالم

جلسه ی دوم

قصه ی آيه ها:

آيات ٤٠ تا ٥١ سوره ی ُشَعراء
فرد خوانیجمع خوانی

١٢٩



آورد و عصايش را انداخت. ناگهان عصا به اژدهاى بزرگى تبديل شد و در يک چشم به هم زدن، 
همه ى مارها را بلعيد.

بزرگ  معجزه ى  اين  ديدن  از  جادوگران 
چنان به وحشت افتادند كه تا چند دقيقه زبانشان 
بگويند.  چيزى  نمى توانستند  و  بود  آمده  بند 
گفتند:  و  افتادند  سجده  به  همان جا  در  آن گاه 
« آَمّنا ِبَرِبّ الۡعالَميَن، َرِبّ موسٰی َو هاروَن » ــ ما 

به پروردگار جهانيان يعنی پروردگار موسی و 
هارون ايمان آورديم    ــ و شهادت می دهيم که 

موسی راست می گويد و پيامبر خداست. 
خورده  شكست  را  خود  كه  فرعون 
از  پيش  چگونه  زد:  فرياد  خشم  با  مى ديد، 

آورديد؟!  بدهم،   ايمان  اجازه  شما  به  من  كه  آن 
و  ِبـبُـرند  را  پاهايتان  و  دست ها  مى دهم  دستور 

١٣٠



همه ى شما را بر تنه ى درختان خرما به دار بِكشند! 
به  ما  الۡعالَميَن»  ِبَرِبّ  آَمّنا     » فرعون!  اى  گفتند:  بترسند،  كه  آن  بدون  جادوگران، 
پروردگار جهانيان ايمان آورده ايم و از ايمان خود برنمى گرديم. تو فقط مى توانى ما را 
بُكشى؛ ولى ما از خدا مى خواهيم كه در اين راه به ما صبر و شكيبايى بدهد و اميدواريم 

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

اُنس با قرآن در خانه

١٣١

داستان پيروزی حضرت موسی عليه السالم را برای خانواده ات تعريف کن 
و سعی کن آيات ٤٠ تا ٥١ سوره ی ُشَعراء را شبيه کتاب گويا بخوانی.
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حفظ قرآن

جلسه ی سوم

اُنس با قرآن در خانه

بیش تر بخوانیم، بیش تر بدانیم

آیات ١ تا ٩ سوره ی واقعه را با استفاده از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند 
آن بخوانی.

آیات 58 تا 6١ سوره ی بقره
فرد خوانیخواندن در گروه

آیات ١ تا ٩ سوره ی واقعه فرد خوانیجمع خوانی

ذیَن َسـَبـقونـا ِبـااۡلیـماِن َنـا اۡغـِفۡر لَـنا َو اِِلۡخواِنـَنا الَـّ َـّ ١ــ َرب
      پروردگارا! ما و برادران دینی ما را که پیش از ما ایمان آوردند، بیامرز.

ّـًل� ِللَّـذیـَن آَمـنوا ٢ــ َو ال تَۡجـَعۡل فی ُقـلوِبنـا ِغ
        و در دل های ما نسبت به مؤمنان کینه و دشمنی قرار مده.

َك َرئوٌف َرحیـٌم    َـّ نا ِان َـّ ٣ــ َرب
      پروردگارا! تویی که در حِقّ بندگان، دلسوز و مهربانی.

١ سوره ی َحشر، آیه ی 

ِاذا َوَقـَعـِت اۡلـواِقـَعـُة  َلۡیـَس ِلـَوۡقـَعـِتـها كاِذَبـٌة  خاِفـَضـٌة 
ا  ـِت اۡلـِجـباُل َبـسًّ ا  َو ُبـسَّ ۡرُض َرجًّ ـِت ااۡلَ ـَعـٌة  ِاذا ُرجَّ راِف
 َفـكاَنۡت َهـباًء ُمۡنـَبـثًّا  َو ُكۡنـُتۡم َاۡزواًجا َثـالَثـًة  َفـَاۡصـحاُب 
َمـِة ما اۡلـَمۡیـَمـَنـِة ما َاۡصـحاُب اۡلـَمۡیـَمـَنـِة  َو َاۡصـحاُب اۡلـَمـۡشـَا

 َاۡصـحاُب    اۡلـَمـۡشـَاَمـِة
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حديث نورانی

حفظ قرآن

ركعت سوم نماز، شامل تسبيحات اربعه،
ركوع و سجده را با صداى بلند بخوانيد.

اُنس با قرآن در خانه

جلسه ی چهارم

   رسول اكرم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:
«  هرکسی  در  کودکی  قرآن  بخواند،  به  او  عقل  و  دانش  داده  می  شود.»٭

مترين مناز:

دانش آموزان داوطلب رکعت سوم نماز را می خوانند و هرکسی که صحيح تر و زيباتر بخواند برنده است.

مسابقه و سرگرمی :

جمع خوانی
فرد خوانیيادآوری آيات ١ تا ٩ سوره ی واقعه

٭ کنز الُعّمال، ج ١، ص ٥٤٧

يک نماز سه رکعتی و آيات ١ تا ۹ سوره ی واقعه را از حفظ و با صدای بلند برای 
اعضای خانواده ات بخوان.

کی بهتر بلده؟ 
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ِه  ۡنیا  َو ما ِعۡنـَد اللّٰ َفـما اوتیـُتۡم ِمۡن َشۡىٍء  َفـَمـتاُع اۡلـَحـیاِة الدُّ
ـلوَن   ذیَن ءاَمـنوا َو َعلـٰى َرِبّـِهۡم َیـَتـَوكَّ َخۡیـٌر َو َاۡبـقـٰى  ِلـلَـّ

ما  ِاذا  َو  اۡلـَفـواِحـَش  َو  اۡلـاِ ثۡـِم  َكـباِئـَر  َیۡجـَتـِنـبوَن  ذیـَن  الَـّ َو 
ذیـَن اۡسـَتـجابوا ِلـَرِبّـِهۡم  َو  َغـِضـبوا ُهۡم َیـۡغـِفـروَن  َو الَـّ
َرَزۡقـناُهۡم  ِمـّما  َو  َبۡیـَنـُهۡم  شورٰى  َاۡمـُرُهۡم  َو  ـالَة  الصَّ اُموا  َاق
ذیـَن ِاذا َاصاَبـُهـُم اۡلـَبۡغـُى ُهۡم َیۡنـَتـِصـروَن  ُیۡنـِفـقوَن  َو الَـّ
ـَئـٌة ِمۡثـُلـها  َفـَمۡن َعـفا َو َاۡصـَلـَح   ـَئـٍة َسـِیّ  َو َجـزاُء َسـِیّ

الُیـِحـبُّ الّظاِلـمیـَن  هو  نَـّ ِا ِه   اللّٰ َعـَلى  َاۡجـُرهو  َفـ
ِمۡن  َعـَلۡیـِهۡم  ما  َفـُاوٰلـِئـَك  ُظۡلـِمـه ى   َبۡعـَد  اۡنـَتـَصـَر  َلـَمـِن  َو 
ذیـَن َیۡظـِلـموَن الّناَس  َو  ـبیـُل َعـَلى الَـّ َما السَّ َسـبیـٍل  ِانَـّ
ۡرِض ِبـَغۡیـِر اۡلـَحـِقّ ُاوٰلـِئـَك َلـُهۡم َعـذاٌب َالیـٌم  َیۡبـغوَن ِفى ااۡلَ
 َو َلـَمۡن َصـَبـَر  َو  َغـَفـَر  ِانَّ  ٰذِلَك َلِمۡن َعۡزِم اۡلـُاموِر  َو َمۡن 
ُه  َفـما َلـهو ِمۡن َوِلـٍىّ ِمۡن َبۡعـِده ى َو َتـَرى الّظاِلـمیـَن  ُیۡضـِلـِل اللّٰ

َلـّما َرَاُوا اۡلـَعـذاَب َیـقولوَن َهۡل ِالـٰى َمـَرٍدّ ِمۡن َسـبیـٍل 
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جلسه ی اول

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

آیات ٣6 تا 44 سوره ى شورٰی

آیات ٣6 تا 44 سوره ی شورٰى را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

درس سیزدهم
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َو َاۡمـُرهُـۡم شـورٰی بَـۡیـَنــُهـۡم
افراد با ایمان، كارهاى خود را با مشورت یک دیگر انجام مى دهند.

شـورٰی: مشورت

پیام قرآنی

درباره ى تصویر با دوستانتان مشورت كنید و نظرتان را براى هم كالسى هاى 
خود بیان نمایید.

جلسه ی دوم

آیات ٣6 تا 44 سوره ی شورٰی  جمع  خوانی
فرد خوانیبا کتاب گویا

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

گفت و گو:

سوره ى شورٰى، آىه ى 38



١٣٦

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

اُنس با قرآن در خانه

١ــ َو شاِوۡرهُۡم ِفی اۡالَۡمـِر 
      و در کارها با مؤمنان مشورت کن.        

سوره ی آل عمران، آيه ی ۱۵۹
٢ــ َاۡوفوا ِبالۡـَعۡهـِد                 

      به عهد خود وفا کنيد،        
۳ــ ِانَّ الۡـَعۡهـَد کاَن َمۡسـئوًال     

         زيرا در قيامت از عهد و پيمان سؤال می شود. 
      سوره ی اسراء، آيه ی ۳۴

ذيـَن آَمـنوا َاۡوفوا ِباۡلـُعـقوِد     َها الـَّ ـُّ ۴ــ يـا َاي
      ای مؤمنان! به عهد و پيمان خود، وفا کنيد. 

سوره ی مائده، آيه ی ۱

ِه ِاذا عـاَهـۡدتُۡم     ۵  ــ َو َاۡوفوا ِبَعـۡهـِد الـلـّٰ
      و هنگامی که با خدا عهد و پيمان بستيد، به آن عمل کنيد.

سوره ی نَحل، آيه ی ۹۱

درباره ی اين که چگونه می توان با مشورت در کارها موفق و پيروز شد، با اعضای 
خانواده ات گفت  و گو کن.
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حفظ قرآن

جلسه ی سوم

امیرالمؤمنین امام علی علیه السالم فرمودند: 

اُنس با قرآن در خانه

فعالیت:  این حدیث نورانی را حفظ کرده و درباره ی مفهوم آن با یک  دیگر گفت وگو کنید.

آیات ١٠ تا ١6 سوره ی واقعه را با استفاده از کتاب گویا حفظ کن و سعی کن 
مانند آن بخوانی.

٭ کتاب غرر الحکم، جلد ٢، صفحه ی 4٢

شاِوۡر َذِوی اۡلـُعـقوِل ٭
با خردمندان مشورت کن

النَّـعیـِم    َجـّناِت  فى  بوَن  اۡلـُمـَقـرَّ ُاوٰلـِئـَك  الّساِبـقوَن   ّساِبـقـوَن  ال َو 

َمۡوضوَنـٍة   ُسـُرٍر  َعـلٰى  اۡ�ِخـریـَن   ِمـَن  َقـلیـٌل  َو  لیـَن   وَّ ِمـَن  ااۡلَ ٌة  ُثـلَـّ

ُمـتَّـِكـئیـَن َعـَلۡیـها ُمـَتـقاِبـلیـَن 

١١ ١٠١٢

١٣١4١5

١6

این حدیث نورانی را با هم بخوانید.

آیات ١٠ تا ١6 سوره ی واقعه فرد خوانیجمع خوانی

آیات 6٢ تا 6٩ سوره ی بقره  فرد خوانیخواندن در گروه
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حديث نورانی

ركعت چهارم نماز، شامل تسبيحات اربعه، ركوع، 
سجده، تََشُهد و سالم را با صداى بلند بخوانيد.

در حديثى از حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها آمده است كه ايشان فرمودند:
« من   خواندن  کتاب  خدا  را  بسيار  دوست  دارم.»٭

٭ نهج الحياة، ص ٢٧١

و  تر  صحيح  که  هرکسی  خوانند،  می  را  نماز  چهارم  رکعت  داوطلب  آموزان  دانش 
زيباتر بخواند برنده است.

پرسش حفظ قرآن

مترين مناز:

جلسه ی چهارم

اُنس با قرآن در خانه

مسابقه و سرگرمی :

فرد خوانیيادآوری آيات ١٠ تا ١٦ سوره ی واقعهجمع خوانی

يک نماز چهار رکعتی و آيات ١ تا ١٦ سوره ی واقعه را از حفظ و با صدای 
بلند برای اعضای خانواده ات بخوان.

کی بهتر بلده؟ 
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اُنس با قرآن در خانه

ۡیـَل َو الـنَّـهاَر  ِلـَتۡسـُكـنوا  َو ِمۡن َرۡحـَمـِتـه ى َجـَعـَل َلـُكـُم الـلَـّ

ُكۡم َتۡشـُكـروَن   فیـِه  َو ِلـَتۡبـَتـغوا ِمۡن َفۡضـِلـه ى  َو َلـَعـلَـّ

ُكۡنـُتۡم  ذیـَن  الَـّ ُشـَركاِئـَى  َاۡیـَن  َفـَیـقوُل  ُیـنادیـِهۡم  َیۡوَم  َو 

ـٍة َشـهیـًدا  َفـُقۡلـنا هاتوا  َتۡزُعـموَن  َو َنـَزۡعـنا ِمۡن ُكـِلّ ُامَّ

ِه  َو َضـلَّ َعۡنـُهۡم ما كانوا  ُبـۡرهاَنـُكۡم َفـَعـِلـموا َانَّ اۡلـَحـقَّ  ِللّٰ

َفـَبـغـٰى  موسـٰى    َقۡوِم  ِمۡن  كاَن  قاروَن  ِانَّ  َیۡفـَتـروَن  

َعـَلۡیـِهۡم  َو ءاَتۡیـناُه ِمـَن اۡلـُكـنوِز  ما ِانَّ َمـفاِتـَحـهو َلـَتـنوُء 

َتۡفـَرۡح   ال  َقۡوُمـهو  َلـهو  قاَل  ِاۡذ  ِة   اۡلـُقـوَّ ُاوِلـى  ِباۡلـُعۡصـَبـِة 

مـا  فى  اۡبـَتـِغ  َو  اۡلـَفـِرحیـَن   ُیـِحـبُّ  ال  اللَّٰه  ِانَّ 

ۡنـیا  ُه الّداَر اأۡلِخـَرَة  َو ال َتۡنـَس َنـصیـَبـَك ِمـَن الدُّ ءاتاَك اللّٰ

اۡلـَفـساَد  َتۡبـِغ  ال  َو  ِاَلۡیـَك  ُه  اللّٰ َاۡحـَسـَن  َكـما  َاۡحـِسۡن  َو 

ۡرِض ِانَّ اللَّٰه ال ُیـِحـبُّ اۡلـُمۡفـِسـدیـَن  ِفى ااۡلَ

٧٣

٧4

٧5

٧6

٧٧

جلسه ی اول

خواندن در گروه

فرد خوانی

آیات ٧٣ تا ٧٧ سوره ى َقَصص

درس چهاردهم

آیات ٧٣ تا ٧٧ سوره ى َقَصص را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.



140

ُه       ِالَـۡیـَك   وَ      َاۡحـِسـۡن      كَـما         َاۡحـَسـنَ    ا لـلٰـّ
همان طوركه خدا به تو خوبى كرده است، 

به دیگران خوبى كن.

جلسه ی دوم

آیات ٧٣ تا ٧٧ سوره ی َقَصص  جمع  خوانی
فرد خوانیبا کتاب گویا

پیام قرآنی

درباره ى تصویر با دوستانتان مشورت كنید و نظرتان را براى هم كالسى هاى 
خود بیان نمایید.

گفت و گو:

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

سوره ى قصص، آىه ى 77



١٤١

اُنس با قرآن در خانه

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

درباره ی اين که چگونه می توان با مشورت در کارها موفق و پيروز شد با اعضای 
خانواده ات گفت  و گو کن.

َ  نۡـُفـِسـکُۡم           ١ــ ِاۡن َاۡحـَسۡنـُتۡم َاۡحـَسۡنـُتۡم ِال
       اگر نيکی و احسان کنيد به خود احسان کرده ايد.

٢ــ َو  ِاۡن َاَسۡأتُۡم فَـلَـها          
       و اگر بدی کنيد، به خود بدی کرده ايد.     

سوره ی ِاسراء، آيه ی ٧

ما يَۡشـکُـُر ِلـَنۡفـِسه ی           ـَّ ن ٣ــ َو َمۡن َشـَکـَر فَـاِ
       و کسی که شکر می کند، اين کاِر او، به سود خود اوست.     

۴ سوره ی نمل، آيه ی 

۴ــ َو ُقـۡل ِلـِعـبادی يَـقولُوا الَّتی ِهـَی َاۡحـَسـُن          
زبان  بر  زيباتر  و  بهتر  سخن  هميشه  که  بگو  من  بندگان  به  بر!  م ا ي پ ای 

بياورند.

درباره ی اين که «جواب خوبی، خوبی کردن است.» با اعضای خانواده ات 
گفت و گو کن.

سوره ی ِاسراء، آيه ی ۵۳

گفت و گو:



١٤٢

حفظ قرآن

٭ کتاب کنزُ الُفؤاد، جلد ٢، صفحه ی ٣١

َيـطوُف َعـَلۡيـِهۡم ِوۡلـداٌن ُمـَخـلَّـدوَن  ِبـَاۡكـواٍب َو َاباريـَق َو َكۡأٍس ِمۡن َمـعيـٍن  
عوَن َعۡنـها وَ  ال ُيۡنـِزفوَن  َو فاِكـَهـٍة ِمـّما َيـَتـَخـيَّـروَن  َو َلۡحـِم َطۡيـٍر  ال ُيـَصـدَّ
َجـزاًء ِبـما  ُلـِؤ اۡلـَمۡكـنوِن  ِمـّما َيۡشَتـهوَن  َو حوٌر عيـٌن  َكـَاۡمـثاِل اۡلـُلـٔوۡ
ً َسـالًما  كانوا َيۡعـَمـلوَن  ال َيۡسـَمـعوَن فيـها َلۡغـًوا َو ال   َتۡأثيـًما  ِاّال قيـ

َسـالًما 

١٧١٨

١٩٢٠

٢١٢٢٢٣

٢٥ ٢٤

٢٦

جلسه ی سوم

اُنس با قرآن در خانه

َاۡحـِسۡن ِالٰی َمۡن َاساَء ِالَۡيـَك٭
نسبت به کسی که در حّق تو بدی کرده است، خوبی کن.

پيامبر اعظم صّلى اهللا عليه وآله فرمودند:

فعاليت:  اين حديث نورانی را حفظ کرده و درباره ی مفهوم آن با يک  ديگر گفت وگو کنيد.

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

آيات ۱۷ تا ۲۶ سوره ی واقعه را با استفاده از کتاب گويا حفظ کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

آيات ٧٠ و ٧٦ سوره ی بقره
نیفرد خوانیخواندن در گروه

آيات ١٧ تا ٢٦ سوره ی واقعه نیفرد خوانیجمع خوانی



١٤٣

چند نفر از دانش آموزان، يک نماز دو ركعتى را 
مدرسه،  نمازخانه ی  يا  كالس  در  كامل  به طور 

با           صداى  بلند  بخوانند.

اُنس با قرآن در خانه

پرسش حفظ قرآن

جلسه ی چهارم

« قرآن   را  فراگيريد، زيرا   قرآن  نيکوترين  سخن  هاست.»٭

مترين مناز:

مسابقه و سرگرمی :

و  تر  صحيح  که  هرکسی  خوانند،  می  رکعتی  دو  نماز  يک  داوطلب  آموزان  دانش  از  نفر  چند 
زيباتر بخواند برنده است.

حديث نورانی

نماز کی کامل تره؟ 

جمع خوانی
يادآوری آيات ١٧ تا ٢٦ سوره ی واقعه

فرد خوانی

حضرت على عليه الّسالم فرمودند:

٭ نهج البالغه، خطبه ی ١١٠

آيات ۱۷ تا ۲۶ سوره ی واقعه را از کتاب گويا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.
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ۡحـٰمـِن الرَّحیـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ
َقۡدًحا   َفاۡلـموِریاِت  َضۡبـًحا   اۡلـعاِدیاِت  َو 
َنۡقـًعا   ِبـه ى  َفـاَ َثـۡرَن  ُصۡبـًحا   َفاۡلـُمـغیـراِت 
ۡنـساَن ِلـَرِبّـه ى َلـَكـنوٌد  َفـَوَسۡطـَن ِبـه ى َجۡمـًعا  ِانَّ ااۡلِ
هو  ِانَـّ َو  َلـَشـهیـٌد   ٰذِلـَك  َعـلٰى  هو  ِانَـّ َو   
ِلـُحـِبّ اۡلـَخۡیـِر َلـَشـدیـدٌ  َاَفـال َیۡعـَلـُم ِاذا ُبـۡعـِثـَر ما 
ِانَّ  ـدوِر   ِفى الصُّ ـَل مـا  َو ُحـِصّ اۡلـُقـبوِر   ِفى 

ُهۡم ِبـِهۡم َیۡوَمـِئـٍذ َلـَخـبیـٌر  َربَـّ
ۡحـٰمـِن الرَّحیـِم ِه الرَّ ِبۡسـِم اللّٰ

َاۡلـقاِرَعـُه  َما اۡلـقاِرَعـُه  َو ما َاۡدراَك َما اۡلـقاِرَعـُه 
َو  اۡلـَمۡبـثوِث   َكاۡلـَفـراِش  الّناُس  َیـكوُن  َیۡوَم   
َمۡن  َفـَاّما  اۡلـَمۡنـفوِش   َكاۡلـِعۡهـِن  اۡلـِجـباُل  َتـكوُن 
َثـُقـَلۡت َمـوازیـُنـهو  َفـُهـَو فى عیـَشـٍة راِضـَیـٍه  
ـهو هاِوَیـٌه  َو ما  ۡت َمـوازیـُنـهو  َفـُامُّ َو َاّما َمۡن َخـفَّ

َاۡدراَك ماِهـَیۡه  ناٌر حاِمـَیـٌه  
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جلسه ی اول

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

سوره هاى عادیات و قارعه

سوره های عادیات و قارعه را از کتاب گویا گوش کن، سعی کن مانند آن بخوانی.

درس پانزدهم



ها  آن  اما  فرستادند؛  اسالم  دشمنان  با  برای جنگ  را  سپاهیان  از  گروهی  رسول خدا 
نتوانستند بر دشمن پیروز شوند و به ناچار به مدینه باز گشتند.

پیامبر اکرم برای بار دوم عده ی دیگری از رزمندگان اسالم را برای جنگ فرستادند؛ اما 
این بار هم پیروزی نصیب آن ها نشد و آنان نیز با دست خالی به مدینه باز گشتند.

حضرت محّمد َصلَّى اللُّٰه َعلَیِه َو آِله به مسلمانان فرمودند: » فردا کسی را به جنگ دشمن 
می فرستم که خدا و پیامبرش او را دوست دارند و او نیز خدا و پیامبرش را دوست دارد.«

صبح روز بعد سپاهیان اسالم به فرماندهی حضرت علی علیه السالم برای جنگ با دشمن 
از مدینه خارج شدند.

صبح پیروزی ٭

جلسه ی دوم

قصه ی آیه ها:

سوره های عادیات و قارعه
فرد خوانیجمع خوانی
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٭ تفسیر نمونه، ج٢٧،  ص ٢٣٩ و ٢4٠



١٤٦



الم و سپاهیانش با سختى هاى فراوان خود را به دشمن رساندند،  حضرت على َعلَیِه   السَّ
با آن ها شجاعانه جنگیدند و با یارى خدا پیروز شدند.

پیامبر در مدینه منتظر سپاه اسالم بودند كه ناگهان فرشته ى وحى به سوى ایشان آمد 
الۡعاِدیاِت  َو  حیِم،  ۡحٰمِن الـرَّ الـرَّ اللِّٰه  »  ِبۡسم  خواند:  پیامبر  بر  این گونه  را  عادیات  سوره ى  و 

َضبًۡحا…   «
خداوند با فرستادن این سوره به پیامبر  اكرم خبر داد كه سپاه حضرت على پیروز شده 
است. پیامبر با شادى خبر پیروزى را به مسلمانان دادند و همه خوشحال شدند. وقتى سپاهیان 
اسالم به مدینه برگشتند، پیامبر  اكرم به استقبال آن ها رفتند و با خوشحالى به حضرت على 

فرمودند: »  خداوند و پیامبرش از تو راضى هستند.«

اُنس با قرآن در خانه

147

داستان صبح پیروزی را برای اعضای خانواده ات تعریف کن
و سعی کن سوره ی عادیات را مانند کتاب گویا بخوانی.



١٤٨

حفظ قرآن

جلسه ی سوم

َو َاۡصحاُب اۡلـَيـميـِن ما َاۡصحاُب اۡلـَيـميـِن      فى ِسۡدٍر َمۡخضوٍد    
َو َطۡلٍح َمۡنـضوٍد   َو ِظـٍلّ َمۡمدوٍد   َو ماٍء َمۡسكوٍب   َو فاِكـَهـٍة 
َمۡرفوَعـٍة      ُفـُرٍش  َو  َمۡمـنوَعـٍة   ال  َو  َمۡقطوَعـٍة   ال  ـَرٍة     َكـثي
َاۡترابًا     ُعـُربًا  َاۡبكاًرا    َفـَجـَعۡلـناُهـنَّ  ِاۡنـشاًء     اَ  ۡنـَشۡأناُهـنَّ  ِاّنا 
ٌة ِمـَن أآلِخـريـَن     ليـَن    َو ُثـلـَّ ٌة ِمـَن اۡالَوَّ ِالَۡصحاِب اۡلَيـميـِن    ُثـلـَّ

٢٨ ٢٧

٢٩٣٠٣١

٣٤ ٣٣ ٣٢

٣٥٣٦٣٧

٣٨٣٩٤٠

اُنس با قرآن در خانه

بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

آيات ٢۷ تا ۴۰ سوره ی واقعه را با استفاده از کتاب گويا حفظ کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

آيات ٧٧ و ٨٣ سوره ی بقره
نیفرد خوانیخواندن در گروه

آيات ٢٧ تا ٤٠ سوره ی واقعه نیفرد خوانیجمع خوانی

١ــ َو ال تَۡقـُف ما لَۡيـَس لَـَك به ی ِعۡلـٌم 
       از آن چه به آن علم نداری، پيروی مکن؛

ۡمـَع َواۡلـَبـَصـَر وَ اۡلـُفٔوادَ    چرا که گوش و چشم و دل، ٢ــ ِانَّ الـسَّ
٣ــ کُـٌل ُاوِلٰـِئـَك کاَن َعـۡنـُه َمۡســئوًال 

       و همه ی اعضای بدن مسئول کارهای خودشان هستند.

و در زمين، با تکبّر راه مرو ... ٤ــ و ال تَۡمـِش ِفـی اۡالَۡرِض َمـَرًحا ... 
سوره ی إسراء، آيه ی ٣٦و ۳۷



١٤٩

ركعتى  سه  نماز  يک  دانش آموزان  از  نفر  چند 
مدرسه،  نمازخانه ی  يا  كالس  در  كامل  ه طور  ب را 

با صداى بلند بخوانند.

٭  اصول کافی، ج ٢، ص ٦١٤

جلسه ی چهارم

اُنس با قرآن در خانه

پرسش حفظ قرآن

 امام صادق عليه الّسالم فرمودند:

« نگاه   کردن  به  آيات  قرآن،  عبادت  است.» ٭

مترين مناز:

مسابقه و سرگرمی :

و  تر  صحيح  که  هرکسی  خوانند،  می  رکعتی  سه  نماز  يک  داوطلب  آموزان  دانش  از  نفر  چند 
زيباتر بخواند برنده است.

حديث نورانی

نماز کی کامل تره؟ 

جمع خوانی
فرد خوانیيادآوری آيات ٢٧ تا ٤٠ سوره ی واقعه

با کمک والدينت يک نماز سه رکعتی بخوان و آيات ١ تا ۴۰ سوره ی واقعه رابا 
کتاب گويا حفظ و مرور کن.
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ُثـمَّ  ِبـَاۡیـدیـِهۡم  اۡلـِكـتاَب  َیۡكـُتـبوَن  ذیـَن  ِلـلَـّ َفـَوۡیـٌل 
ِه ِلـَیۡشـَتـروا ِبـه ى َثـَمـًنا َقـلیـل�ً     َیـقولوَن ٰهـذا ِمۡن ِعۡنـِد اللّٰ
ِمـّما  َلـُهۡم  َوۡیـٌل  َو  َاۡیـدیـِهۡم   َكـَتـَبۡت  ِمـّما  َلـُهۡم  َفـَوۡیـٌل 
َاّیاًما  ِااّل  الّناُر   ـَنا  َتـَمـسَّ َلۡن  قالوا  َو  َیۡكـِسـبوَن  
ُه  ِه َعۡهـًدا  َفـَلۡن ُیۡخـِلـَف اللّٰ َخۡذُتۡم ِعۡنـَد اللّٰ َمۡعـدوَدًة  ُقۡل اَ  تَـّ
ِه ما ال َتۡعـَلـموَن  َبـلٰى َمۡن  َعۡهـَدهو َاۡم َتـقولوَن َعـَلى اللّٰ
ـَئـًة َو َاحاَطۡت ِبـه ى َخـطیـَئـُتـهو  َفـُاوٰلـِئـَك  َكـَسـَب َسـِیّ
ذیـَن ءاَمـنـوا  َاۡصـحاُب الّناِر ُهۡم فیـها خاِلـدوَن  َو الَـّ
َو َعـِمـُلوا الّصاِلـحاِت ُاوٰلـِئـَك َاۡصـحاُب اۡلـَجـنَّـِة  ُهۡم 
فیـها خاِلـدوَن  َو ِاۡذ َاَخۡذنا میـثاَق َبـنى ِاۡسـرائیـَل  ال 
َه َو ِباۡلـواِلـَدۡیـِن ِاۡحـسانًـا َو ِذى اۡلـُقۡربـٰى  � اللّٰ َتۡعـُبـدوَن ِاّلَ
َو اۡلـَیـتامـٰى َو اۡلـَمـساكیـِن  َو قولوا ِللـّناِس ُحۡسـًنا  َو 
كاَة  ُثـمَّ َتـَولَّۡیـُتۡم ِااّل َقـلیـل�ً     ـالَة  َو ءاُتـوا الزَّ َاقیـُموا الصَّ

ِمۡنـُكۡم  َو َاۡنـُتۡم ُمۡعـِرضوَن 

٧٩

8٠

8١

8٢

8٣

جلسه ی اولدرس شانزدهم

اُنس با قرآن در خانه

خواندن در گروه

فرد خوانی

آیات ٧٩ تا 8٣ سوره ى بقره

آیات ٧٩ تا 8٣ سوره ی بقره را از کتاب گویا گوش کن و سعی کن مانند آن بخوانی.



ذیـَن آَمـنوا َانۡـِفـقوا ِمـّما َرَزۡقـناکُۡم َها   الَـّ ُـّ یـا َای
ای کسانی که ایمان آورده اید! از آن چه به شما روزی داده ایم، انفاق کنید.

   سوره ى بقره، آىه ى 254 

پیام قرآنی

براى تصویر داستانى بگویید و براى هم كالسى هاى خود تعریف كنید.

جلسه ی دوم

آیات ٧٩ تا 8٣ سوره ی بقره  جمع  خوانی
فرد خوانیبا کتاب گویا

گفت و گو:

فعالیت: این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن آیه را با صدای بلند بخوانید.
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بيش تر بخوانيم، بيش تر بدانيم

اُنس با قرآن در خانه

ِه ١ــ َمـثَـُل الّـذيـَن يُـۡنـِفـقوَن َاۡمـوالَـُهۡم فی َسـبيـِل الـلـّٰ
      َمثِل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، 

ٍة َانۡـبَـَتۡت َسۡبـَع َسـناِبـَل    ٢ــ کَـَمـثَـِل َحـبـَّ
      مانند يک دانه گندم است که از آن هفت خوشه می رويد،

هٍ  ٣ــ فی کُـِلّ ُسۡنـبُـلَـٍة ِمـاَُة َحـبـَّ
      که در هر خوشه ی آن صد دانه است.
ُه يُـضاِعـُف ِلـَمۡن يَــشاُء ٤ــ َو الـلـّٰ

      و خدا از اين بيش تر نيز به هر که انفاق کند، می دهد.
ُه واِسـٌع َعـليـٌم ٥  ــ َو الـلـّٰ

      و رحمت و مهربانی خدا بی انتهاست و او بر هر چيزی عاِلم است.
سوره ی بقره، آيه ی ۲۶۱

دربار ه ی آثار و فوايد انفاق در راه خدا، با اعضای خانواده ات گفت وگو کن.

١٥٢



١٥٣

حفظ قرآن

ـماِل    فى َسـموٍم َو َحـميـٍم     ـماِل ما َاۡصحاُب   الِشّ َو َاۡصحاُب الِشّ
ُهۡم كانوا َقۡبَل ٰذِلـَك  َو ِظـٍلّ ِمۡن َيۡحـموٍم    ال باِر ٍد وَ ال َكـريـٍم     ِانـَّ
كانوا  َو  اۡلَعـظيـِم      اۡلـِحۡنـِث  َعـَلى  ُيـِصـّروَن  كانوا  َو  فيـَن     َر ُمۡت
َنا  َيـقولوَن  اَ    ِاذا ِمۡتـنا َو ُكـّنا ُتـرابًا َو ِعـظاًما  َا ِاّنا َلـَمۡبعوثوَن     َاَو آباو
ِخـريـَن    َلـَمۡجـموعوَن ِالٰى ميـقاِت  ليـَن َو اۡالٔ وَّ لوَن   ُقۡل ِانَّ  اۡالَ وَّ اۡالَ

َيۡوٍم َمۡعلوٍم      

٤١٤٢

٤٤ ٤٣

٤٥٤٦

٤٧

٤٩ ٤٨

٥٠

پيامبر اعظم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند:

اُنس با قرآن در خانه

فعاليت:  درباره ی اين حديث نورانی با هم گروهی خود مشورت کنيد.

جلسه ی سوم

آيات ۴۱ تا ۵۰ سوره ی واقعه را با استفاده از کتاب گويا حفظ کن و سعی کن مانند آن بخوانی.

کُـلُّ َمۡعـروٍف َصـَدَقـٌة
هر کار خوبی، صدقه است.

اين حديث نورانی را با هم بخوانيد.

آيات ٤١ تا ٥٠ سوره ی واقعه نیفرد خوانیجمع خوانی

آيات ٨٤ تا ٨٨ سوره ی بقره  نیفرد خوانیخواندن در گروه



٭  کنُزالُعّمال، حديث ١٥٤٢٣٦٨

.»٭ «  قرآن را بياموزيد و آن را بسيار بخوانيد       
پيامبر اكرم صّلى اهللا عليه و آله فرمودند: 

چند نفر دانش  آموز يک نماز چهار رکعتی را به طور کامل 
در کالس با صداى بلند بخوانند.

پرسش حفظ قرآن

مترين مناز:

جلسه ی چهارم

اُنس با قرآن در خانه

مسابقه و سرگرمی :

چند نفر از دانش آموزان داوطلب يک نماز چهار رکعتی می خوانند، هرکسی که صحيح تر و 
زيباتر بخواند برنده است.

حديث نورانی

نماز چه کسی کامل تر است؟ 

فرد خوانیيادآوری آيات ۴۱ تا ۵۰ سوره ی واقعهجمع خوانی

آيات ٤١ تا ٥٠ سوره ی واقعه را با استفاده از کتاب گويا گوش کن و سعی کن 
مانند آن بخوانی.



١٥٥

دانش آموزان عزيز!
خدا را سپاس مى گويم كه با تالش خود سال تحصيلى را با موفقيت گذرانده ايد. 
كتاب  ــ  كريم  قرآن  مى توانيد  اينک  و  آموختيد  بسيارى  چيزهاى  سال  اين  در  شما 

آسمانى ــ خود را بخوانيد و از آن بهره ببريد.
در تابستان مدرسه تعطيل مى شود، اّما خواندن قرآن تعطيل نمى شود. چه  خوب 
است اينک كه خواندن قرآن را آموخته ايد، هرروز مقدارى قرآن بخوانيد. به كمک 
پدر و مادر يا خواهر و برادر بزرگ تر خود، اين كار را از روى قرآنى كه در خانه 

داريد، انجام دهيد.
در كتاب درسى نيز براى هر هفته از تابستان، يک صفحه از قرآن كريم درنظر 
گرفته شده است. شما هر روز، تعدادى از آيات مربوط به آن هفته را ابتدا به صورت 
آرام و شمرده بخوان و سپس با کتاب گويا تمرين کن؛ تا به اين ترتيب هم به سفارش 
پيامبر اعظم و امامان معصوم عليهم الّسالم عمل كرده باشيد و هم در اين كار مهارت 

بيش ترى پيدا كنيد.
يادتان باشد هرگاه مى خواهيد خدا با شما سخن بگويد، قرآن بخوانيد و هر   وقت 

مى خواهيد شما با خدا سخن بگوييد، نماز بخوانيد.
معّلم شما

قرآن در تابستان

درس آخر



هفته ى اّول تيرماه

با كتاب گويا
بخوان

بخوان شمرده 

ِبسِم اللِّٰه الرَّحٰمِن الرَّحيِم 
اُب الَريَۡب فيِه هُـًدی  الـم  ذٰ  ِلَك اۡلِكت
َو  ِباۡلَغۡيِب   ِمنوَن  يُـۡؤ َالَّذيَن  ِلۡلُمتَّقيَن  
الَة َو ِمّما َرَزۡقناهُۡم ُينِفقوَن    يُـقيموَن الصَّ
َو  ِالَۡيَك  ُانِۡزَل  ِبما  ِمنوَن   ئُوۡ وَ الَّذيَن    

ِخَرِة   هُۡم يوِقنوَن  ما ُانِۡزَل ِمۡن َقبِۡلَك َو ِباۡالٔ
َو َرِبّـِهـۡم  ِمۡن  هُـًدی  َعلٰی  َك 

َ
ُاولٰـئ  

َك هُُم الُۡمۡفِلحوَن   
َ
 ُاولٰـئ

١     

٢

٣

٤

٥

١٥٦



هفته ى دوم تيرماه

تُـۡنـِذۡرهُۡم  لَۡم  َاۡم  َءَانۡـَذۡرتَـُهۡم  َعلَۡيِهۡم  َسوا ءٌ  كَـَفروا  الَّذيَن  ِانَّ 
َسۡمِعِهمۡ     وَ  وَ   َعلٰی   ُقلوِبِهۡم  َعلٰی  َخَتمَ    اللُّٰه  ِمنوَن   اليُـٔوۡ
الّناِس  ِمَن  َو  َعظيٌم   َعذاٌب  لَُهۡم  َو   ٌ ِغشاَوة َابۡصاِرِهۡم  َعلٰی 
ِمنيَن   ِبُمٔوۡ هُۡم  ما  َو  ِخِر  اۡالٔ ِبالَۡيوِم  َو  ِباللِّٰه  ءاَمّنا  َيقوُل  َمۡن 
َانُۡفَسُهۡم  ِاّال  يَۡخَدعوَن  وَ  ما  ءاَمنوا  الَّذيَن  َو  اللَّٰه  يُخاِدعوَن 
َمَرًضا فَزاَدهُمُ     اللُّٰه  َمَرٌض  ُقلوِبِهۡم  فی  َيۡشُعروَن   ما  َو 

َلُهۡم  قيَل  ِاذا  َو  َيۡكِذبوَن   كانوا  ِبما  َاليمٌ     َعذاٌب  َلُهۡم  َو 
ۡرِض قالوا ِاَنّما َنۡحُن ُمۡصِلحوَن  َاال  ِانَُّهۡم  ال   ُتۡفِسدوا ِفی اۡالَ
ِکۡن ال َيۡشُعروَن  َو ِاذا قيَل َلُهۡم ءاِمنوا َكما  ـٰ ُهُم اۡلُمۡفِسدوَن َو ل
َفها   ُء  َفها  ُء َاال ِاَنُّهۡم ُهمُ السُّ ِمُن َكما ءاَمَن السُّ ءاَمَن الّناُس قالوا َانُـٔوۡ
َو  ءاَمّنا  قالوا  ءاَمنوا  اَلّذيَن  َلُقوا  ِاذا  َو  ال َيۡعَلموَن   ِکۡن  ـٰ ل َو 
ُمۡسَتۡهِزئوَن  َنۡحُن  ِاَنّما  َمَعُكۡم  ِاّنا  قالوا  َشياطيِنِهۡم  ِالٰی  َخَلۡوا  ِاذا 
َيۡعَمهوَن   ُطۡغياِنِهۡم  فی  ُهۡم  َيُمدُّ َو  ِبِهۡم  َيۡسَتۡهِزٔیُ  َاللُّٰه   
اَرُتُهۡم َو  الَة ِباۡلُهدٰی  َفما َرِبَحۡت ِتج َك     اَلّذيَن اۡشَتَرُوا الضَّ

َ
ُاولٰـئ

ما كانوا ُمۡهَتديَن  با كتاب گويا
بخوان

با

بخوان شمرده 

١٥٧

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤١٥

١٦



هفته ى سوم تیرماه

َمثَلُُهۡم كََمثَِل الَِّذی اۡسَتوَقَد ناًرا فَلَّما َاضا َءۡت ما َحولَه و َذَهَب اللُّٰه 
ُعۡمٌی   ُصٌمّ   بُۡكٌم   یُـبِۡصروَن   تََركَُهۡم فی ظُلُماٍت ال  َو  ِبنوِرِهۡم 
ماِء فیِه ظُلُماٌت َو َرۡعٌد  فَُهۡم ال َیـۡرِجُعوَن   َاۡو كََصِیٍّب ِمَن السَّ
  
واِعِق َحَذَر الَۡمۡوِت  َو بَـۡرٌق  یَۡجَعلوَن َاصاِبَعُهۡم فی ءاذاِنِهۡم ِمَن الصَّ

كُـلَّما 
  
َو  اللُّٰه ُمحیٌط ِبالۡكاِفریَن  یَكاُد الۡبَـۡرُق یَۡخطَُف َابۡصاَرهُۡم

شا َء  اللُّٰه   لَۡو  َو  قاموا  َعلَۡیِهۡم  َاظۡلََم  ِاذا  َو  َمَشۡوافیِه  لَُهۡم  َاضا َء 
ِانَّ اللَّٰه َعلٰی كُِلّ َشۡیٍء َقدیٌر  یا  َاۡبصاِرِهۡم   َو  ِبَسۡمِعِهۡم  لََذَهَب 
َُّكُم الَّذی َخلََقُكۡم وَ الَّذیَن ِمۡن َقبِۡلُكۡم لََعلَّکُۡم  َُّها النَّاُس اۡعبُدوا َرب َای
َو  ِبنا ًء   ما َء  السَّ َو  ِفراًشا  ااۡلَۡرَض  لَُكُم  َجَعَل  َالَّذی  تَـتَّقوَن  
لَُكۡم  ِرۡزقًا  الثََّمراِت  ِمَن  ِبهی  ۡخَرَج  فَاَ ماًء  ماِء  ِمَن    السَّ َانۡـَزَل 
َانۡداًدا َو َانۡـُتۡم تَـۡعلَموَن  َو ِاۡن كُۡنُتۡم فی َریٍۡب  ِللِّٰه  تَۡجَعلوا  فاَل 
لۡنا َعلٰی َعبِۡدنا فَۡأتوا ِبسوَرٍة  ِمۡن ِمۡثِلهی  َو اۡدعوا ُشَهداَءكُۡم  ِمّما نَـزَّ
ِمۡن دوِن اللِّٰه ِاۡن كُـۡنـُتۡم صاِدقیَن  فَِاۡن لَۡم تَۡفَعلوا َو لَۡن تَۡفَعلوا 

ۡت ِلۡلكاِفریَن  فَاتَُّقوا الّناَر الَّتی َوقوُدَها الّناُس َو الِۡحجاَرُة ُاِعدَّ
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بخوان شمرده 

با کتاب گویا
بخوان



هفته ى چهارم تيرماه

١٥٩

َجّناٍت  لَُهۡم  َانَّ  الّصاِلحاِت  َعِملُوا  َو  ءاَمنوا  الَّذيَن  ِر  بَِشّ َو 
لَّما ُرِزقوا ِمۡنها ِمۡن ثََمرَ ٍة  ِرۡزًقا  كُ

تَۡجری ِمۡن تَۡحِتَها اۡالَ  نۡهاُر 
لَُهۡم  َو  ِبه ی  ُمَتشاِبًها   ُاتوا  َو  َقبُۡل  ِمۡن  رُ ِزۡقنا  الَّذی  َٰذا  ه قالوا 
ال  اللَّٰه  ِانَّ   خاِلدوَن    فيها  هُۡم  َو  َرةٌ  ُمطَهَّ َاۡزواٌج   فيها 
الَّذيَن  ا  فَاَمَّ فَۡوَقها   فَما  بَعوَضًة  ما   ً َمَث يَۡضِرَب  َاۡن  َيۡسَتۡحيی 
كََفروا  الَّذيَن  ا  َامَّ َو  ِبِّهمۡ   رَّ ِمۡن  الَۡحقُّ  ُه  ـَّ اَ  ن فََيۡعلَموَن  ءاَمنوا 
ً يُِضلُّ ِبه ی كَثيًرا  َو يَۡهدی  ـٰذا َمَث فََيقولوَن ماذا َارادَ  اللُّٰه ِبه
ۡنُقضوَن  َ َّ الۡفاِسقيَن  َالَّذيَن ي ِبه ی كَثيًرا  َو ما يُِضلُّ ِبه ی ِا
َعۡهَد اللِّٰه  ِمۡن  بَۡعِد ِميثاِقه ی  َو يَـۡقطَعوَن ما  َاَمـَر  اللُّٰه ِبه ی  َاۡن 
َك  هُُم الۡخاِسروَن  

َ
يوَصَل َو يُـۡفِسدوَن ِفی اۡالَۡرِض  ُاولٰـئ

يُميُتُكۡم  ثُـمَّ 
فَاَۡحياكُۡم  َاۡمواتًا  كُـۡنـُتۡم  َو  ِباللِّٰه   تَۡكُفروَن  كَۡيَف 

ما  لَـُكۡم  َخلََق  الَّذی  هَُو  تُۡرَجعوَن   ِالَۡيِه  ثُـمَّ  يُۡحييُكۡم  ثُـمَّ 
َسبَۡع  فََسّواهُنَّ  ماِء  السَّ ِالَی  مَّ اۡسَتوٰی   ُ ث َجميًعا   اۡالَۡرِض  ِفی 

َسماواٍت  َو هُـَو ِبُكِلّ َشۡیٍء َعليٌم 

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

بخوان شمرده 

با كتاب گويا
بخوان

با



هفته ى اّول مرداد ماه

١٦٠

َُّك ِلۡلَملـِئَکِة  ِانّی جاِعٌل ِفی اۡالَۡرِض َخليَفًة قالوا اَ   تَۡجَعُل  َو ِاۡذقاَل َرب
َو  ِبَحۡمِدَك   ُح  نَُسِبّ نَۡحُن  َو  ماَء   الِدّ يَۡسِفُك  َو  فيها  يُـۡفِسُد  َمۡن  فيها 
ۡعلَموَن  َو َعلََّم ءاَدَم   اۡالَۡسماَء   قاَل ِانّی  َاۡعلَُم ما ال تَ

 
ُس لََك َقِدّ ُ ن

ِاۡن  الِء   ٔوُ ـٰ ه ِباَۡسماِء   ـٔونی  َانِۡب فَقاَل  ََکِة 
ئ ـٰ الَۡمل َعلَی  َعَرَضُهۡم  مَّ  ُ ث لَّها  كُ

ََّك   ِان
 
كُـۡنـُتۡم صاِدقيَن  قالوا ُسبۡحانََك الِعۡلَم لَنا  ِاّال ما َعلَّۡمَتنا

اَ نۡبَاَهُۡم  فَلَّما   ِهم 
َ
ِباَۡسمائ اَ نِۡبئُۡهۡم  ـٔاَدُم  ـٰ ي قاَل  الَۡحكيُم   الۡـَعليُم  َانَۡت 

ماواِت َواۡالَۡرِض َو َاۡعلَُم  ِهم قاَل َالَۡم َاُقۡل لَُكۡم ِانّی َاۡعلَُم َغۡيَب  السَّ
َ
ِباَۡسمائ

َدَم  َکِة اۡسُجدوا ِالٔ
َ
ئ ـٰ ما تُبۡدوَن َو ما ُكۡنُتۡم تَۡكُتموَن  َو ِاۡذ ُقۡلنا  ِلۡلَمل

بۡـليَس َابٰی َو اۡسَتۡكبََر  َو كاَن ِمَن الۡـکاِفريَن  َو ُقۡلنا  فََسَجدوا ِاّال اِ
يا ءاَدُم اۡسُكۡن َانَۡت َو َزۡوُجَك الَۡجنََّة َو كُال ِمۡنها  َرَغًدا َحۡيُث ِشئۡـُتما 
ۡيطاُن  فَاََزلَُّهَما الشَّ ِمَن الظّاِلميَن   فََتكونا  َجَرَة  الشَّ ِذِه  ٰ وَ ال تَقَربا  ه
َعُدوٌّ  ِلبَۡعٍض  بَۡعُضُكۡم  اۡهِبطوا  ُقۡلـَنا  َو 

 
فيِه كانا  ِمّما  فَاَۡخَرَجُهما  َعۡنها 

ِمۡن  ءاَدُم  َفَتلَّقٰی  حيٍن   ِالٰی  وَ َمتاٌع  ُمۡسَتَقرٌّ  اۡالَۡرِض  ِفی  لَُكۡم  َو 
حيُم  َّه و هَُو التَّّواُب الـرَّ تاَب َعلَۡيِه  ِان َرِبّه ی كَِلماٍت فَ

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

بخوان شمرده 

با كتاب گويا
بخوان



هفته ى دوم مرداد ماه

١٦١

ُقۡلَنا اۡهِبطوا ِمۡنها َجميًعا فَِاّما يَۡأِتَينَُّكۡم ِمّنی هًُدی فََمۡن تَِبَع هُداَی  فَال َخۡوٌف 
َك  

َ
ـٔايٰاِتنا ُاولٰـئ بوا ِب َعلَۡيِهم َوالهُۡم يَۡحَزنوَن       َوالَّذيَن كََفروا َو كَذَّ

هُۡم فيها خاِلدوَن   يابَنی ِاۡسراءيَل اۡذكُروا ِنۡعَمِتَی  الَّتی 
َاۡصحـاُب الّناِر  

َانَۡعۡمُت َعلَۡيُكۡم  َو َاۡوفوا ِبَعۡهدی اوِف ِبَعۡهِدكُۡم َو ِا  يّاَی فَاۡرَهبوِن   
ی  َوال 

 
َل كاِفٍر ِبه ًقا ِلما َمَعُكۡم َوال تَكونوا َاوَّ َو ءاِمنوا ِبما َاۡنـَزلُۡت ُمَصِدّ

ـٔاياتی ثََمنًا َقلي ً َو ِايّاَی فَاتَّقوِن   َوال تَۡلِبُسوا الَۡحقَّ ِبالۡباِطِل  تَۡشَتروا ِب
كاَة   الَة وَ  ءاتُوا الزَّ َو تَۡکُتُموا الَۡحقَّ َو َانۡـُتۡم تَـۡعلَموَن   وَ َاقيُموا الصَّ
وَ اۡركَعوا َمَع الّراِكعيَن    اَ  تَۡأُمرونَ الّناَس ِبالِۡبِرّ َو تَـۡنَسۡوَن َانُۡفَسُكۡم َو 
َو 

 
الِة  بِۡر َوالصَّ َافَال تَـۡعِقلوَن   وَ  اۡسَتعينوا ِبالصَّ

 
َانۡـُتۡم َتۡتلوَن الِۡكتاَب 

َُّهۡم ُمالقوا َرِبِّهۡم  َّها لََكبيَرةٌ  ِاّال َعلَی الۡخاِشعيَن   َالَّذيَن يَظُّنوَن َان ِان
َُّهۡم ِالَۡيِه راِجُعوَن   يا     َبنی ِاۡسراءيَل اۡذكُروا ِنۡعَمِتَی الَّتی َانَۡعۡمُت  َو َان
ۡلُتُكۡم َعلَی الۡعالَميَن   َو اتَّقوا يَـۡوًما  التَۡجزی  ّی فَضَّ َعلَۡيُكۡم َو اَ ن
َخُذ ِمۡنها َعۡدٌل َو  ـًٔا َوال ُيۡقبَُل ِمۡنها َشفاَعٌة  َو ال يُـٔوۡ ۡفٍس َشۡي َ نَۡفٌس َعۡن ن

ۡنَصروَن   ُ ال هُۡم ي

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٦

٤٥

٤٧

٤٨

بخوان شمرده 

با كتاب گويا
بخوان

با



هفته ى سوم مرداد ماه

١٦٢

ُكۡم سوَء الَۡعذاِب يُـَذِبّحوَن  َ يناکُۡم ِمۡن ءاِل ِفۡرَعۡوَن يَسومون َو ِاۡذ نَجَّ
َالءٌ  ِمۡن َرِبُّكۡم َعظيٌم   َابۡناَءكُۡم َو يَۡسَتۡحيوَن  ِنساَءكُمۡ  َو فی ذٰ  ِلُكۡم ب
 َو ِاۡذ فََرۡقنا ِبُكُم الۡبَۡحَر فَاَنَۡجيناكُۡم َو َاۡغَرۡقنا ءاَل ِفۡرَعۡوَن َو َانُۡتۡم 
مَّ اتََّخۡذتُمُ  الِۡعۡجَل  ُ ًة ث تَۡنظُروَن  َو ِاۡذ واَعۡدنا موسٰی َاۡربَعيَن لَۡيلَ
ذٰ  ِلَك  بَۡعِد  ِمۡن    َعۡنُكۡم  َعَفۡونا  مَّ  ُ ث ظاِلموَن   َانُۡتۡم  ِمۡن    بَۡعِده ی  َو 
الُۡفۡرقاَن  َو  اَب  الِۡكت ُموَسی  ءاتَۡينا  ِاۡذ  َو  تَۡشُكروَن   لََعلَُّكۡم 
ُكۡم ظَلَۡمُتۡم  ـَّ لََعلَُّكۡم تَۡهَتدوَن  َو ِاۡذ قاَل موسٰی ِلَقۡوِمه ی  ياَقۡوِم  ِان
ُكۡم فَاۡقُتلوا َانُۡفَسُكۡم 

َ
َانُۡفَسُكۡم ِباِتّخاِذكُُم الِۡعۡجَل فَتوبوا  ِالٰی  باِرئ

حيُم  َّه و هَُو التَّّواُب الـرَّ ِان
 
ُكۡم فَـتاَب َعلَۡيُكمۡ 

َ
ذ ِٰلُكۡم َخۡيٌر لَُكۡم ِعۡنَد باِرئ

َجۡهَرًة  اللّٰهَ  نََری  َحّتٰی  لََك  ِمَن  ٔوۡ ُ ن لَۡن  ياموسٰی  ُقۡلُتۡم  ِاۡذ  َو   
مَّ بََعۡثناكُۡم ِمۡن بَۡعِد َمۡوِتُكۡم  ُ فَاََخَذتُۡكمُ الّصاِعَقُة َو َانُۡتۡم َتۡنظُروَن  ث
لََعلَُّكۡم تَۡشُكروَن    َو ظَـلَّۡلنا َعلَۡيُكُم الَۡغماَم َو َانَۡزلۡنا َعلَۡيُكمُ   الَۡمنَّ 
ِٰكۡن  َول ظَلَمونا  َو   ما  َرَزۡقناكُۡم     ما   ِمۡن  طَـِيّباِت  ۡلوٰی   كُلوا  َوالسَّ

كانوا َانُۡفَسُهۡم يَظِۡلموَن 

٤٩

٥٠

٥٢

٥١

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

بخوان شمرده 

با كتاب گويا
بخوان



هفته ى چهارم مرداد ماه

١٦٣

َرَغًدا  ِشئۡـُتۡم  َحۡيُث  ِمۡنها  َفُكلوا  الَۡقريَـَة  ِذِه  ـٰ ه اۡدُخلوا  ُقۡلَنا  ِاۡذ  َو 
َو  َخطاياكُمۡ   لَـُكۡم  َنۡغِفۡر  ِحطٌَّة  قولوا  َو  ًدا  ُسجَّ وَ اۡدُخلُوا  الۡباَب 
ً َغۡيَر الَّذی قيَل لَُهۡم   َل الَّذيَن ظَلَموا قۡو َسَنزيُد    الُۡمۡحِسنيَن  فَبَدَّ
ماِء ِبما كانوا َيۡفُسقوَن   َو  فَاَ  ۡنـَزلۡنا َعلَی الَّذيَن ظَلَموا ِرۡجًزا ِمَن السَّ
فَانۡـَفَجَرۡت  ِلَقۡوِمهی  فَُقۡلَنا  اۡضِرۡب   ِبَعصاَك  الَۡحَجرَ    موسٰی  اۡسَتۡسقٰی  ِا  ِذ 
وَ اۡشَربوا  كُلوا  َمۡشَربَُهۡم  ُاناٍس  كُـلُّ  َقۡد   َعِلَم 

  
َعۡينًا َعۡشَرَة  اثۡـَنتا  ِمۡنُه 

ُقۡلُتۡم  ِاۡذ  وَ   ُمۡفِسديَن    اۡالَۡرِض  ِفی  التَـۡعثَوا  اللِّٰه  َو  ِمۡن  ِرۡزِق  
ِمّما  لَنا  يُۡخِرۡج  ََّك  َرب لَنا  فَاۡدُع  واِحٍد  طَعاٍم  َعلٰی  نَۡصِبَر  لَۡن  موسٰی  يا 
قاَل 

 
ها َو فوِمها َو َعَدِسها َو بََصِلها

َ
تُـۡنِبُت اۡالَۡرُض ِمۡن  بَـۡقِلها َو ِقثّائ

َاتَۡسَتبِۡدلوَن الَّذی هَُو َاۡدنٰی ِبالَّذی هَُو َخيرٌ     ِاۡهِبطوا ِمۡصًرا فَِانَّ لَُكۡم ما 
َُّة وَ الَۡمۡسَكَنُة َو باءو ِبَغَضٍب ِمَن  اللِّٰه ذِٰلَك  ل َساَلُۡتۡم َو ُضِربَۡت َعلَۡيِهمُ  الِذّ
ـٔاياِت اللِّٰه َو يَۡقُتلونَ النَِّبّيَن ِبَغۡيِر الَۡحِقّ ذِٰلَك ِبما  َُّهۡم كانوا يَۡكُفروَن ِب ِباَ   ن

َعَصۡوا َو كانوا يَۡعَتدوَن 

٥٨

٦١

٦٠

٥٩

بخوان شمرده 

با كتاب گويا
بخوان

با



هفته ى اول شهريورماه

١٦٤

َمۡن  وَ الّصاِبـئيَن  َو  النَّصارٰی  هادوا  وَ    الَّذيَن  ءاَمنوا  الَّذيَن  ِانَّ 
َرِبِّهۡم  ِعۡنَد  َاۡجُرهُۡم  فَلَُهۡم  صاِلًحا  َعِمَل  َو  أۡالِخِر  وَ الَۡيوِم  ِباللِّٰه   ءاَمَن 
َو  ميثاَقُكۡم  َاَخۡذنا  ِاۡذ  َو  يَۡحَزنوَن    هُۡم  َوال  َعلَۡيِهۡم  َوالَخۡوٌف 
ٍة َواۡذكُروا ما فيِه لََعلَُّكۡم  َرفَۡعنا فَۡوَقکُُم  الطّوَر ُخذوا ما ءاَتۡيناكُۡم ِبُقوَّ
َّۡيُتۡم ِمۡن  بَـۡعِد ذِٰلَك فَلَۡوال فَۡضُل اللِّٰه َعلَۡيُكۡم َو  مَّ تََول ُ تَّقوَن   ث تَ
َرۡحَمُته و لَُكۡنُتۡم ِمَن  الخاِسريَن   َو لََقۡد َعِلۡمُتُم الَّذيَن اۡعَتَدوا ِمۡنُكۡم 
ً ِلما  ـٔيَن   فََجَعۡلناها نَـكا بِۡت فَُقۡلنا لَُهۡم كونوا ِقَرَدًة خاِس ِفی السَّ
ًة ِلۡلُمتَّقيَن    َو ِاۡذ قاَل موسٰی  بَۡيَن يََديۡها َو ما َخۡلَفها َو َمۡوِعظَ
قاَل 

 
تَِّخُذنا هُُزًوا ِلَقۡوِمهی  ِانَّ اللَّٰه يَۡأُمُركُۡم َاۡن تَۡذبَحوا َبـَقَرًة قالـوا َاتَ

ََّك ُيبَِيّن لَنا  َاعوُذ ِباللِّٰه َاۡن َاكوَن ِمَن الۡجاِهليَن   قالُوا اۡدُع لَنا َرب
َّها  َبَقَرةٌ  الفاِرٌض َوالِبۡكٌر َعوانٌ  بَـۡيَن ذِٰلَك  َّه و َيقوُل ِان ما ِهَی  قاَل ِان
 قاَل 

 

ََّك يُـبَِيّۡن لَنا ما لَۡونُها  َمروَن   قالُوا اۡدُع لَنا َرب فَافَۡعلوا ما تُٔوۡ
َقَرةٌ َصۡفراُء  فاِقٌع  لَۡونُها تَُسرُّ الّناِظريَن   َ َّها ب َّه و َيقوُل ِان ِان
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هفته ى دوم شهريورماه

ِانّـا  َو  َعلَۡينا  تََشابَـَه  الۡبََقَر  ِانَّ  ِهَی  ما  لَنا  ُيبَِيّن  ََّك  َرب لَنا  اۡدُع  قالُوا 
َذلوٌل  ال  َبَقَرةٌ  َّها  ِان َيقوُل  َّه و  ِان قاَل  لَُمۡهَتدوَن   اللّٰهُ   شاَء  ِاۡن 
َن  اۡالٔ قالُوا  فيها   الِشَيَة  ُمَسلََّمٌة  الَۡحۡرَث  تَۡسِقی  ال  َو  تُـثيرُ اۡالَۡرَض 
 فََذبَحوها َو ما كادوا َيۡفَعلوَن  َو ِاۡذ َقَتۡلُتۡم نَۡفًسا 

 

ِجئَۡت ِبالَۡحِقّ
 َو  اللّٰهُ  ُمۡخِرٌج ما كُـۡنُتۡم تَۡكُتموَن  فَُقۡلَنا اۡضِربوُه  

 
فَادّ اَرۡءتُۡم فيها

 كَذِٰلَك يُۡحِی اللّٰهُ الَۡمۡوتٰی َو يُريُكم ءاياِته ی   لََعلَُّكۡم تَۡعِقلُوَن 
 

ِببَۡعِضها
َاَشدُّ  َاۡو  كَالِۡحجاَرِة  فَِهَی  ٰذِلَك  بَۡعِد  ِمۡن   ُقلوبُُكۡم  َقَسۡت  ثُـمَّ   
َو ِانَّ ِمۡنها لَما 

 
َ  نۡهارُ  ُر ِمۡنُه اۡال َو ِانَّ ِمَن الِۡحجاَرِة لَما يَـَتَفجَّ

َقۡسَوةً    
َو  اللّٰهِ  َخۡشَيِة  ِمۡن  يَۡهِبُط  لَما  ِمۡنها  ِانَّ  َو 

 
الماءُ  ِمۡنُه  فََيۡخُرُج  ُق  قَّ يَشَّ

َو  لَـُكۡم  ِمنوا  يُـٔوۡ َاۡن  َاَفَتطَۡمعوَن  تَۡعَملوَن   َعّما  ِبغاِفٍل  اللّٰهُ  َما 
ما  بَۡعِد  ِمۡن   فونَه و  يَُحِرّ ثُـمَّ  كَالَم  اللّٰهِ  يَۡسَمعوَن  ِمۡنُهۡم  فَريٌق  كاَن  َقۡد 
َعَقلوُه َو هُۡم يَۡعلَموَن  َو ِاذا لَُقوا الَّذيَن ءاَمنوا قالـوا ءاَمّنا َو 
ثونَُهۡم ِبما فََتَح  اللّٰهُ َعلَۡيُكۡم  ِاذا َخال بَۡعُضُهۡم ِالٰی بَۡعٍض قالـوا َاتَُحِدّ

َافَال تَۡعِقلوَن 
  
ِلُيحاّجوكُۡم ِبهی ِعۡنَد َرِبّـُكمۡ 
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هفته ى سوم شهريورماه

َاَو اليَۡعلَموَن َانَّ  اللّٰهَ يَۡعلَُم ما يُِسّروَن َو َما يُـۡعِلنوَن  َو ِمۡنُهۡم 
ّيوَن ال يَۡعلَموَن الِۡكتاَب ِاّال  َاماِنیَّ َو ِاۡن هُۡم ِاّال يَظُّنوَن   ُاِمّ
ِمۡن  ـٰذا  ه يَـقولوَن  ثُـمَّ  ِباَيۡديِهۡم  اۡلِكتاَب  يَۡكُتبوَن  ِللَّذيَن  فََويۡـٌل 
ً فََويٌۡل لَُهۡم ِمّما كََتبَۡت َايۡديِهۡم َو  ِعۡنِد   اللّٰهِ ِلَيۡشَتروا ِبه ی ثََمنًا َقلي
َنا الّناُر ِاّال َايّـاًما  َوۡيٌل لَُهۡم ِمّما يَۡكِسبوَن  َو قالوا لَۡن تََمسَّ
َعۡهَدهو  اللّٰهُ  يُۡخِلَف  فَلَۡن  َعۡهًدا  اللّٰهِ  ِعۡنَد  َاتََّخۡذتُۡم  ُقۡل 

 
َمۡعدوَدةً  

َاۡم تَقولوَن َعلَی اللّٰهِ ما ال تَۡعلَموَن  بَلٰی َمۡن كََسَب َسِيّئَـًة 
فيها  هُۡم 

  
الّناِر َاۡصحاُب  َك 

َ
فَاُولٰـئ ُتهو  ـَٔ َخطـيـ ِبهی  َاحاطَۡت  َو 

ُاولٰــئَك  الّصاِلحاِت  َعِملُوا  َو  ءاَمنوا  َوالَّذيَن  خاِلدوَن  
هُۡم فيها خاِلدوَن  َو ِاۡذ َاَخۡذنا ميثاَق بَـنی 

 
َاۡصحاُب الَۡجنَِّة

اللّٰهَ َو ِبالۡواِلَديِۡن ِاۡحسانًا َو ِذی اۡلُقۡربٰی  َّ ِاۡسراءيَل ال تَۡعبُدوَن ِا
الَة  وَ الَۡيتامٰی  وَ الَۡمساكيِن َو قولوا ِللّناِس ُحۡسنًا َو َاقيُموا الصَّ

ً ِمۡنُكۡم َو َانُۡتۡم ُمۡعِرضوَن  َّۡيُتۡم ِاّال َقلي كاَة ثُـمَّ تََول ٨٣َو ءاتُوا الزَّ
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َو ِاۡذ َاَخۡذنا ميثاَقُكۡم التَۡسِفكوَن ِدماَءكُۡم َوال تُۡخِرجوَن َانُۡفَسُكۡم 
الِء  ٔوُ ـٰ ه َانُۡتۡم  ثُـمَّ  تَۡشَهدوَن   َانُۡتۡم  َو  َاۡقَرۡرتُۡم  ثُـمَّ  ِديـاِركُۡم  ِمۡن 
َتۡقُتلوَن َانُۡفَسُكۡم َو تُۡخِرجوَن فَريًقا ِمۡنُكۡم ِمۡن ِديـاِرِهۡم تَظاَهروَن 
ثِۡم وَ الُۡعدواِن َو ِاۡن يَـأتوكُۡم ُاسارٰی تُـفادوهُۡم َو هَُو  َعلَۡيِهۡم ِباۡالِ
تَۡكُفروَن  َو  الِۡكتاِب  ِببَۡعِض  ِمنوَن  َاَفُتٔوۡ ِاۡخراُجُهۡم  َعلَۡيُكۡم  ٌم  ُمَحرَّ
نۡيا  ِببَۡعٍض فَما َجزاُء َمۡن يَۡفَعُل ٰذِلَك ِمۡنُكۡم ِاّال ِخۡزٌی ِفی الَۡحياِة الدُّ
َعّما  ِبغـاِفٍل  َما اللّٰهُ  َو  َاَشِدّ الَۡعذاِب  ِالٰی  ُيَرّدوَن  يَۡومَ  الِقياَمِة   َو 
  
ِخَرِة نۡيا    ِباۡالٔ ََك الَّذيَن    اۡشَتَرُوا   الَۡحياةَ    الدُّ

تَۡعَملوَن       ُاولٰـئ
ُف َعۡنُهُم الَۡعذاُب َو ال هُۡم يُـۡنَصروَن  َو لََقۡد ءاتَۡينا  فَال  يَُخفَّ
ُسِل َو ءاتَۡينا عيَسی ابَۡن  ۡينا ِمۡن  بَۡعِدهی ِبالـرُّ موَسی الِۡكتاَب َو َقفَّ
َّۡدناُه ِبروِح الُۡقُدِس َاَفُكلَّما جاَءكُۡم َرسوٌل ِبما  َمۡريََم الۡبَِيّناِت َو َاي
تَۡقُتلوَن  فَريًقا  َو  بُۡتۡم  كَذَّ فََفريًقا  اۡسَتۡكبَـۡرتُۡم  َانُۡفُسُكُم  التَۡهو ٰی 
ً ما   بَـۡل لََعَنُهُم اللّٰهُ ِبُكۡفـِرِهۡم فََقلي

 
 َو قالـوا ُقلوبُـنا ُغۡلٌف 

ِمنوَن  يُـۡؤ

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

١٦٧

بخوان شمرده 

با كتاب گويا
بخوان

با


