سفارش پیامبر اعظم صلّی اللّٰه علیه و آله
به حضرت علی علیه السالم فرمودند:

ك بِـ ِت َ ِ
ُـر ِ
َـی َ
ءان
َو َعـل ۡ
ـالوة ا ۡلق ۡ
ـلی ُک ِّ
ـل حالٍ
َع ٰ

٭

تو را سفارش میکنم که همیشه قرآن بخوانی.

فصل سوم

انس با قرآن کرمی
(هفته ای سه ساعت)

٭ وسائل الشیعه ،ج ،4ص 839
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فرزندم!
خواندن قرآن در هر روز ،سفارش خدا ،پىامبر اكرم و امامان ماست!
سعى كن از همىن كودكى با قرآن اُنس پیدا کنی .اُنس با قرآن ىعنى 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 ،پىامبر بزرگوار و   امامان
معصوم براى موفّ ّقىت تو دعا می کنند.
برای یادگیری بهتر قرآن به تمرین و تکرار بیشتر نیاز داریم ،از اینرو سعی کنید
تمرینهای «انس با قرآن در خانه» را همیشه بهطور منظم و با دقت انجام دهید.
(ع َّج َل ال ّلٰ ُه تَعالیٰ
امىد است انس با قرآن كرىم تو را از ىاران امام زمان َ
ریف ٭ ) گرداند.
َف َر َج ُه َّ
الش َ

٭ با گفتن این جمله از خدا می خواهیم که امام زمان ،هر چه زودتر ظهور کنند.
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هفته ى سوم
آذرماه

انس با قرآن كرىم

2

تمرىن اول ــ سورهی حمد و آىات  1تا  5سورهی بقره را در گروههاى دو ىا سه نفره براى
یکدیگر آرام و شمرده بخوانىد.

60

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.
61

پیام قرآنی

ر ِب اجـعـ ۡلـنـی مـقـىـم َّ ِ
ـاله
الـص �
َ ّ ۡ َ
ُ َ
پروردگارا ،مرا از نمازگزاران قرار ده.

     

سوره ى ابراهىم ،آىه ى 40

َصالة… :

دخترم! آىا خود را براى جشن تكلىف آماده کرده ای؟
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انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

پیامبر اعظم ص ّلیاهلل علیه و آله فرمودند:

« خانههای خود را با خواندن قرآن نورانی کنید» .

مترین مناز

٭

عبارات اذان را با صدای بلند بخوانىد.

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

٭ اصول کافی ،ج ،٢ص ٦١٠
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هفته ى چهارم
آذرماه

انس با قرآن كرىم 2

تمرىن اول ــ آىات  256 ، 255و  257سوره ی بقره (آى ُة الكرسى) را در گروه هاى دو ىا سه
نفره براى یکدیگر بخوانىد.

وم ال َت ۡأ ُخ ُـذهو ِسـ َنـ ٌة َو
ـى ا ۡلـ َق ّـي ُ
اَل ّٰل ُه ال ِا ٰلـ َه ِا ّل ُه َـو ا ۡل َ
ـح ُّ
ِ
ـمـاوات َو مـا ِفى ۡال َۡر ِض َمـ ۡن
الس
ال َن ۡـو ٌم لَـهو مـا ِفى َّ
ـن ا َۡي ِ
ـديـه ۡم
َذا الَّـذى َي ۡشـ َف ُـع ِع ۡن َـدهو ِا ّل ِب ِـا ۡذِنـهى َي ۡعـل َُـم ما َب ۡي َ
ـش ۡىءٍ ِم ۡن ِع ۡل ِـمـهى ِا ّل ِبـما
َو ما َخ ۡلـ َف ُـه ۡم َو ال ُي
ـحيـطون ِب َ
َ
ِ
ـئودهو
الس
ـماوات َو ۡال َۡر َ
ض َو ال َي ُ
شاء َو ِس َـع ُك ۡر ِسـ ُّيـ ُه َّ
َ

ِحف ُ
الد ِ
يـن
ـراه ِفى ّ
ۡـظ ُـهـما َو ُه َـو ا ۡل َـع ِـل ُّ
ـظيـم ال ِا ۡك َ
ـى ا ۡل َـع ُ
ـى َف َـم ۡن َي ۡكـف ُۡر ِب ّ
الط ِ
اغوت
ـن ُّ
الر ۡش ُـد ِم َ
َق ۡد َت َـبـ َّي َ
ـن ا ۡلـ َغ ِ ّ
٢٥٥

ـقى
ـس َ
ـك ِبا ۡل ُـع ۡر َو ِة ا ۡل ُـو ۡث ٰ
َو ُي ۡٔو ِم ۡن ِبال ّٰل ِه َفـ َق ِـد ۡاسـ َت ۡم َ
ـذيـن
ـصام لَـها َو ال ّٰل ُه َس ٌ
ـليـم اَل ّٰل ُه َوِل ُّ
ـى الَّ َ
َل ا ۡن ِـف َ
ـميـع َع ٌ
ـن ُّ
الظـ ُل ِ
ـذيـن
ـمات ِالَى ال ّن ِور َو الَّ َ
ءامـنوا ُيخۡ ِـر ُج ُـه ۡم ِم َ
َ
٢٥٦

ـياو ُه ُـم ّ
ِ
ـن ال ّن ِور
الط ُ
اغوت ُیخۡ ِـرجو َن ُـه ۡم ِم َ
كَـ َفـروا ا َۡول ُٔ
ِالَى ُّ
ـحاب ال ّن ِار ُه ۡم فيـها ِ
الظـ ُل ِ
ـدون
ـمات ُا ٰول ِـئ َ
خال َ
ـك ا َۡص ُ
٢٥٧

تمرىن دوم ــ هر ىک از شما با انتخاب معلم ،یک ىا چند سطر از اىن آىات را با صداى بلند
بخوانید و ساىر دانشآموزان از روى كتاب خود خط ببرند.
64

ـح
فَ َ
ـم ۡ
ـن َعـفـا َو َا ۡصـلَ َ

هر كس كه دوستش را ببخشد و با او آشتى كند،

فَـاَ ۡج ُـرهو َعـلَـی الـلّٰ ِـه
خدا به او پاداش مى دهد.

شورى ،آىه ى 40
سوره ى
ٰ

َا ۡجـر :پاداش

براى تصوىر باال داستانى تعرىف كنىد.
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انس با قرآن در خانه
السالم فرمودند:
حضرت علی علیه ّ

قطره امّا دریا
اهم ّیت دارد،
اندازه
چه
تا
الکرسی
ة
آی
بدانید
اگر
«
ّ
٭
هیچگاه خواندن آن را ترک نمیکنید» .

چه خوب است آیة الکرسی را حفظ كنىم و هر روز در پاىان نمازهاى
خود ىا هر وقت مناسب دىگرى آن را بخوانىم.

مترین مناز

ِ
عبارات اقامه را با صدای بلند بخوانىد.

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى
مترین انس با قرآن
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.
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٭ تفسیر نمونه ،ج  ،٢ص ١٩١

هفته ى اول
دی ماه

انس با قرآن كرىم 3

تمرىن اول ــ آىات  3٥تا  4١سوره ى ابراهىم را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یکدیگر
آرام بخوانىد.

اج َـع ۡل ٰه َـذا ا ۡل َـبـل ََـد ِ
اجـ ُن ۡبـنى
   قال ِا ۡب
َو ِا ۡذ َ
     و ۡ
ـراهيـم َر ِ ّب ۡ
ُ
   ءامـ ًنا َ

٣٥
ـنام
ـن
َر ِ ّب ِان َُّـه َّ
َو َب ِـن َّ
ـن ا َۡضـ َل ۡل َ
ـى ا َۡن َن ۡع ُـب َـد ۡال َۡص َ
ـن ال ّن ِ
ـاس َف َـم ۡن َت ِـب َـعـنى َف ِـانَّـهو ِمـ ّنى َو َم ۡن
َـثيـرا ِم َ
ك ً
ـت
َعـصانى َف ِـان َ
حيـم َ ٣٦ربَّـنا ِانّى ا َۡس َـك ۡن ُ
َّـك َغ ٌ
ـفور َر ٌ

ِم ۡن ُذ ِ ّريَّـتى ِب ٍ
ـح َّـر ِم
ـواد َغ ۡي ِـر ذى َز ۡر ٍع ِع ۡن َـد َب ۡي ِـت َ
ـك ا ۡل ُـم َ
ـن ال ّن ِاس َت ۡهـوى
ـقيـموا َّ
َربَّـنا ِل ُـي ُ
الصـال َة َف ۡاج َـع ۡل َاف ِۡـئ َـد ًة ِم َ

ـن الث ََّـم ِ
ـرون
ِال َۡي ِـه ۡم َو ۡار ُزق ُ
ـرات ل ََـعـلَّ ُـه ۡم َي ۡش ُـك َ
ۡـه ۡم ِم َ
ـفى َعـلَى ال ّٰل ِه
َربَّـنا ِان َ
َّـك َت ۡعـل َُـم ما ُنخۡ ـفى َو ما ُن ۡع ِـل ُـن َو ما َيخۡ ٰ
٣٧

ـح ۡم ُـد ِلـ ّٰل ِـه الَّـذى
َا ۡل َ

الس ِ
ـماء
ِم ۡن َش ۡىءٍ ِفى ۡال َۡر ِض َو ال ِفى َّ
ـحاق ِا َّن َر ّبى
ـب لى َعـلَى ا ۡل ِـك َـبـرِ ِا ۡسـماعيـلَ َو ِا ۡس َ
َو َه َ
٣٩
ـميـع ال ُّد ِ
الص ِ
ۡ
ِ
ـالة َو ِم ۡن
م
ـنى
ل
ـع
اج
ب
ر
عاء
ـقيـم َّ
ّ
ُ
َـس ُ
ۡ
َ
َ
ل َ
َ
٣٨

ُذ ِ ّريَّـتى َربَّـنا َو َتـ َقـ َّب ۡل ُد ِ
عاء
ـساب
ـقوم ا ۡل ِـح ُ
ـنيـن َي ۡو َم َي ُ
َو ِل ۡل ُـم ۡٔو ِم َ
٤٠

َربَّـ َنا اغۡ ِـف ۡر لى َو ِل ِ
ـوال َـد َّى
٤١

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.
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قصّه ی آیه ها

چشمه ى زمزم
السالم ــ و همسرش هاجر در سرزمىن شام٭ زندگى مى كردند.
حضرت ابراهىم ــ علىه ّ
خدا به او و همسرش هاجر در سن پىرى ،فرزندى بخشىد .نام او را اسماعىل گذاشتند.
هنوز ّمدت زىادى از تول ّد اسماعىل نگذشته بود كه خداوند به حضرت ابراهىم فرمان داد كه
همسر و فرزندش را به سرزمىن «مكّه» ببرد و آنها را در همان جا بگذارد و باز گردد.
حضرت ابراهىم فرمان خدا را پذىرفت و هاجر و اسماعىل را بر ُشترى سوار كرد و به
سوى مكّه رفتند .وقتى به آنجا رسىدند ،بىابانى خشک و بىآب و علف دىدند .در آن بىابان
هىچكس زندگى نمىكرد.
هاجر نگران شد .حضرت ابراهىم به او گفت :خدا فرمان داده است كه من شما را
اىن جا بگذارم ،ولى نگران نباش .آن گاه حضرت ابراهیم دست های خود را به دعا بلند کرد
و گفتَ «  :ربَّـنا ِانّی َا ۡس َک ۡن ُت ِم ۡن ُذ ِ ّریَّـتی … » ،پروردگارا! من به فرمان تو خانواده ی خود را به
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.
68

حضرت ابراهىم ،همسر و فرزندش را به خدا سپرد و به سرزمىن شام برگشت.

ِ
آفتاب گرم بر همه جا مى تابىد .اسماعىل از خواب

بىدار شد و چون تشنه بود شروع كرد به گرىه كردن.
هاجر به سراغ ظرف آب رفت ،ولى ىک قطره آب

هم در آن نبود؛ به اطراف نگاه كرد؛ از دور آبى دىد
و به سوى آن َدوىدّ ،اما وقتى جلو رفت متوجه شد كه
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سراب٭ است .برگشت و به سمت دىگر نگاه كرد .دوباره آبى دىد و به سوى آن دوىدّ .اما باز هم

سراب بود .او براى ىافتن آب ،فاصلهى بىن دو كوه كوچكى را كه آن جا بود ،هفت بار طى كرد.
سرانجام هاجر خسته شد و به سراغ كودک خود رفت .ناگهان دىد از زىر پاى اسماعىل،

همان جاىى كه او پاهاى كوچكش را به زمىن مى زد ،ىک چشمه ى آب جوشىده و باال آمده

است .هاجر خوشحال شد و فرىاد زد :خداى بزرگ! چشمه! چشمه!

نام چشمه را َز َمزم گذاشتند .كم كم پرنده هاىى هم در آن جا فرود آمدند و آب نوشىدند.

مدتى بعد گروهى از صحرانشىنان به كنار چشمه آمدند و در آن جا ساكن شدند .رفته رفته تعداد

آنها بىش تر شد و شهر مكّه به وجود آمد.

٭ سراب :زمین خشکی است که از دور ،مانند آب به نظر می رسد.
70

هاجر خدا را شكر كرد و دانست كه دعاى حضرت ابراهىم قبول شده است و دىگر او

و اسماعىل تنها نىستند.
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انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

سالماهلل علیها فرمودند:
حضرت فاطمه ی زهرا
ُ

« پدرم رسولخدا ،به دو فرزندم حسن و حسین
سورههایی از قرآن را یاد میدادند».

مترین مناز

٭

سوره هاى حمد و توحىد را با صداى
بلند بخوانىد.

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى
مترین انس با قرآن
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.
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٭ مسند حضرت فاطمه سالماللهعلیها ،ص ٢٣٥

هفته ى دوم
دی ماه

انس با قرآن كرىم 4

تمرىن اول ــ آىات  ٢١تا  27سوره ى ِاسراء را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یکدیگر
آرام بخوانىد.

ـلى ب َ ۡع ٍـض َو لَـ ۡل ٔـا ِخ َـر ُة
ُانۡـظ ُۡر كَ ۡي َـف فَ َّ
ـض ۡلـنا ب َ ۡع َ
ـض ُ
ـه ۡم َع ٰ
َاكۡـبـر در ٍ
ـضيل  ٢١ال ت َ ۡج َـع ۡل َم َـع الل ِّٰه
جات َو    َاكۡـبَ ُـر ت َ ۡف ً
َُ ََ
ِ
٢٢
ٰ
ـك
ق
و
ـذول
خ
م
ا
موم
ذ
م
ـد
ـع
ق
ـت
ف
  
ـر
خ
ءا
ا
ـه
ل
ا
ۡ
ۡ
ۡ
ً
َ
َ
ـضى َرب ُّ َ
َ
ً
َ
َ
ُ
ٰ
َ ً َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن
َا ّل ت َ ۡعـبُـدوا ا ّل اي ّ ُاه َو ِبالۡـوال َـدي ۡ ِـن ا ۡحـسانًا ا ّما ي َ ۡبـلُ َـغ َّ
ِ
ِ
ِ
ـهـما
ع ۡن َـد َك الۡـكـبَ َـر َا َح ُـدهُـما َا ۡو كـالهُـما فَـال تَـ ُق ۡل ل َ ُ
َو ا ۡخ ِـف ۡض

ـريـما
ا ٍُّف َ  و   ال ت َ ۡن َـه ۡرهُـما َو ُق ۡل ل َ ُ
ـهما َق ۡو ًل كَ ً
الذ ِّ  ل ِمـن الرح ِ
ـناح ُّ
ـهـما
ـمـة َو ُق ۡل َر ِ ّب ۡار َح ۡم ُ
لَ ُ
َ َّ ۡ َ
ـهـما َج َ
كَـما ربـيانى صـغيـرا  ٢٤ربـ ُكم َاعـلَـم ِبـما فى ن ُ ِ
ـفوسـ ُك ۡم
َ َّ
َ ُّ ۡ ۡ ُ
َ ً
ِ
ِ
صالـحيـن ف ِـانَّـهو كان ِلـ ۡلـاَوابين غـفورا ٢٥
ـكونوا
ت
ن
ا
َ َ
ۡ َ
َ
ّ َ َ ً
ِ
ِ
الس ِ
ـبيـل
ـن َّ
ـكيـن َو اب ۡ َ
َو ءات َذا الۡـ ُق ۡر ٰبى َحـ َّقـهو َو الۡـم ۡس َ
و ال              تـب ِ ّـذر    تبـذيـرًا ِ ٢٦ا َّن الۡـمـب ِ ّـذريـن كانوا ِ
ـوان
خ
ا
ۡ
َ
َ
َ ُ َ ۡ َۡ
ُ َ
ِ
ِ
الشيـطان لـر ِبـهى كَـفورا ٢٧
الش
َّ
ـياطيـن َو َ
كان َّ ۡ ُ َ ّ
ً
٢٣

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.
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و ِبـالۡ ِ
ـوال َـدى ۡ ِـن ِا ۡحـسـانًـا
َ
به پدر و مادر خود نىكى كنىد.

سوره ى ِاسراء ،آىه ى 23

ِ
وال َـدى ۡ ِـن.......:

ِا ۡحـسـان......:

شما به پدر و مادر خود چه نىكى هاىى كرده اىد؟
این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن آیه را با صدای بلند بخوانید.
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انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

السالم فرمودند:
امام رضا علیه ّ

« بدون وضو به آیات قرآن دست نزنید».

مترین مناز

٭

ذكر ُقنوت را با صداى بلند بخوانید.

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

٭ تهذیب ،ج  ،١ص ١٢٧
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هفته ى اول
بهمن ماه

انس با قرآن كرىم 5

تمرىن اول ــ آیات  ٥٥تا  6٠سوره آل عمران را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یکدیگر
بخوانىد.

ِا ۡذ قال اللّٰه يا عيـسى ِ
يـك و ِ
ف
ـو
ـت
م
ـى َو
ى
ن
ا
ّ
ّ
ـك ِال ََّ
راف ُـع َ
َ
َ ُ
َ
ٰ ُ َ
َ
ِ ِ
ِ
ـعوك
ـذيـن اتَّـبَ َ
ـذيـن كَـ َفـروا َو جاع ُـل ال َّ َ
ـن ال َّ َ
ُمـطَ ّـه ُـر َك م َ
فَـو َق الَّـذيـن كَـ َفـروا ِالـى يـومِ الۡ ِ
ـى َم ۡر ِج ُع ُك ۡم
ـق
ـيام ِـة ث ُ َّـم ِال ََّ
َ
َ
ٰ َۡ
ۡ
٥٥
ِ
ِ
ـفون
فَـاَ ۡحـ ُك ُـم ب َ ۡي َـنـ ُك ۡم فى ما كُ ۡن ُـت ۡم فيـه ت َ ۡخ َـتـل َ
ِ
ـديـدا ِفى
ـذيـن كَـ َفـروا فَـا َُع ّـذب ُ ُ
ـه ۡم َعـذابًا َش ً
فَـاَ َّما ال َّ َ
الدنۡـيا و الۡ ِ
ـآخـر ِة و ما ل َ ُ ِ ِ
ـريـن َ ٥٦و َا َّما
ـه ۡم م ۡن ناص َ
َ َ
ُّ َ
  الص ِال ِ
الَّـذيـن ءامـنوا و ع ِ
ـحات فَ ُـيـوفّ ِ
يـه ۡم
ا
ـو
ل
ـ
ـم
ُ
ّ
َ َ
َ َ
َ
اُجورهم و اللّٰه ال ي ِـحـب الظّ ِالـميـن ٰ ٥٧ذ ِ
ـلوه
ـت
ن
ـك
ل
َ
َ
ۡ
َ ُ ۡ َ ُ ُ ُّ
ُ
َ
ـآيات و ِ
ـك ِمـن الۡ ِ
ِ
ّ
ل
ا
ـر
ك
الذ
ـحـكيـمِ ِ ٥٨ا َّن َمـثَ َـل
ۡ
ۡ
َ
َعـلَ ۡي َ َ
َ
ِ
ِ
ـمـثَ ِـل َآد َم َخـلَـ َقـهو ِم ۡن ت ُ ٍ
ـراب ث ُ َّـم
ٰ
عيـسى ع ۡن َـد اللّٰه كَ َ
٥٩
ِ
ـك فَـال تَـ ُك ۡن
َ
ـح ُّـق م ۡن َرِب ّ َ
قال لَـهو كُ ۡن فَ َـي ُ
ـكون َالۡ َ
٦٠
ِ
ـريـن
ـت
م
ـم
ل
ا
ـن
م
ۡ
َ
ُ
َ ۡ
َ
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.
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و  الـلّٰـه ال  ى ِـحب الـظّ ِ
ـمـىـن
ـال
َ ُ ُ ُّ
َ
خدا ستمگران را دوست ندارد.
سوره ى آل عمران ،آىه ى 57

ِ
ب  :دوست ندارد
ال   ىُح ُّ

ِ
ظالمىن  :ظالمان  ،ستمگران

َ
ُمـ ۡف ِسدىن :بدكاران
َ

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

اىن عبارت قرآنى را معنا كنىد.

ِا َّن الـلّٰـه الى ِـحـب الۡـمـ ۡف ِ
ـدىـن
ـس
َ ُ ُّ ُ
َ
را.
قطعاً ... ... ...
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انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

السالم فرمودند:
امام حسن مجتبی علیه ّ

« هرکس قرآن بخواند ،یک دعای او در نزد خدا،
دیر یا زود قبول میشود».

مترین مناز

٭

ذكر ركوع 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.
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٭ بحاراالنوار ،ج  ،٩٢ص  ،٢٠٤حدیث ٣١

هفته ى دوم
بهمن ماه

انس با قرآن كرىم 6

تمرىن اول ــ آىات  13تا  ٢٨سوره ى طه (طاها) را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یکدیگر
بخوانىد.

يوحى ِ ١٣انَّـنى َانَا ال ّٰل ُه
َو َا َنـا ۡاخـ َت ۡر ُت َ
ـك َف ۡاسـ َت ِـم ۡع ِلما ٰ
الصـال َة ِل ِـذ ۡكرى ِ ١٤ا َّن
ال ِال ٰـ َه ِا ّل َانَـا َف ۡاع ُب ۡدنى َو ا َِق ِـم َّ
ـزى ُك ُّ
ـل َنف ٍۡس ِبما
ـج ٰ
الس َاعـ َة ِءات َـيـ ٌة ا ُ
َكاد ُا ۡخـفيـها ِلـ ُت ۡ
ّ

١٥
ـن ِبـها
ـعـى
ـصـ َّدن َ
َفـال َي ُ
َّـك َع ۡنها َم ۡن ال ُي ۡٔـو ِم ُ
َت ۡس ٰ
ـك ِب َـي ِ
ـك يا
ـميـن َ
ـواه َفـ َت ۡر ٰدى َ ١٦و ما ِت ۡل َ
َو ات ََّـب َـع َه ُ
موسى ِ َ ١٧
ـصاى َا َت َـو َّكـ ُا َعـل َۡيـها َو ا َُه ُّ
ـش
ـى َع َ
ٰ
قال ه َ
ِ
قال
ـى فيـها َمــ ٔ ِار ُب ُا ۡخ ٰرى َ ١٨
ِبـها َع ٰ
ـلـى َغـ َنـمى َو ل َ
مـوسى َ ١٩فـ َا ۡلقاها َف ِـاذا ِ
ـى َحـ َّيـ ٌة َت ۡس ٰعى
ه
َا ۡل ِقـها يا
ٰ
َ
ـاولى
قال ُخ ۡذها َو ال َت َ
َ ٢٠
ـخ ۡف َسـ ُن ُ
سيـر َت َـها ا ۡل ٰ
ـعيـدها َ
٢١
ِ
ِ
ب
ج
ر
ت
ـن
ي
ـك
ـناح
ج
لـى
ا
ك
ـد
ي
م
ـم
اض
و
خۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ضاء ِم ۡ
ۡ
ُ
ٰ َ
ۡ َ
َ
ُ َۡ َ

ءايـ ًة ُا ۡخ ٰرى ِ ٢٢لـ ُن ِـر َي َك ِم ۡن ِ
ءاياتـ َنا ا ۡل ُك ۡب ٰرى
َغ ۡي ِر سوءٍ َ
٢٣
قال َر ِ ّب ۡاش َر ۡح
ـغى َ ٢٤
ِا ۡذ َه ۡب ِا ٰلى ِف ۡر َع ۡو َن ِانَّـهو طَ ٰ
٢٥
٢٦
ۡـد ًة
ـس ۡر لى ا َۡمرى
لى َص ۡدرى
اح ُل ۡل ُعـق َ
َو َي ِ ّ
َو ۡ
ِم ۡن ِلـسانى

٢٧

َي ۡف َقـهوا َق ۡولى

٢٨

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.
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قصّه ی آیه ها

السالم
پىامبرى حضرت موسى علىه ّ
زندگی حضرت موسی علیهالسالم بسیار پُرماجرا بود .او پس از رهایی از دست فرعون،
به شهر َمدیَن هجرت کرد .در آنجا با یکی از پیامبران خدا بهنام حضرت ُشعیب آشنا شد و با
یکی از دختران او ازدواج کرد .حضرت موسی ،گوسفندان حضرت شعیب را به چرا میبرد و
از آنها مراقبت میکرد.
زندگی حضرت موسی در کنار خانوادهی حضرت شعیب چند سالی ،اینگونه سپری
شد؛ ولی سرانجام زمان جدایی فرا رسید.
حضرت شعىب تعدادی از گوسفندان خود را به حضرت موسى داد و براى او و
خانواده اش دعا كرد.
حضرت موسى علیهالسالم و خانوادهاش ،از َمدین بىرون رفتند و راه سفرى طوالنى به
مصر را در پىش گرفتند .ىک شب ،آنها در بىابان راه را گم كردند .هوا سرد بود .در اىن هنگام
حضرت موسى از دور آتشی دىد .به همسرش گفت :من به سوى آتش مىروم ،شاىد بتوانم
شعلهاى از آن را براى شما بىاورم تا گرم شوىد .شاىد هم آن آتش راه را به ما نشان دهد.
وقتی حضرت موسى به آتش نزدىک شد ،درختى نورانى دىد .ناگهان نداىى شنىد كه
مى گفت :اى موسى! من پروردگار جهانىان هستم .اىن صحرا كه تو قدم در آن گذاشته اى
مقدسى است؛ كفش هایت را بىرون بىاور!
مكان ّ
حضرت موسى چنىن كرد.
دوباره شنىد كه :اى موسى! من تو را به پىامبرى برگزىدم .پس به آن چه بر تو َوحى مىكنم
گوش كن؛ بدان كه هىچ خداىى جز من نىست ،مرا عبادت كن و به ىاد من نماز بخوان …
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بار دىگر ندا آمد :اى موسى چه در دست دارى؟
حضرت موسى پاسخ داد :اىن عصاى من است كه به آن تكىه مى كنم ،با آن گوسفندانم
را مى رانم و براىشان از درخت برگ مى رىزم.
ِ
موسی» ــ ای موسی عصاىت را به زمىن بىنداز! ــ
ندا رسىدَ « :الۡقها یا ٰ
حضرت موسى علیه السالم ،عصاىش را روى زمىن انداخت .ناگهان عصا به
اژدهاىى ترسناک تبدىل شد .موسى ترسىد و فرار كرد.
باز ندا آمد :اى موسى! در جاى خود باىست و نترس! حاال آن را بردار و ببىن كه همان
عصاى توست!
تعجب دىد كه همان عصاى قبلى است!
همىن كه حضرت موسى اژدها را گرفت با ّ
بار دىگر ندا رسىد :حاال دستت را زىر بغلت ِببَر و بىرون بىاور.
حضرت موسى چنىن  كرد     .دستش مثل ِ
ماه تابان درخشان شد.
در اىن هنگام ندا آمد :اى موسى! اكنون دو نشانه و معجزه ى بزرگ از پروردگارت
همراه توست .با اىن دو نشانه به سوى فرعون برو و اىن مرد سركش را به پرستش خداى
ىگانه دعوت كن.
حضرت موسى علیه السالم از خدا خواست تا او را در اىن مأمورىّت بزرگ ىارى كند
و اجازه دهد برادرش هارون نىز در اىن كار بزرگ ىار و ِ
همراه او باشد.
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انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

السالم فرمودند:
امام صادق علیه ّ

« خانهای که در آن قرآن خوانده میشود،
برکاتش زیاد میگردد».

مترین مناز

٭

ذكر َسجده را با صداى بلند بخوانید.

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى
مترین انس با قرآن
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.
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٭ اصول کافی ،ج ،٢ص ٤٩٨

هفته ى سوم
بهمن ماه

انس با قرآن كرىم 7

تمرىن اول ــ آىات  4٨تا  50سوره ى مائده را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یکدیگر
بخوانىد.

ـن
َو َا ۡنـ َز ۡلـنا ِال َۡي َ
ـح ِ ّ
ـق ُم َ
ـتاب ِبا ۡل َ
ـك ا ۡل ِـك َ
ـص ِ ّـد ًقا ِلـما َب ۡي َ
ـن ا ۡل ِـك ِ
اح ُـك ۡم َب ۡيـ َن ُـه ۡم
ـتاب َو ُم َـه ۡي ِـمـ ًنا َعـل َۡي ِـه َف ۡ
َي َـد ۡي ِـه ِم َ

ـن
جاء َك ِم َ
ـواء ُه ۡم َع ّـما َ
ِبـما َا ۡنـ َز َل ال ّٰل ُه َو ال َتـ َّت ِـب ۡع ا َۡه َ
ـق ِل ُـك ٍ ّ
ـهاجا َو ل َۡو
ـح ِ ّ
ـل َج َـع ۡلـنا ِم ۡن ُـك ۡم ِش ۡر َعـ ًة َو ِم ۡن ً
ا ۡل َ
َـك ۡم ُا َّمـ ًة ِ
َـج َـعـل ُ
واح َـد ًة َو ٰل ِـك ۡن ِل َـي ۡبـ ُل َـو ُك ۡم فى
شاء ال ّٰل ُه ل َ
َ
ـخ ۡي ِ
ما ُ
ـرات ِالَى ال ّٰل ِه َم ۡر ِج ُـع ُـك ۡم
ءاتاك ۡم َف ۡاسـ َت ِـبـقُوا ا ۡل َ

ـميـعا َف ُـيـ َن ِ ّـبـ ُئ ُـك ۡم ِبـما ُك ۡنـ ُت ۡم ِ
ـفون َ ٤٨و
فيـه َتخۡ ـ َت ِـل َ
َج ً
ـواء ُه ۡم
ا َِن ۡ
اح ُـك ۡم َب ۡيـ َن ُـه ۡم ِبـما َا ۡنـ َز َل ال ّٰل ُه َو ال َتـ َّت ِـب ۡع ا َۡه َ

ـنوك َع ۡن َب ۡع ِ
ـك
ـض ما َا   ۡنـ َز َل ال ّٰل ُه ِال َۡي َ
اح َـذ ۡر ُه ۡم ا َۡن َيف ِۡـت َ
َو ۡ
ـصيـب ُـه ۡم
َف ِـا ۡن َت َـولَّ ۡوا َف ۡاعـل َۡم َانَّـما ُي ُ
ـريـد ال ّٰلهُ        ا َۡن ُي َ
اس ل ِ
ـض ُذ ِ
ـن ال ّن ِ
ِب َـب ۡع ِ
ـقون
َـفاس َ
َـثيـرا ِم َ
نوب ِـه ۡم َو ِا َّن ك ً
٤٩
ـح ۡك َـم ا ۡل ِ
ـن
ـجـاه ِـلـ َّي ِـة َي ۡـب َ
َا َف ُ
ـس ُ
ـغون َو َم ۡ
ـن ا َۡح َ
ـن ال ّٰل ِه ُح ۡك ًـما ِلـ َق ۡو ٍم ِ
ـنون
يوق َ
ِم َ

٥٠

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.
85

فَـاسـت ِــبـ ُقـوا الۡـ َخـی ِ
ـرات
ۡ َ
ۡ

سعى كنيد كارهاى خوب را زودتر از ديگران انجام دهيد.

سوره ى مائده ،آىه ى 48

خـیـرات :كارهاى خوب
َ

ۡ

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.
آىا شما در مسابقه ى قرآن مدرسه نام نوىسى كرده اىد؟
86

انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

مترین مناز

السالم فرمودند:
امام علی علیه ّ

« قرآن ،بهار دلها و چشمههای دانش است».

٭

ذكر تسبىحات اربعه را با صداى
بلند بخوانید.

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

٭ نهجالبالغه ،خطبهی ١٧٦
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هفته ى چهارم
بهمن ماه

انس با قرآن كرىم 8

تمرىن اول ــ آیات  114تا  12٢سوره طـه را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یکدیگر
بخوانىد.

فَـتـعالَى الـلّٰـه الۡ ِ
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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.
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و ُق ۡـل ر ِب ِزدنى ِ
ـمـا
ل
ـ
ع
ۡ
َ ّ ۡ
ً
َ
پروردگارا ،علم و دانش مرا زىاد كن.

ٰـه ،آىه ى 114
سوره ى ط ٰ

ب :پروردگارا
ر ِّ

َ

ِعـ ۡلـم :دانش

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.
درباره ى تصوىر باال با دوستانتان مشورت كنىد و نظرتان را براى هم كالسى هاى خود بىان نماىىد.
89

انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

مترین مناز

رسول گرامی اسالم ص ّلیاهلل علیه و آله فرمودند:

« قرآن را بخوانید و از آن کمک بگیرید».

٭

ذكر تَ َش ُّهد را با صداى بلند بخوانید.

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

90

٭ مستدرکالوسائل ،ج  ،٤ص ٢٤٥

هفته ى اول
اسفند ماه

انس با قرآن كرىم

9

تمرىن اول ــ آىات  40تا  50سوره ى طه (طاها) را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یکدیگر
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.
91

قصّه ی آیه ها

به سوى مبارزه ى بزرگ
السالم به مصر رسىد ،همراه برادرش هارون به قصر فرعون
وقتى حضرت موسى علىه ّ
رفت .حضرت موسى لباس سادهى چوپانى پوشىده بود و عصاى خود را هم در دست داشت.
او تا مقابل تخت فرعون پىش رفت و گفت :من فرستادهى خداى جهانىان هستم .آمدهام تا تو را
به پرستش خداى ىگانه دعوت كنم و بنىاسرائىل٭ را از دست تو نجات دهم.
٭ بنى اسرائىل :فرزندان حضرت یعقوب علیه السالم
92

فرعون چهره اش را در   هم كشىد و گفت :اىن خداى جهانىان كىست؟
ِ
پروردگار آسمانها و زمىن و هر چه در آنهاست .او كسى است كه
حضرت موسى گفت:
شما و همهى پدرانتان را آفرىده است.
فرعون وقتى اىن سخن موسى را شنىد ،نگاهى به دربارىانش كرد و با حالت مسخره
كردن گفت :اىن پىامبرى كه براى شما آمده واقعاً دىوانه است!
93

حضرت موسى جواب داد :شما كه خود را عاقل مى دانىد باىد بدانىد كه جهان به اىن
بزرگى حتماً آفرىدگارى دارد؛ همان پروردگارى كه زمىن را جاى راحت و آساىش شما قرار
داد و نىازهاى شما را برطرف كرد .از آسمان براى شما آب فرستاد و در زمىن همه نوع گىاه
و درخت روىانىد تا شما و دام هاىتان از آنها استفاده كنىد .آىا اىن نشانه ها براى وجود او
كافى نىست؟
فرعون با خشم فرىاد زد :اىن جا خداىى غىر از من نىست .اگر باز هم از خدایت حرف
بزنى مى گوىم تو را زندانى كنند!
حضرت موسى عصاىش را به زمىن انداخت .عصا به اژدها تبدىل شد .فرعون و
دربارىانش ،سخت به وحشت افتادند .حضرت موسى اژدها را گرفت و اژدها در دست او
عصا شد.
94

آن گاه دستش را زىر بغلش بُرد و وقتى بىرون آورد ،روشناىى خىره كننده اى
به چشم همه تابىد .دربارىان از ترس به ىکدىگر چسبىده بودند و توان حركت
نداشتند .زبان فرعون هم از وحشت بند آمده بود .معجزه هاى حضرت موسى همه
را غافلگىر كرده بود.
سرانجام فرعون اىن سكوت را شكست و از دربارىان پرسىد :درباره ى موسى
چه نظرى دارىد؟
ِ
دربارىان گفتند :موسى
جادوگر ماهرى است! ولى ما هم جادوگران چىره دستى
ِ
جادوگران ما موسى را
دارىم؛ اجازه دهىد آنها را خبر كنىم تا با موسى مسابقه بدهند.
شكست خواهند داد.فرعون اىن پىشنهاد را پذىرفت.
95

انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

مترین مناز

السالم:
امام صادق علیه ّ

« امام سجاد علیه السالم آنقدر قرآن را زیبا میخواند
که هرکس از کنار خانهی ایشان عبور میکرد،
میایستاد و به قرآن خواندن آن حضرت ،گوش میداد ».٭

ذكر سالم نماز را با صداى بلند بخوانید.

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

96

٭ اصول کافی ،ج  ،٢ص ٦١٦

هفته ى دوم
اسفند ماه

انس با قرآن كرىم 10

تمرىن اول ــ آىات  7٤تا  78سوره ى َح ّج را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یکدیگر
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.
97

َو افۡ َـعـلُـوا الۡـ َخ ۡـى َـر
ـحـون
ل َ َـعـ َّلــکُ ۡـم تُـ ۡف ِـل
َ

كار خوب انجام دهىد تا مـوفّق و پىروز شوىد.
سوره ى حج ،آىه ى 77

َخ ۡـىـر...... :

این تصویر درباره ى چىست؟ درباره ى آن با دوستانتان گفت وگو كنىد و نظرتان را براى دانش آموزان

كالس بىان نماىىد.

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.
98

انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

پیامبر اسالم ص ّلیاهلل علیه و آله فرمودند:

« با مسواک کردن ،دهان خود را برای خواندن
قرآن پاکیزه و خوشبو کنید».

مترین مناز

٭

ركعت اول نماز ،شامل حمد ،توحىد،
ذكر ركوع و سجده را با صداى بلند
بخوانید.

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

٭ بحاراالنوار ،ج  ،٩٢ص ٢١٣

99

هفته ى سوم
اسفند ماه

انس با قرآن كرىم 11

تمرىن اول ــ سوره هاى َقدر و ِزلزال را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یکدیگر بخوانىد.

ـناه
ِا نّا َا ۡنـ َز ۡل ُ
ل َۡيـلَـ ُة ا ۡلـ َق ۡد ِر

حيـم
الر ِ
الر ۡح ٰـم ِـن َّ
ِب ۡس ِـم ال ّٰل ِه َّ

راك ما
فى ل َۡيـل َِـة ا ۡلـ َق ۡد ِر َ ١و ما َا ۡد َ
٣
 ٢ل َۡيـلَـ ُة ا ۡلـ َق ۡد ِر َخ ۡي ٌـر ِم ۡن َا ۡل ِـف َش ۡه ٍـر

َتـ َنـزَّلُ ا ۡل َـم ِ
وح فيـها ِب ِـا ۡذ ِن َرِ ّب ِـه ۡم ِم ۡن ُك ِ ّ
ـل ا َۡم ٍـر
الر ُ
ـالئ َـكـ ُة َو ّ
َس ٌ ِ
ـى َحـ ّت ٰى َم ۡطـل َِـع ا ۡلـ َف ۡج ِـر
ـالم ه َ

٤

٥

حيـم
الر ِ
الر ۡح ٰـم ِـن َّ
ِب ۡس ِـم ال ّٰل ِه َّ

ِاذا ُز ۡل ِـزل َِـت ۡال َۡر ُض ِز ۡلـزالَـها

َا ۡثـقالَـها

٢

١

ـسان ما لَـها
َو َ
قال ا ۡل ِـا ۡن ُ

َو ا َۡخ َـر َج ِـت ۡال َۡر ُض
٣

ـح ِ ّـد ُث
َي ۡو َم ِـئ ٍـذ ُت َ
َي ۡو َم ِـئ ٍـذ

حى لَـها
ـبارها ِ ٤بـا ََّن َر بَّ َ
ـك ا َۡو ٰ
ا َۡخ َ
اس ا َۡشـتا ًتـا ِل ُـي َـر ۡوا ا َۡعـمال َُـه ۡم َ ٦ف َـم ۡن َي ۡع َـم ۡل
َی ۡص ُـد ُر ال ّن ُ
ـقال َذ َّرةٍ َش ًّـرا
ـقال َذ َّرةٍ َخ ۡي ًـرا َي َـرهو َ ٧و َم ۡن َي ۡع َـم ۡل ِم ۡث َ
ِم ۡث َ
َي َـره

و

٥

٨

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.
100

ـقـال       َذ َّر ٍ  ة       َخ ۡـى ًـرا       ى َ َــره
فَ َـم ۡـن     ى َ ۡـع َـم ۡـل ِ     م ۡـث َ

و

7

هر كس ذره اى خوبى كند ،نتىجه ى كارش را مى بىند.

ـقـال َذ َّر ٍ  ة َ  ش ًّـر  ا     ى َ َــره
ـن ى َ ۡـع َـم ۡـل ِم ۡـث َ
َو َم ۡ

و

8

و هر كس ذره اى بدى كند ،نتىجه ى كارش را مى بىند.
سوره ى زلزال ،آىه هاى  7و 8

َذ َّره... :

َخ ۡـىـر... :

َش ّـر... :

درباره ى هر یک از دو تصوىر باال با دوستان خود گفت  و گو كنىد و نظر خود را براى هم كالسى هاى

خود بگوىىد.

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و آن را با صدای بلند بخوانید.
101

انس با قرآن در خانه
قطره امّا دریا

پیامبر اکرم ص ّلیاهلل علیه و آله فرمودند:

« بهترین شما کسی است که قرآن را فراگیرد
و به دیگران هم بیاموزد».

مترین مناز

٭

ركعت دوم نماز ،شامل حمد ،توحىد،
تشهد را با
قنوت ،ذکر رکوع و سجده و ّ
صداى بلند بخوانید.

سعى كنىد هر روز تعدادى از آىات درس را براى اعضاى
مترین انس با قرآن
خانواده ی خود با صداى بلند بخوانىد.
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٭ مستدرکالوسائل ،ج  ،٤ص ٢٣٩

هفتهىىچهار
هفته
چهارم
ماه
اسفند
اسفند ماه

انس با قرآن كرىم 1٢12

تمرىن اول ــ آیات  ٤٠تا  ٥١سوره ى ُش َعراء را در گروه هاى دو ىا سه نفره براى یکدیگر
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.
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