
8

مقصود  که  دانستیم  و  شدیم  آشنا  زندگی«  »هدف  با  گذشته  سال  در 
و  خوبی ها  همٔه  سرچشمٔه  او  »خداست«.  ما  زندگی  نهایی  محبوب  و 
زیبایی هاست و حرکت به سوی این خوبی ها به معنای نزدیکی به اوست. در 

حقیقت، راه دستیابی به همٔه کمال ها و زیبایی ها تقّرب به خداست.
همچنین آموختیم که موجودات جهان، از آِن خدایند و بازگشتشان هم به 
سوی اوست. در میان مخلوقات پیرامون ما، بازگشت انسان، یک بازگشت 
بنابراین،  ویژه است. معاد هر انسانی از عمل اختیاری او شکل می گیرد. 
باید برای انجام بهترین عمل، به درستی برنامه ریزی کرد و عقاید، اخالق و 
اعمالی که موجب رستگاری در دنیا و آخرت می شود را شناخت و به آنها 

پایبند بود.
هدایتی خداوند  روش  با  زندگی،  و  دین  کتاب  از  بخش  این  در  امسال 
بیشتر آشنا می شویم تا با بهره مندی از هدایت های او، برای بهترین زندگی در 

دنیا و کسب خوشبختی جاویدان در آخرت، بهتر برنامه ریزی کنیم.

یادآوری
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 تفکر  و  اندیشه
بخش اّول

طراوت،  و  زیبایی  جلؤه  خداوند،  بی نظیر  نعمت  آب، 
در  است.  حیات  ادامٔه  عامل  و  زاللی  و  پاکی  مظهر 
و سرسبزی  پرندگان، طراوت  دلنشین  آواز  از  آب،  نبود 
اثری  طبیعت  رنگارنگ  و  زیبا  گل های  تبّسم  و  درختان 

نخواهد بود.
آری، آب مایٔه حیات و اساس زندگی در جهان است. 

2
َوَجَعلنا ِمَن الماِء کُلَّ َشیءٍ َحیٍّ

انسان با آب نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد و به طورکلی آب، حیات بخش 
جهان مادی، از جمله ما انسان هاست. 

لِـنُحـِییَ بِهی بَلَدًة َمیًتا  3
و  انسان شادابی  به روح و درون  به چیست؟ چه چیزی  بشر وابسته  اما راستی حیات روح 

طراوت می بخشد؟ چگونه می توان به این اکسیر حیات دست یافت؟

سوِل، ِاذا َدعاکُم لِما ُیحییکُم4 یا َایَُّها الَّذیَن آَمنُوا استَجیبوا لِلِه ّٰ َو لِلـرَّ
چیزی  به  را  شما  که  آنگاه  بپذیرید؛  را  پیامبر  و  خدا  دعوت  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای 

فرامی خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد.
و  قرآن  گروه  سایت  در  است،  درس  موضوع  با  متناسب  که  را  کوتاهی  فیلم های  می توانند  دانش آموزان  و  دبیران  1ــ 

معارف، به آدرس quran-dept.talif.sch.ir در بخش »فیلم کوتاه« مشاهده کنند.
2ــ سورٔه انبیاء، آیٔه 30.

3ــ سورٔه فرقان، آیٔه  49.
4ــ سورٔه انفال، آیٔه  24.

فیلم 1
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فََمن  االَرِض   ِف  ظاهِر نَی  ایلَوَم  الـُمـلُک  لَکُُم  قَومِ   یا 

ِ     ِان  جآءَنا    قاَل    فِرَعوُن ما    اُریکُم     ِااّل  نا   ِمن  بَأِس الّلٰ یَنُصُ

ی 
َّ

ال قاَل  َو    29 شاِد  الرَّ َسبیَل  ِااّل  اَهدیکُم    ما  َو  اَرٰى   ما 

 30 ِب  االَحزا یَومِ  ِمثَل  َعلَیکُم  ااَخُف  ِا  ّن  قَومِ   یا  آَمَن 

َو  بَعِدِه  ِمن  نَی 
َّ

ال َو  َثوَد   َو  عاٍد   َو  نوٍح  قَو مِ   َدأِب   ِمثَل 

31  َو یا  قَو مِ        ِاّن   ااَخُف َعلَیکُم    یَو َم  ُ  یُریُد  ُظلًما  لِلِعباِد  َما    الّلٰ

ِ  ِمن عاِصٍ   32  یَوَم تُـَولّوَن  مُدبِر نَی  ما   لَکُم ِمَن الّلٰ َّناِد  اتل

33 َو لََقد جآءَکُم یوُسُف  ُ  فَما َل و ِمن هاٍد  َو َمن یُضِلِل الّلٰ

َحّتٰ     بِٰه   جآءَکُم   ِمّما  َشّکٍ   ف   ِزتلُم  فَما  ناِت   بِابلَّیِ قَبُل   ِمن  

کَذلَِک   َرسواًل   بَعِدٰه   ِمن   ُ الّلٰ یَبعََث  لَن   قُلُت  َهلَـَک   ِاذا  

ف   ُیاِدلوَن  نَی 
َّ

اَل  34 ُمتاٌب    
ٌ

مرُِسف ُهَو  َمن       ُ الّلٰ یُِضلُّ 

نَی 
َّ

ِ  َو ِعنَد ال   َمقتًا ِعنَد الّلٰ
َ
ِ   بِغرَیِ  ُسلطاٍن   اَتاُه کَُب آیاِت  الّلٰ

35 َو  ٍ َجّباٍر  ُ َعىٰل  کُّلِ قَلِب مَُتکَّبِ آَمنوا کَٰذلَِک   یَطَبعُ   الّلٰ

36 قاَل  فِر َعو ُن   یا   هاماُن  ابِن  یل  َصًح   لَعَّلِ  اَبلُغُ  االَسباَب 

قرائت
سور ه غافر  40 جز ء  24 
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]امروز  من،  قوم  اى  آنان گفت:[  به سوی  رو  فرعون  از خاندان  ایمان  با  ]مردی 
همه  این  ]با  ولى  گشته اید،  چیره  سرزمین  این  در  و [  شماست،  آِن  از  حکومت 
یارى  ــ  آمد  سراغمان  به  اگر  ــ  خدا  عذاب  از  رهایی  در  را  ما  چه کسى  قدرت[ 
مى رساند؟! فرعون گفت: من جز آنچه را مى بینم و به درستى آن اطمینان دارم به شما 

29 ارائه نمی دهم، و شما را جز به راه درست راهنمایى نمى کنم.  
و آن کس که ایمان آورده بود گفت: اى قوم من، حقیقتاً من بر شما از روزی همانند 

 30 روِز ]عذاب[ اّمت هاى گذشته بیمناکم   
من از نظیر آن سّنتى که بر قوم نوح، عاد، ثمود و کسانى که پس از آنان بودند، جارى 

 31 شد بیم دارم، و خدا براى بندگان ظلم و ستم نخواسته است.   
و اى قوم من، به راستى من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را ] به یاری هم[ صدا 

 32 می زنند مى ترسم؛   
]عذاب[  برابر  در  شما  براى  روز  آن  در  می  گریزید؛  و  می گردانید  روی  که  روزى 
خدا هیچ حمایتگری نیست و خدا هرکه را ]به خاطر اعمالش[ در بیراهه قرار دهد، 

 33 هدایت کننده ای برای او نیست.   
و به راستى یوسف پیش از این، دالیل آشکار براى شما آورد، ولی شما همواره از 
آنچه آورده بود در تردید بودید، تا وقتی که از دنیا رفت، گفتید: هرگز خداوند پس 
از او رسولى برنمى انگیزد.این گونه، خداوند کسانى را که از حّد بگذرند و در شک 

34 و تردید به سر برند، به بیراهه مى افکند.   
مى کنند.  مجادله  استواری  دلیل  هیچ  بدون  خداوند  آیات  دربارٔه  که  کسانى  همان 
]این کارشان[ خشم عظیمى نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده اند به بار مى آورد. 

 35 این گونه خداوند بر دل هر متکبر زورگویى مهر مى زند.  
و فرعون گفت: اى هامان، براى من بنایى مرتفع بساز ]تا بر فراز آن بروم،[ شاید به 

36 اسباب]وسایل و راه هایی[ دست بیابم   

ترجمه
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هدایت الهی

داشتن  به  دائمی  انسان  احتیاج 
باشد  نیازهایش  پاسخگوی  که  برنامه ای 
و سعادت او را تضمین کند، سبب شده 
شاهد  همواره  تاریخ  طول  در  که  است 
ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از 
این رو  از  باشیم.  بشری  مکاتب  جانب 
این سؤاالت در ذهن ایجاد می شود که:

آیا انسان می تواند تنها با تکیه بر عقل، 
برنامٔه کاملی برای سعادت خود ارائه دهد؟

یک برنامٔه مناسب برای سعادت انسان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 
آیا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را در بر بگیرد، کامل است؟

آیا می توان به مکاتب بشری اعتماد کرد و زندگی را بر اساس برنامه های آنان بنا نهاد؟ 
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نیاز های برتر
انسان همچون سایر موجودات زنده، یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد؛ مانند نیاز به آب، هوا، 
غذا و پوشاک. خداوند پاسخ به این نیازها را در عالم طبیعت آماده کرده و قدرت آگاه شدن از آنها را نیز 
به انسان داده است. برای مثال، در وقت نیاز به آب و غذا احساس تشنگی و گرسنگی می کند و سراغ 
آب و غذا می رود. هنگام سرما و گرما، از مصالح موجود در طبیعت بهره می برد و برای خود لباس و 

پوشاک و مسکن تهیه می کند.
اما نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود؛ زمانی که انسان، از سطح زندگی 
روزمّره فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد، خود را با نیازهای مهم تری نیز روبه رو می بیند؛ نیازهایی 
که برآمده از سرمایه های ویژه ای است که خداوند به او عطا کرده است1. پاسخ صحیح به این نیاز های 

اساسی است که سعادت انسان را تضمین می کند. 
این نیازها به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و باالخره به سؤال هایی تبدیل می شوند که انسان تا پاسخ 

آنها را نیابد، آرام نمی گیرد.برخی از این نیازها عبارت اند از:
1ــ شناخت هدف زندگی: انسان می خواهد بداند »برای چه زندگی می کند؟« و کدام هدف است 
که می تواند با اطمینان خاطر، زندگی اش را صرف آن نماید؟ او می داند که اگر هدف حقیقی خود را 

نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است. 
به همین خاطر، امام سجاد  پیوسته این دعا را می خواند که: 

»خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای«2
2ــ درک آیندۀ خویش: انسان با این سؤال مهم و اساسی نیز روبه روست که: »آینده او چگونه 
است؟«؛ »آیا زندگی او با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات او به شکل دیگری گشوده می گردد؟«، »اگر 
ابدی را پس از مرگ آغاز خواهد کرد، نحؤه  به شکل دیگری ادامه می یابد و انسان زندگی  حیات، 
زندگی او پس از مرگ چگونه است؟«، »زاد و توشٔه سفر به جهان دیگر چیست؟« و »خوشبختی وی 

در آن سرا در گرو انجام چه کارهایی است؟«

ن�نم �ب س� ن ا��ت و همه �ش ن ا�ی ر م
ک

� اه �ن �نمرو�ن �ت �ی�ش
�نو دل  ا�وال  ا�ن  ل  ا�ن �ن را  �چ ه  �ک

ود �ب ه  �چ هر  �ب د�نم  م �آ ده ام  م �آ ا  �ب
�ک وط�نم3ا�ن  ی  �نما�ی �ن ر  �ن �آ ی روم  م ا  �ب

�ک به  �

1ــ با این سرمایه ها در درس دوم کتاب دین و زندگی دهم با عنوان »پر پرواز« آشنا شده اید. 
2ــ َو اسَتفِرغ َاّیامی فی ما َخَلقَتنی َلُه. دعای مکارم االخالق. 

3ــ دیوان شمس، مولوی.
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تدّبر در قرآن

3ــ کشف راه درست زندگی: راه زندگی یا »چگونه زیستن« که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی 
دارد، دغدغٔه دیگر انسان های فکور و خردمند است. این دغدغه از آن جهت جدی است که انسان 
فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند. بنابراین در این فرصت تکرارنشدنی، 
باید از بین همٔه راه هایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد تا 

بتواند با بهره مندی از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد.

در آیات سورٔه عصر تدبر کنید و با کمک دوستان 
خود، به سؤاالت پاسخ دهید:

حیِم حٰمِن الـرَّ بِسِم الّلِٰه الـرَّ
وَ   الَعصِر، ِانَّ النساَن لَِفی ُخسٍر، ِالَّ الَّذیَن آَمنوا 

بِر َو َعِملُوا الّصالِحاِت َو تَواَصوا بِالَحِقّ َو تَواَصوا بِالصَّ
1ــ خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟

2ــ چه خسارتی انسان را تهدید می کند؟
3ــ چه کسانی دچار خسران نمی شوند؟

پاسخ به سؤال های اساسی باید حداقل دو ویژگی داشته باشد:
الف( کامالً درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون 
راه های  که  به خصوص  نیست،  کافی  تجربه ای  چنین  برای  آدمی  محدود  عمر  که  حالی  در  است. 

پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون اند.
ب( همه جانبه باشد؛ به طوری که به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد؛ زیرا ابعاد 
جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند 

و نمی توان برای هر بُعدی جداگانه برنامه ریزی کرد. 
با توجه به این دو ویژگی کسی می تواند پاسخ صحیح این سؤال ها را بدهد که:

١ــ آگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و 
نیز فردی و اجتماعی او داشته باشد. 

انتظار  دقیقاً چه عاقبتی در  و  دارند  از مرگ، چه سرنوشتی  انسان ها، پس  که  بداند  ٢ــ همچنین 
آنهاست.
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فعالیت کالسی
با توجه به توضیحات، بررسی کنید که

الف( آیا عقل انسان به تنهایی می تواند به این سؤال های اساسی پاسخ کامل و جامع دهد ؟ چرا؟
ب( آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟ چرا؟

شیوۀ هدایت خداوند
خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ویژگی هایی که در وجودشان قرار داده است هدایت 
می کند.2  انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز می کند و همین امر سبب شده شیؤه 

هدایت او متفاوت باشد. 
یکی از این ویژگی ها، توانایی تّعقل و تفکر و ویژگی دیگر قدرت اختیار و انتخاب اوست؛ انسان، ابتدا 
دربارٔه هرکاری تفکر می کند، اگر تشخیص داد که آن کار مفید است و او را به هدفش می رساند، آن را 

انتخاب می کند و انجام می دهد. 
هدایت خداوند نیز از مسیر این دو ویژگی می گذرد؛ یعنی خداوند برنامٔه هدایت انسان را که در برگیرندٔه 
پاسخ به سؤاالت بنیادین است، از طریق پیامبران می فرستد، تا انسان با تفکر در این برنامه و پی بردن به 
ویژگی ها و امتیازات آن، با اختیار خود این برنامه را انتخاب کند و در زندگی به کار بندد و به هدفی که 

خداوند در خلقت او قرار داده است، برسد. 
نبایدها، راه  بایدها و  با کسب معرفت و تشخیص  با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و  انسان 

آزمون های  یا  و  پایانی  آزمون های  در  و  بوده  دانش آموزان عالقه مند  اطالعات  توسعٔه  تکمیلی« صرفًا جهت  »دانش  بخش  مطالب  1ــ 
سراسری، سؤالی از آن طراحی نخواهد شد.

2ــ به طور مثال، زنبور عسل که ساختمان بدنی ویژه ای دارد و برای تولید عسل باید مکان مخصوصی را تهیه کند، خداوند او را هدایت 
می کند تا آن کندوی مخصوص را بسازد )سورٔه نحل، آیٔه 68(.

دانش تکمیلی
برای آشنایی با برخی از مکتب هایی که بر اساس عقل و دانش بشری به سؤاالت اساسی انسان 
پاسخ داده اند و نتایج ناگواری در زندگی انسان ها به جای گذاشته اند، به سایت گروه قرآن و معارف 
بخش »دانش تکمیلی« مراجعه کنید. برای ورود به سایت گروه قرآن و معارف کافی است به آدرس 

http:// quran - dept. talif. sch.ir مراجعه کنید. 1

فیلم: توانایی های عقل من تا چه اندازه است؟
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صحیح زندگی را می یابد و پیش می رود.
امام کاظم  به شاگرد برجسته خود، هشام بن حکم، فرمود:

»ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل 
کنند. کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر 
برترند، نسبت به فرمان های الهی داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت 

باالتر است.«1
بنابراین با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت. البته 
انسان به علت دارا بودن اختیار می تواند راه های دیگری را نیز برگزیند. اما چنان که گفته شد، چون هر 
برنامٔه دیگری غیر از برنامٔه خداوند نمی تواند پاسخ درستی به آن نیازها بدهد، انسان زیان خواهد کرد و 

با دست خالی به دیار آخرت خواهد شتافت.

می تواند  قیامت  در  انسان  کند،  رها  را  او  و  ندهد  پاسخ  انسان  اساسی  سؤال های  به  اگر خداوند 
بگوید: .......................................................................................
...............................................................................................

خداوند، در قرآن کریم دربارهٔ تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیا فرموده است:
ِل .... 2 ًة بَعَد الُرسُّ ریَن َو ُمنِذریَن لِئاَل ّ َیکوَن لِلّناِس َعلَی الّلِٰه ُحجَّ ُرُساًل ُمبَِشّ

رسوالنی )را فرستاد که( بشارت دهنده و انذارکننده باشند، تا بعد از آمدن پیامبران، برای مردم در 
مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد...

خداوند با ............................................. راِه ................................. 
را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است.

1ــ اصول کافی، کلینی، ج 1، ص 19.
2ــ سورٔه نساء، آیٔه 165.

تکمیل کنید
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طرح  آن  از  سؤالی  دانشگاه  ورودی  آزمون های  و  پایانی  امتحانات  در  و  بوده  دانش آموز  اطالعات  توسعه  جهت  قسمت صرفًا  این  1ــ 
نمی شود.

www.yjc.ir/fa/news/4405531 2ــ

شاید این سؤال پیش بیاید که: انسان امروزی چقدر به دین و پیام آسمانی نیازمند 
است؟ به عبارت دیگر: آیا آن نیازهایی که انسان های گذشته را به سوی خدا و دین الهی 

می کشاند، همچنان پابرجاست؟
با نگاهی به سرنوشت انسان معاصر و شرایط کنونی او، درمی یابیم که نه تنها آن نیازهای بنیادین 
نیاورد،  قوی تر و جدی تر از گذشته پابرجاست، بلکه اگر انسان امروز به خدا و پیام الهی روی 

سرنوشت خطرناکی در انتظار اوست.
در قرن های هفدهم، هجدهم و نوزدهم که علوم تجربی در غرب پیشرفت کرد، چنین تصور 
برتر انسان پاسخ گفت. اما هر قدر که علم  نیازهای  به  با کمک این علوم  می شد که می توان 
پیش می رفت انسان احساس می کرد که نیازهای بنیادینش همچنان بی پاسخ مانده است. انسان 
و  ظلم  شده،  گم  وی  زندگی  متعالی  هدف  یافته،  کاهش  درونی اش  آرامش  که  می بیند  امروز 
بی عدالتی گسترش یافته، دانش و تکنولوژی در خدمت اهداف ضدانسانی صاحبان زر و زور 
اندک(  )با جمعیتی  ثروتمند  بسیار زیاد( و  )با   جمعیتی  به دو قطب محروم  قرار گرفته، جهان 
و  مظلوم  انسان های  جان  فوق العاده  تخریبی  قدرت  با  مخرب  سالح های  است،  شده  تقسیم 
بی دفاع را به راحتی می گیرد، انواع مواد مخدر در شکل های مختلف در دسترس افراد قرار 
گرفته، فسادهای گوناگون اخالقی رواج یافته و استفاده ابزاری از زن، ارزش انسانی زنان را 

تنزل داده است.
اگر از ظاهر تزیین شده زندگی انسان امروز عبور کنیم و به واقعیت درونی آن برسیم، رنج بزرگ 
او را مشاهده می کنیم. انسان امروزی دریافته است که علم با همه فایده ها و خوبی هایش، به تنهایی 
نمی تواند او را از بحران های بزرگ رهایی بخشد و به نیازهای اساسی اش پاسخی مناسب دهد. 
همین امر، انسان را برانگیخته است تا بار دیگر به خدا و دین روی آورد و رهایی از سرگردانی را 
در بازگشت به دین جست وجو کند. در نتیجه، انسان امروز بیش از گذشته به پیام الهی احساس 

نیاز می کند.
خوب است بدانیم که  اکنون ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی از پرطرفدارترین کتاب هاست و 

شمار کسانی که در اروپا به دین اسالم می گروند، بیش از سایر ادیان است.2

پاسخ سؤالت شما ١
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اندیشه و تحقیق

1ــ آیا انسان می تواند پاسخ دادن به نیازهای برتر را نادیده بگیرد و براساس ضرب المثل »هرچه 
پیش آید خوش آید« رفتار کند؟ چرا؟

2ــ آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقه فردی واگذار کنیم؟ چرا؟
3ــ شعر زیر با کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟

را ه1  �ش �ی �چ ر  ه�ن د  ردم�ن �ن گارمرد  رو�ن ن  ا�ی رد  �با�یس�ت  دو  عمر 

ن �ت مو�ن �آ به  ر � �ب �ت ی 
ک

� �ی به  � ا  کار2�ت به  � ردن  �ب به  ر � �ب �ت ری 
گ

د� �با 

1ــ هنرپیشه: کاردان و با فرهنگ.
2ــ سعدی.
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قرائت

ِمن  ُ م  آ  تَیتُك لَ ما  الـنَِّبّینَي  میثاَق   ُ الّلٰ اََخَذ  ِاذ  َو 

ٌق  لِ ما    َمعَكُم     مَُصّدِ
ٌ

كـِٰتٍب   َوِحكَمٍة ُثَّ جآءَكُم َرسول

اََخذُت  َو  ُت     اَقَرر ءَ    قاَل   َّه و  تَلَنُصـُرن َو  بِٰه     لَـتُؤِمنُنَّ    

َو  فَـاشَهدوا  قاَل     
ج

نا       اَق ـَرر قالـوا   
ز

ِاصي  ٰذلِكُـم    َعٰل 

81    فََمن   تَـَویّلٰ     بَعَد       ٰذِلَ    ِهدنَی    اَ  نَـا َمعَكُـم  ِمـَن    الّشٰ

ِ    یَبـغوَن   ِ الّلٰ 82   اَ  فَـغرَیَ  دنی ـَك   ُهـُم  الٰفِسقوَن     
َ
ئ ـٰ فَـاُول

َو  َطو ًعـا   ااَلرِض  َو  ٰمٰوِت    السَّ ِف   َمن    اَسلََم    لَـه و    َو 

ما     َو      ِ لّلٰ ِ ا ب َمـنّا    آ قُل       83 َن    ر َجـعو
ُ
یـ یَلِه   ِا َو   ًهـا   َكـر

س ٰمعیَل ِا َو   ه ی َم   بٰر ِا َعٰل    َل  ُنِز ا ما     َو   َعلَینا     َل   ُنِز ا

يٰس  مو   
َ
ِت و ا ما  َو  ِط  سبا اَل ا َو  َب  یَعقو َو  سٰحَق  ِا َو 

ُق        ال   نُـَفّرِ
ص

ِـم  ّبِ َر    ِمن  َن  لـنَّ ِبّیو ا َو     عیسٰي  َو   

   84 َن      مُسـِلمو لَـه و   َنُن    َو  ِمنـُهـم     اََحـٍد    بَیـَن 

یُقـَبـَل    فَـلَن   ینًـا    د    ِ م سال اِل ا َغریَ     
ِ

یَبـَتـغ َمن    َو 

   85 یـَن      لـٰخـِسـر ا ِمَن        ِ ة ِخـَر آل ا ِف    ُهـَو    َو   ِمنـهُ   

ن  3 سور ه آل عمرا جز ء  3 
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و ]به یاد آرید[ هنگامی که خداوند از پیامبران ] و پیروان آنها [ پیمان گرفت که 
هر گاه به شما کتاب و حکمت دادم سپس ]در آینده[ فرستاده ای برای شما آمد 
باید به او ایمان آورید و او را  که آنچه را در نزد شماست تصدیق نمود، حتماً 
یاری دهید. آن گاه] به پیامبران[ فرمود: آیا اقرار کردید و در این باره پیمان مرا 
پذیرفتید؟ گفتند: آری، اقرار کردیم. فرمود: پس گواه و شاهد باشید و من نیز با 

 81 شما از شاهدانم.
82 پس کسانی که بعد از این روی برتابند، آنان فاسقان اند. 

 آیا  غیر از دین خدا می جویند؟ و همٔه کسانی که در آسمان ها و زمین اند، خواه 
83 و ناخواه در برابر او تسلیم اند. و همه به سوی او بازگردانده می شوند. 

 ]ای پیامبر،[ بگو: من و پیروانم به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم 
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط ]پیامبرانی از نسل یعقوب[فروفرستاده 
شده، و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از جانب پروردگارشان عطا 
شده است ایمان آورده ایم و میان هیچ  یک از پیامبران فرقی نمی گذاریم و ما 

84 تسلیم و فرمانبردار خداییم. 
 و هرکس دینی جز اسالم اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در 

85 آخرت از زیانکاران خواهد بود. 
 

ترجمه


