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 بسمه تعالی

 

 خن سردبیرس

 اختصاص دارد به شرح زیر است: دینظریة  دانایی و یقینِابعاد معنایی و کارکردی و توصیف ه ارائه که ب خن سردبیرسبخش سوم 

پایه شایستگی است و هر چند دانایی، توانگرشدن است. برای توانگری باید یقین پیدا کرد. یقین، ایستادن بر . دانایی و یقین

آفرینی دار شدن است. تسخیر رازها و حفظ آنها، دانشهمة اینها، رازشناس بودن و خویشتن مندی است. پایةشایستگی، پایة توان

 کند.می

 یخصایل اخالق مرکز و هافضیلت ةایمان سرچشمزاست. آن روح، اعتقاد است و اعتقاد، باور و ایمانانسان چون روح دارد زیربنای       

داند که یقین، و می دانا، با شکیبایی به یقین دست یابدایمان، زایندۀ شکیبایی است.  .انددرحرکت ایمان به دور . این خصایل،است

 . است جایگاه یقین، (قلبامّا، دل) .بهترین و پایدارترین ثمرۀ دل است

داند و در تالش است تا دلش خنکای یقین می ی بزرگدارد. دانا، دستیابی به یقین را سعادتگام بر می ،دانا، در جستجوی یقین     

 توان به هدف نهایی دست یافت. را بچشد. زیرا با یقین، می

تر از یقین وجود ندارد. عمل یقین از ایمان برتر است. البته چیزی کمیابیقین، پایه ایمان است. ایمان، باالترین دستاورد است و      

 شود و به شکوفایی دست یابد. دانا، در تالش است با زیرکی به علم الیقین دست یابد. زیرا با این علم،پیوسته و اندک با یقین برتر می

  اند.بهرهه دیدگانی نایل آید که دیگران از آن بیشود. وی بها از چشمان وی برداشته میرویدادها و طبیعت پدیده پردۀ

بیند. زیرا اگر کند که گویی خداوند تبارک و تعالی را میدانایی که به یقین رسیده باشد، چنان کار می یقین از صبر، بهتر است.     

شد که نرسد و آنچه به او نرسیده، امکان داند که آنچه به او رسیده، نمیبیند و به یقین میبیند، خدا که او را میاو خداوند را نمی

 توّکل و پلکان زُهدند. های نداشت که برسد. همة اینها، شاخه

همان یقین و یقین همان تصدیق و تصدیق همان اقرار و اقرار همان به جا آوردن و به جا آوردن همان عمل کردن است.  ،سلیمتَ     

غایت یقین، اخالص است و غایت اخالص، خالص شدن و رهایی یافتن است. کوتاهی آرزو، اخالص در عمل و بی رغبتی به دنیا، 

گذارد به کارش داند آنچه از خود بر جای میداند زیرا میشاخه جهت و مسیر خود می، یقین را سر دانا دلیل به داشتن یقین است.

 دهد. فرستد نیازمند است. در کار و عمل خود، جدیت بخرج میآید و به آنچه پیش مینمی
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خواند و نیز شریک لی فرا میداند که هوس به کوردداند. دانا، میآمدن هوس میکنندۀ یقین را لذّت، شک و چیرهدانا، آفت و تباه     

شود و اگر داند اگر یقین را زایل کند، از خرسندی محروم میبرد زیرا میها، یقین را از بین میکوردلی است. مجادله کردن در پدیده

 کند. های ایمان را خُرد میقناعت را از دست دهد، آسایش را از دست خواهد داد. سُستی در یقین، پایه

و شکیبایی، برخاسته از یقین است. داشتن دها، از باالترین درجات یقین است. توّکل، ناشی از نیروی یقین ضایای رویداشناخت ق    

 یابد باز شناسد. زیرا دانا به آنچه فناپذیر است بی رغبت است و آنچه را که ماندنی می

به دست آورد. دانا به یقین رسیده است که اگر همّتش  ها، یقین را افزون کند و سودی با ارزش و گران بهاداشت نعمتپاس     

  شود.داند که از شکمش خارج میشود، ارزش خود را به اندازۀ همان چیزی میچیزی باشد که وارد شکمش می

 

 

 

     

 

 

 رسیدنبه یقین عالئم   3شكل 
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تعمیق ایمان علم الیقین
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