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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 ال��م �ل ع�ی ��مد و آل ��مد

کا  ��بار�   �وره            ١٦/١١/٩٥    ��م ���و�ی ا�تاد ا�وت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               )د�م     ج��ه(    ت
 

براي و  دارند براي سالمتی خودتان و همه انقالبیون عالم باالخص کسانی که نقش موثري در پیروزي انقالب

 ختم بفرمایید.صلواتی  ،کنند فشانی می استمرارش جان

 صلواتی بفرستید. ،روز از این نعمت بیشتر استفاده کنیم شاءاهللا ما قدردان شهدا و انقالب باشیم و روز به براي اینکه ان

 حمد و توحید را قرائت کنیم. (ره)چنین حضرت امام براي شادي روح شهداي اسالم، هم

 5ثباتی را پیدا کردیم که  بحث ما در سوره مبارکه تکاثر و شاکله حیات دنیا بود. در این شاکله حیات دنیا تغیر و بی

 و زینت و تفاخر و تکاثر. لهو و لعب ؛وجه داشت

و بعد  کند خفّت موازینه) میمقصد و پوچ ( است که انسان را بی اي گونه بهکردیم که این حیات وضعیتش  مطرحو 

به دلیل  ؛گفتیم .مندي از دنیا و برون رفت ایمن از حیات مطرح کردیم در این بین بحث علم را به عنوان عامل بهره

ان وقتی این نورانیت را در کند و انس اینکه علم خاصیتش وضوح و اکتشاف است یک نوع نورانیتی ایجاد می

اش که خدا و آخرت و حقیقت است را ببیند و بعد به  ها را ببیند و مقصد حقیقیتواند این تغیر بیند می اش می زندگی

 طور طبیعی ثقلت موازینه بشود.

پس شود.  ن ساحت یک جریان مثبت است و اگر مثبت نباشد به طور طبیعی در این شاکله غرق میعلم با توجه به ای

 دهد. اش را از دست می اگر انسان به سمت علم پیش نرود شاکله حقیقی

 بحثی که باید در ادامه مطرح کنیم شامل موارد زیر است: دو
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به معناي به فعلیت رساندن است  »ااعلمو«، »تعلمون«چگونگی دستیابی به علم است؛ که اسمش در قرآن  )1

 علم در ظرفیت وجودي است یعنی علم در ظرف وجودي او ریزش کند. 

 مطرح است. »یقین«جا  ثباتی و تغیر. در این چگونگی رهایی از بی )2

است. علم  ثباتی رساند. یقین مقابل تغیر و بی یعنی علمی که انسان را به ثبات می )تعلمون علم الیقین(گوید  وقتی می

 واسطه رهایی از آن تغیر است.

 :دست یافتیمواژه اصلی  به سه

 حیات دنیا  )1

 تعلمون، علم )2

 یقین )3

با  ار اهنآ توان این دو بحث جداست که نمی حیات است و علم واسطه بین این دو است. مقابلجایگاه یقین دقیقا 

به علم را توضیح دهیم. در آینده اگر  توانیم دستیابی هم پیش برد. به نظرم بهتر است از یقین شروع کنیم بعد می

راجع به تفکر صحبت کردیم و تفکر نتوانست ما را از وضعیت متغیر به ثبات برساند اسمش تفکر نیست. مثال کسی 

 انتهایشو  ابتداکنم که  . فکر مینشود اسمش علم توحید نیست رها یثبات برود علم توحید بخواند ولی از وضعیت بی

 شود.  می روشنش به طور طبیعی را که بدانیم وسط

کند و این مهم است  تکاثر یک وضعیت تغیر، یک وضعیت ثبات و یک وضعیت انتقال را بیان میمبارکه پس سوره 

رسند ولی برخی در این دنیا و برخی در آخرت. ثبات کافر وجود دارد ولی  یمن و چه کافر به ثبات مؤکه همه چه م

ن سوره تکاثر یک سرش در دنیا و یک سرش در آخرت است و در بستر آخرت همه در حالت خفّت موازینه. بنابری

 ولی آن موقعی است که کار از کار گذشت است. ).کال سوف تعلمون( :گوید رسند. می به علم و یقین می

در خداوند انسان را با هبوط ؛ شود می اگر بخواهیم در یک گزاره یک خطی بنویسیم چنینپس این بحث اول ما که 

وضعیتی متغیر به نام حیات دنیا قرار داده است که او باید با جوهره علم یا با نور علم از این وضعیت متغیر به وضعیت 

 ثابت انتقال پیدا کند.
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رسد، زیرا دست او از ثابت عالم که به آن حقیقت  میفتد همراه با تغیر دنیا، به پوچی ااگر چنین رخدادي اتفاق نی

 د خالی است.گوین می

هاست که به بررسی  خواهیم براي معناشناسی تعریف یقین داشته باشیم. من در واقع مدت این بحثی است که می

اند جامع و  اي هم که در این حیطه بوده ام زیرا فهمیدم که معناي یقین بسیار مهم است، معانی معناي یقین پرداخته

 اند. کافی نبوده

به هر حال علم سبب  .کنیمنگی دستیابی به یقین را بررسی میعلم و چگو و بعد بحث پردازیم فعال به بحث یقین می

 یقین است.

 که در لسان روایات و قرآن درباره یقین داریم موارد زیر است: آن چه

 مقام یقین مقام انبیا و اولیاي الهی است. •

اند.  اهل یقین هم کماند بندگان  گویند بندگان شاکر کم یقین خیلی کم هستند، همانطور که می افراد اهل •

گویند. بزرگ را اهل یقین می عالمِ اینقدر کم اند که هر عارف 

ولی خیلی دقیق نیستند. در روایات است که یقین لقب  هستندها درست  که این حرف رسد بنظر میبا توجه به آیات 

تواند فقط این  که یقین نمی توان فهمید میاست و اولیاي خاص خدا. ولی از سوره نمل  السالم) (علیههیمحضرت ابرا

هاي دیگر  شوید که با آن صحبت شنوید متوجه می درست است. وقتی تحلیل کلی را می مواردباشد. با اینکه این 

دانیم، نه از آن جهت که کم است بلکه از آن جهت که  گویند یقین کو؟! نمی منافات ندارد، ولی وقتی به ما می

 توانیم تعریف کنیم و تبیین کنیم. نمی

 آن یقین کار کردند که خوب است ما را از نتایجبحث چیان هم روي  مثل آقاي چیت  تدبر مکی دوره برخی دوستان

 مند کنند. بهره

ها  شناسیه نسبت سایر معناب ناسی یقین برایممعناشنا تهج نیمه هبو آیه در رابطه با یقین آمده است  28

 کنیم: بررسی می زیر بندي . روش به این سبک است که آیات را براساس دستهتر آمد اختصاصی

کننده مصادیق یقین هستند. نوعا حالت قید دارند؛ مثال ما آیات را براي قوم یوقنون تبیین کردیم.  برخی بیان )1

 اي براي رسیدن به یقین است. دهنده آخرت وسیله نشان »باء«. پس )باالخره هم یوقنون( :گوید یا می
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 برخی آیات ممکن است که در دو دسته باشند.

 دهنده سیر تحقق یقین هستند. اند. للموقنون، نشان کننده سیر تحول یقین نیآیات تبی )2

ابتدا تنها آیات مان. پس در  هاي قبلی کنیم، برعکس معناشناسی نویسی نمی خوانیم از همان ابتدا گزاره آیات را که می

 کنیم. بندي می را تقسیم

دهد. همه آیاتی  هاي فکري و صفاتی و باوري این افراد را نشان می اي ویژگی کننده موقنون، به گونه معرفی )3

 دارند. »یوقنون«و  »موقنون«که 

 .»الیقین عین«، »الیقین علم«، »الیقین حق«کننده مراتب یقین؛  معرفی )4

اي نداریم، در مورد ایمان نداریم،  . در مورد علم چنین واژه»مستیقن«و  »استیقان«طلب یقین و انواع آن؛  )5

 طلب ایمان) نداریم.است. استعالم (طلب علم) و استیمان ( ولی براي یقین داریم که طلب یقین

که تمامی تعاریف یقین را از تمامی کتب لغت به طور وافی و کافی استخراج  استاین  باید کرداولین کاري که 

 مطالب مهمی است،  و کرد

 یقین را به معناي از بین رفتن شک تعریف کردند. )1

 علم حاصل از نظر است. )2

د اند، و چون خدا نظر و استدالل  ندار برخی گفتند که در کل قرآن و منابع دینی یقین را به خدا نسبت نداده )3

 پس یقین ندارد بلکه علم دارد.

گویند اگر در نماز  یقین یعنی هر امري که اثبات و واضح شود یعنی به منطقه ثبوت و وضوح برسد. مثال می )4

 رکعت خواندي که درست است.  3یقین داشتی 

 یقین به این معناست. بسیاري از مواقعدر جامع روایی 

  یقین آرامش نفس است. )5

پس خداوند یقین ندارد، زیرا برایش  رسد؛ به آن میی که انسان و سکونت است. اعتماد »یقین« ،کارکرد علم )6

 امکان ندارد که به واسطه علم به آرامش برسد.
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کسی است که به چیزي بعد از حیرت و شک علم یافت. شاهد این مطلب آن است که یقین را  »موقن« )7

 مقابل شک گرفته اند.

 ندارد. پس یقین علم در نفس است.براي مالئکه هم یقین معنا 

 و ما می خواهیم یک مقداري این مطالب را ارتقا دهیم. حال بررسی یقین در کتب لغت هستیمما در 

علم استقرار یافته در علم، زیرا به واسطه سبب مشخصی آن علم « کنند: آقاي مصطفوي از این تعریف استفاده می

شود مثال وقتی آب در یک حوض واقع شود و حوض  یافته که منهدم نمیقابل انهدام نیست، یعنی آنقدر استقرار 

 .»گفتند یقن الماء ش ثابت بماند میآب

اند: بدیهیات، مشاهدات باطنی، وجدانیت، تجربیات،  دسته 6خیلی در منطق مشهور است، یقینیات یقین چنین  هم 

مثال چرا این کار را انجام دادي؟  و نه خود یقینیات).اند  ها معبرهاي رسیدن به یقین البته این( متواترات و محسوسات

 بدیهی است که کار خوب را باید انجام دارد. ،از بدیهیات است

علم ثابت در « گویند و به نظرم کاملترین تعریف است؛ د که حضرت عالمه این را میان چنین اینطور معنا کرده هم

 .»نینه باشدأپذیر نباشد و در آن طم اي که شک نفس به گونه

 ؛علم ثابت در نفس )1

 ؛شک پذیر نباشد )2

 طمانینه بیاورد. )3

گویم که من فالنی را دیدم، او  شان را دیدم، به یکی دیگر از دوستان می یکی از دوستان ما دوقلو است، من یکی

یدم. کنم که کدامشان را د گویم که بله، دو بار که از من بپرسد مطمئنی، من شک می گوید که مطمئنی؟ می می

و باید حتما قابل سکونت و ثابت باشد. البته  اگر من مطمئن باشم یقین استبار بپرسد که مطمئنی،  20وقتی که 

آور است پس علم خاصی  گوید که یقین علم آرامش کنند پس اگر می برخی علوم سکونت و آرامشی ایجاد نمی

 حتما مدنظر است.

 .گویند حضرت مصطفوي این را می یقون وایقونا است.یقین از کلمه آرامی گرفته شده ست که اصلش ا
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الیقین وقتی  شود. حق اي است که تصمیم قطعی از آن صادر می الیقین مرحله الیقین علم در مرتبه یقین است. عین علم

 ترین حد یقین است. شود و اعلی گیر میین به طور کامل جااست که یق

برد؛ از یقین یک باب افعال داریم که یوقن است  ها را از بین می منیتشود زیرا عبودیت  یقین از عبودیت حاصل می

 .یقینکلیت بحث شد استیقان داریم که طلب یقین است. این  همینطور تحقق یقین در فاعل داریم و

 آید. جنس یقین، علمی است که به درجه باال رسیده و از آن کار برمی چنین است:بحث بندي  جمع

 

 :کنیمیمرا بررسی  آیات حال

نُونَ الَّذینَ وؤْمأُنْزِلَ بِما ی کإِلَی نْ أُنْزِلَ ما وم کلقَب رَةِ وبِالْآخ منُونَ هوقسوره مبارکه بقره )4( ی 

ونَ ال الَّذینَ قالَ ولَمعی نَا ال لَوکَلِّمی اللَّه ۀٌ تَأْتینا أَوآی کنْ الَّذینَ قالَ کَذلم هِملثْلَ قَبم هِملقَو تهتَشاب مهقُلُوب نَّا قَدیب 

مٍ الْآیاتقَونُونَ لوقسوره مبارکه بقره )118( ی 

کند یا برایمان آیه  گویند که چرا خدا با ما صحبت نمی دانند می رود و نمی گوید کسانی که علمشان به کار نمی می

هایشان مشابه شد، ما به تحقیق آیات را براي کسانی که یقین دارند تبیین  قلبفرستد. این حرف جدیدي نیست،  نمی

 کردیم. 

خواهند یقین را بررسی کنند، آیات را با مراجعه به قبل و بعدشان بخوانند به خاطر اینکه  یکسانی که به طور کامل م

 ال لَو یعلَمونَ ال(گوید  گر کسی مییک سلسله مراتب و مراحلی را مطرح کرده که به چنین حرفی رسیده است مثال ا

گرا، و اگر چیزي را  ها بنی اسرائیل بودند و بسیار حس یعنی قبلش یک اتفاقاتی افتاده است و این )اللَّه یکَلِّمنَا

ر اگ وآله) وعلیه اهللا ی(صلگویند که پیامبر ها می ها در حال طلب یقین هستند. این کردند، این دیدند باور نمی نمی

خدا هست چرا حاجت ما روا اگر گوییم که  گویی که خدا هست پس بگو که ما با او صحبت کنیم، مثال ما می می

 گوید که ما آیات را براي قوم یوقن تبیین کردیم.  ها طلب یقین است و خدا می شود، این نمی
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شباهت یک نوع شخصیت است. و به خاطر تشابه قلوب، آیندگان هم کسانی هستند که چنین چیزي را طلب کنند. 

 گرا هستند. قساوت قلب دارند و حس ها آنشان یک شکل است. همه  بینی و تفکر و زندگی یعنی جهان

 قبول کنم. اتکجاست؟ نشانم بده :گویی خدا، می گوید گراست وقتی می کسی که حس

در  افتد در جریان همین طلبشان است. ها می ها به دنبال یقین هستند و همه اتفاقاتی که براي انسان به نوعی همه انسان

این مریضی یقین  )اللَّه یکَلِّمنَا ال لَو یعلَمونَ ال(کنند، طلب چیزي است که ظاهرا شبیه یقین است.  واقع طلب یقین می

 گویی که خدا هست، پس نشانم بده.  گوید که مگر تو نمی است، این سوال شبیه یقین است. می

ها که از آخرت سوال شد کاري نکرد، ولی  به کار برده شده است. خدا خیلی وقت »آخرت«در مورد این سخن هم 

گویی نشانمان بده، خدا  گویند که اگر راست می یاتفاق افتاد. زمانی که مردم م السالم) (علیهزیریک روزي داستان ع

 کنند. ها قبول نمی خیلی ،و باز هم بعد از آمدن یقین کند کاري نمی

و هِملقَتَلْنَا إِنَّا قَو سیحى الْمنَ عیساب مرْیولَ مسر اللَّه ما و قَتَلُوه ما و وهلَبص نْ ولک هشُب ملَه اخْتَلَفُوا الَّذینَ إِنَّ و لَفی فیه  

شَک نْهما م ملَه نْ بِهلْمٍ مإِالَّ ع الظَّنِّ اتِّباع ما و قیناً قَتَلُوهنساء )157( ی 

 است. السالم) (علیهبحث مسیح

و این متشابه است. یعنی  السالم) کشته و به صلیب کشیده نشده است (علیهگوید که حضرت مسیح خداوند قطعی می

 اند و جز ظنّ را تبعیت نکردند. نظام یقینی نیست. حتما کسانی که درباره او اختالف دارند در شک و یقین ،تشابهات

 بدهد و این خبر وحی است. السالم) (علیهتواند هیچ استنادي بر کشته شدن یقینی حضرت مسیح هیچ کسی نمی یقینا

 در تفسیر المیزان نکته جالبی نوشته شده است.

 »ما قتلوه یقینا« :آیه هم مهم استترجمه این 

 یقینا به طور قطع او را نکشتند. )1

 خودشان یقین ندارند که او را کشتند. )2



۸ 
 

جالبی است که خودشان هم به طوري که یقین داشته باشند نکشتند. که در ترجمه دوم که حضرت عالمه این نکته 

 قبول دارند یقین به معناي قطعا است.

 از غیر یهودیان که است جمله این معناى و گردد برمى »ظن« کلمه به مزبور ضمیر: اند گفته دیگر بعضى بسا چه و«

 نظر از که فرضى به معنا این و بایستند آن پاى به توانند نمى که ناخالص ظنى هم آن ندارند، خود عقیده بر دلیلى ظن،

 کلمات استعمال زیرا کرد، حمل آن مثل بر توان نمى را قرآن لفظ که است غریب معنایى باشد، ثابتى معناى لغت،

 1.است کالم ترین فصیح که کریم قرآن به رسد چه تا نیست، پسندیده فصیحى هیچ از مانوس غیر

 مائده )50( یوقنُونَ لقَومٍ حکْماً اللَّه منَ أَحسنُ منْ و یبغُونَ الْجاهلیۀِ فَحکْم أَ

 به معناي یقین است. آیا انسان سزاوار است که به حکم خدا یقین داشته باشد. »حکم«

 اند. طبق لغتی که تا کنون خواندیم یعنی کسانی که اهل یقین »یوقنون«

کنیم و با دقت  بندي می شود بلکه با لغتی که دانستیم آیات را طبقه اگر بخواهیم از همان اول لغت را چک کنیم نمی

کنیم. این مرحله مرحله تطبیق معناي اهل لغت با آیات است. یعنی باید بفهمیم که قبل از  خاصی معنا را استخراج می

 دهد.  خواهیم ببینیم که چه جاهایی در تطبیق معناي اصلی را نمی اي رسیدند. می به چه تجربه شروع، دیگران

 دهد. ب نمیمعناي لغت جوا ییاهاج هچ ردکه  در ضمن ذهن داشته باشیم اماکند  گاهی معناي لغت کفایت می

خوانیم یوقنون یعنی کسی  شود، حال وقتی در این آیه می یقین را گفتیم علم ثابت در نفس که موجب اطمینان می

بروم جلو و اگر با این ترجمه  وقعی نباشد که از یقین خالی باشددهد و هیچ م است که پیوسته یقین را جریان می

شود در حالی  ثابت در نفسشان دارند و این موجب اطمینانشان میها از قومی است که علم  شود که بهترین حکم می

و ما (تواند پذیرفته شود ولی در آیه قبلی چنین نیست،  شان در جریان است و این معنا در این آیه میوجود که در

را بعد از را کشتند زی السالم) (علیهها علم نداشتند که خودشان هم خاطرجمع باشند که عیسی یعنی آن )قتلوه یقینا

گردید و  مثل اینکه دنبال یک فراري می .گشتند می السالم) (علیههم به دنبال عیسی السالم) (علیهکشتن عیسی

 کنید و تمام عمرتان دنبال این هستند که خودش کجاست. ش را پیدا میا مشابه
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ید پیشینه را به خوبی لحاظ واژه یقین در علم لغت معنایش بسیار اهمیت دارد، مثال واژه علم نیز چنین است. حتما با

رویم، مثال وقتی واژه تفکر را کنیم که طبق همان ساختارش پیش ب آوریم سعی می اي که در می ما هر واژه کنید.

کنیم تا به تفکر برسیم. ولی در مورد یقین رجوع به پیشینه مهم  کنیم بلکه تفکر می کنیم به لغت رجوع نمی بررسی می

 .تر نشودخواهیم که معناي ما از معناي قبلی کم است. می

اند و براي کارهاي تدبري  بسیار جالب ها آناند. شروع و امتداد و خاتمه  هآیات سوره انعام در حوزه یقین فوق العاد

 اند به نسبت سایر تفاسیر. هم این آیات را خوب جا انداخته )هر(مفیدند و حضرت عالمه

این آیات توصیه  ،امی بخواند اگر کسی بخواهد یک بخشی از آیات قرآن را بدون سابقه ذهنی و به صورت

 شود. می

 وآله) وعلیه اهللا ی(صلرسد که اي پیامبر می 74، به آیه وآله) وعلیه اهللا ی(صلدر سوره انعام بعد از تبیین شرك براي پیامبر

کنی؟  پدر خودش گفت که آیا بتان را به عنوان خدا اتخاذ می هب واآور، هنگامی که  را به یاد السالم) (علیهابراهیم

 و السماوات ملَکُوت إِبراهیم نُري کَذلک و( گوید بینم، و آیه بعدي می من، تو و قومت را در گمراهی آشکار می

بیند این  پدر و قومش را در گمراهی می السالم) (علیه، علت اینکه حضرت ابراهیم)75( الْموقنینَ منَ لیکُونَ و الْأَرضِ

ها و زمین را دیده است، در حالی که در تفسیر آمده است که آن زمان که حضرت  است که ملکوت آسمان

گوید کودك است. انگار یک کودك ملکوت را دیده است، و حاال وقتی  میکه این سخنان را  السالم) (علیهابراهیم

بیند که پدرش اصنام را به عنوان  کند وقتی می کند که یعنی چه؟ خیلی تعجب می بیند تعجب می پرستش بتان را می

 داند. آلهه می

 ملَکُوت إِبراهیم نُري کَذلک و( توانست اول و آخر بیاید. دانم چون می چرا اینجا آمده است را نمی 75آیه اینکه 

ماواتالس ضِ والْأَر کُونَ وینَ لنینَ موقواو »و این اتفاق افتاد«، واو یعنی اینکه )و لیکون من الموقنیندر (، )75( الْم .

ترین اتفاق همین یقین است و نشان  داللت دارد بر اینکه یک سري اتفاقات دیگر بوده است که حذف شده و انتهایی

یه به صورت خطی کل . این آالسالم) (علیهیت است و غایت انسانی مثل حضرت ابراهیمدهد که یقین محصول رؤ می

اش تبیین  را در کل زندگی السالم) (علیهگوید ، مثل اینکه حضرت ابراهیم را می السالم) (علیهزندگی حضرت

 کند.  می
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 شود. مرتبط می »فاء«آیات بعدي ظاهرا ربطی با قبل ندارند، و با 

 )76(االَْفلینَ أُحب لَا قَالَ أَفَلَ فَلَما    ربى هاذَا قَالَ  کَوکَبا رءا الَّیلُ علَیه جنَّ فَلَما

 کننده باشد. تواند آفل و افول سازد، زیرا رب نمی نمی السالم) (علیهاین با اعتقادات حضرت ابراهیم

 رسد. یه مآیکند تا به این  آیه را مطرح می 10شاءاهللا روزي بحث خواهیم کرد.  کند و ان یکی یکی مطرح می

و هاجح همأَ قَالَ  قَو ونىَجفىِ   تح اللَّه و ئنِ قَدده  لَا و ا أَخَافتُشرِْکُونَ م أَن إِلَّا بِه شَاءی بىشَیًْا   ر  عسو بىکُلَّ   ر شى  ء 

 )80(تَتَذَکَّرُونَ فَلَا أَ  علْما

 است؟ کرده هدایت مرا او آنکه حال و کنید، مى ستیزه من با اللَّه درباره آیا: گفت. برخاستند ستیزه به او با قومش و

 من پروردگار علم. بخواهد را چیزى من پروردگار آنکه مگر. ترسم نمى انگارید، مى او شریک که چیزى آن از من

 )80( گیرید؟ نمى پند آیا. است برگرفته در را چیز همه

 آن نگران باشید.جا بحث خوف است و رب کسی است که باید راجع به  این

و فکَی ا أَخَافم أَشرَْکْتُم تخََافُونَ لَا و أَشرَْکْتُم أَنَّکُم ا بِاللَّهم نزَِّلْ لَمی بِه کُملَیلْطَنًا عس  قُّ   الْفَرِیقَینْ فَأَىنِ أَحإِن  بِالْأَم 

ونَ کُنتُملَم81(تَع( 

 شود. دیوانه میقدر وجه در این آیه است که انسان  این

 گویند که چگونه من از آن چه که شما شریک قائل شدید بترسم، در حالی که لَامی )مالسلا هیلع(هیمحضرت ابرا

 . سلْطَنًا علَیکُم بِه ینزَِّلْ لَم ما بِاللَّه أَشرَْکْتُم أَنَّکُم تخََافُونَ

تان   من بترسید و شما توقع دارید که من از آلههوقع ترس داریم، من توقع دارم که شما از اهللات از هم من و شما هر دو

 بترسم. چطوري من بترسم از آلهه شما و شما از خداي من نترسید در حالی که سلطانی هم ندارید.

کننده است. مثال یکی که  پسند باشد و فرد را بتواند نجات دهد، یعنی تعیین یعنی دلیلی که بتواند محکمه سلطان

بربیاید و  او سلطان داشتن یعنی دلیلی دارد که کار از تواند او را نجات دهد. امضا از باال می دار است و یک پایین

 امنیت است.اش هم  نتیجه
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هاي  به یقین کار کند این یکی از سورهاش راجع به اهل یقین است. اگر کسی بخواهد راجع  رعد همه مبارکهسوره 

 مرتبط است.

الَّذي اللَّه فَعماوا رالسرِ تبِغَی دمنَها عتَرَو تَوى ثُملَى  اسرْشِ عالْع خَّرَ وس سالشَّم رَ وري کُلٌّ الْقَمجلٍ یأَجى لمسرُ مبدی 

 رعد)2( تُوقنُونَ ربکُم بِلقاء لَعلَّکُم الْآیات یفَصلُ الْأَمرَ

 این به واسطه آیات است. رب را باید در معرض یقین داشته باشیم و لقاء

و دباع کبتَّى رح کیأْتقینُ یحجر )99( الْی 

 . برخی هم گفتند که خود یقین است.تا دم مرگ عبودیت کناست. یعنی  »مرگ«گویندکه یقین به معناي  می

 شعراء )24( موقنینَ کُنْتُم إِنْ بینَهما ما و الْأَرضِ و السماوات رب قالَ

 با استفاده از مصادیق. »یقین به رب«و  »رب«معرفی 

 نمل )3( یوقنُونَ هم بِالْآخرَةِ هم و الزَّکاةَ یؤْتُونَ و الصالةَ یقیمونَ الَّذینَ

وا ودحبِها ج قَنَتْها وتَیاس مهظُلْماً أَنْفُس ا ولُوفَانْظُرْ ع فۀُ کانَ کَیبدینَ عاقفْسنمل )14( الْم 

 یقین به خاطر ظلم و علو است.  ياه کند یعنی خیلی از طلب استیقانی که از روي ظلم و علو است را بیان می

 اش در سوره نمل است. رکورد یقین تا اینجا به نسبت تعداد آیه

 نمل )22( یقینٍ بِنَبإٍ سبإٍ منْ جِئْتُک و بِه تُحطْ لَم بِما أَحطْت فَقالَ بعید غَیرَ فَمکَثَ

 .بحث هدهد است. یقین یعنی یک خبري که قطعی است

إِذا و قَعلُ والْقَو هِملَینا عأَخْرَج مۀً لَهابنَ دضِ مالْأَر مهأَنَّ تُکَلِّم نا کانُوا النَّاسنُونَ ال بِآیاتوقنمل )82( ی 

 کارکرد یقینی ندارد ولی باید داشته باشد. ها بحث اینکه آیات براي خیلی

 روم )60( یوقنُونَ ال الَّذینَ یستَخفَّنَّک ال و حقٌّ اللَّه وعد إِنَّ فَاصبِرْ
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اند. یعنی کسانی که  ها الیوقنون جا بدترین انسان اند. یعنی این ستیز با اسالم دارند الیوقنون معلوم است کسانی که سر

اند یوقنون و  داند. مثل اینکه مردم دو دسته وقنون مییکنند ال را طرد و ذلیل و دور می السالم) یهم(علپیامبران

 یوقنون. ال

هاي معمولی نازل شود  در ساحت آدمشود. اگر شما نتوانید کاري کنید که یقین  یک خالئی ایجاد می 60طبق آیه 

کننده  کننده و ذلیلها دشمنان رسولیم و خوار ما و اغلب انسان مجبورید که اغلب را الیوقنون بدانید پس بنابراین همه

 م. یایم. پس باید یک فکري به حال یقین کن رسول شده

ساله من هم یقین داشته باشد. اگر من بخواهم یقین را  7اي باشد که بچه  یقین نباید غایت غایت باشد. باید به گونه

شوند. من کی متوجه این موضوع شدم؟ وقتی که آیات اول  یوقن میعلم ثابتی بگیرم که در نفس باشد، پس همه ال

توان با  و نمی ه استتراز با ایمان گرفت . یعنی یقین را هم)باآلخره هم یوقنون، ان الذین الیومنون باالخره(گفت که 

 معناي یقینی که تا اینجا درآوردیم این آیات را خواند و به بهشت رفت.

ا وم ى أَنتىِ بهَِادمن الْعع هِمإِن  ضَلَالَت عمن إِلَّا تُسنُ مؤْمنَا یاتم بَِایونَ فَهملسنمل )81(م 

إِذَا و قَعلُ والْقَو ِملَیهنَا عأَخْرَج ُمۀً لهابنَ دضِ مالْأَر مهأَنَّ تُکلَِّم نَا کاَنُواْ النَّاساتنُونَ لَا بَِایوقنمل )82(ی 

اند. یقین  و بعد همین ماجرا هم دودسته شوند این آیه یکی از نشانگان آخرالزمان است که دابه از زمین خارج می

 دارند و یقین ندارند.

  .کند ها را مطرح می وقتی مقابل این

ریان و جکند که امکان  و مفهوم یقین را عملیاتی می گیرد و در سوره نمل بین یقین و ایمان ارتباط در نظر می

 سازي براي یقین داشته باشد. جریان

 شود سوره دستیبابی به یقین. سوره نمل می
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 و الْبعث یوم فَهذَا  الْبعث یومِ  إِلى اللَّه کتَابِ فىِ لَبِثْتُم لَقَد الْایمانَ و الْعلْم أُوتُواْ الَّذینَ قَالَ و آیه روم مبارکهدر سوره 

نَّکُملَاک ونَ لَا کُنتُملَمعلم و ایمان دو سر یقین است. یعنی اگر ما در نهایت تعریفی از یقین دادیم  ،آمده است )56(تَع

 باید بین علم و ایمان باشد.

 لقمان )4( یوقنُونَ هم بِالْآخرَةِ هم و الزَّکاةَ یؤْتُونَ و الصالةَ یقیمونَ الَّذینَ

 شود. سوره احسان با یقین مرتبط میدر این 

و تَرى لَو  ونَ إِذرِمجوا الْمسناک هِمؤُسر نْدع هِمبنا ربرْنا رصأَب نا وعمنا سجِعلْ فَارمحاً نَعنُونَ إِنَّا صالوقهسجد )12( م 

. البته ممکن )موقنُونَ إِنَّا صالحاً نَعملْ فَارجِعنا(گوید که  مرگ. زیرا میاز شود ولی بعد  یقین براي همه حاصل می

 حقیقی نباشد. ییقین ،است که آن یقین

بر ماواتالس ضِ والْأَر ما ما ونَهیإِنْ ب نینَ کُنْتُموقدخان )7( م 

فی و  کُمخَلْق ثُّ ما وبنْ یۀٍ مداب مٍ آیاتقَونُونَ لوقجاثیه )4( ی 

 جاثیه )20( یوقنُونَ لقَومٍ رحمۀٌ و هدى و للنَّاسِ بصائرُ هذا

إِنَّ قیلَ إِذا و دعو قٌّ اللَّهح ۀُ واعال الس بیفیها ر ري ما قُلْتُما نَدۀُ ماعا إِالَّ نَظُنُّ إِنْ السظَن نُ ما ونینَ نَحقتَیسجاثیه )32( بِم 

 و یکی جاثیه.است یقین را داشتند یکی نمل واژه اي که بیشترین میزان  دو سورهتا اینجا 

 است. )الریب فیه(چه در قرآن  چه که بایستی به یقین در بیاید حق بودن وعده خداست و هر آن آن

)نُ ما ونینَ نَحقتَیسیعنی ما نیازي به یقین به وعده الهی نداریم. )بِم 

ی وضِ فآیا الْأَرنینَ توقلْمذاریات )20( ل 

خَلَقُوا أَم ماواتالس و ضلْ الْأَرنُونَ ال بوقطور )36( ی 

 این آیه هم مهم است. مصادیق یقین است.
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 واقعه )95( الْیقینِ حقُّ لَهو هذا إِنَّ

یعنی آیات قبل. از اول سوره تا اینجا  )انّ هذا(چیست؟  »هذا«این یعنی چه؟ این هم یک عالمت سوال است که این 

 ست.ااش حق یقین  همه

 معناى به »حق« کلمه :گویند الیقین یعنی چه؟ حضرت عالمه می شما گفتید که یقین علم ثابت در نفس است، حق

 علمى هر پس( است، مطابق واقعیت و خارج با علم که جهت آن از چیزى به علم بلکه علم، تنها نه اما است، علم

 تا دو نصف واحد اینکه به علم مانند باشد، مطابق خارجى واقعیت با آن معلوم که است حق علمى آن نیست، حق

 چیزى به لوح ساده افرادى شود مى بسا( نباشد، تردیدى و ابهام نقطه آن در که علمى از است عبارت »یقین« و) است

 علم علمى چنین کرد، شک به مبدل را علمشان توان مى وسوسه و تشکیک مختصر با لیکن و کنند، مى پیدا علم

 اضافه اصطالح حسب به اضافه این »یقین« کلمه به کرد اضافه را »حق« کلمه شریفه آیه در اینکه پس) نیست الیقین

 که بیانى این: که است این آیه معناى و .کند بیان را مضاف وضع خواهد مى و دارد، را تاکید خاصیت که است، بیانیه

 که است علمى و نیست، آن در تردیدى و ابهام نقطه هیچ که است حقى کردیم مردم گانه سه طوایف حال باره در ما

 .کرد تردید و شک به مبدل را آن توان نمى بیانى و دلیل هیچ با

خواهد که آن علم واقعی و قطعی، یقینی که یقین است. پس علمی که در آن نقطه ابهام و تردید  حق الیقین می

 نباشد. علمی درست شد که خارج از نفس انسان است. 

جمع است. پس علم ثابت در نفس  وآله) علیه اهللا ی(صلیعنی همه قرآن یقین است. یعنی در وجود نازنین رسول اکرم

اش هست. پس در اینجا هم این تعریف کم  کند و همه طمانینه ایجاد می وآله) علیه هللا ی(صلاست که در پیامبر

 به هر حال ما باید حق را بگوییم. آورد. نمی

و قُّ إِنَّهقینِ لَححاقّه )51( الْی 

هیچ حرف غیر حقّی  وآله) علیه اهللا ی(صلآید که وجود پیامبر این سوره یک ظرافتی دارد که بعد از این آیات می

 )45(بِالْیمینِ منْه لَأَخَذْنَا )44(الْأَقَاوِیلِ بعض علَینَا تَقَولَ لَو (و درش نیست.
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لْنا ما وعج حابکَۀً إِالَّ النَّارِ أَصالئم لْنا ما وعج متَهدتْنَۀً إِالَّ علَّذینَ فنَ کَفَرُوا لقتَیسیأُوتُوا الَّذینَ ل تابالْک و زْدادالَّذینَ ی 

 بِهذا اللَّه أَراد ذا ما الْکافرُونَ و مرَض قُلُوبِهِم  فی الَّذینَ لیقُولَ و الْمؤْمنُونَ و الْکتاب أُوتُوا الَّذینَ یرْتاب ال و إیماناً آمنُوا

 مدثر )31( للْبشَرِ  ذکْرى إِالَّ هی ما و هو إِالَّ ربک جنُود یعلَم ما و یشاء منْ یهدي و یشاء منْ اللَّه یضلُّ کَذلک مثَالً

 ها در کتاب چیزهایی نوشته است که اهل کتاب باید طلب یقینشان را فعال کنند.  خیلی وقت

 گیرد. جا یقین را مقابل عدم شک می در این

 مدثر )47( الْیقینُ أَتانَا حتَّى

 مرگ مدنظر است.

 تکاثر )5( الْیقینِ علْم تَعلَمونَ لَو کَالَّ

نَّها ثُمنَ لَتَرَویقینِ عتکاثر )7( الْی 

نویسی کنیم و فقط  خواهیم گزاره یبندي می توانیم به یک تعریف برسیم. نم خواهیم ببینیم که چگونه با دسته می

 بندي به تعریف برسیم. با دستهقصد داریم 

 

*** 
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 ساعت دوم

 بفرستید.  یو رزمندگان اسالم صلوات تانبراي سالمتی خود

خواهیم معناي واژه را بدست آوریم نباید این معنا عرف لغت را زیر سوال ببرد و تعارض داشته باشد.  وقتی می

یقین هستند. از لحاظ داشتن توانیم براي یقین مصداق پیدا کنیم. آخرت، قرآن، حق، آیات، مرگ، نبأ از مصادیق  می

 گیرد. مصداق، یقین شبیه به کلمه ایمان است. از علم فاصله می

ها و زمین است. موقنین  سیر تحقق یقین عبودیت رب، توجه به آیات ربوبی، توجه به آخرت، رویت ملکوت آسمان

حکم و مورد تایید یا در موضوعات مند از صفات نماز، ایتاء زکات و ... هستند. انواع طلب یقین در موضوعات م بهره

 غیر محکم وجود دارد. 

 استیقان در سوره نمل آیه مهمی است. 

 )13فَلَما جاءتهم ءایاتُنَا مبصرَةً قَالُواْ هاذَا سحرٌ مبِینٌ(

 )14عقبۀُ الْمفْسدینَ( و جحدواْ بهِا و استَیقَنَتْها أَنفُسهم ظُلْما و علُوا فَانظُرْ کَیف کاَنَ

دارند در رابطه با  هایشان را به یقین وا می کنند در حالیکه استیقان دارند. نفس از روي ظلم و علو با آیات ما جهد می
 این آیات. 

خواهد خدا را  کند. کسی که نمی تکذیب می ،آورد خواهد. وقتی خدا معجزه می معجزه می اماطلب یقین دارد 
 افتد. اگر استیقان در بستر ظلم و علو اتفاق بیافتد این آیات اتفاق می ما دنبال استدالل است!ابپرستد 

 

 )65قُل لَّا یعلَم من فىِ السماوات و الْأَرضِ الْغَیب إِلَّا اللَّه و ما یشْعرُونَ أَیانَ یبعثُونَ( 

 )66منها بلْ هم منْها عمونَ(  بلْ هم فىِ شَکبلِ ادارك علْمهم فىِ االَخرَةِ 
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آیمان  اماپرسد از آخرت  یعنی سوال پرسیدن پی در پی از آخرت و شک داشتن به آن. سوال می» بل ادارك«
 رسد.  آورد و دنیا طلبی دارد. کوچکترین ظلم و علو که در وجود انسان باشد هرگز به یقین نمی نمی

 یعنی براي خود شأنیت قائل شدن و این که انسان نخواهد حرف خدا را بشنود.  علو

 آید و علو از بلند مرتبه بودن.  یعنی دنبال علم و معنویت و ذکر نبودن. ظلم از ظلمت می ظلم

کاره است و از جهتی پست و سخیف  شود آمریکا. مجسمه حماقت محض در عالم. از جهتی همه ترکیب این دو می
 شود.  . مثل این که یک نفر طبیب نباشد و خود را طبیب بداند. در ساختار این انسان اصال یقین جاري نمیاست

آیند. به مشاور  استیقان در اینجا مرض شایعی است. مثال دونفر اختالف زناشویی دارند و هیچ کدام کوتاه نمی
 شود.  تر می شان عمیقکنند ولی هر دو ظلم و علو دارند. در اینصورت اختالف مراجعه می

خواهد همانطور مثل قبل ادامه دهد. در  خواهد راه پیدا کند یا می کننده می مشاوره باید اول تشخیص دهد که مراجعه

 درخشد.  دعواهاي خانوادگی و زندگی روزمره این آیه می

 یقین موجودي خارجی و بیرون از انسان است.  طلب کردن:یقین را 

وجود یقین وابسته به انسان نیست و موجودي خارجی است. یقین موضوع حق است. هر چه محکم و ثابت است 

رود که محکم و ثابت باشد. برخالف حیات دنیا که محکم نیست. امر محکم مانند  یقین است. یقین جایی بکار می

 خدا، آخرت ، مرگ و... 

 افتد.  ازم در انسان است و چنین علمی در تغیر هم اتفاق مییک وقت تعریف ما از یقین این است: یقین علم ج

 وقتی دیگر تعریف ما از یقین این است: یقین در حوزه محکمات است نه متشابهات.

ها اتکا کند، این یقین است. دقیقا  توان به آن خدا احکامی را براي انسان بعنوان امور ثابت مشخص کرده که انسان می

 مثل مرگ. 

 تقن همان یقن است در جایی که بحث علم براي انسان مطرح شود.  ):ن (اتقان) و یقن (یقینتفاوت تق

 تواند به آن دست پیدا کند.  آن مقدار از توحید که انسان می
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در سوره مرسالت یقین پیروزي حق بر باطل است.  یقین ویژگی حقایق است. وقتی انسانی به حقایق » عذرا او نذرا«

 ». الیقین حق«و » یقین«، »موقن«ی شود متصل شود خودش م

دهیم چون چیزي غیر  کنیم. یقین را به خدا نسبت نمی کنیم ولی در یقین مصداق تعیین می در علم مصداق تعیین نمی

الیقین شدن امکان دارد. انسان یا مخلوقی که بغیر از ثابتات عالم چیزي در او نباشد.  خدا وجود ندارد. براي انسان حق

 یقین یعنی الحاقّه. خدا حق است و الحاقه فعل خداست. ». الحاقّه«شود  ل اتکا به غیب است. این میاو قاب

توانیم از  رسند. ولی در آنجا یقین ثمربخش نیست. ما می روز قیامت یقین محض است. کافر و مومن به یقین می

 شویم. » یوقنون«همین االن 

کند. اهل یقین شدن راحت و  هرکس آن را بگیرد از تغیر نجات پیدا مییقین طناب افتاده از عرش به زمین است که 

 مثل آب خوردن است. یقین قبل از ایمان است. ایمان یعنی اتکا. باید به یک وجود محکم اتکا کنی. 

 ها یاد بدهیم چگونه امر ثابت ببینند.  ها کرد این است که به آن اولین کاري که باید براي بچه

بردار نیست. این که  کنم. هر چه متغیر است یقین اول رابطه را بلند کنم، موضوعات ثابت را پیدا میبه جاي اینکه 

غیبت حرام است حکم خداست. هر چه بعدش اتفاق بیفتد حکم خداست و خیر است. چه عمرش کوتاه شود یا بلند 

 شود. 

خود جاري کند. به این صورت که به امري یقینی تواند یقین را در  توان گفت انسان می با توجه به سیر تحقق یقین می

توجه کرده و بتواند آثارش را در خود شکوفا کند. حتی به یقین امر شده است. (و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین). 

 یقین این آیه براي پیامبر به معناي مرگ است و براي ما به معنی ازدیاد یقین. 

 وان مقصد خود در نظر داشته باشد و مقدماتش را براي خود مهیا کند. الزم است انسان به یقین رسیدن را به عن

کس سزاوار ندانسته است و تکلیف عمومی است. وقتی تکلیفی عمومی است  خدا یقین نداشتن را براي هیچ

 مقدمات، لوازم و آثارش ممکن است. مربوط به تعداد خاص نیست. 
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ها وابسته به مراتب خود انسان و مراتب  ینی تجربه کند. این موقعیتتواند مراتب مختلفی را براي امور یق انسان می

 ظهور حقایق است.

فهمیم که یقین مراتب دارد. مراتب دو عامل دارند. یکی اینکه  می» الیقین حق«و » الیقین عین«، »الیقین علم«با توجه به 

مراتب ظهور حقایق در هر سنی یک معنا دارد و از طرفی مرتبه هر شخص هم متفاوت است. این که هر کس چقدر 

 عمل صالح دارد.  

کنم که رسول  کند، علم پیدا می الیقین باالتر است. رسول به من امري می مرتبه عین الیقین از ها مرتبه علم بعضی وقت

شود.  جا مقدم است. انجام بده حتما می شود. علم در این نمی اماروم که اجرایش کنم  از من چیزي خواسته است. می

م به چشمم اعتماد ندارم. وقتی قدر که به امر رسول اعتقاد دار تر است. من در این مرحله این علمش از عینش قوي

الیقین  الیقین دارد از عین شود. چون علم انسانی که باالتر از من است و عین شود یعنی اینکه می گوید می رسول می

 گویم اینجا بهشت است.  من هم می م شدم و رسول گفت اینجا بهشت است،من باالتر است. اگر وارد جهن

به نظر  اماحقایق و مرتبه انسان وابسته است. به همین خاطر همیشه و پیوسته حکم حکایت علم و عین به مرتبه نزول 

 من ترجیح دارد. 

اگر ولی الهی را بشناسد همیشه در عصمت است و اگر ولی ّ را نشناسد همیشه در ضاللت  ،شود کسی که مؤمن می

 است. 

شود الحاقه. به همین دلیل یقین به خدا  عبارت است از نزول حقیقت. خود حقیقت نیست. اگر حق باشد می یقین

 شود.  نسبت داده نمی

را برگزیده است و اگر انسان در امور محکم یقین را » هدایت«اگر انسان در امور محکم یقین را طلب کرد مسیر 

رم انسان باید مستیقن شود. مستیقن در امور حق نه در امور غیر را برگزیده است. الج» گمراهی«طلب نکرد مسیر 

 حق. 

برد. اگر استیقان به سمت امور متغیر برود منفی است. باید اعتقاد داشته  خیلی از دعاها ما را به سمت استیقان منفی می

 باشیم که حقیقت ریزش کرده است و خدا انسان را رها نکرده است تا به یقین برسیم. 
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  شود! اصلی یقین میسوره قدر پیِ براي کسانی است که اعتقاد به نزول حقایق در هر لحظه داشته باشند.  یقین

 یعنی وقتی که به یقین رسیدیم. » مطلع الفجر«همه یقین در سوره قدر است. حتی 

ن یعنی حقایق بخش هستند. یقی یقین در آخرت عمومیت دارد. باید در دنیا به یقین برسیم. حقایق مثل روح حیات

 تواند حقیقت را ببیند.  نازل شده قابل طلب قابل رویت قابل ادراك. انسان می

یعنی رنگ و جلوه نازل شده خدا. یعنی رنگ حقیقت دیدنی است. هر جا یوقنون آمد باید یک کاري » صبغه اهللا«

 بروز یابد. اقامه صاله، ایتاء زکات و... را دربردارد. 

 السالم)، شکستن بت است. اگر بروزي بعد از یقین نباشد دیگر یقین نیست، استیقان است.  لیهنتیجه یقین ابراهیم(ع

شود اسوه مثل  شود. چنین کسی شناسنامه یقین خداست. چنین کسی می فرد بعد از جاري کردن یقین موقن می

 السالم).  حضرت ابراهیم(علیه

 یقین. اسوه بودن ابراهیم در سوره مبارکه ممتحنه آمده است.  شود السالم) را بروز دادن، براي من می ابراهیم(علیه

کنیم یا خداپرستی  کنیم یا خدا را از خودمان راضی می توانیم اهل یقین باشیم وقتی خداشناسی می همه ما می

د کاري شو قدر این یوقنون بودن در همه لحظات تکرار شود تا به موقن شدن برسیم. بدون یقین نمی کنیم. باید این می

 شود.  تر می انجام داد. هر چه یقین بیشتر شود بروزات انسان قوي

 من باید همیشه در کارهایم حکم خدا را و آخرت را طلب کنم و نتوانم طلب کنم. اختالل در طلب:

 من در کاري نتوانم ثوابش را ببینم. اختالل در رویت:

 نتوانم فهم کنم. اختالل در ادراك:

 وانم یادآوري کنم. نت اختالل در توجه:

شود. طلب مثل بچه هر کاري بخواهد  شود و به شبه یقین متمایل می بهره بودن از حقایق می این اختالل سبب بی

 کند.  می
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پرسد  یعنی تردید بددالنه و کوري نسبت به حقیقت. سوال می شکشود.  می» شک«وقتی یقین شکست، تبدیل به 

 بود. این یعنی شک. شود هر لحظه به یاد خدا  که مگر می

 موضع گیري انسان نسبت به حقایق سه دسته است. 

اش حضور دارد. آثار اعتقاد به آخرت در  دهد. آن حقایق در زندگی پذیرد و از خود بروز می .حقایق را می1

 اش مشخص است.  زندگی

دهد این حقایق  پذیرد. در پذیرفتن حقایق شک دارد. گاهی اعمالی دارد که نشان می .فرد بطور کامل حقایق را نمی2

اش بطور ناقص است. ایمان به  هستند گاهی اعمالی دارد که گویا این حقایق نیستند. جریان یافتن حقیقت در زندگی

 مین است. حقایق موقتی و موردي است. ایمان عاریتی در روایات ه

کند و  کند و به آنچه حقیقت نیست توجه می ها اعتنایی نمی .فرد خود را در مسیر خالف حقایق قرار داده و به آن3

 کند.  بیند و قضاوت می بیند با این مبانی می اش هستند. هر چه می مبناي زندگی

تی عقل براي انسان ظاهر شود یقین براي تفاوت باشد. وق نسبت به حقایق بی» عقل«هیچ انسانی نیست که بعد از ظهور 

 مستقیم است. به میزان حاکمیت عقل، حاکمیت یقین هم هست. » یقین«و » عقل«شود. نسبت  او ظاهر می

 تواند داشته باشد.  پس انسان سه موضع می

 گیرد.  نام می» یوقنون«یا » موقن«جانبه و همیشگی که  موضع همراستایی همه •

 گیرد.  نام می» یوقنون«یا » مستیقن«که  موضع همراستایی موردي •

 موضع ناهمراستایی.  •

شوند و در او بروزات ثابت  امور ثابت محکم قابل اتکا در زندگی که موجب اتصال انسان با حقیقت مطلق می یقین:

 کند.  آورد و تثبیت می  اي بوجود می مدارانه و حق

شوند و در او بروزات  موجب اتصال انسان با حقیقت مطلق میمثال مرگ، امر ثابت محکم قابل اتکا در زندگی که 

 کند. آورد و تثبیت می اي بوجود می مدارانه ثابت و حق
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آید. وقتی رسول  فهمد این است که مرگ حق است و سراغ همه می اولین چیزي که هر انسانی می

 ها درباره مرگ است.  یان همه شبههپاایشان، میرند. مرگ  وآله) از دنیا رفت یعنی همه می علیه اهللا خدا(صلی

السالم) امر  توان گفت اصال موضوع قتل مسیح(علیه السالم) امري یقینی نبود. می (ماقتلوه یقینا)؛ قتل عیسی(علیه

 وجودي نیست که حقیقت داشته باشد. 

السالم) چه  یهجا باید ببینیم که قتل مسیح(عل سال بعد از عروج مطرح شد و این 200السالم)  قتل مسیح(علیه

امر ثابت قطعی نیست.  ایشانکرد که چنین موضوعی را مطرح کردند. کشته شدن  هایی را برایشان ثابت می فرضیه

اي کرد. در دین خیلی  توان استفاده السالم) به دلیل یقینی نبودنش نمی برآیند این آیه این است که از قتل عیسی(علیه

ت. باید به محکمات توجه و اتکا کرد. (ماقتلوه یقینا) را اگر حال بگیریم؛ مجال از مسائل قابل اعتنا و قابل بحث نیس

هاي  اي براي استفاده تواند پایه السالم) نبود. انجام یا عدم انجام قتل نمی تطبیق مشخصات فرد با حضرت عیسی(علیه

ه هر گونه استداللی بعد از آن شود ک السالم) بوسیله خداوند باعث می بعدي کرد. ایجاد تردید در قتل مسیح(علیه

 ویران باشد. 
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