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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 عاشورا، بهار ایمان

 ایمان، اسالم، تفکّر، یقین، انکار، قلب، عشق، مؤمن، دلدادگی.بهار، عاشورا، کلمات کلیدی: 

 1صل دارند. بهار ایمان، عاشوراست.ن و ایمان و ... هریک چهار فنماز، روزه، قرآ 

دانید که این چهار فصلی که در طبیعت داریم، ]در وجود انسان هم هست.[ بهار که فصل  طلراو     می

فص  گرماست و توانایی و شور، پاییز که فص  افسردگی است و به خزان است و شکوفایی، تابستان که 

و زمستان که فص  انجماد است و خنک شدن مطلق، این چهار فص  چون در وجلود انسلان    ،رو کردن

ی احکام اهلل هم هست. نماز همین چهار فص  را دارد؛ بهارِ نملاز، تابسلتانِ نملاز، پلاییزِ      هست، در همه

القلرآن، ملاه    طور. قلرآن بهلار دارد. ربیل     ن هم همینطور است؛ قرآ ماز. روزه هم همینن نماز، زمستانِ

 مبارک رمضان است.  

ایلم کله ایملان  یلر از      ایمان هم چهار فص  دارد. فص  بهار ایمان کِی است؟ ایمان چیست؟ قبالً گفته

از نظلر فکلری آن را    طرز تفکّر یک انسان معتقد به معارف الهی است.  یر از آن چیزی است کله فلرد  

داند. ایمان، این نیست. ممکن است انسان از نظر فکری به درستیِ یک امر یقین کند؛ امّا به  درست می

کتلا    ام. مثالً راج  به اه  های فراوانی داریم که قبالً اشاره کرده آن ایمان نداشته باشد. در قرآن نمونه
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َ ْْه ََج ح ُدواَِبها َوَ َوَ فرماید:  می  َ را  اینها قرآن را انکار کردند؛ اسالم و پیغمبر اسلالم   2:نْاُفُساُه َْاَ اْساْا  اْ

درون خودشان به حقّانیّتش یقین داشلتند  پلی یقلین بلا ج لد و انکلار       در انکار کردند؛ در حالی که 

َك م َیا ْعرُِفونَ کافر شدند،  سازد. یا فرمود: کسانی که به پیغمبراکرم می ا  َ ا ََیا ْعرُِفون ُه گونله   هملان  3:ُه َْبَْ

را تردید نداشلتند   اهلل طور هم رسول که پسر خودشان را تردید نداشتند که پسرشان است، همان

ا به او کفر ورزیدنلد. پلی ایملان و    که همان فردی است که تورا  و انجی  به ظهور او بشار  داده؛ امّ

است. ایملان چیسلت؟ ایملان عقلد قلبلی      یک امر و درستی کفر  یر از پذیرش یا انکار صدق و ص ّت 

است. ایمان گره خوردن دل انسان است با یک حقیقت؛ و این گره از سنخ علم نیست؛ از سلنخ عشلق   

ت است؛ جای عاطفه است؛ جای دلدادگی و دلسپردگی است. و جای ایمان، قللب  است  دل جای م بّ

َفَِانسان است؛ لذا فرمود:  ْ ب  های آنها ثبت کرد. جای ایمان دل  خدا ایمان را در دل 4:یما نَ قُاُلوِبِهُ َاْلََِیك 

ل ّما َی اْدُلِ ََْسال ْمَ َوَ اَ ُقولُاواَکردنلد، فرملود:    نشین که به دروغ ادّعای ایمان ملی  است. در مورد اعرا  بادیه

ُُ ََْییم ُنَفَِاْلَِ های شما نشده  شما فقط در ظاهر اسالم آوردید. هرگز ایملان   ایمان هرگز وارد دل 5:قُالُاوِب

دیلن تسللیم شلده     های شما نشده است. پی ممکن است کسی مسلم باشد، یعنی بله ظلاهرِ   وارد دل

ها نسپرده باشد. پی ایمان عشق اسلت؛ ایملان    باشد، امّا مؤمن نباشد و دل در گرو عشق خدا و خدایی

ی کربالسلت کله    ت؛ و بهار عشق و دلدادگی به خدا و اولیلا  خلدا عاشوراسلت. در صل نه    دلدادگی اس

توان به  های عشق را آنجا می شکفد. زیباترین جلوه های زیبا، دلربا، معطّر و خوشبوی عشق الهی می گ 

                                            

  .14ی  ی نمل، آیه سوره. 8

  .141ی  ی بقره، آیه سوره. 3

 . 88 ی ی مجادله، آیه سوره. 4

 .14 ی ی حجرات، آیه سوره. 5



 

 

 

 

3 

ن و ایمان و ... هریک چهار فصلل دارنلد. بهلار ایملان،     نماز، روزه، قرآنظاره نشست. بنابراین، 

 عاشورا بهار عشق و شیدایی به حضر  حقّ متعال است. اشوراست.ع
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