
 
 

 
 

ای اظتح   معصفی ظٍرى فجص ةي عوٍان ظٍرى امام خعین #ع" ةي راظص این اظح کي مؿساق ةارز هفط معمئوي 

کي در آرصین آیات ظٍرى آمسى اظح. امام ؾادق #ع" ةي اؾداب رٍد فصمٍد0 ظٍرى فجص را در همازًای هاجب ه 

ؿٍد از هفط معمئوتي آن  معددب رٍد كصائح کویس کي این ظٍرى ةي خضصت امام خعین اردؿاص دارد... مل

 «. خضصت ه ػیعیان اه اظح 

 
ائمي معؿتٍمین#علیٌ  اسعت(م" از ایتن    »در خٍجیي ه خدلیل خعتیق ظٍرى مشکٍر ةص امام#ع" گفدي ػسى اظح0 

جٌح این ظٍرى را ظٍرى خعین هامیسى اهس کي كیام ه ػٌادت آن خضصت درخاریکی ظغیان ماهوس ظلٍع فجتص   

« ارجعی»رٍن پاک اه ه یاراهغ ةي زمین ریزح ه هفٍس معمئوي آهٌا ةا فصمان  موؼا خیات ه خصکح گصدیس.

ًتا ةسررؼتس ه    ه ةا رؼوٍدی ةي ظٍی پصهردگار ػدافح ... خا از این اسٌام ه جٍػغ  هٍر خق در میان خاریکی

.« وتس  راى خیات ةا عضت ةاز ػٍد ه پایي ًای ظل  ه ظغیان ةی پایي گصدد ه ظاغیان را دچار رؼت  ه هفتصین ک  

 .اظح کي ةاز ةي آن خضصت مصختط اظح« ه سیاسی عؼص»استدي در این ظٍرى آیي 

 
اسفجص ًٍ اسلائ  ه سیال عؼص االئمة من اسدعن اسی اسدعتن ه اسؼتفا امیصاسمتیموین ه    »خضصت ؾادق فصمٍد0 

« عؼتص  سیتاسی »فاظمي #ع" ه اسٍخص ًٍ اسلي هخسى الػصیک سي ؛ مصاد از فجص هجٍد ملتسس خضتصت كتائ #ع" ه    

ةاػس ه مصاد  اهس ه ػفا امیصمیموان ه خضصت فاظمي#ع" می امامان از امام خعن مجدتی#ع" خا امام ععکصی#ع"

 «.از هخص رساههس یکدا اظح

 
 :در ةارث راةعج امام خعین #ع" ةا ظٍرث کٌف چوین رهایح ػسى اظح

ٌِّص امام علیي اسع(م را ةي دمؼق آه« موٌال ةن عمصه » کصدهس   من  ردهس ه ةص هی خمل میگٍیس0 چٍن ظص مع

ٌْتِف َه  » رٍاهس؛ خا رظیس ةي آیي ػصیف پیغ رهی اه ةٍدم . ػزؿی ظٍرة کٌف را می َأْم َخِعْتَح َأنَّ َأْؾداَب اْسَک

؛ یعوی 0 آیا پوساػدی کي داظدان اؾداب کٌتف ه ركتی  از آیتات ػت فح     9اسصَّكیِ  کاُهٍا ِمْن آیاِخوا َعَجتوا کٌف/

خص از اؾداب کٌتف   ػ فح»ا ظٍگوس هاگاى آن ظص معٌص ةي ظزن آمس ه ةا زةان فؿیح فصمٍد0 ةي رس« ماظح؟!

 « هاكعة ػٌادت ه ةصدن من ةص هی اظح

 
ٍَ اسعَّمیُا اْسَعلیُ  ةلصى/ ًُ   731سُّي َه 

 
ظص می آیس این آیي ةیاه ص هٍعی اعجاب در داظدان اؾداب کٌف اظح کي درةارى امام خعین #ع" ػت فح  ةي ه

اه یضخص ه اعجاب آهرخص اخفاق افداد. یعوی ًماهعٍر کي كضیج اؾداب کٌتف هؼتان داد هدیجتي ه عاكتتح ظلت       

متساران چتي متی    چیعح ه رساههس ةا كسرت ةی اهدٌایغ  ةصای رامٍش کصدن ظل  ظدم صان ه پیصهزی خق 

کوس  سشا امام خعین علیي اسع(م ةا این آیي عاكتح کار ظاسمان را خصظی  می کوس کي رساههس در پایان متاجصا  

  .چ ٍهي ایؼان را از ةین رٍاًس ةصد



 
ػایس علح دی صش این ةاػس کي ةا خٍجي ةي پایان داظدان کٌف ه پیصهزی متصدان آهجلتط  امتام ایتن آیتي را      

ی هٌایی رٍد را ةي گٍش آهان کي اًل درک ًعدوس ةصظاهس  کما ایوکي این چوین ًت  ػتس ه   رٍاهسى خا پیصهز

 امام خعین علیي اسع(م هامغ ه راًغ ةصای ًمیؼج خاریذ زهسى ه جاهدان ماهس. 

 
 
 _ ____________________________ًا هٍػح پی
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