
ابوموسی اشعری

خطبه  هاى منازجمعه تهران    1377/02/18
آنقدر ابوموسی درباره ى فضيلت جهاِد پياده گفت كه بعضی از 

اسب سواران، اسبهايشان را راندند تا پياده به جنگ بروند.

ابوموسی اشعری در ماجرای حکمیت با ساده لوحی فریب 

عمروعاص را خورد و  امرياملؤمنني     را  از حکومت خلع کرد.

»جا دارد ملت اسالم فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيغمرب، كار كشور اسالمى به جايى رسيد كه 5

مردم مسلامن در كوفه و كربال جمع شدند و جگر گوشه ى پيغمرب را با آن وضع فجيع به خاك و خون 

كشيدند؟! خوب؛ انسان بايد به فكر فرو رود، كه »چرا چنني شد؟« از هر طرف حركت مى كنيم، به خواص مى رسيم.«

مجموعه تصویری »بی خواص« به رشح حال خواص صدر اسالم و علل انحراف آن ها با استفاده از بیانات حرضت آیت الله خامنه ای می پردازد

ببينيم آيـا در عمل هم مثل قولش هسـت، يا  2
نه؛ بعد تصميم مى گرييـم كه پيـاده برويم يا 

سـواره. ابن اثـري مى گويد: وقتـى كه ابومـوىس از قـرش خارج 

شـد، اشـياى قيمتى كه با خود داشـت، سـوار بـر چهل اسـر با 

خودش خارج كـرد و به طرف ميدان جهـاد رفـت!  آن روز بانك 

نبود و حكومتهـا هم اعتبارى نداشـت. يك وقت ديديـد كه در 

وسـط ميدان جنـگ، از خليفه خرب رسـيد كه شـام از حكومت 

بـره عـزل شـده ايد. ايـن همـه اشـياى قيمتـى را كـه ديگـر 

منى تواند بيايد و از داخل قر بردارد؛ راهش منى دهند.

مردم مى خواسـتند به  1
جهـاد برونـد، او بـاالى 

منـرب رفـت و مـردم را به جهـاد تحريض 

كـرد. در فضيلـت جهـاد و فـداكارى، 

سـخنها گفت. براى اين كـه پياده ها هم 

برونـد، مبالغـى هـم دربـاره ى فضيلت 

جهـاِد پيـاده گفـت. آن قـدر گرم سـخن 

بود كه يـك عـّده ای از آنهايى كه اسـب 

هـم داشـتند، گفتنـد مـا هـم پيـاده 

مى رويــــم؛ اســــب چيــــست! بـه 

اسبهايشـان حمله كردند، آنها را راندند. 

عّده اى هـم گفتنـد صرب كنيـم، ببينيم 

حاكمـى كـه اين طـور دربـاره ى جهـاد 

پيـاده حـرف زد، خـودش چگونـه بريون 

مى آيد؟

پيـاده  كـــه  آنــهايـــى  3
شـده بودنـد، آمدنـد و 

زمام اسـب جناب ابوموىس را گرفتنـد: ما را 

هم سـوار همني زياديها كن! اينها چيست 

كه با خودت به ميدان جنگ مى برى؟ 

مـا پيـاده مى رويـم؛ مـا را هـم سـوار كـن. 

هـامن گونـه كـه بـه مـا گفتـى پيـاده راه 

بيفتيـد، خـودت هـم قـدرى پيـاده شـو و 

پيـاده راه بـرو. 

تازيانـه اش را كشـيد و بـه رس و صـورت 

آنهـا زد و گفـت برويـد، بيخـودى حـرف 

مى زنيـد! 

 ابومـوىس يـى از اصحـاب پيامرب و يـى از 

خواص و يـى از بـزرگان اسـت؛ ايـن وضع 

اوسـت!

     يى از اصحاب پيامرب و يى از خواص و بزرگان

    از رشکت کنندگان در فتوحات مسلامنان در زمان 

خليفه دوم

    حاکم بره در زمان خليفه دوم

   حاکم کوفه در زمان خليفه سوم و 

امرياملؤمنني   

    تشويق  مردم به رشکت نکردن در جنگ 

جمل و رسباز ردن از فرمان امرياملؤمنني   

    مناينده تحميلی سپاه امرياملؤمنني      

در ماجرای حکميت، که با ساده لوحی ايشان 

را از خالفت برکنار کرد

عالـمِ  بی عمل


