
شبث بن ربعی

   از معرتضني و مخالفان با خليفه سوم

   از خونخواهان و معرتضني به قتل عثامن عليه 

امرياملؤمنني   

     از ياران امرياملؤمنني    در جنگ صفني

     مناينده امرياملؤمنني    برای دعوت از معاويه به 

اطاعت از ایشان

   از همراهی امرياملؤمنني    در نهروان خودداری 

کرد و به خوارج پيوست

   از اولني نويسندگان نامه به امام 

حسني     برای دعوت ايشان به کوفه

   يکی از فرماندهان سپاه عمرسعد در 

مقابل امام حسني    

دیدار فرماندهان لشكر 27 محمد رسول الله )ص(   1375/3/20

»شبث بن ربعی« از جمله کسانی است که به امام حسني    

 نامه نوشتند و حرضت را به کوفه دعوت کردند

صبح دهم محرم الحرام امام حسني     ، بانگ برآورد: ای شبث! ای یزیدبن حارث! آیا به 

من نامه ننوشتید که روی به ما آر که اگر بیایی سپاهی آراسته به فرمان توست؟ 

»جا دارد ملت اسالم فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيغمرب، كار كشور اسالمى به جايى رسيد كه 6

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
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بـه داخـل شـهر كوفـه برگرديـم: وقتـی كـه 

ه بـن زيـاد بـه رؤسـای قبايـل كوفـه  عبيداللّـَ

گفت برويد و مـردم را از دور مسـلم پراكنده كنيد وگرنه 

پدرتـان را در مـی آورم چـرا امـر او را اطاعـت كردنـد؟! 

رؤسـای قبايـل كـه همه شـان امـوی نبودنـد و از شـام 

نيامـده بودند! بعضـی از آنها جـزو نويسـندگان نامه به 

امـام حسـني    بودنـد. َشـبَث بـن ربعـی يكـی از آنها 

بود كه بـه امام حسـني    نامـه نوشـت و او را به كوفه 

دعـوت كـرد. همـو، جـزو كسـانی اسـت كـه وقتـی 

عبيداللَّه گفت برويد مردم را از دور مسـلم متفرّق كنيد 

قدم پيـش گذاشـت و بـه تهديـد و تطميـع و ترسـاندن 

اهالـی كوفـه پرداخـت! چـرا چنـني كاری كردنـد؟! اگـر 

امثال َشـبَث بن ربْعی در يـك لحظه ی حّسـاس، به جای 

اين كـه از ابـن زيـاد برتسـند، از خـدا می ترسـيدند، 

تاريخ عوض می شد.

خـِط کـوفــی
»شبث « فرمانده پیادگان 

لشگر عمر سعد بود


