
سلیمان بن صرد

در تاريخ، عّده ی تّوابني، 

چند برابر عّده ی شهدای 

كربالست. اما اثری كه 

تّوابني در تاريخ گذاشتند، 

يك هزارم اثری كه شهدای 

كربال گذاشتند، نيست!

»جا دارد ملت اسالم فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيغمرب، كار كشور اسالمى به جايى رسيد كه 8

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

چرا خـواِص مؤمنـی كه دْور مسـلم 

بودنـد، از او دسـت كشـيدند؟ بـني 

اينهـا افـرادی خـوب و حسـابی بودنـد كـه 

بعضيشـان بعداً در كربال شـهيد شـدند؛ اما 

اين جا، اشتباه كردند.

البتـه آنهايـی كـه در كربـال شـهيد شـدند، 

كّفاره ی اشتباهشان داده شـد. درباره ی آنها 

بحثی نيسـت و اسمشـان را هـم منی آوريم. 

امـا كسـانی از خواص، بـه كربال هـم نرفتند. 

نتوانستند بروند؛ توفيق پيدا نكردند و البته، 

بعـد مجبـور شـدند جـزو تّوابني شـوند. چه 

فايده؟! وقتی امام حسـني     كشـته شـد؛ 

وقتـی فرزند پيغمـرب از دسـت رفـت؛ وقتی 

فاجعه اتّفـاق افتـاد؛ وقتی حركـت تاريخ به 

سمت رساشـيب آغاز شـد، ديگرچه فايده؟! 

لذاسـت كـه در تاريخ، عـّده ی توّابـني، چند 

برابـر عـّده ی شـهدای كربالسـت. شـهدای 

كربال همـه در يك روز كشـته شـدند؛ توّابني 

نيز همه در يك روز كشـته شـدند. امـا اثری 

كـه تّوابـني در تاريـخ گذاشـتند، يـك هـزارم 

اثـری كـه شـهدای كربال گذاشـتند، نيسـت! 

به خاطـر اين كـه در وقـت خـود نيامدنـد. 

كار را در لحظـه ی خـود انجـام ندادنـد. دير 

تصميم گرفتنـد و ديـر تشـخيص دادند.

     از اصحاب و کارگزاران امريمؤمنین      

و امام حسن    

    از جمله افرادی که امرياملؤمنني    را در جنگ 

جمل ياری نکرد

     از مجاهدان و فرماندهان سپاه امرياملؤمنني    

در جنگ صفني 

    از منتقدان و معرتضني به  امام حسن  در ماجرای 

صلح با معاويه

     از اولني نويسندگان نامه به  امام  حسني    برای 

دعوت ايشان به کوفه

    ياری نکردن مسلم بن عقيل در کوفه

  و امام حسني     در حادثه کربال 

     رهربی قيام توابني به خون خواهی 

امام حسین     
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سلیامن بن رصد از اولین 

افرادی بود که به اباعبدالله 

الحسین    نامه نوشت 

و از وی برای آمدن به کوفه 

دعوت کرد

خواصی که با مسلم بیعت 

کرده بودند او را تنها 

گذاشتند و دور او را خالی 

کردند؛ سلیامن بن رصد 

یکی از آنها بود


