
عمـر بن سـعـد

  فرزند سعدبن ابی وقاص صحابه بزرگ پيامرب اکرم    

  رشکت در فتوحات و جنگ های دوران خليفه دوم

    از بزرگان  و افراد رسشناس کوفه

    فرمانده سپاه کوفه و از قاتلني 

اباعبدالله الحسني     

خطبه  هاى منازجمعه تهران    1377/02/18

در هفتم محرم الحرام عمر سعد به دستور ابن زیاد حدود پانصد نفر را مامور 

کرد تا آب را بر روی امام حسین عليه السالم و یارانش ببندند

عمر سعد از سخن امام)علیه اسالم( برآشفت و خشمگین تیر به کامن گذاشت و 

فریاد زد: »شاهد باشید که اولین تیر را من افکندم« تیر به سوی لشگر امام میرفت.

گندم ِ ری...

»جا دارد ملت اسالم فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيغمرب، كار كشور اسالمى به جايى رسيد كه 4

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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عمر سعد آخرت خود را به وعده ملک 

ری فروخت اما هامنطور که امام 

حسین       فرموده بود از 

رسیدن به گندم آن هم بی 

نصیب ماند. 

گفتند به تو حكومـت رى را مى خواهيم بدهيـم. رِى آن وقت، يك 

شـهر بسـيار بـزرگ پُرفايـده بـود. بعـد گفتنـد اگـر بـه جنـگ 

حسـني بن عىل      نـروى، از حاكميـت رى خربى نيسـت. اين جا يـك آدم 

ارزىش، يـك لحظـه فكـر منى كنـد؛ مى گويـد مرده شـوى رى را بربنـد؛ رى 

چيسـت؟ همـه ى دنيـا را هم بـه مـن بدهيد، مـن بـه حسـني بن عىل     

اخـم هـم منى كنـم؛ من بـه عزيـز زهـرا، چهـره هـم درهـم منى كشـم؛ من 

بـروم حسـني بن عىل     و فرزندانش را بكشـم كه مى خواهيد بـه من رى 

بدهيد؟! اما وقتـى كه درون تهى اسـت، وقتى كه جامعه، جامعـه ى دور از 

ارزشهاسـت، دسـت و پا مى لغزد؛ »عمر سـعد« حاال حّداكرث يك شـب هم 

فكر مى كند؛ خيىل ِحـّدت كردند، يك شـب تا صبح مهلـت گرفتند كه فكر 

كنند! اگر يك سـال هم فكـر كرده بـود، باز هـم اين تصميـم را گرفتـه بود. 

ايـن، فكر كردنـش ارزىش نداشـت. يك شـب فكـر كـرد، باالخره گفـت بله، 

من ملـك رى را مى خواهم! البته خـداى متعال هـامن را هم به او نـداد. آن 

وقت عزيزان من! فاجعه ى كربال پيش مى آيد.


