
یح قاضی شر

     از بزرگان تابعني و افراد رسشناس کوفه

     قاضی شهر کوفه در دوران خليفه دوم

     باقی ماندن در منصب قضاوت در دوران 

امرياملؤمنني   به رشط اينکه احکام را بدون 

هامهنگی با ايشان اجرا نکند

    شهادت خائنانه به سود ابن زياد مبنی 

بر زنده بودن هانی بن عروة در زندان و 

درنتیجه پراکنده شدن ياران مسلم بن عقيل

خطبه  هاى منازجمعه تهران    1377/02/18

رشيح قاضی كسی 

بود كه می فهميد 

حق با كيست 

و می فهميد كه 

اوضاع از چه قرار 

است؛ اما در نهایت 

بدی عمل کرد.

اگر رشيح به مردم می گفت كه هانی زنده است، 

اما مجروح در زندان افتاده و عبيداللّه قصد دارد 

او را بكشد، تاریخ عوض میشد.

»جا دارد ملت اسالم فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيغمرب، كار كشور اسالمى به جايى رسيد كه 7

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

 ابـن زيـاد بـه مسـجد كوفـه رفـت و 

اعـالن عمومى كـرد كـه »همـه بايد به 

مسـجد بياينـد و منـاز عشايشـان را بـه امامـت 

»مسـجد  مى نويسـد:  بخوانند!«تاريـخ  مـن 

كوفـه مملـو از جمعيتى شـد كه پشـت رس ابن 

زياد بـه منـاز عشـا ايسـتاده بودند.« چـرا چنني 

شـد؟ بنده كـه نـگاه مى كنـم، مى بينم خـواِص 

طرفداِر حـْق مقرصّنـد و بعىض شـان در نهايِت 

بـدى عمـل كردنـد. مثـل چـه كـى؟ مثـل 

»رشيـح قاضـــى«. شــــريح قـاىض كه جـــزو 

بنى اميّـه نبـود! كى بود كـه مى فهميـد حق با 

كيسـت. مى فهميـد كـه اوضـاع از چـه قـرار 

اسـت. وقتـى »هاىن بـن عـروه« را بـا رس و روى 

مجـروح بـه زنـدان افكندنـد، رسبـازان و افـراد 

ه زيـاد را بـه  قبيلـه ى او اطـراف قـرص عبيداللّـَ

كنـرل خـود درآوردند.ابـن زيـاد ترسـيد. آنهـا 

مى گفتند: »شـام هـاىن را كشـته ايد.« ابـن زياد 

به »رشيـح قـاىض« گفـت: »بـرو ببني اگـر هاىن 

زنده اسـت، بـه مردمش خـرب بـده.« رشيح ديد 

هـاىن بـن عـروه زنـده، امـا مجـروح اسـت. تـا 

چشـم هاىن به رشيـح افتاد، فريـاد بـرآورد: »اى 

مسـلامنان! ايـن چـه وضعى اسـت؟! پـس قوم 

من چه شـدند؟! چـرا رساغ مـن نيامدنـد؟! چرا 

منى آينـد مـرا از اين جـا نجـات دهنـد؟! مگـر 

مرده انـد؟!« رشيح قـاىض گفت: »مى خواسـتم 

حرفهاى هـاىن را به كسـاىن كـه دوِر داراالماره را 

گرفتـه بودنـد، منعكـس كنـم. امـا افسـوس كه 

ه آن جـا حضـور داشـت و  جاسـوس عبيداللّـَ

جـرأت نكردم!« »جـرأت نكـردم« يعنى چه؟ 

يعنـى همـني كـه مـا مى گوييـم ترجيـح دنيا 

بـر ديـن! شـايد اگـر رشيـح همـني يـك كار را 

انجـام مـى داد، تاريـخ عـوض مى شـد. اگـر 

رشيـح بـه مـردم مى گفـت كـه هـاىن زنـده 

اسـت، اما مجروح در زندان افتـاده و عبيداللَّه 

قصـد دارد او را بكشـد، بـا توّجـه بـه اين كـه 

آنهـا  بـود،  نگرفتـه  قـدرت  هنـوز  ه  عبيداللّـَ

مى ريختنـد و هـاىن را نجـات مى دادنـد. بـا 

مى كردنـد،  پيـدا  قـدرت  هـم  هـاىن  نجـات 

محـارصه  را  داراالمـاره  مى يافتنـد،  روحيـه 

يـا  مى گرفتنـد؛  را  ه  عبيداللّـَ مى كردنـد، 

مى كشـتند و يا مى فرسـتادند مى رفـت. آن گاه 

كوفـه از آِن امـام حسـني   مى شـد و ديگـر 

واقعـه ى كربـال اتّفـاق منى افتـاد! اگـر واقعه ى 

كربـال اتّفـاق منى افتاد؛ يعنـى امام حسـني   

بـه حكومت مى رسـيد. حكومت حسـينى، اگر 

شـش مـاه هـم طـول مى كشـيد بـراى تاريـخ، 

بـركات زيـادى داشـت. گرچـه، بيشـر هـم 

ممكن بـود طـول بكشـد.يك وقت يـك حركت 

بجـا، تاريـخ را نجـات مى دهـد و گاهـى يـك 

حركـت نابجـا كـه نـاىش از تـرس و ضعـف و 

دنياطلبـى و حـرص بـه زنـده مانـدن اسـت، 

گمراهـى  ورطـه ى  در  را  تاريـخ 

مى غلتانـد. اى رشيـح قـاىض! چـرا 

وقتى كـه ديـدى هـاىن در آن 

وضعيت اسـت، شـهادِت حـق نـدادى؟! عيب 

و نقـِص خـواِص ترجيـح دهنـده ى دنيـا بـر 

دين، همني است.

تـرسِ قـاضـی


