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دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
عمهوب قرظهانصاری 

عمرو از صدف جنگداوران ،پدا بیدرون نهداد؛ بدا نشداط و چداال ک .در کمدال ادب از سدرورش
اجازه خواست .امام

اجازه فرمود .او را خوب میشناخت .مردی از انصار مدینده و فرزندد

قرظة بن کعب.
قرظه _ پدر عمرو _ کارگزار پددر امدام حسدین
اشعری نصب نمود و همراه امام حسن

بدود .امدام علدی

او را بده جدای ابوموسدی

و مالک اشتر روانه کدرد تدا سدااه کوفده را بده جند

جمل فرا بخواند .بعدها نیز او را در پیکار صفین پرچمدار انصارش نمدوده بدود .ایندک فرزندد
قرظه ،یار فرزند علی
حسین

است.

نیز به او مأمور یت داده بود .و ی را روانه کرده بود تا عمدر بدن سدعد ملعدون را بده
او را به راه آورد .عمرو بن قرظه ،بیپروا

قرار مالقاتی شبانه بیاورد؛ شاید اندرز امام حسین
ا
از اسارت و اذیت کوفیان و احتماال وسوسههای برادر نابخردش که در صفوف لشکر عمر بدن
سعد جای گرفته بود ،به میان آندان رفدت و پیغدام امدام را رسداند .مالقدات برگدزار شدد؛ امدا دل
سیاه و سن

عمر بن سعد نلرز ید و پندی نگرفت.

امدا اکنددون مأمور یدت تفدداوت داشدت .او حامددل سددالم امددام بدرای جدددش رسددول خدددا
بود .این را از آخر ین سخن امام حسین

با او میفهمیم.

عمرو به میدان درآمد؛ استوار ،جان بر کف و رجز خوان:

جنگاوران انصار میدانند که من از آبرو و ناموس و حر یم خو یش محافظت میکنم.
چون جوانان نیرومند میجنگم و خون و «خانه» خو یش را در راه حسین

فدا میکنم.

شعر استوارش ،قدرتش را نشان میداد ،تبارش را و نیز طعنۀ تیز و گزندهاش را به عمر بن
سعد .آخر ،ابن سعد در همان مالقات شبانه که عمرو بن قرظه فراهم کرده بدود ،در برابدر امدام
حسین

بهانه آورده بود که اگر با تو نجنگم ،خانهام را در کوفه و یران میکنند.

عمددرو جنگی دد .ماننددد کس دی کدده مشددتاق رس دیدن بدده پاداش دی بددزر و سددتر اسددت .او
آسمانی شده بود .هوای سلطان آسمان چنان شجاع و نیرومندش کرده بود که افدراد فراواندی
را از حزب باد _ دار و دسته ابن ز یاد _ بده خداک افکندد .او بده مدوالیش وفدادار ماندد ،همچندان
کدده بدده رجددزش .تی دری از سددوی دشددمن نمددیآمددد جددز آنکدده بددا دسددتش آن را جلددو مددیگرفددت.
شمشیری به سوی امام روانده نمدیشدد ،جدز آنکده بدر پیکدر عمدرو فدرود مدیآمدد .او خدود را سدار
امام کرده بود و شاد از این که هیچ جراحتی به امام نمیرسدد .امدا مگدر یدک پیکدر چده انددازه
تاب زخم دارد؟!
عمرو اندک اندک سنگین شد .زخم تیر و شمشیر فزونی گرفت و او را از پای درآوردند .در
واپس دین لحظددههای زندددگی ،عمددرو بدده سددوی حس دین

چرخیدد و پرس دید :ای فرزنددد رسددول

خدا! آیا وفا کردم؟
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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حسین

فرمود:
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آر ی ،تو پیش از من بده بهشدت مدیرو ی .سدالم مدرا بده رسدول خددا

برسدان و بده

ایشدان بگددو کده مددن در پدی تدو مددیآیدم .عمدرو از ایدن بشددارت و مأمور یدت جدیدد نیدرو

گرفت و باز جنگید و جنگید تا به شهادت رسید .رضوان خدا مبارکش باد.

سعیدب عبداهللحنفی 

شددب عاش ددورا ک دده امددام حس ددین

بیع ددت خددود را از یارانشددان برداشددتند و آنددان را آزاد

گذاشددتند کدده راه جدددایی پددیش گیرنددد و جددان از مهلکدده بدده در برنددد ،وا کددنش برخددی از یدداران

باوفددای ابددا عبددداهلل

در تدداریخ ثبددت شددده اسددت .در ایددن میددان یکددی از زیبدداترین عجددز و

البهها ،از آن سعید بن عبداهلل حنفی است که به امام زمانش با التماس می گوید:
نه ،سوگند به خدا ،ای پسر رسول خدا! هرگز شما را تنها نمی گذاریم تا خدا بداندد

ما وصیت پیامبر را در مورد شدما حفدظ کدردهایم .و ا گدر بددانم در رکداب شدما کشدته
میشوم ،باز زنده خار می گردم و تمام ذرات بدنم را به باد میدهند و هفتاد بار بر
من چنین رود ،باز هم از شما جدا نمیشوم تا جانم را فدایتان کنم.

مرحوم شیخ شوشتری مصیبت سعید را چنین میخواند:
یکی از طواف کنها به دور سید الشهدا

 ،سعید بن عبداهلل بود که سیزده تیر به

صورتش و گلویش رسید .سعید افتاد .ببین چقدر عمل خود را ناقابل میدانست.
عر

کرد :یا اباعبداهلل! آیا من به شما وفاداری کردم؟ فرمدود :بلدی وفدا کدردی  ...و

در بهشت پیش روی من خواهی بود.

امام زمان

نام او را در زیارت ناحیۀ مقدسه آوردهاند و بر اوسالم فرستادهاند.

او کسی بود که در مرتبدۀ سدوم ،نامدههای اهدل کوفده را بدرای امدام حسدین

بده مکده بدرد و

پاسددخ امددام را بددرای کوفیددان بازگردانددد .هنگددامی کدده مسددلم بددن عقیددل بدده کوفدده آمددد و در منددزل
مختار سداکن شدد ،سدعید از اولدین کسدانی بدود کده حمایدت خدود را از امدام حسدین

اعدالم

کرد و گفت که آماده است جان خویش را در راه یاریاش فدا کند.
در نهایت اینکه او نامۀ مسلم بن عقیدل بده امدام

نکتههایی از معارف حسینی

زمانش کرد.

را بدا خدود بده مکده آورد و تقددیم امدام
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