
 
 
 
 
 
 

حسینیمعارفازهایینکته
 نوکنده مردانی محمدحسین دکتر

یانصارقرظهب عمهو
ک و نشداط بدا ؛نهداد رونیدب پدا جنگداوران، صدف از عمرو  سدرورش از ادب کمدال در .چداال
 فرزندد و ندهیمد انصار از یمرد .شناخت می خوب را او .فرمود اجازه امام .خواست اجازه
 .کعب بن ةقرظ

 یابوموسد یجدا بده را او یعلد امدام .بدود نیحسد امدام پددر کارگزار _ عمرو پدر _ قرظه
 جند  بده را کوفده سدااه تدا کدرد روانه اشتر مالک و حسن امام اههمر و نمود نصب یاشعر
 فرزندد ندکیا .بدود نمدوده انصارش پرچمدار نیصف کاریپ در را او زین بعدها .بخواند فرا جمل
 .است یعل فرزند اری قرظه،
 بده را ملعدون سدعد بدن عمدر تا بود کرده روانه را یو .بود داده تیمورأم او به زین نیحس
 پروا بی قرظه، بن عمرو .آورد راه به را او نیحس امام اندرز دیشا اورد؛یب شبانه یقاتمال قرار
 بدن عمر لشکر صفوف در که نابخردش برادر یها وسوسه احتماالا  و انیکوف تیاذ و اسارت از

 دل امدا ؛شدد برگدزار مالقدات .رسداند را امدام غدامیپ و رفدت آندان انیم به بود، گرفته یجا سعد
 .نگرفت یپند و دینلرز سعد بن عمر    سن و اهیس

 خدددا رسددول جدددش یبدرا امددام سددالم حامددل او .داشدت تفدداوت تیددمورأم اکنددونامدا 
 .میفهم می او با نیحس امام سخن نیآخر از را نیا .بود

 :خوان رجز و کف بر جان استوار، درآمد؛ دانیم به عمرو
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 .کنم می محافظت شیخو میحر و ناموس و آبرو از من که دانند می انصار جنگاوران
 .کنم می فدا نیحس راه در را شیخو «خانه» و خون و جنگم می رومندین جوانان چون
 بن عمر به را اش گزنده و زیت ۀطعن زین و را تبارش داد، می نشان را قدرتش استوارش، شعر
 امدام ابدربر در بدود، کرده فراهم قرظه بن عمرو که شبانه مالقات همان در سعد ابن آخر، .سعد
 .کنند می رانیو کوفه در را ام خانه نجنگم، تو با اگر که بود آورده بهانه نیحس

 او .اسددت سددتر  و بددزر  یپاداشدد بدده دنیرسدد مشددتاق کدده یکسدد ماننددد .دیددجنگ عمددرو
 یفراواند افدراد که بود کرده رومندشین و شجاع چنان آسمان سلطان یهوا .بود شده یآسمان
 همچندان ماندد، وفدادار شیمدوال بده او .افکندد خداک بده _ ادیز ابن تهدس و دار _ باد حزب از را
 .گرفددت مددی جلددو را آن دسددتش بددا کدده آن جددز آمددد نمددی دشددمن یسددو از یریددت .رجددزش بدده کدده

 سدار را خدود او .آمدد مدی فدرود عمدرو کدریپ بدر کده آن زجد ،شدد نمدی روانده امام یسو به یریشمش
 انددازه چده کدریپ کید مگدر امدا .رسدد نمی امام به یجراحت چیه که این از شاد و بود کرده امام
 !دارد؟ زخم تاب

 در .درآوردند یپا از را او و گرفت یفزون ریشمش و ریت زخم .شد نیسنگ اندک اندک عمرو
 رسددول فرزنددد یا :دیپرسدد و دیددچرخ نیحسدد یسددو بدده عمددرو ،یزندددگ یها لحظدده نیواپسدد
 کردم؟ وفا ایآ !خدا

 :فرمود نیحس
هم  عَّ ههِ   ىِفهه ىمأمهها أ ههتَّ   َّ ن َّ أ الجَّ ههاقرَّ سهولَّ  فَّ هه آلهه  و  یههعل اَّلل صههلى اَّلِل  رَّ ِ ن  ههالمَّ  ىعَّ  و الس َّ
ِر؛ ىفِ  ىأ    أعِلم    ثَّ

َّ
 اْل

 بده و برسدان خددا رسدول بده مدرا سدالم .یرو مدی بهشدت بده من از شیپ تو ،یآر
 رویددن دیددجد تیدمورأم و بشددارت نیددا از عمدرو .میددآ مددی تدو یپدد در مددن کده بگددو شدانیا

 .باد مبارکش خدا رضوان .دیرس شهادت به تا دیجنگ و دیجنگ باز و گرفت

حنفیعبداهللب سعید
 آزاد را آندددان و برداشدددتند شدددان یاران از را خدددود بیعدددت حسدددین امدددام کددده عاشدددورا شدددب
کددنش برنددد، در بدده مهلکدده از جددان و گیرنددد پددیش جدددایی راه کدده گذاشددتند  یدداران از برخددی وا
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 و عجددز زیبدداترین از یکددی میددان ایددن در .اسددت شددده بددتث تدداریخ در عبددداهلل ابددا باوفددای
 :گوید می التماس با زمانش امام به که است حنفی عبداهلل بن سعید آن   از ها، البه

یم نمی تنها را شما هرگز !خدا رسول پسر ای خدا، به سوگند نه،  بداندد خدا تا گذار
گدر و .ایم کدرده حفدظ شدما مورد در را پیامبر وصیت ما  کشدته شدما رکداب رد بددانم ا
 بر بار هفتاد و دهند می باد به را بدنم ذرات تمام و گردم  می خار  زنده باز شوم، می
د، چنین من و   .کنم فدایتان را جانم تا شوم نمی جدا شما از هم باز ر 

 :خواند می چنین را سعید مصیبت شوشتری شیخ مرحوم
 به تیر سیزده که بود بداهللع بن سعید ،الشهدا سید دور به ها کن  طواف از کیی

 .دانست می ناقابل را خود عمل چقدر ببین . افتاد سعید .رسید گلویش و صورتش
و  ... کدردی وفدا بلدیفرمدود:  کردم؟ وفاداری شما به من آیا !اباعبداهلل یا :کرد عر 
 .بود خواهی من روی پیش بهشت در

یارت در را او نام زمان امام  .اند فرستاده اوسالم بر و دان آورده مقدسه ۀناحی ز
 و بدرد مکده بده حسدین امدام بدرای را کوفده اهدل های نامده سدوم، ۀمرتبد در که بود کسی او
 منددزل در و آمددد کوفدده بدده عقیددل بددن مسددلم کدده هنگددامی .بازگردانددد کوفیددان بددرای را امددام پاسددخ
 عدالما حسدین امدام از را خدود حمایدت کده بدود کسدانی اولدین از سدعید شدد، سداکن مختار
 .کند فدا اش یاری راه در را خویش جان است آماده که گفت و کرد

 امدام تقددیم و آورد مکده بده خدود بدا را امدام بده عقیدل بن مسلم ۀنام او که این نهایت در
 .کرد زمانش
 




