
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 محبت اهل بیت(ع)موضوع :

 ایجاد انگیزه :

؛ یعنی رجزهـا و شـعرهایی کـه امـام حسـین(ع)، اصـحاب و می باشد تحلیل شعارهاي عاشورا در بحث
 هاشم خواندند. بنی

کنیم. او غیر از هالل ابن نافع است که از سپاهیان عمر بن سـعد رجزي را از نافع بن هالل نقل می ابتدا
 و گزارشگر کربالست.

 شخصیت نافع بن هالل

نافع بن هالل مرادي بجلی، از اصحاب خاص امیرالمؤمنین(ع) اسـت و شخصـیتی اسـت کـه در مسـیر 
د ایشان بـا سـه نفـر وقتی حرلشکر ابی عبداهللا(ع) را متوقف کر کاروان اباعبداهللا (ع) به امام حسین(ع)  پیوست.

دهم کسی به شما ملحق شـود؛ امـام فرمـود: نمی دیگر خدمت آقا رسیدند؛ البته حر مانع شد و گفت: من اجازه
ص  ،2؛ الکامل فـی التـاریخ، ج404، ص 5: تاریخ الطبري، ج1اند(ها از اول هم با ما بودند و اآلن به ما رسیدهاین

 ).173، ص 8؛ البدایۀ و النهایۀ، ج553

: 2عبداهللا(ع) آمـد و ایـن همـان کسـی اسـت کـه دو سـه مرتبـه آب آورده اسـت.(نافع بن هالل با ابی
 ).2627، ص6؛ بغیۀ الطالب فی تاریخ حلب، ج255االخبارالطول، ص

عبـداهللا(ع) بیـاورد. هاي ابیاند: شب عاشورا هم موفق شد یک مقدار آب براي خیمهها گفتهحتی بعضی
 منتها تشنگی روز عاشورا خیلی شدید بوده است.

شوید هر کسـی هـم عبداهللا(ع) سخنرانی مفصلی کرد، فرمود: فردا همه شهید میشب عاشورا وقتی ابی
 تواند برود. هر کسی یک چیزي گفت.خواهد، میمی

 متن و محتوا : 

 نافع گفت: 

 ؛»واهللا ما کرهنا لقاء ربّنا« 

 ترسیم.ا قسم ما از مرگ نمیبه خد



کسی که از مرگ نترسد هیچ تهدیدي براي او کارساز نیست. اصحاب امام حسین(ع) جان باخته بودند و 
شود از دشمنان را کشت و از امام حسـین(ع) کردند چقدر بیشتر میجانشان را کنار گذاشته بودند؛ فقط فکر می

 دفاع کرد.

 اهللا!بعد گفت: یابن رسول

 ؛»علی نیاتنا و بصائِرِناأنّا «

 ما با آگاهی آمدیم و نیتمان هم خدایی است.

 هر چیزي که با آگاهی باشد، محکم و استوار است. 

هر چیزي که با آگاهی باشد، محکم و استوار است. شما اگر دین را با آگاهی پذیرفتید و نماز را بـا فهـم 
قدر هم علیه امام حسین(ع) و دین تبلیـغ کننـد، از دسـت خواندید و عزاداري با شعور و فهم انجام دادید، هر چ

 رود چون محکم است. لذا دینتان را از روي جهل نپذیرید.نمی

 و بعد فرمود:

؛ عوالم 381، ص44؛ بحاراالنوار، ج80: اللهوف، ص 1؛ (»نوالی من واالك و نعادي من عاداك«
 ).232، ص17العلوم و المعارف، ج

با شما است دوستش هستیم و هر کسی هم دشمن شماست با او  تولی و تبري داریم هر کسی
 تعارف نداریم.

 و این را هم اثبات کرد.

 علی بن قرظه

یک جوانی روز عاشورا به نام عمرو بن قرظه شهید شد. برادرش به نام علی بن قرظه در سـپاه عمـر بـن 
 م را گمراه کردي.؛ برادر»أضللت أخی«سعد بود. او به امام حسین(ع) اعتراض کردو گفت: 

میرم تا شما آقا فرمود: که برادرت هدایت شد و تو گمراه هستی. گفت: من کاري با این کارها ندارم؛ نمی
درك واصل کرد و همان جا این برادر را بکشم. نافع ایستاده بود شمشیر کشید و حمله کرد با یک ضربه او را به 

 ).565، ص2؛ الکامل فی التاریخ، ج399، ص3اب االشراف، ج؛ أنس434، ص5: تاریخ الطبري، ج2هم کشته شد.(

یرهایش تمام شد با شمشیر تنافع بن هالل دوازده تیر داشت و دوازده نفر را هم با آن کشت. وقتی دیگر 
را کشت و مجروح کرد ولی از پشت سر جفت بازوهایش را شکستند و شمشیر و سپرش افتاد؛ و او  ها آمد؛ خیلی



دستگیر کردند. شمر گفت: او را نکشید من او را نزد عمر بن سعد ببرم. چـون عمـر بـن سـعد خیلـی را از پشت 
نافع کشته بود. او را نزد عمر بن سعد خبیث آوردند. رو به ، نام لشکرش را هاي بشد که دوازده نفر از آدم ناراحت

تم، آمار آنهایی را هم که با شمشیر کشتم و عمر بن سعد کرد و گفت: اوالً دوازده نفر از لشکریان تو را با تیر کش
 توانستید من را دستگیر کنید.مجروح کردم ندارم. حاال هم بازوهایم شکسته است و اال شما نمی

 ر بن سعد به شمر گفت: تو او را بکش. شمر وقتی شمشیرش را بلند کرد، نافع گفت:عم

؛ الکامل فی 441، ص5ریخ الطبري، ج: تا1» (الحمداهللا الذي جعل منایانا علی دي شرار خلقه«
 ).184، ص8؛ البدایۀ و النهایه، ج568، ص2التاریخ، ج

 کشد.کنم که بدترین آدم روي زمین دارد من را میخدا را شکر می

 رجز نافع بن هالل

نافع به میدان آمد و دو بیت رجز خواند که در یک بیت خودش را و در بیت دیگـر مـذهبش را معرفـی 
 کرد:

 دینی علی دین حسین بن علی  الغالم الیمنی البجلیأنا 

 )104، ص4: المناقب، ج2و یختم اهللا بخیر عملی (  أضربکم ضرب غالم بطل

پیامی که این رجز دارد یعنی دین دو رکن دارد: تَوَلّی و تَبَرِّي. ما باید سه چیز را دوست داشته باشـیم: 
 اند.عمل کرد و رفتاري که آنها داشته -3اند، ندیشه را آوردههایی که آن اشخصیت -2اعتقادات و اندیشه، -1

شخصی به عالمه امینی گفت: ما خدا و پیامبر(ص) را قبول داریم، ائمه (ع) را هم قبول داریم و همـه را 
 دوست داریم اما اگر ابوالفضل العباس(ع) را دوست نداشته باشیم اشکال دارد؟ 

لفضل العباس که سهل است اگر من امینی را هم قبول نداشته باشی ایشان خیلی ناراحت شد، گفت: ابوا
 کنم.دینت خراب است؛ چون من هم دارم اسالم را ترویج می

 

 دعاي امام سجاد(ع)

 گوید: خدایا! سه چیز به من بده:امام سجاد(ع) می

 ؛ این که تو را دوست داشته باشم؛»أسألک حبّک« -1



 که تو را دوست دارند؛هایی ؛ حب آن»و حب من یحبک« -2

). آن کارهـایی کـه تـو دوسـت 149، ص 91: بحاراالنوار، ج1؛ (»حب کل عمل یوصلنی إلی قربک« -3
شود نزد تو محبوب شوم آنها را هم دوسـت داشـته باشـم؛ یعنـی اعتقـاد بـه اندیشـه صـحیح، داري و باعث می

 ها و عمل.شخصیت

 داستان

گرفتند که آمده بود از صرافی دزدي کند. مأموران حکومت عباسی تا در زمان امام عسکري(ع) دزدي را 
او را دستگیر کردند، گفت: من از شیعیان امام عسکري(ع) هستم. گفتند: به احترام امام عسکري تو را خدمت آقا 

 بریم.می

 امام عسکري(ع) فرمود: 

 ؛»ئک شیعتناشیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا، و یطیعونا فی جمیع أوامرنا فأول« 

 دهد و به عمل ما متعبد است.شیعه ما کسی است که حرف ما را گوش می 

؛ 684، ص2:الخرائج، ج2»(فرضه اهللا فلیس من شیعتنا ممافنا فی کثیر و من خال«
 )؛ 743الدرالنظیم،ص

 کسی واجب خدا را زیر پا بگذارد و حرام خدا را زیر پا بگذارد شیعه ما نیست.

آید و از چه کسـی بـدتان و بغض است؛ یعنی معلوم کنید از چه کسی خوشتان می پیام رجز نافع، حب
فمن یکفر بالطاغوت و یـؤمن «اي را که پیامبر (ص) تعلیم داد در آن تولی و تبري اسـت. آید. اولین کلمهمی

 )؛ این مهم است.256: بقره،1»(باهللا

 محشور شدن با محبوب

؛ »متی السـاعۀ«اهللا! سته بود شخصی وارد شد. گفت: یا رسولوجود مقدس پیامبر گرامی اسالم(ص) نش
 ؟!شودچه زمانی قیامت می

کنی؟ گفت هیچ: من یـک نمـازي پیامبر (ص) فرمود: چه چیزي براي قیامت آماده کردي که سؤال می
دارم و  وانی ندارم. یک مسلمان حداقلی هستم ولی یک ویژگیافر اي گرفتم اما مستحبات و اعمالزهخواندم و رو

 آن این که شما را خیلی دوست دارم و قلبم پر از محبت شماست.

 پیامبر (ص) فرمود:



 »أنت مع من أحببت«

فقال ما أعددت لها قـال  : عن أنس بن مالک أن رجال سأل النبی (ص) متی الساعۀ یا رسول اهللا قال 2(
عمدة عیـون » ما أعددت لها من کثیر صالة و ال صیام و ال صدقه لکن أحب اهللا و رسوله قال أنت مع من أحببت

 ).279صحاح االخبار فی مناقب امام األبرار، ص 

 تو با کسی هستی که دوستش داري.

 شود.هر کسی هر چیزي را دوست دارد با آن محشور می

 بن هاللی تولی و تبري است. پیام رجز نافع

 هاي محبان اهل بیت(ع)ویژگی

: براي مطالعه بیشتر در رابطه با این حدیث به ذیل 1امام صادق(ع) فرمود: محبین ما سه دسته هستند.(
 عنوان والیت مداري مراجعه شود.

را دوست دارند امـا ؛ دسته اول آشکارا و در حضورما »طبقۀ أحبونا فی العالنیۀ و لم یحبونا فی السر« -1
 ما نیستند.و خفاء محب در سر

اسالم دین فصلی نیست، محبت تبعیضی نیست مهم این است که در خفاء هم محبت باشـد. اگـر یـک 
 .اي این طور شدند محب ضعیف هستندعده

شـب ؛ دسته دوم در خفاء ما را دوست دارند و نمـاز »طبقۀ أحبونا فی العالنیۀ و لم یحبونا فی السر« -2
 گویند: محبت قلبی است.آیند و میروند ولی به مجلس امام حسین(ع) نمیخوانند و دنبال گناه معصیت نمیمی

خواهند. این هم کامل نیست باالخره حفظ یعنی در حضور و اجتماع خوب نیستند اما در سرّایمان را می
 شعائر هم الزم است.

شود. این ریا دهد و خوشحال میر حضور مردم انجام میزراره از امام باقر(ع) پرسید: شخصی کارهایی د
: عن أبی جعفر(ع) قال: سألته عن الرجل یعمل الشیءَ من الخیر فیراه إنسان فیسره ذلـک 2است؟ آقا فرمود: نه.(

، 2فقال ال بأس ما من أحد إال و هم یحب أن یظهر له فی الناس الخیر إذا لم یکن صنع ذلک لـذلک)؛(الکافی، ج
 ).294ص 69؛ بحاراالنوار، ج75، ص1وسائل الشیعه، ج ؛297ص

داد. آمد انفاق آشکار را تعطیل کرد. مخفیانه یک منشی استخدام اسحاق بن عمار پولدار بود و صدقه می
 از در خانه او دور کند. ااش دربانی گذاشت تا فقراي شیعه رکرد به فقرا کمک کند. در درب خانه



ار را کـردي؟ گفـت: از شـهرت و ریـا او را در مکه دید و فرمود: چرا ایـن کـبعد از مدتی امام صادق(ع) 
: 3«فرستد.کنند خداوند صد رحمت بر آنان فرود میدانم وقتی دو نفر یکدیگر را مالقات میترسم. فرمود: نمیمی

ء الشـیعۀ عن محمد بن سلیمان عن إسحاق بن عمار قال لمّا کثر مالی أجلست علـی بـابی بوابـاً یـرد عنـی فقـرا
فخرجت إلی مکۀ فی تلک السنۀ فد خلت علی أبی عبداهللا(ع) فسلَّمت علیه فردَّ علی بوجه قاطب مزورا فقلت لـه 

قلت حعلت فداك و اهللا إنـی ألعلـم أنهـم  -جعلت فداك ما الذي غیرلی حالی عندك قال الذي غیرك للمؤمنین
أنزل اهللا  -أما علمت أنَّ المؤمنین إذا التقیا فتصافحاعلی دین اهللا ولکنی حشیت الشهرة علی نفسی قال یا إسحاق 

مشـکاه االنـوار، »( بینهما مائۀ رحمۀ تشع و تشعون منها ألشدهما حبـا لصـاحبه فـإذا اعتنقـا غمرتهمـا الرحمـۀ
 ).323، ص 5؛ بحاراالنوار، ج103ص

نی هسـتند کـه هـم )؛ دسته سوم کسا271: بقره: 1کنند.(فرماید: مخفی و آشکار انفاق میلذا قرآن می
 ها نزد خدا اعظم و واال هستند و تعدادشان هم کم است.آشکار و هم در خفاء ما را دوست دارند. این

 


