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نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

در سوگشهادتشمس
الشموس(ع)

سهخورشید
صفحهای برای گسترش و ترویج
فرهنگ ،آداب و اندیشه دینی
ستاد اقامه نماز

تهیه و تنظیم:
وزارت نفت

سوگرحلت نبیاکرم(ص)

هودی فهمید رسول خدا (ص) به دیدنش آمده ،خجالت
را بر سر خود کشید .حضرت(ص) وارد شد و احوالپرسی
ذر خواست و پیامبر (ص) عذرش را پذیرفت .او در اثر این
سالمآوردوازیارانپیامبر(ص)شد.درفتحمکه،مخالفان
شدن،بهکعبهپناهبردهبودندودرانتظاردستوررسولخدا
مبرخدا(ص)درجمعآنانحاضرشدوپسازحمدوشکر
ا تحقق بخشیده بود ،رو به مردم کرد و فرمود« :چه گمان
ش ،درباره شما چه بگوییم؟» آنان در پاسخ گفتند« :ما از تو
م.توبرادرکریموبزرگواروفرزندبرادربزرگوارمایی.اکنون
سولخدا(ص)خطاببهآنانفرمود«:مندربارهشما،همان
ف درباره برادارانش هنگام پیروزی گفت :امروز بر شما
ما را میآمرزد و او مهربانترین مهربانان است» .آنگاه
ه قریش و فرزندان «امیه» فرمود« :بروید که شما آزاد

چند حدیث از پیامبر(ص)

ت  - 1:سخن به دروغ بگويد  - 2.از وعده تخلف كند  - 3.در
فالعقولص)316
خیربیندازد(،فردایقیامت)بهشفاعتمننخواهدرسید

ل در پيش خدا طالق است ( .نهج الفصاحه ص ، 157ح)16
که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار(تنبیه

الم است و خاطرت آسوده است و قوت يك روز خويش
ج الفصاحه ص ، 159ح)23
و را رفع كند در دسترس خود داري و در پي آنچه تو را به

طغيانواميدارد روزميگذاري،به اندكقناعتنميكنيو ازبسيارسيرنميشوي.
(نهج الفصاحه ص ، 159ح)24
از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا ميخواهد و خدا حق را از
حق دار دريغ نمي دارد (.نهج الفصاحه ص ، 161ح)35
از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهيزيد كه مايه ويراني است (.نهج الفصاحه
ص  ، 162ح )38
عبادتهفتادجزءاستوباالترینوبزرگترینجزءآنکسبحاللاست(.مستدرک
الوسایل و مستنبط المسایل ج ، 13ص ، 12ح)14585
از فراست مؤمن بترسيد كه چيزها را با نور خدا مي نگرد (.کافی(ط-االسالمیه) ج، 1
ص  ، 218ح ) 3
ازنفرينمظلومبترسيدكهچونشعلهآتشبرآسمانميرود(.نهجالفصاحهص،163
ح )47
براى هر چیزى زكاتى است و زكات بدنها روزه است(.كافى(ط-االسالمیه) ج ،4ص
)62
دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر ميدهد  :تعدي  ،و ناسپاسي پدر و مادر .
(نهجالفصاحه ص ، 165ح)58
هر كس از شما در خوردن قسم جديتر است به جهنم نزديكتر است  (.نهج الفصاحه
ص  ، 166ح )64
در طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نزنيد  ،زيرا به هر كس هر چه قسمت اوست مي
رسد (.شرح فارسی شهاب االخبار ص ، 320ح)518
رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانهاش مغفرت و پایانش آزادى از
آتش جهنم(.كافى(ط-االسالمیه) ج ،4ص - 67بحار االنوار(ط-بیروت) ج ، 93ص
 ، 342ح )14
بهترينكارهادرنزدخدانمازبهوقتاست،آنگاهنيكيبهپدرومادر،آنگاهجنگدر
راه خدا (.نهج الفصاحه ص ، 167ح)70

امام علی بن موسی الرضا (ع) در یازده ذیقعده  ۱۴۸ق در شهر
مدینه به دنیا آمد .پدر بزگوار آن حضرت ،امام موسی کاظم (ع)
ناممبارکاورا«علی»گذاشتند.کنیهآنحضرت«ابوالحسن»و
مشهورترینلقبش«رضا»است.دیگرالقابآنامامهمامعبارتند
«رضی»« ،و ّفی»« ،صدّیق»« ،زکی»« ،سراج
از« :صابر»« ،فاضل»،
ّ
ّ
الل»و«نورالهدی»ناماصلیامامهشتمعلیبنموسی(ع)ولقب
یا نام مشهور آن حضرت رضا است .امامت امام رضا (ع) در سال
 ۱۸۳هقباشهادتامامکاظم(ع)،امامتامامرضا(ع)شروعشد.
آنحضرت ۳۵سالبیشترنداشتندکهزمامامورامامترابهدست
گرفتند و هدایت و راهنمایی فکری و اعتقادی جامعه اسالمی را
عهده دار شدند .امام کاظم (ع) در فرصتهای مختلف به معرفی
امام رضا(ع) به عنوان امام و وصی بعد از خود میپرداختند و از
یاران و شاگردان خود بر این امر مهم گواهی میگرفتند .مدت
امامت آن حضرت بیست سال طول کشید که هفده سال آن در
مدینه و سه سال آخر آن در خراسان سپری شد .امام رضا (ع)
پنج سال آخر امامت خود را در دوران خالفت مأمون عباسی
سپری کردند .مأمون عباسی که پس از قتل برادر خود ،امین به
عنوان هفتمین خلیفه عباسی بر مسند خالفت نشسته بود ،از
چندجهتارکانحکومتخودرادرخطرمیدید.مأمونعباسی
که خالفت خود را از چند طریق مورد تهدید میدید ،تصمیم به
آوردنامامرضا(ع)ازمدینهبه َم ْروگرفتتاباپیشنهادخالفتیا
والیت عهدی به امام رضا (ع)  ،مقداری از فشارها و تهدیدهای
احتمالی از سوی علویان و ایرانیان را فرو نشاند و مردم با دیدن
حضورامامرضا(ع)دردستگاهخالفتمأمون،ازشورشومخالفت
منصرف شوند .مأمون در اجرای این تصمیم ،چندین نامه و پیام
دعوت به امام فرستاد .امام (ع) این دعوتها را رد میکردند ،اما
مأمونبااصراروپافشاریبسیار،امام(ع)راناگزیرکردکهبهسوی
خراسانحرکتکند.مأمونگروهیرابهفرماندهی« َرجاءبنابی
ضحاک» مأمور آوردن امام رضا (ع)و همراهانشان از راه بصره و
ّ
اهوازوفارسکرد.شواهدبسیاریدردستاستکهامامرضا(ع)
ازسفربهخراسانناخشنودبودوپیوستهناخشنودیخودرابرای
مردمآشکارمیفرمودوبااینروش،حجترابرمردمتماممیکرد،
تا فریب ترفند مأمون را نخورند و بدانند که او فریب مأمون را
نخورده،بلکهبرایمصلحتاسالمومسلمیناینسفرراپذیرفته
است.

شهادتجانسوزامامرضا(ع)

مأمونکهبرایحفظحکومتخودامامرضا(ع)راازمدینهبهمرو
آورده بود و با ترفندهای خود و اطرافیان به اهداف خود نرسیده
بود،وقتیکهرفتاروقاطعیتآنحضرترادید،دریافتکهگفتار
و رفتار آن حضرت در نهایت موجب ضعف و تزلزل حکومت او
میشود و از سوی دیگر عباسیان همواره در مورد والیت عهدی
امامرضا(ع)مأمونراتهدیدمیکردندوبهاوهشدارمیدادند.در
نتیجهویتصمیمگرفتکهآنحضرترابهگونهایازمیانببرد،
اما کام ً
ال مراقب بود که این عمل محرمانه انجام شود تا مسئله
جدیدیبرایحکومتشپیشنیاید؛ازاینروبامسمومکردنآن
حضرت به هدف خود رسید .امام (ع) در روز آخر صفر بر اثر زهر
مسمومودعوتحقرالبیکگفتوبهاجدادپاکشپیوست.
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