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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 – املسلمني –األمم و الشعوب تفخر برجاهلا و قادا ، و حنن 

) اهللا عليه وآله صلى ( نفخر بسيدنا حممد . . خري أمة أُخرجت للناس 

  ).عليهم السالم ( و باألئمة من آله الطاهرين 

سيدنا حممد . حيام مدرسة لنا ، نتعلم فيها األدب و اخللق الكرمي  

قال . كان املثل األعلى يف الصفات اإلنسانية ) صلى اهللا عليه وآله ( 

   .}و إنك لعلى خلق عظيم { : سبحانه 

وفاطمة الزهراء ) . صلى اهللا عليه وآله ( النيب و سيدنا علي نشأ يف ظالل  

، ) صلى اهللا عليه وآله ( كانت مثاالً للمرأة فتاة و أماً ، وهي بنت سيدنا حممد 

  ) .عليهما السالم ( أجنبت احلسن و احلسني 



إنما يريد { : و هؤالء هم أهل البيت الذين قال اهللا سبحانه فيهم  

  .} البيت ويطهركم تطهرياً اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل

عليهم ( و ما أمجل بفتيان اإلسالم اليوم أن يقرأوا سرية أهل البيت  

  .فيقتدوا بأخالقهم و أدم وحبهم للخري والناس ) السالم 

 قبس من حياة أهل البيت – أعزائي الفتيان –وهذه السلسلة  

ضحيات و كيف عاشوا ، وما قاموا به من أعمال وت) عليهم السالم (

  .دين اهللا احلنيف . . يف سبيل اإلسالم 

أن تقدم هذه السلسلة هدية للفىت " أنصاريان " ويسعد مؤسسة  

   .املسلم يف كل مكان ، وهي تأمل أن تنال رضاه

  

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   



  امليالد 
هجرية يف ٢١٢ ذي احلجة سنة ١٥لد اإلمام علي اهلادي يف و 

  .املدينة املنورة 
، واإلمام اهلادي هو ) عليه السالم ( اإلمام حممد اجلواد : أبوه 

  .اإلمام العاشر من أئمة أهل البيت 
  " .مسانة " مغربية ؛ امرأة فاضلة تقية امسها : أمه 

ات فتصدى إىل اإلمامة  سنو٨استشهد أبوه مسموماً وله من العمر 
  .وهو يف هذه السن 

املرتضى ، اهلادي ، النقي ، : دعاه الناس بألقاب عديدة ؛ من بينها 
  .اهلادي والنقي : وأشهرها . العامل ، الفقيه ، املؤمتن ، الطيب 

 

  أخالق اإلمام 
عاش اإلمام حياته زاهداً عابداً ، يف حجرة خالية ليس فيها من 

سوى حصري ، يقضي وقته يف قراءة القرآن وتدبر متاع الدنيا شيء 
  .معانيه 



يستقبل الناس بوجه بشوش ، يعطف على فقريهم ويساعد 
  .حمتاجهم 

أرسل له اخلليفة املتوكل مبلغ ألف دينار ، فوزعها اإلمام بني 
  .الفقراء والبائسني 

ومرض املتوكل يوماً فحار األطباء يف عالجه ، فأرسلت أمه وزيره 
إىل اإلمام ، فوصف له دواًء سرعان من بأن أثره ، " فتح بن خاقان ال" 

وأدهش األطباء ، فبعثت أم املتوكل مبلغ ألف دينار هدية ، فوزعها 
  .اإلمام على احملتاجني 

 

  حكاية الفص 
على اإلمام وهو يرجتف خوفاً ، وبادر اإلمام " يونس النقّاش " دخل 

مثني ، " فص فريوز " قصر ومعه يا سيدي جاءين رجل من ال: قائالً 
وطلب مين أن أنقش عليه ، فانكسر أثناء العمل وأصبح نصفني ، 

  .وسريسل علي غداً وال آمن أن يبطش يب إذا عرف ذلك 
لن يصلك منه سوء ، بل سيصيبك خري من : فطمأنه اإلمام وقال 

  .ذلك بإذن اهللا 



  



لقد غيرت رأيي فلو : ويف اليوم التايل جاء حاجب اخلليفة قائالً 
  .شطرته نصفني ، وسأضاعف لك األجر 

حسناً ، : بالتفكري ، وقلبه يطري فرحاً وقال " النقاش " تظاهر 
  .سأجهد نفسي يف ذلك 
ش ومضى لشأنه ، فيما انطلق النقاش إىل مرتل شكر احلاجب النقا

  .اإلمام ليقدم له شكره 
  .لقد دعوت اهللا أن يريك خريه وحيميك من شره : وقال له اإلمام 

  

  املتوكل 
وجاء بعده الواثق ، وكانت مدة خالفته مخس " املعتصم " تويف 

  .سنني وتسعة اشهر 
ويف عهده انتشر ، " املتوكل " وجاء بعده إىل احلكم اخلليفةُ 

الفساد والظلم ، واتسع نفوذ األتراك يف احلكم حىت اصبحوا احلكام 
  .الفعليني ، وصارت اخلالفة لعبة يف أيديهم 



  



وشيعتهم أن ) عليهم السالم ( يت وبلغ حقد التوكل على أهل الب
ومنع املسلمني ) عليه السالم ( أمر بفتح النهر على قرب سيدنا احلسني 

  :من زيارته وقتل عدداً كثرياً من الزوار ؛ وإىل ذلك يشري الشاعر 
  قتل ابن بنت نبيها مظلوماً| تاهللا إن كانت أمية قد أتت 
  ك قربه مهدوماًفغدا لعـمر| فـلقد أتته بنو أبيه بـمثله 

  يف قتله ، فتتبعوه رمــيماً| أسفوا على أالّ يكونوا شاركوا 
كان املتوكل قد فرض رقابة شديدة على اإلمام يف املدينة املنورة ، 

  .وكان اجلواسيس ينقلون له مباشرة حركات اإلمام وأحاديثة 
خاف املتوكلُ بعد أن اصبح اإلمام شخصية مرموقة حمبوبة من قبل 

  .س ، فلقد كان يحسن إليهم ويقضي أكثر وقته يف املسجد الشريف النا
حيىي بن " أرسل املتوكل مبعوثاً خاصاً إلحضار اإلمام ، ودخل 

  .املدينة املنورة " هرمثة 
وانتشرت شائعات حول أهداف املتوكل ، واجتمع الناس حول 

  .حمل إقامة مبعوث املتوكل للتعبري عن قلقهم بشأن مصري اإلمام 
فجعلت اُطمِئنهم وأحلف هلم بأين : نفسه " حيىي بن هرمثة " يقول 

  .مل أؤمر فيه مبكروه 



  



عليه السالم ( كان املتوكل يفكّر يف طريقة للحطّ من مكانة اإلمام 
 فاقترح بعض مستشاريه أن يشوش على مسعة اإلمام اهلادي باالستفادة )

  .وكان سيئَ السرية منحرف األخالق " موسى " من أخيه 
ورحب املتوكل ذه الفكرة ، فأرسل وراء موسى ، وكان اإلمام 

إنّ اخلليفة قد أحضرك ليهتكك ويضع من : اهلادي قد حذر أخاه قائالً 
  .خي وال ترتكب حمظوراً قدرك فاتِق اهللا يا أ

ومل يصِغ موسى إىل نصيحة اإلمام ، وأصر على موقفه ، ويبدو أن 
  .املتوكل قد احتقره فلم يستقبله أبداً 

  

  كلمة حق أمام سلطان جائر 
ما " أبو العباس املربد " عاملاً كبرياً ، قال " ابن السكيت " كان 

  " .سكيت يف املنطق ابن ال" رأيت للبغداديني كتاباً أحسن من كتاب 
: " طلب املتوكل من ابن السكيت أن يشرف على تربية ولديه 

  ".املؤيد" و " املعتز 



  



سن أيهما احب إليك ؛ ابناي هذان أم احل: فسأله ذات يوم 
واهللا إن قنرباً خادم علي بن أيب طالب : واحلسني فقال العامل بشجاعة 

  .خري منك ومن ولديك 
فوجئ املتوكل جبواب ابن السكيت واستشاط غضباً وأمر جالوزته 

  .من األتراك أن يستلّوا لسانه من قفاه ؛ فمضى إىل ربه شهيداً 
لشهداء محزة سيد ا) : صلى اهللا عليه وآله ( لقد قال سيدنا حممد 

  .ورجل قال كلمة عند سلطان جائر 
 

  سياسة املتوكل 
كان املتوكل يتالعب بأموال املسلمني ، وكانت حياته كلها ترف 
وبذخ ، وقضى عمره يف السكر والعربدة واللهو ، ويبعثر املاليني ، فيما 

أما العلويون فقد كانوا . يعيش الناس يف حياة صعبة ، ويف فقر وبؤس 
الة من الفقر املدقع ، حمرومني من أبسط حقوقهم يف احلياة يعيشون ح

  .الكرمية 
إىل سامراء فوصلها مع ابنه ) عليه السالم ( استدعي اإلمام اهلادي 

وأُنزل يف إحدى اخليام حيث يرابط جيش املتوكل ) عليه السالم ( احلسن 
مبرتلة هناك ، ليكون حتت مراقبة جنوٍد غاية يف القسوة والشدة واجلهل 



، فقد كانوا أتراكا غالظاً ساعدت بيئتهم ) عليهم السالم ( أهل البيت 
  .وتربتهم يف تكوين شخصية ال تعرف غري طاعة امللوك واحلكام 

  

  حكايات
ة أي يف كليته حصى ، فنصحه كان ألحدهم ابن تصيبه احلصا

الطبيب باجلراحة ، وعندما أجريت العملية مات الصيب ، فالمه الناس 
  :وقالوا 

  .قد قتلت ولدك وأنت شريك يف دمه 
  .فاشتكى ذلك إىل اإلمام 

ليس عليك فيما فعلت شيء ، إمنا ) : عليه السالم ( فقال اهلادي 
  .التمست له الدواء وكان أجله يف ذلك 

له صيب وردة فأخذها وقبلها و وضعها على عينيه ، مث ناوهلا وقدم 
من تناول وردة أو رحيانة فقبلها ووضعها على : إىل أحد أصحابه وقال 

عينيه مث صلّى على حممد وآل حممد كتب اُهللا له من احلسنات مثل رمل 
  . وحما عنه من السيئات مثل ذلك ١"عاجل " 

                                     
 .صحراء .  ١
  



  



الذي أشرف على سفر اإلمام من املدينة " حيىي بن هرمثة " يروي 
كنا نسري والسماء صحو ، فأمر اإلمام أصحابه أن : إىل سامراء قائالً 

 ، فما هي يهيئوا ما يقيهم من املطر ن فتعجب بعضنا وضحك آخرون
إالّ دقائق حىت اكتظّت السماء بالغيوم وهطل املطر ، والتفت اإلمام إيلّ 

  :وقال 
لقد أنكرت ذلك مث ظننت أين أعلم الغيب وليس ذلك كما تظن ، 
ولكين نشأت يف البادية ، فأنا أعرف الرياح اليت يعقبها املطر ، وقد 

  .هبت ريح مشمت فيها رائحة املطر ، فتأهبت لذلك 
ر املتوكل يوماً عندما اُصيب بوعكة صحية أن يتصدق مبال كثري نذ

  .ومل يعين مقداره 
وملا أراد الوفاء بنذره اختلف الفقهاء يف حتديد املبلغ ، ومل ينتهوا 

عليه ( إىل نتيحة ، فأشار عليه البعض أن يسأل أبا احلسن علي اهلادي 
  ) .السالم 

 الكثري مثانون ، فسئل عن إنّ: وعندما سئل اإلمام عن الكثري قال 
لقد نصركم : " قال سبحانه وتعاىل : دليله على ذلك ، فأجاب اإلمام 

فكانت " املعارك اإلسالمية " فعددنا تلك املواطن " اهللا يف مواطن كثرية 
  .مثانني 



  اقتحام منزل اإلمام 
عليه ( بالرغم من اإلقامة اجلربية املفروضة على اإلمام اهلادي 

  . فإنه مل يسلم من الوشايات واالامات الباطلة )السالم 
فقد نقل أحدهم إىل املتوكل بأن اإلمام جيمع السالح واألموال 
للثورة ، فأمر املتوكل سعيد احلاجب أن يقتحم املرتل ليالً ويتأكّد من 

  .صحة األخبار 
وعندما اقتحم املرتل وجد اإلمام يف حجرة خالية متاماً إالّ من 

  .اإلمام يصلّي خبشوع حصري وكان 
  :وقد فتش املرتل بدقّة فلم يعثر على أي شيء فقال احلاجب معتذراً 

  .يا سيدي إين مأمور ومعذور 
  " .و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون : " فرد اإلمام حبزن 

  

  بركة السباع 
، وأن شباا ) عليه السالم ( ادعت امرأة أا زينب بنت علي 

مخيس سنة ، فأرسل املتوكل وراء رجال من بين طالب ، يتجدد كل 
  :فقالوا 



  



  .إن زينب ماتت يف تاريخ كذا وقد دفنت 
وزير " خاقان الفتح بن " غري أن املرأة بقيت على ادعائها ؛ فقال 

  ) .عليه السالم ( ال خيربك ذا إالّ ابن الرضا : املتوكل 
( فأرسل املتوكل وراء اإلمام اهلادي وسأله عن ذلك فقال اإلمام 

عالمة ، وهي ال ) عليه السالم ( إن يف ولد علي ) : عليه السالم 
تعرض هلم السباع بسوء ، فألقها إىل السباع فإن مل تعرض هلا فهي 

  .ة صادق
فأراد املتوكل امتحان ذلك باإلمام ، نزل اإلمام إىل بركة السباع 

  .بكلّ ثقة ، وكانت املفاجأة حيث ظلّت السباع تبصبص عند قدميه 
وهنا أمر املتوكل بإلقاء املرأة ، فصرخت مذعورة وتراجعت عن 

  .ادعائها 
 

   جملس املتوكل ف
، وانطلق يف حلظة سكر ، أمر املتوكل بإحضار اإلمام فوراً 

  .اجلالوزة واقتحموا الدار بقسوة ، واقتادوا اإلمام إىل قصر اخلالفة 



  



وقف اإلمام قريباً منه ، فناوله . كان املتوكل يشرب اخلمر ويعربد 
  . كأساً من اخلمر املتوكل

  .واهللا ما خامر حلمي و دمي : اعتذر اإلمام قائالً 
  .إذن أنشدين شعراً : فقال املتوكل 

  .أين لقليل الرواية للشعر : فاعتذر اإلمام وقال 
أصر املتوكل على موقفه ، فانطلق اإلمام يهزه بشعر مل يكن يتوقّعه 

  :أبداً 
  الرجال فما أغنتهم القللُغلب | باتوا على قلل األجبال حترسهم 
  فأُودعوا حفراً يا بئس ما نزلوا| واسترتلوا بعد عز من مـعاقلهم 
  أين األسرة والتيجان واحلُللُ| ناداهم صارخ من بعد ما قربوا 
  من دوا تضرب األستار والكُلَلُ| أين الوجوه اليت كانت منعمة 

  عليها الدود ينتقلُتلك الوجوه | فأفصح القرب عنهم حني ساءهلم 
فأصبحوا بعد طول األكل قد | قد طاملا أكلوا دهراُ وما شربوا 

  أُكلوا
ففارقوا الدور واألهلني | وطاملا عمروا دوراً لتـحصنهم 

  وانـتقلوا



فخلّفوها إىل األعداء | وطاملا كرتوا األموال وادخـروا 
  وارتـحلوا

جداث قد وساكنوها إىل األ| أضحت منازهلم قفراً معـطلـة 
  رحلوا

اية . إنّ اية كل شيء هو الفناء . . وكان الشعر مؤثراً جداً 
القصور والطواغيت والنفوذ الشرف وكل ما خيدع اإلنسان مصريه 

  .الزوال 
  .وهنا انفجر املتوكل باكياً وض إجالالً لإلمام وودعه باحترام 

  

  استشهاد اإلمام 
رات اليت حتوكها األطماع ، لقي املتوكل مصرعه يف إحدى املؤام

وجاء بعد ابنه املنتصر وقد حكم ستة اشهر فقط ، مث أعقبه خليفة آخر 
هو املستعني فحكم ثالث سنوات ، وتاله املعتز الذي عمل على اغتيال 

وله .  هجرية ٢٥٤اإلمام بالسم ، فمضى إىل ربه شهيداً ، وذلك سنة 
 سامراء قبة ذهبية تعانق  سنة ، ومرقده اليوم يف مدينة٤٢من العمر 

  .السماء و مزاراً للمسلمني 
  



  تالمذة اإلمام 
بالرغم من املراقبة الشديدة واملضايقات ، فقد كان لإلمام تالمذة 

  :ومريدون ، يتحملون الصعاب من أجل لقائه ، من بينهم 
وكان من كبار العلماء على جانب كبري : عبد العظيم احلسين  .١

متدحه اإلمام وأثىن عليه يف عديد من املناسبات ، من التقوى ، وقد ا
 جنوب طهران اليوم ، –تعرض ملطاردة احلكام فاختفى يف مدينة الري 

  .ومرقده اليوم مزار يؤمه املسلمون تربكاً 
( وكان من أصحاب اإلمام الرضا : احلسن بن سعيد األهوازي  .٢

اش يف الكوفة ع) . عليه السالم ( واإلمام اجلواد ) عليه السالم 
له ثالثون مؤلف يف الفقه . واألهواز وانتقل إىل قم حيث تويف هناك 

  .واآلداب واألخالق ، وكان من الثقات يف الرواية واحلديث 
فقيه كبري ومتكلم روى كثرياً : الفضل بن شاذان النيسابوري  .٣

أثىن عليه . من أحاديث اإلمام ، والزم ابنه اإلمام احلسن العسكري 
  .مام ونصح أهل خراسان بالرجوع إليه فيما يهمهم من املسائل اإل

  
  



  من كلماته املضيئة 
  .من أطاع اخلالق مل يباِل بسخط املخلوقني       ·
  .من هانت عليه نفسه فال تأمن شره       ·
  .من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه       ·
  .الغضب على من متلك لؤم       ·
  .خلري فاعله ، شر من الشر جالبه خري من ا      ·
  .العتاب خري من احلقد       ·
  .ال تطلب الوفاء ممن غدرت به : قال للمتوكل       ·

  

  أسئلة 
  كيف تنبأ اإلمام طول املطر ؟  .١
  ملاذا بكى املتوكل ؟  .٢
  ما هي نصيحة اإلمام ألخيه ؟  .٣
  
  



  هوية اإلمام 
  .علي : االسم 
  .اهلادي : اللقب 
  .أبو احلسن : الكنية 

  ) .عليه السالم ( اإلمام حممد اجلواد : اسم األب 
  . هجري ٢١٢: تاريخ الوالدة 

  . هجري ٢٥٤: تاريخ الشهادة 
  . سنة ٢٢: العمر 

  . العراق –سامراء : حمل الدفن 
 

   
  
   

  


