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 :الميالد 

 هجريــة فــي المدينــة 212 ذي الحجــة ســنة 15ُولــد اإلمــام علــي الهــادي فــي 

 .المنورة 

عاشـر  ، واإلمام الهـادي هـو اإلمـام ال        ) عليه السالم   ( اإلمام محمد الجواد    : أبوه  

 .من أئمة أهل البيت 

 " .سمانة " مغربية ؛ امرأة فاضلة تقية اسمها : أمه 

 سنوات فتصّدى إلـى اإلمامـة وهـو فـي           8استشهد أبوه مسمومًا وله من العمر       

 .هذه السن 

المرتضـى ، الهـادي ، النقـي ، العـالم ،            : دعاه الناس بألقاب عديدة ؛ مـن بينهـا          

 .الهادي والنقي : هرها وأش. الفقيه ، المؤتمن ، الطيب 

 

 :أخالق اإلمام 

عاش اإلمام حياته زاهدًا عابـدًا ، فـي حجـرة خاليـة لـيس فيهـا مـن متـاع الـدنيا             

 .شيء سوى حصير ، يقضي وقته في قراءة القرآن وتدّبر معانيه 

 .يستقبل الناس بوجه بشوش ، يعطف على فقيرهم ويساعد محتاجهم 

 .م بين الفقراء والبائسينف دينار ، فوزعها اإلماأرسل له الخليفة المتوآل مبلغ أل
 

الفـتح بـن    " ومرض المتوآل يومًا فحار األطباء في عالجـه ، فأرسـلت أمـُه وزيـَره                

إلى اإلمام ، فوصف له دواًء سرعان من بأن أثره ، وأدهـش األطبـاء ، فبعثـت أم                   " خاقان  

 .ين المتوآل مبلغ ألف دينار هدية ، فوزعها اإلمام على المحتاج

 

 :حكاية الفص 

يـا  : على اإلمام وهـو يرتجـف خوفـًا ، وبـادر اإلمـاَم قـائًال                " يونس النّقاش   " دخل  

ثمين ، وطلب مني أن أنقش عليـه ،         " فّص فيروز   " سيدي جاءني رجل من القصر ومعه       

فانكسر أثناء العمل وأصبح نصفين ، وسيرسل علّي غدًا وال آمن أن يبطش بي إذا عرف                

 .ذلك 
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 .لن يصلك منه سوء ، بل سيصيبك خير من ذلك بإذن اهللا : فطمأنه اإلمام وقال 

لقد غّيرت رأيي فلو شطرته نصفين      : وفي اليوم التالي جاء حاجب الخليفة قائًال        

 .أضاعف لك األجر ، وس

حسـنًا ، سـأجهد نفسـي       : بالتفكير ، وقلبه يطير فرحـًا وقـال         " النقاش  " تظاهر  

 .في ذلك 

شكر الحاجُب النقاَش ومضى لشـأنه ، فيمـا انطلـق النقـاش إلـى منـزل اإلمـام                   

 .ليقدم له شكره 

 .لقد دعوت اهللا أن يريك خيره ويحميك من شّره : وقال له اإلمام 

 

 :المتوآل 

وجاء بعده الواثق ، وآانت مّدة خالفته خمس سنين وتسـعة           " المعتصم   " توفي

 .اشهر 
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، وفي عهده انتشر الفساد والظلـم ،  " المتوآل " وجاء بعده إلى الحكم الخليفُة     

واتسع نفوذ األتراك في الحكم حتى اصبحوا الحكام الفعليين ، وصارت الخالفة لعبة فـي      

 .أيديهم 

وشـيعتهم أن أمـر بفـتح       ) علـيهم السـالم     ( وبلغ حقد التوآل على أهـل البيـت         

ومَنع المسلمين من زيارته وقَتـل عـددًا        ) عليه السالم   ( النهر على قبر سيدنا الحسين      

 :إلى ذلك يشير الشاعر آثيرًا من الزّوار ؛ و

 قتل ابن بنت نبيها مظلومًا| تاهللا إن آانت أمية قد أتت 

 فغدا لعـمرك قبره مهدومًا| فـلقد أتته بنو أبيه بـمثله 

 في قتله ، فتتّبعوه رمــيمًا| أسفوا على أّال يكونوا شارآوا 

ن آان المتوآل قد فَرض رقابـة شـديدة علـى اإلمـام فـي المدينـة المنـورة ، وآـا                    

 .الجواسيس ينقلون له مباشرة حرآات اإلمام وأحاديثة 

 

خاف المتوآُل بعد أن اصبح اإلمـام شخصـية مرموقـة محبوبـة مـن قبـل النـاس ،                   

 .أآثر وقته في المسجد الشريف فلقد آان ُيحسن إليهم ويقضي 

المدينـة  " يحيى بن هرثمـة     " أرسل المتوآل مبعوثًا خاصًا إلحضار اإلمام ، ودخل         

 .المنورة 

وانتشرت شائعات حول أهداف المتوآل ، واجتمع الناس حول محل إقامة مبعوث            

 .المتوآل للتعبير عن قلقهم بشأن مصير اإلمام 

جعلت ُاطمِئنهم وأحلف لهـم بـأني لـم أؤمـر          ف: نفسه  " يحيى بن هرثمة    " يقول  

 .فيه بمكروه 
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فـاقترح  ) عليـه السـالم     ( آان المتوآل يفّكر في طريقة للحّط مـن مكانـة اإلمـام             

موسـى  " بعض مستشاريه أن يشوش على سمعة اإلمام الهادي باالستفادة من أخيه           

 .وآان سيَئ السيرة منحرَف األخالق " 

فأرسل وراء موسى ، وآان اإلمام الهادي قـد حـذر           ورحب المتوآل بهذه الفكرة ،      

إّن الخليفة قد أحضرك ليهتكك ويضع من قدرك فاّتِق اهللا يـا أخـي وال ترتكـب                 : أخاه قائًال   

 .محظورًا 

ولم يصِغ موسى إلى نصيحة اإلمام ، وأصّر على موقفه ، ويبـدو أن المتوآـل قـد                  

 .احتقره فلم يستقبله أبدًا 

 

 :جائر آلمة حق أمام سلطان 

ما رأيت للبغـداديين    " أبو العباس المبّرد    " عالمًا آبيرًا ، قال     " ابن السكيت   " آان  

 " .ابن السكيت في المنطق " آتابًا أحسن من آتاب 

 

 

" و " المعتـز  : " ل مـن ابـن السـكيت أن يشـرف علـى تربيـة ولديـه           طلب المتوآ 

 ".المؤيد

أيهمـا احـب إليـك ؛ ابنـاي هـذان أم الحسـن والحسـين فقـال                  : فسأله ذات يوم    

 .واهللا إن قنبرًا خادم علي بن أبي طالب خير منك ومن ولديك : العالم بشجاعة 

وزته من األتراك أن    فوجئ المتوآل بجواب ابن السكيت واستشاط غضبًا وأمر جال        

 .يستّلوا لسانه من قفاه ؛ فمضى إلى رّبه شهيدًا 

سيد الشهداء حمزة ورجـل قـال       ) : صلى اهللا عليه وآله     ( لقد قال سيدنا محمد     

 .آلمة عند سلطان جائر 
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 :سياسة المتوآل 

آان المتوآل يتالعب بأموال المسلمين ، وآانت حياته آلها تـرف وبـذخ ، وقضـى         

لسكر والعربدة واللهو ، ويبعثر الماليين ، فيما يعيش الناس في حياة صعبة ،              عمره في ا  

أما العلويون فقد آانوا يعيشون حالة من الفقر المدقع ، محرومين مـن             . وفي فقر وبؤس    

 .أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة 

( إلى سامّراء فوصلها مع ابنه الحسن       ) عليه السالم   ( اسُتدعي اإلمام الهادي    

وُأنزل في إحدى الخيام حيث يرابط جيش المتوآـل هنـاك ، ليكـون تحـت            ) عليه السالم   

، ) علـيهم السـالم     ( مراقبة جنوٍد غاية في القسوة والشّدة والجهل بمنزلة أهل البيـت            

فقد آانوا أتراآا غالظًا ساعدت بيئتهم وتربتهم في تكوين شخصـية ال تعـرف غيـر طاعـة                  

 .الملوك والحكام 

 

 :حكايات 

آان ألحدهم ابٌن تصيبه الحصاة أي في آليته حصى ، فنصحه الطبيب بالجراحـة              

 :، وعندما أجريت العملية مات الصبي ، فالمه الناس وقالوا 

 .قد قتلت ولدك وأنت شريك في دمه 

 

 .فاشتكى ذلك إلى اإلمام 

ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنما التمست له         ) : عليه السالم   ( فقال الهادي   

 .الدواء وآان أجله في ذلك 
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وقّدم له صبٌي وردة فأخذها وقّبلها و وضـعها علـى عينيـه ، ثـم ناولهـا إلـى أحـد                    

 علـى عينيـه ثـم صـّلى علـى          مـن تنـاول وردة أو ريحانـة فقبلهـا ووضـعها           : أصحابه وقال   

 ومحــا عنــه مــن ]1["عــالج " محمــد وآل محمــد آتــب اُهللا لــه مــن الحســنات مثــل رمــل  

 .السيئات مثل ذلك 

الـذي أشـرف علـى سـفر اإلمـام مـن المدينـة إلـى                " يحيى بـن هرثمـة      " يروي  

آنا نسير والسماء صحو ، فـأمر اإلمـام أصـحابه أن يهّيئـوا مـا يقـيهم مـن                    : سامّراء قائًال   

المطر ن فتعجب بعضنا وضحك آخرون ، فما هي إّال دقائق حتى اآتّظت السماء بـالغيوم                

 :ال وهطل المطر ، والتفت اإلمام إلّي وق

لقد أنكرت ذلك ثم ظننت أني أعلم الغيب وليس ذلك آما تظن ، ولكنـي نشـأت                 

في البادية ، فأنا أعرف الرياح التي يعقبها المطر ، وقـد هّبـت ريـح شـممت فيهـا رائحـة                      

 .المطر ، فتأهبت لذلك 

نذر المتوآل يومًا عندما ُاصـيب بوعكـة صـحية أن يتصـّدق بمـال آثيـر ولـم يعـّين                     

 .مقداره 

ا أراد الوفاء بنذره اختلف الفقهاء في تحديد المبلغ ، ولم ينتهـوا إلـى نتيحـة ،       ولم

 ) .عليه السالم ( فأشار عليه البعض أن يسأل أبا الحسن علي الهادي 

إّن الكثير ثمانون ، فسـئل عـن دليلـه علـى            : وعندما سئل اإلمام عن الكثير قال       

فعددنا " د نصرآم اهللا في مواطن آثيرة       لق: " قال سبحانه وتعالى    : ذلك ، فأجاب اإلمام     

 .فكانت ثمانين " المعارك اإلسالمية " تلك المواطن 

 

 :اقتحام منزل اإلمام 

فإنـه  ) عليـه السـالم   ( بالرغم من اإلقامة الجبرية المفروضة على اإلمام الهادي      

 .لم يسلم من الوشايات واالتهامات الباطلة 
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إلمـام يجمـع السـالح واألمـوال للثـورة ، فـأمر       فقد نقل أحدهم إلى المتوآل بأن ا   

 .المتوآل سعيد الحاجب أن يقتحم المنزل ليًال ويتأّآد من صحة األخبار 

وعندما اقتحم المنزل وجـد اإلمـام فـي حجـرة خاليـة تمامـًا إّال مـن حصـير وآـان                      

 .اإلمام يصّلي بخشوع 

 :ذرًا وقد فّتش المنزل بدّقة فلم يعثر على أي شيء فقال الحاجب معت

 .يا سيدي إني مأمور ومعذور 

 " .و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون : " فرّد اإلمام بحزن 

 

 :برآة السباع 

، وأن شـبابها يتجـدد آــل   ) عليـه الســالم  ( اّدعـت امـرأة أنهـا زينــب بنـت علـي      

 :خميس سنة ، فأرسل المتوآل وراء رجال من بني طالب ، فقالوا 

 .يخ آذا وقد دفنت إن زينب ماتت في تار

ال : وزيـر المتوآـل   " الفـتح بـن خاقـان      " غير أن المرأة بقيت على اّدعائها ؛ فقال         

 ) .عليه السالم ( يخبرك بهذا إّال ابن الرضا 

) عليه السالم   ( فأرسل المتوآل وراء اإلمام الهادي وسأله عن ذلك فقال اإلمام           

ال تعرض لهم السباع بسـوء ، فألقهـا         عالمة ، وهي    ) عليه السالم   ( إن في ولد علي     : 

 .إلى السباع فإن لم تعرض لها فهي صادقة 

فأراد المتوآل امتحان ذلـك باإلمـام ، نـزل اإلمـام إلـى برآـة السـباع بكـّل ثقـة ،                       

 .وآانت المفاجأة حيث ظّلت السباع تبصبص عند قدميه 

 .ها وهنا أمر المتوآل بإلقاء المرأة ، فصرخت مذعورة وتراجعت عن ادعائ

 

 :في مجلس المتوآل 

في لحظة سكر ، أمر المتوآل بإحضار اإلمـام فـورًا ، وانطلـق الجـالوزة واقتحمـوا                  

 .الدار بقسوة ، واقتادوا اإلمام إلى قصر الخالفة 
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وقف اإلمام قريبًا منه ، فناوله المتوآل آأسـًا         . آان المتوآل يشرب الخمر ويعربد      

 .من الخمر 

 .واهللا ما خامر لحمي و دمي : اعتذر اإلمام قائًال 

 .إذن أنشدني شعرًا : فقال المتوآل 

 .أني لقليل الرواية للشعر : فاعتذر اإلمام وقال 

 : يهّزه بشعر لم يكن يتوّقعه أبدًا أصّر المتوآل على موقفه ، فانطلق اإلمام

 غلب الرجال فما أغنتهم القلُل| باتوا على قلل األجبال تحرسهم 

 فُأودعوا حفرًا يا بئس ما نزلوا| واستنزلوا بعد عزٍّ من مـعاقلهم 

 أين األسّرة والتيجان والُحلُل| ناداهم صارٌخ من بعد ما قبروا 

 ها ُتضرب األستار والُكَلُلمن دون| أين الوجوه التي آانت منّعمة 

 تلك الوجوُه عليها الدود ينتقُل| فأفصح القبُر عنهم حين ساءلهم 

 فأصبحوا بعد طول األآل قد ُأآلوا| قد طالما أآلوا دهرُا وما شربوا 

 ففارقوا الدور واألهلين وانـتقلوا| وطالما عّمروا دورًا لتـحصنهم 

 وها إلى األعداء وارتـحلوافخّلف| وطالما آنزوا األموال واّدخـروا 

 وساآنوها إلى األجداث قد رحلوا| أضحت منازلهم قفرًا معـطلـة 

ــدًا    ــؤثرًا ج ــان الشــعر م ــاء   . . وآ ــو الفن ــل شــيء ه ــة آ ــة القصــور  . إّن نهاي نهاي

 .والطواغيت والنفوذ الشرف وآل ما يخدع اإلنسان مصيره الزوال 

 ام وودَّعه باحترام إجالًال لإلموهنا انفجر المتوآل باآيًا ونهض 
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 :استشهاد اإلمام 

لقي المتوآل مصرعه في إحدى المؤامرات التي تحوآها األطماع ، وجاء بعد ابنه             

المنتصر وقد حكم ستة اشهر فقط ، ثم أعقبه خليفـة آخـر هـو المسـتعين فحكـم ثـالث             

دًا ،  سنوات ، وتاله المعتّز الذي عمل على اغتيال اإلمام بالسم ، فمضى إلى رّبه شـهي               

 سنة ، ومرقده اليوم في مدينة سـامراء قبـة           42وله من العمر    .  هجرية   254وذلك سنة   

 .ذهبية تعانق السماء و مزارًا للمسلمين 

 

 :تالمذة اإلمام 

بالرغم من المراقبة الشديدة والمضـايقات ، فقـد آـان لإلمـام تالمـذة ومريـدون ،              

 :يتحّملون الصعاب من أجل لقائه ، من بينهم 

وآان من آبار العلماء على جانب آبير من التقوى         : بد العظيم الحسني    ع. 1

، وقــد امتدحــه اإلمــام وأثنــى عليــه فــي عديــد مــن المناســبات ، تعــرض 

 جنوب طهران اليوم ، ومرقـده   –لمطاردة الحكام فاختفى في مدينة الري       

 .اليوم مزار يؤمه المسلمون تبّرآًا 

عليــه ( ن أصــحاب اإلمــام الرضــا وآــان مــ: الحســن بــن ســعيد األهــوازي . 2

عـاش فـي الكوفـة واألهـواز        ) . عليـه السـالم     ( واإلمام الجواد   ) السالم  

لـه ثالثـون مؤلـف فـي الفقـه واآلداب           . وانتقل إلى قم حيث توفي هنـاك        

 .واألخالق ، وآان من الثقات في الرواية والحديث 

يرًا من أحاديـث    فقيه آبير ومتكلم روى آث    : الفضل بن شاذان النيسابوري     . 3

أثنـى عليـه اإلمـام ونصـح     . اإلمام ، والزم ابنه اإلمام الحسـن العسـكري     

 .أهل خراسان بالرجوع إليه فيما يهّمهم من المسائل 

 

 :من آلماته المضيئة 

 . من أطاع الخالق لم يباِل بسخط المخلوقين      ·

 . من هانت عليه نفسه فال تأمن شّره      ·

 .نفسه آثر الساخطون عليه  من رضي عن      ·

 . الغضب على من تملك لؤم      ·

 . خير من الخير فاعله ، شّر من الشّر جالبه      ·
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 . العتاب خير من الحقد      ·

 .ال تطلب الوفاء ممن غدرت به :  قال للمتوآل      ·

 

 :أسئلة 

  آيف تنّبأ اإلمام بهطول المطر ؟ .1

  لماذا بكى المتوآل ؟ .2

 ما هي نصيحة اإلمام ألخيه ؟  .3

 

 :هوية اإلمام 

 .علي : االسم 

 .الهادي : اللقب 

 .أبو الحسن : الكنية 

 ) .عليه السالم ( اإلمام محمد الجواد : اسم األب 

 . هجري 212: تاريخ الوالدة 

 . هجري 254: تاريخ الشهادة 

 . سنة 22: العمر 

 . العراق –سامراء : محل الدفن 
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