
 
1 

 

 داستان هایی از زندگی امام هادی)علیه السالم(

 ورودیه 

ه .ق، محله ای به نام صریا در اطراف مدینه، شاهد مییدد امیام ابلالح یل  لین الن ین       212نیمه ذی الحجه سال 

  .الهادی ) لیه ال دم( بلد. پدر ایشان، امام جلاد) لیه ال دم( و مادر ایشان، سمانه، کنیزی بات لا و با فضیلت بلد

کم، جانشییل ویلبن بیرای پیدر      ایام کلدکن امام در مدینه و در فراق پدر سپری شد و آن حضرت با وجلد سل

بلد. دستگاه حکلمت در آن سال ها چند بار امام جلاد)ع( را ملرد آزملن  لمن قرار داد و ایشان بیه شای یتگن   

 .در ایل آزملن آن هم در سل کلدکن دروشید

کیه   ه .ق، پس از شهادت پدر گرامن اش، بر م ند امامت نش ت، درحیالن  222امام هادی) لیه ال دم( در سال 

امیام هادی) لییه    .سیال بیلد   14سال و  مر شیریش    22در ایل هنگام هشت ساله بلد. مدت امامت آن حضرت 

در شهر سامرا به شهادت رسید. ولشای  باسن معاصر امام  بارت بلدنید از  معتمیم، بیرادر     251ال دم( در سال 

میاه(؛   6(؛ منتمر، پ ر متلکل )212-222(؛ متلکل، برادر واثق )222-222(؛ واثق، پ ر معتص)222-242مأملن )

(. امام هادی ) لیه ال دم( در زمیان  255-252( و معتز، پ ر دیگر متلکل )252-212م تعیل، پ ر ملی منتمر )

 ودفت متلکل م ملم شد و به شهادت رسید و در وانه ولد به واک سپرده شد.

 مبارزه سیاسی امام هادی )علیه السالم(
ال ّدم( و ولشایى که در زمان ایشان بلدند، آن کس که ظاهراً و باطناً پییروز  ل امام هادى ) لیهباالوره در نبرد بی

 .ى بیانات و اظهارات ما ملرد نظر باشدال ّدم( بلد؛ ایل باید در همهشد، حضرت هادى ) لیه

آوریل نشر آنهیا،  در زمان امامت آن بزرگلار ش  ولیشه، یکى پس از دیگرى، آمدند و به درک واصل شدند. 

ى کلتاهى مُرد. ایل ولشا غالباً با ذلیت مردنید؛ یکیى    بلد که حضرت را شهید کرد و ولدش هم به فاصله« معتز»

 باس تارومیار شیدند؛ بیه  کیس      اش و به همیل ترتیب بنىدست پ رش کشته شد، دیگرى به دست برادرزادهبه

روز وسیعت  هماال ّدم( و در آن شدت  مل روزبیه شیعه. شیعه در دوران حضرت هادى و حضرت   گرى ) لی

 .تر شدپیدا کرد؛ قلى

جا مزر ه داشتند ال ّدم( چهل و دو سال  مر کردند که بی ت سال  را در سامرا بلدند؛ آنحضرت هادى ) لیه

ن کردند. سامرا در واقع مثل یك پادگان بیلد و آن را معتمیم سیاوت تیا غدمیا     و در آن شهر کار و زندگى مى

کیه از ترک یتان و    -با ترکهاى ولدمان؛ ترکهاى آذربایجان و سایر ن اط اشتباه نشلد  -ترکِ نزدیك به ولد را 

ى مغلل تان و آسیاى شرقى آورده بلد، در سامرا نگه دارد. ایل  ده چیلن تیازه اسیدم    سمرقند و از همیل منط ه

شدند و آوردند. به همیل دلیل، مزاحم مردم مىر در نمىشناوتند و از اسدم سآورده بلدند، ائمه و مؤمنان را نمى

ى قابل تیلجهى از بزرگیان شییعه در زمیان     اوتدف پیدا کردند. در همیل شهر سامرا  ده -مردم بغداد -با  ربها 

ى آنهیا پییام امامیت را بیه     ال ّدم( جمع شدند و حضرت تلان ت آنهیا را اداره کنید و بیه وسییله    امام هادى ) لیه

 .برساند -نگارى و... با نامه -اسر دنیاى اسدم سرت



 
2 

 

ى اقطار دنیا را همیل  یده  هاى شیعه در قم، وراسان، رى، مدینه، یمل و در مناطق دوردست و در همهایل شبکه

ى روز تعداد افرادى را که مؤمل به ایل مکتب ه تند، زیادتر کنند. امام هادى همیه تلان تند رواج بدهند و روزبه

رغم آنها انجام داده است. حدیث معروفى ارها را در زیر برق شمشیر تیز و ولنریز همان ش  ولیشه و  لىایل ک

ى قابیل تیلجهى از   شیلد کیه  یده   ال ّدم( ه ت که از  بارت آن معللم مىى وفات حضرت هادى ) لیهدرباره

شیناوت،  شناوت؛ چلن اگر میى ا نمىاى که دستگاه ودفت هم آنها رگلنهشیعیان در سامرا جمع شده بلدند؛ به

وجیلد آورده بلدنید، دسیتگاه ودفیت     اى بیه ى قیلى کیرد؛ امیا اییل  یده چیلن شیبکه      شان را تارومیار میى  همه

 .تلان ت به آنها دسترسى پیدا کندنمى

گذاشیت؛ ییك روز از زنیدگى    به قدر سیالها اثیر میى    -ال ّدم( ائمه ) لیهم -یك روز  مجاهدت ایل بزرگلارها 

طلر حشی   گذاشت. ایل بزرگلاران دیل را همیلبارک اینها مثل جما تى که سالها کار کنند، در جامعه اثر مىم

کردند، واّلیا دینیى کیه در ر سی  متلکیل و معتیز و معتمیم و میأملن باشید و  لمیای  اش اصیى باشیند مثیل              

ه یكِ  لنى بلدند، اصدً نباید بماند؛ که  الم دستگاه بلدند، ولدشان از ف اق و فجار درجاکثم که با آنبلیحیى

ال ّیدم( نیه ف ی     شد. ایل مجاهدت و تدش ائمیه ) لییهم  شد؛ تمام مىباید همان روزها بکل کلكِ آن کنده مى

تشیع بلکه قرآن، اسدم و معارف دینى را حش  کرد؛ ایل است واصیت بندگان والص و م لص و اولیاى ویدا.  

تلان ت بعد از هزار و دوی ت، سیمد سال تازه زنیده شیلد و بییدارى    نداشت، نمىاگر اسدم ان انهاى کمرب ته 

 .رفتوجلد بیاید؛ باید یلاش یلاش از بیل مىاسدمى به

اگر اسدم ک انى را نداشت که بعد از پیغمبر ایل معارف  ظییم را در ذهیل تیاریش بشیرى و در تیاریش اسیدمى       

مانید، از معیارف چییزى    ماند؛ اگر هم مىشد و اصدً هیچ چیزش نمىم مىرفت؛ تمانهادینه کنند، باید از بیل مى

کیه  چیز باقى نمانیده اسیت. اییل   شان ت ریباً هیچماند؛ مثل م یحیت و یهلدیتى که حاال از معارف اصلىباقى نمى

سال بتلاند در قرآن سالم بماند، حدیث نبلى بماند، ایل همه احکام و معارف بماند و معارف اسدمى بعد از هزار 

ر س معارف بشرى ولدش را نشان دهد، کار طبیعى نبلد؛ کار غیرطبیعى بلد که با مجاهدت انجام گرفت. البتیه  

شدن هم ه ت، که اینها براى اییل بزرگلارهیا چییزى    رفتل و کشتهولردن، زنداندر راه ایل کار بزرگ، کتك

 .نبلد

وآلیه( تیا روز    لییه اللَیه از روز رحلت نبى مکرم اسدم )صیلّى  -وپنجاه سال امامت ى ما در طلل ایل دوی تائمه

ویلى زجر کشیدند، کشته شدند، مظللم واقیع شیدند و جیا     -وپنجاه سال است وفات حضرت   کرى، دوی ت

شان دلها و  لاطف را به ولد متلجه کرده است؛ امیا اییل مظللمهیا غلبیه     هم دارد برایشان گریه کنیم؛ مظللمیت

 .م طعى غلبه کردند، هم در مجملع و در طلل زمان کردند؛ هم

 از بیانات آیت اهلل وامنه ای
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 زیارت جامعه کبیره

زیارت جامعه کبیره، از ارزشمندتریل میراث شیعه است که از امام هادی) لیه ال دم( به یادگار مانده است. ایل 

دم( با ایل زیارت، شیعیان را آرام آرام برای امام  لن الن ن) لیه ال  .زیارت، یك دوره کامل امام شناسن است

دوره غیبت امام زمان) ج( آماده من کرد تا در آن دوران کیه امیام زمیان ویلد را م یت یم نمین بیننید، شیناوت         

  کاملن به ولن ودا پیدا کنند.

 نهی شدید امام هادی)علیه السالم( از هم نشینی با گمراهان
اصحاب برج ته امام رضا) لیه ال دم( و امام هادی) لیه ال دم( بلد. روزی امام ابلهاشم جعشری، از شاگردان و 

ابلهاشیم  « چرا تل را نزد  بدالرحمان بیل یع یلب مین بیینم     »هادی) لیه ال دم( او را دید و قاطعانه به او فرملد  

من گلید و ذات پاک   بدالرحمان درباره ودا س ل نادرست»امام فرملد   « بدالرحمان، داین مل است.»گشت  

ودا را به صلرت ج م و او را دارای نشانه های ج م تلصیف من کند؛ یا با او هم نشیل شل و ما را واگذار و یا 

او هرچه من ولاهد بگلید. به مل چه زیانن من رساند، وقتن که میل  »ابلهاشم گشت  « با ما باش و او را واگذار!

آیا نمن ترسن که  ذابن بر او فرود آید و آن  ذاب، تیل را  »ام پاسش داد  ام «  یده ای به گشتارش نداشته باشم 

 «نیز فراگیرد 

 دارو رسانی امام هادی)علیه السالم( به بیمار
ش من به نام زید بل  لن من گلید  به بیماری س تن مبتد شدم. شبانه برایم پزشك آوردند. پزشك به ولردن 

هنلز پزشك از وانه ام بیرون نرفته بلد که ویدمتکار امیام    .را پیدا نکردمداروین دستلر داد، ولن چنان داروین 

امیام هیادی ) لییه     :هادی) لیه ال دم( به وانه ام آمد. شیشه ای را که همان دارو در آن بلد، به مل داد و گشیت 

ا گرفتم و ویلردم  آن دارو ر« از همیل دارو در ایل چند روز استشاده کل.»ال دم( سدم من رساند و من فرماید  

 و سدمتن ولد را بازیافتم.

 کشاورزی امام هادی )علیه السالم(
 لن بل حمزه من گلید  امام هادی) لیه ال دم( را دیدم که در زمیل ولد مشغلل کار و کلش  است؛ به گلنه 

شما کیار  ای که قدم های مبارک  غرق در  رق شده بلد.  رض کردم  فدایت شلم! مردان کجایند که به جای 

ای  لن! آن که بهتر از مل و پدرم بیلد، در  »کنند و نگذارند شما زحمت کشید  امام هادی ) لیه ال دم(فرملد  

رسیلل ویدا) ( و امیرالمیؤمنیل  لین)ع( و همیه      » رض کردم  او کی ت  امیام فرمیلد    « زمیل ولد کار کرد.

 «.رسلالن و ان ان های شای ته است پدرانم با دست ولد کار من کردند. کار کردن، شیله پیامبران،

 پرهیز از بد گفتن به روزگار

رسییدم. آن روز بیر اثیر زمییل ویلردگن،       روزی به محضر امام هادی) لیه ال یدم( »ح ل بل م علد من گلید  

انگشتم ضربه دیده و شانه ام نیز آسیب دیده بلد. همچنیل در میان ازدحام جمعیت، لباس هایم پاره شده بلد و از 
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هر سل به تنگ آمده بلدم. بنابرایل، با  مبانیت گشتم  ای روزگار! ودا شر تل را از سر مل کلتاه کنید. ای روز،  

  جب روز بدی ه تن!

تل نیز با اینکه با ما رفت و آمد من کنن، اییل حیرف هیا را مین     »امام هادی) لیه ال دم( به مل رو کرد و فرملد  

میلال و  »با شنیدن ایل س ل، فهمیدم اشتباه کرده ام و گشتم  « هان من افکنن زنن و گناه ولد را بر گردن بن گنا

امام فرملد  سلگند به ودا! اییل دشینام هیا سیلدی بیه       .آقای مل! از درگاه ودا استغشار و طلب آمرزش من کنم

اهد کیرد.  حال شما نمن ب شد، بلکه وداوند به ایل دلیل که بن گناهن را سرزن  من کنید، شما را مجازات ول

گشتم  چرا میلالی میل! حضیرت فرمیلد      « مگر نمن دانن که پاداش و کیشر در دنیا و آورت به دست وداست 

 «.به چشم ای آقای مل! :گشتم« تکرار نکل و برای روزها دوالت و ن شن در حکم ودا قائل مشل!»

 

 پرسش و پاسخ

 کْثَمپاسخ امام هادی)علیه السالم( به پرسش های پیچیده یحیی بن اَ

یحین بل اَکْثَم، از دانشمندان برج ته درباری بلد که چند سؤال مشیکل را تنظییم کیرد و بیه واسیطه بیرادر امیام        

هادی) لیه ال دم(، برای آن حضرت فرستاد. امام پس از اینکه دریافت برادرش نمن تلاند به پرسی  هیا پاسیش    

  دهد، فرملد  جلاب پرس  ها را بنلیس!

سلره نمل، آن که  لمن از کتاب داشیت )یعنین وزییر سیلیمان بیه نیام آصیف(، بیه          12آیه پرس   بر اساس  .4

سلیمان گشت  مل ت ت بل یس را پی  از آنکه چشم بر هم نهن، نزد تل حاضر من کینم. سیؤال میل اییل اسیت.      

 مگر پیامبر ودا، حضرت سلیمان به  لم آصف نیازمند بلد 

آصف بلد و حضرت سلیمان از شناوت آنچیه آصیف مین شیناوت،     آن که  لمن از کتاب داشت، » پاسش امام 

ناتلان نبلد، بلکه من ولاست به امت ولد بشهماند حجت پس از مل آصف است و آن  لیم را سیلیمان، بیه امیر     

 «وداوند به آصف سپرده و آملوته بلد تا مردم درباره امامت و راهنماین های آصف، اوتدف نکنند.

یلسف پدر و مادرش را بر فراز ت یت بیرد و آنهیا و فرزنیدان  در     »سلره یلسف،  422پرس   بر اساس آیه  .2

 سؤال مل ایل است که چگلنه یع لب پیامبر و فرزندان  بر یلسف سجده کردند « برابرش به سجده افتادند.

، نیه  سجده یع لب و فرزندان  در برابر یلسف، برای اطا ت از ودا و اظهار محبت به یلسیف بیلد  » پاسش امام 

 «برای یلسف، چنان که سجده فرشتگان بر آ دم، برای آدم نبلد، بلکه اطا ت از ودا و اظهار  دقه به آدم بلد.

ل مان چی ت و در کجا قرار دارد  در ایل آیه وداونید   22)هشت دریا( در آیه « سَبْعةُ اَبْحُرْ»پرس   منظلر از  .2

لد و دریا برای آن مرکیب گیردد و هشیت درییا بیه آن افیزوده       و اگر همه دروتان روی زمیل قلم ش»من فرماید  

 «شلد، همه تمام من شلد، ولن کلمات ودا پایان نمن گیرد.
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هشت دریا  بارت است از  چشمه کبریت؛ چشمه لَمییل؛ چشیمه برهیلت؛ چشیمه طبرییه؛ آب گیرم       » :پاسش امام

شمه بحرون. کلمات پایان ناپذیر ودا میا  ماسنبدان )محلن در ولزستان(؛ آب گرم آفری یه، معروف به ل ان و چ

 «ه تیم که فضایلمان بیرون از مرز درک است.

هرچه دل ب لاهد و چشم از آن لیذت بیرد،   »زورف در وصف بهشت من فرماید   24پرس   وداوند در آیه  .1

 «در بهشت ملجلد است. پس چرا وداوند آدم را که تنها، گندم ولرد،  ذاب و کیشر کرد 

آن دروتن که وداوند بر آدم و هم رش نهن کرده بلد، دروت ح د بلد ]که بیه اسیتعاره درویت     » پاسش امام

نامیده شده است[. وداوند به آنها سشارش کرده بلد که به چشم ح د، بر ک انن کیه ویدا بیر م للقیات دیگیر      

 «داشت.برتری شان داده است، ننگرند. آدم فراملش کرد و بر آنها ح د بُرد و  زم و تممیمن ن

پرس   چرا نماز صبح باید بلند ولانده شلد، با اینکه از نمازهای روزانه است و بلند ولانیدن بیرای نمازهیای     .5

 شبانه است 

بلند ولاندن نماز صبح برای آن است که پیامبر اکرم) ( وقتن آن را من ولانید کیه هیلا تارییك     » :پاسش امام

 «.تبلد. ازایل رو، در حکم قرائت های شبانه اس

 چند حدیث نورانی از امام هادی )علیه السالم(
 ام.اگر بگلیم  هر کس ت یه را ترک کند، مانند ک ن است که نماز را ترک کرده، هر آینه راست گشته 

 .244،  46وسائل الشیعه، ج

      امام هادی)ع( به ک ن که در ستای  از ایشان افراط کرده بلد، فرملدند  از اییل کیار ویلدداری کیل؛

آورد هنگامن که در نزد برادر مؤمنت ملرد ا تماد و وثیلق ه یتن،   زیرا تملّق ب یار، بدگمانن به بار من

 از تملق او دست بردار و ح ل نیت نشان بده. 

 .2۹5،  22بحاراالنلار، ج

 ش من کیه میدت  میرش سین سیال م یّدر شیده باشید، امیا بیه ویاطر صیله رحیم و پیلنید بیا                 چه ب ا

سیال م یدر   22سال برساند، و چه ب ا ک ن کیه میدت  میرش    22ولیشاوندان ، وداوند  مرش را به 

 شده باشد، ولن به سبب آزردن ولیشاوندان و قطع رحم ، وداوند  مرش را به سه سال برساند.

 422،  24بحاراالنلار، ج


