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’ 
:إسم األم

:ألقابه
:الكنية

:والدته المباركة
:شهادته

:مكان الدفن

اهلوّيةبطاقة
اإلمام الهادي ×  
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× ســيرة اإلمام الهادي

O ظروف إمامته  × :

العمر  من  وله  الإمامة  �سوؤون  الهادي  ×  الإمام  ت�سّلم 
حوايل �ست �سنوات. وقد وردت اأحاديث كثرية توؤكد على 
الواحد  باإ�سناده عن عبد  اإمامته، منها ما رواه ال�سدوق 
بن حممد العبدو�ص العطارة، قال: حدثنا علي بن حممد 
بن  حممد  جعفر  اأبا  �سمعت  قال:  الني�سابوري،  قتيبة  بن 
علي الر�سا ’ يقول: »اإّن الإمام بعدي ابني علّي، اأمره 

اأمري، قوله قويل، وطاعته طاعتي«...1

O اإلمام  ×  والسلطة:

�سهدت الدولة العبا�سية يف تلك احلقبة  نوعًا من ال�سعف والوهن ال�سيا�سي والإداري وت�سّلط الأتراك، 
ما �سمح بالتحرك الوا�سع للإمام الهادي × . 

ولكن الأمور تغرّيت يف عهد املتوكل العبا�سي الذي كان يحقد حقدًا �سديدًا على اأهل البيت &. 
حيُث ا�ستعمل اأحد اأعوانه يف املدينة وهو عبد اهلل بن حممد، الذي كان يتحنّي الفر�ص للإ�ساءة اىل 

الإمام × واأذيته ب�ستى الطرق. 

فاأر�سل الإمام × اإىل املتوكل ر�سالة يبدي فيها تظلمه وافرتاء عبد اهلل عليه. 

فما كان من املتوكل اإل اأن اأر�سل اإىل الإمام ر�سالة يدعوه فيها اإىل القدوم اإىل �سامراء واعدًا اإياه 
بتكرميه وتعظيمه. 

واأر�سل بطلبه  اأحد اأعوانه »يحيى بن هرثمة«. لكّن املتوكل اأراد من وراء هذا الإجراء ف�سل الإمام 
× عن قاعدته ال�سعبية الوا�سعة واملوالية، وو�سعه حتت املراقبة امل�سّددة.  

لذلك اأُكره على مغادرة املدينة واحل�سور اإىل �سامراء ب�سحبة اأفراد عائلته، حيث خ�سع × للإقامة 
اجلربية ع�سرين عامًا وعّدة اأ�سهر. 

ولكن �سيا�سة العبا�سيني مل تثمر �سيئًا بل كانت ترفع من مكانة الإمام × ومقامه، حتى اأنه × 
ا�ستطاع بذلك اأن يك�سب ولء عدد من حا�سية املتوكل. 

واأمام هذا الواقع قّرر املتوّكل التخل�ص من الإمام × ف�سجنه مقدمة لقتله. 
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دليل برامج وأنشطة المناسبات اإلسالمية

× بهلك الطاغية  ولكن الأتراك هاجموا ق�سره وقتلوه �سر قتلة. ومل تنتِه حمنة الإمام الهادي  
املتوكل، فقد بقي حتت مراقبة ال�سلطة باعتباره مو�سع تقدير الأمة وتقدي�سها.

O مناظراته وعلمه  × :

كان الإمام الهادي × اأعلم اأهل زمانه، وقد مار�ص دوره الر�سايل يف تعليم النا�ص وتوعيتهم حاذيًا 
حذو اآبائه الأطهار ×. فكان النا�ص ي�ساألونه خمتلف امل�سائل فيجيبهم عنها. 

علومه  لينهلوا من  والفقهاء  العلماء  العديد من  اإليه  فتوافد  له،  النبوي مدر�سة  امل�سجد  اتخذ  وقد 
ومعارفه. 

وقد ُنقل عنه× الكثري من الآراء الفقهية والعقائدية والكلمية والفل�سفية من خلل اأ�سئلة اأ�سحابه، 
واإجاباته يف املناظرات التي كانت تقام مع امل�سّككني وامللحدين. 

وبذلك احتّل × مكانة مرموقة يف قلوب النا�ص ما اأزعج ال�سلطة العبا�سية فاأخذوا 
يّتبعون اأخباره، ويحيطونه بالرقابة امل�سددة. 

O  وصاياه  ×  في التعامل مع الصوفّية:

عن حممد بن احل�سن بن اأبي اخلطاب اأنه قال: كنت مع الإمام الهادي  × يف 
م�سجد املدينة اإذ جاءت جماعة وفيهم اأبو ها�سم اجلعفري، وكان متكلمًا بارعًا 
×، ثم دخلت من بعدهم ثلَّة من ال�سوفيَّة،  و�ساحب مكانة رفيعة عند الإمام 

لوا حلقة وبداأوا بالتهليل. فقال الإمام الهادي × :  فاعتزلوا جانبًا، و�سكَّ

الزهد  احرتفوا  الدين،  دعائم  وماِحُقو  ال�سيطان،  اأولياء  فهم  بهوؤلء  تغرّتوا  »ل 
للراحة، وتهّجدوا لإيقاع النا�ص يف الأغلل. 

ومل يتهلل هوؤلء �سوى خلداع النا�ص ومل يقت�سدوا يف املاأكل �سوى لإغوائهم وبث 
الفرقة بينهم، فاأورادهم الرق�ص، واأذكارهم الرتّن، مل يّتبعهم اإلَّ ال�سفهاء، ومل 
اإلَّ  احلقيقة  يف  يزر  مل  ميتًا  اأو  حيًا  اأحدهم  زار  ومن  احلمقى.  �سوى  بهم  يلحق 

ال�سيطان، ومن اأعانهم فما اأعان اإلَّ يزيد ومعاوية واأبا �سفيان«.

O  شهادته  × :

ارحتل الإمام الهادي × اإىل جوار ربه �سهيدًا م�سمومًا على يد املعتز العبا�سي، 
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× ســيرة اإلمام الهادي

وكان له من العمر اأربعون عامًا، وقد دفن × يف بيته  يف �سامراء. 

الإمام  وقام  الطاهرة،  جنازته  لت�سييع  والأمراء  الأ�سراف  جميع  ح�سر   × الإمام  ا�ست�سهد  وملّا 
الع�سكري × بتجهيزه ودفنه يف احلجرة التي كانت حمًل لعبادته. 

O من مواعظه  × :

- »الدنيا �سوق، ربح فيها قوم، وخ�سر اآخرون«2.

- »من ر�سي عن نف�سه، كرث ال�ساخطون عليه«3.

ومن  املخلوقني.  ب�سخط  يبال  اخلالق مل  اأطاع  ومن  ُيطاع.  اهلل  اأطاع  ومن  ُيّتقى.  اهلل  اتقى  »من   -
اأ�سخط اخلالق فليوقن اأن يحل به �سخط املخلوقني«4. 

- »اإن اهلل ل يو�سف اإل مبا و�سف به نف�سه، واأّنى يو�سف الذي تعجز احلوا�ص اأن تدركه والأوهام اأن 
تناله واخلطرات اأن حتده والب�سار عن الحاطة به«5. 

اأن يطفئ نور حقه  ال�سفيه يكاد  واإن املحق  اأن يعفى على ظلمه بحلمه.  »اإّن الظامل احلامل يكاد   -
ب�سفهه«6. 

- »من هانت عليه نف�سه فل تاأمن �سره«7. 

- »ل تعاِد اأحدًا حتى تعرف الذي بينه وبني اهلّل تعاىل، فاإن كان حم�سنًا فاإنه ل ي�سلمه اإليك، واإن كان 
م�سيئًا فاإن علمك به يكفيه فل تعاده«8.

- »ل تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندموا، ول يطولن عليكم الأمد فتق�سو قلوبكم، وارحموا �سعفاءكم، 
واطلبوا من اهلّل الرحمة بالرحمة فيهم«9.

- »ل تكن وليًا هلّل تعاىل يف العلنية، عدوًا له يف ال�سر«10.

وثواب  �سببا  الآخرة  لثواب  الدنيا  بلوى  وجعل  دار عقبى  والآخرة  بلوى  دار  الدنيا  اهلل جعل  »ان   -
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الآخرة من بلوى الدنيا عو�سا« 11.

الغمط واجلهل  اإىل  داع  العلم  والعجب �سارف عن طلب  املقت  - »احل�سد ماحي احل�سنات جالب 
ال�سفهاء و�سناعة اجلهال والعقوق يعقب  اأذمُّ الأخلق والطمع �سجية �سيئة والهزء فكاهة  والبخل 

القلة ويوؤدي اإىل الِذّلة«12.

- »امِلراُء ُيف�سد ال�سداقة القدمية ويحل العقدة الوثيقة واأقل ما فيه ان يكون فيه املغالبة، واملغالبة 
اأ�سا�ص اأ�سباب القطيعة«13.

- »خرٌي من اخلري فاعُله، واأجمل من اجلميل قائُله، واأرجح من العلم حامُله، و�سرٌّ من ال�سر جالُبه، 
واأهول من الهول راكبه«14.

- »اإذا كان زماٌن العدُل فيه اأغلُب من اجلور فحراٌم اأن يظن اأحٌد باأحد �سوًء حتى يعلم ذلك منه، واإذا 
كان زماٌن اجلوُر اأغلُب فيه من العدل فلي�ص لأحد اأن يظن باأحد خريًا ما مل يعلم ذلك منه«15. 

O قّصته  ×  مع المتوكل العباسي:

وقد  با�ستمرار،  ويوؤذيه  ي�سّيق عليه  ×، فكان  الإمام  النا�ص حول  التفاف  املتوكل يخاف من  كان 
اأ�سكن الإمام × يف منطقة الع�سكر لرياقب حتركاته × عن قرب.  

وقد و�سى بع�ص جماعته اإليه اأّن يف منزل الإمام × كتبًا و�سلحًا من �سيعته من اأهل قم، واأنه × 
عازم على الوثوب بالدولة. 

فبعث اإليه جماعة من الأتراك. وهجموا على داره ليًل، لكّنهم مل يجدوا �سيئًا، ووجدوه يف بيت مغلق 
اآيات  يتلو  اإىل اهلل تعاىل  عليه، وعليه مدرعة من �سوف وهو جال�ص على الرمل واحل�سى ومتوّجه 

القراآن. فحملوه اإىل املتوكل، وقالوا له: مل جند يف بيته �سيئًا ووجدناه يقراأ القراآن...  

اإىل  واأجل�سه  وعّظمه  هابه  املتوكل  راآه  فلّما  عليه،   × الإمام  فدخل  اخلمر،  ي�سرب  املتوكل  وكان 
×: »واهلل ما يخامر حلمي ودمي قط، فاعفني«.  التي كانت يف يده! فقال  الكاأ�ص  جانبه، وناوله 

فاأعفاه. فقال املتوكل: اأن�سدين �سعرًا. فقال ×: »اإين قليل الرواية لل�سعر«. 

فقال: ل بد. فاأن�سده × وهو جال�ص عنده:

11
12

13
14
15
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× ســيرة اإلمام الهادي

ال حتر�ســـــــــهم لى قـــــــــلرَل الأجـــــــبرَ القـــلل  باتـــــُــوا عرَ تهم  اأغـــنرَ فمـــرَا  ـــــــــال     رـَ الرجــ غلــب 
اقــــــــلهم  معرَ ـــــــن  رـَ عـ عز  عد  برَ ـــــا نزلواوا�ســــــــــُتنزلوا  رـَ فـــــاأودعوا ُحـــــــفرًا يا بـــــــئ�صرَ   مـ
ُقــــــــربوا ما  عد  برَ من  ــــــــــارخ  رـَ �سـ ـاداهم  والــــــــحللنــــــرـَ ان  والتيــــــــــجرَ ة  الأ�ســـــــــــــررَ اأين 
ــــــت منعمًة رـَ ار والــــــــكللاأيـــن الوجــــــــــــُوه التــــــــــــــي كانـــــ ب الأ�ســــــــترَ من دونــــها ت�ســـــررَ
نـــــــهم حــــــــنيرَ �ســــــــــاءلهم  ــــــرب عرَ �سح القرَ ينــــترَقلفاأفرَ الــــــدود  ا  الوُجــــــــوه عليــــــــهرَ تلـــك 
هــــــــرًا وما �ســــربوا ــــاملا اأكـــــــــلوا درَ رـَ ــــــد طــــ رـَ عد طــــــــول الأكـــــــــل قد اأُكــلواقـــ فاأ�ســـــــبرَحوا برَ

قال امل�سعودي: فبكى املتوكل حتى بّلت حليترَه دموُع عينيه، وبكى احلا�سرون. ودفع املتوكل اإىل الإمام 
الهادي × اأربعة اآلف دينار ثم رّده اإىل منزله مكرمًا. 

وقال الكراجكي يف كنز الفوائد: »ف�سرب املتوكل بالكاأ�ص الأر�ص وتنغ�ص عي�سه يف ذلك اليوم«16.

O علمه  ×  بالمنايا والباليا17:

راآه  اإذ  راأى،  من  ب�سّر  معه  وكنت  بالوقف18  يقول  الب�سري  الها�سمي  القا�سم  بن  جعفر  كان 
منها؟  تنتبه  اأْن  لك  اآن  اأما  ؟  النومة  هذه  كم  اإىل   :× له  فقال  الطرق  بع�ص  يف  احل�سن×  اأبو 
كان  فلما  �سيء،  قلبي  يف  وقع  واهلل  قد  ×؟  حممد  بن  علي  يل  قال  ما  �سمعترَ  جعفر:  يل  فقال 
فلما  معنا فدخلنا   × اأبا احل�سن  ودعا  فيها  وليمة، فدعانا  اأولد اخلليفِة  لبع�ص  اأّيام حدثرَ  بعد 
يوّقره، وجعلرَ يلفظ وي�سحك. فاأقبل عليه فقال  اإجلًل له، وجعلرَ �ساٌب يف املجل�ص ل  اأن�ستوا  راأرَوه 
القبور؟  اأهِل  ِمْن  اأيام  ثلثِة  بعدرَ  واأنت  اهلل  ذكر  عن  تذهل  و  فيكرَ  ِملأرَ  اأرَت�سحك  هذا  يا   :× له 
وطعمنا  عليه  هو  عما  وكّف  الفتى  فام�سك  قال:  يكون؟  ما  ننظر  حتى  دليلي  هذا  فقلت:  قال: 
اآخره. يف  وُدفـن  النهـار  اأوِل  من  الثالث  اليوم  يف  وماترَ  الفتى  لَّ  اأْعترَ يوم  بعد  كان  فلما  وخرجنا. 
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والدة اإلمام محمد الباقر × 
واإلمــــام علــــي الهــــادي × 
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إرشـادات الوالدات العامة

O  تزيني امل�سجد واملقّر الك�سفي ومركز الن�ساط.

البلدة  العطرة يف �ساحة  الولدة  ليلة  ال�سموع  اإ�ساءة   O
العامة.

O عر�ص الأفلم املنا�سبة مع الذكرى.

�ساحب  الإمام  اإىل  القراآنية  احللقات  ثواب  اإهداء   O
الع�سر والزمان # بنّية تعجيل الفرج.

 × الباقر  الإمام  مّيزات  حول  حما�سرة  تنفيذ   O
املنقولة والأ�سباب التي �سنحت له ن�سر علوم حممد ‘ واآل حممد&.

O اإقامة ندوة ثقافّية حول الو�سع ال�سيا�سي يف ع�سر الإمام الهادي ×.

خارج  اأو  داخل   ).. اخلطابية،  الإن�سادية،  )ال�سعرية،  الإحتفالت  اإقامة   O
الفوج بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة يف البلدة.

الإمامني  والق�س�ص حول  الق�سائد  يتم فيها ذكر  الفوج  اإقامة �سهرة يف   O
’، وت�سليط ال�سوء على و�ساياهم واإر�ساداتهم واأقوالهم، يف اإطار تناف�سّي 

بني الوحدات واجلماعات.

. O اإقامة رحلة لوحدات الفوج وفق برنامج ثقايف تربوي م�سلٍّ

O حما�سرة حول ف�سل �سهر رجب خا�سة واأ�سهر النور عامة من خلل ت�سليط 
ال�سوء على ا�ستقبال اأهل البيت & لهذه الأيام املباركة.

ين يف هذه الأيام. O اإقامة اإفطار لل�سائمني اأو وليمة على حب املولودرَ

O اإقامة مبارة حول �سرية الإمامني ’.
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الــجــــهـــــة النشاط#
المستهدفة

الجـــهــة 
المكلفة

تاريخ بدء 
التحضـير

تــاريـخ 
التنفيذ
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 والدة اإلمـــامين محمد الباقر وعلي الهادي ’ 
 خطة أنشطة
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شهادة اإلمام 
علي بن محمد الهادي ×
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�ساحب  الإمام  اإىل  القراآنّية  احللقات  ثواب  اإهداء   O
الع�سر والزمان # بنية تعجيل الفرج.

O تنظيف امل�سجد وترتيبه.

O اإقامة موكب لطم.

 × الهادي  الإمام  مواجهة  حول  حما�سرة  تنفيذ   O
ل�سيا�سة العبا�سيني، و�سده للإنحرافات يف ع�سره.

O قراءة الزيارة اجلامعة الكبرية.

O عر�ص الأفلم املرتبطة بهذه املنا�سبة.

O اإقامة وليمة اأو اإفطار لل�سائمني يف هذه الأيام. 
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الــجــــهـــــة النشاط#
المستهدفة

الجـــهــة 
المكلفة

تاريخ بدء 
التحضـير

تــاريـخ 
التنفيذ

01
02
03
04
05
06
07×
08
09
10×
11
12
13
14
15

16

17
18

19
20
21
22
23
24
25

ذكرى شهادة اإلمام علي الهادي  ’  
 خطة أنشطة


