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َای  ات کٍ خًرشید را شرمگیه تابش کرد ي چشمٍ سالم بر درخشىدگی کًکب وًراوی !سالم خدا بر تً ای دَمیه پیشًای معصًم  

بار ي مصیبت زدٌ، آتش سًگمان را مُار که ي دست مُربان ي غریب وًازت را بر صفحٍ  جًشش. در ایه ريز غمآفریىش را لبریس 

 .مان بکشیَا دل
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 صریا در اطراف هدینههحل والدت: اتوالحسن الثالثکنیه:

 سال 33هدت اهاهت: قیــهادی، نالقاب:

 215سال  رجة 3تاریخ شهادت: اهام هحود تقی جوادنام پدر:

 تغداد ساهراهحل شهادت: سوانه هغرتینام هادر:

 حکًمت عباسیان پیش از امام َادی)ع(

تزی است استفبدُ اس سیبست خطًَت ثزای استحکبم  در رزیبى حیبت سیبسی ضبّبى ػجبسی آًچِ کِ دارای اّویت فزاٍاى

خَدضبى است، ثزاسبس آى ّز کسی را کِ هخبلفطبى ثَد، ثِ ٍیژُ اهبم کبظن)ع( اس سز راّطبى ّبی سلطٌت  ثخطیذى ثِ پبیِ

 .ّبضن ثٌی ّب ٍ دٍستذاراى ثزداضتٌذ اهب سیبست خطًَت، افکبر ػوَهی را ػلیِ ػجبسیبى تحزیک کزد هخصَصبً در قلوزٍ ػلَی

زی کِ هشاحن اصلی ثَد، اهبم رضب)ع(، رٍثزٍ ضذ ایطبى ٍقتی ٍارث پذرش ضذ ثب دٍ هشاحن اصلی یکی ثزادرش اهیي ٍ دیگ هأهَى

در راثطِ ثب ثزادرش اهیي ّوبى سیبست پذرش را در پیص گزفت. پذرش ّبرٍى  هأهَى. آهذ رّجز ػلَیبى ٍ سزآهذ آًْب ثِ ضوبر هی

یتبلیبی اهزٍسی ٍ اس ثزای ایٌکِ ثیي دٍ فزسًذش دػَا ٍ اختالفی صَرت ًگیزد قلوزٍ حکَهت اسالهی را کِ اس غزة ثِ رٍم، ا

داد  هأهَىضذ ثِ دٍ ثخص تقسین کزد: غزثی ٍ ضزقی؛ قسوت ضزقی را ثِ پبیتختی هزٍ ثِ  ضزق ثِ ٌّذٍستبى ٍ پبکستبى هٌتْی هی

 .ٍ قسوت غزثی را ثِ پبیتختی ثغذاد ثِ اهیي داد

 عباسی در سیاست مبارزٌ مأمًنتغییر ريش 
طلجی فزاٍاى ػلیِ ثزادرش ضَرش کزد، اٍ را کطت ٍ در ثغذاد ثِ ػٌَاى ضبُ ػجبسی هستقز ضذ  طلجی ٍ قذرت ثِ خبطز ربُ هأهَى

ثَد ٍ دیگز  هأهَىاهب ثِ دلیل ٍضؼیت سخت ثِ ٍرَد آهذُ ٍ ثز سز کبر آهذى ثب کَدتب ٍ ثزادرکطی افکبر ػوَهی کبهالً ػلیِ 
ّب  ّویي کبر را اًزبم دّذ لذا اس سیبست هجبرسُ سزد ٍ ثِ قَل اهزٍسی )ع(الزضب َسیدضوي دٍم خَد ػلی ثي ه تَاًست ثب ًوی

 .رٌگ ًزم استفبدُ کزد

 )ع( ي ادامٍ آن تًسط امام جًاد ي امام َادی مأمًنبا )ع(رضا  جىگ ورم امام

سد. لذا ثب تذّثز در سخٌبى  را ضٌبسبیی کزدُ ٍ ثِ اٍ ثِ قَل اهزٍسی پبتک فزٌّگی هأهَىرضب)ع( در ایي هَقؼیت تزفٌذ  ماهب

رسین  ّبیطبى ثب هخبلفبى، هلحذیي، ٍ اّل کتبة )یَْدی ٍ هسیحی( حتی اّل تسٌي ٍ ػبهِ ثِ ایي ًتیزِ هی رضب)ع( ٍ هٌبظزُ اهبم

رَاد)ع( ٍ ّن  اًذ. الجتِ ایي ٍضؼیت، ّن در سهبى اهبم فتِر هأهَىکِ اهبم رضب)ع( ثب تزفٌذ هجبرسُ فزٌّگی ثِ رٌگ ًزم فزٌّگی 

ػجبسی یؼٌی هؼتصن ٍ هتَکل تب هؼتش ٍ ثبقی آًْب ثذیي ًتیزِ رسیذًذ کِ ثبیذ  هأهَىپسیٌیبى . ّبدی)ع( حبکن ثَدُ است اهبم

 ٌذ دضوٌبى خَد را اس ثیي ثجزًذّبی ًبپیذایی را ًیش اًزبم دٌّذ تب ثتَاً سیبست رٌگ ًزم را در پیص گزفتِ ٍ گبّی اٍقبت خطًَت

رٍد ٍ ضبیذ  ای در هزکش تبریخی تطیغ ثِ ضوبر هی رضب)ع( دٍراى ٍیژُ رضب)ع( ٍ ثؼذ اس آًْب دٍ فزسًذ اهبم ثذیي رْت دٍراى اهبم.

هحوذ)ظ( ّستٌذ،  آل رضب)ع( ّن اس ایٌزب ًطئت گزفتِ ثبضذ ٍاال ثبقی اهبهبى ًیش ػبلن هحوذ ثِ اهبم آل ػلت دادُ ضذى لقت ػبلن

 ثسوِ تؼبلی



ّبی  هَقؼیت .ثپزسیذ اس هي قجل اس آًکِ هزا اس دست ثذّیذ« ًیذٍُفقِى تَأ لًَی قجِلَُسَ»فزهبیٌذ:  ػلی)ع( هی ّوبًگًَِ کِ اهبم

حزکت ػلوی ٍ یک خیشش ٍ رْص ػلوی داضت،  ای ثَد کِ ًیبس ثِ یک رضب)ع( ٍ ثؼذ اس آى ثِ گًَِ ارتوبػی سهبى اهبم

 .اًذ ّبدی)ع( اداهِ دٌّذُ ایي راُ ثَدُ رَاد)ع( ٍ اهبم ر ایي قضیِ ثَدُ ٍ اهبمرضب)ع( پزچوذا اهبم

 ؟امام َادی)ع( چگًوٍ در یک پادگان وظامی بٍ تبلیغ ي تريیج دیه پرداختىد

ّوبى ّبی ایطبى، دفبع اس فزٌّگ اسالم ًبة هحوذی)ظ( کِ  هَریتأیکی اس ثشرگتزیي ه  سبلِ اهبم ّبدی)ع( 33در دٍراى اهبهت 

در  .تطیغ ٍ ٍالیت اهبم ػلی)ع( ٍ اٍالد طبّزیي ایطبى است ثَدُ ٍ حفبظت اس سبسهبًی کِ در سهبى اهبم ػلی)ع( درست ضذُ ثَد

 33ّبیی هبًٌذ هقبتل الطبلجیي ٍ هزٍد الذّت ّن آهذُ کِ در سهبى اهبم ّبدی)ع(،  ایي سهبى هجبرسات ثسیبری اًزبم ضذ ٍ در کتبة

ػجبسیبى ضَریذًذ کِ اٍلیي آًْب اثزاّین طجبطجب است ٍ اس ضْذای فخ در هکِ ثَدُ است. ایٌْب ػلیِ ظلن ًفز اس ػلَیبى ػلیِ 

کزدًذ کِ ػلیِ حکَهت ثبضٌذ ٍ ثِ ّویي دلیل اهبم ّبدی)ع( را اس هذیٌِ  ای ّذایت هی ضَریذًذ ٍ اهبم ّبدی)ع( ّن آًْب را ثگًَِ

ّبی  در حقیقت یک ضْزک ٍ پبدگبى ًظبهی ثَد کِ ًیزٍّبی ًظبهی در آى خبًِسبهزا . ثِ ثغذاد ٍ سپس ثِ سبهزا هٌتقل کزدًذ

سبسهبًی داضتِ ٍ کبهالً تحت کٌتزل ٍ هزاقجت ثَدًذ ٍلی اهبم ّبدی)ع( ثِ ّز ضکلی ایي اهَر را هذیزیت کزدًذ تب حکَهت 

 .احسبس اهٌیت ٍ آراهص ًکزدُ ٍ اس حَسُ رٌگ سخت ٍارد ضًَذ

 در حًزٌ جىگ ورم َای امام َادی)ع( يیژگی

. اهبم «سبسهبى ٍکبلت»یکی تطکیل  ،ضَد آًْب را ثزرستِ کزد در حَسُ رٌگ ًزم دٍ ٍیژگی در اهبم ّبدی)ع( ٍرَد دارد کِ هی

ّبی ثِ ّن پیَستِ ضیؼی را در کل رْبى اسالم؛ ػزاق، ایزاى، حزبس، یوي، هصز ٍ ربّبی هختلف  ّبدی)ع( ثِ خبطز ایٌکِ حلقِ

اثزاّین ثي هحوذ »االختیبر حضزت کِ اٍلیٌص  ًفز اس ثشرگبى را ثِ ػٌَاى ًوبیٌذگبى ٍ ٍکیالى تبم 33دّی کٌٌذ،  ثتَاًٌذ سبسهبى

است، هؼزفی کزدًذ. ػوزی اس ًَاة خبصِ اهبم ػصز)ػذ( ثَدُ ٍ یکی اس  «ػخوبى ثي سؼیذ ػوزی»ٍ آخزیي آًْب  «ّوذاًی

یکی دیگز اس کبرّبی  .بسی، ارتوبػی ّویي تطکیل سبسهبى ٍکبلت استّبی ثسیبر ارسًذُ اهبم ّبدی)ع( در حَسُ سی ربیگبُ

 .ثشرگ اهبم ّبدی)ع( در حَسُ رٌگ ًزم، ثحج احیبی اسالم ًبة هحوذی)ظ( است

  وامٍ، اسالم واب محمدی را ومایش دادود اوشاء دي زیارت   امام َادی با

ای ٍ هٌجزی کِ در اختیبرضبى ثَدُ ثِ  ای، رٍسًبهِ ّب ثب سبیتی، هزلِ اهزٍسیرا کِ سخٌزاًی داضتِ ثبضٌذ ٍ ثِ قَل  اهبم، اهکبى ایي

تجلیغ دیي ثپزداسد ًذاضتٌذ، ٍ توبم اهکبًبت کبهالً در دٍلت هحصَر ضذُ ثَد ٍ اهبم ػلی الٌقی)ع( در قبلت دٍ سیبرت ًبهِ، اسالم 

)ع( در آى ثِ تجییي اسالم ًبة هحوذی)ظ( پزداختٌذ ای کِ اهبم ّبدی دٍ سیبرت ًبهِ .ًبة هحوذی )ع( را ثِ ًوبیص گذاضتٌذ

است. سیزا اهبم)ع( در آى ثِ  است کِ دارای اّویت خبصی «غذیزیِ اهیزالوَهٌیي)ع(»ٍ دٍهی سیبرت  «ربهؼِ کجیزُ»یکی سیبرت 

فبطوِ سّزا)س( ٍ هبرزای ، (ّبیی کِ ثِ اّل ثیت)ع( ثِ ٍیژُ اهبم ػلی)ع ّب ٍ هظلَهیت ّب ٍ ضکَُ ثیبى هؼبرف ًبة ًجَی ٍ گالیِ

 .غصت فذک پزداختِ است

 وحًٌ شُادت
هؼتوذ ثزادر خلیفِ اهبم را ثب سوی کِ  .پٌْبى ثَدُ است ثسیبر (ع)در هیبى هؼصَهیي حضزت در سهبى هؼتش ػجبسی ًحَُ ضْبدت آى

در ثستز افتبد ّوِ رب را پز کزدًذ کِ ایطبى  )ع(ّبدی کزد هسوَم ًوَد ٍ چَى اهبم احز هیثِ تذریذ ٍ آّستِ ٍ طَالًی هذت 

ٍ را ّز لحظِ رَیب ایي در حبلی ثَد کِ اطجبی درثبر ّوِ رٍس دٍر حضزت ثَدًذ ٍ خلیفِ ٍ ٍسیزاى اٍ احَال ا هزیض ضذُ است

 .ثَد ثِ ضْبدت رسیذ سگزی)ع(ػ حسي ساًَی پسزش اهبم سزش ثز رٍی کِ حبلی ضذًذ تب در هی


