
 "زندگی نامه امام هادی"

 

 است آى عاهل تذی، اص تذتش ٍ آى حاهل علن، اص تشتش ٍ است آى گَیٌذُ صیثایی، اص صیثاتش ٍ است، ًینَماس ًینی، اص تْتش"

 ".است آى آٍسًذُ ٍحطت، اص تش ٍحطتٌاك

 السالم علیِ ّادی اهام گْشتاس سخٌاى اص

 فشٍصاى ّای هطعل ٍ سفتاسی الگَّای عٌَاى تِ مِ ّستٌذ ای تشگضیذُ ٍ ماهل اًساًْای( ع) هعصَم پیطَایاى ٍ اهاهاى

 ٍ اًساًی طیثِ حیات تشسین آًاى هٌص ٍ خَی ٍ سفتاس ٍ گفتاس. اًذ ضذُ تعییي خذا سَی اص تطشی جاهعِ ّذایت

 .است الْی اسصضْای تواهی تثلَس ٍجَدضاى

 سعادت ٍ اًساًیت موال تِ دستیاتی ساُ تٌْا سفتاسضاى، ٍ دستَسّا اص پیشٍی ٍ ّایی چْشُ چٌیي تا استثاط ضل، تذٍى

 ٍ اخالقی فضائل هظْش ٍجَدش مِ است موال ٍ تقَا ٍ داًص پیطتاصاى اص ینی( ع) دّن پیطَای. است جْاى دٍ ّش

 .است ستیضاى ستن ٍ جَیاى حق الگَی ٍ ًفساًی مواالت

 212 سال ریحجِ دسًیوِ ضیعیاى پیطَای دّویي ،"ّادی" اهام تِ هلقة السالم علیِ ّادی الٌقی علی اتَالحسي اهام

 علیْوا حسي اهام ایطاى گشاهی فشصًذ ٍ حضشت آى. گطت هتَلذ "صشیا " ًام تِ هحلی دس هذیٌِ اطشاف دس ّجشی

 پش عوش آخش تا ٍ تشدُ( عسنش) ساهشا تِ 233 سال اص سا آًْا عثاس تٌی خلفای صیشا یافتٌذ، ضْشت عسنشییي تِ السالم

 ٍ اهیي فقیِ، عالن، ًقی،: هاًٌذ دیگشی لقثْای تِ السالم علیِ ّادی اهام. دادًذ قشاس ًظش تحت سا آًْا آًجا، دس تشمتطاى

 السالم علیْوا سضا اهام ٍ ماظن هَسی اهام مٌیِ مِ آًجا اص. است اتَالحسي ایطاى هثاسك مٌیِ ٍ داضت ضْشت طیة

 علیِ سضا اهام تِ ثاًی اتَالحسي السالم، علیِ ماظن اهام تِ اٍل اتَالحسي اضتثاُ، اص اجتٌاب تشای لزا تَد، اتَالحسي ًیض

 .است یافتِ اختصاظ السالم علیِ ّادی حضشت تِ ثالث اتَالحسي ٍ السالم

 دس( ع) ّادی اهام. تَد تقَا تا ٍ فضیلت تا تاًَیی مِ است سواًِ گشاهی تاًَی هادسش ٍ( ع) جَاد اهام تضسگَاسش پذس

 اهام اهاهت سالِ 33 هذت. سسیذ اهاهت تِ( ع) جَاد اهام ضْادت اص پس ّجشی، 222 سال دس یعٌی سالگی 8 یا 6 سي

 .تَد هعاصش هعتض ٍ هستعي هٌتصش، تَمل، ٍاثق، هعتصن، خلفای تا( ع) ّادی

 ایي اص قسوتی. است ٍاداضتِ اعتشاف تِ سا دضوي ٍ دٍست مِ است صیاد قذسی تِ( ع) ّادی اهام ضخصیت عظوت

 ًتیجِ ای، ضوِ ٍ حضشت آى علوی اتعاد اص ًاضی دیگش تخطی ٍ اخالقی لحاظ تِ اهام آى ضخصیت تش هثٌی اعتشافات

 .است ضذُ صادس تضسگَاس آى اص مِ است مشاهاتی

 اخالقی ّای ٍیژگی ٍ فضایل تاتٌاك سیوای اص ٍاضحی خطَط الوْوِ فصَل تِ هَسَم متاتی دس هالنی صثاغ اتي

 !مٌذ هی تشسین سا عثاسی هتَمل عصش ًاپزیش ضنست قْشهاى( ع) ّادی اهام


