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چکيده
دهمین اختر تابناک آســمان امامت و والیت، علی بن محمد7که لقبش هادی و نقی و 
کنیه اش ابوالحسن بود در سال 212 هجری در نزدیکی مدینه زاده شد. او در هشت سالگی 
به امامت رســید و در ســوم رجب سال 254 هجری به دســتور معتز عباسی با زهر به 
شهادت رسید. او فرزند امام محمد تقی7 و پدر امام حسن عسکری7 بود. امام هادی 
7 به پاکی زندگی و بندگی خدا شــهره بود و بیشــتر ساعت های شبانه روز را به نماز و 

عبادت پروردگار می گذراند.
 دوران امامت این امام بزرگوار، یکی از حساس ترین دوره های تاریخ اسالم بود و شش 
خلیفه ســتمگر و مســتبد عباســی در این دوران حکومت کردند. آنان امام هادی7 را 

به شدت زیر نظر داشتند و از تماس شیعیان با حضرت جلوگیری می کردند.
 این دوران پرفرازونشیب، از دیرباز توجه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران مسلمان 
را به خود جلب کرده؛ به طوری که آثار فراوانی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. 
اما آثاری که تنها به زندگی، شخصیت، سیره اخالقی و سخنان امام هادی7 پرداخته اند، 
شــمار کمتری را به خود اختصاص داده اند که در این نوشــتار، برخــی از آنها در قالب 

چهارده کتاب عربی و بیست کتاب فارسی تقدیم پژوهشگران می شود.

واژگان کليدی: امام هادی7، کتابنامه، کتاب فارسی، کتاب عربی.
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7. ســيرة االئمة علی الهادی7، االمام العسکری7، المهدی المنتظر7 )سلسلة حياة الرسول 
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اسالمی، تهران، 183 صفحه.
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الهل البیت7، قم، 1422ق، 244 صفحه.

13. موســوعة المصطفی والعترة، ج14، علی بن الهادی7، حسین الشاکری، نشر الهادی، قم، 
1418ق.

14. النور الهادی إلی االصحاب االمام الهادی7، عبدالحســین الشبســتری، المکتبة التاریخیه 
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6. زندگی امام هادی7، باقر شــریف القرشــی، ترجمه سید حسین اسالمی، چاپ دوم، دفتر 

انتشارات اسالمی، قم، 1375ش، 400 صفحه.
7. زندگانی دهمین پیشــوای شــیعه حضرت هادی7، مرتضی مدرسی چهاردهی، انتشارات 

غدیر، تهران،1352ش، 256 صفحه.
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8. امام هادی7، دهمین پیشوای معصوم، عقیقی بخشایشی، انتشارات نسل جوان، 1357ش، 
112 صفحه.

9. تحلیلی از دوران دهمین خورشــید امامت، امام هادی7، سید محمد حسینی، علی رفیعی، 
دفتر تبلیغات اسالمی، قم،  1370ش، 630 صفحه.
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اخالص حسینی، اوج علم، 1390ش، 72 صفحه.
16. شمیم هدایت، زندگی امام هادی7، چاپ اّول، شیرین پاک نیا، مؤسسه انتشارات مشهور 

1385ش،  133 صفحه.
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