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  إهـداء
لكل مسلم صادق يريد الوصول إىل طريق احلق وحمبة 

  ..سيد اخللق صلوات رىب وسالمه عليه 

  حقوق الطبع حمفوظة 
  دار اإلمام إبراهيم للنشر والتوزيع
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
وكفـــى والـــصالة والـــسالم علــى النـــىب املـــصطفى، وعلـــى احلمــد هللا 

ــــــصفا والوفــــــا ــــــه أهــــــل ال ــــــب اهللا صــــــلوات رىب آل بيت ، يقــــــول حبي
 اللهــم ارزقــىن حبــك وحــب مــن أحبــك وحــب مــا﴿وســالمه عليــه 

  . من املاء البارد﴾يقربىن إىل حبك واجعل حبك أحب إىلَّ 
حقيقـة إميانـك؟  مـا: ويسأل سفيان الثـورى الـسيدة رابعـة العدويـة

مــا عبدتــه خوفــا مــن نــاره وال حبــا جلنتــه فــأكون كــاألجري : فتقــول
  :دته حبا له وشوقا إليه، مث قالت ىف معىن احملبةالسوء، بل عب

  أحبك حبني حب اهلوى
  وحبـا ألنـك أهـل لذاكا    

  فأما الذى هو حب اهلوى
  فشغلى بذكرك عمـن سواكا    

  ل لهـوأما الذى أنت أه
  فكشفك ىل احلجب حىت أراكا    
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  فال احلمد ىف ذا وال ذاك ىل
  ولكن لك احلمـد ىف ذا وذاكا    

قـــال : رمحن بـــن أىب ليلـــى األنـــصارى عـــن أبيـــه قـــالالـــعبـــد يقــول و 
ليــه مــن نفــسه إال يــؤمن عبــد حــىت أكـون أحــب ﴿ رسـول اهللا 

ليـه مـن إويكون عرتتى أحب إليـه مـن عرتتـه ويكـون أهلـى أحـب 
ليــــه مــــن ذاتــــه﴾ أخرجــــه البيهقــــى ىف إأهلــــه ويكــــون ذاتــــى أحــــب 

 .الشيخ ىف الثواب والديلمى ىف مسنده شعب اإلميان وأبو

  لبيت والكونأهل ا  ١. ١
اإلمــام أمحــد يحــدثنا ف .. دوام الــدنيا بــدوامهملقــد ربــط احلبيــب 

عمرو الغفارى رضـى اهللا عنهمـا عـن اإلمـام علـى  أبو ىف مسنده و 
النجـــوم أمـــان ألهـــل ﴿  قـــال رســـول اهللا: كـــرم اهللا وجهـــه قـــال

السماء فـإذا ذهبـت النجـوم ذهـب أهـل الـسماء وأهـل بيـىت أمـان 
 .ل بيىت ذهب أهل األرض﴾ألهل األرض فإذا ذهب أه
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 قــــال رســــول اهللا :  قــــالوأخــــرج اإلمــــام أمحــــد عــــن أنــــس 
النجوم أمان ألهل السماء وأهـل بيـىت أمـان ألهـل األرض فـإذا ﴿

كــــــانوا  ذهــــــب أهــــــل بيــــــىت جــــــاء أهــــــل األرض مــــــن اآليــــــات مــــــا
  .يوعدون﴾

 فجعـل  أمحد إن اهللا خلق األرض من أجل النـىب اإلماموقال 
فـــانظر كيـــف ربـــط اهللا وجـــود  .. تـــه وعرتتـــهدوامهـــا بـــدوام أهـــل بي
 .هذا الكون بوجودهم

ــــا وى  فــــري ،املخــــالفني هلــــم حــــزب إبلــــيسولقــــد جعــــل  احلــــاكم لن
أن رســول اهللا رضــى اهللا عنهمــا  ابــن عبــاس إىلبالــسند الــصحيح 

 النجوم أمان ألهل األرض من الغرق وأهـل بيـىت أمـان ﴿ قال
العـــرب اختلفـــوا ألمـــىت مـــن االخـــتالف فـــإذا خـــالفتهم قبيلـــة مـــن 

  .فصاروا حزب إبليس﴾
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  تربية األبناء على المحبة  ٢. ١
 علــى  اإلمــام  تربيــة أبناؤنــا علــى حمبــة أهــل بيــت نبينــا حيــدثناوعــن

أدبــــوا أوالدكــــم علــــى ثــــالث ﴿ قــــال :  فيقــــولكــــرم اهللا وجهــــه
 حــب نبــيكم وحــب أهــل بيتــه وعلــى قــراءة القــرآن فــإن ،خــصال

ـــــــوم ال ـــــــة القـــــــرآن ىف ظـــــــل اهللا ي ـــــــه مـــــــع أنبيائـــــــه ظـــــــل إال محل  ظل
 .وأصفيائه﴾ أخرجه الديلمى

  غضب اهللا ورسوله على من آذاهم  ٣. ١
وخيربنـــا صـــلوات رىب وســـالمه عليـــه عـــن مـــوطن غـــضبه وغــــضب 

 علــى كــرم اهللا وجهــه اإلمــام احلــق وغــضب املــأل األعلــى فيحــدثنا
اشــــــــتد غــــــــضب اهللا وغــــــــضب رســــــــول اهللا ﴿  قــــــــال: فيقــــــــول

 علــى إلمــامل عرتتــه﴾ ذاه ىفآومالئكتــه علــى مــن أراق دم نــىب أو 
  .بن موسى الرضا فيما ذكره احملب الطربى
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 !!فمن منا يريد غضب اهللا ورسوله واملالئكة عليه؟

اهللا  عبـدول ـ فيقـ،وحيذرنا صلوات رىب وسالمه عليه من أن نؤذيـه
بـن املنكـدر وعـن ابن عمر وعن سعيد املقـربى و ابن إسحاق عن 

ت مَ دِ  أىب هلـــب قَـــ أن درة بنـــت:أىب هريـــرة وعـــن عمـــار بـــن ياســـر
أنـت ابنـة أىب هلـب الـذى : مهاجرة فقالت هلا نسوة من بىن زريـق

فمـــا تغـــىن عنـــك هجرتـــك  ١ أىب هلـــباتبـــت يـــديقـــول اهللا فيـــه 
فـصلى بالنـاس الظهـر وقـال ،   فـأخربت النـىب،فأنت درة النـىب

 أوذى ىف أهلـــــى فـــــو اهللا إن شـــــفاعىت لتنـــــال ىلاأيهـــــا النـــــاس مـــــ﴿
وهــــن أمســــاء قبائــــل مــــن -مــــا وســــلما قــــرابىت حــــىت أن وحــــا وحك

 .بن مندهاعند   ليناهلا يوم القيامة﴾ وهو-اليمن

 وهــــــو وأخرجـــــه البيهقـــــى مـــــن هـــــذا الوجـــــه فقـــــام رســـــول اهللا 
بــال أقــوام يــؤذونىن ىف قــرابىت  مــا﴿مغــضب شــديد الغــضب فقــال 

﴾ تعــاىلذاىن فقــد آذى اهللا آذاىن ومــن آأال مــن آذى قــرابىت فقــد 
 .د بن اسحاق وغريه عن احملب الطربىبن منده رواه حمماقال 
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  حرمات اهللا  ٤. ١
: فيقـولأىب سـعيد اخلـدرى  حيـدثنا حرمات اهللا حلفظ الـدينوعن 
إن هللا عــز وجـل ثــالث حرمـات فمــن حفظهـن حفــظ ﴿  قـال
 دينـه ودنيـاه ومـن مل حيفظهـن مل حيفـظ اهللا لـه دنيـاه وال تعاىلاهللا 

وحرمــــة ســــالم وحــــرمىت حرمــــة اإل: ومــــاهن؟ قــــال: آخرتــــه، قلــــت
  .رمحى﴾

م حرمــــة اهللا ىف األرض فمــــن ذا إىلفــــانظر   عجيــــب التــــشبيه بــــأ
 ىف األرض لكـــى حيفـــظ تعـــاىلالـــذى ال حيفـــظ حرمتـــه ســـبحانه و 

  .دينه ودنياه وال يأباها إال شقى نزعت من قلبه الرمحة

  حبل اهللا المتين  ٥. ١
اعلــم أيهــا األخ الكــرمي أن حبــل اهللا املتــني الــذى ذُكــر ىف حمكــم 

 له عدة من التفاسري ونأتى لك بواحـدة غابـت عـن بعـض التنزيل
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 تعـاىلتبـارك الثعلـىب ىف تفـسري قولـه فيحـدثنا .. األذهان والعقـول 
تفرقــوا واعتــصموا حببــل اهللا مجيعــا والجعفــر بــن اإلمــامعــن ف ٢ 

حنـن حبـل اهللا الـذى قـال اهللا ﴿ رضى اهللا عنهما قال  الباقرحممد
 .فرقوا﴾ت واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال

ذ جاء أعـراىب إ كنا عند النىب :  قال وعن سعيد بن جبري
 فمـــا واعتـــصموا حببـــل اهللارســـول اهللا مسعتـــك تقـــول   يـــا:فقـــال

 يـــده ىف يـــد علـــى حبـــل اهللا الـــذى نعتـــصم بـــه؟ فـــضرب النـــىب 
ذا هو حبل اهللا املتني﴾﴿وقال    .متسكوا 

  قـالومن قال أن حبـل اهللا هـو القـرآن فقـد صـدق ألن النـىب 
مــــا تــــوأمني لــــن أأى  كتــــاب اهللا وعرتتــــى﴾﴿آخــــر  ىف حــــديث

 املعــصوم أن القــرآن هــو حبــل اهللا وتــارة أخــرى نــاتــارة خيرب ف ،يفرتقــا
 يـدعم طـرق احلـديث ألن مـن هـذا بأن أهل بيته حبل اهللا و ناخيرب 

ما ال   .يضل وال يشقى اعتصم 
مـا فيقـول في علـى زيـن العابـدين اإلمـامكما حيدثنا جد األشراف 
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العزيز بن األخضر عـن أىب الطفيـل عـامر بـن عبد  احلافظ هأخرج
  : قالواثلة وهو آخر الصحابة موتا باالتفاق 

 هـذه ىإذا تلـ..  رضـى اهللا عـنهم كان على بن احلـسني بـن علـى
 يقـول ٣يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقنياآلية 

رادة حــــىت  بعــــزم اإلّىن اللهــــم ارفعــــىن ىف درجــــات هــــذه الندبــــة وأعــــ
يــشتمل علــى احملــن ومــا  مــا الــدنيا عــن قلــىب، وذكـر تتجـرد خــواطر

انتحلتـــــه طوائـــــف مـــــن هـــــذه األمـــــة بعـــــد مفارقتهـــــا ألئمـــــة الـــــدين 
 التقــصري ىف إىل وذهــب آخــرون : أن قــالإىل  ..والــشجرة النبويــة

مـوا مـأثور  اخلــرب أمرنـا واحتجـوا مبتــشابه القـرآن فتـأولوا بــآرائهم وا
رســت أعــالم امللــة ودانــت األمــة بالفرقــة واالخــتالف يكفــر وقــد د

تكونـــــوا كالـــــذين تفرقـــــوا  وال يقـــــول تعـــــاىلبعـــــضهم بعـــــضا واهللا 
م البينـــات ـــ٤واختلفـــوا مـــن بعـــد ماجـــاء ن املوثـــوق بـــه علـــى  فَم

بالغ احلجة وتأويل احلكمة إال أهل الكتاب وأبنـاء أئمـة اهلـدى إ
م على  عباده ومل يـدع اخللـق ومصابيح الدجى الذين احتج اهللا 



 

 11

  www.al-nabi.comـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م إال مـــن فـــروع  هـــل تعرفـــوهم أو، ســـدى مـــن غـــري حجـــة جتـــدو
وبقايـــا الـــصفوة الـــذين أذهـــب اهللا عـــنهم الـــرجس  الـــشجرة املباركـــة

م ىف الكتـــاب  هـــم ،وطهـــرهم وبـــرأهم مـــن اآلفـــات وافـــرتض مـــود
 .العروة الوثقى ومعدن التقى وخري حبال العاملني ووثيقها

  !!هللا املتني فمن يكن حبل اهللا؟ وإذا مل يكن أهله حبل ا

  سالم المالئكة  ٦. ١
  علـىاإلمـاماملأل األعلـى يلـتمس الـسالم علـى سـيف اهللا الغالـب 

 أمحـد بـن حنبـل عـن اإلمـامىف مـسند فلقـد ورد .. بن أىب طالب 
ملــا كانــت ليلــة بــدر قــال رســول :  علــى كــرم اهللا وجهــه قــالاإلمــام

ب النـاس، فقــال مـن يستـسقى لنـا مـن املــاء﴾ فمـا أجـا﴿ اهللا 
 فاحتــضن قربــة مث أتــى بئــرا بعيــدة القعــر ،أنــا يــا رســول اهللا: علــى

 جربائيــل وميكائيــل إىلمظلمــة فاحنــدر فيهــا فــأوحى اهللا عــز وجــل 
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 فهبطــوا مــن الــسماء فلمــا ، تــأهبوا لنــصر حممــد وحزبــه:وإســرافيل
ماإلمامحاذوا البئر سلموا على    . على من عند ر

ؤازرة املـــسلمني فـــانظروا ممـــن يلتمـــسون املالئكـــة تتنـــزل يـــوم بـــدر ملـــ
  .السالم

  عصمتهم من النار  ٧. ١
 ﴿ســـألت رىب قـــال رســـول اهللا : عـــن عمـــران بـــن حـــصني قـــال

يدخل النار أحد مـن أهـل بيـىت فأعطـاىن ذلـك﴾  عز وجل أن ال
ســعد واملــال ىف ســريته وقالــه احملــب الطــربى وهــو عنــد أبــو أخرجــه 

 .الديلمى وولده

قــال رســول اهللا :  قــالضــى اهللا عنهمــار وعــن عكرمــة وابــن عبــاس 
 ﴾لفاطمـــــــة ﴿إن اهللا غـــــــري معـــــــذبك وال أحـــــــد مـــــــن ولــــــــدك 

 .الطرباىن

ياهلم من عرتة وإكراما هلم يعصم كل من أحـبهم مـن النـار لقـول 
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م  ﴿املــــرء مــــع مــــن أحــــب﴾جــــدهم   اللهــــم احــــشرنا ىف زمــــر
  .اللهم آمني.. واجعلنا حتت لوائهم يارب العاملني 

  ةدات أهل الجناس  ٨. ١
.. سـالما يـا سـادة مـن ذكـرهم نرتـاح .. سالما يا أبا الزهرا أمانا 

:  قــالأنــس ســيدنا عــن ف.. مــن حتــن إلــيهم األرواح  ســالما يــا
املطلــب ســادات أهــل اجلنــة عبــد حنــن بنــو  ﴿قــال رســول اهللا 

بـن اأنا ومحزة وعلى وجعفـر واحلـسن واحلـسني واملهـدى﴾ أخرجـه 
 .السرى والديلمى ىف مسنده وابن ماجه

 أنــــه قــــال ﴿إن احلــــسن  أمحــــد عــــن رســــول اهللا اإلمــــاموأخــــرج 
 .واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة﴾

 ﴿يــا قــال رســول اهللا :  علــى كــرم اهللا وجهــه قــالاإلمــاموعــن 
معشر بىن هاشم والـذى بعثـىن بـاحلق نبيـا لـو أخـذت حبلقـة بـاب 

 . أمحد ىف املناقباإلمام اجلنة ما بدأت إال بكم﴾ أخرجه
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  رسول اهللا إىل شكوت : على كرم اهللا وجهه قالاإلماموعن 
حسد الناس فقال ىل ﴿أمـا ترضـى أن تكـون رابـع أربعـة أول مـن 
يــــدخل اجلنــــة أنــــا وأنــــت واحلــــسن واحلــــسني وأزواجنــــا عــــن أمياننــــا 

 أمحـد ىف اإلمـامومشائلنا وذرياتنا خلف أزواجنا﴾ أخرجه الثعلـىب و 
  .ب وذكره سبط بن اجلوزىاملناق

وليــسوا ســادات ىف اجلنــة فحــسب بــل وســادات ىف الــدنيا أيــضا، 
حـــديث فقـــد ورد ىف كتـــاب نعـــت البـــدايات وتوصـــيف النهايـــات 

علـى سـيد البـشر  يـا﴿:  كرم اهللا وجهـهعلى  لإلمامرسول اهللا 
فخـــر وســـيد الفـــرس ســـلمان وســـيد  آدم وســـيد العـــاملني حممـــد وال
ة بـــالل وســـيد اجلبـــال الطـــور وســـيد الـــروم صـــهيب وســـيد احلبـــش

األيـــام اجلمعـــة وســـيد الكـــالم القـــرآن وســـيد القـــرآن البقـــرة وســـيد 
  .﴾البقرة آية الكرسى

 وثبت ىف صحيح البخارى من حديث احلسن عن أىب بكـرة 
 خطــب يومــا ومعـه علــى املنــرب احلــسن بــن أن رســول اهللا (قـال 
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اس أخـــرى علــى رضـــى اهللا عنهمـــا فجعــل ينظـــر إليـــه مــرة وإىل النـــ
إن ابـــىن هـــذا ســـيد ولعـــل اهللا تعـــاىل أن يـــصلح بـــه بـــني ﴿ويقـــول 

  .﴾فئتني عظيمتني من املسلمني

فاطمــة  يــا﴿  قــال: عــن الــسيدة عائــشة رضــى اهللا عنهــا قالــت
أمــا ترضــني أن تكــوىن ســيدة نــساء املــؤمنني أو ســيدة نــساء هــذه 

 .﴾األمة

  ضأول من يردوا على الحو   ٩. ١

 يقــول ه قـال مسعــت رسـول اهللا  علــى كـرم اهللا وجهــاإلمـامعـن 
 ﴿أول مـــن يـــرد علـــى احلـــوض أهـــل بيـــىت ومـــن أحبـــىن مـــن أمـــىت﴾

  .الطرباىن ىف األوائل والديلمى ىف مسنده
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  اإلمام على مولى المؤمنين  ١٠. ١
إسحاق الثعلىب رمحه اهللا ىف تفسريه أن سفيان أبو  اإلمامنقل 

سأل  تعاىلئل الكاظم عن قوله  سُ :بن عيينة رمحه اهللا قال
لقد سألتىن : فيمن نزلت؟ فقال للسائل ٥سائل بعذاب واقع

حدثىن أىب جعفر بن .. عن مسألة مل يسألىن عنها أحد قبلك 
 ملا كان بغدير خم نادى  أن رسول اهللا حممد عن آبائه 

من كنت مواله ﴿ وقال الناس فاجتمعوا فأخذ بيد على 
لك احلرث بن  فطار ىف البالد وبلغ ذ، فشاع ذلك﴾فعلى مواله

 على ناقة فأناخ راحلته  فأتى رسول اهللا ،النعمان الفهرى
يا حممد أمرتنا عن اهللا عز وجل أن نشهد أن : ونزل عنها وقال

 وأمرتنا أن نصلى ،نك رسول اهللا فقبلنا منكأال اهللا و إله إال 
 وأمرتنا أن نصوم ، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا،مخسا فقبلنا منك

ذا حىت رفعت ،مرتنا باحلج فقبلنا وأ،رمضان فقبلنا  مث مل ترض 



 

 17

  www.al-nabi.comـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من كنت مواله فعلى ﴿بضبعى ابن عمك تفضله علينا فقلت 
  منك أم من اهللا عز وجل؟ فقال النىب ئ فهذا ش﴾مواله
 فوىل احلرث ﴾له إال هو إن هذا من اهللا عز وجلإوالذى ال ﴿

  اللهم إن كان ما:بن النعمان الفهرى يريد راحلته وهو يقول
يقول حقا فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، 

 راحلته حىت رماه اهللا عز وجل حبجر سقط على إىلفما وصل 
سأل سائل  فأنزل اهللا عز وجل ،هامته فخرج من دبره فقتله

 من اهللا ذى   للكافرين ليس له دافع بعذاب واقع
أشار إليه وذكر احلديث بطوله صاحب نور األبصار و  ٦املعارج

  .السيوطى ىف تفسريه والنيسابورى ىف أسباب النزول
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  الجنة لمن أحبهم والنار لمن أبغضهم  ١١. ١

ا رضـــى اهللا عنهمـــاهللا بـــن عبـــاس عبـــد  مـــسلم عـــن اإلمـــامأخـــرج 
املطلـــب ســـألت اهللا لكـــم ثالثـــا أن عبـــد بـــىن   ﴿يـــا قـــال: قــال

يثبــت قــائمكم وأن يهــدى ضــالكم وأن يعلــم جــاهلكم وســألت 
أن جيعلكم جوداء جنباء رمحاء فلو أن رجال صـفن بـني الـركن اهللا 

واملقــام فــصلى وصــام مث لقــى اهللا وهــو مــبغض ألهــل بيــت حممــد 
 .دخل النار﴾ أخرجه احلاكم وقال صحيح

 قــال ﴿إن اهللا  علــى أن النــىب اإلمــاموعــن احملــب الطــربى عــن 
حرم اجلنة على من ظلـم أهـل بيـىت أو قـاتلهم أو أعـان علـيهم أو 

 .هم﴾ وهو عند الديلمى أيضاسب

 قــــال وىف املناقــــب بــــسنده عــــن زادان عــــن ســــلمان الفارســــى 
علـى  يـا:  يقول لعلى أكثر من عـشر مـراتمسعت رسول اهللا 

يـــدخل  إنـــك واألوصـــياء مـــن ولـــدك أعـــراف بـــني اجلنـــة والنـــار ال



 

 19

  www.al-nabi.comـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــدخل النــار إال مــن أنكــركم  اجلنــة إال مــن عــرفكم وعرفتمــوه وال
 .وأنكرمتوه﴾

  ل عنهم فى القبرالسؤا  ١٢. ١

احلـسن علـى  املؤيد اخلوارزمى ىف املناقب فيمـا نقلـه أبـو أخرج أبو
:  مرفوعا قـالاملالكى املكى ىف الفصول املهمة عن أىب هريرة 

تزول قدم عـن قـدم حـىت يـسأل   ﴿والذى نفسى بيده القال 
اهللا الرجــل عــن أربــع عــن عمــره فــيم أفنــاه وعــن جــسده فــيم أبــاله 

خرجـه أسبه وفيم أنفقه وعن حبنا أهل البيـت﴾ و وعن ماله مم ك
 .مجاعة منهم الرتمذى عن بريدة األسلمى وقال حسن

تـزول قـدما عبـد يـوم   ﴿القـال : بـن عبـاس مرفوعـا قـالاوعن 
سأل عــن أربــع عــن عمــره فــيم أفنــاه وعــن جــسده القيامــة حــىت يُــ

فـــيم أبـــاله وعـــن مالـــه فـــيم أنفقـــه وممـــن اكتـــسبه وعـــن حبنـــا أهـــل 
 .وسطخرجه الطرباىن ىف الكبري واألالبيت﴾ أ
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يكمــل  سأل عــن دينــه والعجــب ىف ذلــك إذا كــان الرجــل يُــ وال
ينجـو اجلـسد مـن النـار  سأل عـن جـسده والاإلميان إال حبـبهم ويُـ

  .إال مبعرفة حقهم

  الخالفة والوراثة فيهم إلى يوم الدين  ١٣. ١

حقا إذا كان هلم هذا الشرف العظيم فمن بـاب أوىل وراثـة علـوم 
 يـوم إىلإال نـسل املعـصوم فإنـه دائـم  هم ألن كل نـسل مبتـورجد

  .٧إن شانئك هو األبرت تعاىليبعثون لقوله 
قـــال :  أمحـــد بـــسنده عـــن بريـــدة قـــالاإلمـــامأخـــرج موفـــق بـــن فقـــد 

ن عليــــــــا وصــــــــىي إ ﴿لكــــــــل نــــــــىب وصــــــــى ووارث و رســــــــول اهللا 
 .ووارثى﴾

هللا قـال رسـول ا:  قـالالـرمحن عـن البـاقر عبـد وىف املناقب عن 
 تعاىل ىف تفسري قوله إمنا أنـت منـذر ولكـل قـوم هـادأنـا ٨ 

 . الساعةإىلاملنذر وعلى اهلادى أما واهللا مازالت فينا 
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وإىن لغفار ملن تاب وآمـن وعمـل صـاحلا  تعاىلوىف تفسري قوله 
نعــيم احلــافظ عــن عــون بــن أىب جحيفــة أبــو أخــرج  ٩مث اهتــدى

 إىلىف هـذه اآليـة اهتـدى : عن أبيه عن علـى كـرم اهللا وجهـه قـال
 :وأيضا أخرجه احلاكم بثالث طرق. واليتنا

قلــت جلعفــر الــصادق جعلــت فــداك مــا : عــن داود بــن كثــري قــال
 واليتنـــا مبعرفـــة إىل﴿اهتـــدى :  قـــال؟هـــذا االهتـــداء ىف هـــذه اآليـــة
  .األئمة إمام بعد إمام منا﴾

اهتـدى  :عن ثابت البناىن عن أنس بـن مالـك قـال ىف هـذه اآليـة
 . والية أهل بيت النىب إىل

  .عن حممد الباقر حنوه

وىف املناقب عن األعمش عن جعفر الصادق عن آبائه عـن أمـري 
 ﴿أنـت قال رسـول اهللا :  قالاملؤمنني على بن أىب طالب 

علـى أنـا   يـا، حمبك حمىب ومبغضك مبغضى،أخى ووارثى ووصىي
لــــدك علــــى أنــــا وأنــــت واألئمــــة مــــن و   يــــا،وأنــــت أبــــوا هــــذه األمــــة
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 من عرفنا فقد عرف اهللا عـز ،سادات ىف الدنيا وملوك ىف اآلخرة
 .وجل ومن أنكرنا فقد أنكر اهللا عز وجل﴾

 هـذه األمـة كحـق الوالـد علـى ولـده﴾  علىَ  ﴿حق علىّ وقال 
 .رواه الديلمى ىف مسند الفردوس وجاء ىف كتاب كنوز احلقائق

  صالة عليهمال  ١٤. ١
عـــــب بـــــن مالـــــك أن أخــــرج الـــــديلمى ىف مـــــسند الفـــــردوس عــــن ك

 قــــال ﴿مــــن مل يــــصل علــــى حممــــد وآل حممــــد ىف رســــول اهللا 
 الــــشافعى ىف ذكــــره اإلمــــامشهده ىف صــــالته فــــال صــــالة لــــه﴾ و تــــ

ذه األبياتذمسنده و    :يله 
  

  يا آل بيت رسول اهللا حبكم
  فرض من اهللا ىف القرآن أنزله

  يكفيكم من عظيم الفخر أنكم
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  من مل يصل عليكم ال صالة له
م   .سادة ىف الدنيا واآلخرةحقا إ
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 المـــــــــــــــــــــسد
 آل عمـــــــران
 التوبـــــــــــــــــــــــــة
 آل عمـــــــران
 المعـــــــــــــــــارج
 المعـــــــــــــــــارج
 الكـــــــــــــــــــــوثر
 الرعـــــــــــــــــــــــــد
 طـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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