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)رضعن حياة الشيخ المفيد ( قصيره نبذه  
 

 

عليه، ابن عبد السالم بن جابر بن  بن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد، رضوان هللاهو أبو عبد هللا محمد 
النعمان بن سعيد بن جبير بن وهيب بن هالل بن أوس بن سعيد بن سنان بن عبد الدار بن الريان بن فطر بن 

بن يشجب بن غريب بن  زياد ابن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن غلة بن خالد بن مالك بن أدد بن زيد
 زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان المعروف بابن المعلم. 

 
كان المفيد كثير التقشف والتخشع واإلكباب على العلم، تخرج على جماعة، وبرع في مقالة اإلمامية حتى يقال: 

: إن عضد الدولة كان يزوره في داره له على كل إمام منة، كان أبوه معلما بواسط وولد بها وقتل بعكبرى. ويقال
ويعوده إذا مرض. وقال الشريف أبو يعلي الجعفري وكان تزوج بنت المفيد: ما كان المفيد ينام من الليل إال 

 هجعة، ثم يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن
 

كثير الصدقات،  أهل كل عقيدة، وكانمن مشايخ اإلمامية، رئيس الكالم والفقه والجدل وكان يناظر  المفيد الشيخو
 اللبنات وضعوا الذين اإلمامية متكلمي أوائل أحد ويعد ،ير الصالة والصوم، خشن اللباسعظيم الخشوع، كث

. مذهبهم صحة على للتدليل -األمور مجمل في - العقلي الدليل واستخدموا المذهب لهذا األولى  
 

وسبعين سنة، وله أكثر من مائتي مصنف، جنازته مشهورة، شيعه وكان شيخا ربعة نحيفا أسمر، عاش ستا 
.رحمه هللاهـ ٤۱۳ سنة ثمانون ألفا من الرافضة والشيعة، وكان موته في شهر رمضان  

 
وصّلى عليه تلميذه الشريف المرتضى بميدان األشنان في بغداد وكان دفنه في مقابر قريش بالقرب من ضريَحي 

ْجَلين الشريفتين. وقبره اليوم واضح معلوم ُيزار.اإلمامين: موسى الكاظم  ومحّمد الجواد عليهما الّسالم عند الرِّ  
 

:فيها قال بأبيات، رثاه قد الّسالم عليه المهديّ  اإلمام أن الطبرسيّ  أحمد منصور أبو ذكر)  االحتجاج(  وفي  
 

عظيمُ  الرسولِ  آل على يومٌ     هُ ــــــإنّ  بفقدَك، ـناعيـال صـّوتَ  ال   
بتَ  قد كنتَ  إن ُمقيمُ  فيك والتوحيدُ  ـدلُ ـفالع    الثَّرى َجَدثِ  في ُغيِّ  

 
 

 من أشهر تالمذته والراوون عنه
امل س ي م ىس هن الحس� هن ذيل الهدى ذلم املرتىض السيد  

امل س ي م ىس هن الحس� هن محمد الريض الرشيف  
الط يس الحسن هن محمد الطائفة شيخ  

السالم ذليه الزمان صاحب سفراء اإلمام من الحمدا� الحس� هن ذيل هن املمفر الفرج وه  الثقة الشيخ  



 

 المجلس األول
للهجره: وأربع�ئة أربع سنة رمضان شهر مستهل السبت يوم مجلس  

 
:قال السالم، ذليه� ذن وهيه الباقر، محمد جعفر ذن وب - 1  
)2و  1(ص  بلك. ه� ما لكم يغفر خ�ا آخرها يف و خ�ا وولها يف فأمل ا ،صحيفته وذ�له يفامللك امل كل هالعبد يكتب  إن   
 

:فقال شيئا بلك ينفعه فهل واجتهاد وخش ع، ذبادة له ذليكم املخالف� من الرجل نرى إنا: له قلت: السالم وحده� ذليه� ذن مسلم هن محمد ذن - 2   
 فلم دذا ثم ليلة ورهع� اجتهد رجال منهم وإن فأجيب، دذا إال ليلة ورهع� منهم وحد يجتهد ال وكان ،هني إرسائيل يف كان ا هيت وهل مثل البيت وهل مثلنا إ�ا محمد يا

 غ� من وتا� ذبدي إن ذيىس إليه يا هللا فأوحى دذا ثم وصىل ذيىس فتطهر. له الدذاء ويسأله فيه، ه  ما يشك  إليه السالم ذليه مريم اهن ذيىس فأت له يستجب
 شك قلبك ويف رهك تدذ : فقال السالم ذليه ذيىس فالتفتله  استجبت ما ونامله وتنتث ذنقه ينقطع حتى دذا� فل  منك، قلبه شك ويف دذا� إنه منه، ووت الذي الباب

 نحن كذلك هيته، وهل حد يف وصار منه هللا فتقبل السالم، ذليه ذيىس فدذا له ذني، هه يذهب ون هللا فاسأل قلت، ما وهللا كان قد وكلمته هللا روح : ياقال نبيه؟ من
  )3و  2(ص  .ال يقبل هللا ذمل ذبد وه  يشك فيناالبيت  وهل

 
: قال نباتة هن امصبغ ذن – 3  

 وكان ، بحجنه امرض ويخبط مشيته، يف يتأود الحارث فجعل فيهم، وكنت الشيعة من نفر يف ،السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم�ذىل  الهمدا� الحارث دخل
 و غليال اختصام ووارا وزاد� مني، املؤمن� وم� يا الدهر نال: فقال حارث؟ يا كيف تجدك: فقال منزلة منه له وكان السالم ذليه املؤمن� وم� ذليه مريضا، فأقبل

 حسبك: فقال ؟ يحجم وم ويقدم يدري ال مرتاب، مرتدد تال من ومقتصد ، غال منهم مفرط فمن قبلك، من الثالثة فيك ويف: قال خص متهم؟ وفيم: قال. هباهك وصحاهك
 بلك وجعلتنا يف قل هنا، ذن الرين وومي وب فداك كشفت ل : الحارث له التايل فقال يلحق وههم الغايل، يرجع إليهم ، اموسط النمط شيعتي خ� إن همدان، وال وخا يا

 وحسن الحق إن حارث وهله يا تعرف الحق فاذرف ، الحق هآية هل هالرجال يعرف ال هللا دين ذليك. إن ملب س امرؤ فإنك قدك: السالم ذليه قال.  ومرنا من هص�ة ذىل
. وصحاهك من حصافة له كان من هه خرب ثم سمعك فأرذني وهالحق وخربك، مجاهد، هه والصادع الحديث،  

 حارث يا خاصته ونحن اآلخرون،ونحن  امول ن فنحن حقا، ومتكم يف امول صديقه إ� ثم الروح والجسد، ه� وآدم صدقته امول، وصديقه رس له، ووخ  هللا، ذبد إ� وال
 ولف مفتاح كل يفتح مفتاح، ولف واست دذت القرون وامسباب، وذلم الخطاب، وفصل الكتاب، فهم ووتيت. ورسه نج اه ووليه وصاحب ووصيه صن ه وونا وخالصته،

 هللا يرث حتى الليل والنهار جرى بريتي ما من استحفظ وملن يل يجري بلك وإن ، القدر نفال هليلة وومددت واتخذت، وويدت ولف ذهد، ولف إىل هاب يفيض كل هاب،
وقاسمها  النار، مقاسمة: قال م الي؟ يا املقاسمة وما: الحارث املقاسمة قال وذند الح ض، وذند الرصاط، وذند امل�ت، ذند لتعرفني حارث يا ووهرشك. ذليها ومن امرض
 صىل هللا هللا رس ل وخذ ك� هيدك وخذت حارث يا: فقال الحارث هيد السالم ذليه املؤمن� وم� وخذ ثم. فخذيه ذدوي وهذا فاتركيه، وليي هذا: وق ل صحيحة، قسمة
 ووخذت ونت تعاىل العرش بي من ذصمته يعني وهحجزته هللا هحبل وخذت ي م القيامة كان إبا إنه: يل واملنافق� قريش حسد إليه شك ت وقد يل فقال وآله هيدي ذليه

 من مع ونت ط يلة نعم قص�ةمن حارث يا إليك خذها ، ه صيه نبيه يصنع وما هنبيه؟ هللا يصنع هححزتكم، ف�با شيعتكم ووخذ هحجزتك بريتك ووخذ هحجزت ذيل يا
.لقيني وو امل ت لقيت متى هعدها وهايل ما: يق ل وه  رداءه الحارث يجر فقام ثالثا، يق لها اكتسبت، ما ولك وحببت  

الخرب: هذا تضمنه هللا في� الحم�ي رحمه السيد هاشم وه  وونشد�: صالح هن جميل قال  
م ثم وذج هة له حمالــك               جبـارث ذـي لحـ ل ذلـق  

الــمن مؤمن أو منافق قب            همدان من �ت ير�  يا حار  
الــه وما ذمــهنعته واسم             رفه  ــه ووذــي طرفــيعرفن  

ثة وال زلالـــف ذــفال تخ   ي         ـــوونت ذند الرصاط تعرفن  
اله يف الحالوة العسالــتخ           ى ظ�  ــذل وسقيك من هارد  

الـــه ال تقرب  الرجـــدذي   ح� ت قف للعرض       وق ل للنار   
الــحبال هحبل ال يص متص           ه ـــه إن لــه ال تقرهيــدذي  

)7اىل  3(ص   
وآله: ذليه صىل هللا هللا رس ل قال: قال السالم ذليهم جده ذن ،ذن وهيه السالم، ذليه� محمد هن الصادق جعفر هللا ذبد ذن وب - 4  

  ) 8املصيبة. (ص  املرض، وكت�ن وكت�ن الصدقة، وكت�ن الحاجة، كت�ن ،الرب كن ز من ورهعة          
 

: قال السالم ذليه� الحس� اهن ذيل العاهدين زين ذن - 5  
 وال الخرض، الثياب من هللا كساه ث ها كسا مؤمنا ومن املخت م، الرحيق من هللا سقاه ظ� من مؤمنا سقى ومن ثار الجنة، من هللا وطعمه ج ذه من مؤمنا وطعم من

)9(ص  .سلك منه دام ذليه ما وجل ذز هللا ض�ن يف يزال  
 

: السالم ذليه� الباقر ذيل هن جعفر محمد وه  قال :قال الث�يل حمزة وب ذن - 6  
)9(ص وهل الجنه. يزوج وون الكرة وهل يقاتل ون ذليا كفى هللا، ماجعله ف ق ترفع ا ذليا وال ،هللا رفعه ما دون ذليا تضع ا ال حمزة وها يا  
 

: السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� قال وم�- 7  
:هيدي فقال وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل وخذ  
 يف يعمل با يحاسب ميتة الجاهلية مات يبغضك فقد وه  مات ومن ، نحبه قىض فقد يحبك وه  مات ثم الخمسة) ال اجبة الصل ات (املراد الخمس تاهع هؤالء من

)10(ص  .الح ض ذيل يرد حتى واإل�ان هاممن له هللا ختم وه  يحبك هعدك ذاش ومن اإلسالم ،  

مختصر األمالي للشيخ المفيد 1



 

: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه� العاهدين زين الحس� هن ذيل ذن - 8  
 من هللا إىل وحب جرذة من وما يصلها، رحم قاطع بي إىل مؤمن يخط ها وخط ة هللا، سبيل يف يسد هها مؤمن صفا خط ة: خط ت� من هللا إىل وحب خط ة من ما

 من الليل س اد يف دمع وقطرة هللا، سبيل يف دم قطرة: قطرت� هللا من إىل وحب قطرة من وما هصرب، مؤمن يردها جزع وجرذة هحلم، يردها مؤمن غيظ جرذة: جرذت�
  )11(ص  .هللا خشية

 
  :قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 9

)11وحدك�. (ص  وحدث فقد صاحبك ونكر فإن قلبك ونمر  
 

: قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 10  
)12(ص  تباذدوا. إبا هينهم وتقريب إبا تفاسدوا، الناس ه� إصالح هللا يحبها صدقة  

:السالم ذليه� جعفر هن م ىس الحسن مب قلت: ذيىس هن قال ح�د - 11  
:الحج ما دمت حيا، قالوال يحرمني  ،جعلت فداك ادع هللا ون يرزقني ولدا  

)12 ص(.وحتسب ال حيث من هللا هها فيأت وجها، فيه للنفقة وذرف وال الحج ويام حرضت وربا ،فدذا يل فرزقني هللا اهني هذا  
  

: السالم محمد ذليه� هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 12  
: قال شئت، إن: قال لك؟ وبكر حايل فداك جعلت: الق م من رجل له فقال. فنح ه هللا سرتها قد يبدي ذ رة جاءنا ومن فدذ ه، والتفس� والقرآن الفقه يلتمس جاءنا من

  )13و12(ص.تخافه ون إال ذنه االنتقال من �نعك يحبك، وما هللا فإن صادقا تكن إن: له قال. ذليه وقدر ف� غ�ه إىل منه وتح ل وريدون دهر، منذ بنب ذىل ملقيم إ� وهللا

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس الثاني

للهجره: مجلس يوم األربعاء لخمس خلون من شهر رمضان سنة أربع وأربع�ئة  
 

: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه� هن ذيل الحس� ذن - 1  
)13إال بعرفتنا. (ص  هعمله ذبد ينتفع ال هيده نفيس والذي هشفاذتنا، الجنة دخل يحبنا وه  لقي هللا فإنه من ،البيت وهل م دتنا ولزم ا  

 
:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال - 2  

)14اإلسالم. (ص  نمام فإنه اممر، هللا ملن واله ووطيع ا وسمع ا         
 

 صىل هللا رس ل فقال نح ه، السالم ذليه ذيل هن وب طالب  وقبل إب وصحاهه يف ج�ذة من جالس وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل هين�: قال ذن وهيه إسحاق، ذن وب - 3
:ذليه وآله هللا  

) 14(ص  .ذيل هن وب طالب  إىل فلينمر يف حلمه إهراهيم وإىل حكمته، يف ن ح وإىل ، خلقه يف آدم إىل ينمر ون من وراد  
 

 تحرزوا ون تريدون إنكم ذباس اهن يا: معاوية فقال ذليه فأقبل سفيان، وه  هن معاوية مجلس ذباس هن هللا ذبد حرض: قال ذن وهيه ،حدثني ذبد هللا هن مصعب - 4
 يف النب ة خالفة هال ف�] ص[ النبي هيت وهل نحن: إنكم تق ل ن الناس، ذىل مشتبهة الخالفة يف حجتكم إن وهدا، يجتمعان ال وهللا !.هالنب ة؟ اختصصتم ك� اإلمامة
 الناس ولسنا نجد الخاصة، وش رى العامة هرىض قريش وحياء يف تتقلب الخالفة تمن ن, إن ك� اممر وليس العدل، من مسحة وهها الحق تشبه منها وهذه شبهة غ�نا؟

 هاشم هني يا ملكتم ها ل  و وهللا الي م، ذليها قاتلتم ما تق ل ن ك� ومس فيها زهدتم كنتم ول . دنيانا ووخرانا يف لنا خ�ا كان ول نا ول  ول نا، هاشم هني ليت: يق ل ن
للناس منكم. هأهلك ث د صاذقة وال ذاد ريح كانت ملا  

.يستحق فبم هالنب ة الخالفة يستحق ل فإن كذلك، وهللا فه  الخالفة استحقاق هالنب ة يف نحتج إنا: فقال اهن ذباس رحمه هللا: وما ق لك يا معاوية  
 والحكمة الكتاب إهراهيم آل آتينا فقد فضله من هللا آتاهم ما ذىل الناس يحسدون وم: " وجل هللا ذز ق ل فأين ،ووما ق لك: إن الخالفة والنب ة ال يجتمعان محد

القيامة. ي م إىل فينا هذلك جار والحكم إهراهيم، آل فنحن الخالفة، ه  وامللك السنة، هي النب ة، والحكمة ه  فالكتاب"  ذمي� ملكا وآتيناهم  
 فينا , وإنك لتعلم وسلم وآله ذليه هللا صىل نبيه وسنة معنا هللا كتاب القمر، من وون ر الشمس، وض ء من وحجتنا كذلك، فليس مشتبهة، ونها حجتنا ذىل دذ اك ووما
 الكفر، ووحلها وراقها الرشك، لدماء تغضب ا وال هالكة، النار يف وورواح حائلة، وذمم ذىل تبك وذمك, فال وخالك وجدك وخاك قتلنا وصعرك ذطفك ثنى ولكن بلك

.هاطله وزال حقهثبت  حاصله حصل إبا ومر وكل منهم، حرمنا م� وذمم منا حرم ا ف� ذلينا, االج�ع ذن وذدولهم خال، في� لنا الناس تقديم ترك ووما الدين. ووضعها  
 إال شهرا وال ي م�، و�لك هعدكم إال ومية هني يا ي ما تلك ن وما. هللا فأهلكه قبلك من فرذ ن فقد ملك الباطل، هاملحال إليه ت صلت الذي الزائل هامللك افتخارك ووما 

 وما: " وجل ذز هللا قال بلك يف يكذهك هللا فق ل ث د، وصاذقة ذاد ريح من للناس وهلك ملكنا كان ملكنا ل  إنا: ق لك ح ل� ووما ملكنا إال ح ال وال شهرين، ملكنا
 هعدك من و سيك ن للعيان، ظاهر املسلم� رقاب هتملكك والعذاب ظاهر،]خلقه كرحمته هنبيه خلقه هللا ورحمة[ امدن ن هيته وهل فنحن"   للعامل� رحمة ورسلناك إال

)17 - 14للمتق�. (ص العاقبة ويك ن هأوليائه هللا ثم ينتقم العقيم، الريح من للخلق وهلك كوه   وولد ولدك تلك  
 

:القاسم محمد اهن ذيل اهن الحنفية ريض هللا ذنه يق ل ذن وب - 5  
فكأنك قد رصت الحبيب فتأمل ومرك  رشق؟ معها ليست وو رشهة غصص؟ معها ليست وكلة فأية ن مك إىل وتقرهك ،ما لك من ذيشك إال لذة تزدلف هك إىل ح�مك

)18و  17(ص  غ�ها. يف إال رحالهم ذقد يحل ن ال سفر، وهل الدنيا وهل. املفق د و الخيال املخرتم  
 

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: هللا قال رحمه الحنفية اهن ذيل هن محمد القاسم ذن وب - 6  
)18حقنا. (ص  يعرفو  ،كب�نا وي قر صغ�نا، يرحم ل من منا ليس         

مختصر األمالي للشيخ المفيد 2



 

: قال جده ذن ،ذن وهيه السالم، ذليه� ذيل هن محمد جعفر ذن وب - 7  
 قبل املؤمن� هإمرة و يسميه  حياته، يف هال الية ذليه السالم عيل هن وب طالب ل يشهد ون وآله ذليه هللا صىل محمد إىل السالم ذليه جربئيل جالله هعث جل هللا إن

فقال:  ، رهط تسعة وآله ذليه هللا صىل هللا نبي فدذا وفاته،  
  .كتمتم وم وقمتم امرض يف هللا شهداء لتك ن ا دذ تكم إ�ا
املؤمن�. هإمرة ذليه فسلم فقام نعم،: قال ورس له؟ ومر هللا وذن: فقال املؤمن�، هإمرة ذيل ذىل فسلم قم هكر وها يا: قال ثم  
ذليه. فسلم فقام نعم،: قال املؤمن�؟ وم� نسميه هللا ورس له ومر وذن: فقال املؤمن�، هإمرة ذيل ذىل فسلم ذمر يا قم: قال ثم  
قبله. من الرجالن قال ما مثل يقل ول فسلم، املؤمن� فقام هإمرة ذيل ذىل فسلم قم: الكندي امس د هن للمقداد قال ثم  
فسلم ذليه. فقام املؤمن�، هإمرة ذيل ذىل فسلم قم: الغفاري بر مب قال ثم  
  ذليه فسلم فقام املؤمن�، وم� ذىل فسلم قم: الي�� لحذيفة قال ثم
  ذليه، فسلم فقام املؤمن�، وم� ذىل فسلم قم: يارس هن لع�ر قال ثم
.ذليه فسلم فقام املؤمن� هإمرة ذيل ذىل فسلم قم: مسع د هن هللا قال لعبد ثم  

فسلم، فقام سنا الق م وصغر هريدة وكان املؤمن� وم� ذىل فسلم قم: قال لربيدة ثم   
وم تركتم. وقمتم هللا شهداء لتك ن ا اممر لهذا دذ تكم إ�ا: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقال  
) 19و  18ثانية) (ص  إال يعد الفاريس ول سل�ن وه  تاسعهم تسليم بكر الحديث من سقط قد: امذالم هعض (قال  

 
:فقال السالم ذليه ذيل هن وب طالب  إىل وآله ذليه هللا صىل النبي نمر: قال هللا ذباس رحمه هن هللا ذبد ذن- 8  

) 19(ص  .اآلخرة يف وسيد سيد يف الدنيا        
 

:قال السالم، ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب- 9  
) 20(ص  .الكبار صاحب ه  الصغار صاحب فإن تسل ها ون لصغرها صغ�ة ترتك ا وال بثله، تتقره ن ال فإنكم ذليكم هالدذاء   

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس الثالث

للهجره: خلون من شهر رمضان سنة أربع وأربع�ئة لث�ن السبتمجلس يوم   
 

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 1  
ووضل ا. فضل ا ذلم هغ� فقال ا فسأل هم جهاال، رؤساء الناس اتخذ ذال يبق ل وإبا العل�ء، هقبض العلم يقبض ولكن الناس، من ينتزذه العلم انتزاذا يقبض ال هللا إن  

)21ص (  
: قال السالم ذليه� محمد هن جعفر ذن   - 2  

:وصحاهه هعض له قال ركب فل� ،سجدات خمس فسجد نزل إب يف سفر وآله هللا ذليه صىل هللا رس ل هينا  
 وفاطمة يف: قال رويس رفعت فل� تعاىل، ل شكرا فسجدت الجنة، يف ذليا فبرش� ون السالم ذليه جربئيل وتا� نعم،: قال تصنعه؟ تكن ل ما صنعت هللا رس ل رويناك يا

 الجنة، يف ومن يحبهم: قال رويس رفعت فل� تعاىل، ل شكرا فسجدت الجنة، وهل شباب والحس� سيدا والحسن: قال رويس رفعت فل� تعاىل، ل شكرا فسجدت الجنة،
)21(ص  ].تعاىل ل شكرا فسجدت[ الجنة يف يحبهم يحب من ومن: قال رويس رفعت فل� شكرا، تعاىل ل فسجدت  

 
: قال البا� يزيد هن محمد حدثنا  - 3  

 هللا رس ل قال: فقال ،ووه  حنيفة وذمر هن بر يف ج�ذة من وصحاههم فسأل ه ذن اإل�ان كنت ذند جعفر هن محمد ذليه� السالم فدخل ذليه ذمر هن قيس املارص
 فقال نسميهم؟ هم: بر هن ذمر له فقال هعض إىل ينمر مؤمن، فجعل هعضهم وه  الخمر يرشب وال مؤمن، وه  يرسق وال مؤمن، الزا� وه  يز� ال: وآله ذليه هللا صىل
 فجعل ."جلدة مائة منه� واحد كل فاجلدوا والزا� الزانية: " وقال " فاقطع ا ويديه� والسارقة والسارق: " وجل ذز هللا قالوهأذ�لهم،  هللا با س�هم: السالم ذليه

:قال ؟ هللا رس ل ذن من: قلت وال: حنيفة مب بر هن ذمر قال خرجنا ملا :قال معهم وكان بر هن ذمر هن هرش ووخرب�: يزيد هن محمد هعض فقال إىل ينمر هعضهم  
)22(ص  ". وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: " يق ل لرجل وق ل ما   
 

: وآله ذليه هللا صىل يل النبي قال :قال حذيفة ذن  - 4  
 فسلم له فأبن ذيل، ذىل السالم يف وجل ذز هللا استأبن الساذة، قبل امرض إىل قط يهبط ل ملك باك: هللا، قال رس ل يا هىل: قلت ؟يل اذرتض الذي الشخص رويت وما

)23(ص  .الجنة وهل نساء سيدة فاطمة وون الجنة، وهل سيدا شباب والحس� الحسن ون وهرش� ذليه،  
 

إنهم يزذم ن  فداك جعلت يحيى، فقال له السالم ذليه الحسن وه  ذند الحسن هن هللا ذبد هن ويحيى ونا كنت: قالالعراقي،  الب شنجي هللا ذبد وه  املغ�ة ذن اهن  - 5
:ونك تعلم الغيب، فقال  

قال : ثم قامت، إال جسدي يف] ال[ و فيه شعرة هقيت ما : ف هللا رويس ذىل ضع يدك هللا، سبحان  
)23وآله. (ص  ذليه هللا صىل هللا رس ل ذن وراثة إال هي ما وهللا ال           

 

: قال السالم ذليه� هللا ذبد وه وو  جعفر ذن وب  - 6  
)23(ص  .ما ي ما هها ليعيبه وزالته ذثاته ذليه فيحيص ذىل الدين الرجل ي اخي ون الكفر إىل العبد يك ن ما وقرب              
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: السالم هللا ذليه ذبد وه  قال  - 7  
)24(ص  .بن هه ذنه فيكفر تعاىل هالحزن هللا اهتاله يكفرها ما ذنده يكن ول بن هه كثت إبا العبد إن              

 

:قال] ذنه هللا ريض[ الحنفية ذيل اهن هن محمد ذن السالم، ذليه� ذن وهيه محمد، هن جعفر ذن  - 8  
 ذنه� هللا ريض هكر وه  هن يارس ومحمد هن ذ�ر ومعه السالم ذليه املؤمن� وم� وقبل الناس انهزم فل� ، ضبة هني القتىل يف وكث وكان الجمل ي م معي الل اء كان

 إليك هه ذهد وو هللا ومرك وههذا! ذفان؟ اهن قتلت تقتليني ك� ون وردت حم�اء يا هيه: قال ثم هعصا فرضهه النبل، من فيه القنفذ م� ش ك وكأنه اله دج إىل فانتهى
 سهم إال إليها يصل ل سلمت، قد السالح؟ ف جدها من شئ نالها هل ونمر: هكر وه  هن ملحمد السالم ذليه فقال ، ملكت فاسجح وآله قالت، ذليه هللا صىل هللا رس ل
 ذليه ذيل شيئا فقال منه فخدش ث هها إىل خلص قد إال سه� السالح من سلمت قد املؤمن� وم� يا: هكر وه  اهن فقال. هشئ ليس وخدشها خدشا خرقا، ث هها يف خرق

)25و  24آمن. (ص  فه  هاهه وغلق ومن مدهر، يتبع وال جريح ذىل يدفف ال: فنادى مناديهومر  ثم ، الخزاذي خلف اهني دار فأنزلها احتملها: السالم  
((ذن اإلمام الهادي ذليه السالم يف ج اب مسائل يحيى هن وكثم:    

تكن لهم فئة يرجع ن إليها، وإ�ا  ذن سؤاله ذن قتل ذيل (ع) وهل صف� وذف ه ذن وهل الجمل ملا هزم ا ودخل ا هاههم ونه قال: " فإن وهل الجمل قتل إمامهم ول
ل يطلب ا ذليه وذ انا.  رجع الق م إىل منازلهم غ� محاره� وال مخالف� وال مناهذين، رض ا هالكف ذنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف ذنهم والكف ذن وباهم، إب

اح والسي ف ويسنى لهم العطاء، يتهيئ لهم االنزال، ويع د مريضهم، ويجرب ووهل صف� كان ا يرجع ن إىل فئة مستعدة، وإمام يجمع لهم السالح والدروع والرم
ف من الحكم يف قتال كس�هم، ويداوي جريحهم، ويحمل راجلهم، ويكس  حارسهم، ويردهم ف�جع ن إىل محارهتهم وقتالهم، فلم يساو ه� الفريق� يف الحكم ملا ذر 

ىل السيف وو يت ب من بلك نق ل: يف هعض نسخ الحديث: " وال يجهز ذىل جريح، وال يتبع م ل، واليطعن يف وهل الت حيد، لكنه رشح بلك لهم، فمن رغب ذرض ذ
" امحمر " وهي: " وال  وجه مدهر، ومن ولقى السالح فه  آمن ومن وغلق هاهه فه  آمن، ثم آمن امس د وامحمر ". ويف كنز الع�ل للمتقي الهندي زيادة هعد ق له

وو سالح فه    مال "، وانمروا ما حرض هه الحرب من آنية فاقبض ه، وما كان س ى بلك فه  ل رثته، وال يطلب ذبدا خارجا من العسكر، وما كان من داهةيستحلن فرج وال
حل لنا دماؤهم وال تحل لنا نساؤهم؟ فقال: لكم، وليس لكم وم ولد، وامل اريث ذىل فريضة هللا، ووي امروة قتل زوجها فلتعتد ورهعة وشهر وذرشا. قال ا: يا وم� املؤمن� ت

)25(ص  أفحمهم ذيل ذليه السالم.كذلك الس�ة يف وهل القبلة، فخاصم ه، قال: فهات ا سهامكم ووقرذ ا ذىل ذائشة فهي روس اممر وقائدهم، فعرف ا وقال ا: نستغفر هللا، ف  

 

 ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� فذكرنا هن ثاهت، النع�ن حنيفة وه  ذلينا فدخل الص�يف حبيب هن الهيثم ذند كنت: قال ذن محمد هن ن فل هن ذائذ الص�يف - 9
:مصحاهنا قلت قد: حنيفة وه  فقال ، غدير خم يف كالم هيننا ودار السالم  

: قال رويته، وقد ذندي ه  هىل: قال نع�ن؟ يا ذندك ه  وما هه يقرون ال ل: له وقال الص�يف حبيب هن الهيثم وجه فتغ� ،خم فيخصم كم غدير هحديث لهم تقروا ال
 ونه ترون وفال: حنيفة وه  فقال سمعه، من الرحبة يف هللا نشد السالم ذليه ون ذليا ورقم هن زيد ذن الطفيل ذن وب ثاهت، وه  هن حبيب هن حدثنا هه وقد يقرون ال فلم
 الناس ون تعلم ولكنك قاله ق ال نرد وال ذليا نكذب ما: حنيفة وه  فقال ق له؟ نرد وو ذليا نكذب فنحن: الهيثم فقال ؟لذلك الناس ذيل نشد حتى خ ض بلك يف جرى قد
 سأل بسألة الكالم قطع من جاء ثم قائل؟ ق ل غال وو هغل  ونتقيه منه نحن ونشفق هه ويخطب وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل يق له: فقال الهيثم.  ق م منهم غال قد

 وكان قال من وق ل] السالم ذليه[ ذيل يف ذنك دار هلغني ما له قد فقال الهيثم إىل فجاء  حيان هن نزار هن حبيب الس ق يف معنا و كان هالك فة، الحديث ودار ذنها،
 ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد وه  ذىل فدخلنا حبيب ومعنا هعد بلك فحججنا. اممر فخفض هذا، من وكث فيه �ر النمر: الهيثم له لبني هاشم فقال م ىل حبيب
 حرض ن فل هن محمد هذا: حبيب له فقال: السالم ذليه هللا ذبد وه  يف وجه الكراهية فتب� وكذا، كذا اممر من كان هللا ذبد وها يا: حبيب له ذليه، فقال فسلمنا السالم
: السالم ذليه هللا ذبد له وه  فقال بلك،  

 يف وادخل ا وذلينا، ذليكم الناس تحمل ا وحب، ال من مع القيامة ي م وه  اكتسب ما امرئ لكل فإن وخالف هم هأذ�لكم، هأخالقهم الناس خالق ا كف، حبيب وي
.ومرك وخالف لن: قالف  فتندم ا، ومري تخالف ا حبيب؟ ال يا وفهمت  :السالم ذليه فقال حبيب، فسكت شاء، إبا هللا هها يأت وياما ودولة لنا فإن الناس، ده�ء  

 هاشم، لبني حيان م ىل هن نزار هن حبيب وكان هاشم، لبني م ىل وحسبه: قال ممن؟: ك يف، قلت: فقال ن فل هن محمد ذن الحسن هن ذيل وسألت:  العباس وه  قال
  )28 - 26(ص  .السالم ذليهم محمد آل ذليه كان ما إظهار �كنهم فلم العباس ومر هني ظهر ح� حنيفة وه  وه� هينه جرى في� الخرب وكان

 

: يق ل السالم ذليه هللا ذبد سمعت وها – 10  
)28( ص  .شيئا ذنه تغني لن الناس فإن م اذظ واذما نفسه من له ل يجعل ل من           

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس الرابع

للهجره: وأربع�ئة أربع سنة رمضان شهر النصف من السبت يوم مجلس  
       

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال ذن جده السالم، ذليهم آهائه ذن  ،ذن وهيه محمد، هن جعفر هن محمد حدثنا  - 1  
 وه� هينكم السبب فإنه العلم فاطلب ا وونعامه، الرب وسباع امرض وه ام البحر حيتان حتى شئ كل له ليستغفر وإن طالب العلم ،امم ات ه� كالحي الجهال ه� العال

)29(ص  .مسلم كل ذىل العلم فريضة طلب وإن وجل، ذز هللا  
 

:السالم ذليه املؤمن� وم� قال: قال السالم ذليه هللا ذبد ذن وب  - 2  
)29يتقبل. ( ص  وكيف يقل ما ،ذمل التق ى مع يقل ال                           

 
:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 3  

 يزده إال ل ذليه فأوقدت النار ودخلته كل� الجيد الذهب كمثل مثلهم وهل هيتي، ويحب ن يحب � شيئا، منه الباطل ينقض ال الحق ذىل فرقة: فرق تفرتق ومتي ثالث
 مدهدهة وفرقة. إال رشا يزده ل ذليه فأوقدت النار ودخلته كل� الحديد مثل مثلهم هيتي، ويبغض ن وهل يبغض � شيئا، منه الحق ينقص ال الباطل ذىل وفرقة. ج دة

)30امشعري. ( ص  قيس هن هللا ذبد إمامهم قتال، ال: لكنهم يق ل ن مساس ال: يق ل ن ال السامري، ملة ذىل  
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 كيف: له قال ثم منه، فطرا يناول وجعل فأكلنا ترا إلينا فقرب السالم، ذليه� محمد هن جعفر ذىل خليفة هن و فطر ونا دخلت: قال امشعري س يد هن محمد ذن - 4
:يق ل السالم ذليه املؤمن� ذليا وم� سمعت: يق ل الطفيل وها سمعت: فطر فقال امهدال؟ يف هللا رحمه الطفيل ذن وب حدثتني الذي الحديث  

  .لعدونا ي م لرش هللا الك فة، يجمعهم وهل من والنجباء الشام وهل من امهدال 
:السالم ذليه الصادق جعفر فقال  

)31إليهم. (ص  يكرهنا ول الناس حببنا من هللا رحم هكم، ثم يبدو الرخاء وهنا هكم، ثم البالد يبدو هنا هللا رحمكم   
 

: قال السالم ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب - 5  
 وم� وقام فدخل ا ذليه، ليصل ا ذرشة ذرشة وقال ليدخل منكم للناس وبن وتحنيطه وتكفينه وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل تغسيل من السالم ذليه وم� املؤمن� فرغ ملا

.يق ل ك� يق ل ن الناس وكان"   تسلي� و سلم ا ذليه صل ا آمن ا الذين ويها يا النبي ذىل يصل ن ومالئكته هللا إن: " و قال وهينهم هينه السالم ذليه املؤمن�  
)31وآله. (ص ذليه هللا صىل ذليه الصالة وهكذا كانت: السالم ذليه جعفر وه  قال              

 

 هللا ذليه ذبد وه  ذىل فدخلت.هاملدينة ومررت مكة إىل فخرجت: قال. يدخل ما هعض بلك من قلبي دخل الك فة ذيل هن زيد قدم ملا: قال زياد هن ذن الحسن – 6
:فقلت وذممه شئ، جلده ه� وما ذليه مستلقيا رسير ذىل ف جدته مريض وه  السالم  

 هللا إال إله ال ون وشهد: هات فقلت: قال ثم ،يا حسن ما كنت وحسبك إال وقد استغنيت ذن هذا :فقال نمر إيل ثم جنبه ذىل فانقلب ،ديني ذليك وذرض ون وحب إ�
 ون ووشهد: قال فسكت قلت وسلم، وآله ذليه هللا صىل هللا ذبد هن محمد هه جاء ما هجميع مقر وونا: فقلت. معي مثلها: السالم ذليه فقال هللا، رس ل محمدا ون ووشهد

 ذليه� الحسن والحس� ون ووشهد: قلت. فسكت: قال كافرا، كان جحده ومن ضاال شك فيه كان من طاذته، فرض وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل هعد إمام ذليا
 وت الك ون إال تريد ما تريد، الذي ذرفت قد كف،: امئة فقال من تقدم ومن بنزلة الحسن والحس� ونك ووشهد: فقلت السالم ذليه إليه انتهيت حتى بنزلته السالم

 زيد إن ظفر: قلت: قال ول؟: قال هاملقام، هممت قد إ� فداك جعلت: فقلت ت ليتك ذليه، قد: قال وردت، الذي هلغت فقد هذا ذىل ت ليتني فإبا: قلت: هذا، قال ذىل
)33و  32(ص  .ووىل من ووىل وال من هأس ذليك ليس انرصف: يل فقال: قال املنزلة، هتلك ذندهم ومية فنحن هن  ظفر وإن منا، ذندهم حاال وس و وحد فليس ووصحاهه  

  

ذليه� السالم: ذن وهيهذن جعفر هن محمد   - 7  
)33ونطقه هللا هحجته ي م م قفه ه� يديه ذز وجل. (ص  وذاننا هلسانه ذىل ذدونامن              

 

: قال إنه السالم ذليه� ذيل هن الحسن ذن - 8  
 ولسانه فه  هيده وكف هقلبه وحبنا ومن هدرجة، بلك دون فه  هلسانه هقلبه ونرصنا وحبنا ومن فيها، نحن التي الغرفة يف معنا فه  ولسانه هيده ونرصنا هقلبه وحبنا من
)33الجنة. (ص  يف  

 

وسلم: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليهم الحس� هن ذيل ذن ،ذن وهيهمحمد،  هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 9  
     )34يعنيه.   (ص  ال في� الكالم تركه املرء إسالم حسن من             

وآله وسلم تسليماوصلى اهللا على سيدنا محمد النبي    
 المجلس الخامس

: للهجرهوأربع�ئة أربع سنة رمضان شهر عرش من السابع االثن� يوم مجلس  
 

:يق ل السالم ذليه� العاهدين زين الحس� هن سمعت ذيل: قال طالب وه  هن ذقيل هن محمد هن هللا ذبد ذن - 1  
:قال هرئ قد املريض روى إبا وكان وكث، ذنه هللا يعف  وما ،إال هذنبه مؤمن صدع وال ذرق اختلج ما   

)35(ص  .العمل فاستأنف الذن ب، من ليهنئك الطهر         
 

هللا  صىل هللا رس ل نزله القرى، وادي ناحية من ُذىل (م ضع فحط: قال الجن وفد ليلةوسلم  ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل مع خرجنا: قال مسع د هن هللا ذبد ذن  - 2
:وقال تنفس رجع فل� بهب ثم ،  )مسجد النهاية وفيه تب ك إىل طريقه يف وسلم وآله ذليه  

: فقلت مسع د، اهن يا نفيس إيل نعيت: وقال تنفس ثم ساذة فمىش: قال هكر، قلت وها من؟: قال. هللا رس ل يا استخلف: فقلت ،مسع د اهن يا نفيس نعيت إيل
 ذث�ن،: قلت من؟: هللا قال رس ل يا استخلف: فقلت مسع د، اهن يا نفيس إيل نعيت: وقال ساذة وتنفس مىش ثم فسكت، ذمر،: قلت من؟: قال. هللا رس ل يا استخلف
:قال فتنفس ثم ؟ذيل هن وب طالب : قلت من؟: قال هللا رس ل يا استخلف: فقلت اهن مسع د، يا نفيس إيل نعيت: فقال ساذة مىش ثم فسكت،  

)36و  35وكتع�. (ص  وجمع� الجنة ليدخلن وطاذ ه لنئ هيده نفيس والذي  
 

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل الخطاب، فقال هن ذمر فيهم رجال البيت ويف ال فاة وآله ذليه هللا صىل النبي حرضت ملا: العباس قال هن هللا ذبد ذن  - 3  
  هللا. كتاب حسبنا القرآن، وذندكم ال جع غلبه قد فإنه هشئ تأت ه ال: فقال ذمر، هلم ا وكتب لكم كتاها لن تضل ا هعده وهدا؟

 وآله ذليه هللا صىل هللا قال رس ل واالختالف اللغط كث فل�. ذمر قال ما يق ل من ومنهم هللا، لكم رس ل يكتب ق م ا: يق ل من فمنهم واختصم ا، البيت وهل فاختلف
.ذني ق م ا: وسلم   

 من الكتاب بلك لنا يكتب ون وه� وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ه� حال ما الرزية كل الرزية: يق ل هللا ذباس رحمه وكان اهن: ذتبة هن هللا ذبد هن هللا ذبيد قال
)37و  36ولغطهم. (ص  اختالفهم  

 

:يق ل وآله ذليه هللا صىل رس ل هللا سمعت: قالت ذائشة ذن - 4  
 وذقاههم ذىل يرجع ن زال ا ما هعدك، إنهم ذمل ا ما تدري ال إنك: فيقال ،ابوصح ابوصح رب يا: فأق ل هرجال دو�، وليقطعن منكم، ذيل يرد من ونمر الح ض ذىل إ�

)38و  37القهقري. ( ص   
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كثة تهلكني ون خفت قد ومه يا: فقال ذ ف هن الرحمن ذبد ذليها قال دخل وآله ذليه هللا صىل النبي زوج سلمة وم ذن  - 5  
: وآله يق ل ذليه هللا صىل هللا رس ل سمعت فإ� فأنفق، هني يا: قالت ،قريش ماالونا وكث  مايل،  
فجاء يشتد حتى دخل ذليها، فقال: يا ومه ونا قال: فخرج ذبد الرحمن فلقي ذمر هن الخطاب فأخربه هالذي قالت وم سلمة   .وفارقه ون هعد يرا� ال من ابوصح من

)39و  38هعدك وحدا. (ص منهم؟ فقالت: ال وذلم ولن وهرئ   
 

: يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 6  
 حتى هالعراء ليبتىل امنبياء من النبي كان وإن ذطشا، � ت حتى ليبتىل هالعطش امنبياء من النبي كان وإن ج ذا، � ت حتى هالج ع ليبتىل من امنبياء النبي كان إن

 ت حيد إىل هللا ويدذ هم هطاذة يأمرهم فيهم، فيق م ق مه ليأت امنبياء من النبي كان وإن تتلفه، واممراض حتى هالسقم ليبتىل امنبياء من النبي كان وإن ذريانا، � ت
)39ذنده. ( ص  قدر منازلهم ذىل ذباده وتعاىل تبارك هللا يبتيل وإ�ا يقتل ه، حتى إليه يستمع ن و ال كالمه من يفرغ يرتك نه ف� ليلة مبيت معه وما هللا  

 
: يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 7  

فبعث هللا إليه ملكا  إنه كان صادق ال ذد وكان رس ال نبيا " سلط هللا ذليه ق مه، فكشط ا وجهه وفروة روسهو وبكر يف الكتاب إس�ذيل إن الذي قال هللا يف كتاهه: " 

 السالم ذليه� طالب وب هن ذيل هن هالحس� يل العامل� رب يا :. فقالشئت فسلني مافقال له إن رب العامل� يقرئك السالم ويق ل: [إنه] قد رويت ما صنع هك ق مك، 

)40السالم. (ص قال وه  ذبد هللا ذليه السالم: وليس ه  إس�ذيل هن إهراهيم ذىل نبينا وذليه�  .وس ة  

   

:قالت السالم ذليه� طالب وه  ذيل اهن هنت زينب ذن - 8  
 ذليها نفسها ذليه وآله فألقت هللا صىل هللا رس ل هاوه   قرب إىل ذدلت لها إجاهته من وويست ،والع ايل فدك السالم ذليه� فاطمة منع ذىل هكر وه  روي اجتمع ملا

  :ندهتها  آخر يف قالت ثم وندهته، السالم هدم ذها ذليه ترهته هلت حتى وهكت هها الق م فعله ما إليه وشكت

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب       اء وهنبثةــان بعدك أنبـقد ك  
واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا      إنا فقدناك فقد األرض وابلها   

فغبت عنا فكل الخير محتجب      قد كان جبريل باآليات يؤنسنا   
عليك ينزل من ذي العزة الكتب    كنت بدرا ونورا يستضاء به قد   

بعد النبي وكل الخير مغتصب       ا ـال واستخف بنــتجهمتنا رج  
بـــسوف ينقل ىيوم القيامة أن        ا ـنيحاملم ـــي ظـسيعلم المتول  

ربـن البرية ال عجم وال عـم       د ــه أحــذي لم يلقــا الـد لقينـفق  
)41و  40( ص          بــــلنا العيون بتهمال له سك     فسوف نبكيك ما عشنا وما بقيت   

 
: يق ل السالم ذليه� محمد هن هللا جعفر ذبد  ذن وب - 9  

) 42ط يال . (ص  حزنا وورثت قد ساذة لذة وكم من ط يال فرحا وورثت قد ساذة صرب من كم         
 

: فقال يل، هحديث فأسنده حدثتني إبا: السالم ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر بم  قلت: قال جاهر ذن - 10  
: وقال اإلسناد ههذا وحدثك ما وكل وجل، ذز هللا ذن السالم، جربئيل ذليه ذن  وسلم، وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ذن ، جدي ذن ،وب حدثني  

)42( ص  .فيها وما الدنيا من لك خ� صادق ذن تأخذه واحد جاهر لحديث يا  
 

: يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد وها سمع من حدثني - 11  
)42( ص   .هعدا إال س�ه رسذة تزيده ال هقيعة رساب ذىل كالسائر هص�ة ذىل غ� العامل             

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس السادس

للهجره: وأربع�ئة أربع سنة رمضان شهر عرش من التاسع األربعاء يوم مجلس  
 

: مصحاهه ي ما قال ونه السالم ذليه� العاهدين زين هن الحس� ذيل ذن - 1  
 الدنيا: لهم قال للح اري�؟ السالم ذليه� مريم اهن ذيىس قال ما هلغكم متمسك ن، وما وهها حريص ن ذليها فإنكم الدنيا هدار ووصيكم وال ،هدار اآلخرة ووصيكم! إخ ا�

)43(ص  .قرارا تتخذوها فال الدنيا تلكم الدار دارا؟ البحر م ج ذىل يبني ويكم: وقال. تعمروها وال قنطرة فاذربوها  
 

: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه� ذيل هن وب طالب  الحس� اهن ذن  - 2  
)    44و  43هحقنا. (ص  بعرفته إال هعمله ينتفع ذبد ال هيده نفيس والذي. هشفاذتنا الجنة دخل يحبنا وه  هللا لقي من البيت فإنه وهل م دتنا الزم ا  

 
:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 3  
 واملزاح فبذل الزاد،: السفر مروة ووما. الفقه يف والنمر الخ� وهل وصحبة املساجد، و حض ر القرآن، فتالوة الحرض مروة فأما. السفر ومروة الحرض مروة: املروة مروتان 

)44فارقتهم. (ص  ونت إب ذليهم وترك الرواية تصحبه، من ذىل الخالف وقلة هللا، يسخط ما غ� يف  
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وسلم: وآله هللا ذليه صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه� ذيل هن وب طالب  هن الحس� ذن  - 4  
قال: السالم، ذليه ذيل جاء فل� ذليا فدذا العرب، سيد وذيل آدم ولد سيد ونا: قال العرب؟ سيد ولست هللا رس ل يا: فقال ،العرب سيد يل ادع ونس يا  
 السالم ذليه جربئيل فإن لكرامتي، ووكرم ه لحبي فأحب ه العرب سيد ذيل هذا امنصار معرش يا: وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي فقال فجاؤوا امنصار، يل ادع ونس يا

)45و  44(ص  .لكم وق ل ما وجل ذز هللا وخرب� ذن  
 

: السالم الحس� ذليه� هن ذيل يل قال: قال الكاهيل خالد ذن وب  - 5  
 ذال قد هصاحبكم مملمة،كأ� فتنة كل من هللا ينجيهم العلم، عاهيوين الهدى اهيحمص وولئك هللا ميثاقه، وخذ من إال ينج  ال اململم، الليل كقطع فت لتأت� خالد وها يا

 قد وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل معه راية ، ومامه وإرسافيل ، ش�له ذن وميكائيل �ينه، ذن جربئيل ذرش رجال، وهضعة ثالثائة يف ك فان همهر نجفكم ف ق
)45(ص  .وجل وهلكهم هللا ذز إال ق م إىل هها يه ي ال نرشها،  

 
 مرضه الذي قبض يف وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ذىل دخل ا العباس هن والفضل املطلب هن ذبد والعباس ذيل هن وب طالب  إن: قال ذباس هن هللا ذبد ذن  - 6

:قال ت ت، ون يخاف ن: قال ا يبكيهم؟ وما: فقال. ونساؤها ذليك رجالها تبك املسجد يف امنصار هذه هللا رس ل يا: فقال ا فيه،  
قال: ثم ذليه ووثنى هللا فحمد ،املنرب ذىل جلس حتى وذصاهة ملحفة يف ويديكم فخرج وذط �   

 فيكم تركت وقد هرب، إ� الحق وال. فيكم لخلدت إليه هعث ثم قبيل وحد خلد ل  ونفسكم؟ إليكم إليكم وتنع ونع ول نبيكم؟ م ت من تنكرون ف�! الناس ويها هعد،وما "
 فيكم خلفت وقد هللا، ومركم ك� إخ انا وك ن ا وال تباغض ا، تحاسدوا وال تنافس ا فال ومساء، صباحا تقرؤونه وظهركم، ه� هللا تعاىل كتاب: تضل ا لن هه تسكتم إن ما

 ويشاطروا الديار يف ي سع ا ول املؤمن�، وذند رس له وذند وجل ذز هللا ذند هالهم ذرفتم فقد امنصار، من الحي ههذا ووصيكم ثم ههم، ووصيكم هيتي وونا وهل ذرتت
 هللا لقي حتى جلسه مجلس وكان آخر".  مسيئهم ذن وليتجاوز امنصار، محسن من فليقبل ينفعه وو وحدا يرض فيه ومرا منكم ويل فمن الخصاصة؟ وههم ويؤثروا الث�ر،

)47 - 45( ص  .وجل ذز  
 

:فقال ه جهه ذليهم وقبل إب هالبرصة، الناس يخطب اهن ذباس هينا: قال الرهعي وحمد هن هللا ذبيد ذن  - 7  
 وال ،ويل هللا ذال وال هللا، فرائض من سهم ذال ملا هللا جعله� حيث ال راثة وال الية وجعلتم هللا، وخر من ووخرتم هللا، قدم من قدمتم ل  وما ،دينها يفاملتح�ة  اممة ويها

)48و47(ص."ينقلب ن منقلب وي ظلم ا الذين وسيعلم" ويديكم، قدمت با] فيه[ فرطتم ما وهال فذوق ا .كتاب هللا من شئ يف اممة تنازذت وال هللا، حكم يف اثنان اختلف   

 
:يق ل السالم ذليه� ذيل هن الحسن ذن - 8  

)49و48(ص .شفاذتنا فيه الناس يطلب ي م ونفسه� لتهمنه� وهللا وما ،الجدةسه� كسهم  فيه لنا وجعال دوننا فأخذاه  ،كله لنا وه  اممر هذا إىل وذمر ذمدا هكر وها إن  

 
.ملا هايع الناس وها هكر دخل ذيل ذليه السالم والزه� و املقداد هيت فاطمة ذليها السالم، ووه ا ون يخرج ا:ذن مروان هن ذث�ن قال - 9  

 السيف ووقع امرض إىل وسقط قدمه فزلت نح ه، هالكلب، فقصدوا ذليكم: هكر وه  فقال سيفه، ومعه الزه� فخرج ،نارا البيت ارضم ا ذليهم: الخطاب هن ذمر فقال
فقال  ش�س، هن قيس هن ثاهت فلقيه العالية نح  السالم ذليه طالب وه  ذيل اهن وخرج. انكرس حتى الحجر هسيفه فرضب الحجر، هه ارضه ا: هكر فقال وه  يده، من
 دونك، وقتل يدك حتى كفي تفارق وال: ثاهت له فقال ينكره، وال بلك ذن يدفع وال له املنرب يبايع ذىل هكر ووه  هيتي ذيل يحرق ا ون ورادوا: فقال الحسن؟ وها يا شأنك ما

 منكم، محرضا ووس   هق م يل ذهد ال: تق ل وهي الق م من وحد من دارها خلت وقد هاهها، واقفة ذىل السالم ذليها فاطمة وإبا املدينة إىل ذادا حتى جميعا فانطلقا
)50و  49(ص حقا. لنا تروا ول صنعتم ما هنا وصنعتم تستأمرونا ومركم هينكم ل وقطعتم ويدينا ه� جنازة وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل تركتم  

 
 هللا، ذبد فأب هامرض، خدي ضع: له فقال مل ل وه  هللا ذبد اهنه حجر يف وروسه ذليه دخلت الخطاب، هن هعمر ذهدا الناس آخر ونا: ذفان قال هن ذث�ن ذن - 10

:يق ل فجعل امرض، ذىل خده ف ضع لك وم ال هامرض خدي له ضع فقال  
)51و  50، فلم يزل يق لها حتى خرجت نفسه. (يل تغفر ل إن ومي ويل ويل ومي،  

  

: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: السالم قال ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 11  
)51ل يره. (ص  مل ذ د حارضة شه ة ترك ملن ط ب              

 
:السالم ذليهم ذيل هن محمد جعفر يل وه  قال قال وذ� هن زرارة ذن  - 12  

 من ينادي منهم هالرجل وكأ� وجل، ذز هللا ذىل امخبار،ويكذه ن يتأول ن ، كف ه قد ما وتكلف ا هه وكل ا ما ذلم ترك ا فإنهم الدين يف القياس ووصحاب إياك زرارة يا 
)52 و 51(ص .والدين امرض يف وتح�وا تاه ا قد يديه، ه� من فيجيب خلفه من وينادي من خلفه، فيجيب يديه ه�  

  
: قال السالم هللا ذليه ذبد ذن وب - 13  

) 52(ص  وجل. ذز هللا دين يف الصادق� وسلم واتهم ا وآله هللا ذليه صىل رس له وسنة هللا كالم غ�وا فإنهم ،القياس وصحاب هللا لعن  
 

: قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 14  
 الدنيا فتحامى وخلع حرا، فصار الشه ات ورفض اإلخ ان، فكفي وانفرد وذطي، وريض با فاستغنى وقنع فت اضع، واستكان السكينة، فعلته فكر الدين صاحب إن

 العافية ووهرص الفضل، واستكمل ففاز شئ كل ذن نفسه وسخت منهم، فسلم إليهم يذنب ول فلم يخفهم، الناس يخف ول املحبة، فمهرت الحسد واطرح ، الرشور
) 52الندامة. (ص  فأمن  
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: قال السالم ذليه� الباقر جعفر ذن وب - 15  
 يا: [له قال ثم. رب رساالت هلغت قد قال: ال، ؟الرج ع يف لك هل هللا رس ل يا: جربئيل له فقال السالم ذليه جربئيل نزل ،ال فاة وآله وسلم ذليه هللا صىل النبي حرض ملا

 نبي ال] إنه[ الناس ويها: ح له للمسلم� وهم مجتمع ن وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال ثم. امذىل الرفيق هل ال،: قال إىل الدنيا؟ الرج ع وتريد] هللا رس ل
 وال الحق، ووحي ا القصاص، وحي ا الناس ويها. النار يف اتبعه فإنهم ومن فاقتل ه، بلك ادذى ومن النار، يف وهدذته فدذ اه بلك ادذى سنتي، فمن هعد سنة وال هعدي،

) 53ذزيز". (ص  ق ي هللا إن ورسيل ونا مغلب هللا كتب"  تسلم ا، وسلم ا تفرق ا، ووسلم ا  
 

: السالم ذليه� الصادق محمد هن جعفر وه ك يل قال: املذحجي قال هالل هن محمد ذن محمد، هن جعفر هن إسحاق ذن - 16  
 .الصدقة يتخطى ال البالء فإن البك ر، ذند هشئ وتصدق يف هك رها، اممة لهذه هارك تعاىل هللا وإن الشمس، طل ع قبل تقسم امرزاق ، فإنفيها فاغد حاجة لك كانت إبا

)54و  53(ص   

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس السابع

للهجره: وأربع�ئة أربع سنة رمضان شهر من والعرشين الثا� السبت يوم مجلس  
 

: ذليه� السالم قال محمد هن جعفر الصادق هللا ذبد ذن وب - 1  
)54شئتم. (ص  ما فاسأل ه. كذلك وجدت ها فإبا صنعه من شئ ال اجس لسخط حركة من هللا ونقاها فإن  قل هكم تبحروا  

 
 رجل فيهم هركب نحن فإبا معهم فخرجنا: قاال. الحج إىل ناهض� الناس ف جد الهالل، قبل وو الهالل يف مكة واملدينة يريدان رجالن قدم: قال ثعلبة هن الحارث ذن  - 2

كنانة؟  هني وي من: قال كنانة، هني من: قلنا ونت�؟ ممن: قال ك فيان، نحن: قلنا ك في�، ك نا: قال ذراقيان، نحن: قلنا ذراقي�، ك نا: فقال منهم فانتبذ وم�هم، كأنه
 معادي إنه: يق ل يسبني وو ذيل هن وب طالب  وسمعت� مرسل ونبي منزل كتاب هكل ونشدك� قرب ذىل وقرب رحب ذىل رحب: قال كنانة، هن مالك هني من: قلنا

 ال، قلنا هاسمي؟ يضني سمعت�ه كث� ولكن الخنيس: قال".  امخينس فتنة اتق ا: " يق ل سمعناه ولكن ال،: وقاص، قلنا وب هن سعد ونا: قال ونت؟ من: قلنا ومقاتيل؟
 وحب منهن واحدة يل تك ن من فيه، وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا من رس ل سمعتهن ورهع هعد قاتلته ونا إن املهتدين من ونا وما إبن، ضللت وكرب، قد هللا وكرب، هللا: قال
وسميهن:  ون وريد وونا إال بكرتهن ما: قال لنا، سمهن: ن ح قلنا ذمر فيها وذمر الدنيا وما فيها من إيل  

. إيل واردده منه هرباءة اقبض: فقال نح ه طالب وب هن هعيل هعث هعض ليله ليله وو سار فل� ،املرشك� إىل لينبذ هرباءة هكر وها وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل هعث
 يف وحدث هللا رس ل يا: وقال هك، السالم ذليه يديه مثل ه� فل� وسلم، وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل إىل ورده منه هراءة فقبض السالم ذليه املؤمن� وم� فمىض إليه

 وو ونت إال ذنك يؤدي ال: فقال وجل ذز ذن هللا جاء� ذليه السالم جربئيل لكن و قرآن فيك ينزل ل: " وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قرآن؟ فقال يف نزل وم شئ
."  ذيل إال ذني يؤدي وال من ذيل، وونا مني وذيل منك، رجل  
 هللا رس ل آل إال املسجد اخرج ا من ليال فينا فن دي: قال ووذ�مه، ذمر وآل هكر وه  وآل ذيل وآله وآل ذليه هللا صىل هللا رس ل مسجد يف كنا: قال الثانية؟ وما: له قلنا
 صىل هللا رس ل فقال! وهلك؟ ومشيخة ونحن ذم متك الغالم، هذا ووسكنت وخرجتنا هللا رس ل يا: فقال حمزة ذمه وتاه فل� وصبحنا قالذنا، نجر فخرجنا: قال ذيل، وآل
 إىل هرايته وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل هعث: قال الثالثة؟ ف�: له قلنا  ."هذلك ومر� وجل ذز هللا ولكن ونا وسكنته وخرجتكم، وال ونا ما: " وسلم وآله ذليه هللا

 ورس له، هللا ويحب ورس له، هللا يحبه رجال غدا الراية مذط�"وسلم وقال:  وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فغضب فردها، ذمر مع هها فبعث فردها، هكر وه مع  خيرب
. ورمد وه  هه فجئ ؟ذيل هن وب طالب  وين نادي ثم منا، وحدا يدذ  نره الركب فلم جث نا ذىل وصبحنا فل�: قال".  يديه ذىل هللا يفتح حتى يرجع ال فرار، كرارا غ�

يديه. ذىل هللا ففتح الراية ووذطاه ذينه، يف فتفل  
: قال لكراهية صحبته خلفه إ�ا: وقال ا قريش، فحسدته الناس ذىل ذليا واستخلف تب ك إىل غازيا خرج وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل إن: قال الراهعة؟ ف�: قلنا

 فأمر: قال. صحبتي وكراهيتك يل خلفتني لبغضك إ�ا ونك تزذم قريشا إن: وقال فبك شأنك؟ ما: قال إ� لتاهعك،: قال ثم ناقته، هغرز فأخذ لحقه حتى وثره يف فانطلق
 وهيل خاصة ذيل هن وب طالب  فإن: قال قال ا وجل، خاصة؟ وهله من وله إال وحد وفيكم الناس ويها: قال ثم الناس، مناديه فنادى يف وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل

 رضيت: السالم ذليه ذيل فقال! ؟ هعدي نبي ال ونه إال م ىس هارون من بنزلة مني تك ن ون ترىض وما: له فقال السالم ذليه املؤمن� وم� ذىل ثم وقبل. قلبي إىل وحبيبي
ذاد  فل� ال داع، حجة يف وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل مع كنا: قال. بلك شئنا قد: قلنا. هخامسة حدثتك� شئت� وإن ورهعة، هذه: سعد قال ثم ورس له هللا ذن

)58 - 55(ص  .خذله من واخذل نرصه، من وانرص ذاداه، من وذاد وااله، من وال م اله، اللهم ذيل فهذا م اله كنت من: "الناس يف فنادى مناديه وومر خم، نزل غدير  
 

:يق ل وه  هسنة ذفان هن ذث�ن يقتل ون قبل الي�ن هن حذيفة سمعت: قال العر� حبة ذن  - 3  
 ي م كان قال فل�. وقدامهم هللا جد هن ضبة وونصارها النار، هللا ودخلهم معها امزد والذنب، هالش ى آخذون وونتم ،جمل ذىل هها يساق سارت الحم�اء قد هأمكم كأ�

 رمينا، قد املؤمن� وم� يا: فقلنا: فرم ا فينا: قال. آمركم حتى هقتال منكم وحد يبدون ال: ذليه هللا املؤمن� صل ات وم� منادي نادى لبعض هعضهم الناس وهرز الجمل
 مليش ماش ميش ل  حتى الرماح هعض يف هعضنا فأنشب فحملنا ذليهم: قال. هللا هركة ذىل احمل ا: فقال قتل نا، قد املؤمن� وم� يا منا، قلنا فقتل ا رم نا ثم كف ا،: فقال

 ي ما روينا ف�: هامقدام قال ذليكم: السالم ذليه املؤمن� وم� منادي فنادى لنا، فتنب ا البيض هها نرضب فجعلنا هالسي ف ذليكم: السالم ذليه ذيل منادي نادي ثم ذليها،
: السالم ذليه املؤمن� وم� منادي نادى مستجاهة ثم دذ ة ونها فعلمت"  وقدامهم هللا جد ضبة هن  ونصارها"  حديث حذيفة فذكرت: قال. منه وقدام قطع وكث كان

 وم� منادي فنادى منهزم�، الناس ف ىل شديدة، صيحة وصاحت ذائشة ورغا فربك آخر رجل يديه إحدى وقطع هرمحه، فعقره رجل: قال. شيطان فإنه هالبع� ذليكم
)59و  58(ص  آمن. فه  سالحه ومن ولقى آمن، فه  هاهه وغلق ومن مدهرا، تتبع ا وال جريح، ذىل تجيزوا السالم ال ذليه املؤمن�  

 
:يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 4  

)60و  59وجل. (ص  ذز قال رهنا ما إال نق ل وال هآرائنا، نعمل وال هأه ائنا، نق ل ما وهللا. م دتنا و ووجب ،واليتنا فرض هللا إن  
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وسلم : وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 5  
 فإنها صالة الزوال وصل. شهيدا الطهارة ذىل مت إبا تك ن فإنك فافعل، طهارة والنهار ذىل هالليل تك ن ون استطعت وإن ،ذمرك يف هللا يزد الطه ر من وكث ونس يا

 ونا وجئ صغ�هم وارحم املسلم�، ووقر كب� هركتك، يف هللا يزد هيتك يف وسلم حسناتك، يف هللا يزد لقيت من وسلم ذىل. الحفمة تحبك التط ع من ووكث. �هاامو  صالة
)60واملسبحة. (ص  ه� ال سطى وجمع كهات�، القيامة ي م وونت  

 

: ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل قال  - 6  
)61. (ص  ذيل هن وب طالب  وينجز ه ذدي ديني يقيض هعدي، وترك من وخ� وهيل يف وخليفتي ووزيري إن وخي       

 

  :السالم ذليه ذيل هن وب طالب  ذن وخربنا: له فقيل ذينيه حاجباه ذىل سقط وقد امنصاري هللا ذبد هن جاهر سئل - 7
:قال ثم حاجبيه هيديه، فرفع  
)62و  61إال كافر. (ص  فيه يشك وال منافق، إال يبغضه ال ،الربية خ� باك  

 

الزه�، و وطلحة الرحمن وذبد وذث�ن السالم ذليه ذيل هن وب طالب  فيه بجلس ه  ي م فإبا بات خرج الخطاب هن ذمر إن: قال الكندي مخرمة اهن ذن  - 8  
:ذمر فقال  

. فسكت ا فيكم؟ ذندي با وحدثكم ذمر وفال فقال ونكرت؟ الذي ف� وهال، له ويراها هعدك هاإلمارة نفسه كلنا يحدث: الزه� فقال ؟هعدي هاإلمارة نفسه يحدث وكلكم
 الي م وفرويت إنسانا، شيطانا وي ما ي ما تك ن الغضب، كافرالرضا فمؤمن زه� يا ونت وما: سكتنا فقال وإن حدثنا: الزه� له فسكت ا، فقال ذنكم؟ وحدثكم وال: ذمر فقال
 صاحب فإنك ذيل يا ونت ووما. لعاتب ذليك وإنه] وآله ذليه هللا صىل[ هللا رس ل ت يف لقد ف هللا طلحة يا ونت ي مئذ؟ ووما الخليفة يك ن من شيطانا فيه تك ن الذي
)63و  62ذث�ن. (ص  وه  ل سعهم امجناد من جند ه� إ�انه قسم ل  لرجال منكم وإن. وهل خ� من جاءك ملا إنك الرحمن ف هللا ذبد يا ونت ووما. ومزاح هطالة  

 

: ي م بات وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 9  
 إخ ا�، لقيت قد وياليتني وهاجرتم آمنتم قد: وآله ذليه هللا صىل معك؟ قال وهاجرنا هك آمنا إخ انك؟ لسنا وو: وذمر هكر وه  له فقال ،لقيت إخ ا� قد ليتني يا

: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا فقال رس ل الق ل؟ فأذادا  
)63لقيت إخ ا�.(ص  قد ليتني روو�،فيا وما ويصدق � وينرصو� ويحب � ب من هعدكم يؤمن ن يأت ن الذين إخ ا� ولكن أبوصح ونتم  

 

: لهم وقال ذليهم الك فة، فأقبل وهل من ج�ذة وذنده السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد وه  ذند كنت: سدير الص�يف قال حدثني  - 10  
(يعني مسجد هراثا ال اقع يف طرف هغداد يف قبلة الكرخ وونهار نخل ه�] ين -[ العراق يف مسجد هدم قبل حج ا. الرب جانبه �نع ون قبل حج ا. يحج ا ال ون قبل حج ا

 وروى ونه صىل فيه ذيىس وومه وإهراهيم الخليل ذليهم السالم، وهي ورض وقام فيها وم� املؤمن� ذليه السالم ورهعا مع جيشه ح� رجع من وجن ب هاب مح ل
روى ذيل هن طاووس رحمه هللا ذن السلييل هإسناده ذن اهن ذمر قال: هدم املنافق ن مسجدا هاملدينة ليال، النهروان، وله (ع) كالم مع راهب هناك يسمى الحباب. 

هدم مسجد هراثا هطل الحج، فاستعمم وصحاب رس ل هللا صىل هللا ذليه وآله بلك، فقال رس ل هللا صىل هللا ذليه وآله: ال تنكروا بلك فإن هذا املسجد يعمر ولكن إبا
ع. ذيل هن وب طالب وين مسجد هراثا هذا؟ قال: يف غرب الزوراء من ورض العراق، صىل فيه سبع ن نبيا ووصيا، وآخر من يصيل فيه هذا ووشار هيده إىل م النا قيل له: و   

فيه إرادة قب ر فيه تعطيل املسجد وتصي�ه قال السلييل: فرويت مسجد هراثا وقد هدمه الحنبلي ن وحفروا ووخذوا وق اما قد حفر لهم قب ر فغلب ا وهل امليت ودفن هم 
سن يعني القرمطي يف مقربة، وكان فيه نخل فقطع ووحرق جذوذه وسق فه، وبلك يف سنة اثنتي ذرشة وثالثائة، فعطل تلك السنة الحج. وقد كان خرج سلي�ن هن الح

.نخلهم من الربد فهلك )وول هذه السنة فقطع ذىل الحاج وقتلهم وذطل الحج، ووقع الثلج هبغداد فاحرتق   
 وتجدب الث�ر، وتنقص الحج، تنع ن بلك فعند جنيا، رطبا السالم مريم ذليها منها إجتنت التي النخلة ذروق ذسل ذىل نبتت هالزوراء سدرة تقطع ون حج ا قبل 

 إبا العراق يا وهل لكم ف يل اآلفاق، جميع من الفت وتملكم والج ع، وال هاء البالء والعدوان،مع الملم فيكم ويمهر السلطان، وج ر امسعار، هغالء البالد، وتبتل ن
 الثط؟ من م الي يا: فقلت: سدير قال. من الثط لهم ويل ثم لهم وويل الري، وهل من مهل العراق وويل الرتك، من الري مهل وويل ، خراسان من الرايات جاءتكم

الدين،  ويديهم ذىل هللا يفتح وولئك رشهم، من هال استيعذوا الحدق، مرد جرد، صغار الشياط�، كالم] ك[ كالمهم الحديد، لباسهم صغرا، كآبان الفأر آبانهم ق م: قال
)65و  64(ص ممرنا. سببا ويك ن ن  

 

:يق ل السالم ذليه هللا ذبد ذن وب - 11  
)66و  65(ص  .قرص الذي هقدر الع ن قرص ذنه نيته قرصت ومن له، هللا ذ ن تم نيته صحت فمن نياتهم، قدر ذىل العباد ذ ن هللا قدر إ�ا  

  
: السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� قال وم�: قال العبدي ذم� وه  هن محمد ذن  - 12  
)66الجهل. (  قبلكان  العلم من للجهال، العلم هبيان العلم وهل من ميثاقا وخذ حتى تبيان العلم هطلب الجهل وهل من ميثاقا هللا وخذ ما  

 

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا قال: قال رس ل امنصاري هللا ذبد هن جاهر حدثني: قال السالم ذليه� الباقر هن ذيل هن محمد ذن - 13  
) 67و66(ص.الناس إىل ووقرهكم خلقا، ووحسنكم هالعهد، ووداكم ومانة، وووفاكم حديثا، وصدقكم غدا امل قف يف مني وقرهكم  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس الثامن

للهجره: وأربع�ئة أربع سنة رمضان شهر من والعرشين الرابع االثن� يوم مجلس  
      

: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليهم آهائه ذن  ذيل، هن محمد الباقر جعفر ذن وب - 1  
 با جليسه ويؤبي تركه، يستطيع ال با الناس وو يع� نفسه، من ذنه يعمي ما إىل الناس من ينمر ون ذيبا هاملرء البغي، وكفى ذقاها الرش وورسع ،الرب ث اها الخ� ورسع إن
)67( ص  .يعنيه ال  
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: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه هللا ذبد ذن وب  - 2  
)67(ص  .غ�ه الذنب بلك ذىل يطلع ل هللا، خشية من بنب ذىل يبك هللا إليهنمر  ط ب لشخص  

 
:يل قال: قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وبالنع�ن  ذن وب  - 3  
 ورسع وال طلبا وشد ور فإ� ل ووحسن ذليك، يحيص منه معك فإن وكذا هكذا نهارك تقطع و ال دونهم، إليك يصل اممر فإن ،نفسك من الناس يغرنك ال وها النع�ن يا

) 68و  67للذاكرين". ( ص  بكرى بلك السيئات يذهب الحسنات إن: " يق ل جل وذز هللا إن قديم، لذنب محدثة حسنة من دركا  
 

: قال السالم ذليهم الحس� هن ذيل هن محمد جعفر ذن وب - 4  
:قال ثم هعد معرفته، اإلمام طاذة: تعاىل الرحمن ورضا ،امشياء وهاب ومفتاحة، ،وسنامه اممر بروة  

)69و  68حفيما". (ص  ذليهم ورسلناك ف� ومن ت ىل هللا وطاع فقد الرس ل يطع من: " يق ل تعاىل هللا إن  
 

] ولف[ ولف مائة وسلفني: له فقال املسلم� مال هيت وكان خازن هللا ذبد هن امرقم إىل هعث ذفان هن ذث�ن إن: قال ذفراء امنصاري هن معاب م ىل يحيى ذن وب  - 5
:فقال الناس مبادرا إىل خرج بلك امرقم سمع فل�: قال. لنا خازن ونت إ�ا لك، وم ال وباك ونت وما: قال للمسلم�؟ صكا هها ذليك وكتب: امرقم له درهم، فقال  

 دخل حتى الناس إىل فخرج بلك ذث�ن، فبلغ. هيته فدخل ومىض ،الي م حتى ذفان هن ذث�ن خازن و� وذلم ول خازنكم و� ظننت فإ� ،بالكم ذليكم الناس ويها
. س اهم من ذىل ومية هني وهللا ووثر وإ� الناس، ذىل كل ذدي هني يؤثر كان ذمر وإن الناس، ذىل تيم هني يؤثر كان هكر وها إن الناس ويها: وقال املنرب رقي ثم املسجد

 هن يارس ذ�ر فقال. وق ام ونف رغم وإن وخذناه إليه احتجنا فإن لنا، هذا املال وإن لفعلت، الجنة جميعا ومية هني ادخل ون استطعت ثم الجنة هبابجالسا  كنت ول 
 إىل يعقل ال وه  ذ�ر، واحتمل ذىل غيش حتى هرجله يت طأه فجعل املنرب من نزل ثم ههنا، ذث�ن: وونت فقال يل، مرغم بلك ون اشهدوا معرش املسلم�: هللا رحمه
 وصاهني ما وحتسب وونا هللا يف ووبيت فقد�ا الحمدل،: قال وفاق، فل� واملغرب، والعرص المهر ي مئذ يصل ل ذليه ذ�ر مغمى وهقي بلك الناس فأذمم. سلمة وم هيت

 الفاجر؟ هذا مع هيتك يف الج�ذة هذه ما: فقال إليها سلمة، فأرسل وم ذند ذ�را ون ذث�ن وهلغ: قال. القيامة ي م الكريم العدل ذث�ن وه� هيني هللا، جنب يف
 هنفسه يج د وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل صاحب وهذا شئت، حيث واجعل سط تك ذث�ن يا فاجتنبنا هنتاه إال ذ�ر مع ذندنا ما وهللا: فقالت ذندك، وخرجيهم من

 فقال إليه فأخرباه، فرجعا ذليه�، فأب فأتياه. له يستغفر ون فيسأاله ذ�را يأتيا فسأله� ون والزه� طلحة إىل فبعث صنع، ما ذىل ذث�ن فندم: قال. هه من فعالك
 مرضه من صلحرحمه هللا  ذ�را إن ثم وآله؟ ذليه هللا صىل هللا رس ل وصحاب ذيل وولبتم ذيل الطمع شنعتم وبهاب النار فراش يا ومية هني يا هللا حكم من: ذث�ن
 سفر، ق م وحيدا، ودفنه هالرهذة مات بر وها إن: فقال الرهذة من ذث�ن ذىل بر وه  دخل ناذي إب كذلك ه  فبين� وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل مسجد إىل فخرج

 قال] ف[ إياه؟ تسي�ي ذىل ندمت وترا� هوه   وير ذاض يا هعد، لهناك وإنك: ذث�ن له فقال ونفسنا، كل من بر هللا وها رحم: ذ�ر فقال هللا، رحمه: وقال ذث�ن فاسرتجع
 قال. مجاورتك من إيل وحب السباع ملجاورة وهللا وفعل،: ذ�ر قال حيينا ما تربحه فال بر وه  فيه كان الذي هاملكان فالحق ويضا وونت: باك، قال وظن ما وهللا ال: ذ�ر له

 فيهم فسأله فقام ، ذ�ر تسي� ذن يستنزله ذث�ن إىل معهم يق م ون فسأل ه السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� إىل مخزوم هن  وجاءت للخروج فتهيأ ذ�ر
)72 - 69. ( ص بلك إىل وجاهه حتى هه ورفيق  

 

 وآله ذليه هللا صىل النبي فقال وخرى دفعة فاستأبن له، يأبن فلم :وآله ذليه هللا صىل النبي ذىل يستأبن السالم ذليه ذيل هن وب طالب  جاء: قالت ذائشة ذن - 6
)72. ( ص الشهيد ال حيد أبه الشهيد، أبه: وقال ذينيه ه� فاذتنقه وقبل وسلم وآله هللا ذليه صىل هللا رس ل إليه قام دخل فل� ذيل يا ادخل :وسلم  

 

يق ل: لقتاله والزه� طلحة خرج ح� السالم ذليه طالب وب هن ذيل قال - 7  
 فقاتل ا دينكم يف ذهدهم وطعن ا هعد من و�انهم نكث ا وإن: " اآلية هذه تال ثم حدث، غ� هيعتي من نكثا ثم مكره� غ� طائع� هايعا� ،والزه� طلحة ذذيري من

)73و  72ينته ن". ( ص  لعلهم لهم و�ان ال إنهم الكفر وئة  
 

: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ذن السالم ذليهم آهائه ذن  السالم ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب - 8  
)74(ص .البيت وهل شيعتنا تدخلها حتى كلها اممم ذىل و محرمة ،ودخلها حتى امنبياء ذىل محرمة الجنة        

 

: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال - 9   
)75و  74( ص .له سخط وم] ذنه[ هللا وريض يدري ال وه  فيه، ملء لضاحك وذجب تطلبه، وامل تلطالب الدنيا  وذجب ،ذنه بغف ل وليس لغافل ذجب  

: فقال السالم ذليه طالب وب هن وسلم إىل ذيل وآله ذليه هللا صىل النبي نمر  - 10  
)75(ص .القيامة ي م ذمل با وحاسبه ميتة الجاهلية هللا وماته وهغضك من ذيل يا           

 

: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 11  
 اخرج ا: الجنة وهل فيق ل الجنة، وهل حسنه هي ت مأل وحدهم وطلع فإبا الجنة، وهل ذىل يرشف ن الجنة، يف من ياق ت وحمر وذمدة ذىل وجل ذز هللا يف املتحاه ن

)75(ص  ". وجل ذز هللا يف املتحاه ن هؤالء: " جباههم  البدر، ذىل ليلة يف القمر مثل وجهه وحدهم إليهم، وينمرون فيخرج ن: وجل، قال ذز هللا يف نه  ااملتح ننمر  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس التاسع

للهجره: وأربع�ئة أربع سنة رمضان شهر من والعرشين التاسع السبت يوم مجلس  
 

وآله وسلم: ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال ذليهم هللا صل ات آهائه ذن  ،ذن وهيه هن جعفر، م ىس وخي حدثني: قال ،ذن وهيه جعفر، هن ذيل هن محمد ذن - 1  
 وصاب إبا ل، ومن الحمد: قال هنعمة ذليه هللا ونعم إبا ومن هللا، رس ل محمد وو� هللا إله إال ال ون شهادة ذصمته كان من: الجنة وهل من هللا كتبه فيه كن من ورهع
)76(ص  ".راجع ن إليه وإنا ل "إنا قال: مصيبة إصاهته إبا ومن هللا، وستغفر :قال بنبا  
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:فقال وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي ذىل جربئيل نزل: امنصاري قال هللا ذبد هن جاهر ذن السالم، ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 2  
 وهللا تذكره، ما تسمع ون املالئكة جميع ومر ذنك، وقد بلك هعدهم من ليبلغ ا وصحاهك ذىل خطيبا السالم ذليه ذيل هن وب طالب هتفضيل  تق م ون يأمرك هللا إن

 حتى وخرج الناس فاجتمع جامعة، الصالة: فنادى مناديا وآله ذليه هللا صىل النبي فأمر. الجنة فله وطاذك ومن النار، فله ومره يف خالفك إن من محمد يا إليك ي حي
قال:  ثم ،" الرحيم الرحمن هللا هسم الرجيم، الشيطان من هال وذ ب: " هه تكلم ما وول وكان املنرب، ذال  
دمي، من ودمه لحمي، من لحمه رجل ومر يف تعاىل هللا ذن مبلغكم إ� اممي، النبي وونا النذير، وونا البش�، ونا! الناس ويها  

 مدينة وجعلني. ذني وفضله هالتبليغ هالرسالة، ففضلني واحدة، طينة من وإياه وخلقني وهداه، وت اله واصطفاه اممة هذه من هللا انتجبه الذي وه  ، العلم ذيبة وه 
 ذز وإنه ، هطاذته الناس جميع وومر م االته، وووجب من ذداوته، وخ ف ومره، ووهان هال صية، وخصه امحكام، منه العلم، واملقتبس خازن وجعله الباب، وجعله العلم

 ومن وهغضني،] فقد[ وهغضه آبا�، ومن] فقد[ آباه ومن ذصا�، ذصاه ومن خالفني، خالفه ناصبني، ومن ناصبه ومن واال�، وااله ومن ذادا�، ذاداه من: وجل يق ل
كاده فقد  ومن وراد�، وراده ومن وذانني، وذانه ومن حارهني، حارههومن  حفمني، حفمه ومن ورضا�،] فقد[ ورضاه ومن وطاذني، وطاذه فقد ومن وحبني،] فقد[ وحبه

محرضا خ� من ذملت ما نفس كل تجد ي م"   وجل ذز هللا ذقاب وخ فكم فإ� ووطيع ه، هه آمركم ملا اسمع ا! الناس ويها كاد� .  هينها ون ل  ت د س ء من ذملت وما 
 إ� اللهم. العامل� ذىل هللا وحجة الكافرين، وقاتل م ىل املؤمن�، هذا الناس معارش: فقال السالم ذليه املؤمن� وم� هيد وخذ ثم".  نفسه هللا ويحذركم هعيدا ومدا وهينه

.املنرب ذىل نزل الراحم� ثم ورحم يا هرحمتك فأصلحهم صالحهم ذىل القادر وونت ذبادك، قد هلغت، وهم  
 املؤمن�، وورضيت ممتك، ونصحت رساالت رهك، هلغت فقد خ�ا، تبليغك ذن هللا جزاك: لك ويق ل يقرئك السالم هللا] إن[ محمد يا :فقال السالم ذليه جربئيل فأتاه

)78 - 76ينقلب ن". (ص  وي منقلب ظلم ا الذين وسيعلم"  هه ومبتىل مبتىل ذمك اهن إن محمد يا الكافرين. وورغمت  
 

: قال امنصاري هللا ذبد هن جاهر ذن - 3  
:فقال السالم ذليه� والحس� الحسن هيد وسلم آخذا ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل ذلينا خرج  

 زكي�، مطهرين طاهرين ، وسألت هللا تعاىل له� ثالثا، فأذطا� اثنت� ومنعني واحدة. سألت هللا له� ون يجعله�كب�ين له� ودذ ت صغ�ين، رهيته� هذين اهني إن
 قدرا، وقدرت قضاء إ� قضيت محمد يا: فقال محبته� ذىل اممة يجمع ون هللا وسألت فأذطا� بلك، النار وشيعته� وبريته� يقيه� ون هللا وسألت بلك، فأجاهني إىل

 وال كرامتي، محل وحله إال بلك فعل ملن نفيس ذىل ووجبت وإ� ، ولدك يف بمتك وسيخفرون واملج س، والنصارى اليه د هذمتك يف لك ستفي ومتك من طائفة وإن
)79و  78(ص  ].القيامة ي م[ إىل رحمتي هع� إليه ونمر وال وسكنه جنتي،  

 

:ذنه هللا ريض هكر وه  هن محمد بقتل السالم ذليه املؤمن� وم� ذىل الخرب ورد ملا  - 4  
 وقد. املخ ف الثغر هه ووسد ، نخ ة امثيم هه ووقمع الدين، إقامة ذىل هه استمهر ممن فإنك هعد وما هنصيب� مقي� وكان ،هللا رحمه امشرت الحارث هن مالك إىل كتب
 ذىل واستخلف مرص، ومر يف لننمر ذيل فاقدم هللا، رحمه هالحروب، فاستشهد له ذلم ال حدثا وكان خ ارج، ذليه فخرج مرص، هللا هكر رحمه وه  هن محمد وليت كنت

 السالم، فحدثه ذليه املؤمن� وم� ذىل ورد حتى ووقبل ، امزدي ذامر هن ذمله شبيب ذىل ذنه هللا ريض مالك فاستخلف. وصحاهك من والنصيحة الثقة ذملك وهل
 كان ما وارفق هالل�، الشدة واخلط وهمك، ذىل ما هال واستعن هرويك، اكتفيت ووصك ل إن فإ� فاخرج ال جه غ�ك، لهذا ليس: له وقال وهلها، ذن ووخربه مرص، حديث
الشدة. إال ذنك تغن ل متى الشدة ذىل واذتزم وهلغ، الرفق  

: مرص وهل إىل كتاها ومامه السالم ذليه املؤمن� وم� وقدم مرص، إىل للخروج وتهيأ رحله، فأت ذنه هللا ريض امشرت مالك فخرج: قال  
 ويام ينام ال هللا، ذباد من ذبدا مإليك هعثت قد وإ� وآله، محمد نبيه ذىل الصالة ووسأله ه ، إال إله ال الذي هللا إليكم وحمد فإ� ذليكم، سالم الرحيم، الرحمن هللا هسم

 هن مالك وه  ذار، وو دنس من الناس ووهعد النار، حريق من الفجار ذىل ورض حسبا، ووكرمهم ، هأسا هللا ذبيد وشد من. الدوائر حذار امذداء ذن ينكل وال الخ ف،
 وإن فانفروا، هالنف� ومركم فإن ووطيع ا ومره، له فاسمع ا جميل، وصرب وصيل، روي بو الحرب، يف رزين الحذر يف حليم الحد، كليل وال الرضس بان ال امشرت، الحارث
التق ى،  وثبتكم هالهدى، هللا ذصمكم. ذدوكم ذىل شكيمة وشدة نصيحة لكم، نفيس ذىل هه آثرتكم فقد هأمري، إال يحجم وال يقدم ال فإنه فأقيم ا، تقيم ا ون ومركم
وهركاته.  هللا ورحمة ذليكم والسالم ويرىض، يحب ملا وإياكم ووفقنا  

 فاتته، قدمها إن امشرت ون فعلم مرص يف طمع كان وقد معاوية ذىل بلك فعمم خربه، يرفع ن إليه هالعراق معاوية ذي ن كتب مرص إىل للرحيل امشرت مالك تهيأ وملا
 يف فاحتل هقيت، ما ناحيتك خراج س غتك كفيتنيه وإن مرص هامشرت إىل هعث قد ذليا ون هالقلزم الخراج وهل من دهقان إىل هكر، فبعث وب اهن من ذليه وشد وكان

.معه دذا ودذ ا ثم ومره، يكفينا ذليه هللا ندذ  فهلم ا مرص، إىل هامشرت هعث قد ذليا إن: لهم وقال الشام وهل معاوية جمع ثم .ذليه قدرت قتله با  
 هأمرك، وقم ذيل فأنزل ، وريض ارتفاع يف حق ذيل ومصحاهك ولك الخراج وهل من رجل ونا]: له[ وقال ذليه فسلم الدهقان بلك فاستقبله القلزم، وت حتى امشرت وخرج
 فيه جعل ذسال جملته يف دس طعاما إليه وحمل إليه، احتاج ا با ومصحاهه له فأقام امشرت، ذليه فنزل. الخراج من يل هذلك واحتسب دواهك، وذلف وصحاهك، وومر
 هذلك فرسوا ووماته، امشرت وكفاكم دذاءكم، وجاب قد تعاىل هللا فإن وهرشوا:  لهم وقال الشام وهل فجمع خربه، معاوية وهلغ. بلك من ومات قتله امشرت رشهه فل� س�،

.هه واستبرشوا  
 وما. صلدا كان] ل[ حجر من كان ول  وركانه، وذمم لكان جبل من كان ل  مالك در ل: ويق ل ذليه ويتأسف يتلهف جعل امشرت وفاة السالم ذليه املؤمن� وم� هلغ وملا

.الب اك فلتبك مثلك فعىل ذاملا، م تك ليهدن وهللا  
 مع رهه، ولقي نحبه، وقىض هعهده، وىف فقد مالكا هللا فرحم الدهر، مصائب من م ته فإن ذندك وحتسبه إ� العامل�، رب ل والحمد راجع ن، إليه وإنا ل إنا: قال ثم
)84 – 79(ص  .املصيبة وذمم فإنها وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا هرس ل مصاهنا هعد مصيبة ذىل كل صربن ون ونفسنا وطنا قد ونا  

 

:يق ل السالم ذليه هللا ذبد  ذن وب  - 5  
)84(ص .وجراه حك� حكم إبا تعاىل هللا إن. س اءفينا  والسنة مولنا، مصدق وآخرنا ،آخرنا ذىل دليل وولنا   

 

:قال السالم ذليه� هن محمد جعفر هللا ذبد ذن وب  - 6  
له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال ون وشهد]: " الشمس تغرب ون ومىس قبل وإبا[ الشمس تطلع ون قبل وصبح إبا قال من   

 هخ�، محمد وآل محمدا وبكر " املب� الحق ه  هللا وون ونزل، ك� حدث،والكتاب ك� والق ل ك� وصف، واإلسالم رشع، ك� الدين وون ورس له، ذبده محمدا ون ووشهد
:له وقيل الجنة، وه اب ثانية هللا له فتح هالسالم، محمد وآل محمدا وحيا  
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  )85و  84الي م. (ص  بلك خنا ومحى ذنه شئت وه اهها وي من ودخل

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس العاشر

للهجره: وأربع�ئة سبع سنة رجب من خلتا لليلت� األربعاء يوم مجلس  
 

:السالم ذليه و آله و نبينا ذىل ذمران هن قال م ىس :قال السالم ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب - 1  
 ذندك؟ القدس دار ينزل فمن إلهي: قال .يزول ن وال الجبال يزول فأولئك ، و�يش ه نا صادقا، يق ل القدم�، الري الكف�، الري؟ قال: من خلقك وصفياؤك من إلهي
 الدنيا يف سرتي يف فأولئك ولسنتهم، ذىل والصدق قل ههم، يف الحق. الحك مة الرشا ذىل يأخذون وال الدين، يف ورسارهم يذيع ن وال الدينا، وذينهم إىل نمرت ال الذين: قال
)86و  85. (ص اآلخرة يف ذندي القدس دار ويف  

 

 من: له فقيل"  يحزن ن هم وال ذليهم خ ف ال هللا وولياء وال إن: " تعاىل ق له ذن السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� لئسُ : هللا قال رحمه ذباس اهن ذن - 2
: السالم ذليه املؤمن� وم� فقال هؤالء امولياء؟  

 سيرتكهم، ونه ذلم ا ما فرتك ا هعاجلها، الخلق س اهم غر ح� آجلها فعرف ا ظاهرها، إىل الناس نمر ح� الدنيا هاطن ونمروا إىل ،ذبادته يف تعاىل ل وخلص ا ق م هم
:قال ثم سيميتهم ذلم ا ونه ما منها وومات ا  

 مرضت كم والثى؟ الجنادل تحت ومصارع وهنائك البىل، يف آهائك مصارع إىل تر ول. منها سيخرب ما ذ�رة املجتهد يف ، حبائلها ذىل الراكض هالدنيا، نفسه املعلل ويها
)87و  86(ص  دواؤك. فيهم ينجع وال غناؤك، ذنهم يغن فلم امحباء، لهم وتستعتب امطباء، تست صف لهم هكفيك وذللت هيديك،  

 

: يق ل السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� قال - 3  
 ذليه هللا صىل هللا رس ل دينتناول فقد  وحسبي تناول ديني فمن وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل حسب وحسبي وسلم، وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل دين ديني
) 88(ص  .وحسبه وسلم وآله  

 

: ذليه� السالم قال الصادق محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 4  
 وال ل والحمد هللا سبحان هالذكر وريد ال إ� وما. حال كل يف هللا وبكر ، وخيك وم اساة نفسك، الناس من إنصاف: قال هىل،: قلت ؟خلقه ذىل هللا فرض ما هأشد وخربك وال
)88(ص  .له معصية وو هللا، طاذة ذىل فيه تهجم م طن كل يف هللا بكر ولكن بلك من هذا كان وإن وكرب، وهللا هللا إال إله  

 

:وآله وسلم ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال جده ذن ،ذن وهيه السالم، ذليه� محمد هن جعفر ذن  - 5  
 ي م إىل لك ولشيعتك فاستغفرت ذيل يا رويتك رويت فل� كلها، الس�وات يف وكب�ها، ونمرت صغ�ها إىل نمرت حتى الط� يف ومتي يل ومثلت ، املثا� سبعا من ذلمت
)89(ص .القيامة  

 
 وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل سمعت السالم، ذليه ذيل يف الحق وق ل ون معاوية مكان �نعني ال وهللا: يق ل ومامة الباهيل وها سمعت: قال ح شب هن شهر ذن  - 6

:يق ل وسلم  
)90(ص.فأحبه ذليا وحب اللهم إ� فأحبه، ذليا وحب إ� اللهم. وقرؤكم هللا ولكتاب وفقهكم، وهسنتي وهرصكم، الدين ويف ،وفضلكم ذيل  

 
:قال املسيب هن سعيد ذن  - 7  
: قال ا ويل الناس هعده؟ فمن: قال. وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قبض: قال ا هذا؟ ما: قحافة وه  فقال، ارتجت مكة هنعيه وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي قبض ملا

 الخالفة، وتسلم ن النب ة، اممر، تنازذ ن هذا وذجب ما هللا، منع ملا معطي وال هللا وذطى ملا مانع ال: قال قال ا نعم، ؟ املغ�ة وهن  شمس ذبد هن  رضيت فهل: قال اهنك،
)91يراد.(ص  لشئ هذا إن  

 
: قال الرحمة ذليه الحنفية اهن محمد ذن  - 8  

:إبا رجل متعلق هامستار وه  يق ل ،هالبيت يط ف السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� هينا  
 هذا: السالم ذليه املؤمن� وم� له فقال ."رحمتك وحالوة ذف ك، هرد وبقني امللح� إلحاح يربمه ال من يا ، السائل ن يغلطه ال من يا سمع، ذن سمع يشغله ال من يا"

 ذدد كانت ول  بن هه له هللا غفر إال الصالة ودهار يف املؤمن� من وحد هه يدذ  ما ف هللا صالة، كل دهر يف هه فادع: قال نعم،: قال سمعته؟ وقد: الرجل له قالدذاؤك؟ 
.وثراها امرض وحصباء وقطرها، الس�ء نج م  
.كريم واسع وهللا ذندي، بلك ذلم إن: السالم ذليه املؤمن� وم� له فقال  
  )92. (ص " ذليم ذلم بي كل وف ق"  املؤمن�، وم� يا وهللا صدقت: السالم ذليه الخرض وه  الرجل له فقال

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس الحادي عشر

للهجره: وأربع�ئة سبع سنة رجب من خلون لسبع االثن� يوم مجلس  
 

:يق ل السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� ذن - 1  
 جاءت قد واآلخرة مدهرة، ترحلت قد وإن الدنيا الحق، ذن فيصد اله ى، اتباع ووما اآلخرة، فينيس اممل ط ل اله ى فأما واتباع اممل، ط ل: اثنت� ذليكم وخىش إ� 

)93ذمل. (ص  وال حساب وغدا حساب، وال ذمل الي م فإن. الدنيا وهناء من تك ن ا وال اآلخرة، وهناء من فك ن ا منه� هن ن، واحدة ولكل مقبلة،  
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:قال السالم ذليه� هن محمد جعفر الصادق هللا ذبد ذن وب  - 2  
 ملا يشتهيه ما ذنه له ووزوي خ� ه  ملا وهتليه إ�ا وإ� املؤمن، ذبدي من ،إيل وحب ه  خلقا خلقت ما م ىس يا ون السالم ذليه ذمران هن م ىس هه هللا ناجى في� إن
 ووطاع يرضيني، با ذمل إبا ذندي الصديق� يف وكتبه هقضائ، ول�ض نع�ئ، وليشكر هالئ، ذىل فليصرب ذبدي، يصلح با له وونا وذلم خ� ه  ملا ووذطيه له، خ� ه 

)94و  93ومري. (ص   
 

:قال الجعفي قش� هن هللا ذبد هن ذروة حدثنا - 3  
: ثم قالت هالرجال، يتشبهن ون للنساء يكره: فقالت ، مسكتان يدها خرزة ويف ذنقها ويف ،كب�ة ذج ز وهي السالم ذليه ذيل هن وب طالب  هنت ذىل فاطمة دخلت  

الشمس،  غاهت حتى هث هه ذليه هللا صل ات ذيل هن وب طالب  فسرته وآله فتغشاه ال حي ذليه هللا صىل محمد نبيه إىل هللا ووحى: قالت ذميس هنت وس�ء حدثتني
 وب هن ذيل ذىل الشمس وردد اللهم: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقال هك، شغلت ذنها هللا رس ل يا ال: قال العرص؟ صليت ما ذيل يا: قال السالم ذليه ذنه رسي فل�

)94(ص  .املسجد ونصف حجرت الشمس هلغت حتى فرجعت غاهت، كانت وقد السالم، ذليه طالب  
 

: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال جده ذن ،ذن وهيه السالم، ذيل ذليه� هن محمد الباقر جعفر ذن وب  - 4  
)95و 94(ص .لرضاها ويرىض لغضب فاطمة هللا ليغضب إن               

 
: وقالت ذىل هاهها ف قفتوسلم  وآله ذليه هللا صىل محمد هنت فاطمة خرجت هكر وها الناس هايع ملا: قال هن الزه� ذروة ذن  - 5  
)95(ص  .دوننا هاممر واستبدوا وظهرنا ه� جنازة وآله هللا ذليه صىل نبيهم ترك ا محرض، وس ء حرضوا ،قط كالي م رويت ما  

 
: قال السالم ذليه� ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 6  

 وم� وسننه وووله وهاهه القضاء بلك ومفتاح إال ذدل وال هحق الناس يقيض من وحد وال ،البيت وهل منا وخذوه شئ إال ص اب وال حق الناس وحد من ذند ليس إنه وما
)96(ص  .وصاه ا إبا السالم ذليه ذيل هن وب طالب قبل من والص اب إبا وخطأوا، قبلهم من الخطأ كان امم ر ذليهم اشتبهت فإبا. السالم ذليهذيل هن وب طالب املؤمن�   

 
:قال الشعبي ذن  - 7  
 يف قم شداد له : يا فقال حفل ي م يف وحرضه إنه ثم. ومناه ووذده منه، كان شئ يعتبه ذىل ول قب له، ووحسن ،وكرمه سفيان وه  هن معاوية ذىل ووس هن وفد شداد ملا

 لك وانقادت منه، يهمك كان ما هعمله، وكفيت وج زي هرهه، لحق قد ذليا فإن بلك، من وذفني: شداد له م دت فقال يف نيتك هذلك مذرف وذبه ذليا وابكر الناس
 طاذته فرض الذي ل الحمد: فقال شداد فقام. واقع فيك وإال فالريب هه ومرتك با لتق من: معاوية له فقال. هحلمك يليق ال ما من الناس تلتمس فال إيثارك، ذىل امم ر

 وإن قادر، ملك فيها يحكم صادق وذد اآلخرة إن! الناس آخرهم ويها �يض وذليه وولهم، مىض بلك ذىل. خلقه رضا من آثر التق ى وهل ذند رضاه ذباده، وجعل ذىل
 ذليهم صلحاءهم، ذمل خ�ا هالعباد وراد إبا هللا وإن له، حجة ال العايص السامع ذليه، وإن حجة ال ل املطيع السامع وإن والفاجر، الرب منها يأكل حارض الدنيا وجل

 ون ال الة صالح من وإن ذند هخالئهم، املال وجعل جهالءهم، هينهم وقىض سفهاءهم، ذليهم ذمل رشا وراد ههم وإبا. وسخيائهم يف املال وجعل فقهاءهم، وقىض هينهم
 شداد، يا اجلس: معاوية له فقال .هخالفه وغشك وما كنت قدمت، با نصحتك وقد هالباطل، ورضاك من وغشك هالحق، من وسخطك معاوية يا ونصحك. قرناؤها يصلح

 دون لك ه  املال من ذندك ما كان إن: شداد له خلقه ؟! فقال لصالح ذندهم املال هللا جعل الذين السمحاء من ولست يغنيك، لك بال ومرت قد إ�: له فقال فجلس،
 فإن إرسافا، وونفقته اقرتافا فأصبته دونهم فاحتجبته املسلم ن فيه شاركك م� كان وإن فنعم، حالال، وونفقته حالال فأصبته تفرقه لجمعه مخافة فعمدت للمسلم� ما

 فنهض. مرضه ون يغلبه قبل وهله إىل ليخرج له وطلقناه ما وذط ه! شداد يا خ لطت وظنك قد: معاوية فقال"  الشياط� إخ ان كان ا املبذرين إن: " يق ل جل اسمه هللا
)98 - 96شيئا. (ص  معاوية من يأخذ ول وارتحل س اي، هه اه ذقله ذىل املغل ب: يق ل وه  شداد  

 

:السالم ذليه املؤمن� وم� يف كتاب: قال السالم ذليه� ذيل هن محمد الباقر جعفر ذن وب - 8  
 فيت اصل ن فجارا ليك ن ن الق م الرحم،  إن لصلة ث اها الطاذة وذجل وإن. الكابهة واليم� الرحم، وقطيعة البغي، :وهالهن يرى حتى صاحبهن � ت ال خصال ثالث

)98ص(  وهلها. من هالقع الديار تدع الرحم وقطيعة الكابهة وإن اليم� ويثون، وم الهم فتنمى  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس الثاني عشر

للهجره: وأربع�ئة سبع سنة رجب من عرش الثا� السبت يوم مجلس  
 

 العاهدين زين ذن وهيه ذيل، هن محمد الباقر ذن وهيه محمد، هن جعفر الصادق ذن وهيه جعفر، هن م ىس الصالح العبد ذن وهيه السالم، ذليه� م ىس هن ذيل ذن  - 1
: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليهم طالب وبهن  ذيل املؤمن� وم� ذن وهيه ذيل، هن الحس� الشهيد ذن وهيه الحس�، ذيل اهن  

 بو متعفف ذفيف ورجل لسيده، ونصح رهه، ذبادة وحسن ذبد ممل ك الجنة يدخل من ووول. مربور وحج فيه، غل ل ال وغزو شك فيه، ال إ�ان ذندهللا امذ�ل وفضل
)99ذبادة. (ص   

 
السالم يق ل: ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 2  

 من وو الدنيا لصاحب سلطان خضع من ونه واذلم ا الدنيا، سلطان صاحب إىل الح ائج طلب وجل ذن ذز هال واالستغناء هالتقية وق وه ،هال رع دينكم وص ن ا هللا اتق ا
 ذىل يؤجره ول منه، الربكة هللا شئ نزع منه إليه فصار دنياه من شئ ذىل غلب ه  فإن إليه، ووكله ومقته ذليه هللا وخمله دنياه من يديه يف ملا طلبا دينه يف يخالفه

)100 و 99 ص.(هر وال ذتق وال حج يف منه ينفقه شئ  
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:فقال هالبرصة السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� إىل وم� رجل جاء: قال هللا رحمه نباتة هن امصبغ ذن  - 3  
 با سمهم: السالم ذليه املؤمن� وم� له فقال نسميهم؟ واحد،فبم والحج واحدة، والصالة واحد، والرس ل واحدة، الدذ ة ،نقاتلهم الق م الذين هؤالء املؤمن� وم� يا

 البينات مريم اهن ذيىس وآتينا درجات هعضهم ورفع هللا كلم منهم من هعض ذىل هعضهم فضلنا الرسل تلك: " يق ل تعاىل سمعته وما ، كتاهه هه يف وجل ذز هللا س�هم
 كنا ووىل االختالف وقع فل�".  كفر من ومنهم آمن من فمنهم اختلف ا، ولكن البينات جاءتهم ما هعد من هعدهم من الذين اقتتل ما هللا شاء ول  القدس وويدناه هروح

و إرادته.  وومره بشيئته فقاتلناهم قتالهم منا هللا وشاء كفروا، الذين وهم آمن ا، الذين فنحن. وهالحق وهالكتاب، وسلم، وآله ذليه هللا صىل وهالنبي وهدينه، هال،  
)102و  101(ص    

:قال ذنه هللا ريض العباس هن هللا ذبد ذن - 4  
 من السالم ذليه ذيل العباس، فل�فرغ هن والفضل معه والعباس ،السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� ت ىل غسله وآله وسلم ذليه هللا صىل هللا رس ل ت يف ملا

 رصت حتى خصصت ، واإلنباء النب ة س اك من ممن وحد ب ت ينقطع ل ما ب تك انقطع ميتا، وطبت حيا طبت وومي ونت أبه: قال ثم وجهه ذن اإلزار كشف غسله
 محالفان، وغصص كمد يرفع ال ما ولكن الشؤون ماء ذليك الجزع منفدنا ذن ونهيت هالصرب، ومرت ونك ول ال س اء فيك الناس حتى صار وذممت س اك، ذمن مسليا

)104 – 101(ص  .ذليه اإلزار ومد وجهه فقبل ذليه وكب ثم. من همك واجعلنا رهك، ذند ابكرنا وومي ونت أبه لك، وقال امجل وه� داء  
 

:قال السالم ذليه طالب وب هن ذيل م ىل قيس ذن  - 5  
 الروس ضيوه الجبل، نح  مقبل رجل إبا وبانه من فرغ فل� وبن، ثم هعيدا،  فأمعن ،املغرب صالة فحرضت  هصف� الجبل من قريبا ذليه السالم كان املؤمن� وم� ذليا إن

 الصديق�، هث اب الفائز والفاضل ، املأم ن وامغر ، املحجل� الغر قائد ،النبي� خاتم ه يص مرحبا وهركاته، هللا ورحمة املؤمن� وم� يا ذليك السالم: فقال وال جه، واللحية
 وال هالء، اسمه وجل ذز هللا يف وذمم وحدا وذلم وال القدس، روح منتمر ونا هخ�،: فقال حالك؟ كيف السالم وذليك: السالم ذليه املؤمن� وم� له فقال. ال صي� وسيد

 هاملناش�، نرشوهم إرسائيل، هني من هاممس لق ا ما وصحاهنا رويت فقد الحبيب، تلقى حتى فيه ونت ما ذىل وخي يا اصرب مكانا، هللا ذند ورفع وال منك، ث اها وحسن
 ال ج ه هذه تعلم ول  مقرصوا، نكال وس ء ذذاب من قتالك يف لهم وذد ما الشام وهل إىل هيده ووومأ الشايهة الرتهة ال ج ه هذه يعلم ول  الخشب، ذىل وحمل هم

 هن ذ�ر م ضعه فقام من غاب ثم. وهركاته هللا ورحمة ذليك هاملقاريض، والسالم قرضت ونها ل دت طاذتك يف الث اب من لهم مابا العراق وهل إىل هيده ووومأ املبيضة
 سمع ا كان ا وقد السالم ذليه املؤمن� شيعة وم� من ج�ذة يف املرقال وهاشم ثاهت، هن وخز�ة الصامت، هن امنصاري وذبادة وي ب ووه  التيهان، هن الهيثم ووه  يارس،
 فقال ا وذدائه، قتال ذىل يصرب� السالم، هعثه هللا ذليه ذيىس ويص شمع ن هذا: السالم ذليه املؤمن� وم� لهم فقال الرجل؟ من هذا املؤمن� وم� يا: فقال ا الرجل كالم

 السالم ذليه املؤمن� وم� لهم إال شقي، فقال وامنصار املهاجرين من ذنك يتخلف وال وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا لرس ل لننرصنك نرصنا وهللا وومهاتنا آهاؤنا فداك: له
)106 -104(ص  .معروفا  

 
:فقال يسلم قبل ون وآله وسلم ذليه هللا صىل هللا رس ل إىل سالم هن هللا ذبد جاء: قال الخ� كعب ذن  - 6  

وآله وسلم:؟ فقال له النبي صىل هللا ذليه ما اسم ذيل فيكميا رس ل هللا [ص]   
)107و 106(ص". مقيم الحجة وذيل الرحمة، نبي محمد: " الت راة يف لنجد إنا و هللا، رس ل وون محمدا هللا، إال إله ال ون وشهد: هللا ذبد فقال ،امكرب الصديق ذندنا ذيل  

 
 هالل ذند ويامه� من ي م فاجتمعا يف فيها، االثبات إىل يذهب العجاج هن رؤهة وكان امفعال، النفي يف إىل يذهب الشاذر الرمة بو كان: قال ذمر هن ذيىس حدثنا  - 7

 بلك كان إال قرم صا سبع يقرمص وال وفح صا، يفحص طايرا ما وهللا: رؤهة فقال املناظرة ذىل فحضه� الخالف، من هينه� يعرف ما وهالل البرصة، وايل وه  هردة وه  هن
  .وقدره هللا هقضاء
هللا؟ بشيئة وم وخذها وفبمشيئته: رؤهة له فقال. ذيائل رضائك ذالة حل هة يأخذ ون للذئب هللا وبن ما وهللا: الرمة بو له فقال  
: فقال .الذئب رب ذىل الكذب من وه ن الذئب ذىل الكذب وهللا: الرمة فقال بو! الذئب ذىل الكذب وهللا هذا: رؤهة فقال. وإرادته بشيئته الرمة : هل بو: فقال

ال راق: الحديث ملحم د هذا وثر يف النح ي مالك هن ذيل الحسن وه  وونشد�  
فعيل وال غ�ي فعل من ونها وال         جهل ذىل الذن ب آت ل وذابل  

ذقيل هه يحيط ال جهيل ون جئتها             وال هللا ذىل مني جروة وال  
وهالفضل الجميل هالصنع تفرد      من هعف  مني المن يحسن ولكن  

مثيل من المن صدق ما فضله ففي         ظننته قد الذي المن صدق فإن  
)109 - 107(ص                         والعدل          الحكم يف اإلنصاف من وتيت              فإ�ا العقاب منه نالني وإن  

 

:له فقال بلك، هعد الرجل ذمرو، فلقيه وب ذىل تعذرت الحاجة إن ثم ف ذده، حاجة العالء هن ذمرو رجل وها سأل: قال  ذمر هن ذيىس ذن - 8  
: فقال باك؟ وكيف: الرجل له فقال ونا، هل وهللا ذمرو: ال وه  فقال ونا،: الرجل فقال ونت؟ وو ونا هالغم ووىل فمن: ذمرو قال وه ! تنجزه فلم وذدا وذدتني ذمرو وها يا

 ولقيتك مذال، فلقيتني اإلرادة، هل غ ذن القدر ذاق ثم مغم ما، مفكرا ليلتي وهت مرسورا، فرحا وهت اإلنجاز، ههم ووهت ال ذد، هفرح فأهت وذدا وذدتك منني
)109. (ص محتش�  

 

 ذن وهيه م ىس، هن ذيل الرضا السالم قال: حدثني ذليه طالب وب هن ذيل هن الحس� هن ذيل هن زيد هن الحس� هن ذيل هن هللا هن ذبد محمد جعفر ذن وب - 9
 ذليهم طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� ذن وهيه ذيل، هن الحس� ذن وهيه الحس�، هن ذيل ذن وهيه ذيل، هن محمد ذن وهيهمحمد،  هن جعفر ذن وهيه جعفر، هن م ىس
: ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل يل قال: قال السالم  

 حجة ونتم ملن ذصاكم، وويل وطاذكم، ملن ط ب الشيطان، حزب ووذداؤكم هللا، حزب للمتق�، ونتم العاقبة فإن هالصرب، ذليكم ، يختم وهكم ،اممر هذا يفتح ذيل هكم يا
)110و  109(ص  .هها ووىل هللا، فأنتم طاذة إىل وحد يسبقكم ال الجنة، لكم هللا وسأل. ضل تركها اهتدى، ومن هها تسك من ال ثقى، والعروة خلقه، ذىل هللا  
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يق ل: السالم ذليه� العاهدين زين الحس� هن ذيل كان: قال الث�يل حمزة ذن وب  - 10  
 ه� م ق ف ومبع ث إنك ميت .دثارا لك والحزن شعارا، لك الخ ف كان وما همك،، من املحاسبة لها كانت وما نفسك، من واذظ لك كان ما هخ� تزال ال إنك آدم اهن

)110(ص ج اها.  وجل فأذد ذز هللا يدي  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس الثالث عشر

للهجره: وأربع�ئة سبع سنة رجب من عرش التاسع السبت يوم مجلس  
 

 :ذيل هن الحس� قال وبمحمد هن ذيل قال: حدثني  وبمحمد قال: حدثني  جعفر هن وبم ىس هن جعفر قال: حدثني  وبذيل هن م ىس قال: حدثني  الرضا ذن  - 1

ذليهم السالم قال: قال رس ل هللا صىل هللا ذليه وآله:  طالب وبوم� املؤمن� ذيل هن  وبالحس� هن ذيل قال: حدثني  وبحدثني   

)111. (ص املعرفة، ومضالت الفت، وشه ة الفرج والبطن هعد : الضاللةثالثة وخافهن ذىل ومتي  
 

: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال - 2  
مرات.  ثالث بلك يردد حرم فقد من حرمها شهر، ولف من خ�] هي[ ليلة فيه الشياط�، فيه ويصفد الجنان، وه اب يفتح فيه صيامه، هللا افرتض مبارك شهر رمضان شهر

)112و  111(ص   
:بم  يق ل السالم ذليه الحسن وها سمعت: قال الجعفري جعفر هن ذن سلي�ن  - 3  
:السالم الحسن ذليه وه  له فقال خايل، إنه: قال يعق ب؟ هن الرحمن ذبد ذند رويتكيل  ما   

 إبا منه ذيل شئ وي شاء يق ل ما ه  إن: فقال. وتركته معنا جلست وإما وتركتنا معه جلست فإما .ي صف ال وهللا ويحده، تعاىل هللا يصف ،ذمي� ق ال هللا يف يق ل إنه
: السالم ذليه الحسن وه  له فقال يق ل؟ ما وقل ل  

السالم  ذليه م ىس فرذ ن خيل لحقت فل� فرذ ن، وصحاب من وه ه وكان وصحاب م ىس من كان هالذي ذلمت وما جميعا؟ فتصيبكم نقمة هه تنزل ون وما تخافن
 روي ذىل يكن ول هللا غرق رحمه: له فقال حاله، ذن جربئيل فسأل الخرب، م ىس فأت جميعا، البحر فغرقا طرف هلغا حتى يراغمه ووه ه م ىس وودركه ليعمه، ذنه تخلف

)112(ص !.دفاع املذنب ذمن قارب لها يكن ل نزلت إبا النقمة لكن ه،يوه  
 

  :قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 4

فخرج . س اهم يف ولنجعلها ذنهم، لنعزلنها مات ولنئ هيته، وهل يف قد وحكم اممر ونه محمد ويرى: قال ا ونهم قريش من ق م ذن وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل هلغ

:قال ثم مجمعهم، يف قام حتى وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل  

 إن محمد يا: فقال الحال يف السالم ذليه جربئيل فنزل ورقاهكم هالسيف؟ وج هكم ورضب أبوصح من كتيبة يف رويتم � ثم هعدي كفرتم كيف هكم وقد قريش معرش يا

)113و 112. (صمنكم بلك يت ىل ذيل هن وب طالبو  هللا، شاء إن ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل فقال. ذيل هن وب طالبو  هللا، شاء إن: قل: لك السالم ويق ل يقرئك رهك  

 

: السالم ذليه طالب وب هن لعيل يق ل وآله ذليه هللا هللا صىل رس ل سمعت: قال مرة هن يعىل ذن  - 5  

)113(ص .ذصا� فقد ذصاك ومن وطاذني، فقد ، فمن وطاذكهعدي الناس ويل ونت ذيل يا  

 

وآله: ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 6  

 وب هن ذيل روح الرجال من ووطاذني ذيل سلم من وول وكان يل، والطاذة ذيل هالتسليم هالعرش، وومرها وذلقها ذام هألفي امجساد قبل امرواح خلق وجل ذز هللا إن

)114و  113(ص  ].السالم ذليه[ طالب  
 

 فأه ا، هكم خ�ا، ويل نصحا ذندي ل فإن معكم، ودخل �: فقال هللا رحمه امس د الكندي هن املقداد جاء للش رى الدار الق م حرض ملا: قال ثاهت وب حبيب اهن ذن  - 7
الجمعان. التقى ي م وحد ي م الرض ان، وانهزم هيعة يبايع ول هدرا، يشهد ل رجال تبايع ا فال تميوه إبا فقال : وما بلك، ذليه فأه ا مني، واسمع ا رويس ودخل ا: فقال  
 قام حتى جاء م ته ذث�ن هلغ فل� .واآلخر امول رب إىل رددت قد و� ذث�ن وخربوا: قال امل ت نزل هاملقداد فل�. امول رهك إىل مردنك وليتها لنئ وهللا وم: ذث�ن فقال
:الزه� له فقال خ�ا، ذليه يثني كنت، كنت وإن هللا رحمك: فقال قربه ذىل  

    زادي زودتني ما حيات ويف         تندهني امل ت هعد مذرفنك                              
)115و  114ساخط؟. (ص  ذيل وه  السالم ذليه محمدوصحاب  من هذا مثل � ت ون وحب وترا� ،هذا تق ل زه� يا: فقال  

 

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه� محمد هن جعفر الصادق ذن  - 8  
 والذي! وج ههم؟ وكلحت قل ههم، اش�زت هيتي ووهل بكرت وإبا وج ههم، وتهللت قل ههم، استبرشت إهراهيم وآل إهراهيم ذندهم بكر إبا من ومتي هال وق ام ما

)115. (ص ذدال وال رصفا منه هللا قبل ما البيت وهل منا اممر وويل ه الية يأت ل ثم نبيا سبع� هعمل هللا لقي رجال ون ل  نبيا هالحق هعثني  
 

يبلغا  ون رهك فأراد صالحا وه ه� وكان له� كنز تحته وكان املدينة يتيم� يف لغالم� فكان الجدار ووما"  قرو :قال السالم ذليه� الحس� هن ذيل هن زيد ذن  - 9
: قال ثم كنزه�"، ويستخرجا وشده�  
وه نا. وصىل ووحده هال آمن من ووول الجنة ومنا، نساء سيدة واهنته جدنا، وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل منا؟ الحفظ هحسن ووىل ، فمنه�يوه لصالح رهه� حفمه�  

)116(ص   
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 يلق ن وإ�ا خط�، من وهيس� كث�، من رض ا هقليل اآلخرة، يف هالعدل ليذلن الدنيا يف هالملم ذزوا لنئ: فقال بكر السلطان ااهيوذر  سمعت: قال امصمعي ذن  - 10

  :العتاهية مب الحسن وه  وونشد�: الندم .قال ينفع ال ح� العدم

امل قف ي م صباح ه جه مخضت            ليلة وية امللك ت بي سبحان  

رفــــتط ل مص ر املعاد يف اـــم            هاـــنفس وهمتها نفسا ون ل   

)116(ص           فــــدم ومخلـــمق ه� اســوالن            هاــره الربية ذىل الفناء كتب  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم
 المجلس الرابع عشر

للهجره: وأربع�ئة سبع سنة شعبان من الثالث السبت يوم مجلس  
 

الباقر محمد هن  وبجعفر هن محمد قال: حدثني  الصادق وبالعبد الصالح م ىس هن جعفر قال: حدثني  وبقال: حدثني  السالم الرضا ذيل هن م ىس ذليه� ذن  - 1
 قال: قال السالم ذليهم طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� وبالحس� هن ذيل الشهيد قال: حدثني  وبذيل هن الحس� قال: حدثني  زين العاهدين وبذيل قال: حدثني 

: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل  
)118و117مستجاهة. (ص  دذ ة هللا ذند فله فريضة من ودى                                       

 
: السالم ذليه ذيل املؤمن� وم� فناداه ذليه، يرد ون قنرب رام وقد قنربا يشتم رجال السالم ذليه طالب وبهن  ذيل املؤمن� وم� سمع: قال جاهر ذن - 2  

 الشيطان وسخط وال الحلم، بثل رهه املؤمن ورىض ما النسمة وهرو الحبة فلق ف الذي. ذدوك الشيطان، وتعاقب وتسخط الرحمن، ترض مهانا شاتك دع ،قنرب يا مهال
)118(ص  .ذنه السك ت بثل امحمق ذ قب وال الصمت، بثل  

 
 هللا يحسن وض ءك وحسن غالم يا: فقال وونا وت ضأ، ب مر البرصة السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� ذلينا قدم ملا :البرصي قال الحسن وب هن الحسن ذن  - 3

: فقال إيل فنمر التفاته همن فحانت وقف  إثره، فأقبلت جاز� ثم. إليك  
: فقال. هه هللا ينفعني كالما ذلمني قلت: نعم، حاجة؟ إيل ولك غالم يا  
وجل. هللا ذز ث اب من يرى با ذينه قرت الدنيا يف زهد ومن الردى، من سلم دينه وشفق ذىل ومن ،نجا هللا صدق من غالم يا  
 وحافظ وانتهى ذنه، املنكر ذن ونهى هه، وائتمر هاملعروف ومر من واآلخرة، الدنيا له فيه سلمت كن من خصال ثالث: قال املؤمن�، وم� يا هىل: قلت غالم؟ يا وزيدك وال

 جميع يف وذليك هالصدق راغبا، اآلخرة ويف زاهدا، الدنيا يف كن: قال املؤمن�، وم� نعم يا: قلت راض؟ ذنك وه  القيامة ي م هللا تلقى ون ويرسك غالم هللا . يا حدود ذىل
 الدنيا ذبيد يا: قال ثم شديدا، السالم هكاء ذليه فبك ويشرتون، يبيع ن الناس إىل فنمر البرصة، س ق دخل حتى ثم مىش. هالصدق خلقه وجميع تعبدك هللا فإن وم رك،
 وم� يا: رجل له فقال املعاد؟ يف وتفكرون الزاد، فمتى تحرزون تغفل ن اآلخرة ذن بلك خالل ويف تنام ن، فرشكم يف وهالليل تحلف ن، هالنهار كنتم إبا وهلها وذ�ل

نصنع؟ فكيف املعاش، من لنا هد ال إنه املؤمن�  
:السالم ذليه املؤمن� وم� فقال  

 ذيل وقبل: السالم ذليه املؤمن� وم� له فقال هاكيا، الرجل ف ىل. معذورا تكن ل االحتكار من لنا هد ال: قلت فإن اآلخرة، ذمل ذن يشغل ال حله من املعاش طلب إن
. جهنم نار اآلخرة يف ذ�لته للدنيا دينا ذامل اآلخرة، وكل يف ذمله وجر ي ىف ون هد ال لآلخرة الدنيا يف ذامل كل ون هللا ذبد إذلم يا: له فقال إليه، الرجل فعاد هيانا، وزدك

) 120 - 118املأوى". (ص  الجحيم هي فإن*  الدنيا الحياة وآثر*  طغى من فأما: " تعاىل ق له السالم املؤمن� ذليه وم� تال ثم  
 

يق ل: السالم ذليه املؤمن� وم� ذن ذيل - 4  
فلم  لسانه ومسك ومن. معا وآله ذليه هللا صىل محمد ذىل وه  ونا وردت مكرها ونه كان هللا يعلم مكرها كارها لعنني فمن كذاها، دذاي و لعني ذىل إنكم معرض ن وال

 صىل محمدا إن وال وآله، ذليه هللا صىل محمد ذند له حجة وال هللا، وه� حجاب هينه فال هلعني صدره منرشحا لعنني ومن. هالبرص ملحة وو سهم كرمية يلعني سبقني
:فقال ي ما هيدي وخذ وآله هللا ذليه  

 ختم يحبك وه  ذاش هعدك وإن اإلسالم، يف ذمل با يحاسب ميتة الجاهلية مات يبغضك وه  ومن مات نحبه، قىض فقد يحبك وه  مات ثم الخمس هؤالء هايع من
)121و  120(ص  .غرهت وو شمس طلعت كل� واإل�ان هاممن له هللا  

 
 ويصيل ذىل الحق، شهادة فيشهد هللا فيحمد ذلينا، يقص كان الشام إىل املدينة بر من وها ذث�ن س� ملا: قال الشام وهل من وكان ذن وهيه الجهضم امزدي، ذن وب  - 5

:ويق ل وآله ذليه هللا صىل النبي  
 الفق� ون ايس ، الضيف ونقري ونحسن الج ار، الحديث، ونصدق هالعهد، ن يف ونحن الرس ل فينا ويبعث ،ذلينا الكتاب ينزل ون قبل جاهليتنا يف كنا فإنا هعد وما

ون  وووىل اإلسالم، وهل هها وحق وكان ورس له، هللا يرضاها كانت تلك امخالق كتاهه ذلينا وونزل ،]وآله ذليه هللا صىل[ هللا رس ل فينا تعاىل هللا هعث املتكرب فل� ونبغض
 ووم� تقى، هغ� ووثرة مكذب، هحق وقائل تحيى، وهدذة تطفى، سنة من: نعرفها ما قباحا وذ�ال وحدث ا قد ال الة إن ثم. يلبث ا ون هللا شاء ما هذلك فلبث ا يحفم ها،

 وه  هن معاوية مسلمة هن حبيب فأت ويبديه، الكالم هذا يعيد مغ�. وكان وال مبدل غ� فاقبضني إليك يل خ�ا ذندك ما كان إن اللهم. الصالح� من ذليه مستأثر
)122و121(ص .الرهذة إىل املدينة نفاه إىل صار فل�. إيل وخرجه: ذث�ن فكتب هذلك، ذث�ن إىل فكتب معاوية وكيت، كيت هق له الناس ذليك يفسد بر وها إن: فقال سفيان  

 
:ك فة وهل من ناس وذنده يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر ذن  - 6  

 وبريته، وهله ونحن هه نهتد ول ذلمه، نأخذ ل البيت وهل ونا ويرون واهتدوا، هه فعمل ا وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ذن كله ذلمهم وخذوا: يق ل ن للناس ذجبا

)123و  122محال. (ص  هذا إن! وضللنا؟ وجهلنا واهتدوا، ذلم ا العلم. وفرتاهم الناس إىل خرج ذندنا ومن ال حي، ونزل منازلنا يف  

مختصر األمالي للشيخ المفيد 16



 

 حتى نفيس ذنها ووحبس وتبعها وزل فلم  البايل كالشن هي وإبا وجها، الناس هجارية وحسن هرصت إب هشارذها وميش ونا فبينا البرصة، دخلت: قال امصمعي حدثنا  - 7

 من امحباب، واملقرب ه� املفرق وهللا هذا ونفسنا، نغر هه ما ال املسكن وهللا هذا: يكاد يب� ما هص ت تق ل ونشأت ثم ذنده، فجلست قرب إىل املقاهر من انتهت

 وتيت وتيت إبا هك ج ادا، ذلمي كان وذلم، ما خالف وق ل ال إ� وما نبيك، هه تغمد با قربك، وتغمدك يف لك هللا فسح وهه يا. العذاب من الرحمة ذرفان وهه الحساب،

قالت ثم. ذ�دا وجدت اذتمدت وإبا وسادا،  

الثى يف وجهك ج�ل صار كيف وم         البىل غ�ك كيف شعري ليت يا  

ترى وال سـتح ال ادل،ـــالجن تـتح         اـــــــغيب لـــــكه وي درك ل  

للقرى يطرق ح�  دـــــــوج أسـه          هــــزان زمـــح دــهع وحل� لبا  

)133(ص    الكرى ذيني ذن فغاب الهم م دنت       والبىل  رـــــــاملقاه إىل نقلت ملا  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليما
 المجلس الخامس عشر

للهجره: سنة سبع وأربع�ئة مجلس يوم السبت الثالث من شعبان  

 

: قال الحس� هن ذيل وب حدثني: قال ذيل هن محمد وب حدثني: محمد قال هن جعفر وه  حدثني: قال جعفر هن م ىس وب حدثني: قال هن م ىس ذيل الرضا ذن - 1

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال :قال السالم ذليهم طالب وب هن ذيل وب حدثني: قال ذيل هن الحس� وبحدثني   

 ووج ع فأحمدك، ي ما رب وشبع يا: وقلت الس�ء إىل رويس فرفعت: قال. بهبا مكة هطحاء لك شئت جعلت إن: ويق ليا محمد إن رهك يقرئك السالم  :فقال ملك وتا�

)124فأسألك. (ص  ي ما  

 

:وآله ذليه هللا صىل هللا قال رس ل - 2  

 يق لها منهم ذليا إن وآله: وال ذليه هللا صىل فقال. منهم يك ن ون إال وحد منا وليس هللا؟ رس ل يا هم من: ونه يحبهم،قلنا ووخرب� ،ابوصح من ورهعة هحب ومر� هللا إن

)125و  124(ص  .الفاريس الغفاري وسل�ن بر ووه  امس د، هن واملقداد ثالثا  

 

فقال لها: ال وجد لك م ضعا يف  ، الخطاب هن وذمر وب يعطيني كان ما وذطني: له فقالت ذائشة إىل ذث�نجاءت : جعفر محمد هن ذيل ذليه� السالم قال ذن وب  - 3

 وسلم، وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل من فأذطني م�اث: له قالت. وفعل ال وونا ونفسه�، من هطيبة يعطيانك الخطاب هن و ذمر وه ك كان وإ�ا الكتاب وال يف السنة،

:لها فقال  

 من م�اثا الي م تطلب� فكيف حقها، فاطمة م�اثها، ووهطلت� منعت� حتى ،ي رث ال وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ون فشهدتا  هن ووس النرصي ومالك ونت تجئني ل وو

إن ذث�ن : قالت ثم ذليها، فرفعته ذىل قصبة وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قميص وخذت الصالة إىل خرج إبا ذث�ن وانرصفت . وكان فرتكته ؟وآله ذليه هللا صىل النبي

) 126و  125(ص  .قد خالف صاحب هذا القميص وترك سنته  

 

 هللا هللا صىل رس ل نادى: قال امنصاري هللا ذبد هن جاهر حدثني: قال يعدله قط رويت محمديا وما السالم ذليه� ذيل هن محمد حدثني: قال املك سديف ذن  - 4

:قال ثم ذليه، ووثنى هللا فحمد املنرب، وسلم وآله هللا ذليه صىل النبي وصعد هالسالح فحرضوا وامنصار، املهاجرين يف وسلم وآله ذليه  

 هللا؟ رس ل محمدا وون هللا، إال إله ال شهد ون وإن هللا رس ل يا: فقلت إليه فقمت: جاهر قال. يه ديا القيامة ي مهللا  هعثه البيت وهل وهغضنا من معرش املسلم� يا

 ي م هللا هعثه البيت وهل وهغضنا من: وسلم وآله ذليه هللا صىل قال ثم صاغر وه  يد ذن الجزية يؤدي وو دمه، سفك من احتجز هللا، فإ�ا إال إله ال ون شهد وإن: فقال

 آدم امس�ء ذلم ك� وس�ءهم وذلمني الط�، يف ومتي يل مثل وجل ذز إن رب. هه فآمن قربه يف هعث يدركه ل ه  وإن ، معه كان الدجال فإن ودرك يه ديا، القيامة

وشيعته. لعيل هللا فاستغفرت الرايات وصحاب ب فمر كلها،  

 هذا إن: فقالسبع  الليلة: فقلت سديف؟ من هذا سمعت ونت: يل فقال السالم محمد ذليه� هن جعفر هللا ذبد وه  ذىل الحديث هذا فعرضت: سدير هن حنان قال

)126(ص  .وحد إىل وب يف من خرج ونه ظننت ما الحديث  

 

 حتى فأقبل رجب، من خلت ليلة ذرشة الثنتي الك فة البرصة إىل من السالم ذليه طالب وب هن ذيل قدم وم� املؤمن�: قال الكن د هن ذبيد الرحمن اهن ذبد ذن - 5

:قال ثم ذليه، ووثنى هللا املنرب، فحمد صعد  

 هيت وهل من هللا وطاع من وطاذة هللا، هتق ى هذا املرص وهل يا ذليكم. املبطل الكابب ووبل املحق، الصادق ووذز وخذل ذدوه، ،وليه نرص الذي ل فالحمد هعد، وما 
 ويدفع نا حقنا وينازذ نا ويجاحدوناه، يتفضل ن هفضلنا إلينا املقاهل� املدذ� املنتحل� من فيه هللا وطاذ ا في� هطاذتكم هم ووىل وسلم الذين وآله ذليه هللا صىل نبيكم
نرى  وو يعتب ا حتى يكره ن ما ووسمع هم فاهجروهم، زار، ذليهم ذاتب فأنا منكم رجال نرصت ذن قعد قد إنه. غيا يلق ن فس ف ما اجرتح ا وهال باق ا وقد ذنه،

 له فقال. لنقتلنهم لنئ ومرتنا وهللا قليال، لهم املكروه وإس�ع الهجر مرى إ� وهللا: رشطته فقال صاحب وكان ال�ه ذي التميمي حبيب هن مالك إليه فقام نرىض ما منهم
امذادي مهادنة من تن هك           وم ر يف وهلغ الغشم لبعض     املؤمن�: وم� يا: فقال. النزع يف الحد، ووغرقت وذدوت املدى، جزت كمال يا: السالم ذليه املؤمن� وم�  

مختصر األمالي للشيخ المفيد 17



 

 جعلنا فقد قتل ممل ما "ومن: سبحانه هللا وقال الغشم؟ هعض هال ف�"  هالنفس تعاىل "النفس هللا قال ،كمال يا هللا قىض هكذا ليس: السالم ذليه املؤمن� وم� فقال
منص را".  كان إنه القتل يف يرسف فال سلطانا ل ليه  
 ذائشة ح ل القتىل ورويت املؤمن� وم� يا: فقال نرصته يف نية ضعف ذىل صف� معه وحرض ي م الجمل ذنه تخلف ذث�نيا وكان امزدي ذ ف هن هردة وه  إليه فقام

:السالم ذليه املؤمن� وم� فقال قتل ا؟ هم والزه� وطلحة  
 فقتل هم ذليهم ف ثب ا غدرتم، ك� نغدر وال ،]نكثتم ك�[ البيعة ننكث ال: قال ا املسلم� من ذصاهة يف هللا رحمه العبدي رهيعة وخا وهقتلهم وذ�يل، شيعتي قتل ا با

 شيعتي من ولف نح  ودماء هيعتي وذناقهم ويف وقاتل � ذيل فأه ا وهينهم، هيني حكم هللا كتاب ثم ههم، وقتلهم منهم إخ ا� قتلة إيل يدفع ا ون فسألتهم وذدوانا، ظل�
. املصيب املهتدي ونت فإنك الق م، خطأ يل واستبان ذرفت، فقد اآلن فأما شك، يف كنت قد: فقال بلك؟ من ونت شك ويف هذلك، فقتلتهم  

 ذليه املؤمن� وم� ينافق صف� حض ره مع هردة وه  وكان: الكن د وه : قال. يتكلم ا ول جلس ا نزل قد رووه فل� ليتكلم ا، رجال فقام لينزل، تهيأ السالم ذليه ذليا إن ثم
)129 – 127( .كر�ا ذليه وكان هالفل جة، قطيعة وقطعه معاوية ظهر فل� رسا، معاوية ويكاتب السالم  

 

:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 6  
 وآله ذليه هللا صىل محمد اهنة فاطمة تج ز رؤوسكم حتى ونكس ا وهصاركم غض ا: فنادى مناديا ومر ثم واحد صعيد يف امول� واآلخرين هللا جمع القيامة ي م كان إبا

:قال. الرصاط وسلم  
 نجيبها ذن تنزل ثم القيامة، م اقف من م قفا رشيفا فتقف ملك، ولف سبع ن يشيعها الجنة نجب من نجيب ذىل السالم ذليها فتأت فاطمة الخالئق وهصارهم فتغض
 فاطمة يا: وجل ذز هللا قبل من النداء فيأتيها هه صنع ما ذلمت وقد ولدي قميص هذا رب يا: وتق ل هدمه، مضمخا هيدها السالم ذيل ذليه� هن الحس� قميص فتأخذ

 الحب، الط� يلتقط ك� السالم ذليه� ذيل هن الحس� قتلة فتلتقط جهنم من فتخرج النار من ذنقا تعاىل هللا فيأمر قاتله، من يل انترص رب يا: فتق ل الرضا، ذندي لك
 يديها، ه� وبريتها لها، املشيع ن املالئكة ومعها الجنة، تدخل حتى نجيبها السالم ذليها فاطمة تركب ثم العذاب، هأن اع فيها فيعذه ن النار إىل ههم العنق يع د ثم

)130(ص  .وش�لها �ينها ذن الناس من ووولياءهم  
 

:لشيعته السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� قال  - 7  
ووجسادكم،   هألسنتكم الناس خالط ا. هها بلك يفعل ا ل الربكة من يف وج افها ما يعلم ن ول  ، يستضعفها وه  إال الط� من شئ ليس الط�، يف كالنحلة الناس يف ك ن ا

)131و 130 ص( .وحب من مع القيامة ي م وه  اكتسب، ما امرء لكل ووذ�لكم، هقل هكم وزايل هم  
 

قلت: ثم ذليها ف قفت الجبانة وتيت: يق ل دينار هن سمعت مالك  - 8  
واملحتقر املعمم فأين          فناديتها القب ر وتيت  

افتخر ما إبا العزيز ووين      دذي ما إبا امللبي ووين  
قدر ما إبا الق ي ووين           هسلطانه املدل ووين  

ص رة: له ورى وال املقاهر ناحية من ص ت فأجاهني: قال  
الخرب ومات جميعا ف�ت ا      مخترب ف� جميعا تفان ا  
الص ر تلك محاسن فتمح       الثى هنات وتغدو تروح  

  )132و  131(ص                 معترب رىـت في� لك اـوم         مض ا وناس ذن سائيل فيا                                                                       

على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليماوصلى اهللا    
عشر السادس المجلس  

للهجره: مجلس يوم السبت العارش من شعبان سنة سبع وأربع�ئة  
 

 يدخل، كان ما كبعض فدخل: قال الس�ء، وينمرإىل منزله من االختالف يكث فرويته السالم ذليهذيل هن وب طالب  املؤمن� ذند وم� ليلة هت: قال البكايل ن ف ذن - 1
:فقال  
 ق م اآلخرة، يف الراغب� الدنيا يف للزاهدين ط ب ن ف يا: قال. ما تصنع وونمر هعيني الليلة منذ ورمقك زلت ما املؤمن�، وم� يا رامق هل: فقلت، رامق؟ وم ونت ونائم

 ذيىس إىل ووحى تعاىل هللا إن السالم.  ذليه املسيح منهاج ذىل قرضا الدنيا يقرض نطيبا،  وماءه ، دثارا ودذاءه شعارا، وكتاهه وسادا، وتراهه هساطا، هللا يتخذون ورض
 خاشعة، ووهصار نقية، وويد طاهرة، إال هقل ب هي ت من هيتا يدخل ا ال ون: املنذرين وخا يا لق مك قل املرسل�، تلحق مالحق امول هاملنهاج ذليك ذيىس يا: السالم ذليه
 وال ، شاذرا وال ، ذريفا تك ن ال ون ن ف يا استطعت إيل فإن يرده ل حق قبله ويل دذ ة له استجيب وال مملمة، ذنده ذبادي من ومحد  دذا� داع من وسمع ال فإ�

 الساذة هذه إن داود رب وهللا: قال ثم الس�ء ن احي فنمر يف الليايل من ليلة خرج العامل� رب رس ل السالم ذليه داود فإن فافعل ذرطبة صاحب وال صاحب ك هة،
)134 – 132(ص  ذرطبة. صاحب وو صاحب ك هة، وو شاذرا، وو ذريفا، يك ن ون إال إياه، وذطاه إال خ�ا فيها هللا مسلم يسأل ذبد ي افقها ما لساذة  

  
:السالم ذليهم آهائه ذن  الباقر، محمد هن جعفرالصادق ذن - 2  

ون تت ق إليه نفيس فأطلبه ، ثم تال هذه اآلية: " وخىش  ولكني ال،: قال وتحرمه؟: له فقال ا ،يأكله ون فأب هخبيص السالم وتذليه  طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� إن

)134وبهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هها". (ص  

 

:قال السالم ذليه� ذيل هن محمد جعفر وها يحدث العباس م ىل هللا ذبيد وها سمعت: قال خره ب اهن معروف ذن  - 3  

 ذليه طالب وب هن ذيل ذىل مت كئا خرج فيه، ت يف الذي مرضه يف خطبنا لخطبة وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل هها خطبنا خطبة آخر إن: يق ل الخدري سعيد وها سمعت

:قال ثم املنرب، ذىل فجلس م الته، وميم نة السالم  
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 وخربكم ون وريد وونا إال بكرته� ما: وقال سكن، ثم وجهه احمر حتى فغضب الثقالن؟ هذان ما هللا رس ل يا: فقال رجل فقام وسكت، الثقل� فيكم تارك إ� الناس ويها يا

 هذا لكم مق ل إ� هللا وويم: قال ثم هيتي، وهل امصغر والثقل القرآن وه  وال ، وكذا كذا فيه تعمل ن هأيديكم، وطرف هللا هيد طرفه سبب وستطع، فلم ره ت ولكن هه�

 احتجب إال ذبد يبغضهم وال الح ض، ذيل يرد حتى القيامة ي م ن را هللا وذطاه إال ذبد يحبهم ال وهللا: قال ثم منكم، كث� من ذندي ورجى الرشك وهل وصالب يف ورجال

)136 – 134يعرف. (ص  با يأتينا هللا ذبيد وها إن: السالم ذليه جعفر وه  فقال. القيامة ي م ذنه هللا  

 

 قد الشاب هللا هذا ذبد وها يا: له فقال ا ح له، اجتمع ا قد والناس صعق شاها فروى الحدادين هالك فة، ذىل ذنه هللا ريض سل�ن مر :قال السالم ذليه هللا ذبد ذن وب - 4
 يرضه ن وهم الحدادين ههؤالء ولكني مررت الق م، هؤالء يق ل ما ب ليس هللا ذبد وها يا: وقال ،فدنا منه سل�ن، فل� رآه الشاب وفاق :قال. وبنه يف قروت فل  رصع،

 يزل فلم تعاىل، هللا يف محبته حالوة قلبه ودخل وخا، فاتخذه سل�ن ،تعاىل هللا ذقاب من خ فا ذقيل فذهبولهم مقامع من حديد  " تعاىل " ق له فذكرت .هاملرزهات
)136(ص  .رفيق مؤمن هكل إ� هللا ذبد وها يا: فقال هأخي، امل ت ارفق ملك يا: فقال هنفسه، يج د وه  روسه ذند فجلس سل�ن فجاءه مرض الشاب، حتى معه  

 

:ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه طالب وب هن ذيل ذن  - 5  

 رذاة فرصنا الي م اإلهل رذاة مرة كنا. النار من والنجاة وامحزان، الهم م امل ت، وانقطاع ذند الروح له ضمنت إال الشمس وم اضع الصالة ب اقيت اهتم من ذبد ما

)136(ص  .الشمس  

 

:قال السالم ذليه هللا ذبد ذن وب - 6  

)137صاغرا. (ص  منها وخرج الدنيا وفاتته هلك، ووهله استبد هالباطل من فإن ووهله، الحق ذن تزول ا فال املتل ن، خلقه من يبغض هللا تعاىل ون اذلم ا  

 

:يف الت راة مكت ب: قال امحبار كعب ذن - 7  

)137. (صذليه تكتب خطيئة فهي وحمق إىل معروفا صنع من  

 وصلى اهللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما
 المجلس السابع عشر

للهجره: وأربع�ئة سبع سنة شعبان من عرش السابع السبت يوم مجلس  
 

:فقال امل ت، وه  يف ف افقه ،يع ده وآله ذليه هللا صىل النبي فأتاه امنصار من رجل مرض :قال ونس ذن - 1  
 وآمنه رجاءه، هللا إال وذطاه امل طن هذا مثل يف ذبد قلب يف اجتمعتا ما: وآله ذليه هللا صىل النبي فقال بن ب، ووتخ ف من رب، رحمة ورج  وجد�: قال تجدك؟ كيف

)138(ص .يخافه م�  
 

:ذليه هللا رحمة سل�ن فقال مأل، يف وسل�ن وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ذىل هغلة السالم ذليه طالب وب هن ذيل مر: قال حبيش هن زر ذن  - 2  
 فقدت ه ول  وإليه تسكن، وزرها، امرض لعال وإنه غ�ه، وحد نبيكم هرس يخربكم النسمة ال وهرو الحبة فلق الذي] هللا[ ف  تسأل نه؟ هحجزته تأخذون وال تق م ن

)139و  138الناس. (ص  وونكرتم العلم، لفقدتم  
 

:يق ل فسمعته هللا رحمه الخدري سعيد وه  إىل جلست حتى غ�ه يل روي ال الخ ارج روي ورى قال: كنت العبدي هارون ذن وب  - 3  
 ف�: قال. رمضان شهر وص م والحج، والزكاة الصالة،: قال هها؟ ذمل ا التي امرهع هذه ما سعيد وها يا: رجل له فقال واحدة، وترك ا هأرهع فعمل ا ،هخمس الناس ومر

! إبن الناس كفر فقد: الرجل قال الكعبة، ورب نعم: سعيد وه  قال معهن؟ املفرتضة وإنها: الرجل قال السالم، ذليه طالب وب هن ذيل والية: قال ترك ها؟ التي ال احدة
)139(ص  .بنبي؟ ف� سعيد وه  قال  

 
:وسلم وآله ذليه هللا هللا صىل رس ل قال  - 4  

)140و  139(ص  .وواليتنا بعرفتنا إال ذمله ذبدا ينفع ال هيده محمد نفس ف الذي هشفاذتنا، دخل الجنة ه دنا هللا لقي من فإنه البيت، وهل م دتنا لزم ا الناس ويها  
 

وسلم: وآله هللا ذليه صىل هللا رس ل قرب ذند قائم وه  يق ل السالم ذليه هللا ذبد وها سمعت  - 5  
)140"(صتسلي� ذليه وسلم ا صل ا آمن ا الذين ويها يا النبي ذىل يصل ن ومالئكته هللا إن"يصيل ذليك، ون هك وهدى وهداك ووصفاك واصطفاك انتجبك هللا الذي وسأل  

 
:فقال وزقتها، هعض يف السالم ذليه� محمد جعفر اهن فاستقبلني هاملدينة، كنت: قال ي نس وخيه ذن يعق ب، هن ي نس محمد وخي ذن وب  - 6  

 يكن فلم: قال. قم وهل من رجل] ونا: [قال ونت؟ من: له فقلت جالس، هللا ذبد هن ذيىس فإبا الباب إىل فجئت: قال ،البيت وهل منا رجال هالباب فإن ي نس يا ابهب
 ذيىس ون"  لك ق يل ونكرت ونك وحسب ي نس يا: قال ثم ادخال، فقال إلينا التفت ثم الدار، الح�ر ذىل فدخل ح�ر، ذىل السالم ذليه هللا ذبد وه  وقبل ون من هأرسع

 ذبد هن ذيىس ي نس يا: قال البيت؟ وهل منكم يك ن فكيف قم، وهل من رجل هللا ذبد هن ذيىس من فداك، جعلت وهللا إي: قلت: قال ؟" البيت وهل منا هللا ذبد هن
)140.(صميتا منا وه  حيا، منا رجل هللا  
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:قال السالم ذليه جعفر ذن وب - 7  
إحديه�  يف فنمر ذارش ذىل هه� مر سفينت� مثل بلك مثل إ�ا مثال بلك، لك سأرضب: قال ثم ، خريفا هأرهع� وغنيائهم قبل الجنة رياض ينقلب ن يف املؤمن� فقراء إن

)141(ص .احبس ها: فقال م قرة هي فإبا امخرى يف ونمر ورسه ها: فقال شيئا، فيها يجد فلم  

 

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه هللا ذبد ذن وب  - 8  

 ذ راته هللا تتبع ومن ذ راته، هللا تتبع املؤمن� تتبع ذ رات من فإنه املسلم�، تذم ا وال املؤمن�، ذ رات تتبع ا ال قلبه إىل يصل اإل�ان ول آمن هلسانه من معرش يا

)141(ص  .هيته ج ف يف فضحه  

 

:السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 9  

 إىل وإن الك فة، وهل قب ل يقبلها واممصار فلم والجبال الس�وات وامرض ذىل واليتنا ذرض اسمه ذز هللا إن هها، إال قط نبي يبعث ل ذز وجل التي هللا والية واليتنا إن

)142مرسورا. (ص  وهله إىل وقلبه دذ ته، ووجاب كرهته، هللا نفس إال مكروب لقاه ما جانبهم لقربا  

 

 ما املؤمن� وم� يا وهللا: قال ورطاة؟ يا شعرك من هقي ما: امللك ذبد له فقال سنة وثالث ن مائة ذليه وتت وقد مروان هن امللك ذبد ذىلسهية  هن ورطاة دخل  - 10

:وق ل الذي و� غ� الخصال، هذه ذىل إال الشعر يجيئني وال ورشب، وال وغضب وال وطرب  

الحديد ساقطة امرض كأكل      الليايل تأكله املرء رويت  

مزيد من آدم اهن نفس ذىل    تأت ح� املنية تبقي وما  

ال ليد  ـأهه نذرها  يفـت            حتى ستكر هاـون ووذلم  

 �ر الذي ب سيمر وهللا وونا: امللك ذبد فقال ال ليد أه ه ورطاة يكنى وكان املؤمن� وم� يا نفيس ذنيت إ�ا: ورطاة له فقال ال ليد وها يكنى وكان امللك ذبد فارتاع: قال

)143و  142( هك.  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي األمي وآله وسلم
الثامن عشر المجلس  

للهجره: مجلس يوم السبت الرابع والعرشين من شعبان سنة سبع وأربع�ئة  
 

:قال السالم ذليه الباقر جعفر ذن وب - 1  
 من شئ من وما ، ي م القيامة بلة وال قرت وجهه فرهق صاحبها خد ذىل دمعة فاضت وال ،النار جسدها ذىل هللا حرم إال وجل ذز هللا خشية من بائها ذ� اغرورقت ما

 تلك هللا ف�حم ومة يف هللا خشية من الباك ليبك وإن القيامة، ي م نار من هحارا منها هالقطرة يطفئ هللا فإن هللا، من خشية الدمعة إال وجر وو وزن وله إال الخ� وذ�ل
)143(ص  .فيها املؤمن بلك هبكاء اممة  

 
:وسلم وآله ذليه هللا هللا صىل رس ل قال  - 2  

: تق ل وهذه اشرت�، هللا ذبد يا تق ل: هذه امروة، خمس ن ي مئذ هالرجل تلتقي وحتى الضال�، املنافق� والضال� ووهناء من امرض تطهر حتى ووصفياءه وولياءه هللا �يز
)144( ص  .آو� هللا ذبد يا  
 

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 3  
 ويتفل وجهه يف يكلح شيطان منها شعبة كل ذىل شعبة، ثالثائة فيه نار، من ط ق ذنقه ويف قربه من القيامة ي م يحرش السالم ذليه طالب وب هن ذيل فضل يف الشاك

)145 – 144(ص  .فيه  
 

:يق ل السالم ذليه ذليا سمعت: امسدي قال ذباية ذن  - 4  
)145(ص.ليعق ب جمع ا ك� وهيل يل هللا ليجمعن وهللا وي ب، من سنة ويف ،الشيب سيد ونا  

 
:تعاىل ق له ذن وخرب�" املؤمن� ؟ وم� يا: فقال السالم ذليه املؤمن� وم� إىل رجل قدم: قال هللا ذبد هن ذباد ذن  - 5  
:قال  منه" شاهد ويتل ه رهه من هينة ذىل كان وفمن"   

 من هللا فيه ونزل وقد إال قريش امل ايس من ذليه جرت وحد ما هيده نفيس له ومنه، والذي الشاهد وونا رهه، من هينة ذىل كان الذي موسل وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل
 يف مثلنا ما وهللا بهبا، الرحبة هذه ملء يل يك ن ون من إيل وحب اممي النبي لسان ذىل البيت لنا وهل هللا قىض ما يعلم ن يك ن ا من هيده نفيس والذي طائفة، كتاهه
)145(ص  .إرسائيل هني حطة يف وكباب] و[ ن ح، سفينة كمثل إال اممة هذه  

 

:ينفروا فلم الجهاد إىل وياما استنفرهم وقد مصحاهه يق ل السالم ذليه طالب وب هن املؤمن� ذيل وم� سمعت: قال امزدي هللا ذبد هن جندب ذن  - 6  
 ووحثكم الحسنة، هامل ذمة ووذمكم الحكمة، ذليكم وتل . وس�ع بوو وصم ، كأغياب شه د فأنتم تقبل ا، فلم لكم ونصحت تنفروا، فلم استنفرتكم قد إ� الناس ويها
 وتتناشدون اممثال، ترضه ن ، ذزين حلقا مجالسكم إىل ذدتم ذنكم كففت ونا فإبا ، سبأ ويادي متفرق�، وراكم حتى منطقي آخر ذىل آت ف� الباغ�، ذدوكم جهاد ذىل
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 ذقر يف قط ق م غزي ما ف هللا يغزوكم، ون قبل] من[ الق م اغزوا ويديكم ترهت هامهاطيل، قل هكم وشغلتم للحرب، االستعداد نسيتم قد امخبار، ذن وتسأل ن امشعار،
 فكل� راذيها ضلت جمة كإهل إال ونتم ف�. مقاساتكم من فاسرتحت نيتي وهص�ت ذىل لقيتهم و� ول ددت يفعل ا، حتى تفعل ن وراكم ما هللا بل ا. وويم إال ديارهم
 فقام قبلها ذن و انفراج املروة الروس انفراج طالب وب هن ذيل ذن انفرجتم قد البأس ال غى، ووحم حمس ل  هكم لكأ� وهللا آخر، جانب من انترشت جانب من ضمت

 ال من ذىل ملخزاة ذفان فعل اهن إن ويلك! النار ذرف يا: له السالم ذليه فقال ؟ ذفان اهن فعل فعلت ك� فهال املؤمن� وم� يا: له فقال الكندي قيس هن امشعث إليه
 دمه ويسفك جلده، ويفري ذممه، لحمه ويهشم يخذع نفسه من ذدوه �كن امرءا إن وهللا يدي، يف الحق] و[ من رب، هينة ذىل وونا فكيف معه، حجة وال له، دين

 واملعاصم امكف منه وتطيح الهام، فراش منه يط� ، رضب هاملرشيف بلك وذطى ون فدون ونا فأما وحببت، إن كذلك فكن ونت ، ج انح صدره ذليه ضمت ما لضعيف
 وبن له كانت من وسمع قد املؤمن� وم� إن! الناس ويها: وآله فقال ذليه هللا صىل هللا رس ل منزل صاحب زيد هن خالد امنصاري وي ب وه  يشاء. فقام ما هعد ويفعل
 إىل و يدذ كم الدين، يف يفقهكم هعده، من املسلم� وسيد نبيكم، ذم اهن ه� وظهركم ترك إنه قب لها، حق تقبل ها ل هكرامة وكرمكم قد هللا إن وقلب حفيظ، واذية
 قد ومس؟ والعدوان هالج ر ذهدكم إ�ا وليس هللا ذباد .تستحي ن؟ وفال تعقل ن، ال فأنتم ذليها غلف مطب ع قل هكم ذىل وو تسمع ن، ال صم فكأنكم املحل�، جهاد
إال   والضح الشمس وصهر والقر الحر من يكنه ال ، امذاص� ذليه هالعراء، تسفى وملقى هطنه وم ط ء وجهه، وملط م محروم، حق فذو البالد، وشاع يف البالء، شمل

 هللا ذليكم نعمة فاشكروا ق م يا! الكتاب؟ يف با وذمل العدل، ونرش هالحق، فصدع السالم املؤمن� ذليه هأم�  هللا جاءكم حتى البالية، الشعر وهي ت ، الهامدة امث اب
 وما ووطيع ا، فاسمع ا ومرتم وإبا فأجيب ا، دذيتم فإبا ذدوكم، لجهاد واستعدوا السي ف، اشحذوا "يسمع ن ال وهم سمعنا قال ا كالذين تك ن ا وال"  مدهرين، ت ل ا وال

)149  - 145صالصادق�. ( هذلك من فك ن ا ومرتم وما فليكن، قلتم  
 

:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 7  

 يشغله هأمر وال تعاىل هللا إىل هقلبه يقبل ون صالته يف قام إبا منكم املؤمن محب للرجل وإ�: قال ثم الجنة، له رج ت إال الدنيا يف والزهد ال رع هللا ملؤمن ال يجمع

)150و  149( ص  .إياه هللا حب هعد له هاملحبة إليه املؤمن� هقل ب ه جهه، ووقبل إليه هللا وقبل إال هللا إىل صالته يف هقلبه يقبل مؤمن من فليس الدنيا،  
 

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه� ذن وهيه محمد، هن جعفر ذن  - 8  

)150القيامة. (ص  ح ائجهم ي م هللا يقيض هعض ح ائج هعضهم فبقضاء هعض، ح ائج هعضهم ، يقيضإخ ة املؤمن ن  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد والنبي وآله وسلم
عشر التاسع المجلس  

للهجره: مجلس يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة سبع وأربع�ئة   
 

:قال السالم ذليه� الصادق محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 1  
)151(ص  .تعاىل هللا وتنع يف هللا، يف وتعطي هللا، يف وتبغض هللا، يف تحب ون اإل�ان ذرى ووثق إن من  

 

 هللا صىل النبي له فقال! محمد يا فقال: هص ت جه ري ابوذر  هنا هتف إب وسفاره هعض يف وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي مع كنا  :قال مسع د هن هللا ذبد ذن  - 2
.؟ يعمل هأذ�لهم وال الق م يحب املرء: فقال تشاء؟ ما: وآله ذليه  
 الزكاة، وتؤت الصالة، وتقيم هللا، وو� رس ل هللا، إال إله ال ون اشهد: فقال اإلسالم، ذيل اذرض محمد يا: . فقالوحب من مع املرء: وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي فقال

 وهايعك، حتى يدك هلم: قال قرهاي، هل: قال قرهاك؟ قرهاي وو: قال القرب، يف امل دة إال ال: فقال وجرا؟ هذا ذىل تأخذ محمد يا: البيت، فقال وتحج رمضان، شهر وتص م
)152و  151(ص  .قرهاك ي د ي دك، وال ال فيمن خ� ال  

 

ذليه السالم يق ل: طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� ذن  - 3  
 ل فقدت � إن تفقدو�، فإنكم ون قبل فسل � ج�، لعل� ج انحي ه� وإن جبل، وو سهل نزلت، يف ووين نزلت، فيمن ذلمت وقد إال آية من املصحف ل حي ه� ما

)152(ص  .حديثي مثل يحدثكم من تجدوا  
 

: السالم ذليه� محمد هن هللا جعفر ذبد وه  يل قال :ميرس حدثنا  - 4  
 ون آمرك الذي ونا فإ�! قل: قال هحرضتك؟ وونا وق ل ون ذسيت وما: قلت: قال اممر؟ هذا ذىل وصحاهك ومن يربو منك ونه إال ونهيه، ومره يف هللا يعيص ال فيمن تق ل ما

 وق ل ون ذسيت قلت وما: قال الكبائر؟ مجتنب ونه إال الناس يف ما الذن ب من وفيه هه، با تدينه هللا يدين فيمن تق ل ما! ميرس يا: قال. النار يف ه : قلت: تق ل قال
 هللا إن الجنة، يف فإنه فال تحرج،: قال ال،: قلت: قال الجنة؟ يف ه : تق ل ون تحرج فلعلك: الجنة قال يف: قلت: تق ل. قال ون آمرك الذي ونا فإ�! قل: قال هحرضتك؟ وونا
)153و  152ص. (" كر�ا مدخال وندخلكم سيئاتكم ذنكم نكفر تنه ن ذنه ما كبائر تجتنب ا إن: " يق ل وجل ذز  

 
:خطبته فقال يف الناس يخطب السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� سمعت: قال ه،يوه ذن، وب حدثني :يق ل السالم ذليه الحس� هن ذيل هن زيد ذن  - 5  

 ذمر، واستخلف هلك، هكر وها إن ثم هامرض، كلكيل وولصقت رب، ومر وانتمرت غيمي، فكممت هذا،هقمييص  مني ههم الناس ووىل وونا هكر وها الناس هايع لقد وهللا
: الجدة، وقال كسهم ستة سادس فجعلني ش رى، جعلها وقد هلك، ذمر إن رب. ثم ومر وانتمرت غيمي، فكممت هقمييص هذا، مني ههم الناس ووىل و� وهللا ذلم وقد

هال. الكفر وو قتالهم وجد إال ل ثم كان، ما يل هيعتهم هعد الق م ومر من كان ثم هامرض، كلكيل رب، وولصقت ومر وانتمرت غيمي، فكممت غ�ي، وراد وما امقل، اقتل ا  
)154و  153(ص   
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:ملا هلغ وم� املؤمن� صل ات هللا ذليه مس� طلحة والزه� وذائشة من مكة إىل البرصة  - 6  

جامعة، فل� اجتمع الناس حمد هللا ووثنى ذليه، ثم قال:الصالة  نادى  

 فبين� ،وسلطانه حقه ننازع ال هه، هللا خالئق ووحق ووولياؤه، وورثته، وذصبته، ،هيته قلنا نحن وهل وسلم وآله ذليه هللا صىل نبيه قبض ملا وتعاىل تبارك هللا فإن هعد وما
 الصدور، وخشنت وهللا جميعا، منا والقل ب العي ن وهللا لذلك فبكت غ�نا، وول ه وآله وسلم منا، ذليه هللا صىل نبينا سلطان فانتزذ ا املنافق ن، نفر إب بلك ذىل نحن
 وقد. إيل اممر هللا ورد لسبيلهم، ومض ا والة، بلك ويل استطعنا وقد ما بلك غ�نا قد لكنا الدين الكفر، ويع ر إىل يع دوا وون املسلم� ه� الفرقة مخافة ل ال هللا وويم

 وس ء نمره� اممة، لهذه هغشه� فخذه� اللهم. هينكم هأسكم ويلقيا ليفرقا ج�ذتكم، البرصة إىل نهضا وقد ، هايعني فيمن والزه� طلحة الرجالن هايعني هذان
 للعامة.

 ورشارهم ووما يف الدرجة، وارتفاذا الفضل، يف منافسة فحسدوك خيارهم وما: وجه� ذىل إياك حسد قريش إن املؤمن� وم� يا: وقال هللا رحمه التيهان هن الهيثم وه  فقام

 قريش وحق وكنت ووسقطهم املض�ر، الغاية، ذليهم فبعدت يتقدم ك، ون ورادوا حتى يساووك ون رض ا ووزارهم، وما هه ووثقل وذ�لهم، هه هللا وحبط حسدا فحسدوك

يق ل ونشأ هأمرك، ثم فمرنا ووذ انك، ونصارك ونحن ونفسهم، ذىل إال هغيهم ما وهللا الحق ق ميتا، ذنه وقضيت حيا، نبيهم نرصت هقريش،  

القباح هامم ر  كــوذاه            وكادوك ذليك هغ ا ق ما إن  

فيك حقا وال كعرش جناح        ليس من ذيبها جناح هع ض   
وقرما يدق قرن النطاح                وهرصوا نعمة ذليك من هللا  
ولجاما يل� غرب الج�ح              وإماما تأوي امم ر إليه   
هاشميا له ذراض البطاح               حاك� تجمع اإلمامة فيه   
وذادوا إىل قل ب قراح                 حسدا للذي وتاك من هللا   

ذىل الخ� للشقاء شحاح           ونف س هناك ووذية البغض   
ومن ممهر العداوة الح         من مرس يكنه حجب الغيب   
ذىل مثل ههجة االصباح         يا ويص النبي نحن من الحق   

هالطعن يف ال غى والكفاح    فخذ اموس والقبيل من الخزرج   
وليا ذىل الهدى والفالح        ليس منا من ل يكن لك يف هللا   

)156 – 154(ص  .بثل مقاله وم� املؤمن� ذليه السالم خ�ا، ثم قام الناس هعده فتكلم كل واحدفجزاه   
 

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم محمد ذليه� هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 7  

ووقبل الربنس، خلع م ىس من دنا فل� ول ان، بو هرنس وذليه وقبل ذليه إهليس إب السالم جالس ذليه ذمران هن م ىس هين�  

: م ىس له فقال وجل ذز هللا من ملكانك ذليك مسلم جئت إ�ا: قال جئت؟ فيم دارك هللا فال قرب: م ىس قال إهليس، ونا: قال ونت؟ من: م ىس فقال ذليه، فسلم ذليه

 وصغر ذمله، واستكث نفسه، وذجبته إبا: فقال ذليه استح بت آدم اهن وبنبه إبا الذي هالذنب وخرب�: م ىس له قال آدم هني قل ب هه وختطف: قال الربنس؟ هذا ف�

 ون وإياك. ابوصح دون صاحبه كنت إال هه تخل  وال هامروة رجل يخل  ال فإنه هك، تخل وال هامروة، تخل ال! م ىس يا خصال هثالث ووصيك له قال ثم. بنبه ذينه يف

 كنت هصدقة العبد هم إبا فإنه فامضها، هصدقة هممت وإبا. هه ال فاء وه� هينه وح ل حتى ابوصح دون صاحبه كنت إال وحد هللا ذاهد ما فإنه ، ذهدا هللا تعاهد

)157(ص .آدم هني يعلمه ما م ىس ذلمت ذ له ويا ويله يا: ويق ل إهليس وىل ثم. وهينها هينه وح ل ،ابوصح دون صاحبه  
 

:قال السالم ذليه� جعفر هن م ىس الحسن ذن وب - 8  
 إىل وسارذ ا ، ونفسكم النصف من تعط ا حتى الرس يف وجل ذز هللا وخاف ا كث�ا، يك ن يجتمع حتى الذن ب قليل فإن الذن ب، قليل تستقل ا وال ،الخ� كث� تستكثوا ال

)157ذليكم. (ص بلك فإ�ا يحل ال في� تدخل ا وال لكم، فإ�ا بلك اممانة، وودوا الحديث، واصدق ا هللا، طاذة  
 

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: ذليهم السالم قال آهائه ذن  محمد، هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 9  
)158و  157(ص  الدين. يف فقهه خ�ا هعبد هللا وراد إبا             

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم
 المجلس العشرون

للهجره: وأربع�ئة سبع سنة رمضان شهر من خلون لث�ن السبت يوم مجلس  
 

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه طالب وب هن املؤمن� ذيل وم� ذن - 1  

رحمة  وشياء ذن لكم وذفا ، تهتك ها فال حرمات ذليكم وحرم سننا فاتبع ها، لكم وسن تضيع ها، فال فرائض ذليكم وفرض تعتدوها، فال حد لكم حدودا تعاىل هللا إن

)159تتكلف ها. (ص  فال نسيان غ� من لكم منه  
 

السالم: ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� قال  - 2  

 تخرب فهي وتنكر معروفها، هانقضاء، وآبنت ، ترصمت قد املاض�، سبيل فيها سبيلكم من هعدكم، محد تبقى وال قبلكم، كان وحد هها يتمتع ل التي الدنيا هذه يف ازهدوا

 ل العطشان تززها ل  اإلناء، كجرذة جرذة وو امداوة كسملة سملة إال منها تبق فلم صف ا، كان ما منها وكدر كان حل ا، ما منها ومر وقد. هامل ت وسكانها هالفناء، وهلها
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 مذذنة إال وال نفس البقاء، يف يطمع حي فال هامل ت، ونفسهم فيها املذللة الحياة، من املمن ع وهلها الزوال، وهلها ذىل املقدور الدار هذه ذن هالرحيل فأزمع ا هها ينقع

 وخرجتم ، الرهبان متبتل وجأرتم جأر الح�م، حن� مثل ودذ تم العجال، ال له حن� حننتم هاآلمال ول  منها تغروا اممد، وال ذليكم يط ل وال اممل، يعللكم وال هاملن ن،

 ث اهه، من لكم ورج  في� قليال لكان مالئكته كتبته، وحفمتها وحصتها سيئة غفران وو ذنده، درجة ارتفاع يف إليه القرهة الت�س واموالد امم ال من تعاىل هللا إىل

)161و  160العاهدين. (ص  التائب� من وإياكم هللا جعلنا. ذقاهه ذليكم من ووتخ ف  

 

:فقال ذرفة ي م وسلم وآله ذليه هللا هللا صىل رس ل خرج: قال هللا رحمه الفاريس سل�ن ذن  - 3  

 حق السعيد، كل السعيد، إن: قال ثم فأخذ هيده، منه، فدنا ذيل، يا مني ودن: قال ثم خاصة، لعيل ويغفر ،ليغفر لكم ذامة الي م هذا يف هكم هاهى هللا إن الناس ويها

)161(ص  .هعدي من لك ذداوة ونصب ذصاك من الشقي حق الشقي، كل الشقي، وإن هعدي، وت الك من وطاذك من السعيد  

 

:قال ذن وهيهامزدي  جهضم ذن وب  - 4  

 ويروي معاصيه، ارتكاب من هللا، ويحذرهم هطاذة هالتمسك ويأمرهم الناس، فيعظ ي م، كل يف يق م كان إىل الشام املدينة من هللا رحمه الغفاري بر وها ذث�ن وخرج ملا

.ههعرتت التمسك ذىل ويحضهم السالم، وذليهم ذليه هيته وهل يف فضائل سمعه منه ما وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ذن  

 قبيل الناس يف لك حاجة كان فإن وكيت، كيت فيق ل ذنده كث�ة الناس من وج�ذة ومىس و�يس إبا وصبح، إبا يصبح بر وها فإن هعد وما: ذث�ن إىل معاوية فكتب

  ذليك، والسالم. الناس يفسد ون وخاف فإ� إليك، بر وها فأقدم

والسالم. هذا، ابكت يف تنمر ح� بر وها إيل فأشخص هعد وما: ذث�ن إليه فكتب  

 بر وها يا: له فقال ا الناس إليه فاجتمع وونساذها هك رها، فشدها راحلته، إىل بر وه  فخرج. الساذة له: النجا وقال ذث�ن، كتاب ووقروه فدذاه، بر وه  إىل معاوية فبعث

 وو هر، يسرتيح حتى وهينهم هيني في� شأنهم ورى اممر في� هذا يزال وال ب، ذبثا اآلن إليهم منكم ووخرج � ذيل، غضبا وخرج � إليكم: قال تريد؟ وين هللا رحمك

 ههم، ثم فصىل فاستقدم الناس، معه ونزل فنزل، مران، دير إىل انتهى معه حتى فساروا دمشق، من خرج حتى فأتبع ه بخرجه الناس ومىض. وسمع من فاجر، يسرتاح

 فأجاه ه ورس له، ذبده وون محمدا هللا، إال إله ال ون وشهد: قال ل، الحمد قال ا وجل، ذز هللا احمدوا والتشقيق الخطب وتارك ينفعكم، با م صيكم إ� الناس ويها: قال

 ليبرش: قال. الشاهدين من بلك ذىل قال ا: نحن هذلك، ذيل فاشهدوا هللا، ذند من جاء با ووقر حق، النار وون حق، وون الجنة حق، البعث ون وشهد: فقال قال، ما بثل

 وص مكم صالتكم مع وجمع ا الناس معينا. ويها لهم وال الملمة مصلحا، مذ�ل وال ظه�ا، للمجرم� يكن ل ما وكرامته هللا الخصال هرحمة هذه ذىل منكم مات من

 هللا ذز يرىض حتى وس�تم وحرمتم ذذهتم وإن ذليهم ووزروا تعرف ن فجانب هم، ال ما وحدث ا وإن هللا، هسخط وئتكم ترض ا وال امرض، ذيص يف إبا وجل ذز ل غضبا

 ورحمك ذليك هللا سلم ون الناس هللا فناداه ورحمة السالم ذليكم ووقرو هللا، وست دذكم ولكم، هللا يل غفر املخل ق�، هرىض يسخط ون ينبغي ال ووجل وذال هللا فإن وجل،

 البل ى، ذىل منكم وصرب فإ� هللا رحمكم فقال لهم: ارجع ا ؟ �نعك وال وخرج ك، الق م هؤالء كان إن نردك وال وسلم، وآله ذليه هللا هللا صىل رس ل صاحب يا بر، وها يا

 من هللا قرب ال ولكن ذمرا وه اي س�� ما وهللا: بر وه  فقال ، ذينا هعمرو هللا قرب ال: له قال ذليه دخل فل� ذث�ن، ذىل قدم حتى واالختالف. فمىضوالفرقة  وإياكم

 هها فرضب يده يف كانت ذىص بر وه  فرفع! الكالم؟ ههذا املؤمن� وم� تجيب شيخ يا هللا تتقي وال: له فقال امحبار كعب إليه فقام. ه اه وارتكب ومره، وخالف ذصاه،

 وبهب خرفت، قد دار، وإياك جمعتني ال وهللا: ذث�ن فقال .هعد قلبك من اليه دية خرجت ما ف هللا املسلم�؟ مع كالمك ما اليه دي� اهن يا: له قال ثم كعب، روس

 ه  ما فيه هللا يقيض حتى ونيس غ� من هها فنزل ه الرهذة، ت صل ه حتى وتعتع ه الناقة هه ونخس ا ثم وطاء، هغ� ناقته قتب تركب ه حتى يدي ه� من وخرج ه ذقلك،

.هالعيص مله زا متعتعا فأخرج ه قاض،  

 صىل هللارس ل  هصاحب يصنع وهكذا: قال ثم هدم ذه، لحيته هل حتى فبك السالم ذليه طالب وبهن  ذيل املؤمن� وم� بلك فبلغ الناس، من وحد يشيعه ال ون وتقدم
. بر، فشيع ه وها لحق ا حتى هللا وذبيد وقثم، والفضل، العباس، هن هللا وذبد السالم، والحس� ذليه� الحسن ومعه نهض ثم راجع ن، إليه وإنا ل إنا! وآله؟ ذليه هللا

 إىل يديه رفع هرؤيتها. ثم الربكة وشملتني وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل هها بكرت رويتها إبا وج ه أبوقال: ه ذليهم، وهك إليهم، حن هللا رحمه بر وه  ههم هرص فل�
 وحسن فيكم يخلفني ون وسأل وهللا هللا، فارجع ا رحمكم اآلخرة، والدار وجهك اهتغاء ذنها زلت ما محبتهم يف إرها إرها قطعت ول  وحبهم، إ� اللهم: وقال الس�ء
)165 – 161(ص  .فراقه ذىل يبك ن ورجع ا وهم الق م ف دذه. الخالفة  

 
:وسلم ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل قال  - 5  

 دائا يبغي وه  ذليه تبغي ال ورجل يكذهك، ون شأنه ومن له ال فاء شأنك ذاهدته فمن ورجل هإساءة، إحسانك ذىل ويكافيك إليه تحسن رجل ذق هة ورسع امشياء
)165(ص  .فيقطعك قراهته تصل ورجل ذليك،  

 
:السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� دذاء من كان  - 6  
م ته  يف كان من اللهم. ذليه فلعنتنا لعنته ومن ذليه، فصل اتنا ذليه صليت اللهم من. وهدا سخطا لك ورىض وو ذدوا، لك ووايل وو ،وليا لك وذادي هك ون وذ ب إ� اللهم" 

)166و  165( ص  الراحم�". ورحم يا ومعايشنا ودياننا يف نتعرفه ما اإلجاهة ذلم من ترينا منه حتى لنا خ� ه  من هه لنا ووهدل منه، فأرحنا املسلم� ولجميع لنا فرح  

 وصلى اهللا عليه سيدنا محمد النبي وآله وسلم
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والعشرون الحادي المجلس  
للهجره: مجلس يوم السبت النصف من شهر رمضان سنة سبع وأربع�ئة  

 

:قال السالم ذليه� ذيل هن محمد الباقر جعفر ذن وب - 1  
 با ال فاء: وهي ذنه، هللا حطها بن ب قدمه إىل قرنه ه� في� كان ول  راض ذنه وه  رهه ولقي بن هه، ذنه ومحصت إ�انه، ذىل ووذ� إسالمه، كمل فيه كن من ورهع

 يف هللا وسكنه املؤمن� من فيه كن من وورهع .والناس امهل من الخلق وحسن الناس، هللا وذند ذند يقبح م� والحياء الناس، مع اللسان وصدق نفسه، ذىل ل يجعل
ورفق  والديه ذىل ونفق ومن وكفاه، ووذانه الضعيف رحم ومن وها رحي�، له فكان له ونمر اليتيم آوى من: الرشف كل الرشف محل يف ف ق غرف، غرف يف ذلي�، وذىل
)167و 166( ص  .يطيق ال في� يستسعه يكلفه، ول ما ذىل ووذانه بمل كه، يخرق ل ومن يحزنه�، ول وهره� هه�  

 

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 2  
)167(ص .زانه إال قط شئ يف وال كان الحياء شانه، إال قط شئ يف الفحش كان ما               

 

:فقلت وسلم وآله ذليه هللا هللا صىل رس ل وتيت: قال امنصاري حرام هن هللا ذبد هن جاهر ذن  - 3  
:قال ال يجيبني، ثم ذرشا ذني فأمسك: قال وصيك؟ من هللا رس ل يا  

 يأتيني ما ونتمر كنت ولكن جاهر، يا ذليك وجدت ما: فقال  ذيل وجدت ونك ظننت حتى ذني سكت وهللا لقد وم ونت، وومي أبه: فقلت ؟يا جاهر وال وخربك ذ� سألتني
 ذن والذائد وومتك، وهلك ذىل وخليفتك وصيك طالب وب هن إن ذيل: لك يق ل] و السالم يقرئك[ رهك إن محمد يا: فقال السالم ذليه جربئيل الس�ء، فأتا� من

 كان تاهعه فمن ذليه، ليتاهع إال امل ضع هذا وضع جاهر، ما يا نعم: قال وقتتله؟ ههذا يؤمن ال من ورويت هللا نبي يا: فقلت الجنة إىل يقدمك ل ائك، صاحب ح ضك، وه 
)168و  167(ص  .وهدا الح ض ذيل يرد خالفه ل ومن غدا، معي  

 

:وقال هيده السالم ذليه طالب وب هن كتف ذيل وقد رضب وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل رويت: قال ذنه هللا ريض الغفاري بر ذن وب  - 4  
 نحن إال السالم ذليه إهراهيم ملة ذىل وما م لده صحيحا، كان ومن والرشف واملعادن البي تات وهل شيعتنا ، العلج وهغضنا فه  ومن ،العرب فه  وحبنا من ذيل يا

)169البنيان.(ص  القدوم يهدم ك� شيعتنا سيئات يهدم ن مالئكة ل هراء، وإن منها الناس وساير وشيعتنا،  
 

:ذث�ن ه يع ملا: قال ذن وهيه جندب، هن الرحمن حدثني ذبد – 5   
 وآله ذليه هللا صىل نبيهم هعد البيت هذا وهل إىل وت ما رويت مثل ما الرحمن ذبد يا وهللا: ذ ف هن الرحمن لعبد يق ل هللا رحمه امس د الكندي هن املقداد سمعت
 هرشفهم الناس ذىل قريش لترشف وهثه هثة، ال وجد وهللا ويعرتيني لهم هللا رس ل لحب وحبهم وهللا إ�: مقداد قال يا وباك ونت ذبدالرحمن: وما له فقال وسلم،

 لقد وهللا وما: املقداد له فقال لكم، لقد اجتهدت نفيس وهللا ويحك: الرحمن ذبد له فقال. ويديهم من وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا سلطان رس ل نزع ذىل واجت�ذهم
 ال مقداد يا ومك ثكلتك: الرحمن ذبد له فقال. واحد هدر ي م إياهم قتايل لقاتلتهم وذ انا قريش ذىل يل ون ل  وهللا وما يعدل ن، وهه هالحق يأمرون الذين من رجال تركت

 وذ انك، من ونا مقداد يا: له وقلت مقامه، من انرصف ما هعد فأتيته: جندب قال. وفتنة فرقة صاحب تك ن ون لخائف إ� وهللا وما الناس، منك الكالم هذا يسمعن
 لنا فدذا: قال. قلت وما قال ما له فذكرت السالم ذليه طالب وب هن ذيل ذىل فدخلت ذنده، من فخرجت. والثالثة الرجالن فيه يغني ال نريد الذي إن هللا رحمك: فقال

)170و  169. (صهالخ�  
 

حدثنا ذبد امللك هن ذم� اللخمي قال: - 6  

، قال: ونا جارية هن قدامة، فقال له معاوية: من ونت؟ فقال: املجاشعي والحباب قيس هن امحنف ذىل الرسير معاوية ومع معاوية ذىل السعدي قدامة هن جارية قدم

اللسعة، حل ة البصاق، ووهللا ما وكان نبيال فقال له معاوية: ما ذسيت ون تك ن، هل ونت إال نحلة؟ فقال: ال تفعل يا معاوية، قد شبهتني هالنحلة وهي وهللا حامية 

ير، فقال: ال وفعل، قال: ول؟ معاوية إال كلبة تعاوي الكالب، وما ومية إال تصغ� ومة. فقال معاوية: ال تفعل، قال: إنك فعلت ففعلت قال له: فادن اجلس معي ذىل الرس

ية: ودن وسارك، فدنا منه، فقال له: يا جارية إ� اشرتيت من هذين الرجل� دينه�. قال: قال: م� رويت هذين قد وماطاك ذن مجلسك فلم وكن مشاركه�. قال: له معاو

)171و  170ومني فاشرت يا معاوية، قال له: ال تجهر. (ص   

 

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 7  

)172و  171( ص  اغتبته. ملن تستغفر ون كفارة االغتياب                                 

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم
والعشرون الثاني المجلس  

للهجره: مجلس يوم السبت الثا� والعرشين من شهر رمضان سنة سبع وأربع�ئة  

 

:السالم ذليه� هن محمد جعفر هللا ذبد ذن وب - 1  

)173و  172(ص  .وت كل راحلتك واذقل دينك، ذىل لك ذ ن فإنه حله من الرزق طلب تدع ال              

 

:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 2  

)173(ص  .ساخط ذليها وزوجا تبيت وامروة كاره ن، له ق ما وهم وم ورجل ويديهم، يف يده فيضع إليهم يرجع حتى م اليه من آهق : ذبدلهم صالة هللا يقبل ال ثالثة  
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:وآله وسلم ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليهم جده ذن ،ذن وهيه محمد، هن ذن جعفر  - 3  

)173(ص  .القيامة املحجل� ي م الغر وقائد املتق�، وإمام املسلم�، سيد فإنه هعيل خ�ا، است ص محمد يا: ن ديت املنتهى سدرة إىل انتهيت] و[ الس�ء إىل ورسي ب ملا  

 

:الك فة منرب ذىل السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� قال: السالم قال ذليهم جده ذن ،ذن وهيه محمد، هن جعفر ذن  - 4  

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل يل الشمس. قال طلعت ذليه م� إيل وحب هن خصال، ذرش وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل من يل كان الناس إنه ويها  

 ذز هللا يف اإلخ ان منازل يت اجه ك� منزيل الجنة م اجه يف ومنزلك الجبار، يدي ه� امل قف يف القيامة ي م إيل الخالئق وونت وقرب واآلخرة، الدنيا يف وخي ونت ذيل يا

وليي،  وونت رذيتي، يف هالقسط والقائم ممتي، اإلمام وونت غيبتي، وهيل ذند يف يل الحافظ وونت وومري، ذدات يف هعدي من ال يص وونت ال ارث مني، وونت وجل،

)174(ص  .هللا ذدو وذدوي ذدوي، وذدوك هللا، ويل ووليي  

 

:يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر ذن  - 5  

)175و 174.(ص حقبا الجنة يف هها هللا تعاىل ه وه شيعتنا من محد وو لنا انتهك ذرض وو نقصناه، لنا حق وو لدم سفك لنا، دمعة فينا ذينه دمعت من  

  

 ملا طلبا إىل معاوية منهم كث� وفرار ذنه الناس تفرق ذند إليه مش ا السالم ذليه طالب وبهن  ذيل املؤمن� وم� وصحاب من طائفة ون: وغ�ه� وذ�رة رهيعة ذن - 6

 وفراره الناس من ذليك خالفه ومن تخاف والعجم، امل ايل ذىل وقريش العرب من امرشاف هؤالء امم ال، وفضل هذه وذط املؤمن� وم� يا: له فقال ا الدنيا، من يديه يف

:السالم ذليه املؤمن� وم� لهم معاوية فقال إىل  

! وم الهم؟ هي وإ�ا فكيف هينهم، ل اسيت يل كانت وم الهم ل ] وهللا. [نجم الس�ء يف الح] ما[ و شمس، طلعت ما وفعل وهللا ال ال ؟هالج ر النرص وطلب ون وتأمرو�

:قال ثم ساكتا، ط يال السالم ذليه املؤمن� وم� ورم ثم: قال  

 غ� يف ماله رجل يضع ول وجل، ذز هللا ذند يضيعه فه  الدنيا يف لصاحبه بكرا كان وإن وه  وإرساف، تبذير حقه غ� يف املال إذطاء فإن والفساد، فإياه مال له كان من

 مثل منه لينال إليه هه التقرب يريد وكذب، ملق ه  فإ�ا الشكر له ويمهر ي ده من معه هقي فإن ودهم، لغ�ه كان] إن[ و شكرهم هللا حرمه إال وهله غ� وذند حقه

 القراهة، هه فليصل] هللا[ آتاه في� املعروف صنع ومن ،خدين ووالم خليل فرش مكافأته وو مع نته إىل واحتاج النعل هصاحبه زلت فإن قبل، من إليه يأت كان الذي

الخصال  ههذه الف ز فإن والخط ب، الن ائب ذيل نفسه وليصرب هللا، سبيل يف واملجاهدين والفقراء السبيل واهن الغارم هه وليعن العا�، هه وليفك الضيافة، فيه وليحسن

)177 – 175اآلخرة. (ص  فضائل ودرك الدنيا مكارم ورشف  

 

السالم: ذليه هللا ذبد وه  يل قال: قال ذ�ر هن إسحاق ذن  - 7  

 من: يق ل تعاىل هللا إياك، إن فإياك املؤمن وبللت قد] و[ إال إسحاق يا وراك ما: يل فأذطيهم، فقال املنزل إىل يأت �: قلت ؟حرضت إبا مالك هزكاة تصنع كيف إسحاق يا

)177(ص .هاملحارهة يل ورصد فقد وليا يل وبل  

 

:فقال السالم ذليه هللا ذبد وه  إيل فالتفت حقه، من يجب وما املؤمن فذكر ذنده السالم ذليه هللا ذبد وب ذند كنت: قال ذن وهيه سدير، هن حنان ذن - 8  
:فداك فقال جعلت فحدثني هىل: قلت ؟يا وها الفضل وال وحدثك هحال املؤمن ذند هللا  

 وهلال� وسبحا� ومجدا� قرب ذبدي، ذند فك نا الدنيا إىل اهبطا: الجبار الجليل فيق ل العبد، ونعم رب ذبدك يا: فقاال الس�ء إىل ملكاه صعد املؤمن روح هللا قبض إبا
قربه. من حتى وهعثه لعبدي بلك واكتبا وكربا�،  

:قال زد�، هىل: قلت وزيدك؟ وال: يل قال ثم  
 ذز هللا من والكرامة هالرسور ووهرش تحزن وال تجزع ال: املثال له القيامة قال وه ال من ه ال املؤمن روى فكل� يقدمه، مثال معه خرج من قربه املؤمن هللا هعث إبا

: املؤمن له ومامه، فيق ل واملثال الجنة إىل هه ويأمر يس�ا، حساها فيحاسبه سبحانه هللا ه� يدي يقف حتى وجل ذز هللا من والكرامة هالرسور يبرشه يزال ف�: وجل، قال
 ودخلته الذي الرسور ونا: له املثال فيق ل ونت؟ فمن بلك، كان حتى وجل ذز هللا من والكرامة هالرسور تبرش� زلت ما قربي، من معي خرجت الخارج نعم هللا رحمك

)178و  177. (ص هللا منه مهرشك خلقني الدنيا، يف املؤمن وخيك ذىل  
 

:فقال السالم ذليه هللا ذبد وه  إىل فشك ت بلك ذيني؟ وشتك ما كث�ا كنت: قال ذن وهيه الجعفي، محمد ذن  - 9  
:قال هىل،: قلت ذينك؟ وجع وتكفي هه وآخرتك، لدنياك دذاء وذلمك وال  

 واليق� ديني، يف والبص�ة هرصي، يف الن ر وون تجعل محمد، وآل محمد ذىل تصيل ون ذليك، محمد وآل محمد هحق وسألك اللهم إ�: " املغرب ودهر الفجر دهر يف تق ل
)179وهقيتني".(ص ما وهدا والشكرلك رزقي، يف والسعة نفيس، يف ذميل، والسالمة يف واالخالص قلبي، يف  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي األمي وآله وسلم تسليما
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 المجلس الثالث والعشرون
( ال يوجد تاريخ يف أصل الكتاب )                                             

:يق ل كان - هللا رحمه - بر وها إن :قال ذليه� إنه هللا صل ات الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب - 1  

هللا. رحم من إال رشه ويرض خ�ه، ينفع ذمال إال شيئا يكن ل الدنيا شيئا من كأن العلم مبتغي يا  

 ذنه ذدلت ثم كمنزل نزلته واآلخرة والدنيا غ�هم، إىل ذندهم من غدوت ثم فيهم هت تفارقهم كضيف ي م ونت نفسك، ذن مال وال وهل يشغلك ال العلم مبتغي يا

منها. استيقمت �تها ثم كن مة إال والبعث امل ت ه� وما غ�ه، إىل  

.تدان وك� تدين هعملك، مرتهن فإنك هللا يدي ه� ملقامك قدم العلم مبتغي يا  

 كذلك حاجته، من فرغ له حتى فأنصت سلطان ذىل دخل رجل كمثل هإبن لصاحبها الصالة مثل فيه، إ�ا تصيل نهار وال ليل ذىل تقدر ال ون قبل صل العلم مبتغي يا

صالته. من يفرغ حتى ينمر إليه هللا يزل ل صالته يف دام ما املسلم املرء  

 يف مسعى يل وجال وارضه ا تقتل � ال: فقال هدم الق م طلبه رجل كمثل لصاحبها الصدقة إ�ا مثل منه، تنع وال شيئا تعطي ون تقدر وال قبل تصدق العلم مبتغي يا

النار. من ذتق فقد هللا ذنه ريض ومن ذنهم، ريض وقد وق اما هللا يت ىف حتى رقبته من ذقدة هصدقة حل تصدق كل� هللا، هإبن املسلم املرء كذلك مرضاتكم،  

.له ذامر ال الذي الخراب كالبيت شئ الحق من فيه ليس قلبا إن العلم مبتغي يا  

وورقك. بهبك ذىل تختم ك� ذىل فمك فاختم رش ومفتاح خ� مفتاح اللسان هذا إن العلم مبتغي يا  

)180و  179( ص  .العامل ن يعقلها إال وما للناس، هللا رضهها اممثال هذه إن العلم مبتغي يا  
 

:خطبته يف وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال هللا ذليه� صل ات الصادق محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 2  

 حالقة وذني ال الحالقة، التباغض ويف حرمك، من وإذطاء إليك، من وساء إىل واالحسان قطعك، من تصل وون ظلمك، ذمن العف : ؟الدنيا واآلخرة خالئق هخ� وخربكم وال

)181الدين. (ص  حالقة الشعر ولكن  
 

:هللا ذليه� صل ات محمد هن جعفر هللا ذبد وه  يل قال: قال يعف ر وه  اهن ذن  - 3  

تستقل وال ذليك، يحفظ من معك فإن وكذا هكذا النهار ذنك وال يقطع دونهم، إليك يصل اممر فإن نفسك ذن الناس يغرك ال  

 إن قديم، لذنب حسنة دركا من ورسع وال طلبا وشد شيئا ور ل فإ� ووحسن ، يس ؤك هحيث تراه غدا فإنك الرش قليل تستقل وال يرسك، حيث غدا تراه فإنك الخ� قليل

)181(ص  ".للذاكرين بكرى السيئات بلك يذهب الحسنات إن: " يق ل اسمه جل هللا  
 

هللا ذليه�: صل ات محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 4  

 ه،يوه ي صيه كان ي صيني، وهذلك كان هذلك وب فإن ، والضجر والكسل وإياك كث�ا، هللا لنفسك، وابكر ترىض با لهم وارض ، مالك يف وواسهم ،نفسك من الناس ونصف

)182و  181(ص.تخلف فال وذدت وإبا اممانة، وال رع ووداء هالصدق وذليك حقا، وحد إىل ت د ل ضجرت وإن حقه، هللا تؤد إىل ل كسلت إبا إنك الليل، صالة يف وكذلك  
 

:ذليه� هللا صل ات ذيل هن محمد جعفر وه  قال: قال العجيل النع�ن وب ذن - 5  

،فقرا هذلك إال هللا يزيدك فال الناس هنا تستأكل ال النع�ن وها يا الحنيفية، فتسلب كذها ذلينا تحققن ال النع�ن وها يا  

،كذهناك كذهت وإن صدقناك، صدقت فإن محالة، ال ومسئ ل إنك م ق ف النع�ن وها يا بنبا، فتك ن تروس ال النع�ن وها يا  

يحفظ من معك فإن وكذا هكذا نهارك تقطعن وال إليك دونهم، يصل اممر فإن نفسك ذن الناس يغرك ال النع�ن وها يا  

)183و  182(ص  قديم. لذنب حسنة من طلبا وشد وال دركا ورسع شيئا ور ووحسن فلم ذليك،  
 

:يق ل السالم ذليه� الحس� هن ذيل كان: قال رفعه هن النع�ن ذيل ذن  - 6  
.ساذة ساذة هعد ذمره غب من املغب ن :يق ل ذليه� هللا صل ات هللا ذبد وه  وكان.واحدته ذرشته غلبت من ويح  
 وصل منه، يعتذر وما حارض، وإياك فقر بلك فإن إليهم الح ائج طلب ووقل الغنى، ه  بلك الناس فإن من اليأس وظهر: يق ل ذليه� هللا صل ات الحس� هن ذيل وكان
)184و  183(ص  .فافعل الي م منك خ�ا وغدا ومس، منك الي م خ�ا تك ن ون استطعت وإن م دع، صالة  

 

:قال إنه السالم ذليه� ذن وحده�  - 7  
 هللا دان ملن دين وال صالح، هعمل يتم ق له حتى الس�ء ملك ت يلج فلن هللا إال إله ال: قال من: وقال ذن املنكر، والنهي هاملعروف هاممر هللا يدين ن ال لق م ويل

)184. (ص املقاهر زاروا حتى التكاثر ولهاهم الق م وكل:قال ثم المال، هللا هطاذة دان دين ملن وال هاطل، هتق ية  
  

السالم يق ل: ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 8  
)184املعايص. (ص ذىل فقال وخذه هللا؟ سط ات وما: فقلت والنهار، هالليل هللا سط ات احذروا                        

 

:يق ل السالم ذليه� الحس� هن ذيل ذن   - 9  
.الناس وغنى من فه  له هللا قسم با قنع ومن الناس، وورع الناس ومن وذبد من فه  ذليه هللا حرم ما اجتنب ومن الناس، خ� من فه  ذليه هللا افرتض با ذمل من  

)185و  184(ص   
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:قال إنه ذليه� هللا صل ات ذيل هن محمد جعفر ذن وب   -10  
)185مجالسته.(ص  فأحسن يه دي جالسك وإن ودك للمؤمن، ووخلص ،هلسانك املنافق صانع                     

 

قال: إنه ذليه هللا صل ات جعفر ذن وب  - 11  
 فاقتك لي م ذرضك اقرضهم من: قال وصنع؟ فكيف: قال يرتك ك، ل تركتهم وإن قرض ك قرضت الناس وإن يعجز، الدهر لف اجع الصرب يعد ال ومن ،تفقد تفقد من

)185وفقرك. (ص   
 

:ذليه� هللا صل ات محمد هن جعفر هللا ذبد وب ذن  – 12  
نأت  نحن فأما حياته، الناس ذن يستغني ال وحدا إن الناس، لكم من هد ال إنه الجنايز، وحض ر الشهادة، وإقامة للناس، الج ار ، وحسنيف املساجد هالصالة ذليكم

 إىل ق م كل ينقطع ثم بلك يك ن حتى الحال هذه ذىل دام ا ما هعض من لبعضهم هد ال هه، والناس تأت ن من يصنع ما مثل تصنع ا ون لكم ينبغي وإ�ا جنائزهم،
 كيس الكيس وإ�ا فالنا، وكيس ما: فيقال الدنيا ومر يف كيسا يك ن قد الرجل فإن منفسكم، واختاروا آلخرتكم، واذمل ا الصالة، هحسن ذليكم: قال وه ائهم ثم وهل

)186و  185( ص .اآلخرة  
 

:فقال منى ي م وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل خطب: قال إنه ذليه� هللا محمد صل ات هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 13  
: مسلم ذبد قلب ذليهن يغل ال ثالثة منه. وفقه ه  من إىل فقه حامل من فقيه، وكم غ� فقه حامل فكم ، يسمعها ل من وهلغها ،ف ذاها مقالتي سمع هللا ذبدا نرض

 يسعى ، س اهم من ذىل يد وهم دماؤهم، تتكاىف إخ ة، املؤمن ن ورائهم من محيطة دذ تهم فإن ، لج�ذتهم واللزوم ، املسلم� والنصيحة مئة ، ل العمل إخالص
  )187و  186هذمتهم ودناهم. (ص 

 
فقال: الناس ه جهه ذىل وقبل ثم ، ل نه والتمع وجنتاه فتغ�ت وسلم املنرب وآله ذليه هللا هللا صىل رس ل صعد: يق ل السالم ذليه هللا ذبد ذن وب -14  
 ورش هللا، كتاب وخ� الحديث محمد، هدى الهدى وفضل إن املسلم� معرش يا: قال ثم ، السباحت�ضم  ثم: قال ،كهات� والساذة ونا هعثت إ�ا إ� املسلم� معرش يا

)188و  187( ص  .وإيل فعيل ضياذا وو كال ترك ومن ول رثته، فألهله ترك ماال من الناس ويها النار، ففي ضاللة وكل وال ضاللة، هدذة وكل وال محدثاتها امم ر  
 

:قال إنه ذليه� هللا صل ات محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 15  
 له فتضعضع غنيا وت ومن رهه، يشك  فإ�ا هه نزلت يشك  مصيبة وصبح ومن رهه، ذىل ساخطا وصبح] فقد[ حزينا الدنيا ذىل وصبح جنبهن من إىل وورهع الت راة يف ورهع

 يسترش ومن استأثر، ملك من: امخر ولعبا. وامرهع هزوا هللا آيات اتخذ ممن ه  القرآن فإ�ا قرو ممن اممة هذه من النار دخل ومن دينه، ثلثا من دنياه بهب ليصيب
)189و  188امكرب.(ص  امل ت والفقر تدين تدان، وك� يندم، ال  

 
:قال ثم ذليه، ووثنى هللا فحمد وآله، ذليه هللا هللا صىل رس ل خطبنا: قال امنصاري هللا ذبد هن جاهر ذن  - 16  
 الصل ات هذه مثل سيئاتكم. إ�ا ذنكم يكفر كث�ا هللا هالصالة وابكروا الليل كاهدوا دينكم، ذم د فإنها هالصالة ذليكم ،هالصالة ذليكم )تكلم ههكالم  هعد( الناس ويها

 الصالة، مداومته مع الذن ب من ينقى الغسل،فكذا هت اتر الدرن من هدنه ينقى فك� اغتساالت، خمس الي م يف منه وحدكم يغتسل هاب يدي ه� جار نهر مثل الخمس
الصبح.  د� فقد هللا فابكر قم: له فقال ملك، وتاه ثلثه، وهقي الليل ثلثا بهب فإبا معق دة، هحزائم ذليه يرضب وه  إال ذبد من ما الناس شئ. ويها بن هه من يبقى فال
)190و  189الع�. (ص  قرير يصبح ح� فيصبح كلهن، العقد ذنه انحلت الصالة ودخل يف فت ضأ، قام ه  وإن ذقدة، ذنه انحلت هللا وبكر تحرك ه  فإن: قال  

 
:ذليه� هللا محمد صل ات هن جعفر هللا ذبد مب قلت: قال العقرق يف شعيب ذن  - 17  

 إ�ا يذهب، ما ذىل ليس هذا إن: السالم ذليه البالء فقال ووحب الفقر، ووحب امل ت، وحب: وحبها وونا يبغضها الناس ثالثة: يق ل كان إنه بر ذن وب يروي من سمعت
 إيل وحب هللا طاذة يف والفقر هللا، معصية يف الصحة من إيل وحب هللا طاذة يف والبالء هللا، معصية يف الحياة من إيل وحب هللا طاذة يف امل ت ون امل ت وحب هق له ذني
)190. (ص هللا معصية يف الغنى من  

 
:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل لنا قال: قال هللا ذبد هن جاهر ذن ورحمته، صل ات هللا السالم ذليه� جعفر ذن وب وو هللا ذبد وب ذن  - 18  

 وال تكشف غطاء، ال الشياط� إن. العشاء فحمة يذهب ون إىل الشمس تجب حيث ووهاليكم من م اشيكم ووحبس ا ،وه اهكم ووجيف ا ، وسقيتكم وووك ا خمروا آنيتكم،
)191و  190(ص .وهله ذىل البيت ترضم الف يسقة فإن رسجكم، الشمس، واطفؤوا تجب حيث من ترسل الشياط� وإن وكاء، تحل  

:يق ل ذليه� هللا ذيل صل ات هن محمد جعفر ذن وب - 19  
 من ينقص ون غ� من هها ذمل من ذليه وزر كان فاتبع ج ر سنة سن ومن شئ، وج رهم من ينقص ون غ� من ذمل هها من وجر مثل له كان فاتبع ذدل سنة سن من

)191(ص  .شئ ووزارهم  
  

:ذليه هللا صل ات الثا� جعفر وب إىل يل صهر كتب قال صالح هن هكر ذن  - 20   
 ذليه فكتب وداريه؟ وم وكاشفه ون وفرتى ؟- فداك جعلت - ترى وما يل، الدذاء يف - فداك جعلت - فرويك وجهدا، شدة منه لقيت وقد الروي، - ناصب خبيث وبون 

:السالم  

 ذىل هللا ثبتك. للمتق� العاقبة فإن فاصرب يرس، العرس ومع املكاشفة، من لك خ� واملداراة هللا، شاء إن لك الدذاء ودع ولست ك،يوه ومر من بكرت وما كتاهك فهمت قد

  )191(ص  .شئ يف يخالفه ال صار حتى ذليه هيوه هقلب هللا فعطف: هكر قال .ودائعه تضيع ال الذي هللا وديعة يف وونتم نحن ت ليت، من والية
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:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليهم جده ذن ،ذن وهيه السالم يحدث ذليه� الصادق محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 21  

 وما: قال. ورذبتني لقد فيه�؟ تأتيني تكن ل وي م ساذة يف جئتني جربئيل لقد يا: له فقلت فيه، يأتيني يكن ل ي م ويف فيها، يأتيني يكن ل يف ساذة جاء� جربئيل

 هي ووخرى ، الرجال ومالحاة الخم ر، ورشب اموثان، ذبادة ذن رهك ينهاك: قال رهك؟ هعثك بابا: قال! تأخر؟ وما بنبك من تقدم ما لك هللا غفر وقد محمد، يروذك يا

:رهك لك يق ل واموىل، لآلخرة  

)192(ص  .مآلنا هطنا كبغيض قط وذاء وهغضت ما محمد يا  
 

:قال ونه ذليه� هللا محمد صل ات هن جعفر هللا ذبد ذن وبهك�، ] هن هللا ذبد[ ذن  - 22  

 كانت فمن امخالق، بكارم السالم ذليهم خص امنبياء وتعاىل تبارك هللا إن: قال ثم. وفيا صدوقا، صب را، مداريا، فقيها، حلي�، فه�، ذاقال، كان من شيعتنا من لنحب إنا

  .]إياه[ وليسأله هللا إىل فليترضع تكن فيه ل ومن بلك، ذىل هللا فليحمد فيه

)193و192(صاممانة. ووداء وصدق الحديث، والرب، والغ�ة، والشجاذة، والسخاء، والحياء، والحلم، والصرب، والشكر، والقن ع، ال رع،: قال هي؟ وما فداك جعلت: قلت: قال  
 

:يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 23  

: تق ل ون وليس حال، كل ذىل هللا وبكر املال، يف امخ ومؤاساتك مثله، منها لهم رضيت إال منهم هشئ لها ترىض ال حتى نفسك من الناس إنصافك: ثالثة امذ�ل وشد

)193تركته.(ص ذنه هللا نهى شئ ذليك ورد إبا ولكن فقط، وكرب وهللا هللا إال إله وال ل والحمد هللا سبحان  
 

:يق ل ذليه هللا صل ات املؤمن� وم� كان: قال ذليه� هللا صل ات ذيل الباقر هن محمد جعفر ذن وب  - 24  

)194. (ص !يتقبل؟ ما يقل وكيف ، التق ى مع يقل ذمل ال  
 

:قال. ووصني: ذليه هللا هللا صل ات ذبد مب قلت: قال هالل هن سعيد هن ذمرو ذن  - 25  

 هللا صىل لرس له تعاىل هللا قال ما فلكث�ا ف قك، ه  من تنمر إىل وال دونك، ه  من إىل وانمر فيه، ورع ال اجتهاد ينفع ال ونه واذلم واالجتهاد وال رع هللا هتق ى ووصيك

 ون فاذلم بلك من شئ إىل نفسك نازذتك وإن "الدنيا الحياة زهرة منهم وزواجا هه متعنا ما إىل ذينيك تدن وال: " وقال"  ووالدهم وال تعجبك وم الهم فال: " وآله ذليه

 فإن وآله ذليه هللا صىل هللا هرس ل مصاهك فابكر بصيبة وصبت وإبا السعف، ووق ده وجده، إبا التمر وحل اه الشع� ق ته كان وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل

)195و  194(ص وهدا.  بثله يصاه ا لن الناس  
  

:يق ل ذليه� هللا صل ات محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 26  

)195. (ص "فألنفسهم �هدون الصالحات وذمل ا آمن ا الذين ووما: " قرو ثم. له غالمه فيفرش الرجل يبعث ك� لصاحبه فيمهد الجنة إىل ليذهب الصالح العمل إن  

:يق ل ذليه� هللا صل ات محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 27  

)195.( ص ويرج  يخاف ملا ذامال يك ن حتى راجيا خائفا يك ن وال راجيا، خائفا يك ن حتى مؤمنا املؤمن يك ن ال  
  

وجل ذز هللا ق ل ذن السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد وها سألت: قال البطائني  حمزة وه  ذن ذيل اهن – 28  

) 196(ص .منهم يتقبل ون يرج ن وهم يطيع ا، ل إبا وذ�لهم إليهم ون ترد يخاف ن ورجائهم شفقتهم من: قال ،"وجلة وقل ههم آت ا ما "والذين يؤت ن  
 

:يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 29  

 بلك، ساءه هللا معصية فيها روى فإبا تعرض ذليه، وذ�لكم ون تعلم ن وما: فقال نس ؤه؟ وكيف فداك جعلت: رجل ذليه وآله؟! فقال هللا صىل هللا رس ل تس ؤن لكم ما

)196ورسوه. (ص  ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل تس ؤا فال  
 

:طالب صل ات هللا ذليه الفجر يف مسجدكم هذا، وبصليت خلف وم� املؤمن� ذيل اهن : قال وراكة ذن وب  - 30  

 وهللا وما فقال الناس ذىل وقبل ثم. الي م] ذليه[ ه  ما ذىل ه  وليس رمح قيد هذا مسجدكم حائط ذىل الشمس طلعت حتى ومكث ،كآهة ذليه وكان �ينه ذىل فانفتل

 ه� صفرا، غربا وصبح ا وصبح ا فإبا آبانهم، يف النار زف� كأن وركبهم، جباههم ه� يراوح ن الليل هذا يكاهدون وهم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل وصحاب كان لقد

 الق م هات لكأ�ا وهللا: يق ل وه  نهض ثم: قال ثياههم تبتل حتى وذينهم وانهملت الريح، ي م يف الشجر �يد ك� مادوا تعاىل هللا بكر فإبا املعزى، ركب شبه وذينهم

)197(ص  .كان ما هللا لعنه ملجم اهن ومر من كان حتى مفرتا ير ل ثم. غافل�  
 

:ذليه� السالم قال الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 31  
 لها وكان ذاتقه ذىل الدرة ومعه س قا س قا الك فة وس اق يف فيط ف ،القرص من يف كل ي م يغتدي هالك فة ذندكم السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� كان

:فيهم س ق فينادي كل وهل ذىل فيقف: قال. السبيبة تسمى وكان طرفان  
 وال اململ م�، وونصف ا الملم، ذن الكذب، وتجاف ا وجانب ا اليم�، ذن وتناه ا هالحلم، وتزين ا املبتاذ�، من واقرته ا هالسه لة، وتربك ا ،االستخارة قدم ا التجار معرش يا

مفسدين. امرض يف تعث ا وال وشياءهم، الناس تبخس ا وال و امليزان، الكيل وووف ا الرها، تقره ا  
:قال] و[ إليهم وقبل قد إليه نمروا إبا وكان: قال. فيقعد للناس يرجع ثم الك فة، وس اق امس اق جميع يف فيط ف: قال  

)198 –197(ص .املؤمن� وم� يا والطاذة السمع: قال ا فرغ فإبا كالمه، السالم من ذليه يفرغ حتى هأذينهم ورمق ه هآبانهم، إليه ووصغ ا ويديهم، ومسك ا ،الناس معرش يا  
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:املسجد وهل يسمع حتى مرات ثالث هالناس ينادي اآلخرة العشاء هالناس صىل إبا] هالك فة[ السالم املؤمن� ذليه وم� كان: قال السالم ذليه جعفر ذن وب  - 32   
 الزاد من هحرضتكم ما هأفضل وانتقل ا هللا تجهزوا رحمكم! هالرحيل؟ فيها النداء هعد الدنيا ذىل التعرج ف� فيكم هالرحيل، ن دي فقد هللا يرحمكم تجهزوا الناس ويها

 املمر ذليها من لكم هد ال مخ فة مه لة ومنازل كؤود، ذقبة طريقكم ومامكم، وذىل امذمم واله ل الرصاط، ذىل وممركم املعاد، إىل طريقكم واذلم ا ون التق ى، وه 
)199 – 198( ص  .انجبار ليس هعدها مهلكة وإما مخربها وشدة منمرها، وفماظة خطرها، و ذمم ه لها من فنجاة جالله جل[ هللا رحمة فإما ذندها، وال ق ف  

 

 قال ثم. ذليه هللا صل ات طالب وب هن ذيل ذن هلغني ما إال السالم ذليه� الحس� هن ذيل من وزهد كان الناس من هأحد سمعت ما: قال الث�يل حمزة ذن وب  - 33
 ذليه� هن الحس� ذيل كالم من زهد كالم فيها صحيفة فقروت: حمزة وه  قال. هحرضته من وهك ووذظ الزهد، يف تكلم إبا السالم ذليه� الحس� هن ذيل كان: حمزة وه 

:فيها وكان وصححه فعرفه ذليه، فعرضته هه، ووتيته فيها، ما فكتبت السالم  

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
الجبارين. وهطش الحاسدين، وهغي ،المامل� كيد وإياكم هللا كفانا  

 حذركم ما فاحذروا غدا، البائد وهشيمها الهامد حطامها وذىل ذليها املقبل ن هها، املفت ن ن إليها، املائل ن الدنيا، يف الرغبة وهل من الط اغيت مصيبتكم املؤمن ن ويها

 زينتها، من دليال ذليها فيها م� لكم إن استيطان، وهال ومنزل قرار دار اتخذها من رك ن الدنيا هذه يف ما إىل تركن ا منها، وال فيه هللا زهدكم في� وازهدوا منها، هللا

.للنبيه وزاجر ومخترب معترب هذا ففي غدا، وق اما النار الرشيف، وت رد وتضع الخميل لرتفع إنها. هأهلها وتالذبها ، ومثالتها وتغ� انقالهها ويامها، وترصف  

 تنبهها، ذن القل ب ليدرو ووس سة الشيطان السلطان، وهيبة الزمان، وه ائق الج ر، وسنن البدع، وح ادث ، الفت مضالت من وليلة ي م كل يف ذليكم ال اردة امم ر إن
 سبيل ونهج هللا، ذصمه من إال فتنتها رضر وذاقبة حاالتها، وتقلب ويامها ترصف يعرف وليس هللا، ذصم ممن قليال إال الحق وهل معرفة و الهدى، م ج د ذن وتذهلها

 نعيم دائم يف ورغب لذاتها ذن فتجاىف الدنيا، ههجة ذاجل يف وزهد فازدجر، هالعرب اتعظ و التفكر، فكرر هالزهد، بلك ذىل استعان ممن القصد سبيل وسلك الرشد،
 البدع، وضالل الفت، ح ادث فأهرص النمر حديدة ن�ة هع� الدنيا يف ما إىل نمر بلك فعند المامل�، الق م مع الحياة وسئم امل ت، وراقب سعيها، لها وسعى اآلخرة،
 البدع ووهل الغ اة تجنب ذىل هه تستدل ن ما فيها واالنه�ك املرتاكمة الفت من الخالية اميام يف املاضية امم ر] من[ استدهرتم لعمري فقد. الملمة املل ك وج ر

ووطيع. اتبع ممن هالطاذة ووىل ه  منو  والبغي  
 اآلخرة ذىل الدنيا قط ق م آثر وما ذذاهه، إىل إال هللا معصية ذن قط ق م صدر ما وتال. يديه وال ق ف ه� هللا، ذىل والقدوم والحرسة، الندامة قبل من الحذر فالحذر

 العلم ورهاب وإن. هللا هطاذة ذىل العمل الخ ف فحثه خافه، هللا ذرف من] ف[ مؤتلفان، إلفان إال هطاذته والعمل هال العلم وما. مص�هم وساء منقلبهم ساء إال
 يف واشتغل ا هللا، بعصية الدنيا هذه يف م� شيئا فال تلتمس ا".  العل�ء ذباده من هللا يخىش إ�ا: " تعاىل هللا قال وقد إليه، ورغب ا له فعمل ا هللا ذرف ا الذين ووتباذهم

.للنجاة وورجى العذر، من وود� وقل للتبعة، بلك فإن هللا، ذذاب من غدا نجاتكم فيه ملا واسع ا ويامها، هللا، واغتنم ا هطاذة الدنيا هذه  
 وطاذته هللا ومر يدي ه� زهرة الدنيا فت من الط اغيت، من ذليكم ال اردة امم ر تقدم ا وال امم ر كلها، يدي ه� طاذته هللا ووجب من وطاذة وطاذته هللا ومر فقدم ا
 والعرض ذىل واملسألة ال ق ف قبل الج اب فأذدوا ومسائلكم، م قفكم وه  حاكم غدا، سيد وذليكم ذلينا يحكم هللا، ذباد ونحن ونكم منكم واذلم ا اممر وويل وطاذة

  هإبنه. إال نفس تكلم ال ي مئذ العامل�، رب
 فاتق ا. الرسل هعد وهاموصياء هالرسل خلقه ذىل الحجة له هل معذور، غ� يعذر وال مستحق، ذذر يرد وال صادقا، يكذب وال كابها، ي مئذ يصدق ال تعاىل هللا ون واذلم ا

 ، هللا حق ق من وضيع هللا، جنب يف هاممس فرط قد ما ذىل ندم قد] و[ نادما لعل فيها، ت ل نه من وطاذة هللا وطاذة ونفسكم إصالح من واستقبل ا هللا، ذباد هللا
.تفعل ن ما ويعلم السيئة، ذن ويعف  الت هة، يقبل فإنه إليه، وت ه ا هللا فاستغفروا  

 هأمره واستبد هللا، دين هغ� ودان هللا، وولياء خالف من ونه واذلم ا ساحتهم، من وتباذدوا فتنتهم، احذروا الفاسق�، ومجاورة المامل�، ومع نة ، العاص� وصحبة وإياكم
 هداكم، ما ذىل هللا واحمدوا امهصار، وويل يا فاذتربوا النار حر يجدون ال م ت فهم شق تها، ذليها وغلبت ورواحها ذنها غاهت قد وهدانا تأكل تلتهب، نار يف ويل ومر دون

)204 – 199الصالح�. (ص  هآداب هالعمة، وتأده ا فانتفع ا تحرشون، إليه ثم ذملكم هللا وس�ى قدرته، غ� إىل هللا قدرة من تخرج ن ال ونكم واذلم ا  
 

قال: ذليه� هللا صل ات الحس� هن ذيل ذن الث�يل، حمزة ذن وب  - 34  
 الدنيا؟ وذىل حزينا؟ وراك كئيبا يل ما الحس� هن ذيل يا: قال ثم ، وجهي تجاه يف فنمر ،ضانيوهث هان  ذليه رجل فإبا ذليه فاتكأت الحائط، هذا إىل انتهيت حتى خرجت

 لك� وإنه وحزن هذا ذىل ما: قلت. قاهر ملك فيه يحكم صادق وذد فه  اآلخرة؟ ذىل: قال. تق ل لك� وإنه وحزن ذىل هذا ما: قلت: قال والفاجر، للرب حارض هللا فرزق
 يا: قال ال،: قلت: ينجه؟ قال فلم هللا خاف وحدا قط رويت هل الحس� هن ذيل يا: قال ثم فضحك،: قال الزه� اهن فتنة من نتخ ف م�: قلت ؟ حزنك ف�: تق ل قال

)205و  204(ص  وحد. قدامي ليس فإبا نمرت ثم ال،: قلت: يكفه؟ قال فلم هللا ذىل ت كل وحدا رويت هل الحس� هن ذيل  
 

 ف�ثه خ�ا فيم ت، فيه يعمل ون فيحرم ماال يكسب الرجل :قال" ذليهم وذ�لهم حرسات هللا يريهم كذلك: " وذز جل ق له معنى يف السالم ذليه� وحده� ذن  - 35
)205(ص  .غ�ه ميزان يف حسنات كسب ما الرجل ف�ى صالحا، ذمال فيه فيعمل غ�ه،  

 

:قال ونه السالم ذليه هللا ذبد ذن وب - 36  
فال  بعصية هممت وإبا وهدا، هعدها وذذهك ال وجاليل وذزت: فيق ل طاذته من الشئ ذىل وه  ذبده ذىل اطلع ربا وتعاىل هللا تبارك فإن ،تؤخره فال هخ� هممت إبا

)205(ص  .وهدا لك وغفر ال وجاليل وذزت: فيق ل من معاصيه، شئ ذىل وه  العبد ذىل اطلع ربا وتعاىل تبارك هللا فإن تفعلها،  
 

:يق ل السالم ذليه هللا ذبد ذن وب  - 37  
)206(ص  لك. هللا غفر فقد هعدها شئت ما اذمل: له الي م فيقال وصام الصالة صىل ربا العبد فإن يؤخره، فال هخ� وحدكم إبا هم  

 

:يق ل ذليه هللا صل ات طالب وب هن املؤمن� ذيل وم� كان: قال لنا كان صاحب الخراسا� إسحاق وه  وخرب�: قال حديد هن ذيل ذن  - 38  
 لنفسه ونصحكم وإن تغرتوا، ال ون الفقه ومن تتفقه ا، ون الحزم وإن فتخرسوا، الحق يف تداهن ا وال فتدهن ا، منفسكم ترخص ا فتكفروا، وال تشك ا وال فتشك ا ترتاه ا ال

 القلب دار يف ما وخ� ، العافية يف إليه وارغب ا اليق�، هللا واسأل ا. ويندم يخب ومن يعصه ، ويرشد يأمن هللا يطع من. لرهه وذصاكم لنفسه وغشكم لرهه، وإن وط ذكم
)207و  206(ص  هارب. وكل خائف طالب، راج كل فإن والكذب، إياكم الناس ويها. اليق�  
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:يق ل ذليه هللا صل ات املؤمن� كان وم�: قال السالم ذليه هللا ذبد ذن وب - 39  
 وق ة الحيلة، شدة يف ق ي وإن له، هللا م� قدر ينقص لن إنه مكيدته ووهنت حيلته، ضعفت وإن ذبدا ون الشديد، واذلم ا ذليها وه ن ا ،البعيد ونفسكم ذىل قره ا

)207له. ( ص  هللا قدر يزاد ذىل ما لن إنه املكيدة  
 

:هالك فة للناس يق ل هللا ذليه صل ات طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� كان: قال السالم ذليه هللا ذبد ذن وب  - 40  
)207نفيس. (ص  هفساد وصلحكم ون وكره ولكني هىل يصلحكم؟! ما وذلم ال وترو� الك فة وهل يا  
 

:السالم ذليه ذيل قال  - 41  
 ولكل الدنيا مدهرة، وارتحلت مقبلة، اآلخرة ارتجلت. اآلخرة فينيس اممل ط ل ووماالحق،  ذن فيصد اله ى اتباع فأما اممل، وط ل اله ى، اتباع: ذليكم اثنت� وخاف إ�ا

)208و  207ذمل. (ص  وال حساب وغدا حساب، وال ذمل الي م الدنيا هني من تك ن ا وال اآلخرة، هني من فك ن ا هن ن،  
 

:يق ل السالم ذليه املؤمن� وم� كان: قال السالم ذليه هللا ذبد ذن وب  - 42  
)208رهك. (ص  هللا واتق ، جنبك الن م ، وجاف ذنقلبك هالتفكر نبه               

 
:يق ل السالم ذليه هللا ذبد ذن وب  - 43  

 وال لتعمل ا، وذلمكم إ�ا هإخ ا�، فلستم تفعل ا ل الناس، فإن من والبغضاء العداوة ذىل ونفسكم ف طن ا وإخ ا� وحبائ كنتم مصحاهه إن يق ل السالم ذليه املسيح كان
 فتنة يا هها لصاحبها وكفى الشه ة، صاحبها قلب يف تزرع فإنها والنمرة وإياكم ما تكره ن ذىل وهصربكم تشته ن ما هرتك إال تريدون ما تنال ا لن إنكم. وذلمكم لتعجب ا

يكره ن، وفارقهم ما يحب ن، وجاءهم ما  ما قد فات، ماود� ما ه  آت! ويل للمغرتين ل  قد وزفهم ما وهعد ما. املعايص هقلبه يعمل ول الشه ات، هعينيه يرى ملن ط ب
وال تكثوا الكالم يف غ� بكر هللا، فإن الذين يكثون ؟! ويل ملن كانت الدنيا همه والخطايا ذمله كيف يفتضح غدا ذند رهه. والنهار معترب يف خلق هذا الليل ي ذدون، و

إىل كم . رئايا ذليهم، ولكن انمروا يف خالص ونفسكم، فإ�ا ونتم ذبيد ممل ك ن بكر هللا قاسية قل ههم ولكن ال يعلم ن. ال تنمروا إىل ذي ب الناس كأنكم يف غ�الكالم 
يعجب هزهرها من  كمثل الدفىل وحرار كرام، إ�ا مثلكمذليها قل هكم؟! ذبيد الس ء فال ذبيد وتقياء، وال  يسيل املاء ذىل الجبل ال يل�؟! إىل كم تدرس ن الحكمة ال يل�

)209و  208. (ص يراها، ويقتل من طعمها، والسالم  
 

:يق ل سمعته: قال ذليه هللا صل ات طالب وب هن املؤمن� ذيل وم� وصحاب من رجل ذن - 44  
)209(ص .العامة إىل هيده ووومأ الفجار وتغيظ امهرار ترس صدرهإىل  هيده ووومى. تسلم واصمت واكتم وتعلم، تذكر لئال شخصك ووخف تشهر وال تبذل  

  
:يق ل السالم ذليه الرضا م ىس هن ذيل الحسن ذن وب - 45  

  )210 – 209ذف ا. (ص  نرصهللا وذممها إال قط قتاال فئتان التقت ما                                      
 

:ذليه� السالم قال الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب - 46  
:له قال ون السالم ذليه م ىس هه تعاىل هللا ناجى في� مكت ها الت راة يف إن  
 غضبي، ذنك وكف ذليه ملكتك ذمن غضبك ووملك غفالتك، ذند وبكرك لذتك رسور وذند خل تك يف وابكر� ذ رتك، وراء من وحفمك ومرك رس يف خفني م ىس يا

 يف وذدوك ذدوي فترشك رسي مكن ن هإظهارك ذندهم يل تستسب وال خلقي، من وذدوك لعدوي ذني املداروة ذالنيتك يف ووظهر رسيرتك، يف رسي مكن ن واكتم
)210( ص .سبي  

 
:قال إنه السالم ذليه امول الحسن ذن وب  - 47  

:قال وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل إن ، الناس ك احد من وونا الناس مع ونا تقل ال: قال اإلمعة؟ وما: قلت. إمعة وال تك نن خ�ا، وقل ،خ�ا وهلغ  
)211و  210(ص  الخ�. نجد من إليكم وحب الرش نجد هال ف� رش، نجد و نجدخ�: نجدان ه� الناس ويها           

 والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد وعترته الطاهرين وسلم تسليما
والعشرونالمجلس الرابع   

للهجره: وأربع�ئة ثان سنة رمضان شهر من والعرشين الثا� األربعاء يوم مجلس  

 

:قال السالم ذليهم جده ذن ،ذن وهيه ذليه�، هللا صل ات هن محمد جعفر الصادق هللا ذبد ذن وب - 1  

:قال ثم ذليه ووثنى هللا حمد خطب وآله إبا هللا ذليه صىل هللا رس ل كان  

 حتى وقيامها الساذة ويذكر وجنتاه، وتح�ر ص ته، ضاللة ويرفع هدذة وكل محدثاتها، امم ر ورش محمد، هدى الهدى ، ووفضلهللا كتاب الحديث وصدق فإن هعد وما

:يق ل ثم الساذة، مستكم الساذة، صبحتكم: يق ل جيش، كأنه منذر  

)212و  211وإيل. ( ص  فعيل دينا ومن ترك فألهله، ماال ترك من سباهتيه، ه� ويجمع كهات� والساذة ونا هعثت  
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 فقطرت ذليه، ووغمي وم الفضل حجر يف روسه فيه ت يف الذي مرضه يف وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل وضع:قال السالم ذليه� ذن وهيه الحس�، هن ذيل هن زيد ذن  - 2

:وقال لها ذينيه ففتح خده، ذىل دم ذها من قطرة  

 ونتم: وآله ذليه هللا صىل النبي لها فقال: قال. هنا فأوص غ�نا يف يكن وإن فبرشنا، لنا اممر يكن ميت، فإن ونك ووخربتنا ،نفسك إلينا نعيت: قالت الفضل؟ وم يا لك ما

)212هعدي. (ص  من املستضعف ن املقه رون  

 

  :فقال ذليه هللا صل ات طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� ذند كنا: قال ذقيل ذن وب  - 3
)213و  121(ص  .كلها ضالة إال من اتبعني وكان من شيعتي ذىل ثالث وسبع� فرقة، والذي نفيس هيده ون الفرق لتفرقن هذه اممة  

 
السالم: ذليه وآله لعيل ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليهم آهائه ذن  الصادق، محمد هن هللا جعفر ذبد ذن وب - 4  
 بو وونت الجنة كنز يف لك ذيل يا. ساملك ملن وسلم حارهك، ملن حرب ونا ذيل هللا.  يا ذدو ذدوي وذدوي وذدوك هللا، ويل ووليي وليي وليك: منك وونا مني ونت ذيل يا

 ي م امذراف ذىل ولدك من وامئة ونت ذيل ياوونكرته.  ونكرك من إال النار يدخل وال ، وذرفته ذرفك من إال يدخل الجنة ال والنار، الجنة قسيم ونت ذيل يا. قرنيها
)213(ص  .هعدي املؤمن ن يعرف ل ل الك ذيل يا. هعالماتهم واملؤمن� املجرم� هسي�هم، تعرف القيامة  

 
:يق ل امنصاري حرام هن هللا ذبد هن جاهر قال: سمعت السالم ذليه الباقر جعفر ذن وب  - 5  
)214(ص  .مجان�: لقال ا وولئك هؤالء روى ول  الكذاه ن هؤالء: لقال ا البيت وهل م دتكم ينتحل ن الذين لهؤالء هللا رحمه� بر ووه  سل�ن نرش ل   

 

:يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 6  
 صلحت ق يت إبا الرسيرة إن ،" هص�ة نفسه ذىل اإلنسان هل: " يق ل وهللا تعاىل كذلك، ليس ونه ذلم نفسه إىل رجع إبا وليس سيئا، ويرس يمهر حسنا العبد ينفع ما

)214(ص  العالنية.  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي األمي وآله الطاهرين وسلم تسليما
 المجلس الخامس والعشرون

للهجره: وأربع�ئة ثان سنة رمضان شهر من والعرشين السابع االثن� يوم مجلس  
 

:فنادى الكعبة ذند ذنه هللا ريض الغفاري بر وه  قام: السالم قال ذليهم الحس� هن ذيل هن محمد جعفر ذن وب - 1  
: له وقال رجل إليه يصلحكم؟ فقام ما القيامة ي م لسفر تريدون وف� يصلحه، ما السفر مذد وراد وحدكم ون ل  الناس معارش: فقال الناس، فاكتنفه ،هن السكن جندب ونا

هللا: رحمه بر وه  فقال هللا، رحمك ورشدنا  
.القب ر ل حشة الليل س اد يف ركعت� وصالة لعمائم امم ر، تعاىل ل الحرام البيت وحج للنش ر، الحر شديد ي م ص م  

: اكتسبته� درهم� الدنيا ذس� اجعل ي م مستك� من يا هها تنج  لعلك ذىل مسك� منك وصدقة ذنها، تسكت ن رش وكلمة تق ل نها، خ� كلمة: كلمت� الكالم اجعل ا
 فال تنفع وال ترض والثالثة لآلخرة، وكلمة الحالل، طلب يف كلمت� كلمة الدنيا اجعل. ترده فال ينفع وال يرض والثالث آلخرتك، ودره� تقدمه ذيالك، ذىل تنفقه دره�
)215(ص  .ودركه ال ي م هم قتلني: ثم قال تردها،  

 
:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 2  

)216و215(ص .هاشم هني من واصطفا� هاشم، هني قريش واصطفى من قريشا، كنانة من واصطفى كنانة، إس�ذيل من واصطفى إهراهيم إس�ذيل، ولد من اصطفى هللا إن  
 

:قال ذليه ثم هللا ووثنى فحمد املنرب، رقى حتى مغضبا السالم ذليه فخرج وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا ذهد رس ل ذىل قتيل وجد: قال الخدري سعيد ذن وب  - 3  
 هيده نفيس النار والذي هللا يف مدخلهم هه رض ا مؤمن وو قتل ذىل اجتمع ا وامرض الس�وات ون وهل ل  هيده نفيس والذي! قتله؟ من يدري ال املسلم� من رجل يقتل

)217و  216جهنم. (ص  نار وجهه يف ذىل هللا وكبه إال وحد البيت وهل يبغضنا ال هيده نفيس والذي. جهنم مثله نار يف غدا جلد إال ظل� وحدا وحد يجلد ال  
 

:السالم طالب ذليه وب هن لعيل وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليهم جده ذن ،ذن وهيه هن الحس�، ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 4  
)217(ص  .النار فإىل ذنا تخلف ومن نجا، تبعنا من اإلسالم، ودذائم وركان الدين الحس� ولد من وتسعة والحس� الحسن واهناك وونت ونا ذيل يا  

 

إب  البرصة إىل املدينة من السالم ذليه طالب وب هن ذيل نه ض ذند شعبة هن مع املغ�ة ل اقف إ�: قال ذن وهيه مالك، هن سهيل وه  ذمه ذنونس،  هن حدثنامالك - 5
. خلفك من وتس د سبقك بن فتلحق الدذ ة هذه يف تدخل: ذ�ر. قال يل يا ه  ووين: فقال ؟مغ�ة يا وجل ذز هللا يف لك هل: له فقال ذنه هللا ريض يارس هن ذ�ر وقبل

 كقاطع نك ن مبرصون، وال ونحن فنخرج اممر لنا يضئ حتى وه اهنا ذلينا ونغلق ندخل هي تنا،: قال ه ؟ وما: ذ�ر قال اليقمان؟ وها يا بلك من خ� وو: املغ�ة فقال له
: قال امول الرذيل يف ترا� إال لن ف هللا ق يل، اسمع ولكن! استبصار؟ هعد وذمى ذلم، هعد وجهل هيهات هيهات: ذ�ر له فقال الغم، يف ف قع الضحك وراد السلسلة

:فقال ذليه هللا صل ات املؤمن� وم� ذليه� فطلع  
 يدخل تس ق من دذ ة إنها مغ�ة يا ويحك الدنيا، ي افق با إال الدين من يتعلق ولن فيه و� ه ،هالباطل الحق يلبس دائبا وهللا فإنه امذ ر لك يق ل اليقمان ما وها يا

) 218و  217(ص  ذليك. وك ن فلن وكن معك ل إن املؤمن� وم� يا صدقت: املغ�ة له فقال. الجنة إىل فيها  
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:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم جده ذليهم ذن ،ذن وهيه الحس�، هن ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 6  
 يا: فيق ل ويناديه وجل ذز هللا يسأل إنه سنة، ثم سبع ن والخريف خريفا سبع� النار يف ذبد مكث النار، النار الجنة، ووهل الجنة وهل ، وسكنالقيامة ي م كان إبا إنه
  .رحمتني هيته ملا ووهل محمد هحق وسألك رب

 تك ن ون ومرتها إنه قد: وتعاىل تبارك هللا فيق ل النار؟ يف هالهب ط يل وكيف: جربئيل فأخرجه، فيق ل ذبدي إىل ون اهبط السالم ذليه جربئيل إىل جالله جل هللا في حي
 فيخرجه. فيقف وجهه ذىل فيجده معق ال النار إىل السالم ذليه جربئيل فيهبط. سج� من جب يف إنه: فيق ل ذلمي ب ضعه؟ ف� رب يا: فيق ل: قال. وسالما هردا ذليك

 هحقهم سألتني ما ل ال وذزت وجاليل وما: له وجل ذز هللا فيق ل. وحصيته ما رب يا: فيق ل تناشد�؟ النار يف لبثت كم ذبدي يا: تعاىل هللا فيق ل وجل، ذز هللا يدي ه�
 إىل هه يؤمر ثم الي م، لك غفرت وقد وهينه، كان هيني ما له غفرت إال هيته ووهل محمد هحق ذبد يسألني ال ون نفيس ذىل حتم ولكنه النار، يف ه انك مطلت ذندي

)219و  218الجنة. ( ص   
 

:قال السالم ذليه هللا ذبد ذن وب  - 7  
 ون من هد وال شئ مني يضحكه ف� السالم ذليه� هن الحس� ذيل يعني الرجل هذا وذيا� قد: لهم ي ما فقال ،كالمه من املدينة يضحك وهل هطال رجل هاملدينة كان

فاسرتجعا  امل ليان واتبعه ظهره، من رداءه انتزع حتى بلك الرجل البطال فجاء له، م ليان ومعه ي م بات السالم ذليه� الحس� هن ذيل فمر: قال. وضحكه يف ون وحتال
.منهم هذلك ويستطعم املدينة وهل يضحك هطال رجل: له فقاال هذا؟ ما: قال مل لييه ثم. امرض من طرفه يرفع ال مخبت وه  ذليه، وولقياه منه الرداء  

)219و  218البطال ن.( فيه يخرس ي ما ل إن ويحك يا: له فق ال: قال  

وسلم تسليماوصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله    
 المجلس السادس والعشرون

للهجره: وأربع�ئة تسع سنة رمضان شهر من الثا� االثن� يوم مجلس  

 

فقال: ي يص وقبل ال فاة وبحرضت  ملا :قال السالم ذليه� طالب وب هن ذيل هن الحسن ذن - 1  

.صاحبهو  ووصيه ذمه واهن هللا رس ل محمد وخ  طالب وب هن ذيل هه ووىص ما هذا  

 يف با وذال وذ�لهم، الناس ذن وسائل القب ر، يف من هاذث هللا وون لخ�ته، وارتضاه هعلمه، وخ�ته، اختاره رس له محمدا وون هللا، إال إله ال ون وشهد و� وصيتي ووول

 الصدور.

. همك وكرب تكن الدنيا وال خطيئتك، واهك ذىل هيتك، فالزم هني يا بلك كان فإبا وآله، ذليه هللا هللا صىل رس ل هه ووصا� با وصيا هك وكفى حسن يا ووصيك إ� ثم
 الضيف، وإكرام الج ار، وحسن الرضا والغضب، يف والعدل العمل، يف واالقتصاد الشبهة، ذند والصمت محلها، وهلها ذند يف والزكاة وقتها، ذند هالصالة هني يا وووصيك
 رهن فإنك الدنيا يف والزهد امل ت، وبكر اممل، العبادة، وقرص وفضل من فإنه والت اضع ومجالستهم، املساك� وحب الرحم، البالء، وصلة ووصحاب املجه د ورحمة
سقم. وطريح هالء، وغرض م ت،  

 تصيب حتى فتأنه الدنيا ومر منشئ  ذرض وإبا هه، فاهدو اآلخرة ومر من شئ ذرض وإبا والفعل، الترسع هالق ل ذن وونهاك وذالنيته، ومرك رس يف هللا هخشية وووصيك
 ناهيا، املنكر وذن آمرا، وهاملعروف زج را، الخنا وذن هني ذامال، يا ل وكن. جليسه يغ� الس ء قرين فإن الس ء، هه املمن ن التهمة واملجلس وم اطن وإياك. فيه رشدك

مثله. تك ن لئال هأذ�لك وزايله ووهغضه هقلبك، دينك، ذن الفاسق ودار لصالحه، الصالح ووحب هللا، يف وواخ اإلخ ان  
 والزم. تطيقه الذي الدائم هاممر فيها وذليك ذبادتك، يف واقتصد معيشتك، يف هني يا واقتصد. ذلم وال ذقل له ال من ومجاراة امل�راة ودع الطرقات، يف والجل س وإياك

 قبل منه تصدق حتى طعاما تأكلن وال الكب�، ووقر منهم الصغ�، وهلك من وارحم حال، كل ذىل باكرا ل وكن تعلم، وتعلم الخ� ، تغنم لنفسك وقدم تسلم، الصمت
 وكله.

 وهذا نصحا، هني يا آلك ل فإ� الدذاء من ووكث الذكر، بجالس وذليك ذدوك، واجتنب جليسك، نفسك، واحذر وجاهد مهله، وجنة البدن زكاة فإنه هالص م وذليك
 الخليفة وهللا هذلك، ال صاة وزيد وال ومك، اهن فه  الحس� وخ ك له. ووما حبي تعلم وقد ك،وه   واهن شقيقك فإنه خ�ا محمد هأخيك وووصيك وهينك. هيني فراق

)223 – 220(ص  .العميم العيل هال إال ق ة وال اممر، هللا يت ىل حتى الصرب ذنكم، والصرب البغاة الطغاة يكف وون يصلحكم، ون وسأل وإياه ذليكم،  
 

:فقال السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� إىل قام ليىل وه  هن الرحمن ذبد إن: الهمدا� ذيل ذن وب - 2  
 رويته؟ شئ وو وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل من هعهد وكان هذا ومرك ذن تحدثنا وال تقله، فلم شيئا ومرك من تق ل ون انتمرنا وقد ،ذنك آلخذ سائلك إ� املؤمن� وم� يا

 وهللا وحد، فيها ينازذكم ل وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل هعد إليكم رجعت ل : نق ل كنا إنا .فيك من وسمعناه ذنك قبلناه ما ذندنا وووثقه امقاويل، فيك وكثنا قد فإنا
: " فقال ال داع، حجة هعد وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل نصبك م فعىل بلك، قلت فإن منك؟ فيه كان ا با ووىل كان ا الق م ون وزذم! وق ل؟ ما سئلت إبا ودري ما

.نت الهم م فعىل فيه كان ا با منهم ووىل تك وإن ،"  م اله فعيل م اله كنت من الناس ويها  
:السالم ذليه املؤمن� وم� فقال   
 مقررت هأنفي خزمتم � ذهد ل  إيل هللا نبي من كان وقد هذا، هقمييص مني هالناس ووىل قبضه ي م وونا وسلم وآله ذليه هللا صىل نبيه قبض تعاىل هللا إن الرحمن ذبد يا

 ذف ا إيل ردوه ل  حق الناس ذىل يل كان وقد قريش فينا، من البهم رذيان طمعت ومرنا رق فل� الخمس، يف حقنا إهطال انتقصنا هعده ما وول وإن وطاذة، ل سمعا
 وكنت كرجل محم دين، غ� وخذه وخروه وإن ذليه، وحمدهم وخذه ماله له فإن ذجل ا وجل إىل حق الناس ذىل له كرجل وكنت معل م، وجل إىل هه وكان وقمت قبلته
 ذني فكف ا وجبتكم، الج اب إىل فيه تحتاج ن ومر جاء ل  فاذف � فإنه سكت فإبا الناس، من يأخذه من هقلة الهدى يعرف وإ�ا محزون الناس ذند وه  السه لة يأخذ

.كففت ذنكم ما  
امول  قال ك� لعمرك فأنت املؤمن� وم� يا: الرحمن ذبد فقال  

)224و  223(ص  وبنان له كانت من ووسمعت      نائا كان من ويقمت لقد لعمرك  
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فيها: قال التي كلمته الجاهلية يف وامزالم، وقال اموثان وهجر والسكر، الخمر وونكر الجاهلية، يف يتأله الجعدي ممن ناهغة كان: قال ذبيدة ذن وب - 3  
ظل�   لنفسه يقلها ل من     له رشيك ال ل الحمد                     

فقال: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ذىل ووفد فيها، لغ ا ويت قى وشياء. ويستغفر ويص م والحنيفية، السالم ذليه إهراهيم دين يذكر وكان  
نرشا كاملجرة كتاها ويتل                 هالهدى جاء إب هللا رس ل وتيت  

  تغ را ثم الح ما إبا سهيال           معي ومن وحس ما حتى وجاهدت
وزجرا املخ فة النار من وكنت            كافرا وخش ول التق ى إىل ورصت  

 وه  هه فضاق ليلة فنزل صف�، إىل السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� مع وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل هعد وخرج الروي، ذل ي الناهغة وكان: وقال
:يق ل  

  العتاق فحلها ذليا إن             والعراق املرصان ذلم قد
الصداق هها غاال وومه               رواق له جحجاح ضيوه  

وفاق ا  ال جاروك اموىل إن               نطاق هه شد من وكرم  
الرفاق بلكم ذلمت قد              سباق ولهم سباق لكم  

ذراق لها ليس التي إىل       وساق ا الهدى نهج إىل سقتم  
)226 - 224(ص                       النفاق ذادتها ملة يف                            

     

السالم قال: ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 4  
 وما: قيل. الحر يف وال تك ن العبد يف وتك ن ه،وه   يف تك ن وال اهنه يف وتك ن ولده، يف والتك ن الرجل يف تك ن فإنها فلتكن، فيك تك ن ون استطعت فإن ذرش املكارم

:هللا؟ قال رس ل اهن يا هن  
.الحياء وروسهن للصاحب، للجار، والتذمم والتذمم الصنايع، ذىل واملكافأة السائل، وإطعام الضيف، الرحم، وإقراء وصلة اممانة، ووداء اليأس، وصدق اللسان، صدق  

)227و  226(ص   

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل: قال  - 5  
:الدنيا يف يعمل ب كان قد رب وي: تق ل الجنة، تدخله حتى القيامة ي م ذنه منهن جادلت ه احدة ذمل من ست  

)227(ص  .الرحم وصلة اممانة، ووداء والصيام، والحج، والزكاة، الصالة،  
 

:فقال البالغة" الحجة فلله: " تعاىل ق له ذن سئل وقد السالم ذليه� محمد هن جعفر ذن  - 6  
 تعمل؟ حتى تعلمت وفال له قال جاهال، كنت: قال وإن ؟ ذلمت با ذملت وفال: له قال قال نعم، فإن ذاملا؟ وكنت ذبدي: القيامة ي م للعبد يق ل تعاىل هللا إن

)228و  227البالغة. (ص  الحجة وبلك فيخصمه،  

 وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد النبي وعترته وسلم تسليما
 المجلس السابع والعشرون

للهجره: مجلس يوم السبت السابع من شهر رمضان سنة تسع وأربع�ئة  

 

:فقل وصبحت إبا سل�ن يا :وسلم وآله ذليه هللا صىل يل النبي قال: قال ذنه هللا ريض الفاريس سل�ن ذن - 1  

)228خطيئة. (  من هينهن ما يكفرن بلك، فإنهن فقل ومسيت وإبا ثالثا، تق لها"  له رشيك ال ل، امللك ووصبح ، وصبحنارشيك لك ال رب ونت اللهم"   

:قال السالم ذليهم ذن وهيه ذيل، محمد اهن هن جعفر هن محمد ذن - 2  

 ذليه هللا صىل النبي له فقال هللا، رس ل يا والفقر السقم: فقال ؟فقال له: ما وهطأ هك ذنا  بلك، هعد ثم رآه ،من وصحاهه رجال وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقد

 ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل فقال هللا، رس ل يا وومي ونت أبه هىل: له قال الفقر؟ ذنك و ينفي ذنك السقم هللا فيذهب ههن تدذ  دذ ات وذلمك وال: وسلم وآله

:وسلم: قل  

)229و228(ص".تكب�ا وكربه الذل، من ويل له يكن ول امللك، يف رشيك له يكن ول ولدا، يتخذ ل ل الذي الحمد � ت، ال الذي الحي ذىل ت كلت هال، إال ق ة وال ح ل ال"  

 

:يق ل وسلم وآله ذليه هللا صىل سمع النبي ونه املطلب ذبد هن العباس هن هللا ذبد ذن  - 3  

رمضان. شهر الح ل لدخ ل إىل الح ل من وتزين لتنجد الجنة إن  

 منه، وحسن يسمع السامع ن ل طن� لذلك فيسمع املصاريع وحلق الجنان وشجار ورق املث�ة، تصفق لها يقال العرش تحت من ريح هبت منه ليلة وول كان فإبا

 يا: يق ل ثم ، هالتلبية فيجيبهن الليلة؟ هذه رض ان ما يا: يقلن ثم فيزوجه؟] وجل ذز[ هللا إىل خاطب من هل الجنة فينادين رشف ه� يقفن حتى الع� الح ر وتربزن

وآله وسلم. ذليه هللا صىل محمد ومة من للصائ� الجنان وه اب فتحت قد رمضان شهر من وول ليلة هذه حسان خ�ات  

 الشياط� مردة فصفد امرض إىل اهبط جربئيل يا محمد، ومة من الصائ� ذن الجحيم وه اب وغلق مالك يا الجنان، وه اب افتح رض ان يا: وجل ذز له ويق ل: قال

.صيامهم حبيبي ومة ذىل يفسدوا ال حتى البحار لجج يف ههم اقذف ثم هامغالل وغلهم  

:مرات ثالث رمضان شهر من ليلة كل يف وتعاىل تبارك هللا ويق ل: قال  

؟.المال غ� وال يف املعدم غ� امللئ يقرض من له؟ فأغفر مستغفر من هل ذليه؟ فأت ب تائب من هل سؤله؟ فأذطيه سائل من هل  
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 ولف ولف ساذة منه� كل يف وذتق الجمعة وي م الجمعة ليلة كانت فإبا النار، من ذتيق ولف ولف االفطار ذند رمضان شهر من ي م كل آخر يف تعاىل ل وإن: قال 

آخره. إىل وول الشهر من وذتق ما هعدد الي م بلك يف هللا وذتق رمضان من شهر ي م يف آخر كان فإبا العذاب، است جب ا قد وكلهم النار من ذتيق  

 منها جناح، وله ست�ئة الكعبة، ظهر ذىل الل اء ف�كز وخرض، ل اء ومعه امرض إىل من املالئكة كتيبة يف فهبط السالم ذليه جربئيل وجل ذز هللا ومر القدر ليلة كانت فإبا

 وقاذد قائم كل ذىل فيسلم ن الليلة هذه املالئكة يف السالم ذليه جربئيل ويبث واملغرب، املرشق فيجاوزان تلك الليلة، فينرشه� القدر، ليلة يف إال ينرشه� ال جناحان

الفجر. يطلع حتى دذائهم ذىل ويصافح نهم ويؤمن ن وباكر، ومصل  

 هللا إن: محمد؟ فيق ل ومة من املؤمن� ح ائج يف تعاىل هللا صنع ف�با جربئيل يا: الرحيل، فيق ل ن الرحيل املالئكة معرش يا: السالم ذليه جربئيل نادى الفجر طلع فإبا

:ورهعة، قال إال لهم وغفر ذنهم فعفا الليلة هذه يف إليهم نمر تعاىل  

واملشاحن. الرحم، والعاق ل الديه، والقاطع الخمر، مدمن: امرهعة وهؤالء: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقال   

 امرض، إىل البالد فيهبط ن كل يف املالئكة هللا هعث الفطر ي م غداة كانت فإبا. حساب وجرهم هغ� العامل� هللا وذطى الج ائز ليلة تسمى وهي الفطر ليلة كانت فإبا
 ما! مالئكتي: للمالئكة وجل ذز هللا قال إىل مصالهم هرزوا فإبا. العميم ويغفر الجزيل، يعطي كريم، رب إىل محمد اخرج ا ومة يا: فيق ل ن السكك وف اه ذىل ويقف ن

 صيامهم ذن جعلت ث اههم قد و� مالئكتي وشهدكم فإ�: وجل ذز هللا فيق ل: وجره. قال ت يف ون جزاؤه وسيدنا إلهنا: املالئكة فتق ل: قال ذمل ذمله؟ إبا امج� جزاء
 ذليكم مسرتن وذزت ، وذطيتكم ودنياكم إال آلخرتكم جمعكم يف الي م تسأل � ال وجاليل ف ذزت ذبادي سل �، يا: ويق ل. ومغفرت رضاي فيه وقيامهم رمضان شهر

 ويهنئ وتستبرش املالئكة فتفرح: قال. ذنكم ورضيت قد ورضيتم � لكم، مغف را انرصف ا الخل د، وصحاب يدي ه� وفضحكم وال مجرتكموذزت  راقبتم �، ما ذ راتكم
)232 – 229وفطروا. (ص  إبا اممة هللا هذه يعطي هعضا با هعضها  

 
 وهركاته، هللا ورحمة املؤمن� وم� يا ذليك السالم: فقلت متكئا، الرحبة يف وه  السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� ذىل دخلت: قال املعتمر هن حنش ذن - 4

:وقال ذيل ورد روسه فرفع: قال وصبحت؟ كيف  
 هنيانه فكان هار، جرف شفا ذىل هنيانه فأسس هناء هنى مبغضنا وإن وليلة، ي م كل يف والفرج الروح ينتمر محبنا إن ، يبغضنا من هغض ذىل صاهرا ،ملحبنا محبا وصبحت

 وخذل حبنا ذىل العباد قل ب جبل وتعاىل تبارك هللا إن. يحبنا ون يستطيع ال مبغضنا وإن يبغضنا، ون يستطيع ال محبنا إن املعتمر وها يا ،جهنم نار يف هه فانهار هار] قد[
 ههذا يحب"  ج فه يف قلب� من لرجل هللا جعل ما"  واحد قلب يف ذدونا وحب حبنا يجتمع ولن حبنا، مبغضنا يستطيع ولن هغضنا، محبنا يستطيع فلن ، يبغضنا من

)233و  232(ص  .وذداءهم هاآلخر ويحب ق ما،  
  
:قال ثم وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي ذىل وصىل ذليه وونثى هللا ي م، فحمد بات خطب السالم ذليه املؤمن� وم� إن: قال: قال هللا رحمه نباتة امصبغ اهن ذن - 5  

 وال فال تناهزوا، املسلم، وخ  املسلم إن إال الباطل، يعدكم حارض ذدو الشيطان وإن التكرب من والنخ ة ،التجرب من الخيالء إن ،كالمي وذ ا اسمع ا مقالتي، الناس ويها
محق. فارقها ومن ، مرق تركها ومن لحق، وخذ هها من قاصدة، وسبله واحدة، الدين رشايع فإن ، تخابل ا  

 اإلسالم قادة وفينا خاتم النبي�، ومنا القسط، وفعلنا الحق، وق لنا الرحمة، هيت وهل نحن. نطق هالكذوب إبا وال وذد، إبا هاملخلف وال ائتمن، إبا هالخائن املسلم ليس
 الفئ وت ف� رمضان، شهر وصيام البيت، وحج الزكاة، وإيتاء الصالة، إقام وإىل رض انه، واهتغاء ومره، يف والشدة ذدوه، وإىل جهاد ورس له هللا إىل ندذ كم الكتاب، وومناء
 مهله.

 هللا صىل هللا رس ل ل وخالف وهللا وإ� ، ذمه� اهن دم طلب ذىل الناس يحرضان السهمي هن العاص وذمرو امم ي سفيان وه  هن معاوية ون العجب وذجب وإن وال
 هللا صىل النبي قبض الحمد، ولقد فله هها، هللا وكرمني هق ة الفرائص منها وترذد امهطال، فيها امل اطن التي تنكص يف هنفيس وقيه قط، ومر يف وذصه ول قط وآله ذليه
 شاء ما إال حقها ذىل ظهر هاطلها إال نبيها هعد ومة اختلفت ما هللا وويم معي، املقره ن املالئكة تقلبه هيدي، غسله وليت ولقد حجري، لفي روسه وإن وسلم وآله ذليه
)235 – 233(ص  .هصائرهم نفذت وقد الناس فتفرق ذليه، تستقم ل اممة وذلمكم ون فقد املؤمن� وم� وما: فقال ذنه هللا ريض يارس هن ذ�ر فقام: قال هللا.  

 
:قال املسيب هن سعيد ذن  - 6  

:فقال له اهن ذباس السالم ذليه طالب وب ذيل اهن ذن ذباس اهن يسأل رجال سمعت  
: الرجل ذ�. فقال طرفة هال يرشك ول الفطرة، ذىل قدح ولد وال هزل روسه ذىل يرضب ول وثنا، وال صن� يعبد ول البيعت�، القبلت�، وهايع صىل طالب وب هن ذيل إن

 هعضهم فرضب العرب ح اجب فلقي الشام إىل سار ثم ، ولفا ورهع� هها فقتل البرصة وت حتى هه يختال ذاتقه ذىل سيفه حمله ذن سألتك وإ�ا هذا، ذن وسألك ل إ�

.آخرهم ذن فقتلهم مسلم ن وهم النهروان وت ثم قتلهم، حتى هبعض  

:قال ثم غضبه اشتد حتى ذنه هللا ريض ذباس اهن فغضب: قال! سألتك ملا منك ذندي وذلم ذيل كان ل : فقال ونا؟ وم ذندك وذلم وذيل: ذباس اهن له فقال  

 من وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي فعلم ذرشه، ف ق من هللا ذلمه وآله ذليه هللا صىل هللا ورس ل وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل من ذلمه كان ذلمني، ذيل ومك ثكلتك

)236و  235(ص  .وهحر سبعة يف ال احدة كالقطرة السالم ذليه ذيل ذلم يف كلهم محمد وصحاب وذلم ذيل، ذلم من وذلمي النبي، من ذيل وذلم هللا،  

 

:السالم ذليه مريم إىل ذيىس اهن تعاىل هللا ووحى :قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 7  

 تأخذ لعلك الرفيع هالص ت امم ات فنادهم قب ر ذىل وقم البطال ن، ضحك إبا الحزن بيل ذينيك الخش ع، واكحل قلبك ومن ،الدم ع ذينيك من يل هب ذيىس يا

)237و  236الالحق�. (ص  ههم يف الحق إ�: وقل منهم، م ذمتك  

 وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد النبي وعترته وسلم تسليما
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 المجلس الثامن والعشرون
للهجره: وأربع�ئة تسع سنة رمضان شهر من خلون ليال لتسع االثن� يوم مجلس  

 

وسلم: ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� ذن - 1  

)237(ص  .االحسان وكفر الناس، ذىل ال الدين، والبغي ذق ق: اآلخرة إىل تؤخر وال ذق هتها تعجل الذن ب من ثالثة  
 

:قال إنه السالم ذليه� ذن وهيه محمد، جعفر اهن ذن  - 2  

 طالب وب هن جعفر فقال: قال. الثياب  وذليه خلقان الرتاب ذىل جالس له هيت يف وه  ذليه فدخل ا ،ووصحاهه طالب وبهن  جعفر إىل الحبشة ملك النجايش ورسل

:قال وج هنا وتغ� هنا ما روى ون فل� الحال، ذىل تلك رويناه ح� منه فأشفقنا  

 هناك ذي � من ذ� ورضكم نح  من الساذة يف جاء فقال إنه امللك، ويها هىل: فقلت وهرشكم؟ وال هه، ذيني ووقر وسلم وآله ذليه هللا صىل محمدا نرص الذي ل الحمد

 إليه ونمر لكأ� هدر، له يقال ه اد التق ا وفالن، وقتل فالن وفالن وفالن، وفالن فالن وورس ذدوه ووهلك وسلم وآله ذليه هللا صىل محمدا نبيه نرص هللا قد ون فأخرب�

:جعفر له فقال ضمرة هني من رجل وه  لسيدي هناك ورذى كنت حيث  

:ذليه هللا صىل ذيىس ذىل هللا ونزل في� نجد إنا جعفر يا: فقال الخلقان؟ وذليك هذه الرتاب ذىل جالسا وراك يل ف� الصالح امللك ويها  

هذا الت اضع. ل وحدثت وسلم وآله ذليه هللا صىل محمد نبيه نعمة يل هللا وحدث فل� من النعمة، لهم يحدث ذندما ت اضعا له يحدث ا ون ذباده ذىل هللا حق من إن  

 فت اضع ا رفعة صاحبه يزيد الت اضع وإن هللا، يرحمكم فتصدق ا كثة، تزيد صاحبها الصدقة إن: مصحاهه قال بلك وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي هلغ فل�: قال

)239و  238(ص  .هللا يعزكم فاذف ا ذزة صاحبه يزيد العف  وإن هللا، يرفعكم  
 

:فقال صحيفة ذتيقة، من ووراقا إيل فأخرج امله�ت، يف هه ودذ  دذاء يعلمني ون السالم محمد ذليه� هن جعفر هللا ذبد وها سألت: قال صدقة هن مسعدة ذن  - 3  

 هللا ففرج هه، دذ ت واهمني إال قط شئ كرهني ف� وجهه، ذىل بلك فكتبت. للمه�ت السالم العاهدين ذليه� زين الحس� هن ذيل جدي دذاء فه  فيها ما انتسخ

وه : سؤيل ووذطا� وكرب، غمي وكشف همي،  

 وودية تقحمت إلهي الحمد فلك فسرتت، فعدت فأقلت، فاستغفرت ذرفت ثم فأرصرت، وذرفت فعصيت، الجميل ووهليت ،" اللهم هديتني فله ت، ووذمت فقس ت

 إليك فررت قد إلها، معك وتخذ ول شيئا هك ورشك ل وبريعتي و� الت حيد، إليك ووسيلتي لعق هاتك، وهحل لها لسط اتك، فتعرضت فيها تلفي، شعاب وتخللت هالك،

نفسه. حظ املضيع مفزع وونت املسئ، يفر نفيس، وإليك من  

 تنم ول سهامه، ص ائبنح ي  وسدد سم مه، ق اتل يل وداف حده، شبا يل وورهف مديته، يل ظبة وشحذ ذداوته، سيف ذيل انتىض ذدو من فكم إلهي، الحمد فلك

 بحارهته، قصد� ممن االنتصار ذن الف ادح، وذجزي احت�ل ذن ضعفي إىل إلهي يا فنمرت مرارته، زذاف ذني ويجر املكروه يس مني ون ووضمر حراسته، ذ� ذني

 وحده، جمع هعد من وص�ته حده يل فللت ثم هق تك، وزري هنرصك، وشددت فاهتدوتني فكري، فيه وذمل ل في� البالء يل وورصد من ناوا�، ذدد كث� يف ووحدت

 هغا� هاغ من رساياه. وكم وخلفت م ليا قد وودهر ش اه ذىل ذض قد غيمه، حرارة يربد ول غليله، يشف فرددته ل ذليه، مردودا سدده ما وجعلت ذليه، كعبي ووذليت

 هرسذة واثقا هك، مستغيثا إلهي يا فناديتك. لفريسته الفرصة النتهاز انتمارا ملصائده، السبع إضباء إيل ووضبأ رذايته، تفقد ب ووكل مصائده، ورشاك يل ونصب بكائده،

 وغ ايش جليتها، قد مكروه سحائب من وكم. هقدرتك هأسه من فحصنتني انتصارك، معاقل إىل لجأ من يفزع ولن كنفك، ظل إىل ووى من يضطهد ل ونه ذاملا إجاهتك،

 حدودك، وتعدي حرماتك تقحم إال توه  و  إحسانا، إال توه   ، وكديت ف� فضلك واستميح فاهتدوت، تسأل ول فأذطيت، سئلت ولقد تفعل، ذ� تسأل ال كشفتها، كرهتها

 إليك وتقرب إ� اللهم هالتضييع نفسه ذىل وشهد هالتقص�، لك اذرتف من مقام هذا يعجل، ال وناة وبي يغلب، ال مقتدر من إلهي الحمد فلك وذيدك ذن والغفلة

 وونت قدرتك، يف يتكأدك وال وجدك، يف ذليك يضيق ال بلك فإن س ءا، ب يريد من ورش خلقت، ما رش من فأذذ� البيضاء، هالعل ية إليك ووت جه الرفيعة، هاملحمدية

  .قدير شئ كل ذىل

 وتل ه واجعلني ذلمتني، كتاهك ك� حفظ قلبي وولزم ذني، يرضيك في� النمر حسن ورزقني ال يعنيني، ما تكلف هرتك وارحمني وهقيتني، ما املعايص هرتك ارحمني اللهم

 ما والق ة الح ل من يف واجعل هد�، هه لسا�، واستعمل هه ووطلق قلبي، ذن هه وفرج صدري، هه وارشح سمعي، هرصي، وووذه هه ون ر ذني،] هه[ يرضيك ما ذىل

هك. إال ق ة وال ح ل فإنه ال ذيل، بلك يسهل  

 ونارصي وخالقي وسندي وغياث وإلهي ووميل وسيدي وم الي رب ونت اللهم. منك وهركة ومعافاة ذافية منك، ومث اي ومنقلبي وآخرت ودنياي ونهاري لييل اجعل اللهم

 ومري، يف القدرة لك هسلطانك، ذيل وقدرت ملكتني هقدرتك،. واآلخرة الدنيا يف ومري وإليك رزقي، وهيدك وهرصي، سمعي ولكوم�ت،  محياي لك ورجائ، وثقتي

 ذني، ذجز قد ما ورج  وكيف ذميل، ذني ذجز فقد هعميل، ورج  بلك ال رض انك، ورج  وهرحمتك رحمتك، ورج  هروفتك رضاك، دون يح ل وحد ال هيدك، وناصيتي

كله. بلك فاكفني مني هه وذلم ونت و ما ذندي من بلك وكل ومري، يف وإفراطي ق ت، وضعف فاقتي، إليكوشك    

 تسمني وال فنجني، النار من وبفازة فأظلني، ظاللك ويف فبرش�، وهبرشك فآمني، اآلمن�، من الفزع امكرب وي م خليلك، وإهراهيم حبيبك محمد رفقاء من اجعلني اللهم

 فألهمني، حيا دمت ما والزكاة والصالة فجنبني، فيرس�، وللعرسى ولليرسى فذكر�، وهذكرك فلقني، القيامة ي م فسلمني، وحجتي الدنيا ومن تخز�، وال الس ء

 تفضحني، وههداك فال ذميل وهقبيح فحاسبني، يس�ا وحساها وجهي، فبيض القيامة وي م فارزقني، فضلك ومن فاستعملني، ومرضاتك الفقه ويف ولعبادتك ف فقني،

فثبتني. واآلخرة الدنيا الحياة يف الثاهت وهالق ل فاهد�،  
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 واملقام يل، فبارك وآخرت وشكري ودنياي ونسك ودذائ وصيامي صالت ويف فاكفني، واآلخرة الدنيا وهمني من وما إيل، فبغضه كرهت وما إيل، فحببه وحببت وما
 هطن وما منها ظهر ما الف احش ومن وامل�ت فخلصني، املحيا فتنة ومن ذني، فتجاوز ومري يف وإرسايف وجهيل وظلمي يل، فاجعل نص�ا وسلطانا فاهعثني، املحم د
 ترصفه وال إيل، الكريم ه جهك وقبل فاكفني. الخبيث ذن فأغنني، وهالطيب الحرام ذن وهالحالل آتيني، الذي صالح يل وودم فاجعلني، القيامة ووليائك ي م ومن فنجني،

ف فقني. وترىض تحب وملا املستقيم فاهد�، رصاطك وإىل ذني،  
 والبخل العجز من ووذ ب هك فنجني، رب والجربية هنفيس واإلذجاب والبطر وامرش"  والبذخ والخيالء والفخر والتعمم والكربياء والسمعة الرياء من هك وذ ب إ� اللهم

 والفج ر والفساد واالذتداء البغي والملم من هك ووذ ب والقمع، والزيغ والجزع والهلع والطبع الطمع هك من ووذ ب والغش، واملنافسة والحرص والحسد والشح
والطغيان. الخيانة والعدوان من هك ووذ ب والفس ق،  

  .تحب ال ما وكل والخبيث واملحرم والحرام واملأثم اإلثم من هك والذن ب، ووذ ب والف احش والسيئة والقطيعة املعصية من هك ووذ ب رب
 ووذ ب يتحرك، إنس م� وو جن وو وهامة داهة من خلقت ما رش من هك ووذ ب وجنده، ورشكه وزهانيته وذداوته وظلمه وهغيه ومكره الشيطان رش من هك ووذ ب رب
 رش من هك ووذ ب رب وراق، ونافث وراكز و ساحر كاهن كل رش من هك ووذ ب منها، يخرج وما امرض يف برء ما ومن رش فيها، يعرج وما الس�ء من ينزل ما رش من هك
والعجز  والفشل الكسل من هك ووذ ب والريب، والشك والجذام والبكم والربص والصمم العمى من هك ووذ ب وجائر، ومعتد وظال ونافس وطاغ وهاغ حاسد كل

الثى. تحت وما هينه� وما وامرض الس�وات خلقت يف ما رش من هك ووذ ب واإلهطاء، والتقص� والتضييع والعجلة والتفريط  
 والسج ن والحبس وال ثاق والقيد والشدة الضيق من هك ووذ ب والذلة، القلة من هك والعائلة، ووذ ب  والضيعة واملسألة والفاقة والحاجة الفقر من هك ووذ ب رب

العامل�. رب آم� ذليها، يل صرب ال مصيبة وكل والبالء  
  )244 – 239(ص  الحكيم. العزيز ونت إال إله ال هحق جاللك وذممتك، قدر ذىل فضلك من وزدنا سألناك، الذي كل وذطنا اللهم

 

وبله، فقد يقضها ل وإن اسرتقه، قضاها فإن الرق، ذىل نفسه فقد ذرض حاجة وخاه سأل من: يق ل القايض رشيحا سمعت - 4  
ونشد: ثم املسألة، هذل وهذا الرد، هذل هذا بليل�، وكانا  

ذ ضا ماء وجهه هذل        من ال جه هابل يعتاظ ليس                
)245و  244ذرضا                (ص  وجهه الذل ص�        وقد وتاك من يعتاض كيف                 

 

: قال قلت هىل، وآله؟ ذليه هللا صىل هللا رس ل من سمعته هحديث وحدثك وال مينا يا: الرحمن يل ذبد قال: قال الزهري ذ ف هن الرحمن ذبد م ىل مينا وخرب�  - 5
يق ل: سمعته  
  )245ص.(وجمع� ذليهم هللا رض ان ورقها ومتي من ومحب هم ثرتها، والحسن والحس� لقاحها، وذيل ،فرذها وفاطمة شجرة، ونا        

 وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد النبي وعترته وسلم تسليما
والعشرون التاسع المجلس  

للهجره: وأربع�ئة تسع سنة رمضان شهر من عرش الحادي األربعاء يوم مجلس  
 

: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال - 1  
)246.    (ص تأله ل والحمد امليزان، إال هللا نصف إله ال                                                     

  

:وصحاهه من واحد غ� ذن مينا، هن سعيد حدثنا  - 2  
 ما فلنعبد هلم محمد يا: فقال ا سعيد هن والعاص املغ�ة، هن وال ليد هن خلف، وومية ،رهيعة هن ذتبة منهم وآله ذليه هللا صىل هللا لرس ل اذرتض ا قريش من ون نفرا

 فأنزل منه، هحمنا وخذنا فقد الحق ذليه ونت الذي يكن وإن منه، هحمك وخذت فقدالحق  ذليه نحن الذي يكن فإن اممر، يف وونت نحن ونشرتك نعبد، ما تعبد، وتعبد
 نفخه ثم هيده، ففته رميم هعمم خلف هن بوُ  إليه مىش ثم الس رة، آخر إىل"  دوال ونتم ذاهدون ما وذبتعبدون* ال وذبد ما  * قل يا ويها الكافرون" وتعاىل تبارك هللا

 وول ونشأها الذي يحييها قل*  رميم وهي العمام يحيي من قال * خلقه ونيس مثال لنا ورضب: " تعاىل هللا فأنزل ترى؟ ما هعد هذا يحيي رهك ون وتزذم محمد يا: فقال
) 247و  246الس رة. (ص  آخر إىل" ذليم خلق هكل وه *  مرة  

 

 من خرجنا حتى هيدي فأخذ اآلخرة، العشاء صلينا وقد الك فة، مسجد يف السالم ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� مع كنت: قال النخعي زياد هن كميل ذن  - 3
:قال ثم تنفس وصحر فل� هكلمة، يكلمني ال الك فة ظهر إىل خرج حتى فمىش املسجد،  

 ل ريح، كل مع �يل ن ناذق، كل وتباع رذاع وهمج نجاة، سبيل ذىل ومتعلم رها�، ذال: ثالثة الناس وق ل، ما ذني احفظ ،ووذاها فخ�ها ووذية القل ب هذه إن كميل يا
وثيق. ركن يلجأوا إىل ول العلم، هن ر يستضيئ ا  

  اإلنفاق. ذىل يزك  والعلم النفقة، واملال تنقصه املال، تحرس وونت يحرسك العلم: املال من خ� العلم كميل يا
م ته. هعد امحدوثة وجميل حياته، يف الطاذة تكسبه هه، هللا يدان خ� العال محبة كميل يا   
 ووشار ههنا إن هاه هاه م ج دة القل ب يف وومثالهم مفق دة، وذيانهم الدهر، هقي ما هاق ن امم ال، والعل�ء خزان مات كميل يا. هزواله تزول املال منفعة كميل يا

 ليتخذه ذباده، ذىل وهنعمه خلقه، ذىل هللا هحجج الدنيا، ويستمهر يف الدين آلة يستعمل مأم ن، غ� لقنا له وصيب هىل له حملة، وصبت ل  ج� لعل� صدره إىل هيده
باك.  وال با ال وال شبهة، من ذارض هأول قلبه الشك يف فقدح وحنائه يف له هص�ة ال للحكمة منقادا وو الحق، ويل وليجة دون الضعفاء   
 هىل حامليه. اللهم العلم ب ت � ت كذلك السائة، امنعام ههؤالء شبها وقرب الدين، رذاة من واالدخار، ليس هالجمع مغرى وو للشه ات، القياد سلس هاللذات، فمنه م

 حتى حججه هللا يحفظ ههم خطرا، ذددا امذمم ن امقل ن وولئك فإن وهيناته، هللا حجج تبطل لئال مسترت مغم ر، وو مشه ر، ظاهر هحجة قائم من امرض تخيل ال
 منه است حش با وونس ا املرتف ن، است ذره ما اليق�، واستالن ا روح فبارشوا امم ر، حقائق ذىل العلم ههم هجم وشباههم، قل ب ويزرذ ها يف نمراءهم، ي دذ ها

دينه. إىل والدذاة يف ورضه، هللا خلفاء وولئك امذىل، هاملحل معلقة ورواحها هأهدان الدنيا الجاهل ن، صحب ا  
)250 – 247شئت. ( ص  إبا انرصف: يدي وقال من يده نزع ثم. ولكم يل هللا ووستغفر رؤيتهم، إىل ش قا هاه هاه  
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:موسل وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: السالم قال ذليه ذن وهيه طالب، وب هن ذيل هن ذمر ذن - 4  
)251والبغضاء. ( ص  العداوة هعد قل هكم ه� هللا يؤلف هنا فتحه، وهنا ك� الدين هللا ختم هنا إن ذيل يا                  

 
لل�ز�: ينشد هامان هن ذيل سمعت  - 5  

الدهر ذىل ذتبي طال منه تكرهت         ما كل الدهر من وقبل ل ونا إبا  
الصرب إىل العزاء حسن فأسلمني           ولفته حتى الرض مس تع دت  
صدري هه يضيق وحيانا كنت وقد        هامبى امنس لألبى قلبي ووسع  

)251(ص         ودري ال حيث من هللا صنع لرسذة            راجيا الناس من يأيس وص��  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليما
 المجلس الثالثون

للهجره: وأربع�ئة تسع سنة رمضان شهر من عرش الرابع السبت يوم مجلس  
 

:قال السالم محمد ذليه� هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 1  
)252هللا. (ص  يف نه  اللمتح ط ب كفرا، هللا نعمة يبدل ل ملن ط ب                                        

 
:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال - 2  
 ه� قدميه صف رجال ون ل  وهللا وما ج داء رح�ء، نجداء يجعلكم وون ضالكم، يهدي وون قائكم، يثبت يعلم جاهلكم، وون ون لكم هللا سألت إ� املطلب ذبد هني يا

) 253و  252(ص  .النار لدخل البيت وهل هللا هبغضكم ولقي مصليا واملقام الرك�  
 

 ، م ىس هن العباس هن إسحاق منهم هاشم هني من ج�ذة هخراسان وذنده السالم ذليه� م ىس هن ذيل الرضا روس ذىل قائا كنت: قال زيد الطربي هن محمد ذن  - 3
له: فقال  

 ذن وحد هلغني وال آهائ، من وحد من سمعته وال قط، قلته ما وآله ذليه هللا صىل هللا من رس ل وقراهتي ال ،لنا ذبيد الناس إن: نق ل إنا: تق ل ن ونكم هلغني إسحاق يا

)253(ص  .الغائب الشاهد فليبلغ الدين، يف لنا م ال ،الطاذةالناس ذبيد لنا يف : نق ل لكنا قاله، منهم  

 

:فقال سبحانه هللا ت حيد يتكلم يف السالم ذليه� م ىس هن ذيل الرضا ذن - 4  

 خالقا له ون مخل ق كل وشهادة مخل ق، محدود كل ون العق ل لشهادة ذنه، التحديد نفي ت حيده ونمام اسمه ت حيده، جل هللا معرفة ووصل ،معرفته هللا ذبادة وول

امزل. يف القديم الحدث ه  من املمتنع بخل ق، ليس  

 إياه وال الح اس، هشئ من إليه وشار من صمده صمد وال نهاه، من صدق هه وال مثله، من حقيقته وصاب وال اكتنهه، من وحد إياه وال باته، نعت من ذبد هللا فليس

 تعتقد وهالعق ل ذليه، يستدل هللا هصنع س اه معل ل، يف قائم وكل مصن ع، هنفسه معروف كل. ت همه من وراد إياهوال  هعضه، من ذرف له وال شبهه، من ذني

 ذن منهم مبتدء كل لعجز له اهتداء ال ون ذىل دليل لهم واهتداؤه مفارقته لهم، إياهم ومباينته وهينهم، هينه حجاب الخلق تعاىل خلقه حجته تثبت وهالفطرة معرفته،

.تفهيم سبحانه ووفعاله تعب�، تعاىل فأس�ؤه مثله، اهتداء  

 فقد"  متى: " قال ومن ذلله، فقد"  ل: " فيه قال ومن شبهه، فقد"  ه  كيف: " قال ومن اكتنهه، من وخطأه وقد اشتمله، من تعداه وقد حده، من تعاىل هللا جهل قد
.فيه ولحد فقد ح اه ومن فقدح اه، غياه ومن غياه، فقد"  م حتى: " قال ومن نهاه، فقد"  م إىل: " قال ومن ،" ضمنه"  فقد"  فيم: " قال ومن وقته،  

 قريب بسافة، ال مباين بزايلة، ال هاطن رؤية، هاستهالل ال متجل املبارشة، هتأويل ال ظاهر ذدد، هتأويل ال واحد املحدود، هتحدد يتحدد وال املخل ق، هتغاير هللا يتغ� ال
 ال هص� هآلة، ال سميع هحاسة، ال مدرك ههمة، ال شاء هعز�ة، ال مريد هحركة، ال مدهر هفكرة، ال مقدر هاضطرار، ال فاذل ذدم، ذن ال م ج د هتجسم، ال لطيف بداناة، ال

  .هأداة
 ذلم امشباه هخلقه وزله، واالهتداء وج ده والعدم ك نه، اموقات سبق امدوات، تفيده وال الصفات، وال تحده السنات، تأخذه وال امماكن، تضمنه وال اموقات، تصحبه ال

له. قرين ال ون ذرف امم ر ه� وبقارنته له، ضد ال ون امشياء ذلم ه� وبضادته له، شبه ال ون  
 خلقنا شئ كل ومن: "وجل ذز هللا قال مؤلفها، ذىل وهتأليفها مفرقها، ذىل دل هتفريقها متدانياتها، ومفرق ه� متباذداتها، ه� مؤلف هالحرور، والرص هالملمة، الن ر ضاد

  ".تذكرون لعلكم زوج�
 املحدث، معنى استفاد وحدث حيث من وال الخالق، معنى استحق خلق منذ ليس معل م، وال العال ومعنى مأل ه ال إب اإللهية وحقيقة مره ب، ال إب الره هية معنى له 

 ما وكل خالقه، يف م ج د غ� وثر من الخلق يف ما كل ،" تقارنه "مع وال ،" ح�"  تشمله وال ،" متى"  ت قته وال ،" لعل"  وال تحجبه ،" قد"  تدنيه وال ،" منذ"  تغيبه ال
 امزل معناه، من والمتنع باته، لتفاوتت إبا اهتدوه؟ ه  ما فيه يع د وو ه  وجراه؟ ما ذليه يجري وكيف والسك ن، الحركة ذليه تجرى ال صانعه، من فيه ممتنع ومكن

 من امشياء ينشئ وكيف الحدث؟ من �تنع ال من امزل يستحق النقصان، كيف للزمه الت�م له التمس ول  ومام، له لحد وراء له ل حد املربوء. غ� معنى للبارئ كان وملا
 ال ج اب، ذنه املسألة وال يف حجة، الق ل محال يف ليس ذليه، مدل ال ك نه إىل داال ك نه ذنولتح ل  املصن ع، آية فيه لقامت املعا� هه تعلقت ل  االنشاء؟، من �تنع ال

)258 – 253الطاهرين. (ص  النبي وآله محمد ذىل هللا وصىل العميم، العيل هللا إال إله  
 

لل�م ن: وه  ونشد�: قال املأم � هللا ذبد هن الحس� محمد وه  ونشد� - 5  

تكره ما ترى ال ي ما فلعل           مدافعا هالعزاء للمكاره كن  

مختصر األمالي للشيخ المفيد 37



 

ملم ه هـوإن  نـالعي فيه         فتنافست الفتى استرت فلربا  

  ملف ه وإنه الج اب ذرـح            لسانه امديب خزن ولربا

)258(ص                            يتأوه رهـح نـم وضم�ه      امبى من ال ق ر اهتسم ولربا  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين
والثالثون الحادي المجلس  

للهجره: وأربع�ئة تسع سنة رمضان شهر من عرش السادس االثن� يوم مجلس  
     

:تعاىل هللا يق ل: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا قال رس ل: قال السالم ذليهم آهائه ذن  الباقر، ذيل هن محمد جعفر وب  ذن - 1  
 خلقه، وحسنت اإل�ان، إىل فهديته خلقته ذبد مني، وو�ا ال ومنه حرمها، فبذنبه ذيل ردها وإن ومني، فربحمتي مني فإن قبلها ذبدي املؤمن، إىل مني هدية املعروف

)259خ�ا. (ص  هه وريد هالبخل فإ� وهتله ول  
 

يق ل: وآله ذليه هللا صىل هللا رس لقال  -2  
)260و  259(ص  .ذيل وذز الربية فاطمة ساء�، فقد ساءها ومن رس�، فقد رسها من ،مني فاطمة هضعة                          

 
 فيه هه وصاه با وليعمل مرص وهل ذىل يقروه ون وومره كتاها، له كتب مرص ووذ�لها هكر وه  هن محمد والسالم الصالة ذليه طالب وب هن ذيل املؤمن� ويل وم� ملا  - 3

:الكتاب فكان  
الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  هللاِ  ِبْسمِ   

هعد: وما ه  إال إله ال الذي هللا إليكم وحمد فإ� ذليكم هكر سالم وب هن ومحمد مرص وهل إىل طالب وب هن ذيل املؤمن� وم� هللا ذبد من  
ويق ل  املص�، هللا وإىل هللا نفسه ويحذركم": ويق ل ،" رهينة كسبت با نفس كل: " يق ل هللا تعاىل فإن تص�ون، وإليه مسؤول ن، ذنه ونتم في� هللا هتق ى ووصيكم فإ�

يعمل ن".  كان ا ذ� وجمع�* لنسألنهم "ف رهك  
  الراحم�. ورحم فه  يعف وإن وظلم، فنحن يعذب والكب� فإن ذملكم من الصغ� ذن سائلكم وذز جل هللا إن هللا ذباد يا فاذلم ا

 ويدرك ، يجمع غ�ها ال ما الخ� من تجمع فإنها هللا، هتق ى ذليكم. الت هة يف وينصحه ل هطاذته، يعمل ح� والرحمة املغفرة إىل العبد يك ن ما وقرب إن هللا ذباد يا
 حسنة الدنيا هذه يف وحسن ا للذين خ�ا قال ا رهكم ونزل مابا اتق ا للذين وقيل" :وجل ذز هللا اآلخرة، قال وخ� الدنيا خ� من هغ�ها يدرك ال ما الخ� من هها

  املتق�". دار ولنعم خ� ولداراآلخرة
 ملن اآلخرة يف وإنه الدنيا يف وجره وآتيناه" : إلهراهيم سبحانه هللا قال دنياه، يف هعمله يثيبه هللا الدنيا فإن لخ� إما: الث اب من لثالث يعمل املؤمن إن هللا ذباد يا اذلم ا

 الدنيا هذه يف وحسن ا للذين رهكم اتق ا الذين آمن ا ذباد "يا: وجل ذز هللا قال وقد فيه�، املهم وكفاه واآلخرة، الدنيا وجره يف وذطاه تعاىل ل ذمل فمن".  الصالح�
 وزيادة الحسنى وحسن ا للذين: " وجل ذز هللا قال اآلخرة، يف يحاسبهم هه ل الدنيا يف هللا وذطاهم ف�".  حساب هغ� وجرهم الصاهرون إ�ا ي ىف واسعة هللا وورض حسنة

 بكرى السيئات بلك يذهب الحسنات إن" :وجل ذز هللا قال سيئة، حسنة هكل وجل يكفر ذز هللا اآلخرة فإن لخ� وإما الدنيا، هي والزيادة الجنة فالحسنى هي" 
 ،" حساها ذطاء رهك من جزاء" وجل ذز هللا قال ضعف، سبع�ئة إىل ومثالها ذرش واحدة هكل وذطاهم ثم حسناتهم لهم حسبت القيامة ي م كان إبا حتى "للذاكرين

ذليه. وتحاض ا له واذمل ا هللا رحمكم هذا يف فارغب ا ،" آمن ن الغرفات يف وهم ذمل ا با الضعف جزاء لهم وولئك: " وقال  
 وغناهم، وهه كفاهم ما الدنيا من هللا وهاحهم آخرتهم، يف الدنيا وهل يشاركهم ول دنياهم، يف الدنيا شارك ا وهل وآجله، الخ� ذاجل حازوا املتق� إن هللا ذباد يا واذمل ا

 لق م اآليات نفصل كذلك القيامة ي م الدنيا خالصة الحياة يف آمن ا للذين هي قل الرزق من والطيبات لعباده وخرج هللا التي زينة حرم من قل: " اسمه ذز هللا قال
 يرشه ن، طيبات ما من ورشه ا يأكل ن، ما طيبات من معهم فأكل ا دنياهم، يف الدنيا وهل شارك ا وكلت، ما هأفضل ووكل ها سكنت، ما هأفضل الدنيا سكن ا "يعلم ن
 غدا الدنيا وهم وهل مع الدنيا وصاه ا لذة يركب ن، ما وفضل من وركب ا يتزوج ن، ما وفضل من يسكن ن، وتزوج ا ما وفضل من وسكن ا يلبس ن، ما وفضل من ولبس ا
 هللا، هتق ى له ويعمل ذقل، له كان من إليه هللا يشتاق ذباد يا هذا فإىل. اللذة من نصيبا لهم ينقص وال دذ ة، لهم يرد وال ما تن ه، فيعطيهم ذليه يتمن ن هللا، ج�ان

 شكر، ما هأفضل وشكرت ه بكر، ما هأفضل وبكرت ه ذبد، ما ذبدت ه هأفضل فقد هيته وهل يف نبيكم وحفمتم هللا، اتقيتم إن هللا ذباد هال يا إال ق ة وال ح ل وال
اممر. وونصح مويل منهم، وجل ذز ل وتقى فأنتم صياما، منكم ووكث صالة، منكم وط ل غ�كم كان وإن االجتهاد، هأفضل واجتهدتم والشكر، الصرب ووخذتم هأفضل  

 ذاملها؟ من الجنة إىل وقرب فمن وهدا خ� معه يك ن ال هرش وو وهدا، رش معه يك ن ال هخ�: ذميم يفجأكم هأمر فإنه ذدته له ووذدوا وسكرته، امل ت هللا ذباد يا احذروا
 وليا كان فإن له، ويل وم ل ه  وذدو النار؟ إىل الجنة وم إىل يصل، املنزلت� وي يعلم حتى جسده روحه تفارق الناس من ليس وحد إنه ذاملها؟ من النار من وقرب ومن

 ورشذت له النار وه اب له فتحت هللا ذدو كان وإن ثقل، كل ذنه شغل، ووضع كل من ففرغ فيها، له هللا وذد ما وروي طرقها، له ورشذت وه اب الجنة، له فتحت ل
.اليق� يك ن وذنده امل ت، ذند يك ن هذا كل كل رسور، وترك مكروه، كل فاستقبل فيها، له هللا وذد ما إىل ونمر طرقها،  

 السلم ما فألق ا ونفسهم ظاملي املالئكة تت فاهم الذين: " ويق ل ،" كنتم تعمل ن با الجنة ادخل ا ذليكم سالم يق ل ن طيب� املالئكة تت فاهم اسمه: "الذين ذز هللا قال
  املتكربين". مث ى فلبئس فيها خالدين وه اب جهنم فأدخل ا*  تعمل ن كنتم با ذليم هللا إن هىل س ء من نعمل كنا
 ظلكم، من لكم ولزم وه  ودرككم، منه فررتم وإن وخذكم، له وقمتم إن امل ت، طراد فإنكم له ذدته، ووذدوا وق ذه، قبل فاحذروه ف ت، منه ليس امل ت إن هللا ذباد يا

 ذليه هللا صىل هللا رس ل وكان واذما، هامل ت فكفى الشه ات من إليه ونفسكم تنازذكم ذندما امل ت بكر فأكثوا تط ى من خلفكم، والدنيا هن اصيكم، معق د امل ت
:فيق ل وصحاهه هذكر امل ت، ي يص ما كث�ا وآله  

 وغرهته، وظلمته وضنكه ضيقه فاحذروا القرب، امل ت، من وشد له يغفر ل ملن امل ت هعد ما هللا ذباد يا ،الشه ات هينكم وه� حائل اللذات، مدها فإنه امل ت بكر وكثوا
 املؤمن العبد إن. النار حفر من حفرة وو الجنة، رياض من روضة والقرب. واله ام الدود هيت ونا ال حشة، هيت ونا الرتاب، هيت الغرهة، ونا هيت ونا: ي م كل يق ل القرب إن
 قالت دفن إبا الكافر وإن البرص، مد له فتتسع ، هك صنعي كيف فستعلم ت ليتك فإبا ظهري، ذىل �يش ون وحب ممن كنت قد ووهال، مرحبا: له امرض قالت دفن إبا

.وضالذه تلتقي حتى فتضمنه هك، صنعي كيف فستعلم ت ليتك فإبا ظهري، ذىل �يش من وهغض من كنت قد وهال، وال مرحبا ال: له امرض  
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 إىل كذلك ذليه يرتددن ذممه، ويكرسن لحمه، فينهشن تنينا، وتسع� تسعة قربه يف الكافر ذىل هللا يسلط ون القرب، ذذاب ذدوه منها هللا حذر التي الضنك املعيشة وإن
.وهدا زرذا تنبت ل امرض يف نفخ منها تنينا ون ل . يبعث ي م  

 م� وونفسكم مجسادكم تجزذ ا ون استطعتم فإن هذا، ذن تضعف العقاب من اليس� يكفيها التي الرقيقة الناذمة ووجسادكم الضعيفة، ونفسكم إن هللا ذباد يا اذلم ا
.هللا كره ما واترك ا هللا، وحب با فاذمل ا ذليه لكم صرب وال هه لكم طاقة ال  
 قمطرير، ذب س ي م ورضعت، ذ� مرضعة كل وتذهل الجن�، فيه ويسقط الكب�، فيه ويسكر الصغ�، فيه يشيب ي م القرب، من وشد ه  ما البعث هعد إن هللا ذباد يا

 ي مئذ فهي الس�ء وتنشق املهاد، وامرض اموتاد، والجبال الشداد، السبع منه وترذد لهم، بنب ال الذين املالئكة ل�هب الي م بلك فزع إن. مستط�ا رشه كان ي م
 من فكيف هللا، شاء من إال امرض يف ومن الس�وات من يف فيفزع الص ر يف وينفخ صالها، ص� كانت ما هعد مهيال كثيبا الجبال وتك ن ، كالدهان وردة وتص� واهية،

 شديد، وحرها هعيد، قعرها نار إىل غ�ه، إىل ويص� يقيض منه الي م بلك من ويرحمه له هللا يغفر ل إن والبطن والفرج والرجل واليد والبرص واللسان هالسمع ذىص
دذ ة. مهلها يسمع وال رحمة، فيها ليس سكانها، دار � ت وال ذذاهها، يفرت ال حديد، ومقامعها جديد، وذذاهها صديد، ورشاهها  
 تل، ال لذاتها رش وهدا، معها يك ن ال خ� للمتق� وذدت وامرض الس�ء كعرض جنة ذرضها العباد، ذن تعجز ال التي هللا رحمة هذا مع ون هللا ذباد يا واذلم ا

والريحان. الفاكهة فيها الذهب من هصحاف الغل�ن، ويديهم وقام ه� الرحمن، جاوروا قد هانسكا يتفرق، ال ومجتمعها  
 تحذر وون ذىل نفسك، منه تخاف ون حقيق فأنت الناس ومر من وليتك ما وليتك فإبا وهل مرص،: نفيس يف وجنادي وذمم وليتك قد إ� هكر وب هن محمد يا اذلم ثم

 ذىل اشتد. منه خلف س اه يف شئ وليس غ�ه، من خلفا وجل ذز هللا يف فإن فافعل، خلقه من وحد وجل هرضا ذز رهك تسخط ال ون استطعت فإن دينك، ذىل منه
وإخ انك. هطانتك وقرههم، واجعلهم الخ�، مهل ولن ذليه، وخذ المال،  
 من ينقص وال بلك ذليه إثم كان إال نقصان صالتهم يف يك ن هق م يصيل إمام من فليس تخففها، وال ون تتمها لك ينبغي الق م، إمام فإنك هي، كيف صالتك إىل وانمر

 واستنشق مرات، ثالث وتضمض الصالة، تام من ال ض ء فإنه إىل ونمر ثم. شيئا وجرهم من بلك ينقص وال وج رهم مثل لك فيها يكن وتحفظ وتمها. شئ صالتهم
اإل�ان. نصف ال ض ء ون واذلم بلك، يصنع وآله ذليه هللا صىل هللا رويت رس ل فإ� ورجليك، روسك امسح ثم اليرسى، يدك ثم اليمنى، يدك وجهك، ثم واغسل ثالثا،  

 فقال رس ل الصالة، ووقات ذن وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل سأل رجال فإن لشغل، تؤخرها ذنه وال لفراغ، قبله هها تعجل وال ل قتها فصلها الصالة وقت ارتقب ثم
:وسلم وآله ذليه هللا هللا صىل  

 املغرب صىل ثم شئ مثله، كل ظل فكان العرص وقت ورا� ثم ام�ن، حاجبه ذىل فكانت زالت الشمس المهر ح� فصىل الصالة، وقت فأرا� السالم ذليه جربئيل وتا�
  ال اضح. والطريق املعروفة السنة اموقات، والزم لهذه فصل مشتبكة، والنج م هها فغلس الصبح صىل ثم غاب الشفق، ح� اآلخرة العشاء صىل ثم الشمس، غرهت ح�
 الصالة فمن ضيع لصالتك، تبع ذملك من شئ كل ون واذلم. فيها ذمال الناس صالة، ووخفهم وتم كان وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فإن وسج دك، رك ذك ونمر ثم

 حقه، ووداء ذبادته وحسن وبكره ذىل شكره وإياك يعيننا حتى ويرىض، حبيُ  ممن وإياك يجعلنا ون هاملنمر امذىل وه  رىيُ  وال يرى الذي هللا وسأل. وضيع لغ�ها فإنه

.وآخرتنا دنيانا يف لنا اختار شئ كل وذىل  

 السالم ذليه النبي وويص الردى، وإمام الهدى إمام يست ي ال ونه واذلم ا قل هكم، ولسنتكم تخالف وال ذالنيتكم، ورسكم فعلكم، ق لكم فليصدق مرص وهل يا وونتم

 ويفعل تعرف ن، ما يق ل املنافق، ذليكم وخاف لكن هرشكه، ذنكم هللا فيحجزه املرشك ووما هإ�انه، هللا فيمنعه املؤمن وما مرشكا، وال مؤمنا ذليكم وخاف ال إنني. وذدوه

  .تنكرون ما

 هالء، دار الدنيا ذليه، كنت حال وي وذىل وذالنيتك ومرك رس يف هللا هتق ى ووصيك وإ� هطاذته، والعمل هللا، دين يف ال رع الفقه وفضل ون اذلم هكر وه  هن محمد يا

:اإلسالم ج امع هن هسبع ووصيك إ�. الدنيا من نصيبك تنس وال يفنى، ذ� واذدل يبقى، ملا فاذمل البقاء، ودار الجزاء دار واآلخرة  

 رذيتك لعامة ووحب ذن الحق، وتزيغ ومرك فيختلف مختلف� هقضاءين واحد ومر يف تقض وال صدقه العمل، ما الق ل وخ� هللا، يف الناس تخىش وال وجل ذز هللا تخىش
 وانصح الئم، ل مة هللا يف تخف وال الحق، إىل وخض الغمرات للرذية، ووصلح للحجة ووجب بلك فإن هيتك ووهل لنفسك ما تكره لهم ووكره هيتك، ووهل لنفسك تحب ما

يجعلنا  حتى طاذتكم لكم ووهقى املتق�، حلية وإياكم وحالنا الدين، م دتنا يف وجل ذز هللا جعل وهعيدهم، املسلم� لقريب وس ة نفسك استشارك، واجعل إبا املرء
 ذىل ما وإياكم هللا وذاننا وسلم، وآله ذليه هللا صىل نبيكم ح ض تردوا طاذتكم ذىل وم�كم، واثبت ا محمد مؤازرة مرص وهل وحسن ا. متقاهل� رسر ذىل إخ انا هها وإياكم
)269 – 260( ص  .وهركاته هللا ورحمة ذليكم والسالم يرضيه،  

 
:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال - 4  

)269فيعافيه هللا ويبتليك. (ص  مخيك الش�تة تمهر ال                                            

 وصلى اهللا عليه سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
 المجلس الثاني والثالثون

للهجره: مجلس يوم األربعاء الثالث عرش من شهر رمضان سنة تسع وأربع�ئة  
 

:يق ل السالم ذليه� هن محمد جعفر هللا ذبد ذن وب - 1  
)270هال رع. (ص ذليكم والعبادة، هالصالة ذليكم واجتهاد، بلك ه رع ذىل فأذين نا ،ومالئكته هللا دين لعىل إنكم وهللا وما      

 
الضيف: كنت مع رس ل هللا صىل هللا  فقال له�، طعام من يطع�ن وه� نعرفه ال له ضيف ذنده فإبا هن امجدع مرسوق ذىل دخلنا: قال السبيعي إسحاق ذن وب  - 2

 وآله ذليه هللا صىل إىل النبي وخطب هن حيي هنت صفية فجاءت: قال وسلم، وآله ذليه هللا صىل النبي مع له صحبة ونه كانت ذرفنا قالها فل� ذليه وآله وسلم هحن�
:وآله وسلم ذليه هللا صىل هللا رس ل لها فقال من؟ فإىل حدث هك حدث فإن والعم، وامخامب  قتلت نسائك، من كأحد لست إ� هللا رس ل يا: فقالت موسل  

السالم. ذليه طالب وب هن ذيل إىل ووشار إىل هذا،  
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 املؤمن�، وم� حبك يا: قلت: قال وذ ر؟ يا هك جاء ما: فقال السالم ذليه طالب وب هن ذيل ذىل قال دخلت هىل،: قلنا: قال امذ ر؟ الحارث هه حدثني با وحدثكم وال: قال
:قال ثم ثالثا، فناشد� هللا،: قلت هللا؟: قال  
هغضنا  يجد وه  إال ذليه هللا سخط ممن هللا ذباد من ذبد وليس ،يحبنا قلبه فه  ذىل م دتنا يجد وه  إال لإل�ان قلبه هللا امتحن ممن هللا ذباد من ليس ذبد إنه وما

 الرحمة فهنيئا مهل جهنم، نار يف هه فانهار هار جرف شفا ذىل مبغضنا ووصبح له، قد فتحت الرحمة وه اب نأ وك الرحمة، ينتمر محبنا فأصبح يبغضنا، فه  قلبه ذىل
)271و  270(ص  .مث اهم النار مهل وتعسا رحمتهم،  

 
:يق ل وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل سمعت: قال املطلب ذبد هن العباس هن هللا ذبد ذن  - 3  
:قال الركبان؟ من هللا رس ل يا وومي ونت أبه قائل له فقال ،غ�نا ليس ورهعة ركبان القيامة يف نحن الناس ويها يا  
 رطب، لؤلؤ من خطامها الجنة ن ق من ناقة ذىل طالب وب هن وذيل العضباء، ناقتي ذىل فاطمة واهنتي ق مه، ذقرها التي هللا ناقة ذىل صالح ووخي الرباق، ذىل ونا

 من وهاطنها هللا، رحمة من ظاهرها ظاهرها، من وهاطنها هاطنها، من ظاهرها يرى هيضاء لؤلؤة من قبة ذليها وخرض، زهرجد من وهطنها حمراوين، ياق تت� من وذيناها
.ومامي وه  زفت، ودهرت وإبا زفت، وقبلت إبا هللا، ذف   
 إال إله ال القيامة، يف ينادي وه  الحمد، ل اء وهيده الس�ء، وفق يف الدري كالك كب يضئ ركن كل ركنا سبع ن له التاج، بلك الجمع مهل يضئ ن ر، من تاج روسه ذىل
 ملكا هذا ليس الناس ويها يا :العرش هطنان من مناد فينادي مقرب، ملك: قال إال مرسل هنبي �ر وال مرسل نبي: قال ا إال املالئكة من بأل �ر فال هللا، رس ل محمد هللا،

 ويها: النداء فيأتيهم العل ي ن، نحن: ونتم؟ فيق ل ن من: لشيعته مناد فينادي هعده من شيعته وتجئ طالب، وب هن ذيل ذرش، هذا حامل وال مرسال، نبيا وال مقرها،
)273 – 271(ص  .ت ال ن كنتم من مع ادخل ا الجنة آمن ن، ونتم العل ي ن  

 
:وهي ذني، هللا فرج إال شدة هها يف دذ ت ف� ذنه، فحفمتها هكل�ت يدذ  السالم ذليه� م ىس هن ذيل الرضا ذن  - 4  
 امم ر، فيه وتعيي الحيلة، فيه وتقل الفؤاد، فيه يضعف كرب كم من وذدة، ثقة ب نزل ومر كل يف يل وونت شدة، كل يف وونت رجائ ،كرب كل يف ثقتي ونت اللهم" 

 كل نعمة، ويل فأنت وكفيتنيه، وكشفته ففرجته س اك ذمن فيه إليك إليك راغبا وشك ته هك، ونزلته العدو، فيه ويشمت والصديق، والبعيد القريب ويخذل فيه
رغبة. كل ومنتهى حاجة، كل وصاحب  

م ص ف، هاملعروف ه  من ويا معروف، هاملعروف معروفا يا الصالحات، تتم هنعمتك فاضال، املن ولك كث�ا، الحمد فلك  
)273(ص   ". الراحم� ورحم يا هرحمتك س اك، من معروف ذن هه تغنيني معروفا معروفك من ونلني  

 

:وآله ذليه هللا صىل هللا قال رس ل: قال السالم ذليهم آهائه ذن  محمد، هن جعفر ذن وهيه جعفر، هن محمد ذن  - 5  
)274و  273ال جه. (ص  وحسن سمت يف اإلسالم، يف فقه: منافق يف تجتمعان ال خلتان                   

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
  المجلس الثالث والثالثون

للهجره: وأربع�ئة تسع سنة رمضان شهر من والعرشين الحادي السبت يوم مجلس  

 

:السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد قال وب  - 1  
، وذطاه إال شيئا يسأل ل قلبه من بلك هللا فإبا ذلم وجل، ذز هللا ذند من إال رجاء له يك ن وال ،كلهم الناس من فلييأس هوذطا إال شيئا هللا يسأل وال وحدكم وراد إبا

سنة".  ولف خمس� مقداره كان ي م يف: " اآلية هذه تال ثم تعدون، م� سنة ولف مثل م قف كل م قفا خمس� القيامة يف ، فإنفحاسب ا ونفسكم قبل ون تحاسب ا  
)275و  274(ص   

ذن  العاهدين، زين الحس� هن ذيل ذن وهيه ذيل، هن محمد ذن وهيه محمد، هن جعفر ذن وهيه جعفر، هن م ىس ذن وهيه السالم، ذليه� م ىس هن الرضا ذيل ذن - 2
: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليهم ذيل هن وب طالب املؤمن� وم� ذن وهيه الشهيد، هن ذيل الحس� وهيه  

العق ل. وذرفان معم ل، وذمل ،مق ل ق ل وإل�ان  
)275(ص  .مفاق ا املجان� ذىل اإلسناد هذا قرء ل  الصلت وها يا: يل وحمد فقال حنبل، هن وحمد مجلس يف الحديث ههذا فحدثت: الصلت وه  قال  

  
خطيبا فقال: السالم ذليه فقام اإل�ان، ذن فسأله: السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� إىل وم� رجل قام  - 3  

 هه، تحىل ملن وزينة هه، ائتم ملن وهدى دخله، ملن وسل� وااله، ملن ذزا وجعله هه، جاز من وركانه ذىل ووذز ورده، ملن رشايعه فسهل اإلسالم رشع الذي ل الحمد
 رواه، ملن وحديثا وذاه، ملن وذل� هه، حاج وفلجا ملن هه، خاصم ملن وشاهدا هه، استضاء ملن ون را هه، تكلم ملن هه، وهرهانا تسك ملن وحبال هه، اذتصم ملن وذصمة
 من وم دة صدق، ونجاة ملن اتعظ، ملن وذربة ت سم، ملن وآية ذزم، ملن وهص�ة ملن ذقل، ويقينا فطن، ملن وفه� تدهر، ملن ولبا جرب، ملن هه، وحل� قىض ملن وحك�

صرب. ملن وجنة ف ض، ملن وراحة ت كل، ملن وثقة ارتقب، ملن وزلفى وصلح، ملن هللا  
. الفرسان كريم السبقة، متنافس الحلبة، جامع املض�ر، يس� الغاية، رفيع ح،اهياملص مضئ مرشف املنار، املنهاج، وهلج فه  مأثرته، والحسنى صفته، والهدى سبيله، الحق

فرسانه. واملحسن ن ذدته، والتق ى نقمته، سبقته والنار والجنة حلبته، والقيامة مض�ره، والدنيا غايته، وامل ت حه،اهيوالفقه مص مناره، والصالحات منهاجه، التصديق  
 وتربز للمتق�، الجنة تزلف وهالقيامة القيامة تج ز وهالدنيا الدنيا، تختم وهامل ت امل ت، يرهب وهالفقه الفقه، يعمر وهالصالحات الصالحات، ذىل يستدل فباإل�ان
.للغاوين الجحيم  
 الشه ات، ذن سال الجنة إىل اشتاق من وال. والرتقب والزهادة واالشفاق الش ق: شعب ورهع بلك من والصرب. والجهاد والعدل، واليق�، الصرب،: دذائم ورهع ذىل فاإل�ان

.الخ�ات إىل سارع امل ت ارتقب ومن املصيبات، ذليه هانت الدنيا يف زهد ومن املحرمات، ذن رجع النار من وشفق ومن  
 ومن السنة، ذرف الحكمة تب� ومن الحكمة، تب� الفطنة يف تبرص فمن. امول� وسنة العربة، م ذمة و الحكمة، وتأول الفطنة، تبرصة ذىل: شعب ورهع ذىل واليق�

.امول� يف كان فكأ�ا السنة ذرف  
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 رشايع ذرف الحكم، ومن رشايع ذرف ذلم ومن العلم، جمل فرس فهم فمن. الحلم وروضة الحكم وزهرة العلم، وغمرة الفهم، غامض ذىل: شعب ورهع ذىل والعدل
حميدا. يف الناس وذاش يف ومره يفرط ل حلم ومن يضل، ل الحكم  

 ورغم املنكر ذن نهى املؤمن، ومن ظهر شد هاملعروف ومر فمن .الفاسق� وشنآن امل اطن، يف املنكر، والصدق ذن والنهي هاملعروف، اممر ذىل: شعب ورهع ذىل والجهاد
ودذائه. صفة اإل�ان فهذه. حقا مؤمن فه  تعاىل ل غضب ومن ل، غضب الفاسق� شنئ ذليه، ومن ما قىض امل اطن يف صدق ومن الكافر، ونف  
)278 – 275خ�ا. (ص  الدين هللا ذن فجزاك وورشدت، املؤمن� وم� يا هديت لقد: السائل له فقال  

 
:وآله ذليه هللا هللا صىل رس ل قال :يق ل السالم ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب - 4  

 جليسه يؤبي وون تركه، يستطيع ال با الناس يع� وون نفسه، من ذنه يعمي ما الناس من يبرص ون ذيبا هاملرء وكفى البغي، ذقاها الرش وورسع الرب، ث اها الخ� ورسع إن
)279 و 278 ص. (يعنيه  با  

 
:ذليه� السالم قال محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 5  
ذليه السالم: عيل هن وب طالب ل قال قديد هطن وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل نزل ملا  
ففعل. وصيي يجعلك ون وسألته ففعل، وهينك هيني ون ي اخي وسألته ففعل، وهينك هيني ي ايل ون وجل ذز هللا سألت إ� ذيل يا  

: " تعاىل هللا فأنزل فاقته؟! ذىل هه يستع� كنزا وو ذدوه، ذىل يعضده ملكا سأله هال! رهه سأل محمد م� خ� هال شن يف تر من لصاع وهللا: الق م من رجل فقال
)279. (ص" وكيل شئ كل ذىل وهللا نذير ونت إ�ا ملك معه جاء وو كنز ذليه ونزل يق ل ا ل ال ون صدرك هه وضائق إليك ي حى ما هعض تارك فلعلك  

 

:قال الث�يل حمزة ذن وب  - 6  
وال تأترون،  مهال مهال، إنكم تأمرون: فقال رجل إليه خطبته قام من العمة م ضع إىل صار فل� ،بكة الناس يخطب وه  مروان امللك اهن ذبد حرض من حدثني

 اتباع املجرم� يف الحجة وما المامل�؟ هس�ة نقتدي فكيف هس�تنا اقتدوا: فإن قلتم ممركم؟ طاذة وم ؟وتنه ن وال تنته ن، وتعم ن وال تتعم ن، وفاقتداء هس�تكم
 له تثبت ل من تجب طاذة كيف وم نفسه؟ يغش من غ�ه ينصح فكيف نصحنا، واقبل ا ومرنا قلتم: وطيع ا وإن خ ال، هللا ذباد وجعل ا دوال، هللا مال اتخذوا الذين
 ذدالة.

 ذنها، فزحزح ا اللغات منكم، ه ج ه ووذرف العمات، هصن ف وفصح ه  من فينا فلعل ممن سمعتم ها، العمة واقبل ا وجدت ها، حيث من الحكمة خذوا: قلتم وإن
 ووم النا وهداننا يف وحكمناكم وم رنا، قلدناكم وزمة ما ف هللا واد، كل إىل مستقرهم ذن ونقلتم هم البالد، يف رشدت همالذين  لها ينتدب سبيلها، وخل ا وقفالها، وطلق ا
يغادر  ال يتل ه، ون هد ال وكتاب يعدوه، ال ي م منكم قائل ولكل وتام املحنة، الغاية، وهل غ املدة، الستيفاء  ونفسنا نصرب ونا غ� هس�ة الجبارين، فيها لتس�وا وودياننا
 كانت ما ندري وال هه، آخر ذهدنا بلك وكان ذليه، فقبض املسالح وصحاب هعض إليه فقام: قال ."ينقلب ن منقلب وي ظلم ا الذين وسيعلم"  وحصاها إال كب�ة وال صغ�ة

)281و  280حاله. (ص   
 

:قال السالم ذليهم الحس� ذن وهيه ذيل، هن الحس� هن ذيل ذن - 7  
 وكان. بلك برضها، ففعل وحدا يؤبن وال خربها، ويخفي ،ومرها يكتم ون ذليه هللا صل ات إىل ذيل السالم وصت وذليها وآله ذليه هللا صىل النبي هنت فاطمة مرضت ملا

هه. وصت ك� هذلك استرسار ذىل هللا ذميس رحمها هنت وس�ء بلك ذىل وتعينه ،هنفسه �رضها  
 فل�. م ضع قربها وذفى ودفنها، السالم ذليه املؤمن� وم� بلك فت ىل. قربها ويعفي ويدفنها ليال، ومرها، يت ىل ون السالم ذليه املؤمن� وم� وصت ال فاة حرضتها فل�

فقال: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قرب إىل وجهه وح ل ذىل خديه، دم ذه فأرسل الحزن، هه هاج القرب، تراب من يده نفض  
 ذن هللا رس ل يا لقَّ  اللحاق هك، رسذة هللا لها واملختار هبقعتك الثى يف والبائتة وزائرتك ذينك وحبيبتك وقرة اهنتك من ذليك والسالم مني، هللا رس ل يا ذليك "السالم
 فاضت ون هعد قربك ملح د يف وسدتك فلقدالتعزي،   م ضع هفراقك ب حل الذي والحزن هسنتك يل التأيس يف ون إال تجلدي، النساء سيدة ذن وضعف صربي، صفيتك
راجع ن". إليه ل وإنا إنا: " القب ل ونعم هللا كتاب ويف نعم هنفيس، ومرك وت ليت وغمضتك هيدي، صدري، ذىل نفسك   

 وو قلبي، من الحزن يربح ال فمسهد، لييل ووما فرسمد، حز� وما! هللا رس ل يا والغرباء، الخرضاء وقبح الزهراء، ف� واختلست الرهينة، ووخذت ال ديعة، اسرتجعت لقد
وشك . هللا وإىل هيننا، فرق ما رسذان مهيج، وهم كمد مقيح، مقيم، فيها ونت التي دارك يل هللا يختار  

.الحاكم� خ� وه  هللا ويحكم وستق ل، سبيال هثه إىل تجد ل هصدرها معتلج غليل من فكم الحال، فاستخربها حقها، هضمها وذىل ذيل ومتك هتضافر اهنتك وستنبئك  
 غلبة ول ال ووجمل، و�ن والصرب الصاهرين، هللا وذد با ظن س ء ذن فال وقم وإن ماللة، ذن فال ونرصف فإن قال، وال سئم ال م دع، سالم هللا رس ل يا ذليك سالم

 وتنع قهرا، حقها وتهتضم رسا، تدفن اهنتك هللا فبع� الرزية، جليل ذىل الثكىل إذ ال ومذ لت معك فا، ذنده وللبثت لزاما، قربك ذند املقام لجعلت ذلينا املست ل�
)283 – 281وهركاته. (ص  هللا ورحمة وذليها ذليك هللا وصل ات العزاء وجمل وفيك املشتك، هللا رس ل يا هللا فإىل الذكر، منك ول يخل العهد، يطل ول جهرا، إرثها  

 
:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل السالم قال: قال ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 8  

)283. (ص املؤمن� لذن ب كفارة امل ت                                                         
 

:قال في� زياد هن لكميل قال ذليه هللا املؤمن� صل ات وم� إن: يق ل السالم ذليه� م ىس هن ذيل الرضا ذن - 9  
)283. ( شئت با فاحتط لدينك دينك، وخ ك كميل يا                                                     

 والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما
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 المجلس الرابع والثالثون
: للهجره وأربع�ئة عرشة سنة شعبان من والعرشين السادس السبت يوم مجلس  

 
:السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� قال: قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 1  

)284؟!. (ص يتقبل ما يقل وكيف ،ذمل التق ى مع يقل ال                     
 

:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 2  
 ون ول  كاره، كراهية ترده وال حريص، حرص يس قه ال الرزق فإن فضله، من هللا يؤتكم ل ما ذىل تل م هم وال وجل، ذز هللا هسخط الناس ترض ا وال اليق� من إن

)285و  284امل ت. ( ص  يدركه ك� رزقه مدركه امل ت من يفر ك� رزقه من فر وحدكم  
 

:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 3  
 كنت ل وإن وردنا إياك لسنا: وجل ذز هللا ذند من النداء فيأت السالم، ذليه داود النبي فيق م ورضه؟ يف هللا خليفة وين: العرش هطنان من مناد نادى القيامة إبا كان ي م

ذيل هن وب  هذا الخالئق معرش يا: وجل ذز هللا قبل من النداء فيأت السالم، ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� فيق م ورضه؟ يف هللا خليفة وين: ثانية ينادي ثم خليفة،
الجنان. العىل من الدرجات إىل وليتبعه هن ره، ليستضئ الي م هذا يف هحبله الدنيا فليتعلق دار يف هحبله تعلق فمن ذباده، ذىل وحجته ورضه يف هللا خليفة طالب   

 هه، يذهب و شاء إىل حيث فليتبعه الدنيا دار يف هإمام ائتم من وال: جالله جل هللا ذند من النداء ثم يأت الجنة، إىل فيتبع نه الدنيا يف هحبله تعلق ا قد وناس فيق م: قال
 وذ�لهم هللا يريهم كذلك منا تربووا ك� فنتربو منهم كرة لنا ون ل  اتبع ا الذين وقال*  امسباب ههم وتقطعت ورووا العذاب اتبع ا الذين من اتبع ا الذين يتربو"  فحينئذ
)285(ص  .النار" هخارج� من هم وما ذليهم حرسات  

 
قال: ثم ه جهه الناس ذىل وقبل إب البرصة منرب ذىل ذندنا يخطب اهن ذباس هينا: قال ذن وهيه ال ارث، ذبد هن ي نس حدثني  - 4  

 وال هللا، ويل ذال هللا، وال فرائض من سهم ذال ما هللا جعلها حيث وال الية ال راثة وجعلتم هللا من وخر ووخرتم هللا قدم من قدمتم ل  وهللا وم دينها يف املتح�ة اممة ويتها
)286. (ص "ينقلب ن منقلب وي ظلم ا الذين وسيعلم" ويديكم قدمت بافيه  فرطتم ما وهال فذوق ا هللا، حكم يف اثنان اختلف  

 
:يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد وبذن   - 5  
 اممر بلك يف وتيا� ثم كث�ة وح اال مكثا ثم هينه� فقضيت رجالن إيل اختصم ل : يق ل السالم ذليه ذيل وكان: قال. السنة يف وصال له وجدت إال قضاء رويت ذليا قىض ما

)287و  286. (ص وهدا يزول وال يح ل ال القضاء من واحدا قضاء هينه� لقضيت  
 

:يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 6  
ومه،  ونا نعم،: قالت وم؟ لهذا هل: روسه ذند فقال المروة مرارا، لسانه فاذتقل: قال هللا، إال إله ال: قل: له فقال ،وفاته شاها ذند حرض ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل إن

ذنه. هرضاك هللا رس ل يا ذنه هللا قالت ريض ذنه، وريض: لها قال. حجج ست منذ كلمته ما نعم،: قالت ؟ذليهقال: وفساخطة ونت   
 نت الثياب، املنمر، وسخ قبيح ال جه، وس د رجال ورى: قال ترى؟ ما: وآله ذليه هللا صىل النبي فقال له فقالها، هللا، إال إله ال: قل: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل له فقال
:قل: وآله ذليه هللا صىل له النبي فقال هكممي، ووخذ الساذة، وليني قد ، الريح  

 مابا وسلم ونمر وآله ذليه هللا صىل النبي له فقال الشاب، فقالها "الرحيم الغف ر ونت إنك الكث�، ذني واذف اليس�، مني اقبل الكث�، ذن ويعف  اليس�، يقبل من يا" 
 لست ورى: قال ترى؟ ما: له فقال فأذاد، وذد،: له فقال. ذني ت ىل قد وورى امس د وليني، قد الثياب، حسن الريح، طيب ال جه، حسن الل ن، ضيوهرجال  ورى: قال ترى؟

)288و  287الحال. (ص  تلك ذىل طفي ثم وليني، قد ضيهام  وورى امس د،  
 

:يل قال"  والفتح هللا نرص جاء إبا: " وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي ذىل نزلت السالم قال: ملا ذليه جده ذن ،ذن وهيه ذيل، هن ذمر هن محمد ذن - 7  
ت اها. كان إنه واستغفره هحمد رهك فسبح وف اجا هللا دين يف يدخل ن الناس رويت فإبا ،والفتح هللا نرص قد جاء ذيل إنه يا  
: قال الجهاد؟ ذلينا فيها كتب التي الفتنة وما هللا رس ل يا: فقلت معي، املرشك� جهاد ذليهم ك� كتب هعدي من الفتنة يف الجهاد املؤمن� ذىل كتب قد هللا إن ذيل يا

 وونك هللا إال إله ال ون: يشهدون وهم هللا رس ل يا نقاتلهم فعالم: فقلت. ديني يف وطاذن ن لسنتي مخالف ن وهم هللا رس ل وإ� هللا، إال إله ال ون يشهدون ق م فتنة
 يل، يعجلها ون تعاىل هللا فسل الشهادة، وذدتني كنت إنك هللا رس ل يا: فقلت: قال. ذرتت دماء واستحاللهم ممري، وفراقهم دينهم، يف إحداثهم ذىل: فقال هللا؟ رس ل
 صرب، ب طن فليس هينت ما يل هينت إبا وما هللا رس ل يا: فقلت ولحيتي؟ رويس إىل ووومي هذا من هذه خضبت إبا صربك فكيف الشهادة، وذدتك كنت قد وجل،: فقال

.ومتي مخاصم فإنك للخص مة، فأذد وجل،: فقال وشكر، هرشى م طن ولكنه  
.الشيطان من والضالل هللا، من الهدى فإن فخاصمهم، الضالل إىل الهدى ذن ذدل ا قد ق ما رويت إبا: قال الفلج، ورشد� هللا رس ل يا: قلت  

. هالهدية والسحت هالزكاة، والبخس هالنبيذ، الخمر واستحل ا هالشبهات، ووخذوا القرآن، تأول ا قد هق م وكأنك: والروي اله ى دون هللا ومر اتباع ه  الهدى إن ذيل يا
فتنة؟ وهل وم ردة وهل وهم بلك، فعل ا إبا هم ف� هللا رس ل يا: قلت  
غ�نا؟ من وم منا العدل هللا رس ل يا: فقلت العدل، يدركهم ون إىل فيها يعمه ن فتنة، وهل هم: قال  

الفتنة، القل ب هعد ه� هللا يؤلف وهنا الرشك، هعد القل ب ه� هللا ولف وهنا يختم، وهنا هللا، يفتح هنا منا، هل: فقال  
)290 – 288( ص  .فضله من لنا وهب ما ذىل ل الحمد: فقلت  

 

يق ل: السالم ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 8  
 فيمكث ن. ونفاسهم، ويشتد شديدا ذرقا يعرق ا حتى املحرش طريق ذىل في قف ن ذراة حفاة، واآلخرين امول� من واحد صعيد يف الناس هللا جمع القيامة ي م كان إبا

. هاسمه فسم كال، وسمعت قد: فيق ل الناس: قال اممي؟ النبي وين: العرش تلقاء من مناد ينادي ثم: قال  "همسا إال تسمع فال]: " تعاىل[ ق له وبلك هللا، شاء ما هذلك
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 ويلة ه� ما ط له ح ض إىل حتى ينتهي الناس كلهم وما فيقف وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فيق م: قال هللا؟ ذبد هن الرحمة محمد نبي وين: فينادي: قال
فيمرون. للناس يؤبن ثم معه، فيقف الناس، ومام فيق م هصاحبكم، ينادي ثم ذليه، فيقف وصنعاء،  

شيعة  رب يا: وقال هك البيت وهل محبينا من ذنه يرصف من وسلم وآله ذليه هللا هللا صىل رس ل روى فإبا مرصوف، وه� ي مئذ وارد فب�: السالم ذليه جعفر وه  قال
 تلقاء قد رصف ا وراهم ،ذيل هن وب طالب  وخي شيعة من مناس وهك ال وكيف: محمد؟ قال يا يبكيك ما: له فيق ل ملكا إليه هللا فيبعث: قال. ذيل شيعة رب ذيل، يا

 بريتك، من يت ل ن وبن كان ا هك وولحقتهم بن ههم، ذن لك وصفحت لك، وهبتهم قد إ� محمد وجل: يا ذز هللا فيق ل: قال! ح يض؟ ورود من ومنع ا النار، وصحاب
هذلك. ووكرمتك فيهم، شفاذتك وقبلت ح ضك، وووردتهم زمرتك، يف وجعلتهم  

 كان إال يت النا ويحبنا كان ي مئذ وحد يبقى فال بلك، رووا إبا محمداه يا ينادون ي مئذ وهاكية هاك من فكم: السالم ذليهم الحس� هن ذيل هن محمد جعفر وه  قال ثم
)291و  290(ص  .ح ضنا وورد ومعنا حزهنا يف  

 

:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وبهن دراج،  جميل ذن  - 9  
الجنان. ودخ ل الن�ان، ذن وتزحزح للشيطان، مرغمة ويف بلك ح ائجهم، يف والسعي هاإلخ ان، الرب امذ�ل صالح ومن ،سمحاؤكم، ورشاركم هخالؤكم خياركم  

قال: ؟ابوصح غرر من: قلت وصحاهك، غرر الحديث ههذا وخرب جميل يا  
 خصاصة ههم كان ونفسهم ول  ذىل ويؤثرون": فقال القليل صاحب هللا مدح وقد بلك، ذليه الكث� يه ن صاحب إن وما: قال ثم. واليرس العرس يف هاإلخ ان البارون هم

)291املفلح ن". (ص  هم فأولئك نفسه شح ي ق ومن  

وآله وسلم تسليماوحسبنا اهللا ونعم الوكيل، وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي    
 المجلس الخامس والثالثون

للهجره: وأربع�ئة عرش سنة رمضان شهر من خلون ليال لثالث السبت يوم مجلس  
 

:فقال"  البالغة الحجة فلله: " تعاىل ق له ذن ئلسُ  السالم وقد ذليه� محمد هن جعفر ذن - 1  
 فتلك فيخصمه، ؟ تعلمت وفال: له قال جاهال، كنت: قال و إن ذلمت؟ با ذملت وفال: له قال نعم، :قال فإن ذاملا؟ وكنت: للعبد تعاىل هللا القيامة قال ي م كان إبا 

)292(ص  خلقه. ذىل وجل ل ذز البالغة الحجة  
  
:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 2  

)293و  292(ص  .تركه مثل تضييعا له تجد لن فإنك العلم، طلب يف لك نصيبا وساذاتك ولياليك ويامك يف اجعل هني يا: له قال ون اهنه لق�ن وذظ في� كان  
 

وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل إن هللا رس ل خليفة يا: فقال رجل فأتاه هكر وب جالسا ذند كنت: قال جنادة هن حبيش ذن  - 3  
 وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ون يذكر هذا إن الحسن وها يا: هكر فقال وه  السالم، ذليه ذيل فجاء ذليا، يل ادذ ا: هكر وه  فقال تر، من حثيات ثالث يحث  يل ون وذد�
هللا  رس ل صدق: هكر وه  فقال ترة، ست� حثية كل يف ف جدوا ذدوها،: هكر وه  فقال تر، من حثيات ثالث له فحثى له، فأحثها تر، من حثيات له ثالث يحث  ون وذده
)293. (ص س اء العدل يف ذيل وكف كفي هكر وها يايق ل:  املدينة إىل مكة من خارج ن ونحن الهجرة ليلة سمعته ،موسل وآله ذليه هللا صىل  

 
:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 4  

لهم ما وصيتي، فيه ونس ا ذهدي فيه ضيع ا ومتي من وق اما هللا لعن ودمه دمي، لحمي، لحمه فإن ذليا وحب ا الناس معارش  
)294و  293خالق. ( ص  من هللا ذند  

 
 رس ل يا الك ثر ه  ما :السالم ذليه ذيل هن وب طالب  له قال "الك ثر وذطيناك إنا"  وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ذىل نزل ملا: قال العباس هللا اهن ذبد ذن  - 5

:قال هللا رس ل يا لنا فأنعته رشيف، النهر هذا إن: السالم ذليه ذيل قال هه، هللا وكرمني نهر: قال هللا؟  
 واملرجان، حشيشه والياق ت الزهرجد حصاؤه الزهد، من وول� العسل، من اللب، ووحىل من هياضا وشد ماؤه ،وجل ذز هللا ذرش تحت يجري نهر الك ثر ذيل، يانعم 

وجل. ذز هللا ذرش تحت ق اذده امبفر، املسك تراهه الزذفران،  
)294هعدي. (ص  من وملحبيك ولك يل النهر هذا ذيل إن يا: السالم وقال ذليه املؤمن� وم� جنب ذىل يده وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل رضب ثم  

 
:قال السالم جدي ذليه� ذن ،وب حدثني :يق ل السالم ذليه� ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 6  
 وم� فقرهه قديد له بنزل يقال نزل وقد الطائ خليفة هن هللا ذبد لقيه منها ارتحل فل� ،هالبرصة نزل الرهذة الناكث� إىل املدينة من السالم ذليه املؤمن� وم� ت جه ملا

:هللا ذبد له فقال السالم، ذليه املؤمن�  
 نح رهم، يف كيدهم هللا فرد وقاتل ه، وناهذوه السالم ذليه محمدا وهللا كره ا فقد هه، رسوا وو ق م بلك كره م ضعه، يف ووضعه وهله، إىل الحق الذي رد ل الحمد
 له وكان جنبه إىل ووجلسه السالم ذليه املؤمن� وم� هه فرحب وآله وسلم. ذليه هللا صىل لرس ل حفما م طن كل يف معك لنجاهدن ووهللا ذليهم، دائرة الس ء وجعل

 املؤمن� وم� له بلك فقال ذىل مساذدا وجد إن خالفه ذليك آمن وال هه، وثق ونا ما وهللا: فقال امشعري، م ىس ذن وب سأله ون إىل الناس ذن يسائله ووخذ حبيبا ووليا
 فيه امشرت فسألني ذزله وردت الناس ولقد ذىل هاإلمرة وسلط ه وول ه م دته، ذىل است ل ا تقدم � كان الذين ولقد ناصحا، وال مؤتنا ذندي كان ما وهللا: السالم ذليه

  هعد. من رصفه وتحملت ذىل له، مني كره ذىل فأقررته وقره ون
الخيل  فذهبت ؟]الس اد[ هذا ما ونمروا: السالم ذليه املؤمن� وم� فقال جبال طي، قبل من كب� س اد وقبل إب ونح ه هذا يف الطائ خليفة هن هللا ذبد مع فه : قال

.ذدوك معك إىل النف ر يريد من ومنهم وكرامته، ههداياه جاءك من فمنهم واإلهل والخيل، الغنم تس ق جاءتك قد طي هذه: فقيل رجعت، ون تلبث فلم تركض  
  ."ذمي� وجرا القاذدين املجاهدين ذىل هللا وفضل"  خ�ا، طيا هللا جزى: السالم ذليه املؤمن� وم� فقال
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 خطيبهم، من وهلغ هعيني خطيبا] رويت ما[ وهللا فأقروا، وتكلم ا هيئتهم، وحسن ج�ذتهم من ما رويت وهللا فرس�: خليفة هن هللا ذبد قال ذليه، سلم ا إليه انته ا فل�
 وقاتلت ذهده، ووديت الزكاة ذىل وسلم، وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ذهد ذىل وسلمت كنت فإ� هعد وما: ثم قال ذليه ووثنى هللا فحمد الطائ حاتم هن ذدي وقام
 لننرصك فأتيناك ظامل�، ذليك هيعتك، وخالف ا نكث ا مكة وهل من رجاال ون هلغنا وقد واتقى، وحسن من هللا ث اب وذىل هللا، ذند ما هذلك وردت هعده، من الردة وهل

:يق ل ونشأ ثم با وحببت، فمرنا يديك، ه� فنحن هالحق،  
فستنرص جئتنا هحق وونت          باكم قبل من هللا نرصنا ونحن  

وجدر الناس سائر من هه وونت         هأرسنا طرا الناس دون سنكفيك  
 البحرتي ذبيد هن سعيد وقام. املسلم� نرص ون يتم املرتدين، وقاتلتم طائع�، وسلمتم فقد خ�ا، ووهله اإلسالم ذن حي من هللا جزاكم: السالم ذليه املؤمن� وم� فقال
 ذليه، شق بلك تكلف فإن هلسانه، نفسه يف يجده ما يب� ون يقدر ال من ومنهم قلبه، يف ذ� هلسانه يعرب ون يقدر من الناس من إن املؤمن� وم� يا: فقال هحرت هني من
 فإ� ونا وما. الت فيق ويل وهللا لك، �وه ون ذىل مجهدن وهللا ولكن هلسا�، إليك وؤديه ون وقدر نفيس يف ما كل ما وهللا وإ� والربم، الهم هه هرح قلبه يف ذ� سكت وإن

 اإلسالم يف لفضيلتك زمانك، وهل من الي م محد وال قبلك، كان ملن وراه وكن ل ما الحق من لك وورى م طن، كل يف امذداء معك ومقاتل والعالنية، الرس يف لك ناصح
.يديك ه� وم ت وو تمفر حتى وهدا وفارقك ولن الرس ل، من وقراهتك  

 كالم غ� حفمت ف� منهم، نفر وتكلم  .الجنة ويثيبك العافية، يرزقك ون هللا ونسأل لنا، ضم�ك يجن ما لسانك ودى فقد هللا، يرحمك: السالم ذليه املؤمن� وم� له فقال
)298 – 295( ص  .رجل وثالثائة ولف يف فنزلها قار، با نزل حتى رجل منهم ست�ئة فأتبعه: السالم ذليه املؤمن� وم� ارتحل ثم الرجل� هذين  

 
:وجل ذز هللا ق ل ذن وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا سألت رس ل: قال ذباس اهن ذن  - 7  
:فقال ،" النعيم جنات يف*  املقره ن وولئك*  الساهق ن الساهق ن"   

)298ص لهم. ( هكرامته تعاىل هللا إىل املقره ن الجنة، إىل الساهق ن وشيعته هم ذيل باك: جربئيل يل قال  
 

:السالم ذليه فقال رحي�"؟ غف را هللا وكان حسنات سيئاتهم هللا يبدل فأولئك: " وجل ذز هللا ق ل ذن السالم ذليه� ذيل هن محمد جعفر وها لئسُ   - 8  
 وقر إبا حتى بن هه الناس، فيعرفه من وحدا حساهه ذىل يطلع ال حساهه، يت ىل الذي ه  تعاىل هللا ، فيك نالحساب ب قف يقام حتى القيامة ي م املذنب هاملؤمن يؤت

 فهذا الجنة، إىل وجل هه ذز هللا يأمر ثم! سيئة واحدة؟ العبد لهذا كان وما: حينئذ الناس فيق ل للناس، ووظهروها هدل ها حسنات،: للكتبة وجل ذز هللا قال هسيئاته
)299و  298(ص  .خاصة شيعتنا من املذنب� يف وهي اآلية، تأويل  

 

:يق ل السالم ذليه� الحس� هن ذيل وه  كان: قال السالم ذليه� ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 9  
 ذند قبيح كل من واستحيى الناس، مع لسانه وصدق للناس، نفسه ذىل جعل با ل وىف من: راض ذنه وه  رهه بن هه،ولقي ذنه ومحصت ،إ�انه كمل فيه كن من ورهع

)299. (ص وهله مع خلقه وحسن الناس، وذند هللا  
 

 الحسن هن الحسن هن هللا ذبد هن محمد هن هللا ذبد يق ل هامل لتان خان يف وجد ونه املنص ر جعفر وه  إىل ذمر هن حفص هن ذيل قال: كتب اللهبي قبيصة ذن - 10
الدم: انقلب وقد امل ضع هذا إىل انتهيت ملا قلت السالم ذليه� ذيل هن وب طالب  هن  

  املتكدر املنهل صداها وطال     ظ�ه ف�وي يصف  مرشب ذىس
  سينرص املستضام وهاملستذل    ستكتىس العاريات هالجن ب ذىس
فيجرب الكس� للعمم س�تاح     هلطفه الكس� العمم جاهر ذىس  
ربـويك لـيج ما هـذلي  نـيه     هـإن بدـالع أسـيي ال ون هللا ذىس  

العرزمي هكر مب الت�ر محمد هن الحس� الطيب وه  وونشد�: الشيخ قال  
مضارهه لكلت التق ى كلف ول       لغشمه جليدا يدذى ذاجزا ورى  
ذاهبهـم وذجزته ما التقى  الـول          هـلعفاف زاــذاج يسمى اـوذف  

هـــووقاره هــــــإخ ان يس ده            رهــــوم يف له مصن ذا ووحمق  
  م اهبه تعد جزل لـــــناه وال           تقى وال امم ر يف حزم غ� ذىل

هـــــــيغالب والبا يحارهه فالبا                  وهسطه اإلله قبض ولكنه  
)300و  299( ص           هــــــومآره وخالقه كملت فقد            ذقله للمرء الرحمن وكمل إبا                                                                

           

:فقال السالم ذليه جعفر وه  السالم يق ل جمعنا ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد وها سمعت - 11  
  )301و  300(ص  تجيب ه. فال نفعه لكم من وكث ذليكم رضره ومر إىل ق مكم هعض دذاكم وإن ذىل الن ائب، واصربوا ،للحق ق والتعرض إياكم هني يا

 وصلى اهللا عليه سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين
المجلس السادس والثالثون   

للهجره: وأربع�ئة عرشة سنة رمضان شهر من العارش السبت يوم مجلس  
 

وآله: ذليه هللا صىل هللا رس ل قال - 1  
 ذليه هللا صىل حرم يردد فقد حرمها فمن شهر، ولف من خ� ليلة وفيه الشياط�، فيه ويصفد الجنان وه اب فيه تفتح هللا صيامه، افرتض مبارك شهر رمضان شهر هذا
)301(ص  .مرات ثالث بلك وسلم وآله  

 

:يق ل السالم ذليه� محمد هن جعفر ذن – 2  
)301هالحجارة. (ص  انترص ك� هكم هللا لينترصن هه يحلف ، والذيهكم ثم الرخاء يبدو وهنا هكم، ثم البالء يبدو هنا  
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يق ل: ونشأ ثم يغط، غنم وال يئط، هع� لنا وما وتيناك لقد هللا رس ل فقال وهللا يا: وسلم وآله ذليه ذليه هللا صىل النبي إىل ابوذر  جاء  - 3  
  امزل من لقينا اـــمم لرتحمنا             كلها ةـــــالربي خ� يا وتيناك
الطفل ذن الصبي وم شغلت وقد         لبانها يدمى والعذراء وتيناك  
يحيل وما �ر ما ضعفا الج ع من        استكانة الفتى هكفيه وولقى  

  الفسل والعلهز العامي الحنمل س ى     ذندنا الناس يأكل م� شئ وال
لــــالرس إىل إال الناس فرار ووين         رارناـــــــف إليك إال لنا وليس  
 م� ذليه، وكان ووثنى هللا فحمد املنرب، صعد حتى رداءه يجر قام ثم شديدا، املطر وقحطا قلة يشك  رابامذ هذا إن: مصحاهه وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقال
:قال ون رهه حمد  

 مريعا، مريئا، مغيثا، غيثا اسقنا اللهم": الس�ء وقال إىل يديه ورفع"  ال ريد حبل من إلينا وقرب دانيا، قريبا امرض و يف ذاليا، فكان الس�ء يف ذال الذي ل الحمد" 
 كاإلكليل هاملدينة السحاب وحدق حتى نحره إىل يديه رد ف� م تها" امرض هعد هه وتحيى الزرع، هه الرضع،وتنبت هه تأل ضائر، غ� نافعا رائث غ� ذاجال طبقا، غدقا،

السحاب  فانجاب"  ذلينا وال ح الينا اللهم: " وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقال الغرق، الغرق: هللا رس ل يا يضج ن البطاح وهل وجاء هأردافها، الس�ء والتقت
هللا: رس ل وردت يا ذىس: فقال الخطاب هن ذمر ق له؟فقام ينشدنا من ذيناه، كان حيا لقرت ل  طالب وه  در ل:وقال وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فضحك الس�ء، ذن  
محمد من بمة وووىف وهر     رحلها ف ق ناقة من حملت وما  

 رس ل يا وردت كأنك: فقال السالم ذليه ذيل هن وب طالب  فقام ثاهت، اهن حسان ق ل من هل طالب، وه  ق ل من هذا ليس: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقال
:ق له هللا  

  لألرامل ذصمة اليتامى رهيع     ه جهه الغ�م يستسقى ضيوهو 
وف اضل نعمة يف ذنده فهم       مـهاش آل من الهالك هه يل ب  

  لــــــونقات دونه �اصع وملا       محمدا نبزي هللا وهيت كذهتم
والحالئل وهنائنا ذن لــونذه      هـــــح ل نرصع حتى ونسلمه  

فقال: كنانة هني من رجل فقام وجل،: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقال  
املطر النبي ه جه سقينا         شكر ممن والحمد الحمد لك  
البرص إليه منه ووشخص          ةـــــــدذ خالقه هللا اــــدذ  
املطر وتانا حتى وورسع             رداءــــال كقلب إال يك ول  

مرض ذليا هللا هه وغاث             البعاق وجم العزائل دفاق  

غزر رواء با طالب وه              هــــــذم هـــقال ك� فكان  

الخرب وباك العيان فهذا          الغ�م صي ب يسقي هللا هه  

)305 – 301الجنة. (ص  يف هيتا قلته هيت هكل كنا� يا هللا ه وك: وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقال  

 

 هن هللا ذبيد مكة ذىل وكان السالم، ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� شيعة طلب يف الحجاز إىل ورطاة هن هرس ونفذ سفيان وبهن  ملعاوية اممر است ثق ملا  - 4

 كأنه� بؤاهتان وله� ، فيه كانا الذي امل ضع من فأخرجه� ووخذه� ف جده� ذنه� فبحث صبي�، ولدين له ون فأخرب ذليه، فلم يقدر فطلبه املطلب، ذبد هن العباس

تق ل: ونشأت ثم تخرج، نفسها فكادت الخرب، ومه� وهلغ فأمر هذهحه�، درتان،  

  الصدف ذنه� تشمى كالدرت�        ه� اللذين هنيي وحس من ها

مختطف الي م فقلبي وذيني سمعي        ه� اللذين هنيي وحس من ها  

  اقرتف ا الذي اإلفك ومن ق لهم من     زذم ا ما صدقت وما هرسا نبئت

والرسف الملم وكذاك مشح بة    مرهفة طفيل ودجي ذىل وضحت  

السلف مىض إب فاتا صبي� ذىل           مفجعة ذربى والهة دل من  

 فقال ؟ فمه ونا قاتله� نعم،: هرس فقال الصبي�؟ قاتل الشيخ وتعرف: هللا لعبيد معاوية فقال ،معاوية ذند ورطاة هن وهرس هعد من العباس هن هللا ذبيد اجتمع ثم: قال

 تعطيه اهنيه، قتلت قد رجل إىل تعمد! ما وحمقك شيخ، من لك وف: وقال وانتهره معاوية فزهره سيفه إىل هيده سيفي ووومأ فهاك: هرس قال! سيفا يل ون ل : هللا ذبيد

)307 – 305هه. (ص  وثني ثم هك كنت وهدو وهللا هل: هللا ذبيد فقال. ب وثنى هك لبدو إليه دفعته ل  وهللا! هاشم وكباد هني تعرف ال كأنك سيفك؟  

 

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قرو إب جنبه إىل جالس السالم ذليه وذيل وآله ذليه هللا النبي صىل ذند جالس� الخطاب هن وذمر ونا كنت: قال حص� هن ذمران ذن - 5  

 النبي له فقال العصف ر، انتفاضة السالم ذليه ذيل فانتفض: قال " ما تذكرون قليال هللا مع وإله امرض خلفاء ويجعلكم الس ء ويكشف دذاه إبا املضطر يجيب ومن" 

 وال مؤمن، إال يحبك ال ف هللا تجزع ال: وآله ذليه هللا صىل النبي له امرض!. فقال خلفاء يجعلنا إنه يق ل وهللا وجزع ال يل ما: فقال تجزع؟ شأنك وآله ما هللا ذليه صىل

)308و  307إال منافق. (ص  يبغضك  

 

يق ل: السالم ذليه� محمد هن جعفر ذن  - 6  
)308(ص .وآله ذليه هللا صىل نبيه ومة من هللا خ�ة وشيعتنا ،خلقه من هللا خ�ة نحن                        
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:يق ل السالم ذليه� هن ذيل محمد جعفر ذن وب  - 7  
)309و  308(ص  .هللا آيات من شئ هجح د دان ملن دين وال هللا، ذىل هفرية هاطل دان ملن دين وال ،هللا ذىص من هطاذة دان ملن دين ال  

 
هن  ذيل وب حدثني: قال ذيل هن محمد وب حدثني: قال محمد هن جعفر وب قال: حدثني جعفر هن م ىس وب حدثني: قال السالم ذليه� م ىس هن ذيل الرضا ذن  - 8

ذليه السالم: املؤمن� وم� قال: قال السالم ذليهم ذيل هن الحس� وب حدثني: قال الحس�  
.االدني طلب وترك اممل مهغض إليه ورسذته وجله العبد روى ل   

املقدس: هبيت تعاىل هللا منقطعا إىل كان شيخ ونشد�  
نــــويحص دائبا ويبني يشيد        ساذة كل يف للم ت ومنتمر  

ي قن ليس من وفعال ووفعاله        نـم ق حقيقة تبل ه ح� له  
نـــيتيق ما لـــــك يف بذهبه        ذلمه وكالجهل وإنكار ذيان  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين
والثالثون السابع المجلس  

للهجره: عرش وأربع�ئةمجلس يوم السبت السابع عرش من شهر رمضان سنة   

 
:قال السالم ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب - 1  
 يف ويتفكرون جن ههم وذىل وقع دا قياما هللا يذكرون الذين: " تعاىل يق ل هللا إن مضطجعا، وو جالسا وو كان قائا وجل ذز هللا بكر يف كان ما صالة يف املؤمن يزال ال

)310(ص  ." النار ذذاب فقنا سبحانك هاطال هذا خلقت ما رهنا وامرض خلق الس�وات  
 

:قال السالم ذليه� م ىس هن ذيل الرضا الحسن ذن وب - 2  
)311و  310امل ايش. (ص  ماتت حبست الزكاة وإبا الدولة، هانت السلطان جار وإبا ،املطر حبس كذب ال الة إبا  

 
 وال وهرشك؟ وال :السالم ذليه عيل هن وب طالب ل وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال هللا امنصاري ذبد هن جاهر ذن السالم، ذليه� ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 3

:قال هللا، رس ل يا هىل: قال ومنحك؟  
 آهائهم هأس�ء يدذ ن فإنهم شيعتك إال هأمهاتهمالناس  دذي القيامة ي م كان فإبا شيعتنا، منها فخلق فضلة منها ففضلت ،طينة واحدة من وونت ونا خلقت فإنني
)311م لدهم. (ص  لطيب  

 

:يق ل السالم ذليه� الباقر ذيل هن جعفر محمد ذن وب  - 4  

)312و  311(ص  .هعذاههم املنفرد ونت يعادونا لك فكن وإ�ا لهم، الهدى سبب ونا تعلم إنك اللهم ذادانا، من هللا لعننا، وهلك من هللا لعن ،منا تربو ممن هللا هرئ  

:قال السالم جده ذليهم ذن ،ذن وهيه محمد، هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 5  
 فاستأبن امللك املطلب إىل ذبد فجاء هاشم، هن املطلب لعبد رسحا ووخذوا ذليها فأغاروا ترسذت الحبشة ،البيت لهدم مكة الحبشة ملك الصباح هن وهرهة قصد ملا

 مثل آهائك يف كان هل: امللك له فقال. وج�له وهيئته حسنه فراقه وجهه، يف ينمر وجعل السالم وهرهة فرد ذليه، له فسلم رسير ذىل ديباج قبة يف وه  له فأبن ذليه،
 ون تك ن لك ويحق ورشفا، فخرا املل ك فقتم لقد: وهرهة له فقال والج�ل والبهاء، الن ر هذا لهم كان آهائ كل امللك، ويها نعم: قال والج�ل؟ وراه لك الذي الن ر هذا
 مل ك هه يباهي امللك والج هر، وكان الدر هأن اع مرصعان ناهان له الخلق ذميم ضيوه فيال امذمم وكان فيله لسائس وقال رسيره، ذىل معه وجلسه ثم. ق مك سيد

وجه قاهل فح� حسنة، زينة هكل وقد زين سائسه، هه فجاء هه، وتيني: امرض  
املطلب. ذبد ذىل فسلم هالعرهية، لسانه هللا ووطلق يسجد مللكه، يك ول له سجد املطلب ذبد  
 وج�لك هيئتك من ورويت وفضلك، وكرمك سخاؤك هلغني فقد جئت؟ فيم: املطلب لعبد قال ثم مكانه، الفيل إىل ردوا: فقال سحرا، وظنه له، ارتاع بلك امللك روى فل�

 فمرهم هه، فذهب ا يل رسح ذىل غدوا وصحاهك إن: املطلب له ذبد فقال مكة ذن الرج ع يف يسأله ونه يرى وه  شئت ما حاجتك، فسلني يف ونمر ون يقتيض ما وجاللك
ذيل. هرده  
 هها تتميزون ومكرمتكم التي ق مك ورشف رشفك لهدم جئت قد وونا رسحك يف تسألني ذيني، جئتني من سقطت لقد: املطلب لعبد وقال بلك من الحبيش فتغيظ: قال
 قصدت الذي البيت هرب لست: املطلب ذبد له فقال رسحك؟!. يف وسألتني بلك يف مسألتي فرتكت امرض، صقع يف كل من إليه يحج الذي البيت وه  جيل، كل من

 رسحه، وازحف ا ذليه ردوا: امللك فقال. منهم هه وووىل كلهم، الخلق من له ه  ومنع رب وللبيت رهه، ونا في� وسألك فجئت وصحاهك، وخذه الذي رب رسحي وونا لهدمه،
 الحرم دخ ل ذىل إبا حمل ه فكان ا البيت، لهدم الجيش مع امذمم هالفيل امللك ووتبعه مكة، وانرصف إىل رسحه املطلب ذبد فأخذ حجرا، حجرا ونقض ه البيت إىل

 وريد، هذا ليس: فقال طالب، أبه فجاؤوا يل اهني، ادذ ا وريد، هذا ليس: فقال هالعباس، فجاؤوا اهني، يل ادذ ا: املطلب لغل�نه ذبد فقال. مهروال رجع ترك ه وإبا وناخ،
 يجئ شئ وي فانمر البحر ناحية هبرصك ثم ارضب قبيس، وها تصعد حتى هني يا ابهب: قال إليه وقبل فل� وآله ذليه هللا صىل النبي وه هللا  هعبد فجاؤوا اهني، يل ادذ ا

هه. وخرب� هناك من  
 واملروة، الصفا إىل إىل صار ثم سبعا، هه فطاف البيت، إىل صار ثم قبيس، وب ذىل فسقط السيل والليل مثل لاهيوه ط� جاء ون لبث ف� قبيس، وها هللا ذبد فصعد: قال

 ذسكر نح  وخذت قد هي فإبا فنمرها هه، فأخرب� هعد هؤالء ومر من يك ن ما هني يا ونمر: فقال الخرب، فأخربه هيوهإىل  ذنه هللا ريض هللا ذبد فجاء سبعا، هه� فطاف
الخشب  ومثال وهم العسكر فأت ا: قال. غنائكم فخذوا العسكر إىل مكة اخرج ا وهل يا: يق ل وه ] هللا رحمه[ املطلب ذبد فخرج هذلك، املطلب فأخرب ذبد الحبشة،
 ال قت بلك ير قبل ول الط� انرصف جميعهم ذىل وت ا فل� الق م، من واحدا منها حصاة يقتل هكل ويديه، منقاره يف وحجار ثالثة معه] و[ إال الط� من وليس النجرة،

:وقال هأستاره فتعلق البيت إىل املطلب ذبد جاء هأجمعهم الق م هلك فل�. هعده وال  
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  مكركس كأنه حبسته     املغمس هذي الفيل حاهس يا
امنفس     فيه تزهق محبس يف                         

الحبشة: من وجزذهم قريش فرار يف يق ل وه  وانرصف  
ونيسا روى ال فردا فملت          خميسا روت إب قريش طارت  

نفيسا ماجدا يل اــوخ إال          حسيسا مــــنهـم ســوح وال  
)315 – 312( ص                                             رئيس  وهله يف مس دا                           

 

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 6  
 اإل�ان ذن ضال كل مجالسة: قال امل ت؟ مجالسة هللا وما رس ل يا: له فقيل امل ت، ومجالسة هرويهن، وامخذ منهن، هالنساء، واالست�ع الخل ة: للقل ب مفسدة ورهع

)315امحكام. ( ص  يف وجائر  
 

 دينا له اليرس وها يتقاىض جاء ونه املنذر ذبد هن لباهة ذن وب السالم، ذليهم هن ذيل محمد ذن وهيه محمد، هن جعفر ذن وهيه محمد، هن جعفر هن محمد ذن  - 7
: قال هللا؟: قال لباهة، وها العرس يا: قال هذا؟ ذىل حملك ما: فقال:] قال[ إليه، فخرج إيل، اليرس اخرج وها يا: لباهة وه  فصاح هنا، ه  ليس: له ق ل ا: يق ل فسمعه ذليه،

يق ل: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل سمعت: لباهة وه  قال هللا،  
)316و  315( ص  .املعرس فليدع وو له غر�ا فلينمر: هللا، قال رس ل يا بلك نحب كلنا: قلنا ؟جهنم ف ر من يستمل ون وحب من  

 
:يق ل السالم ذليه� م ىس هن الرضا ذيل ذن  - 8  

.الجنة يف هيتا استفاد فقد هللا يف وخا استفاد من  
التميمي: ي سف هن للحجاج النح ي الرحبي الحسن وه  ونشد  
لقريب ورده من منهل إىل         حجة خمس� ذاش قد امرؤ وإن  
رقيب ذيل قل ولكن خل ت        تقل فال ي ما الدهر خل ت ما إبا  
)316(ص        غريب فأنت قرن يف وخلفت     فيهم ونت الذي القرن انقىض ما إبا  

 والحمد هللا وصالته على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين
والثالثون الثامن المجلس  

للهجره: وأربع�ئة عرش سنة رمضان شهر من بق� ليال لست السبت يوم مجلس  
 

:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 1  
 وإن هها، ل ذمل طاذة له ذرضت فإن حال، كل ذىل هللا وبكر ،.وجل ذز هللا يف وم اساة اإلخ ان ونفسهم، من الناس إنصاف: خلقه؟ ذىل هللا افرتض ما هأشد وال وخربك

)317تركها. (ص  له معصية له ذرضت  
 

:وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 2  
)317(ص  .هالسالم هخل من الناس وهخل وإن الدذاء، ذن ذجز من الناس إن وذجز                              

 
:قال السالم ذليه ذيل هن وب طالب  ذن  - 3  

) 318و317هرد.(ص حرا وال هعدها وجدت ف�ذىل رويس، وقال: " اللهم ابهب ذنه الحر والربد "،  وشد الع�مة ذيني، يف فتفل ،ورمد وونا وآله ذليه هللا صىل النبي دذا�  
 

:هللا ذليه وآله وسلم يأتينا كل غداة فيق ل صىل هللا رس ل كان :قال السالم ذليه ذيل هن وب طالب  ذن  - 4  
)318". (ص تطه�ا ويطهركم البيت وهل الرجس ذنكم ليذهب هللا يريد إ�ا" الصالة هللا الصالة رحمكم  

 
 حتى نسائها من ج�ذة يف ذنها هللا ريض طالب وه  هن ذقيل وس�ء هنت خرجت املدينة إىل السالم ذليه الحس� نعي وت ملا: قال ذامر هن هللا ذبد هياج ذن وب   - 5

إىل املهاجرين التفتت ثم ذنده، وشهقت هه، فالبت وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قرب انتهت إىل  
تق ل: وهي وامنصار  

مسم ع الق ل وصدق الحساب ي م            لكم النبي قال إن تق ل ن مابا  
مجم ع اممر ويل ذند والحق                  غيبا كنتم وو ذرتت خذلتم  

مشف ع هللا ذند الي م له منكم           ف� المامل� هأيدي وسلمتم هم  
مدف ع ذنهن وال املنايا تلك       حرضوا إب الطف غداة ذند كان ما  

)319و  318الي م . (ص بلك روينا م� وكث هاكية وال هاكيا روينا ف�: قال  
 

قال: السالم ذليه� محمد هن جعفر الصادق ذن  - 6  
وسلم  ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل رويت ما إنني وبلك الليلة،] السالم ذليه[ الحس� اهني قتل فقالت لقد هكاؤك؟ مم: لها فقيل ،تبك هللا رحمها سلمة وم ي ما وصبحت

)319السالم. ( ص  ذليهم ووصحاهه للحس� قب را وحفر الليلة زلت ما: قال كئيبا؟ شاحبا هللا يا رس ل وراك يل ما: فقلت] قالت[ كئيبا شاحبا فرويته الليلة، إال قبض منذ  
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 رجل ومعي ةاهيهالر  لجالس ذاش راء، فإ� ليلة مساء كان حتى السالم ذليه الحس� هقتل شعرنا ما: يق ل وب قال: سمعت ةاهيالر  يسكن كان تيم هني من شيخ ذن  - 7
:يق ل هاتفا فسمعنا الحي، من  

  راـــمنح الخدين منعفر هالطف        هه هرصت حتى جئتكم ما وهللا
ن را الدجى يعل ن حاهياملص مثل         مــــنح ره تدمى فتية وح له  

  الح را الخرد يالق ا ون ما قبل من       وصادفهم ك قل يص حثثت وقد
دوراـــمق هللا قضاه راــــوم انــوك       هـــهالغ وهللا درـق يــــــفعاقن  

زورا لـــــوق ل يـــون مــــيعل هللا        هه يستضاء رساجا الحس� كان  
مقب را الخ� حليف الحس� قرب        تضمنه جسم ذىل اإلله صىل  

روراــمس ارـــوللطي يـــولل ص        رفـــغ يف هللا لرس ل مجاورا  
)320(ص  .قتيال فأصبناه الحج من فانرصفنا هأنفسنا، ومؤاساته السالم ذليه الحس� وردنا مؤازرة نصيب�، جن من وبو  ونا: قال هللا؟ يرحمك ونت من: له فقلنا  

 
 محيط ن ههم امجناد ومعهم كرهالء من هالنس ة السالم ذليه� الحس� هن ذيل ذند منرصف وست� إحدى سنة املحرم يف الك فة قدمت: قال ست� هن ذن حذل  - 8

 هص ت يق ل السالم وه  ذليه� الحس� هن ذيل فسمعت وينتدهن، يبك� الك فة وهل نساء وطاءجعل هغ� الج�ل ذىل ههم وقبل فل� إليهم، للنمر الناس خرج وقد
:قال ؟قتلنا فمن يبك�، النس ة هؤالء إن وال: ذنقه إىل مغل لة ويده الجامعة ذنقه ويف العلة نهكته وقد ضئيل  

.السالم ذليه املؤمن� وم� لسان ذن تفرغ كأنها منها ونطق قط خفرة ور ول السالم ذليه� ذيل هنت زينب ورويت  
:فقالت امص ات وسكتت امنفاس فارتدت اسكت ا، ون الناس إىل وومأت وقد: قال  

 ق ة هعد من غزلها نقضت كالتي"  إال مثلكم ف� الرنة، هدوت وال العربة، رقأت فال والخذل، الختل وهل ويا الك فة، وهل يا هعد وما هللا، رس ل وب ذىل والصالة ل الحمد
 فبئس مضيع ن للذمة، للبيعة، ناكث ن امذداء، ذن ذاجزون اللقاء، يف خ ارون الشنف؟ والصدر النطف، الصلف إال فيكم وهل وال".  دخال هينكم و�انكم تتخذون ونكاثا،

خالدون. ونتم العذاب ويف ذليكم، هللا سخط ون ونفسكم لكم قدمت ما  
 خ�تكم، ومالب الجنة، وهل شباب وسيد الرسالة، خاتم فسليل. وهدا ذنكم دنسها تغسل ا ولن هعارها وشنارها، فزتم فلقد قليال، واضحك ا كث�ا، فاهك ا وهللا إي! وتبك ن؟
وهؤتم  الصفقة، وخرست اميدي، وترهت السعي، خاب فلقد ونكسا، فتعسا تزرون، ما ساء وال! ؟ فتلتم وله خذلتم، حجتكم محجتكم، ومدرجة وومارة نازلتكم، ومفزع
واملسكنة. الذلة ذليكم ورضهت هللا، من هغضب  
منه يتفطرن الس�وات تكاد إدا، شيئا جئتم لقد"  ؟ وصبتم له ووي كر�ة سفكتم، له دم ووي فريتم، ملحمد كبد وي وتدرون  
 املهل، يستخفنكم فال وخزى، اآلخرة ولعذاب! دما؟ الس�ء قطرت ون وفعجبتم. والس�ء امرض ش هاء طالع خرقاء هها وتيتم ولقد ،" هدا الجبال وتخر امرض وتنشق

 حتى هك قد شيخا ورويت وف اههم، يف ويديهم ردوا قد حيارى، الناس فرويت سكتت، ثم: قال. لباملرصاد رهك إن كال الثار، ذليه ف ت يخاف وال البدار، يحفزه ال فإنه
:يق ل وه  اخضلت لحيته  

)324 – 320يخزى        ( ص  وال يخيب ال نسل ذد إبا         ونسلهم الكه ل خ� كه لهم  
 

غالب:  ذ ف اهن هن سهم هني من السهمي ذمرو هن ذقبة ق ل السالم ذليه� ذيل هن الحس� رث هه شعر وول - 9  
ن رها فأظلم الدنيا يف تخاف ن           وونتم الحياة يف قرت الع� إبا  

غزيرها دم ذي من ذليه ففاض          هكرهال الحس� قرب ذىل مررت  
وزف�ها دمعها ذيني ويسعد             لشج ه ووهك ورثيه زلت ف�  

قب رها جانبيها من هه وطافت        ذصائب الحس� هعد من وهكيت  
اــــــيزوره سالم مني لها وقل            هكرهال القب ر وهل ذىل سالم  
اــــــوم ره الرياح نكباء تؤديه          وهالضحى العيش هآصال سالم  

)324( ص          اــوذب�ه مسكها ذليهم يف ح                  قربه زوار ال فاد هرح وال                                                                  
 

: له فقال املأم ن، يدي ه� جالسا وكنت يديه، ه� مثل فل�نفسه،  ذىل وآمنه هللا رحمه الخزاذي ذيل هن دذبل املأم ن وقدم: املروزي قال وكثم هن يحيى ذن وب – 10
:فأنشده نفسك، ذىل ومنتك ك� اممان ذليها لك: له فقال معرفتها، وونكر دذبل، فجحدها الكب�، ونشد� قصيدتك  

  مغتفر غ� بنبا الحلم وذدت*  زوري روت ملا جارت تأسفت
  الكرب حلبة يف طلقا جرت وقد*  بوائبها شاهت ما هعد الصبي ترج 

  القدر ذن وإرضاي املعاد بكر*  يعلمني الروس شيب إن وجارت
نفر من املاض� ذىل هكيت إبا*  وزينتها للدنيا وركن كنت ل   

  الحجر صدمة القى الشعب تصدع*  فصدذهم وهيل ذىل الزمان وخنى
  امثر ذىل والباقي املنية داذي*  هه وصات قد وهعض وقام هعض

بنتمر وىل من ووهة وليست*  يفارقني ون فأخىش املقيم وما  
مدكر هعد رؤيا قص كحال*  ولدي وذن وهل ذن وخرب وصبحت  

  وقر ل هللا رس ل هيت وهل من*  سلف ا هاموىل ذيني تشاغل ل ال
  وثر ذىل ملفق د يبيت ون من*  مشغلة للخدين م اليك ويف
منعفر الرتب هصعيد وذارض*  هائنة هالطف لهم براع من كم  

  البرش سيد هذا يق ل ن وهم*  بقتله ومرساهم الحس� ومىس
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والس ر التنزيل ذىل البالء حسن*  ذن وحمد جازيت ما الس ء ومة يا  
  هقر بي إنقاب يف الذئب خالفة*  مىض ح� امهناء ذىل خلفتم ه

ق له: إىل دذبلانتهى  وقد إليه وذدت وقمت حاجة، يف املأم ن وونفذ�: يحيى قال  
مرض وال هكر وال �ان بي من*  نعلمه امحياء من حي يبق ل  
  جزر ذىل ويسار تشارك ك�*  دمائهم يف رشكاء وهم إال

والخزر الروم هأرض الغزاة فعل*  ومنهبة وتخ يفا وورسا قتال  
ذذر من العباس لبني ورى وال*  قتل ا إن معذورين ومية ورى  
الكفر ذىل جازوا استملك ا إبا حتى*  وولهم اإلسالم ذىل قتلتم ق ما  
  وال غر الحقد والة معيط هن *  وورستهم ومروان حرب وهناء
  وطر ذىل دين من ترهع كنت إن*  هها الزك قرب ذىل هط س ورهع

فذر وو شئت ما فخذ يداه له*  كسبت با رهن امرئ كل هيهات  
)327 – 324(ص  .دذبل يا وهللا صدقت: وقال امرض، هع�مته املأم ن فرضب: قال  

 
:املنرب ذىل يق ل وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل سمعت: قال ذن وهيه سعيد الخدري، ذن وب - 11  
 فإبا جئتم الح ض، ذىل القيامة ي م فرطكم الناس ويها وإ� واآلخرة، الدنيا مل ص لة يف رحمي إن وهللا هىل القيامة؟ ي م ينفع ال هللا رس ل رحم إن: هال وق ام يق ل ن ما

)328و  327القهقري. ( ص  وذقاهكم ذىل وارتددتم الش�ل، بات هعدي وخذتم ذرفته، لكنكم فقد النسب وما: فأق ل فالن، هن فالن ونا هللا رس ل يا: الرجل قال  
 

:وآله ذليه هللا صىل هللا قال رس ل: قال السالم ذليهم آهائه ذن  الباقر، محمد جعفر ذن وب  - 12  
 وولئك؟ ومن: هللا رس ل السالم يا ذليه ذيل فقال لك؟ وهذا يل، هذا: لجهنم وقلت ج زوا،: للناس مد الرصاط، وقيل وقد جهنم، شف� ذىل وقفت إبا ذيل يا هك كيف
)328كنت. ( ص  حيث معك شيعتك، وولئك: قال  

 
:يق ل السالم ذليهم م ىس هن ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 13  

)329و  328(ص  قليال. نزرا كان وإن وتلقيح للعقل نرشة اإلخ ان مالقاة                                                   

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم
والثالثون التاسع المجلس  

للهجره: وأربع�ئة عرشة إحدى سنة رمضان شهر من عرش الثالث السبت يوم مجلس  
 

:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب - 1  
 يسأله ل قلبه من بلك تعاىل هللا ذلم إبا فإنه وجل، ذز هللا من ذند إال رجاء له يك ن وال كلهم، الناس من فلييأس ،وذطاه إال شيئا هللا تعاىل يسأل ال ون وحدكم وراد إبا

 خمس� مقداره كان ي م يف:" اآلية هذه تال ثم سنة، ولف مقام م قف كل م قفا القيامة خمس ن ومكنة فإن تحاسب ا، ون قبل ونفسكم فحاسب ا وال: قال. إال وذطاه شيئا
)239( ص  سنة" ولف  

 

:هللا ذبد هن ذيل الهنه يق ل هن ذباس هللا ذن ذبد  - 2  
 يرج  ممن تكن ال واآلخرة. الدنيا ومر هه لك وجمع ونت وذيته إن كالما م دذك فإ� امحمر، الذهب هكنز منك اغتباطا وشد كن هه ،العلم تذخره الذي كنزك ليكن

 شكر ذن يعجز يقنع، ل منها منع وإن يشبع، فيها ل وذطي إن الراغب�، ذمل فيها ويعمل الزاهدين، ق ل الدنيا يف اممل، ويق ل لط ل الت هة ويؤخر ذمل، هغ� اآلخرة
وه   ،ىفأتن وجلس وال ،ىفأتعن وذمل ل: ويق ل وحدهم، وه  ويبغض الجاهل� ذملهم، يعمل وال الصالح� يحب يأت، ال با ويأمر هقي، الزيادة في� ويبتغي ووت، ما

 غ� هقي في� اسمه ذز رهه ويعيص يل، بخرا كان ذملت ونصبت كنت ل : بهب في� يق ل تذكر، من فيه يتذكر ما ذمر قد املعصية. يف دوب وقد املغفرة ىيتمن
 ما ذىل نفسه تغلبه هلك، له هسط وإن ورش، رغب إن. اهتيل إبا وقانط ذ يف، ما معجب هنفسه العمل، ووخر واغرت ومن صح وإن العمل ذىل يندم ل سقم إن مكرتث،

 افتقر وإن هطر، استغنى إن. في� يرغب ينصب وال ينصب، ون قبل يرغب ل. له قسم با يقنع وال له، ضمن قد الرزق با من يثق ال يستيقن، ما ذىل يغلبها وال يمن،
.حياته يف يدع اإلساءة وال إلساءته، امل ت يكره. وكره ه  ما نفسه من ويضيع ل يشبع، وإن الزيادة يبتغي فه  قنط،  

 العمل ويف مدل، هالط ل فه  ح� يعمل، العمل يف ويقرص يسأل، ح� الرغبة يف يبلغ. دافع اآلخرة ذمل له وإن ذرض الت هة، تنى ثم الخطيئة واقع شه ته ذرضت إن
يعرض. ول الخطايا واقع وفاق فإبا ملرض تعبا الدنيا يف يبادر. مقل  

 الخيانة ويرى ريض، اممانة ما يرج . مداهن ولنفسه طاذن الناس ذىل وه  ذمله، هدون ويرج  لنفسه بنبه، من هأقل غ�ه ذىل يخاف الف ت، يخاف وال امل ت يخىش
 هال يتع ب. مفطر وه  العشاء ونيته الغذاء، و�يس وهمه يصبح صائا، يصبح وال قائا، يبيت ال. وذاد العافية يف اهتيل طمع وإن تاب، قد ونه ظن ذ يف إن. سخط إن

 ، ويعيص يطاع فه  الكث�، ذىل ويعيص اليس�، من يغضب وحب إبا حبه يف يقرص وال وهغض، إبا هغضه يف يهلك. دونه ه  منه من هالع بة ينج  وال ف قه، ه  من منه
)332 – 329(ص  .املستعان وهللا  

 

:له فقلت هللا رحمه الي�ن هن وتيت حذيفة: قال السعدي رهيعة ذن  - 3  
 ول وره ل با لتحدثني جئتك وإ�ا قروت القرآن، قد: له فقلت هالقرآن، ذليك: يل فقال: قال. هه مذمل رويته وو وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل من سمعت با حدثني
وكتمنيه. منعنيه قد وسلم وإنه ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل وسمعه من ول وره ل با ليحدثني وتيته و� حذيفة ذىل وشهدك إ� اللهم وسمعه،  
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 يأكل وسلم إنه وآله ذليه هللا صىل لنبيه اممة هذه يف الجنة آية إن. ومرك لكل وج�ذة من ط يلة، قص�ة خذها: قال ثم الشدة، يف وهلغت قد هذا يا: حذيفة فقال
 ي م إىل إليها والهداة الجنة آية إن نفيس هيده والذي يل، فقال  .فأتقيها النار آية يل وه� وتبعها،] اممة يف هذه[ الجنة آية يل ه�: له فقلت امس اق، يف و�يش الطعام
)334و  233لغ�هم. ( ص  القيامة ي م إىل النار إىل والدذاة الكفر ووئة النار آية السالم، وإن ذليهم محمد آلل الحق ووئة القيامة  

 

:قال ومسيت؟ وهركاته، كيف هللا ورحمة املؤمن� وم� يا ذليك السالم: فقلت السالم ذليه ذيل هن وب طالب املؤمن�  وم� ذىل دخلت: قال املعتمر هن حنش ذن  - 4  
 يف هه انهار قد الشفا بلك نأ فك هار شفا جرف ذىل هنيانه يرمس ذدونا وومىس ينتمرها، كان هللا من هرحمة محبنا مغتبطا وومىس ،ملبغضنا مبغضا ملحبنا، محبا ومسيت

 فليمتحن مبغض وم لنا ومحب يعلم ون رسه من :حنش يا لهم. والنار النار مهل والتعس رحمتهم، الرحمة مهل فهنيئا مهلها، فتحت الجنة قد وه اب نأ وك جهنم، نار
 نحن النجباء مبغضنا، اسم الذكر يف وكتب ب دتنا، ملحبنا ميثاقا وخذ تعاىل هللا لنا، إن بحب فليس ولينا يبغض كان وإن لنا، ببغض فليس ولينا يحب فإن كان قلبه،

)334(ص  .امنبياء وفراط ووفراطنا  
 

يق ل: فسمعته ي منا، يف سنختطف إنا نرى ونحن قار هذي السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� مع كنا: قال تيم هني من رجل وخرب�  - 5  
ذسكره�. والزه�، ولنستبيحن طلحة يعني الرجل� هذين ولنقتلن ،الفرقة هذه ذىل لنمهرن وهللا  
 ال: فقلت وتيته كان، ما ومر البرصة من كان فل�. يك ن ما ننمر حتى تعجل ال: فقال يق ل؟ وما اهن ذمك إىل ترى وما: له فقلت العباس هن هللا ذبد فأتيت: التميمي قال
 وحد إىل منها شيئا يعهد ثان� ذهدا ل إليه ذهد وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي ون محمد وصحاب نتحدث كنا إنا! فقال: ويحك ،]مقاله يف[ صدق قد إال ذمك اهن ورى

)335و  334(ص  .إليه ذهده م� هذا فلعل غ�ه،  
 

:يق ل سدير الص�يف هن حنان سمع من حدثني  - 6  
 فإبا الطبق ذن املنديل كشف ثم السالم، ذيل فرد ذليه، وسلمت منه فدن ت ،بنديل مغطى طبق يديه وه� النائم يرى في� وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل رويت

 كل� وجعلت فأكلتها، فناولنيها وخرى، ناولني هللا رس ل يا قلت ثم فأكلتها، واحدة فناولني ،رطبة ناولني هللا رس ل يا: فقلت منه فدن ت منه، يأكل فجعل رطب، فيه
حسبك.: يل فقال وخرى، منه طلبت ثم فأكلتها رطبات، ثان وذطا� حتى وخرى سألت واحدة وكلت  

 يدي النبي ه� املنام يف رويته الذي كأنه بنديل مغطى طبق يديه وه� السالم ذليه� هن محمد جعفر الصادق ذىل دخلت الغد من كان فل� منامي، من فانتبهت: قال
 فناولنيرطبة،  ناولني فداك جعلت: وقلت لذلك فعجبت منه، يأكل فجعل فيه رطب فإبا الطبق ذن كشف ثم السالم، ذيل فرد ذليه فسلمت وسلم وآله ذليه هللا صىل

 وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا جدي رس ل زادك ل : يل فقال وخرى، منه طلبت ثم ، رطبات ثان وكلت حتى وخرى وطلبت فأكلتها، فناولني وخرى طلبت ثم فأكلتها،
)336و  335كان. (ص  با ذارف تبسم فتبسم الخرب، فأخربته لزدناك،  

 

:ذليه هللا صل ات املؤمن� قال وم�: قال السالم ذليهم آهائه ذن  يذكر روى من هرس السالم ذليهم الرضا ذيل هن هن محمد ذيل الصالح العبد سمعت  - 7  

)336( ص  غ�ك. من كرهته تركك ما لنفسك ودها هك وكفى ناصح، منذر واالذتبار صافية، مرآة حسان، والفكرة حلل واآلداب ،كر�ة وراثة العلم  

النبي وآله الطاهرينوصلى اهللا على سيدنا محمد    
األربعون المجلس  

للهجره: وأربع�ئة إحدى عرشة سنة رمضان شهر من والعرشين الرابع األربعاء يوم مجلس  
 

:يق ل السالم ذليه� الحس� هن كان ذيل: قال الث�يل حمزة ذن وب - 1  
 ومبع ث ميت إنك! آدم اهن. والحزن لك دثارا شعارا، لك الخ ف كان وما همك، من لها املحاسبة كانت وما ،من نفسك واذظ لك كان ما هخ� تزال ال! آدم اهن

)337ج اها. (ص  فأذد ول،ؤ وجل ومس ذز هللا يدي ه� وم ق ف  
 

وسلم: وآله هللا ذليه صىل هللا رس ل فقال ذليه، الق م من رجل فرد وآله ذليه هللا صىل النبي ذند ذرض رجل من رجل نال: قال ذن وهيه الدرداء، وه  اهن ذن  - 2  
)338و  337(  .النار من حجاها له كان وخيه ذرض ذن رد من                                 

 
:قال السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد ذن وب  - 3  

)338هالذهب. (ص  الحديث هذا يكتب ون يجب: السالم ذليه هللا وه  ذبد قال ثم .هللا سبيل يف جهاد رسنا وكت�ن ذبادة، لنا وهمه ،لملمنا تسبيح املهم م نفس  
 

 فقام ليدخل، ف ثب القرص، حائط إىل الشمس ولجأته حتى القرص، هاب ذىل السالم ذليه ذيل هن وب طالب  مع كنت جالسا: قال الرحبي قيس هن الرزاق ذبد ذن  - 4
 ينفعني جامعا حديثا حدثني ولكن هىل: قال كث�؟ حديث يف يكن ل وو: قال هه، هللا ينفعني جامعا حديثا حدثني املؤمن� وم� يا وقال هث هه فتعلق همدان من رجل

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل خلييل حدثني: قال. هه هللا  
 ما ولك وحببت، من مع ونت ط يلة، من قص�ة إليك خذها. " وج ههم مس دة مممئ�، ظ�ء ذدونا ويرد وج ههم، مبيضة مروي�، رواء الح ض وشيعتي ونا ورد إ�" 

)339و  338(  .القرص دخل ثم همدان وخا يا ورسلني اكتسبت،  
 

:ي ما قال ونه السالم ذليه املؤمن� وم� وصحاب من ج�ذة قال حدثني حص�ة هن الحارث ذن  - 5  
 املقام وذند الح ض ذند ومنزيل شاهد وإ� نصيب، اإلسالم يف لهم ما النسمة وهرو الحبة ف الذي فلق ذطاياهم، فليأخذوا س�هم قد آخر وحيا وهاهلة غنيا يل ادذ ا

 يف لها ما قبيلة ست� ومههرجن قبائل، إىل قبائل، وقبائل إىل قبائل مردن قدماي ثبتت ولنئ ، هاهلة ترضط وخذة وآلخذن غنيا واآلخرة، الدنيا يف وذداء ونهم املحم د
)340و  339نصيب. ( ص  اإلسالم  
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  :قال السالم ذليه� ذيل هن الحس� ذن  - 6
.حقبا الجنة يف هها هللا ه وه إال دمعة فينا ذيناه دمعت وو ،قطرة فينا ذيناه قطرت ذبد من ما  

 من ما: قلت ونك ذنك ،ذن وهيه املنذر، هن الرهيع ذن إهراهيم، هن مخ ل حدثني: فقلت املنام، يف السالم ذليه� ذيل هن الحس� فرويت: امودي يحيى هن وحمد قال
)341و  340( ص  .وهينك هيني اإلسناد سقط: قلت نعم،: قال حقبا؟ الجنة يف هها هللا ه وه إال دمعة فينا ذيناه دمعت وو قطرة، فينا ذيناه قطرت ذبد  

  
:لهم قال وياد، وفد وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي ذىل قدم ملا: قال ذباس اهن ذن - 7  
يتكلم  وه  وورق جمل ذىل ذكاظ هس ق إليه ونمر ساذدة كأ� هن رحم هللا قس: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقال هللا، رس ل يا مات: قال ا ؟ساذدة هن فعل قس ما

:ذكاظ هس ق يق ل وه  سمعته هللا، رس ل وحفمه يا ونا: الق م من رجل فقال. وحفمه وجد� ما حالوة ذليه هكالم  
 وآهاء ونبات، ومطر تزهر، ونج م  ترجرج وهحار وهراج، بات وس�ء داج، ليل آت، آت ه  ما وكل فات، مات ومن مات، ذاش من: واحفم ا وذ ا، اسمع ا، الناس ويها

 يرجع ن؟ وال يذهب ن الناس ورى يل ما! لعربا امرض يف وإن لخربا، الس�ء يف إن. ومرشب ومطعم ومركب، ورياش ولباس وآثام، وهر وظالم، وض ء وآت، وباهب وومهات،
 ووانه، وودرككم زمانه، وظلكم قد دين من إليه وحب دين امرض ذىل ل ما فيه، إثم ال هرا قس� ساذدة هن قس هال يقسم فنام ا؟ ترك ا وم فأقام ا؟ هناك هاملقام ورض ا
:يق ل ونشأ ثم ففارقه، ودركه ملن وويل فتاهعه، صاحبه ودرك ملن ط ب  

هصائر لنا القرون من       امول� الذاهب� يف  
مصادر لها ليس للم ت        ارداــــم رويت ملا  

  وامكاهر امصاغر تيض      نح ها ق مي ورويت
  رــغاه املاض� من وال       إليك املايض يرجع ال

صائر الق م صار حيث        محالة ال و� ويقنت  
: قال ذجبا، قس من رويت لقد هللا رس ل يا: الق م من رجل فقال. وحده ومة القيامة ي م يأت ون مرج  إ� ساذدة، هن قس هللا يرحم: وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل فقال
 سباع ح له وإبا ماء، ذ� ذندها ظل شجرة يف ساذدة هن هقس ونا إبا الحر، شديد قائظ ي م يف سمعان،: له ناحيتنا يقال يف هجبل ي ما ونا هين�: قال رويت؟ الذي وما

 هالني السباع من ح له وما رويته فل� قبلك، ورد الذي حتى يرشب كف: وقال هيده، رضهه صاحبه، ذىل منها سبع زور وإبا املاء، ترشب من حتى وردت وقد كث�ة،
 يل وخ ين كانا قرب: قال القربان؟ هذان ما: قلت هه آنست فل� مسجد، هينه�هقربين  ونا وإبا هللا، شاء إن تخف ال ذليك، هأس ال: يل فقال شديد، ودخلني رذب بلك،

قال: ثم فبك، ويامه� وفعاله�، بكر ثم هه�، ولحق حتى فيه هللا وذبد مسجدا هينه� في� امل ضع، واتخذت هذا يف فدفنته� ف�تا، معي، امل ضع هذا يف هللا يعبدان  
  كراك� تقضيان ال وجدك�              رقدتا قد ما طال هبا خلييل

س اك� حببت ممن هها يل وما          مفرد هسمعان و� تعل� ول  
صداك� يجيب وو الليايل ط ال      هارحا لست قربيك� ذىل وقيم  

هكاك� إن ذ لة بي ذىل يرد      الذي وما الحياة ط ل وهكيك�  
وتاك� قد ك� قربي يف هروحي            غاية وقرب وامل ت كأنك�  

)344  - 341(ص             فداك� وك ن ون هنفيس لجدت      وقاية لنفس نفس جعلت فل   
 

 بات وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال السالم ذليهم جده ذن ،ذن وهيه محمد، هن جعفر ذن وهيه جعفر، هن م ىس وخيه ذن محمد، هن جعفر هن حدثنا ذيل  - 8
:مصحاهه ي م  

 ذىل غمز با يك ن و ال لسانه، ويخزن يده، اإلنسان يكف ون منه وينجي الدين، لكنه حالق الشعر، هحالق ليس ،الحسد وه  قبلكم من اممم داء إليكم قد دب وال إنه
)344 – 340املؤمن. ( ص  وخيه  

 وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليما
الحادي واألربعونالمجلس   

للهجره: عرشة وأربع�ئة إحدى سنة رمضان شهر من بق� ليال لعرش السبت يوم مجلس  
 

:السالم يق ل ذليه املؤمن� ذن وم� – 1  
 وقبلت قد واآلخرة مدهرة، ت لت قد الدنيا وإن وال. الحق ذن فيصد اله ى اتباع ووما اآلخرة، فينيس ط ل اممل فأما اله ى، واتباع ،اممل ط ل ذليكم وخاف ما وخ ف إن

)345( ص  .ذمل وال حساب واآلخرة وال حساب، ذمل الي م فإن الدنيا، وهناء من تك ن ا وال اآلخرة، وهناء من هن ن، فك ن ا منه� واحدة ولكل مقبلة،  
 

 ذيل نزل السالم ذليه جربئيل إن :وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: قال هللا امنصاري ذبد هن جاهر ذن السالم، ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 2
:وقال  

 ي حي وهللا تذكره، ما تسمع ون املالئكة جميع ويأمر ،ذنك هعدهم بلك من ليبلغ ا وصحاهك ذىل خطيبا السالم ذليه ذيل هن وب طالب  هتفضيل تق م يأمرك ون إن هللا
.الجنة فله وطاذك ومن النار، فله ومره يف خالفك من محمد ون يا إليك  
 هللا هسم الرجيم، الشيطان من هال وذ ب: هه تكلم ما وول فكان ذال املنرب، حتى وخرج الناس، فاجتمع جامعة، الصالة: فنادى مناديا وآله ذليه هللا النبي صىل فأمر

قال: ثم. الرحمن الرحيم  
 هللا انتجبه الذي وه  العلم، ذيبة وه  دمي، من ودمه لحمي، من لحمه رجل ومر يف اسمه جل هللا ذن "إ� مبلغكم اممي، النبي وونا النذير، وونا البش�، ونا! الناس ويها
 واملقتبس العلم خازن وجعلني الباب، وجعله العلم، وجعلني مدينة ذني، هالتبليغ وفضله هالرسالة، وفضلني وإياه، وت اله، وخلقني وهداه، واصطفاه، اممة، هذه من
 ومن ذاداه ذادا�، من: يق ل وجل ذز هطاذته، وونه جميعا الناس وومر لشيعته، وغفر  وااله، من ووزلف ذداوته، من وخ ف ومره، ووهان هال صية، امحكام، خصه منه

 كاد�، كاده ومن وراد�، وراده وحبني، ومن وحبه ومن وهغضني، وهغضه ومن آبا�، آباه ومن ذصا�، ومن ذصاه خالفني، خالفه ومن ناصبني، ناصبه ومن واال�، وااله
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 ل  ون ت د س ء، من ذملت وما محرضا خ� من ذملت ما نفس كل تجد ي م" هللا  ذقاب وخ فكم فإ� ووطيع ه، هه، ومركم ملا اسمع ا الناس ويها نرص�. يا نرصه ومن
 وجمع�، واملجاهد الخلق ذىل هللا وحجة املؤمن�، م ىل هذا! الناس معارش: فقال السالم املؤمن� ذليه وم� هيد وخذ ثم".  نفسه هللا ويحذركم هعيدا ومدا وهينه هينها

.ولكم يل تعاىل هللا وستغفر. الراحم� ورحم يا هرحمتك فأصلحهم ذىل صالحهم، القادر وونت ذبادك، وهم هلغت، قد إ� اللهم للكافرين،   
 ونصحت رهك، رساالت هلغت فقد خ�ا، تبليغك ذن هللا جزاك: لك ويق ل السالم، يقرئك وجل ذز هللا إن محمد يا: فقال السالم ذليه جربئيل فأتاه: املنرب ذن نزل ثم

 وي ظلم ا الذين وسيعلم العامل�، رب ل الحمد: " ووقاتك كل يف قل! محمد يا هه، ومبتىل مبتىل ذمك اهن إن محمد يا الكافرين، وورغمت املؤمن�، وورضيت ممتك،
)347 – 345( ص  ". ينقلب ن منقلب  

 

:هللا رحمه الحنفية هن محمد إليه كتب الطائف، إىل هللا رحمه ذباس اهن الزه� اهن س� ملا: قال هرش هن محمد ذن  - 3  
 وإ�ا الصالح ن يبتىل إ�ا ذم اهن يا. وزرا ذنك هه وحط وجرا، لك وذمم بكرا، هذلك لك اسمه جل هللا فرفع ،الطائف إىل س�ك الكاهلية اهن ون هلغني فقد هعد وما

 هارئك، ذند لك خ� ونه وشك لست ما وهذا"  لكم خ� وه  شيئا تكره ا ون وذىس: " وذز جل هللا قال وجرك، قل إبا تحب في� إال ت جر ل ول  لألهرار، الكرامة تهدى
.قدير شئ كل ذىل إنه النع�ء يف والشكر البل ى ذىل الصرب لك هللا ذمم  
 ذىل قادر تعاىل وه  بكرا، هه يل يرفع ون اسمه جل رهك وتسأل تسي�ي، ذىل فيه تعزيني كتاهك، وتا� فقد هعد وما: فقال ذنه وجاب ذباس اهن إىل الكتاب وصل فل�

.هاإلحسان والزيادة هالفضل، والعائدة امجر، تضعيف  
  .رب رض ان هه ونال ون ورج  وملا حسنات يف احتساها يل هللا خلق وذداء مني ركبه كان الزه� اهن مني ركب الذي ون وحب ما
)348و 347(ص .قدير شئ كل ذىل إنه والعالنية، الرس يف لرض انه ويعمل هالغيب، يخافه ممن وإياك هللا جعلنا صالحا، فاذمل وظلت، قد اآلخرة وإن ت لت الدنيا إن! وخي يا  

 

فقال: هاممر، له البيعة هعد الناس يخطب السالم ذليه� ذيل هن محمد الحسن ذن وب  - 4  
 كتاب والتايل ومته، يف وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل خلفه� اللذين ووحد الثقل� الطاهرون، الطيب ن هيته ووهل امقره ن، رس له وذرتة ،هللا الغالب ن حزب نحن 

كانت  إب مفروضة، طاذتنا فإن فأطيع نا حقائقه، نتيقن هل تأويله ال نتمنى تفس�ه يف ذلينا فاملع ل خلفه، من وال يديه ه� من الباطل يأتيه ال شئ، فيه تفصيل كل هللا
  ،"والرس ل هللا إىلفردوه  شئ يف تنازذتم فإن منكم اممر ووويل الرس ل ووطيع ا هللا آمن ا وطيع ا الذين ويها يا: " وجل ذز هللا قال مقرونة، ورس له وجل ذز هللا هطاذة

   منهم". يستنبط نه لعلمه الذين منهم اممر وويل وإىل الرس ل إىل ردوه ول "
 نكص الفئتان تراءت فل� لكم جار وإ� الناس من الي م لكم غالب ال: " لهم قال الذين فتك ن ا كأوليائه مب�، ذدو لكم فإنه هكم الشيطان لهتاف االصغاء ووحذركم

 آمنت تكن ل إ�انها نفسا ينفع ال"  ثم وللسهام غرضا حط�، وللعمد جزرا، السي ف وإىل وزرا، الرماح إىل ترون" فتلق ن ال ما ورى إ� منكم هرئ إ� وقال ذقبيه ذىل
)350 – 348( ص  ".خ�ا إ�انها يف كسبت وو قبل من  

 
السالم قال: ذليه� محمد هن جعفر الصادق هللا ذبد ذن وب - 5  

)350. (ص الجنة هللا ودخله إال هللا ذىل نفسه ليحبس ذبد كان ما                                          

 وصلى اهللا عليه سيدنا محمد النبي وآله وسلم
 المجلس الثاني واألربعون

للهجره: عرشة وأربع�ئة إحدى سنة رمضان شهر من والعرشين السابع السبت يوم مجلس  
 

يق ل: وسلم ذليه وآله هللا صىل هللا رس ل سمعت: قال السالم ذليهم جده ذن ،ذن وهيه محمد، هن الصادق جعفر ذن - 1  
 ووحسن تكن مؤمنا، جاورك من مجاورة ووحسن الناس، وورع تكن هللا محارم ذن الناس، وكف وغنى من تكن هللا هقسم وارض ،الناس وتقى من تكن هللا هفرائض اذمل

)350( ص  .مسل� تكن صاحبك من مصاحبة  
 

قالت: العباس هن الفضل وم ذن  - 2  
نبك  خصلة، لغ� نبك هللا رس ل يا: قلنا يبكيكم؟ الذي ما: فقال ونحن نبك ح له، إفاقة وفاق فيه ت يف الذي مرضه يف وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل ثقل ملا

وآله: ذليه هللا صىل فقال هعدك، من لألمة ونبك ذنا، الس�ء خرب والنقطاع إيانا، لفراقك  
)351هعدي. ( ص  و املستضعف ن املقه رون إنكم وما  

 
 غفلة، هن وس يد والحارث، ونا، وصحاهنا من نفر ذليه غدونا السالم ذليه ذيل هن وب طالب  املؤمن� وم� ملجم اهن ملا رضب: قال العبدي نباتة هن امصبغ ذن  - 3

 الق م فانرصف منازلكم، إىل املؤمن�: انرصف ا وم� لكم يق ل: فقال السالم ذليه� ذيل هن الحسن إلينا فخرج فبكينا، فسمعنا البكاء الباب، ذىل فقعدنا معنا، وج�ذة
 ون رجيل تحملني وال نفيس، تتاهعني ما هللا رس ل اهن يا وهللا ال: فقلت! انرصف ا؟ لكم وقل ول: فقال السالم ذليه الحسن فبكيت، فخرج منزله، من البكاء واشتد غ�ي،

:يل فقال خرج، ون يلبث ول فدخل، فتلبث،: ذليه قال هللا املؤمن� صل ات وم� ورى حتى ونرصف  
 ذليه، فأكببت الع�مة، وو وصفر وجهه ودري ما وجهه، واصفر نزف قد صفراء، هع�مة الروس معص ب مستند ه  فإبا السالم ذليه املؤمن� وم� فدخلت ذىل ادخل،
:، فقال يلو هكيت فقبلته  

 هحديث حدثني فداك املؤمن�، جعلت وم� يا إياك لفقدا� وهك وإ�ا الجنة، إىل تص� ونك وهللا وذلم فداك إ� جعلت: له فقلت ،الجنة وهللا فإنها وصبغ، يا تبك ال
 وآله وسلم ي ما ذليه هللا صىل هللا رس ل دذا� وصبغ، يا نعم: فقال. وهدا هذا ي مي هعد حديثا وسمع منك ال ورا� فإ� وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل من سمعته

تق ل: ثم صالة كث�ة، ذيل وتصيل ذليه، وتثني وجل ذز هللا فتحمد إليك، الناس تدذ  منربي، ثم ذىل تصعد ثم مسجدي، تأت حتى انطلق ذيل يا: يل فقال  
 غ� إىل ادذى وو هوه   غ� إىل انتمى من ذىل ولعنتي املرسل� وونبيائه املقره� مالئكته ولعنة لعنة هللا وال إن: لكم يق ل وه  إليكم، هللا رس ل رس ل إ�! الناس ويها

 صىل هللا رس ل ذىل وصليت ذليه ووثنيتهللا،  فحمدت نح ي، وقبل ا املسجد يف كان ومن قريش روتني فل� وصعدت منربه، مسجده، فأتيت. وجره وج�ا ظلم وو م اليه،
:قلت ثم كث�ة، صالة وسلم وآله ذليه هللا  
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 إىل غ� ادذى وو ه،وه   غ� إىل انتمى من ذىل ولعنتي املرسل� وونبيائه مالئكته املقره� ولعنة هللا لعنة إن وال: لكم يق ل وه  إليكم، هللا رس ل رس ل ويها الناس إ�
 بلك رس ل وهلغ: فقلت مفرس، غ� هكالم جئت ولكنك الحسن وها يا وهلغت قد: قال فإنه الخطاب هن ذمر إال الق م من وحد يتكلم فلم: وجره. قال وج�ا ظلم وو م اليه،

 ذيل، وصل ذليه، واثن هللا، فأحمد منربي، تصعد مسجدي حتى إىل فقال: ارجع الخرب، فأخربته وسلم وآله ذليه هللا صىل النبي إىل فرجعت وسلم وآله ذليه هللا هللا صىل
)353 – 351(ص  .وج�كم ونا وإ� وال م الكم، ونا وإ� وه كم، وال ونا وإ� وال وتفس�ه، تأويله وذندنا إال هشئ لنجيئكم كنا الناس ما ويها :قل ثم  

 
قال: السالم ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر ذن وب  - 4  

)353ص ( .البيت وهل لنا وال الية الحرام، البيت رمضان، وحج شهر وص م الزكاة، وإيتاء الصالة، إقام: دذائم خمسة ذىل اإلسالم هني  
 

:وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال  - 5  
. البيت وهل حبنا وذن وضعته، ووين اكتسبته وين من ومالك في� وهليته، ذمرك: خصال ورهع ذن يسأله حتى وجل ذز هللا يدي ه� من ي م القيامة ذبد قدم يزول ال

)353السالم. (ص  ذليه ذيل هن وب طالب  روس ذىل ووضع يده هذا، محبة: فقال هللا؟ رس ل يا حبكم ذالمة وما: الق م من فقال رجل  
 

:قال ذن وهيه ، ذياض هن ذياض ذن  - 6  
:سل�ن لهم فقال ذليه هللا رحمة سل�ن فيهم بأل السالم ذليه ذيل هن وب طالب  مر  

)354و  353غ�ه. ( ص  وسلم وآله ذليه هللا صىل نبيكم هرس يخربكم ال ف هللا ،هذا فخذوا هحجزة ق م ا،  
 

:ابمصح قلت السالم ذليه� الباقر ذيل هن محمد جعفر وه  هلك ملا: قال حفصة وه  هن سال ذن  - 7  
:يق ل كان من وهللا بهب راجع ن، إليه وإنا ل إنا: قلت ثم فعزيته، ذليه فدخلت فأذزيه، السالم ذليه� محمد هن جعفر هللا ذبد وه  ذىل ودخل حتى انتمرو�  

 السالم ذليه هللا ذبد وه  فسكت: قال. وهدا مثله يرى ال وهللا ال ،وسلم وآله ذليه" هللا صىل هللا رس ل وه� هينه ذمن يسأل فال"  وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال
:قال ثم ساذة،  

.وحد مثل له وجعلها حتى فل ه وحدكم يرب ك� فيها له فأرهيها ترة هشق يتصدق من ذبادي من إن: وجل ذز هللا قال  
.واسطة هال"  وسلم وآله ذليه هللا صىل هللا رس ل قال: " السالم ذليه جعفر وه  ق ل نستعمم كنا! هذا من وذجب رويت ما: فقلت ،ابوصح إىل فخرجت  

)354( ص  .!واسطة هال"  وجل ذز هللا قال" السالم ذليه هللا ذبد وه  يل فقال  
 

:يق ل السالم ذليه� هن محمد جعفر هللا ذبد ذن وب – 8  
)355ماله. ( ص  من الفضل ويخرج ق له، من الفضل و�سك نفسه، ويسخي خلقه، يحسن: خصال ورهع فيه يك ن حتى العبد إ�ان يكمل ال  

 
 
 

هللا رب العالمين وصلى اهللا على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليماوالحمد    
الوكيل ونعم هللا وحسبنا عشرة وأربعمائة، إحدى سنة رمضان شهر وهو الشهر هذا مجالس في األمالي تمام  
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