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مقدمة الناشر

سلسلة  مــن  الـــســـادس  الــكــتــاب  هــو  الصادق  للسالك  )ع(  الصادق  اإلمام  وصايا  كــتــاب 
األعـــمـــال الــكــامــلــة آليـــة ا� الــشــيــخ مــحــّمــد تــقــي مــصــبــاح الـــيـــزدي )حــفــظــه ا�(، والــتــي 

يعمل دار المعارف الحكمّية على إصدارها تباًعا.

ــا يــشــرح فــيــهــا ســمــاحــة الــشــيــخ وصــيــًة  ــ يــن درًسـ والــكــتــاب عـــبـــارة عـــن ثــمــانــيــة وعــشــر
قّيمًة لإلمام الصادق q أوصى بها عبد ا� بن جندب، وهي من الوصايا التي 
تحمل في طّياتها الكثير من الدروس والعبر التي تعين السالك في رحلته التكاملية، 
ويصح منا أن نقول إن كل واحــد من مطالب هــذا الكتاب ُيعتبر كنًزا نفيًسا وثــروًة ال 

تفنى وسبيل هداية ألتباع أهل البيت الصادقين.

نــســأل ا� أن يوفقنا وقــــراء هـــذا الــكــتــاب إلـــى االقـــتـــداء بتوجيهات أهـــل البيت 
e حق االقتداء إنه سميع الدعاء.

وا� ولّي التوفيق


