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مقدمة الناشر

يشكل الكتاب القائم بين يديك اإلصدار الثالث من سلسلة األعمال الكاملة آلية ا� 
ا�(، والتي يعمل دار المعارف الحكمية  الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي )حفظه 

على إصدارها تباًعا. 

ــا فــي شــرح وبــيــان الــمــواعــظ البليغة التي  والــكــتــاب عــبــارة عــن تسع وثــاثــيــن درًسـ
ألــقــاهــا رســـول ا� )ص( على مسمع الــصــحــابــّي الجليل أبــي ذّر الــغــفــاري، يــرجــى لها 
أن تتكامل في سبيل الــوصــول إلــى هــدف التمهيد لصقل شخصّية اإلنــســان المسلم 
التي تساهم بدورها في تأسيس أرضّية أخاقية للوصول إلى مجتمع إلهّي توحيدّي 

خالص كما أراده تعالى.

والله ولّي التوفيق
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للحّق  بالعبودّية  إّل  يتحّققان  ل  ية  الحّر وحقيقة  التحّرر  إّن مذهب 
 ٓ جّل وعا، بل ول يمكن نيلهما أو البحث عنهما إّل فيها: ﴿ قُۡل إِّنِ

ُ ٱدّلِيَن ﴾)1(. َ ُمۡلِٗصا لَّ ۡعُبَد ٱللَّ
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
أ

ــّقــــوا ســبــيــلــهــم نحو  إّن الـــذيـــن أقــــامــــوا فـــي ظــــال الـــهـــدايـــة، وشــ
ــــال الــمــحــبــوب،  يـــم الــــوليــــة، وصـــلـــوا فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلــــى وصـ حـــر
فــنــالــوا شــرف الــلــقــاء بحضرته. فـــإذا أشــرقــت شمس الــهــدايــة مــن مــشــرق الــرســالــة على 
التوحيد، وفطرة العشق اإللــهــّي في قلب  عين القلب، جلتها فكشفت عن جوهرة 
اإلنـــســـان. إّن قـــدح الــعــشــق ل يــؤخــذ إّل مــن يــد الــرســول p، وكـــأس الــكــوثــر ل 

.q ُيحتسى إّل من أنامل المعصوم

 ،p كــــرم فــهــلــّمــوا لــكــي نــجــلــي قــلــوبــنــا بــزمــزم الــهــدايــة الــمــتــدّفــق لــلــنــبــّي األ
 ِ لِلَّ ٱۡسَتِجيُبواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿ َيٰٓ الــفــّيــاض:  النبوّي  الــكــام  بمعين  أرواحــنــا  ونغسل 

َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعُكۡم لَِما ُيۡيِيُكۡمۖ ﴾)2(.
هــــذا األثــــر هـــو مــجــمــوعــة دروس فـــي األخـــــاق آليــــة ا� األســـتـــاذ الــشــيــخ مــصــبــاح 
الـــيـــزدّي )دام عــــّزه( ألــقــاهــا فــي حــــوزة قــم الــعــلــمــّيــة، وقـــد تـــّم تحقيقها وتــدويــنــهــا بقلم 

السّيد كريم السبحانّي.

موضوع هــذه السلسلة من الــدروس يــدور حــول الحديث المعروف بـ »حديث 
أبــي ذّر« الـــذي أســـدى إلــيــه نــبــّي اإلســـام العظيم p مــواعــظ جامعة ونصائح 

سورة الزمر، اآلية ١١.  (١(

سورة األنفال، اآلية ٢4.  (٢(
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مفيدة من الممكن أن يستفيد منها الجميع.

نسأل ا� العلّي القدير أن يجعل من طباعة ونشر هــذا األثــر خطوة بــّنــاءة على 
ــــرأي، ورضـــى ولــّي  يــق نــشــر الــثــقــافــة والــمــعــارف اإلســامــّيــة، وأن تــنــال قــبــول أهـــل الـ طــر

العصر وصاحب الزمان، بإذن ا� تعالى.

قم/ مؤّسسة اإلمام الخمينّي )قده( 

للتعليم والبحوث

قسم النشر

48-Zad Sec-1.indd   14 9/18/17   5:22 PM


