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مقّدمة المترجم

أن  عن  فضًل  ُتحصى  من  أكثر  وتوفيقاته  تعالى  الله  ِنَعم 

ُتشَكر، ومن عظيم تلك النعم والتوفيقات أن جعل الله بين 

لمدرسة  الصافي  المعين  من  نهلوا  أجّلء  علماء  ظهرانينا 

المتعّطشين  ظمأ  ليرووا  واجتهدوا  وكّدوا   البيت أهل 

طريق  للسالكين  وينيروا  بيانهم،  وجميل  معارفهم  بزالل 

ما  ذلك  من  المريدون  فيتزّود  علمهم،  بمصابيح  الهداية 

يحتاجونه للقاء بارئهم...

رحيلها  نبأ  أفجعنا  شخصّية  العظماء  هؤالء  بين  من  كان  وقد 

مصباح  تقي  محّمد  الشيخ  العلمة  الله  آية  سماحة  وهو  أشهر؛  قبل 

الزاخر؛  عطائه  من  الوافر  المقدار  تارًكا  عنا  ارتحل  الذي   ،اليزدي

من  وأجياٍل  وكثرت،  أثمرت  وإنجازات  وتعّددت،  تنّوعت  مؤّلفاٍت  من 

الباحثين واألساتذة والمدرّسين ما زالوا يحملون لواء الحقّ يذودون به 

عن الدين األصيل ويرّدون كيد المضّللين والحاقدين...

الكبير  التراث  ذلك   المصباح الشيخ  سماحة  لنا  ترك  لقد  نعم؛ 

الشريف:  العلوّي  الحديث  تجّلي  ـ  بحّق  ـ  فيه  نرى  يجعلنا  الذي 

ْهُر:  الدَّ َبِقَي  َما  َباُقوَن  َواْلُعَلَماُء  أَْحَياٌء،  َوُهْم  اِل  ــوَ اأْلَْم ُخزَّاُن  »َهَلَك 
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شيخنا  الله  فرحم  َمْوُجوَدٌة«)))،  اْلُقُلوِب  ِفي  أَْمَثاُلُهْم  َمْفُقوَدٌة،  أَْعَياُنُهْم 

أئّمته  مع  مقامه ورفع درجاته، وحشره  وأعلى  بأوسع رحماته،  الجليل 

.وساداته

هذا  لترجمة  ُوّفقت  أن  علّي  اإللهّية  النعم  عظيم  من  كان  ثّم 

قد  تعالى  الله  بأّن  فشعرت  العزيز،  القارئ  يدي  بين  الحاضر  الكتاب 

كبير  مضامينه  في  ولمست  العطف،  وكرم  اللطف  بعظيم  أمّدني 

الفائدة، كيف ال؟ وهو شرٌح من العّلمة الفاضل لكلم موالنا اإلمام 

يبّين  ولياليها،  السنة  أّيام  أفضل  ماذا؟ حول  العابدين، وحول  زين 

ا من أن أنصح  فيه ُدَرر عبارات اإلمام السّجاد وآلليها، فلم أجد بدًّ

جميع اإلخوة واألخوات بأن ال يفّوتوا على أنفسهم ما في هذا الكتاب 

من إفاضات، وليتأّملوا في عباراته ليقتبسوا في طريقهم إلى العلياء من 

مصباح الهداية، وليعملوا بمضامينه ليتزّودوا لّلقاء بما فيه الكفاية، إن 

شاء الله.

الحكمية  المعارف  دار  إدارة  إلى  الجزيل  بالشكر  أتوّجه  كما 

الله خير  التكليف والتشريف، وجزاهم  على ثقتهم بي من خلل هذا 

حملوه  ما  بينها  ومن  المجال،  هذا  في  الكبيرة  جهودهم  على  الجزاء 

ولِنعم  قّرروا  ما  ولِنعم   ،الراحل شيخنا  تراث  نشر  من  عاتقهم  على 

من اختاروا، فتراث شيخنا الراحل حريٌّ بأن ُينَشر لتصل رسالته إلى 

جميع المؤمنين.

وفي الختام ألتمس من القّراء الكرام الدعاء بالتوفيق والسداد، وأن 

بالترجمة)،  يتعّلق  )بما  الكريمة  وإشاراتهم  بملحظاتهم  علّي  يجودوا 

نهج البالغة، باب الحكم، الحكمة 144 )ومن كالم له لكميل بن زياد النخعي(.  (1(
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 مقّدمة المترجم

في  الدّقة  بين  أجمع  لكي  الجهد  بذل  حاولت  أّني  من  الرغم  فعلى 

بالخلل  مشوبًة  العباد  أعمال  تبقى  ولكن  التعبير،  وسلسة  الترجمة 

والقصور، فنرجو المسامحة منكم على كّل حال...

إبراهيم حسن حسن

قّم المقّدسة، يوم الجمعة 19ـ شعبان ـ 1442هـ 
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 مقّدمة معاونّية البحوث 

في مؤّسسة اإلمام الخميني )قده(

أصالًة  األكثر  الوجود  سّر  وهي  بشرّية،  حاجٌة  الحقيقة 

وخلوًدا وجمااًل، ولطالما بذل المؤمنون والعلماء الصادقون 

وأهل  الجاهلون  يأُل  لم  كما  والمهج،  األرواح  سبيلها  في 

الباطل جهًدا دون حياكة المكائد والمؤامرات ألجل إلغائها 

وتشويهها. 

ومظلومّيًة  مريرًا  واقًعا  تواجه  الحقيقة  أّن  من  الرغم  وعلى 

في  ـ  سيبقى  الباطل؛  مع  الدائمة  معركته  في  الحّق،  ولكّن  متواصلة، 

ومنكوًسا.  زهوًقا  الباطل  يبقى  فيما  ورفيًعا،  شامًخا  ـ  المطاف  نهاية 

وعلوًة على ذلك، فما أجمل اإلكليل الذي نراه على رأس هذه الحقيقة؛ 

الحقيقة  الذي حاكته جهوٌد مخلصة ومتواصلة بذلها أهل  اإلكليل  ذاك 

الذين طّلقوا الدنيا وما فيها، وشّمروا عن سواعدهم في ميداني النظر 

وأنبيائه،  الله  ألديان  ذلك  في  واألكبر  األبرز  الدور  ليكون  والعمل، 

.واألئّمة الكرام من بعده وبخاّصة اإلسلم والنبّي األكرم

ثّم جاء دور علماء الشيعة األجّلء، فرأوا أّن رسالتهم األهّم واألولى 

تكمن في االستفادة من العقل والنقل، والغوص في بحر معارف القرآن 
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 ،األطهار األئّمة  سيرة  في  األصيل  الحقيقة  معدن  من  واالغتراف 

لهجمات  بأرواحهم  التصّدي  مع  البشرّية  إلى  ذلك  تقديم  ثّم  ومن 

الطريق  يألوا في هذه  لم  الحقيقة، حيث  أعداء  الظالمين من  الطغاة 

جهًدا للبحث والتحقيق.

وإذ نعيش اليوم في عصر أزمة المعنوّية، نجد أّن أعداء الحقيقة 

خلل  من  العالم،  على  السيطرة  على  حين  كّل  في  يعملون  والبشرّية 

من  وباالستفادة  والمرئّيات،  المؤّلفات  من  الهائل  الكّم  ونشر  إنتاج 

مختلف  في  والمضمون  الشكل  في  المتطّورة  األدوات  مختلف 

الحوزوّيين  والمفّكرين  الحقيقة  مريدي  رسالة  تكون  وهنا  المجاالت؛ 

والجامعّيين، وبخاّصة علماء الدين؛ قد أصبحت أعظم وأشّق وأصعب.

سجلًّ  الحوزوّيين  للباحثين  أّن  نجد  التشّيع،  عالم  مستوى  على 

والحديثّية،  التفسيرّية  والكلمّية،  الفلسفّية  العلوم  في  ومضيًئا  حافًل 

وأبحاثهم  وأفكارهم  بتأّملتهم  أضاؤوا  وقد  وغيرها؛  واألصولّية  الفقهّية 

والتجربّية  الطبيعّية  العلوم  مجال  في  وكذلك  األزمان.  ظلمة  اإلسلمّية 

الحديثة بذل باحثونا جهوًدا ملفتة، وخطوا خطواٍت واعدة،  والتقنّيات 

زالوا  وما  العالم،  صعيد  على  بهم  يليق  الذي  الموقع  من  ليقتربوا 

تلك  إلى  يصلوا  حتى  يوم  بعد  يوًما  المتزايدة  بنشاطاتهم  يتقّدمون 

المكانة المناسبة على المستوى العلمي العالمي. 

العلوم  أبحاث  مجال  في  المحّلّيين  علمائنا  جهود  ولكّن  هذا، 

بالنظام  يليق  الذي  المستوى  إلى  بعُد  ترَق  لم  واإلنسانّية  االجتماعّية 

اإلسلمي، إذ اكتفوا أحياًنا بالترجمة واالقتباس من نظرّيات اآلخرين. في 

اإلبداعات  وبخاّصة  باالبتكارات؛  مكّللًة  خطوة  نجد  قّلما  المجال،  هذا 
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  )مقّدمة معاونّية البحوث في مؤّسسة اإلمام الخميني )قده

ومليٌء  طويٌل  درٌب  أمامنا  يزال  وما  اإلسلمّية،  األسس  من  الناشئة 

بالتحّديات حتى الوصول إلى المستوى المطلوب. من هنا، فإّن البحث 

مع  واالجتماعّية،  اإلنسانّية  العلوم  مسائل  في  اإلسلمّية  الرؤية  عن 

العلمّية،  المؤّسسات  عند  واألولوّيات  األهداف  أهّم  من  ُيعّد  تبيينها؛ 

في  دورها  عن  فضًل  العلمّية،  الحوزات  في  البحثّية  المراكز  وبخاّصة 

تنظيم  وفي  وتبيينها،  وتفسيرها  واستخراجها  الدينّية  األحكام  استنباط 

المعارف اإلسلمّية.

والدعم   اإلسلمّية للثورة  األعلى  المرشد  تأييدات  ظّل  وفي 

اهتّمت   ،الخامنئي العظمى  الله  آية  الصالح  المتواصل من خلفه 

تأسيسها  أّول  من  والبحثّية  التعليمّية   الخميني اإلمــام  مؤّسسة 

المحّددة  العلمّية والدينّية، وذلك طبًقا للسياسات واألهداف  باألبحاث 

تصّدت  حيث   ،اليزدّي مصباح  تقي  محّمد  الشيخ  الله  آية  قبل  من 

حاجات  تأمين  سبيل  في  والعملّية  والتوجيهّية  التأسيسّية  لألبحاث 

األمر  هذا  تحقيق  إلى  السعي  إطار  وفي  والدينّية.  الفكرّية  المجتمع 

الهاّم، فإّن معاونّية البحوث في المؤّسسة، ومضاًفا إلى إعدادها البرامج 

في  أيًضا  الجهود  بذلت  قد  والباحثين؛  للطّلب  اللزمة  والتوجيهات 

مجال نشر مؤّلفات الباحثين، حيث قّدمت إلى المجتمع اإلسلمي حتى 

اآلن مؤّلفاٍت قّيمة ـ بحمد الله تعالى ـ ضمن حدود استطاعتها.

ألستاذنا  األخلقّية  المحاضرات  من  قسًما  الحاضر  الكتاب  يشّكل 

قّدمها خلل  والتي  اليزدي،  مصباح  تقي  محّمد  الشيخ  الله  آية  القدير 

شهر رمضان المبارك من العام 429) هـ الموافق لشهر أيلول )سبتمبر) 

والمسلمين  اإلسلم  القدير حّجة  الباحث  توّلى  وقد  العام 2008م.  من 

أسد الله الطوسي تدوينها وتحريرها. ويهدف الكتاب بشكٍل أساس إلى 
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السّجادّية  الصحيفة  من  واألربعين  الرابع  للدعاء  مناسٍب  شرٍح  تقديم 

به  الحسين، يرتوي  بن  علي  العابدين  زين  اإلمام  إلى  المنسوبة 

معاونّية  في  راجين  األصيلة،   البيت أهل  لمعارف  المتعطشون 

الباحث  القدير، وأن يمّد  المّنان درجات أستاذنا  الله  البحوث أن يرفع 

المحترم بدوام التوفيق.

معاونّية البحوث

مؤّسسة اإلمام الخميني التعليمّية والبحثّية


