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ُ َل  نَا اللَّ
َ
أ ﴿ إِنَِّن  يز:  العز الّله تبارك وتعالى في محكم كتابه  يقول 

أن  فبعد  تــرى،  وكما  ِلِْكرِي ﴾)1).  َلةَ  الصَّ قِِم 
َ
َوأ فَاْعُبْدِن  نَا 

َ
أ إِلَّ  إَِلَ 

ا من أصــول الدين وهــو التوحيد،  ذكــرت اآليــة الكريمة أصــًا أساسيًّ
توّجهت إلى العبادة، هذا اللقاء االستثنائي بين العبد ورّبــه، وكأّن 
يــفــتــرقــان، أحــدهــمــا يتوجه  يــأنــســان ببعضهما، وال  التوحيد والــصــاة 
من  ويــبــدي  الحقيقة،  بهذه  ويعترف  يقّر  والثاني  الّله  معرفة  باتجاه 
خال العمل اإلقــرار بهذا الفضل، وهــذا ما أظهره اإلســام من خال تشريعه وجوب 
الوصل  والــشــوق والعشق وصلة  الــحــّب  لقاء  باعتبارها  تتجلى أهميتها  التي  الــصــاة 

بين المتناهي والامتناهي، بين المحدود والمطلق.

فمن خــال الــصــاة، يصل العابد إلــى الــعــبــودّيــة المطلقة الــتــي يـــذوب فيها في 
جــمــال وجـــال محبوبه الحقيقّي وهـــو الّله تــعــالــى. لــذلــك، هـــذه الــعــبــادة هــي الــبــاب 
الــكــبــيــر الــــذي مــن خــالــه يــدخــل اإلنـــســـان إلـــى ســاحــة الــحــّق بــالــرغــم مــن ذنــوبــه وآفــاتــه، 
فهو كّلما دخل إلى هذه الساحة وجد الّله تعالى مقبًا عليه مرّحًبا بقدومه وبتوبته 

وعودته.

بارئنا، بحيث  مــع  الدينية وعاقتنا  أدبياتنا  فــي  كــان للصاة هــذه األهمّية  ولما 
ال يمكن من دونها الجواز إلــى ساحة المطلق، وجــد دار المعارف من األهمية بمكان 
أن يــنــشــر هـــذا الـــنـــوع مـــن الــكــتــب لــمــا لــهــا مـــن دور فـــي إعـــانـــة الـــقـــارئ والــســالــك على 
الفيوضات والكماالت.  اإللهّي وتخلية قلبه ونفسه لوفود  الفيض  إلــى ساحة  الولوج 

)1)   سورة طه، اآلية 14.

مقدمة الناشر
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العروج إلى  بعنوان  الــيــزدي  الشيخ محّمد تقي مصباح  الّله  آيــة  كتاًبا لسماحة  فاختار 
ــًدا مــن روافـــد تمتين الصلة بين اإلنــســان  الالمتناهي، آمـــًا أن يــكــون هــذا الــكــتــاب رافــ

وربه.

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول. يظهر الفصل األول »ضــرورة التوجه القلبي 
القلبي وكيفيته، من  الــتــوّجــه  الــصــاة وكيفّيته«، ويــشــرح أهمية تحصيل  الّله فــي  إلــى 
خــــال أربــــع طــــرق وهــــي: الــتــوجــه إلــــى عــظــمــة الّله الــمــطــلــقــة، ولــطــفــه تــعــالــى، وعــظــمــة 

 .e استقباله سبحانه لعبده، كذلك التوّسل بأهل البيت

وفــي الفصل الــثــانــي، ينتقل الــكــتــاب للحديث عــن »وســائــل تحصيل اإلخــاص 
وقصد القربى في الــصــاة«، وفيه يتحّدث الشيخ الــيــزدي عن موقعّية اإلخــاص في 
ياء مفسّد لها، ويشير بذلك إلى أّن  الصاة باعتبارها طاعة لّله وامتثااًل ألوامره وأّن الر
ياء ما هو خفّي يدّب دبيب النمل على صخرة صماء في ليلة ظلماء وينبغي  في الر

لإلنسان التنّبه منه.

أّمـــا الفصل الــثــالــث، فخصص للبحث »فــي البحث عــن روح الــصــاة«، وأشــار 
مــن خــالــه سماحته إلــى أّن الــصــاة الحقيقّية مــعــراج الــمــؤمــن، وطـــرح ثــاث خطوات 
ألجــل الــوصــول إلــى روح الــصــاة وحقيقتها. وأضـــاف فــي الفصل ذاتـــه طــرًقــا لتحقيق 
الــصــاة وعــوامــل نشوئه، وتحدث  القلب، وكيفية تحصيل حالة الخشوع فــي  حضور 
عــن الخشوع الـــذي هــو نفي اإلنــّيــة واألنــانــّيــة، وهــو يختلف عــن الــخــوف والخشية ألّنــه 
شعور خاص باالنكسار والتفّتت والمذّلة التي تحصل لإلنسان مقابل العّزة اإللهّية، 
والتي تؤّدي في نهاية األمر للوصول إلى محّبة الّله ورسوخها في القلب عبر ماحظة 

عظمة النعم المادّية والمعنوّية. 

»عــلــى عتبة الــمــعــشــوق« عــنــوان الــفــصــل الــرابــع الـــذي يــفــّصــل فــي دور الــنــّيــة في 
ارتــقــاء اإلنــســان وسقوطه وفــي أنــواع النّية ويقترح خطوات عملية نحو تصحيح النوايا 
وأّن أعــلــى مــراتــب النّية العالية أن يعبد اإلنــســان رّبـــه غير طــامــٍع بجّنة وال خــائــٍف من 

جهّنم. كما أّنه تعّرض لنظرة عاّمة إلى آذان الصاة ومعاني األذكار الواردة فيه.

وفــي الفصل الخامس »الــصــاة المقبولة وآثــارهــا«، يذكر العّامة شــرائــط قبول 
الصاة وآثارها على الفرد العبد في الدنيا واآلخرة.



11

يــدّل على مضمونه، فالصاة هي بمثابة السّلم  والكتاب بما يحمله من عنوان 
الذي يتدّرج فيها العبد المتناهي ليصل إلى ساحة المقّدس المحبوب الامتناهي، 
نأمل أن يؤدي ما ُكتب من أجله، فيعين السالك إلى الّله تعالى ويجعلنا وإياكم من 

المصلين.

 واللّه من وراء المقصد

 مقدمة الناشر



المقدمة
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ُوصف المؤمن أّنه كالجبل الراسخ الذي ال تزلزله عواصف األحداث 
ــأّن ارتـــبـــاطـــه بــمــبــدأ الـــوجـــود ومـــركـــز الـــقـــدرة  ــ والـــمـــصـــائـــب. وال شــــّك بـ
الامتناهية ومنبع العّزة األبدّية هو الذي يمنحه مثل هذه الصابة 

والثبات العجيب.

الّله المحكم وســط  الــقــلــب بحبل  الــذيــن ربــطــوا زورق  أولــئــك 
أو  تتقاذفهم  أن  العاتية  يمكن ألمــواجــه  المتاطم، ال  الــحــوادث  بحر 

تزلزلهم أو تصيبهم بأذى.

ــوا بــذكــر الّله، مـــن يــنــالــون مــثــل تــلــك الــطــمــأنــيــنــة  أجــــل، إّنـــهـــم أولـــئـــك الـــذيـــن أِنـــسـ
والهدوء والسكينة.

قِِم 
َ
وال شـــّك بــــأّن أعــظــم مــصــاديــق ذكـــر الّله هـــو الـــصـــاة، كــمــا قـــال تــعــالــى: ﴿ َوأ

إلـــى رحــابــهــا  الــبــشــر  الـــســـّر وتـــدعـــو  الــســتــار عـــن هـــذا  تــرفــع  ِلِۡكرِٓي ﴾)1)، حــيــث  لَٰوةَ  ٱلصَّ
في  وخــصــوًصــا  والــصــخــب،  بالضجيج  المليئة  الــحــيــاة  هـــذه  وســـط  بالسكينة،  المليئة 
َتۡطَمئِنُّ   ِ ٱللَّ بِِذۡكرِ  َل 

َ
﴿ أ لحن  وتــعــزف  والــصــنــاعــة،  التقنّية  ميادين  فــي  التنافس  عصر 

ٱۡلُقلُوُب ﴾)2) على مسامع أرواحهم.

سورة طه، اآلية 14.  (1(

سورة الرعد، اآلية 28.  (2(
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عّدة نقاط في باب الصالة

وهنا، نشير إلى بعض النقاط في باب الصاة:

إّن حقيقة الــصــاة عــبــارة عــن االّتـــصـــال بــيــن الّله وعــبــده، ومـــن دون الــطــهــارة، ال 
يكون اإلنسان الئًقا للحضور في محضره، لهذا يجب عليه أن يتوّضأ ويقف للصاة 

ببدٍن طاهر.

يقول أهــل المراقبة: يجب أن يتّم الــوضــوء بتأنٍّ وخضوع وبالتوّجه إلــى أســراره، 
ألّن حضور القلب في الصاة يتحّقق بمقدار حضور اإلنسان في الوضوء.

يجب تفريغ القلب من كل ما هو دنيويٌّ وموجٌب لتشتت الخيال قبل البدء 
بـــالـــصـــاة، لــكــي يــــدرك الــمــصــّلــي مـــا يــقــول فــيــهــا ومــــا يــقــرأ وال يــكــون فـــي ســكــر الغفلة 
نُتۡم ُسَكَٰرٰى ﴾)1)، ومن هنا قيل: »إذا َحَضَر 

َ
لَٰوةَ َوأ فيشمله قوله تعالى: ﴿ َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ

ُموا اْلَعشاَء«. اْلِعشاُء َواْلَعشاُء َفَقدِّ

يجب القيام بالمستحّبات قبل الصاة، فتزول كدورات القلب ببركة نورها، بل 
يحصل باطن المصّلي على لياقة المناجاة وتهّب عليه نفحات القدس اإللهّي وتتنّزل 

عليه بركاته الامتناهية.

مــن الــجــديــر أن يــصــّلــي اإلنــســان صـــاة الــجــمــاعــة ألّن أرواح المؤمنين باجتماعها 
تــّتــحــد، إذا كـــان أحـــد الــمــصــّلــيــن غــافــًا واآلخـــــرون فــي حــالــة الــحــضــور يمكن أن يجبروا 

غفلته ويكّملوا نقص صاته.

كرم p لها أن تحوز  من شّدة رحمته وشفقته على أّمته، أراد النبّي األ
عــلــى مــقــامــاتــه وأحـــوالـــه الــتــي حــصــل عليها فــي ليلة الــمــعــراج، ولــهــذا حــيــن خــطــا على 
بساط القرب اإللهّي، سأل الّله تعالى أن يجعل هذه الكرامة هّدية ألّمته. فاصطحب 
مــعــه هــــذه الـــصـــاة الــتــي هـــي صــــورة حـــالـــه، لــيــقــيــمــهــا فـــي أّمـــتـــه عــنــد رجـــوعـــه مـــن سفر 

المعراج، من هنا كانت الصاة »معراج المؤمن«.

إّن الصاة حرٌم عظيٌم من حرم الّله، حيث إّن باب الدخول إليه بتكبيرة اإلحرام، 

سورة النساء، اآلية 43.  (1(
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وبــاب الــخــروج منه بالسام فيه عــّدة مــواقــف كــّل واحـــٍد منها هــو تجلٍّ مــن التجّليات 
اإللهّية وضيافة من ضيافات الرحمن.

من المؤسف أن يدخل اإلنــســان إلــى هــذا الحرم ويخرج منه غافًا من دون أن 
يكون له مشاهدة أو مكالمة أو استفادة من تلك المائدة.

تتضّمن الصاة في ظاهرها سّر عبادة كّل المائكة، ألّن من المائكة من يكون 
دوًمـــا فــي حــال ركـــوع، ومنهم مــن هــو دوًمـــا فــي حــال ســجــود، ومنهم مــن هــو فــي حال 
القيام، ومنهم من هو في حال الجلوس، ومنهم من هو في حال االستغفار، ومنهم 
من هو حال في التاوة، ومنهم من هو في حال التسبيح ومنهم في التحميد ومنهم 
فــي الــصــاة على النبيّ p. لــهــذا، يــكــون المصلي فــي كــّل واحـــدة مــن هذه 

األجزاء في سلك واحٍد من المائكة.

حول هذا الكتاب

ال شّك بــأّن أجمل وأعلى كام حول الصاة هو ما ورد حول نبّي الرحمة وأهــل بيت 
العصمة صلوات الّله عليهم. وقد قام ورثتهم بشرب جرعة من كوثر معرفتهم فحملوا 

معهم تلك االستفادات الجميلة والمفعمة بالمعاني ليرووا ُعطاشى الحقيقة. 

وأحـــد هـــؤالء هــو األســتــاذ الــعــالــي الــمــقــام حــضــرة آيـــة الّله محمد تــقــي المصباح 
الـــيـــزدي، هـــذا الــمــقــاوم الــمــتــيــن فــي الــفــكــر والــثــقــافــة والــمــعــرفــة واإليـــمـــان، الـــذي أصبح 
مــصــداًقــا لــقــولــه »مـــن أخــلــص لّله أربــعــيــن صــبــاًحــا«، فــجــرت يــنــابــيــع الــحــكــمــة مــن قلبه 
ولسانه إلى التائقين والمشتاقين. فقد ترك لنا عشرات اآلثار الخالدة لتكون مصداق 

.(1(﴾ ِ قوله: ﴿ َعۡيٗنا يَۡشَُب بَِها ِعَباُد ٱللَّ

وهـــذا األثــــر، الـــذي يـــدور حـــول الــصــاة، هــو أحـــد الــكــتــب الــتــي اسُتخلصت من 
يَنَفُع  ﴿ يَۡوَم َل  لـ  الحّق تعالى، ويكون ذخــًرا  يتقّبله  مجموع كلماته وكتاباته؛ وأملنا أن 

َماٞل َوَل َبُنوَن ﴾)2).
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 المقدمة



الفصل األّول

ــــة ومــنــجــي الــعــالــم أرواحـــنـــا فـــداه،  وعــلــى أمـــل تــعــجــيــل الـــفـــرج لــظــهــور مـــهـــدّي األّمـ
يــة اإلســامــّيــة اإليـــرانـــّيـــة، حــضــرة آيـــة الّله الخامنئي  وســامــة وطـــول عــمــر قــائــد الــجــمــهــور

دامت بركاته.

السيد محمد رضا غياثي كرماني


