 -12ما هي الصالة وكيف تكون؟
فً بدء السنة الجدٌدة وقف كثٌرون ٌصلون ،وارتفعت أكف الضراعة إلى هللا..
ووسط صلوات الكثٌرٌن ،نرٌد أن نتحدث الٌوم عن الصالة :ما هً صلوات مقبولة ،وأخرى
غٌر مقبولة؟
و ما شروط الصلوات المقبولة؟
إن الصالة جزء من طبٌعة اإلنسان ،كأنها غرٌزة ..ومن هنا كان جمٌع الناس ٌصلون ..حتى
أن الوثنٌٌن أٌضًا ٌعرفون الصالة ..إن القلب بدون هللا ٌشعر بفراغ كبٌر .فاهلل له وجود فً
حٌاتنا ،لٌس هو معتزال عناٌ ،سمٌه الكتاب المقدس" :عمانوبٌل" أى هللا معنا ..ونالحظ
أن الطفل ٌقبل فكرة هللا وفكرة الصالة ،بدون شرح ،إنها فٌه..
إن قلنا إن اإلنسان اجتماعً بطبعه ،نستطٌع أن نطبق هذه القاعدة جسدًٌا وروحًٌا أٌضًا..
فروح اإلنسانتشتاق إلى الروح الكلى ،وتجد لذة فً االلتقاء به والجلوس إلٌه..
الصالة إذن هً اشتٌاق إلى هللا ..روح اإلنسان تشتاق إلى عشرة أخرى غٌر عشرة المادة..
وفً داخل كل منا اشتٌاق إلى غٌر المحدود .واشتٌاق آخر إلى مثالٌة عالٌة غٌر موجودة فً
هذا العالم ..ومن هنا ٌلجأ اإلنسان إلى هللا لٌشبع شوقه الروحً..
الصالة هً أعمق ما فً الروحٌات ..هً تفرغ القلب هلل ..هً عمل المالئكة ،وعمل اإلنسان
عندما ٌتشبه بالمالئكة ..هً عمل النساك والمتوحدٌن الذٌن تركوا كل شًء من أجل محبتهم
هلل ،ووجدوا فً هذه المحبة ما ٌكفٌهم وما ٌغنٌهم.
الصالة هً راحة النفس .هً المٌناء الهادئ الذي ترسو عنده النفس بعٌ ًدا عن أمواج العالم
المتالطمة .الصالة هً واحة خضراء فً برٌة العالم القاحلة ..هً الوقت الذي تلتقً فٌه النفس
بمن ٌرٌحها .تجد القلب الكبٌر الذي تأتمنه على أسرارها وتستطٌع أن تحدثه بكل صراحة عن
متاعبها وعن ضعفاتها وسقطاتها .وهى موقنة تمامًا أنه لن ٌحتقر سقوطها ،بل ٌقابلها بكل حنو،
وٌعٌنها على القٌام ،وٌشجعها..

الصالة هً خلوة النفس مع هللا ،هً لقاء مع هللا ،لقاء حب .هً التصاق باهلل .هً تالمس قلب
اإلنسان مع قلب هللا .هً تمتع النفس باهلل ..وفً هذا قال داود النبً" :ذوقوا وانظروا ما أطٌب
الرب" ،وقال أٌضًا" :أما أنا فخٌر لً االلتصاق بالرب"..
الصالة هً صلة باهلل ،وربما من هذا المعنى اشتق اسمها (اقرأ ا
مقاًل آخر عن هذا الموضوع
هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة والمقاًلت) ..وهكذا ٌكون اإلنسان فً حالة صالة ،إن
وجدت هذه الصلة ،وإن شعر بالوجود فً حضرة هللا ،وإن أحس القلب أنه قابم ً
فعال أمام هللا،
ٌتحدث إلٌه ..لٌس المهم هو طول الصالة ونوع الكالم بقدر ما تتركز األهمٌة فً وجود صلة
مع هللا ..إن لم توجد هذه الصلة ال ٌعتبر اإلنسان مصلًٌا ،مهما ركع ومهما سجد ومهما ظن أنه
كان ٌتحدث مع هللا ..إن اللمبات الكهربابٌة مهما كانت قوٌة وجمٌلة ،فإنها تكون عدٌمة الفابدة
ما لم ٌسر فٌها التٌار ..هكذا الصالة..
الصالة هً تقدٌس للنفس ،هً رفع الفكر إلى هللا ،ورفع القلب إلى هللا .وعندما ٌرتفع الفكر
إلى هللاٌ ،بعد عن المادة وعن محبتها واإلنشغال بها ،وٌكون فً مستوى أعلى ،فً مستوى
روحً ،وهكذا ٌتطهر الفكر بالصالة وٌتنقى ،وكذلك القلب ..وٌدخل كالهما فً جو آخر له
سموهٌ ،دخالن فً عشرة المالبكة وأرواح األبرار .وبمثل هذه الصالة تبطل األفكار الردٌبة،
وتبطل طٌاشة األفكار ،وٌتجمع العقل فً هللا.
و بالصالة ٌصل اإلنسان إلى ما ٌسمٌه القدٌسون"إستحٌاء الفكر" أى أن الفكر الذي ٌتقدس
بالصالة ٌستحى من التفكٌر فً شًء ردئ .وهكذا ٌخجل اإلنسان من أن ٌستضٌف فً ذهنه
فكرً ا شرٌرا فً الموضع الذي كان ٌوجد فٌه هللا فً العقل فً وقت الصالة ..وبهذا تساعد
الصالة على حٌاة التوبة والنقاوة..
لكل هذا كانت الصالة رع ابا للشٌاطٌن ..فالشٌاطٌن ٌخافون ً
جدا من عمل الصالة ،وٌرونه سعًٌا
إلمدادات إلهٌة ومعونات سماوٌة تصل إلى النفس ،فتحطم قوى الشٌاطٌن التً تحاربها .لذلك
فإن الشٌاطٌن تحاول بكل قوتها أن تعطل اإلنسان عن عمل الصالة ،ونقصد الصلوات الروحٌة
التً تخٌفهم ..أما الصلوات الفاترة أو السطحٌة فال ٌهتم الشٌطان بمقاومتها .إنها ال تؤذٌه..
إن الصلوات الروحٌة تسبب حسد الشٌاطٌن وتذكرهم بما فقدوه .وتشعرهم بالدالة الموجودة
بٌن هللا واإلنسان فٌتعبون ..وٌحاولون أن ٌمنعوا الصالة .فإذا أصر اإلنسان على الصالة،
ٌحاول الشٌاطٌن أن ٌشتتوا فكره ،وٌقدموا له تذكارات ومشاغل وأفكارً ا لٌجذبوه إلى شًء آخر
بعٌ ًدا عن الحدٌث مع هللا.

الصالة هً طعام الروح ،هً غذاء المالئكة .هً عاطفة مقدسة تغذى القلب ..بل فً أثنابها قد
ٌنسى الجسد أٌضًا طعامه ،وال ٌشعر بجوع .ومن هنا كان ارتباط الصوم بالصالة .فعندما
تتغذى الروح بالصالة .وٌمكنها أن ترفع الجسد معها وتشغله عن التفكٌر فً طعامه ،وتعطٌه
طعامًا آخر .وبهذا تستطٌع الروح أن تحمل الجسد ..الصالة هً حركة القلب ،حتى بدون كالم..
إن الصالة لٌست مجرد حدٌث فقد تكون خفقة القلب صالة ،وقد تكون دمعة العٌن صالة ،وقد
ٌكون رفع البصر إلى فوق ،أو رفع الٌدٌن نوعًا آخر من الصالة ..إن هللا ٌفهم اللغة التً
نخاطبه بها خارج حدود األلفاظ ،كاألب الذي ٌدرك مشاعر ابنه وطلباته دون أن ٌتكلم ..وهكذا
ٌقول داود النبً هلل" :أنصت إلى دموعً" .ذلك ألن دموعه كان لها صوت خفً ٌسمعه هللا..
الصالة هً تسلٌم حٌاتنا هلل ،هً إشراكه فً حٌاتنا ،هً رفض من اإلنسان أن ٌستقل بحٌاته
بعٌ ًدا عن هللا .فبالصالة نطلب من هللا أن ٌتدخل فً حٌاتنا ،وٌدبرها حسب مشٌبته الصالحة
الطوباوٌة ،معلنٌن فً اتضاع أمام هللا أننا ال نستطٌع أن نعتمد على أذهاننا وحدها ،وأننا ال نقدر
أن نعمل شًء.
إن الصالة شرف عظٌم ،بها نصعد إلى هللا ،وبها نتالقى معه ،نحن التراب والرماد .وبالصالة
تتحول النفس إلى سماء وتتمتع بالوجود فً حضرة هللا والعجٌب أنه مع هذا الشرف العظٌم
الذي للصالة ٌمتنع البعض عن الصالةٌ ،متنع التراب عن مخاطبة رب األرباب خالق السماء
واألرض الكلى القدرة..
لٌست الصالة تفضال منا على هللا ،كما لو كنا نعطى هللا شٌئا من وقتنا أو من مشاعرنا.
ولٌست هً ضرٌبة ٌفرضها هللا علٌنا .ولٌست هً ا
عمال نغصب علٌه بأمر سماوي .كال ،إنما
الصالة هً أخذ ال عطاء .بها نأخذ من هللا بركات وعطاٌا ومواهب دون أن نعطٌه شٌ ًبا .وإن
كنا نقدم هلل وق ًتا أو نقدم له قلبًا ،فإنما لكً ٌمأل هذا القلب من محبته ،وٌقدس هذا الوقت ببركته..
إن اعتقادنا الخاطا فً أن الصالة إعطاء هو الذي ٌجعلنا فً كبرٌاء وتمنع .نقصر فً أدابها،
أقصد :نقصر فً حق أنفسنا ً
أوال وقبل كل شًء ،ألننا نحن المستفٌدون من الصالة ولٌس هللا.
فلنحاول أن نصلى ،لكً نأخذ بركة ومعونة ،ولكً نتمتع باهلل ،ولكً تتقدس قلوبنا وحٌاتنا كلها.
وإن صلٌنا ،لٌتنا نعرف كٌف نصلى ،وكٌف نخاطب هللا الذي له كل مجد وكرامة وعزة إلى
األبد آمٌن.

