 -4مقياس الطول ومقياس العمق
(روحاويت العبادة)
أود في هذا المقال أن أحدثكم نده روحاويدت العبدادة لمدي بر بدز انومدان مقدثار در د فدي
العبادة ،هىاك مقياسان:
أما مقٌاس الطول ،فهو مقدار الوقت الذي ٌقضٌه اإلنسان مع هللا فً كافة نواحيً حعباوا:
فً حعصال  ،فً حعتأمل ،فً حعترتٌل ،فً حألعيان ،فً حعتساٌح ،فً حعقرحءحت حعرايٌة..
فً مقٌاس الطول ال أرٌد أن أحداثك عن الدرجات الروحٌة العالٌة لئال تق ع ف ً الٌ .س ال
أرٌ :أن أي:ثك عن يٌا حعصال حع:حئمة فراما ال ٌكان هذح ها طرٌقك فً حعيٌا  ،اق :تكوان
هذه من :رجات حعنساك حعبااٌ:ن .اال أرٌ :أن أي:ثك عن ت:رٌب صلب حعبقل حعذي سوار فٌو
حعقووٌ:م مقووارٌام حدسووكن:ري ،اال عوون يوواالت حرتطوواع حعدكوور ،اال عوون توو:رٌب رلووط كوول
عمل من أعمال حعيٌا ااعصال .
اال أرٌوو :أن أيوو:ثك عوون أمثووال حعقووٌ:م أرسووانٌام حعووذي كووان ٌقووع علصووال اقووت حع ووراب
احعشمم ارحءه ،اٌظل احق ًدا مصلًٌا يتى تطلع حعشمم أمام مقضًٌا حعلٌل كل فً حعصال ..
ولكنً أحب أن أس.لك كم تعطى هللا م ن وقت ك اكو تبطوى ألموار حعبواع مون اقتوك اهول
هً نساة عا:عة اهل حعاقت حعذي تقضٌ فً حعباا :كاع ع ذحء رايك
هناك إنسان ٌزعم أنه ٌصلى كل ٌوم وقد ٌكون مجموع صلواته فً الٌوم بضع دقائق ،ال
تشبع روحه وال تشعره بالصلة باهلل
اقووٌ :قووع ننسووان عٌصوولى ،اسوورعان مووا ٌشووبر ااعسووأ احعملوول ،اٌيووب أن ٌنالووى صووالت اأٌووة
طرٌقة كما عا كان عا ًئا ً
ثقٌال علٌ !! ذعك ألن قلا جاع من حع:حرل عٌست فٌ مياة هللا..
وقد ٌعتذر إنسان عن الص ال بض ٌق الوق ت وق د ٌك ون الس بب الحقٌق ً ه و ع دم وج ود
الرغبة ولٌس عدم وجود الوقت!

ً
اقائ:ح علجوٌ ،،ارب أسور
نن أكار ر :على مثل هذح حدنسان ها :حا :حعناً حعذي كان مل ًكا،
كاٌر ً
ج:ح ،امع ذعك نرحه ٌصلى" عشٌة اااكر ااقت حعظالور" .اٌقوال "سواع مورحت فوً
حعنالووار سووايتك علووى أيكووا عوو:عك" ..اال ٌكتدووً ااعنالووار اوول ٌقووال أٌضووا "فووً نصووع حعلٌوول
نالضت ألشكرك على أيكا ع:عك" .اال ٌكتدً ااعلٌل ال ٌقال "كنت أذكرك علوى فرحشوً،
افووً أاقووات حألسوويار كنووت أرتوول عووك" .اال ٌوونالل فقووط فووً اقووت حعسووير اوول ٌقووال علوورب
"ساقت عٌناي اقت حعسير ،ألتلا فً جمٌع أقاحعك امع كل صولاحت حعلٌول هوذه ،نورحه ٌقوال
فً شاق نعى هللا "ٌا هللا أنت أعالً ،نعٌك أاكر ،عطشت ندسً نعٌك"..
افى حعنالار ٌقال "ميااب ها أسمك ٌا رب ،فالا طال حعنالار تالاتً"..
إنه مثل جمٌل ،لرجل م ن رج ال الص ال  ،ك ان مش ا
جوال ج دا ا ،وعلٌ ه مس ئولٌات وأعب ا ال
حصر لها ،امع ذعك نجح فً عمل حعصال  ،اضرب ً
مثاال رحئبًا عمقٌام حعطال فً حعباوا.. :
فال ٌصح نذن أن نبتذر ااعمش اعٌات .ألننا نن آمنا اأهمٌة أمر من حألمار ،نستطٌع أن ناج:
ع اق ًتا .حعمشكلة نذن فً ع :اجا :حعرغاة.
وقد ٌكون السبب هو عدم اإلحساس باالحتٌاج إلى الصال مثال ذعك حعشاب حعوذي زحرنوً
فً ني:ى حعمرحت اقال عً "نن شاء هللا سوتا:أ حمتيانواتً ٌوا حعسوات ،فوأرجاك أن توذكرنً
فً صلاحتك ٌا حألراباء ألنالوا موا :صوباة" .فقلوت عو اامواذح عون حمتيوان ٌوا حعسوات .
فأجاب "ننالوا موا :سوالل ال تيتواى نعوى صوال " !..نبو  ،موا أكثور تلوك حألموار حعتوً نرحهوا ال
تيتاى نعوى صوال  ..ننالوا حعثقوة اواعندم أا اواعظراع حعميٌطوة أا اوابل حعمبانوات حعاشورٌة،
حعتً تجبلنا نشوبر أننوا عسونا فوً ياجوة نعوى صوال  ..كأننوا ننتظور حعاقوت حعوذي ٌسومح فٌو هللا
اضٌقة أا مشكلة ،ايٌنئذ فقط نصلى!!
أعا :نعى سؤحعً مواذح عون مقٌوام حعطوال فوً يٌاتوك حعرايٌوة اهول أنوت مون جالوة اقوت
حعباا :فً نما مستمر
ً
طواٌال اعكون
أما عن مقٌاس العمق فهو حالة القلب أثنا العب اد فقوٌ :صولى ننسوان اق ًتوا
فً غٌور عموق ..اصولاحت سوطيٌة أا اصولاحت مون حعبقول فقوط أا مون حعشودتٌن اعٌسوت مون
حعقلب ،أا اصلاحت من عقل غٌر مركز ٌطٌ ،أثناء حعصال فً حعباعمٌات!..
إن مقٌاس العمق فً الصال ٌجعلنا نس.ل األسئلة اآلتٌة:

هل صلاحتك ايرحر اهل هً اإٌمان اهل هً ايب اشواق نيوا هللا اهول صولاحتك فوً
اهول هوً فوً تركٌوز اجموع
حنسياق اتاحضع قلب اهل هً فوً رشواو اهٌاوة شو:ٌ:
علبقل اهل صلاحتك تشبر فٌالا ااعصولة حعيقٌقٌوة أموا هللا كموا عوا كوان قائمًوا أماموك تراطاو
اجالًا عاج احقرأ ً
مقاال آرور عون هوذح حعماضواو هنوا فوً ماقوع حألناوا تكوال فوً قسو حألسوئلة
احعمقاالت اهل هً من حعقلب ي ًقا أ من حعشدتٌن فقط اهل تتكل فٌالا موع هللا ا:حعوة اثقوة
اهل أنت تج :عذ فً صالتك اتتمنى عا حستمرت مبك كل حعاقت أ أنوك توؤ:ى فر ً
ضوا الاو:
أن تؤ ٌ:اهل صلاحتك من أجل ندسك فقط أ من أجل حآلرورٌن أٌضً وا اهول صوالتك هوً
اي:ه أ فٌالا عناصر حعرٌاء امياة حعظالار أما حعنام..
ننالا أسئلة كثٌر نن أجات علٌالا تبرع مق:حر حعبمق حعذي عك فً عاا:تك..
أٌض ا فالول صوالتك مجور :طلوب ،أ فٌالوا أٌضً وا
وٌدخل فً مقٌ اس العم ق نوعٌ ة الص ال
ا
عنصووور حعشوووكر ،اعنصووور حعتسووواٌح احعتمجٌووو ،:اعنصووور حعتااوووة احالنسوووياق احالعتووورحع
ااعرطٌة..
ث أٌضًا هل صالتك ادال
هل تبنى كل كلمة تقاعالا
حعميداظة افً حعمزحمٌر

اهل تدال مبانً حألعدواظ حعتوً تر::هوا ااراصوة فوً حعصولاحت

وٌبقى بعد ك ل ه ذا أن نس .ل :ه ل أن ت ح اق ا تص لى هول ٌنطاوق علٌوك مقٌوام حعبموق هول
تشبر أن صلاحتك ق :اصلت ً
فبال نعى هللا اهل تشبر أنو قالالوا ،اأنوك مطمئ ًنوا احث ًقوا أن هللا
سٌبمل مبك ً
عمال..
وهل ف ً ص التك تش عر أن ك حمن ة م ن ت راب تح دل خ الق الك ون الع ٌم ،فتقوع أمامو فوً
رشاو تشكره على حعشرع حعذي منيك نٌاه نذ سمح عك أن تقع أمام ..
إن قست نمسك بهذٌن المقٌاسٌن ،مقٌاس الطول ومقٌاس العم ق ،ووج دت نمس ك ل م تب دأ
بع د حٌ ا العب اد  ،فنص ٌحتً ل ك أن تب دأ م ن اآلن ،وأن تيسوون ياعتووك ٌا ًمووا ابووٌ :ووا  ..اال
تنالمك فً أمار حعباع حالنالماك حعذي ٌجدوع قلاوك اٌقسوً رايوك اٌجبلوك تنظور نعوى أموار
حعباا :اب :حكترحث!!

أٌالا حعقاري حعبزٌز ،ضع أمامك على حع:اح قوال حعسوٌ :حعمسوٌح "م اذا ٌس تمٌد اإلنس ان ل و
رب ا الع الم كل ه وخس ر نمس ه ! أا موواذح ٌبطووى عا ً
ضووا عوون ندس و " ! ..حهووت نذن اندسووك
احيووورل علوووى أاوووٌ:تك .اعوووتكن عوووك عالقوووة عمٌقوووة اوووا  .احن اجووو:ت صوووبااة فوووً ا:حٌوووة
حعطرٌق فال تٌوأم .احن ياراوك حعشوٌطان فقاامو  ،احثاوت فوً عاا:توك .اسوٌأتً حعاقوت حعوذي
تذاق فٌ جمال حعيٌا حعرايٌة فتج:ها شالٌة اممتبة ،فتأسع على حألٌا حعتوً ضواعت ً
عاثوا
من يٌاتك .حا:أ فً عمل حعصال  ،افً صالتك حذكر ضبدً .اعٌكن حعرب مبك ٌقاٌوك علوى
عمل مرضات ..

