اﻷول
الﺠﺰء ﱠ

ال َﺘ ُ
ﻮق إلﻰ الصالة

15

الفصل ١

ضرورة الصالة

نصمد بغير ذلك!’’
‘‘لن
َ

�ضطرا
ُ
الر�شد ،وكُ نت ُم ًّ
اكت�شفت ال�صالة يف الن�صف الثاين من حياتي يف مرحلة ُّ
�إىل ذلك.
وا�ضحا
يف خريف عام 1999مَّ ،در ُ
كتابيا عن �سفر املزامري .و�صار ً
�ست ً
منهجا ًّ
املقد�س ووعوده
عندي � ِّأن بالكاد
يخ�ص و�صايا الكتاب َّ
ُ
خد�شت ال�سطح يف ما ُّ
املتع ِّلقة بال�صالةَّ .ثم �أتت الأ�سابيع املُظلمة يف نيويورك بعد � 11أيلول� /سپتمرب
إكلينيكيا عا ًّما ،ح َّتى
ن�سم َيه اكتئابًا �
2001م ،عندما غرقت مدينتنا يف ما ميكن �أن ِّ
ًّ
واملدينة كلُّها حمت�شدة ملواجهة هذا امل�صاب ا َجللَل .وقد كان ت�أثري الأحداث ُم�ضا َع ًفا
يف �أ�سرتي ،حيث كانت زوجتي كاثي ( )Cathyت�صارع مع ت�أثريات مر�ض كرون
الدرقية.
�صت �إ�صابتي ب�سرطان َّ
أخريا� ،شُ ِّخ ْ
( ،)Chron’s Diseaseو� ً
الغدة َّ
نواظب
يف ذلك الوقت ،ح َّثتني زوجتي �أن �أفعل معها � ًأمرا مل ن�ستطع َقطُّ �أن َ
طلبت م ِّني �أن �أ�ص ِّل َي معها كلَّ ليلة -كلَّ ليلة.
على فعله م ًعا� :أن ن�ص ِّلي م ًعا بانتظامْ .
وا�ستخد َم ْت ٍ
جي ًدا .وبح�سب ما �أتذكَّ ر كان ما قالته:
عندئذ ت�شبي ًها بل َْو َر م�شاعرها ِّ
بت بهذه احلالة املميتة وقال لك ال َّأطباء �إ َّنك
تخيل �أ َّنك �أُ ِ�ص َ
‘‘ َّ
�ستموت يف غ�ضون �ساعات � َّإل �إذا
حبة كلَّ
َ
تناولت ً
معي ًناَّ -
دواء َّ
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تخيل �أ َّنه قيل لك �إ َّنك �إذا َّفو َّت ليل ًة
ليلة قبل �أن ُت َ
خلد �إىل النومَّ .
لتتهرب يف
واحد ًة �ستموت على الفور .هل �ستن�سى؟ هل �سرتاوغ َّ
جدا � َّأل تن�سى .ح�س ًنا� ،إذا مل
مهما ًّ
بع�ض الليايل؟ ال� -سيكون ًّ
ن�صمد و�سط كلِّ ما نواجهه .على
ن�صلِّ م ًعا هلل ،لن ن�ستطيع �أن َ
الأقلِّ �أنا .لن �أ�ستطيع �أن �أ�صمد .علينا �أن ن�ص ِّلي .لي�س �أمامنا �سوى
�أن نفعل ذلك’’.
بقوة الت�شبيه� ،أو بالتوقيت� ،أو َّربا كان ذلك روح اهلل� .أو
َّربا كان الأمر مرتبطًا َّ
لهمها ذلك الت�شبيه
يف الأغلب ،كان الروح القد�س هو الذي ي�ستخدم التوقيت و ُي ُ
الوا�ضح .الأكيد هو � َّأن الأمر �صار حم�سو ًما؛ �إذ �أدركنا مدى خطورة الأمر ،واعرتفنا
عد �ضرور ًة غري قابلة للنقا�ش هو �أمر ن�ستطيع �أن نفعله .كان هذا منذ �أكرث من
� َّأن ما ُي ُّ
اثنتي ع�شرة �سنة ،وال ن�ستطيع ،كاثي و�أنا �أن نتذكَّ ر �أ َّننا َّفوتنا �أم�سية واحدة مل ن�صلِّ
أر�ضية.
فيها م ًعا ،و�إن كان ذلك عرب التليفون ،ح َّتى و�إن ك َّنا على َ
جانبي الكرة ال َّ
القوي الذي َّقدمته كاثي ،مع اقتناعي املتنامي � ِّأن مل �أفهم ال�صالة
كان ِّ
التحدي ُّ
كنت �أريد �أن �أ�صل �إىل حياة
جي ًدا ،هما الدافعان اللذان ح َّفزاين لأبد�أ يف البحثُ .
ِّ
بتو�سع ،و�أمار�س الكثري من التجريب يف
�صالة
�شخ�صية �أف�ضل بكثري .فبد�أت �أقر�أ ُّ
َّ
أدركت �سري ًعا � ِّأن ل�ست وحدي.
ال�صالة .وكلَّما نظرت من حويلُ � ،
أحد كيف أص ِّلي؟’’
‘‘هل يمكن أن يع ِّلمني ٌ

اجلنوبية امل�شهورة ،يف
عندما كانت فالنري �أوكونور ( )Flannery O’Connorالكاتبة
َّ
�سن احلادية والع�شرين وتدر�س الكتابة يف �أيوا� ،س َع ْت لأن ُت ِّعمق حياة ال�صالة.
ِّ
وكان عليها �أن تفعلَ ذلك.
بيوميات �صالة مكتوبة ِّ
بخط اليد .وفيها كانت
يف عام 1946م ،بد�أت حتتفظ َّ
أجنح يف عامل الكتابة� .أ�شعر
ُ
لت�صري كاتبة عظيمة�‘‘ .أريد َّ
ب�شدة �أن � َ
ت�صف �صراعاتها َ
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«متو�سط القيمة» -هذا تقييم ي�صعب �أن �أ�صف به
بالإحباط ال�شديد من عمليِّ ...
غبية،
َّ
نف�سي...لكن من امل�ستحيل � َّأل �أ�صف نف�سي به...ال يوجد َّيف ما �أفتخر به؛ �أنا َّ
يوميات � ِّأي
ك َغباء ه�ؤالء الذين �أ�سخر بهم’’ .ميكن �أن َ
جتد مثل هذه االعرتافات يف َّ
فعلت � ًأمرا خمتل ًفا بهذه امل�شاعر .لقد كانت
لكن �أوكونور ْ
فنان يتطلَّع �إىل الأف�ضلَّ ،
جدا ،طَرقه من قبلها ناظمو املزامري ،الذين
ُت�ص ِّلي بها .وهي هنا َط َرقت دربًا قدميًا ًّ
أي�ضا مع هذه امل�شاعر ب�أمانة
وعبوا عنها ،بل تعاملوا � ً
تعرفوا م�شاعرهم َّ
لي�س فقط َّ
�شديدة يف حم�ضر اهلل .كتبت �أوكونور:
مهتم ٌة بجهودي يف ِّفن الكتابة �أكرث من التفكري فيك وال�شعور
‘‘�أنا َّ
لدي من نحوك� .إلهي
باملحبة التي ُ
كنت �أمت َّنى �أن تكون َّ
بالإلهام َّ
أحبك كما �أمت َّنى ذلك� .إ َّنك هالل القمر
العزيز ،ال �أ�ستطيع �أن � َّ
الرفيع الذي ُي�ضيء ظلم َة ال�سماء ،وذاتي هي ظلُّ الأر�ض الذي
يحجب ع ِّني القمر املُنريَّ �...إن ما �أخاف منه يا �إلهي احلبيب ،هو
ٍ
وعندئذ � ُ
ينمو ظلُّ ذاتي ُفي ِّ
أحك ُم على
غط َي متا ًما القمر الكامل،
�أن َ
نف�سي بالظلِّ (وهو ال �شيء) بدلَ ال ُّنور (وهو كلُّ �شيء)� .أنا ال
1
يقف يف طريق هذه املعرفة’’.
رب؛ ل ِّأن �أنا َمن ُ
�أعرفك يا ّ
و�سجله يف
هنا �أدركت �أوكونور ما كان قد ر�آه ِّ
القدي�س �أغ�سطينو�س بو�ضوح َّ
دائما
ُمذكِّ رات �صالته‘‘ ،االعرتافات’’ (َّ � :)Confessionsأن احلياة ال�سليمة تعتمد ً
جناحنا �أكرث من اهلل ومن القريب
حب َ
على �إدراكنا وت�سجيلنا حلقيقة ما ّ
نحب� .أن ُن َّ
ق�سي قلوبنا ،ويجعلنا �أقلَّ قدر ًة على الإح�سا�س والإدراك .وهذا يجعلنا ف َّنانني
ُي ِّ
جدا �أن ت�صري
�أرد�أ .ول َّأن �أوكونور كانت كاتبة متتاز مبواهب
ا�ستثنائية؛ وكان ميكن ًّ
َّ
دائما
متعالية وحم�صورة يف ذاتها ،كان رجا�ؤها الوحيد هو ال�صالة التي ت�ساعدها ً
ِ
ا�...ساع ْدين �أن
�صافيا ونظي ًف
على ت�صحيح ُّ
توجه قلبها‘‘ .يا ّ
رب� ،أرجوك اجعل عقلي ً
2
أكت�شف �أين تكون’’.
مق الأمور و� َ
�أدخلَ ُع َ
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تكتب �صلواتها يف هذه
نف�سها به� :أن َ
وكانت تت�أ َّمل يف االن�ضباط الذي �ألز َم ْت َ
املذكِّ رات .و�أدركت � َّأن هناك م�شكلة يف ال�شكل‘‘ .لقد َّقررت � َّأن هذا لي�س و�سطًا
تلقائية من الكتابة� -إ َّنها �صرخ ُة ٍ
حلظية وهذه
قلب َّ
مبا�شرا لل�صالةَّ � .إن ال�صالة �أكرث َّ
ً
3
يكون ما تكتبه بالفعل �صلوات،
جدا الآن’’َّ .ثم بد�أ يعرتيها القلق � َّأل َ
الكتابة بطيئة ًّ
الربَّ .ربا يكون
جمرد تنفي�س عن م�شاعرها�‘‘ .أريد لهذا �أن يكونً �...أمرا �أعبد به ّ
بل َّ
4
ذاتي...ل َّأن �أغلب �أفكاري تدور حول نف�سي’’.
هذا الذي �أكتبه َّ
جمرد عالج ٍّ
نف�سي ّ
لك َّنها مع هذه املذكِّ رات كانت تعتقد‘‘ :لقد بد� ْأت مرحل ٌة جديد ٌة من حياتي
الروحية...التخلُّ�ص من بع�ض عادات املراهقة ،وعادات التفكري القدمية .ال يحتاج
َّ
لكن هذا الت�أ ُّمل الب�سيط
الأمر �إىل الكثري من الت�أ ُّمل ُليدرك كم نحن حمقىَّ ،
لل�سخرية
ً
كثريا ما يت� َّأخر يف الو�صول �إىل �أذهاننا� .أنا �أرى كيف � َّأن نف�سي مثري ٌة ُّ
5
جمرد ذلك اال�ستك�شاف
�إىل ٍّ
حد بعيد’’ .لقد تعل ْ
َّمت �أوكونور � َّأن ال�صالة لي�ست َّ
جدا .اهلل
فريد ًّ
�شخ�ص ٌ
آخر ،وهو ٌ
ال�شخ�صي للذَّ ات .ففي ال�صالة تكون يف ح�ضو ِر � َ
ِّ
تخفي عليه �شي ًئا .وال ت�ستطي ُع �أمامه �أن
هو ال�شخ�ص الوحيد الذي ال ت�ستطيع �أن َ
تتج َّنب �أن ترى نف�سك يف َ�ضو ٍء ٍ
جديد وفريد .فال�صالة �إذًا تقو ُد �إىل معرفة النف�س
ب�صور ٍة ال ميكن احل�صول عليها ب� ِّأي �شي ٍء �آخر.
تعك�س َتو ًقا ب�سيطًا لتعلُّم
لقد كان من �أبرز ما ِّمييز مذكِّ رات �أوكونور �أ َّنها كانت ُ
احلقيقية .لقد و�صل َْت بحد�سها املبا�شر � َّأن ال�صال َة هي مفتاح كلِّ �شيء
ال�صالة
َّ
تكن را�ضية بالطقو�س
حتتاج لأن تفعلَه و�أن تكو َنه يف هذه احلياة .مل ْ
�آخر كانت ُ
أنكر ال�صلوات
َّ
الدينية القدمية الب�سيطة التي كانت متار�س � ًّآليا‘‘ .ال �أق�صد �أن � َ
كنت �أر ِّد ُد هذه ال�صلوات دون
كنت �أر ِّددها طَ والَ حياتي ،لك ِّني ُ
التقليدية التي ُ
َّ
كثريا ما يت�ش َّتت انتباهي ويهيمَّ � .أما بهذه الطريقة ف�أ�ستطيع �أن �أركِّ ز
أ�شعر بهاً .
�أن � َ
ينب�ض داخلي ،بينما � ِّأفكر
احلب ُ
أ�شعر بدفء ِّ
انتباهي يف كلِّ حلظة� .أ�ستطيع �أن � َ
اخت�صا�صيي
رب .من ف�ضلك ال جتعل تف�سريات
و�أكتب هذه الكلمات �إليك يا ّ
ِّ
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6

حتول هذه اخلواطر بغت ًة �إىل كلمات باردة تتمحور حول نف�سي’’.
علم النف�س ِّ
يف نهاية �إحدى ِفقرات مذكِّ راتها ،نادت بب�ساط ٍة قائلة‘‘ :هل ميكن �أن يع ِّلمني
أحد كيف �أ�ص ِّلي؟’’َّ � 7إن ماليني الب�شر يطرحون اليوم ال�س�ؤال نف�سهَّ � .إن هناك
� ٌ
�شعورا باالحتياج �إىل ال�صالة -ينبغي �أن ن�ص ِّلي .لكن كيف؟
ً
مشهد ُمح ِّير

بالروحانية والت�أ ُّمل وال�صالة .وقد بد�أ هذا
الغربي
هناك اهتما ٌم م َت ٍ
َّ
نام يف املجتمع ِّ
املو�سيقية
االهتمام منذ نحو جيلٍ م�ضىَّ ،ربا كان مدفو ًعا باهتمام �إحدى الفرق
َّ
ال�شرقية من
جدا يف ذلك الوقت ‘‘البيتلز’’ ( )The Beatlesبالأ�شكال
ال�شهرية ًّ
َّ
الدينية .كان عدد الذين
الت�أ ُّمل ،وقد تزامن ذلك مع َتناق ُِ�ص ت�أثري امل� َّؤ�س�سات َّ
الروحي
ب�شدةَّ � ،إل � َّأن نو ًعا من اال�شتياق
دوريا يتناق�ص َّ
الدينية ًّ
ميار�سون الطقو�س َّ
ِّ
�سنويا �إىل الهند لتم�ضية خلوات
الغربيني ًّ
ظلَّ موجو ًدا .واليوم جند � َّأن ذهاب ِّ
8
ؤخرا غَر َد روپرت مردوخ (Rupert
روحية من الت�أ ُّمل
ال�شرقي هو � ٌأمر معتاد ًّ
َّ
جدا .وم� َّ ً َّ
ِّ
� )Murdochأ َّنه كان يدر�س الت�أ ُّمل املت�سامي ،فقال‘‘ :الكلُّ ين�صحون به’’ ،و�أ�ضاف:
9
ح�سن من كلِّ �شيء يف حياتك’’.
‘‘لي�ست البداية �سهلة ،لك َّنهم يقولون �إ َّن ُه ُي ِّ
ظهر ما ي�شبه االنفجار يف االهتمام بال�صالة .وهناك
ويف داخل الكني�سة � ً
أي�ضاَ ،
إمرباطورية
قوي ٌة يف ِّاتاه �أ�ساليب ال�صالة والت�أ ُّمل وممار�ساتها .والآن لدينا �
َّ
حركة َّ
�صغرية من املعاهد وامل� َّؤ�س�سات والهيئات وال�شبكات واملمار�سني الذين يع ِّلمون
ويدربون عليها مثل ال�صالة املركَّ زة ،وال�صالة الت�أ ُّم َّلية ،و�صالة
�أ�ساليب ال�صالة ِّ
الروحية ( ،)Lectio divinaوغريها الكثري َّمما ُيدعى الآن
‘‘الإ�صغاء’’ ،والقراءات
َّ
10
الروحية’’.
‘‘التدريبات
َّ
جمرد ‘‘موجة’’ مرتابطة ،بل
لكن ال ي�س ُعنا �أن
ْ
َ
نح�سب كلَّ هذا االهتمام َّ
ِ
وخ ِطرة للكثري من
التيارات
املتداخلة التي جتعلُ املياه م�ضطرب ًة َ
هو جمموع ٌة من َّ
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دائما الكثري من االنتقادات واملراجعات
الباحثني واملت�سائلني .لقد كان هناك ً
الروحانية الت�أ ُّم َّلية ،يف الكني�س َتني
�ضد هذا الت�أكيد اجلديد على مثل هذه
موجودة َّ
َّ
11
حد �سواء.
الكاثوليكية
والپروت�ستانتية على ٍّ
َّ
َّ
اخلا�صة بي
وعندما بد�أت �أبحث عن م�صادر مل�ساعدتي يف حياة ال�صالة َّ
فهمت كيف � َّأن امل�شهد ُم ِّي.
وب�آخرينُ ،
ٌ
عقالني
سك
ُن
ّ

الالهوتية .يف
الروحية
التقدم نحو الأمام يل هو العودة �إىل جذوري
كان طريق ُّ
َّ
َّ
�ضت خرب َة �أن �أعظ
رعويتي الأوىل يف ڤريجينياَّ ،ثم بعد ذلك يف نيويوركُ ،خ ُ
�أثناء َّ
ر�سالة بول�س الر�سول �إىل �أهل رومية .يف منت�صف الأ�صحاح الثامن من هذه الر�سالة
يكتب الر�سول:
روح التب ِّني
‘‘�إذ مل ت� ُأخذوا روح ال ُعبود َّية � ً
للخوف ،بل � ُ
أي�ضا َ
أخذت َ
ي�شهد لأرواحنا �أ َّننا
نف�سه � ً
أي�ضا ُ
ن�صر ُخ« :يا �أبا ال ُآب»ُّ .الر ُوح ُ
الذي به ُ
أي�ضا ،ورث ُة اهلل ووارثون مع امل�سيح.
�أوال ُد اهلل .ف� ْإن ك َّنا �أوال ًدا ف�إ َّننا ورث ٌة � ً
أي�ضا معه’’ (رومية .)16-15 :8
نتمجد � ً
� ْإن ك َّنا نت� َّ ُأل معه لكي َّ

حمبته� .أ َّو ًل ُي ِّكننا الروح �أن نقرتب ون�صرخ �إىل
� َّإن روح اهلل هو الذي ي�ؤكِّ د لنا َّ
ويقدم �إلينا يف
اهلل العظيم بو�صفه �أبانا ،كما �أ َّنه (�أي الروح القد�س) ي�ساند �أرواحنا ِّ
مبا�شرة� .أ َّول َّمر ٍة �أ َتقابل مع هذه الآيات كانت بقراءتي
أقرب و�أكرث َ
�أعماقنا �شهاد ًة � َ
ل ِع ِ
ظات الدكتور مارتن لويد جونز ( ،)Martyn Lloyd-Jonesوهو واعظٌ
وكاتب
ٌ
ين من منت�صف القرن الع�شرين .كان جونز يقرتح � َّأن بول�س كان يكتب
بريطا ٌّ
أغلب
من منطلق خرب ٍة عميق ٍة عن حقيقة اهلل يف حياته 12.يف الواقع،
ُ
وجدت � َّأن � َ
املف�سرين املعا�صرين ا َّتفقوا على � َّأن هذه الأعداد ت�صف ،كما يكتب �أحد دار�سي
ِّ
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حمبة
العهد اجلديدً ‘‘ ،
اختبارا ًّ
دينيا ال ت�ص ُفه كلمات’’ .ذلك ل َّأن االطمئنان �إىل َّ
كي ،على �أف�ضل ما ُتدلُّ الكلمة’’ .وي�ضيف توما�س �شرايرن
اهلل هو � ٌأمر ‘‘�صو ٌّيف ُّ
تن�س ّ
الوجدانية’’ لهذا
اخللفية
َّ
(� )Thomas Schreinerأ َّننا يجب ‘‘� َّأل ُن َق ِّلل من الرتكيز على َّ
ذاتي َتها ،غري � َّأن �إ�ساءة
االختبار‘‘ .مييل بع�ض النا�س �إىل جتا ُهل هذه الفكرة ب�سبب َّ
الوجدانية من
�سوغ ا�ستبعاد الأبعاد
ذاتي يف بع�ض الدوائر ال ُي ِّ
َّ
ا�ستخدام كلِّ ما هو ٌّ
13
امل�سيحي’’.
االختبار
ّ
كنت قد قر� ُأت لهم يف ك ِّل َّية
كما قادين
تف�سري لويد جونز � ً
أي�ضا �إىل ك َّتاب ُ
ُ
الالهوت ،مثل مارتن لوثر وجون كالڤن وجون �أوين ( ،)John Owenوالفيل�سوف
أمريكي من القرن الثامن ع�شر جوناثان �إدواردز (،)Jonathan Edwards
والالهوتي ال ِّ
ِّ
واحلق� ،أو بني العقيدة واالختبار.
وهناك
اكت�شفت �أ َّنه ال يوجد اختيار ما بني الروح ّ
ُ
خا�صة يف هذه
أهم
الالهوتيني الأقدمني -جون �أوين -كان مفي ًدا يل ب�صور ٍة َّ
و�أحد � ِّ
ِّ
العقائدي للخال�ص
النقطة .ففي ِعظة عن الإجنيل ،ركَّ ز �أوين على و�ضع الأ�سا�س
ِّ
قائل‘‘ :يجب �أن تنالوا اختبار َّقوة الإجنيل...يف
�شجع �سامعيه ً
امل�سيحيَّ .ثم كان ُي ِّ
ّ
14
�صالحيته بعد حني’’.
�سيفقد
بحق الإجنيل
قلوبكم ،و� َّإل ف� َّإن اعرتافَكم
العقلي ِّ
ُ
َّ
َّ
�سواء ال�صالة
حدث
ميكن �أن َي َ
وال ُ
لقوة الإجنيل �سوى َّ
بال�صالةٌ -
ُ
القلبي َّ
االختبار ُّ
ال�شخ�صية.
العلنية و�سط جماعة امل�ؤمنني �أم ال�صالة الت�أ ُّم َّلية
َّ
َّ
اخرتت الطريق غري املطروق.
أعمق،
ويف �سعيي
ال�شخ�صي �إىل حيا ِة �صال ٍة � َ
ُ
ِّ
دت
فب�شكلٍ مق�صود جت َّنبت قراءة � ِّأي كتب حديثة عن ال�صالة .على العك�سُ ،ع ُ
أطرح
التاريخية َّللهوت
�إىل اخللف �إىل الن�صو�ص
امل�سيحي التي َ�ش َّكلتني ،وبد� ُأت � ُ
َّ
ِّ
�أ�سئل ًة عن ال�صالة واختبار اهلل� -أ�سئل ًة مل ُتدر يف ذهني بهذه الدرجة من الو�ضوح
كنت �أدر�س هذه ُ
عدة عقود .واكت�شفت الكثري
الك ُتب يف ك ِّل َّية َّ
اللهوت ُمنذ َّ
عندما ُ
الداخلية،
وجدت �إر�شا ًدا عن حياة ال�صالة
من الأ�شياء كانت قد فاتتني متا ًما.
ُ
َّ
الروحانية
التيارات ا َخل ِطرة للجدل املُعا�صر حول
َّ
وحملَني هذا الإر�شاد بعي ًدا عن َّ
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اال�سكتلندي �أندرو موراي
الالهوتي
وحركاتها املختلفة .ومن الذين ا�س َت َ�شر ُتهم،
ُّ
ُّ
التب ُّ�صرات على الإطالق:
( ،)Andrew Murrayوقد � َّأمدين ب�أحد � ِّ
أهم َ
ال�ضروري لنا �أن ُندرك � َّأن هناك ‘‘ ُن ً
عقالنيا’’ يف حياة
�سكا
من
ِّ
ًّ
مجد
حية ،و�شركة
م�ستمرة مع الفادي املُ َّ
الإميان...للحياة يف وحدة َّ
َّ
احلا�ضر معنا كلَّ حني�...إ َّنه يتوا�صل مع �شعبه ،و�شعبه يتوا�صل معه
تكون حياة
املحبة الواعية اجلا َّدة املتبا َدلة...ال ميكن �أن َ
يف عالقة من َّ
احلقيقي حيا ًة بارد ًة ِ
كاملعدن .يجب �أن حتتوي على الدفء
الإميان
ِّ
الوجدانية؛ ل َّأن التوا�صل مع اهلل هو تاج الإميان
العاطفي واحلرارة
َّ
ِّ
15
احلقيقي و ِق َّمته ال�شاخمة.
ِّ
أدبي ،لك َّنه
مل يكن موراي من الك َّتاب الذين مييلون �إىل جمال الأ�سلوب ال ّ
حي �إىل
عندما يتكلَّم عن ‘‘ال ُّن�سك’’ و‘‘التوا�صل’’ مع ذلك الذي مات وقام وهو ٌّ
حب ملمو�س ٌة به ،و�ستكون
الأبد من �أجلنا ،فيفرت�ض �أ َّنه �ستكونُ
للم�سيحيني عالق ُة ٍّ
ِّ
الت�صور .وهو دون
إمكانية املعرفة
احلي هلل على نحو يفوق ُّ
َّ
لهم � َّ
ال�شخ�صية واالختبار ِّ
ٍّ
لكن � َّأي �صالة يق�صد؟ و�سط الفقرة ،يقتب�س موراي من
�شك يق�صد ال�صالةْ -
ر�سالة بطر�س الر�سول الأوىل‘‘ :و� ْإن كن ُتم ال ترونه الآن لكن ت�ؤمنون به ،فتب َت ِهجون
ب َف ٍرح ال ُينطَ ُق به وجميد’’ .يرتجم بع�ض الأ�شخا�ص العبارة الأخرية هكذا‘‘ :فرح
16
ُم َّجد جم ًدا يفوق الكلمات’’.
بطر�س الر�سول ،وهو يكتب
وعندما ت�أ َّملت يف هذه الآيةَّ ،
تعجبت من � َّأن َ
مثل‘‘ :ح�س ًنا،
للكني�سة ،ي�ستطيع �أن يخاطب كلَّ امل�ؤمنني بهذه الطريقة .مل يقل ً
متقدمة �سيبد�أون يف اختبار � ٍ
أوقات من الفرح ال�شديد
ٌ
روحانية ِّ
بع�ض منكم َّممن لهم َّ
أي�ضا مبرور الوقت’’.
يف ال�صالة� .أمت َّنى � َّأن الباقني ي�ستطيعون اال�شرتاك يف ذلك � ً
غامرا ،كان � ًأمرا
ال! لقد افرت�ض � َّأن
َ
اختبار الفرح يف ال�صالة ،الذي يكون �أحيانًا ً
اعتياديا .لقد اقتنعت.
ًّ
24

ضرورة الصالة

خا�صة� .إ َّنها عبارة
وكان لعبارة �أخرى َّمما كتبه موراي �ص ًدى عندي ب�صور ٍة َّ
‘‘ال ُّن�سك
يت�ضمن لي�س
العقالين’’ ( ،)Intelligent Mysticismوهذا يعني ً
لقاء مع اهلل َّ
ّ
نختار ما بني
فقط عواطف القلب ،بل � ً
أي�ضا قناعات العقل� .إ َّننا ل�سنا ِّ
مدعوين لأن َ
الروحية واخلربات الفائقة.
القوة
حياة
مبنية على ِّ
احلق والعقيدة ،وحياة من َّ
َّ
م�سيحية َّ
َّ
دع لأتركَ ورائي الالهوت
فهما ميكن �أن يكونا م ًعا ،بل ال َّبد �أن يكونا م ًعا� .أنا مل �أُ َ
مدعو لأ�س�ألَ الروح القد�س �أن
ل َ
روحي ،بل �أنا ٌّ
أبحث عن �أم ٍر �آخر -عن اختبار ّ
�شخ�صيا.
اختبارا
ي�ساعدين على اختبار الالهوت الذي �أومن به
َ
ً
ًّ
َتع ُّلم الصالة

فعل �أن نتعلَّم ال�صالة؟’’
وكما كان ُ�صراخ فالنري �أوكونور اليائ�س‘‘ :كيف ميكننا ً

الدرقية� ،أربع َة
أجريت يف ال�صيف الذي تلى عالجي بنجاح من �سرطان َّ
� ُ
الغدة َّ
عد َة �شهو ٍر لقراءة
عملية يف حياة ال�صالة
�صت َّ
خ�ص ُ
ال�شخ�صية� .أ َّو ًلَّ ،
َّ
تغيريات َّ
َّ�صت كلَّ مزمور منهاَّ .
ومك َنني هذا من �أن �أ�ص ِّلي املزامري كلَّها
املزامري ك ِّلها ،وخل ُ
�صت وق ًتا
ب�صور ٍة منتظمة �أكرث من َّمرة على مدار ال�سنة 17.الأمر الثاين هو � ِّأن َخ َّ�ص ُ
حاولت بكلِّ طاقتي �أن
املقد�س ووقت ال�صالة .ثال ًثا،
انتقاليا بني قراءتي للكتاب َّ
ُ
ًّ
كنت �أ�ص ِّلي يف النهار فقط .راب ًعا ،بد� ُأت �أ�ص ِّلي
�أ�ص ِّلي يف النهار ويف الليل ،بعد �أن ُ
وعندي توقُّعات كبرية ال�ستجابة ال�صالة.
بعد �أن
لكن َ
َّمر بع�ض الوقت قبل �أن ت�ؤتي هذه التغيريات الأربعة ثمارهاْ ،
لت هذه املمار�سات يف حياتي ،بد�أت �أرى بع�ض االخرتاقات .فرغم
�ست وت� َّأ�ص ْ
ت� َّأ�س ْ
االرتفاعات واالنخفا�ضات منذ ذلك الوقت ،فقد بد� ُأت �أخترب حالو ًة جديد ًة يف
أي�ضا؛ ل ِّأن بد� ُأت �أرى حقيقة قلبي
ال�سيد امل�سيح ،كما اختربت مرار ًة جديد ًة � ً
ِّ
احلية .بكلمات �أخرى ،كانت هذه �أكرث خربات
� ً
أي�ضا ب�صورة �أو�ضح يف نور ال�صالة َّ
أيت فيها
ف�ضل عن كونها خربات ال�صراع
الر ّبً ،
الروحي التي ر� ُ
الراحة يف َّ
حمبة َّ
ِّ
ال�شر الذي يف قلبي ويف العامل من حويل .وقد منا هذان النوعان
َّ
الرب ينت�صر على ِّ
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مقدمة الكتاب ،مثل �شجر َتني تو�أمني
من اخلربات يف ال�صالة التي ناق�شناها يف ِّ
مت�ضافر َتني م ًعا .والآن �أومن ب� َّأن هذا هو ما ينبغي �أن يكون .الواحدة ت�ستثري
وقو ٌة مل �أختربها من قبل طَوال �أوقات
الأخرى فتنموان م ًعا ،والنتيجة َّ
روحي ٌة َّ
حيوي ٌة َّ
وعظي وتعليمي� .أ َّما باقي الكتاب فهو �سر ٌد لكلِّ ما تعلَّم ُته يف هذا املجال.
جدا الكتابة عنه .ولي�س هذا يف املقام
ي�صعب ًّ
� َّإن ال�صالة مع كلِّ هذا ،هي �أمر ُ
الأ َّول لأ َّنها � ٌأمر ال ميكن تعريفه ،بل لأ َّننا ن�شعر �أمامه بال�صغر والعجز .لقد قال لويد
ي�شعر بحال ٍة من عدم الكفاءة
جونز ذات َّمرة �إ َّنه مل يكتب عن ال�صالة بتا ًتا لأ َّنه كان ُ
أ�شك � َّأن � ًّأيا من �أف�ضل الك َّتاب عن ال�صالة
يكتب يف هذا املجال 18.لك ِّني � ُّ
لأن َ
الربيطاين ،وهو
يف التاريخ� ،شعروا بكفاءة �أكرث َّمما �شعر لويد جونز .لعلَّ الكاتب
ّ
يعب عن هذه
من حقبة �أوائل القرن الع�شرين ،پي .تي .فور�سيث (ِّ ،)P. T. Forsyth
امل�شاعر بطريقة �أبرع من طريقتي:
يكتب املرء عن ال�صالة� .إ َّنها
‘‘من ال�صعب ،بل من الرهيب� ،أن َ
يهم بل ِ
َم�س تابوت العهد...لك َّنه َّربا ينظر �إىل املجهود
رهب ُة َمن ُّ
حد
ت�ضرعات هي يف ِّ
املبذول بنعمه؛ فهو الذي عا�ش ً
دائما لريف َع ُّ
19
ذاتها �صلوات لنعرف كيف ن�ص ِّلي’’.
الطريق
احلقيقية للنف�س .وهي
ال�صال ُة هي املدخل الوحيد �إىل املعرفة
ُ
َّ
حمباتنا للأمور
أ�سا�سي نحو اختبار التغيري الأ�صيل والعميق و�إعادة ترتيب َّ
ال ُّ
املختلفة .وال�صالة هي الطريقة التي ُيغذقُ بها اهلل علينا الكثري من العطايا تفوق
أي�ضا هي الطريق �إىل معرفة
يريد �أن مينحنا � َّإياها .يف الواقع ،ال�صالة � ً
ت�صوراتنا ،والتي ُ
ُّ
فعل .ال�صالة
اهلل ،والطريق الذي نعاملُ به اهلل بح�سب مكانته
احلقيقية �أ َّنه اهلل ً
َّ
بب�ساطة هي مفتاح كلِّ �شيء نريد �أن نكو َنه ونفعلَه يف هذه احلياة.
يجب �أن نتعلَّم �أن ن�ص ِّلي .ولي�س �أمامنا ِخيار.
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