الفصل احلادي عرش
يف اليوم التايل؛ ذهب دانيال إىل املحرتم إسحق يف مكتبه ..فوجده عىل باب غرفته واقف ًا ونظره
نحو النافذة التي أمام غرفته ..فرأى دانيال ُمقب ً
ال عليه؛ فسبقه بالرتحيب ومبتس ًام قال:
ال وسه ً
_ أه ً
ال دانيال ..هتانينا عىل اخلطوبة.
تبسم إليه دانيال قائالً:
_إلياس ال يستطيع أن يكتم شيئ ًا.
ضحك املحرتم وأخذه إىل الغرفة ثم قال له:
_ نعم ! هو الذي أخربين ..وباملناسبة! يوجد يشء وجدته يف املشفي ويبدو أنه سقط منك.
فأعطاه ُعلبة خلاتم ..فأخذها دانيال شاكر ًا وقال:
_شكر ًا جزي ً
ال أهيا املحرتم ..لقد كنت أبحث عن هذه ال ُعلبة.
دخل عليهام إلياس؛ فقال:
_ دانيال! مرحب ًا ..هل هنئك املحرتم باخلطوبة؟
ضحك دانيال منه ثم قال:
_ نعم ! يف حال ما رءاين.
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ويف أثناء حمادثتهم هذه؛ مر رجالن من أمام غرفة املحرتم ..فنادى املحرتم عليهام قائالً:
_ السيد يعقوب ..السيد نوح !
توقف الرجالن قائلني:
_نعم أهيا املحرتم!
ويظهر من لباسهام أهنام يعمالن مع املحرتم يف هذا املجمع أيض ًا .وقف املحرتم خارج ًا إليهام
وقد استئذن من إلياس ودانيال ..إال أن إلياس خرج وراءه ..وأما دانيال؛ فوقف بجانب
النافذة يف غرفة املحرتم ينظر منها .خرج املحرتم إليهام ..ووقف إلياس بجانبه لكن إىل الوراء
قلي ً
ال ..وقد وقفوا مجيع ًا كلهم بجوار النافذة الكبرية يف الطرقة ..قال املحرتم:
_ كيف هي حالكام؟
فردا مع ًا :
_ ٍ
بخري أهيا املحرتم إسحق.
نظر املحرتم إليهام ..واستفتح قائالً:
_ استوقفتكام ألين سمعت شيئ ًا منترش يف األرجاء عنكام؛ فقلت أحتدث معكام..
فقال الرجالن:
_كلنا آذان صاغية أهيا املحرتم.
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فأكمل املحرتم قائالً:
_ أنتام تعلامن كيف أن اهلل أنزل التورة فكانت هداية للناس ..وقد وضح اهلل فيها تفصيل كل
يشء _وأشار بيده حوله ُمدل ِ ً
ال عىل كل يشء_ هداية للناس ..وعلمهم فيها كيف حيكمون
بينهم فيام كانوا خيتلفون فيه ..فكان عىل كل أحد أن ال يظلم نفسه وال غريه وال يفسد وال
يؤذي أحد ًا بغري حق ..وال يفعل كل ذلك وال غريه من الفواحش ..وال حياول إضالل الناس
ٍ
شهوة جتاه تلك الفاحشة.
بأن يقول بأن الفواحش حالل من أجل ما جيد يف نفسه من
قاال الرجالن:
_ كالمك مجيل أهيا املحرتم.
قال املحرتم :
_ومن أبى من الناس إال أن ُيطيع ما هيواه وما يزينه له الشيطان؛ فام هو إال منتظر عذاب اهلل
ٍ
رجال صاحلني أو بأيدي مفسدين مثله هيلكان مع ًا
يف هذه احليوة الدنيا قبل األخرة يأيدي
ويبقى الصلح والنفع.
قاال الرجالن:
_ نصائحك قيمة ومؤثرة أهيا املحرتم.
فقال املحرتم:
_ كيف تستحالن اللواط وأنتام تقرأن التوراة وتدرسوهنا؟
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نظرا الرجالن إىل بعضهام ..ثم قاال:
_ وكيف عرفت ذلك أهيا املحرتم؟ وأين هو دليلك عىل ما تتهمنا به؟
أجاب املحرتم:
_ليس معي دليل ..ولكن ..أريد ان أسمع رأيكام يف فاحشة اللواط!
ردا الرجالن قائلني:
_ ليس يف فعل اللوط من يشء ..فهو عالقة حب بني شخصني يواجهان مشاكل يف تقبل
النساء ..وما دام هناك حب؛ فإن اهلل سيكون موجود ًا معهام بسبب هذا احلب.
قال املحرتم:
_ وما الدليل عىل صدق ما تقوالن؟
رد الرجالن قائلني:
_ الدليل هو أن اللواطني موجودون بيننا ..وهذا دليل ٍ
كاف إلثبات أن اللواط أمر طبيعي يف
البرش.
قال املحرتم:
_ طيب ..وماذا عن الذين يتمتعون باغتصاب األطفال وانتهاكهم؟ فإهنم برش من الناس
أيض ًا ..فهل هذا ُيعترب دليل عىل جواز انتهاك األطفال؟
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رد الرجالن قائلني:
_هذا قياس فاسد وباطل أهيا املحرتم ..ألن هؤالء الرجال مرىض؛ ألهنم يعتدون عىل أطفال
ال يعرفون شيئ ًا ..وأما اللواط؛ فهو بني الكبار الذين يدركون ما يفعلون.
قال املحرتم:
_ فام رأيكم يف املحارم الذين يتمتعون بـزنى بعضهم؟
نظر الرجالن إىل بعضهام ثم أجابا قائلني:
_ مهام يكن أهيا املحرتم ..فإن املثلية والشذوذ واللواط؛ ناتج يف األصل عن عوامل جينية
وهرمونية ونفسية عند اإلنسان.
قال املحرتم:
_ طيب وماذا عن ذاك الشخص الذي كان يستمتع بالفاحشة مع الفتيات والفتيان؛ ومن ثم
يقتلهم ويشوه صورهتم؟ أوال ُيعترب هذا نتيجة عوامل جينية وهرمونية ونفسية عند ذاك
الشخص؟
قال الرجالن:
_أهيا املحرتم! إن املثلية اجلنسية واإلزدواجية بني الذكور موجودة أص ً
ال يف الطبيعة ..وإذا
نظرت إىل "اإلوز األسود" ستجد املثلية واإلزدواجية ..ويف حيوان الزراف أيض ًا سوف جتد
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املثلية واإلزدواجية ..ويف الكالب واحلمري واألسود والدالفني والبط واجلاموس األمريكي
سوف جتد املثلية اجلنسية يف كل تلك احليوانات.
قال املحرتم:
_لقد ألبستام األمور يف بعضها ..ألبستام األمور عليكام حتى جتدان خمرج ًا لكام لشذوذكام
وانحرافكام.
قال الرجالن :
_كل ما ذكرناه لك أهيا املحرتم عن ازدواجية احليوانات واملثلية اجلنسية يف تلك احليوانات؛
هو ُمثبت وموثق.
قال املحرتم:
_أنا أعلم كل ذلك..
قال الرجالن:
_وملاذا تستغرب املثلية اجلنسية فينا أهيا املحرتم إذا كنت تعرف ذلك؟
قال املحرتم:
_ألنكام تتكلامن عن حيوانات ..أما أنتام؛ فـ برش!
أنتام تتكلامن عن حيوانات ال تستطيع أن تتحكم يف نفسها وتلجأ لفعل الشذوذ يف حاالت
نادرة جد ًا جد ًا ..يف حاالت نادرة جد ًا عندما ال جتد إناث ًا لتفري شهوهتا املكبوتة.
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قال الرجالن:
_وماذا عن معيشة الذكور سوي ًا مع ًا ومشاركتهم يف بناء األعشاش وتربية الصغار؟
قال صاحبي:
_هذه حيوانات ! ملاذا ال تفهامن؟ هذه حيوانات ال يمكن مقارنتها بأي حال من األحوال مع
اإلنسان ..فهذه حيوانات هلا سلوكياهتا اخلاصة وال يمكن أن ُيقاس اإلنسان عليها ..بل
اإلنسان هو الذي يقيس نفسه عىل تلك احليوانات ويستغرب من أفعاهلا.
قال الرجالن:
_مهام يكن! فاإلزدواجية بني الذكور واملثلية اجلنسية من األمور الطبيعية جد ًا.
قال صاحبي:
ومن األمور الطبيعية أيض ًا:
 أن اإلخواة واألخوات يف عامل احليوان يتزاوجون مع ًا وال توجد مشكلة يف ذلك.
 وأن أنثى العنكبوت عندما تفرغ من معارشة زوجها؛ فإهنا تأكله من شدة اجلوع..
وصغار العناكب عندما خترج من البيض؛ فإهنا تتجمع عىل أمها وتأكلها.
 وذكر األسد عندما يسيطر عىل جمموعة إناث جديدة؛ فإنه يقتل كل أشبال الذكر
السابق ويفرتك أجسادها الصغرية فرتك ًة.
قال الرجالن:
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_ ملاذا أهيا املحرتم حتاول أن تقارن املثلية ،حيث احلب والرغبة التي جتمع بني رجلني؛ وبني
املرىض النفسيني مرة ،وبني العدوان والقتل مرة أخرى؟
أجاب املحرتم قائ ً
ال ومنتفض ًا:
_ لكي أعرفكام أن ما تزعامنه ال يقوم عليه أي دليل ..بل إنكام تتبعان أهواءكام.
أخذ املحرتم ينظر إليهام  ..إال أن الرجلني ال يستيطعان النظر إليه بعدما أسكتهام باحلجة ..ثم
قال املحرتم:
_ ثم إنني قد سألتكام عن دليل؛ فلم تأتياين بيشء ..وتكلمتام بال علم ..وتكلمتام وكأنكام
كباقي العوام من الناس الذين ال يعلمون.
قاال الرجالن:
_وأي دليل تريد أهيا املحرتم؟
أجاب املحرتم قائالً:
_دليل من كالم اهلل يف التوراة ..التوارة التي فيها حكم اهلل ..واهلل قد أمرنا بأننا إذا ما اختلفنا
يف يشء؛ فأن نرجع إىل كالمه سبحانه ..دليل كهذا الذي يف التوراة:
 ال ُتضاجع ذكر ًا مضاجعة امرأة.
 إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة؛ فقد فعال رجس ًا كالمها ..إهنام يقتالن
ودمهام عليهام.
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نظر الرجالن إىل بعضهام وال جيدان أي إجابة ..ثم واصل املحرتم قائالً:
_ لو أننا تركنا كل إنسان فاسد يفعل ما حيلو له؛ فإن هذه احليوة لن تستمر ..لن تستمر ولن
نعطي فرصة حتى لألجيال القادمة؛ ألن كل يشء ببساطة سوف يصبح خراب ًا يف هذه احلياة.
قال الرجالن:
_ إن اهلل ترك لنا احلياة نعيش فيها هكذا ..ثم سيغفر لنا سيئاتنا؛ ألنه هو ربنا ..ال يشء أكثر
وال أقل ..نختار هلا ما نشآء ..والكل خيتارون ما يشاءون.
انتفض املحرتم مرة أخرى قائالً:
_ أما زلتام تتكلامن من غري دليل؟ إنكام هبذه الطريقة تكونان مثل أكثر الناس ..يعبدون
أهواءهم واليعبدون اهلل ..إذا أردوا فعل إحدى الفواحش؛ ذهبوا إىل أهواءهم التي يعبدوهنا
من دون اهلل ،واستئذنوها يف فعل ما أرادوا من الفواحش ..ومل يبالوا إن كانت هذه األهواء ال
تنطق أو تتكلم أص ً
ال.
قال الرجالن:
_وماذا تريد منا أن نفعل أهيا املحرتم؟
قال املحرتم:
_ توقفا عن اإلصغاء إىل الشيطان الذي ُيشعل الشهوات عندكام ويوقدها لكام!
وتوقفا عن القول بأن اهلل غافل عام خلق بعيد عنهم ..وال تقوالن بأنه سبحانه يرىض
بالفواحش.
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قال أحد الرجلني:
_ وكيف هو اهلل أهيا املحرتم؟
أجاب املحرتم:
_ هو اهلل الذي هو رقيب عىل كل يشء وشاهد عىل كل يشء أيض ًا ..ال يغفل عنه يشء يف
األرض وال يف السامء وال حتى أن يبتعد يشء فيهام عن رؤيته وعلمه .وهو الذي ُيؤجل
حماسبة الناس إىل يوم القيامة ..يوم القيامة الذي لواله جلآء للناس العذاب األليم الشديد من
األرض حتت أقدامهم أو من السامء فوق رؤسهم عىل ظلمهم وضالهلم.
قال الرجالن:
_ اهلل رحيم ال يعذب خلقه.
رد املحرتم:
_ هو رحيم ويغفر الذنوب ..ولكنه ينتقم أشد االنتقام نمن ينتهكون حرماته.
نظر الرجالن إىل بعضهام وال يعرفان ماذا يقوالن للمحرتم ..ثم قال أحدمها بعدما طأطأ رأسه
ينظر إىل األرض يتذكر ويفكر:
_ وكيف نخرج أهيا املحرتم من هذا الشذوذ واللواط ونحن نمزوجون به وهو يشغل كل
تفكرينا؟
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قال املحرتم:
_ عليك فقط أن جتعل يف نفسك أنك يف ظلم وضالل وأنك تُريد أن خترج نما أنت فيه حتى
وإن كنت ال تعرف كيف السبيل إىل ذلك ..اجعل يف نفسك أنك ظامل ويف ضالل؛ وستجد
الطرق تتفتح أمامك.
اجعل يف نفسك أنك تُريد حق ًا أن خترج نما أنت فيه؛ وسرتى كيف أن اهلل هيديك إىل ما فطرك
وخلقك عليه ..وسرتى كيف هو إنجاء اهلل وتطهريه لك ..ومن ثم لن جتد يف نفسك إال أن
تقول وأنت مذهول متضايق :كيف كنت عىل ما أنا عليه؟! وستندم لكونك كنت كذلك..
ثم تطلب من اهلل أن يتقبل توبتك ويغفر لك ذنوبك.
قال أحد الرجالن:
_األمر ليس كام تعتقد أهيا املحرتم.
قال املحرتم:
_ فقط اجعل يف نفسك ما قلته لك؛ وسآءتيك أخربك كل يشء عن اللواط والشذوذ وكيف
صار إليك وعن كل يشء فيه ..وأن أمر اللواط؛ ما هو إال تزين وكيد من الشيطان اللعني..
وتذكر أنك لست كام تظن يف نفسك؛ بأن اللواط أصل فيك.
ـــــــ
وبينام املحرتم خيتم معهام احلديث تتصل سارة عىل دانيال وهو مازال يف غرفة املحرتم فرد
قائالً:
_ مرحب ًا ..كيف هي أخبار كل هذا اجلامل اآلن ؟
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قالت سارة:
_ أفتقدك كثري ًا_ ..سكتت لوهلة وواصلت ..أما زلنا عىل موعدنا الليلة؟
قال دانيال:
_ وهل يل أن أتأخر عن رؤية كل هذا اجلامل !
رأى علبة اخلاتم أمامه؛ فتذكر وقال:
_ اسمعي! هل تتذكرين كيف أنني قلت لك؛ إذا وجدنا اخلاتم املفقود سأخربك بام يمكن أن
تفعيل به؟
قالت سارة:
_ نعم أذكر ..ماذا حدث؟
قال دانيال:
_ لقد وجدت اخلاتم مع املحرتم إسحق بعدما وقع مني يف املشفي..
قالت سارة:
_ أحق ًا ما تقول؟
أكمل دانيال قائالً:
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_ هو حق أيتها اجلميلة ..واليشء الذي أريدك أن تفعليه به؛ هو أن تتربعي به للمحرتم
إسحق؛ ألنه ذكر شيئ ًا عن عمل مركز إلعادة تأهيل من تعلمني..
قالت سارة:
_ ومن هم هؤالء الذين أعلمهم وحيتاجون إىل مركز ًا للتأهيل؟
قال دانيال ضاحك ًا منها ..إال أن به إحرج من التكلم معها بطريقة مبارشة يف هذا املوضوع:
_ حسن ًا ..هل تتذكرين عندما كنت أمام شقتك وحدث ما حدث؟ فإن املحرتم سيقوم بإنشاء
مركز ًا إلعادة تأهيل هؤالء..
قالت سارة:
_ نعم نعم ..فهمت.
فأكمل دانيال قائالً:
_ فإين أريد منك أن تتربعي هبذا اخلاتم للمحرتم من أجل املركز ..ما هو رأيك؟
قالت سارة بال تفكري؛ فقد ُسئلت عطا ًء يف استطاعتها أن تعطيه:
_ نعم بكل تأكيد ..وأرجو أن يتم إنشاء هذا املركز.
قال دانيال مرسور ًا:
_ هذا ما ظننته ِ
فيك أيتها اجلميلة الطيبة..
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قالت سارة:
_ وسوف آيت أنا وصديقتي إىل مكتب املحرتم ..هل أنت هناك؟
قال دانيال:
_طيب ..سوف آيت وآخذك !
قالت سارة:
_ ال ..انتظرين أنت عندك !
قال دانيال:
_السمع والطاعة يا مليكتي_ ..ثم أخذ يضحكان مع ًا_
وبعد أن أهنى دانيال حمادثته مع سارة؛ أخذ ينظر من النافذة ٍ
وباد عليه التفكري ..ولكن ما من
يشء حمدد يفكرفيه .دخل املحرتم وإلياس إىل الغرفة ..فقال املحرتم لدنيال بعدما رآه ينظر
خارج ًا من النافذة:
_ النور يشء آخا ٌذ ومجيل !_ وحرك يده أمامه إشارة عىل النور_
نظر دانيال إليه مستمع ًا؛ فأكمل املحرتم قائالً:
ٍ
خاف عنا ..وكاشف
_ والنور هذا _كام قال أحد إخواننا_ هو كاشف اخلفاء ..كاشف ماهو
اخلفاء هذا؛ هو رس اخلفاء ..أي النور هو اخلفاء نفسه!
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استمع دانيال وبدا أنه منبهر بكل ما يقوله املحرتم ..فقال دانيال بعد هنيهة:
_ الشيطان ٍ
خاف علينا ..أليس كذلك أهيا املحرتم؟
قال املحرتم جميب ًا:
_ نعم هم أخفياء علينا_ ..ثم الحظ أن دانيال منتظر منه إكامالً؛ فأبحر قائ ً
ال :ولكل واحد
ٌ
شيطان ُيقارنه يف كل وقت وكل مكان ..وهؤالء الشياطني ال دخل هلم إطالق ًا بام
من الناس
يراه الناس ويعيشون فيه وحييونه ..وعاملهم شبيه بالعامل الذي نراه يف منامنا ،من أمثال
األحالم أو قريب ًا منها ..وعالقة الشياطني بالناس؛ هي عالقة إحياء ووسوسة ..وتلك
الوسوسة بام جيول داخل أنفسنا.
والشيطان له القدرة عىل أن يسمع ويبرص ما تفكر فيه يف نفسك ،وفيام يطرأ عليك من تغريات
عىل جسدك ..كقيام شهوتك مثالً ..أو الغضب أو األمل عىل فقد يشء.
وكل إنسان يستطيع أن يسمع و ُيبرص ما يفكر فيه الشيطان ا ُملقارن له ..فمث ً
ال عند قيام
شهوتك؛ فهو ال يرتكك وشأنك؛ بل إنه يتخيل نفسه يف أوضاع ومشاهد معينة ويتفاعل
معها؛ نما يتسبب يف زيادة شهوتك ..ويف حالة اللواط والشذوذ؛ فإن الشيطان يضع نفسه
ويتخيل أوضاع النساء وترصفاهتن عىل ال ُفرش ..وكل ذلك يسمعه وحيسه ا ُملصاب باللواط
والشذوذ؛ فيقع مطبوع ًا عىل اجلسد؛ فيزداد االرتباط باللواط والشذوذ أكثر وأكثر وحيسب أنه
من نفسه وما هو من نفسه.
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قاطع إلياس املحرتم قائالً:
_ وكيف تتم حماربة وسوسة الشيطان أهيا املحرتم ؟
أجاب املحرتم قائالً:
_ تتم حماربة الشيطان عن طريق معرفة أن الذي يوسوس؛ ما هو إال شيطان رجيم عدو شديد
العداوة لك ولكل إنسان ..ال يريد اخلري أبد ًا للبرش ..بل ُيريد أن خيرجهم من إنسانيتهم إىل
أدنى الدناءة وأسفل سافلني عن طريق ما ينتاهبم من مشاعر ..فيأيت حياول أن ُيلخبط عليهم
مشاعرهم و ُيلبسها هلم .ومن الناس من يستمع ويصغي له؛ بل لربام زادوا عىل ما يوسوسه
الشيطان ..ومن الناس من يستعيذ باهلل من هذا الشيطان بعدما عرف أن الشيطان هو الذي
يوسوس له بسبب ما طرأ عىل اجلسد من تغريات كقيام الشهوة والغضب والضيق.
قال دانيال:
_ وكيف نستعيذ باهلل أهيا املحرتم من الشيطان ؟
أجاب املحرتم قائالً:
_ نستعيذ بكلامت علمنا اهلل إهيا إذا ما أتى اللعني يوسوس وهيمز وينفخ يف أنفسنا؛ فنبدأ
فيفر بعيد ًا جد ًا؛ فيوشك عىل اهلالك يف كل مرة تستعيذ فيها باهلل..
نستعيذ باهلل بتلك الكلامت؛ ُّ
فيوشك عىل اهلالك وكأنك ترضبه بسياط؛ فيخسئ خارص ًا حتى هيلك أبد ًا.
قال إلياس:
_ وملاذا هذا اللعني أهيا املحرتم موجود معنا ويرافقنا؟
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أجاب املحرتم قائالً:
_ اللعني ليس له أي سلطان عىل أحد ..وما هو إال أداة ليعلم اهلل هبا َمن من الناس صار يشك
يف يوم القيامة.
قال دانيال ساخر ًا:
_ وهل هذه كل مهمة الشيطان يف هذه احلياة ..إنه مسكني؟
ضحك املحرتم قائالً:
_ نعم هذه هي كل مهمته ..وما هو إال أخرق وجاهل؛ تم وغضب واستكرب؛ فلم يستطع
عودة لرشده فال يزال شيطان ًا رجي ًام ..ويا ليته ينتهي بدافع االنتكاسة واهلم واحلزن إذا عرف
أنه بالفعل كذلك! كال ..فهذا ليس مهه ،بل مهه وما يعبأ له حق ًا؛ أنه عدو كل واحد منا ..يريد
كل واحد منا أن يكون يف الظلامت والسوء ال يريد خروج ًا له منها.
قال إلياس:
_ ومهه أيض ًا أن ُيصدِّ ق عليهم ظنه وإيامنه القديم عندما قال هلل بأنه س ُيضلهم ويضلون،
ويأمرهم فيمتثلون ُمتبِعني ألمره؛ إال فريق ًا من املؤمنني باهلل .
ابتسم املحرتم إليه قائالً:
_ أحسنت يا إلياس ..أحسنت.
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سكت املحرتم قلي ً
ال ..ثم قال :
_ هل أحدثكم كيف إذا جاء موت إبليس لعنه اهلل؟
الكل ازداد انتباههم؛ فقاال مع ًا:
_ نعم أهيا املحرتم إذا تفضلت!
فأخذ املحرتم يف الوصف قائالً:
_ يف ذلك الوقت ال يبقى أحدٌ عىل األرض حي إال إبليس ..ينزل ملك املوت يف صورة
مهولة ُمفزعة ،هبا من السوء ما ليس لقلب أحد قدرة لتحملها ..فإذا انتهي إىل إبليس؛ زجره
زجرة ف ُيصعق هلا ،وينخر نخرة عظيمة تَصعق من يسمعها ..فيقول ملك املوت له :قف يا
خبيث! ألذيقنك اليوم املوت بعدد من أغويت ..كم من عمر أدركته؟ وكم من قرون
أضللتهم؟ وكم من قرناء لك يف سوء اجلحيم يقارنونك؟ قد جاء أجلك وميقتك الذي نظرك
اهلل إليه ..إىل أين هترب أهيا املعتوه؟!
فيحاول أن هيرب من هنا إىل هناك ..ومن هناك إىل هنا يف أرجاء األرض ..وال أدري إىل أين
هيرب هذا املفزوع الذي ال ينفعه يشء إطالق ًا! فليس هناك مكان فيذهب إليه ..فقط هناك
عذاب أليم ال مفر منه!!
يغوص يف البحار؛ فإذا هو بملك املوت هناك ..ال يزال هيرب يف األرض ولكن ال حميص وال
ملجأ ..ثم يقف عند قرب آدم فيقول :يا ليتك مل ختلق! بسببك صار األمر إىل ما صار!
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فيقول إبليس مللك املوت :بأي كأس تُسقيني املوت؟! فيجيبه ملك املوت بأنه قابض روحه
املنتنة ونازعها ومعذبه بعذاب أهل اجلحيم أضعاف ًا ُمضاعفة ..فيتمرغ إبليس يف الرتاب مرة
وهيرب مرة ..وتصري األرض مثل اجلمرة ..وحتتويه مالئكة النار والعذاب ِقباح املناظر واهليئة
وقد امتلئوا غيظ ًا؛ فيطعنونه بالسالسل والكالليب واخلطاطيف ..ويف نزع لروحه النتنة
وعذاب ال يستطيع كف ًا له يبقى فيه ما شاء اهلل أن يبقى ..وشاء اهلل أن ال خيرج من هذا العذاب
أبد ًا!
رب العاملني ..ومهام كَـ ُثر من
ومهام يكن مقدار ما سيذوقه وأمثاله من عذاب النار؛ فاحلمد هلل ِّ
رب العاملني ..ومهام ُألقي يف
ُقطع دابرهم و ُأهلكوا من األقوام املاضية والباقية؛ فاحلمد هلل ِّ
وعتَوا نمن غرهتم رمحة اهلل وكرمه فاجرتءوا عىل ما اجرتءوا
اجلحيم والنار ُاناس قد ظلموا َ
رب العاملني ..احلمد هلل
عليه من فعل أو قول ثم مل جيدوا إال النار هلم مصري ًا وهناية؛ فاحلمد هلل ِّ
الغفور الرحيم الذس سيطمع يف رمحته يوم القيامة من وسعها؛ إبليس! فيطمع يف أن يدخل
فيها ..لكن أنـي له ذلك وألمثاله؟ فهم قد عاشوا كفاية ليتذكروا ويصحوا من نومهم
فيستغفروا رهبم ويتوبوا إليه؛ ولكنهم مل يفعلوا.
وعىل صمت كل أحد؛ ظهرت سارة وصاحبتها ..رءآمها املحرتم فرحب هبام واقف ًا وقال:
_ أه ً
ال آنسة سارة ومن معها ..دانيال هنا _ ..وأشار إليه _ تفضال!
مشى دانيال نحوها ..فأخذت ترحب هبم مجيع ًا ..وعرفتهم بصديقتها قائلة:
ال أهيا املحرتم ..أه ً
_ أه ً
ال سيد إلياس ..هذه صديقتي مريم.
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رحب كل منهام هبام عىل استحياء ..فقال إلياس واملحرتم:
_ أه ً
ال ومرحب ًا باآلنسة مريم ..وهتانينا يا آنسة سارة عىل اخلطوبة.
أعطى دانيال لسارة علبة اخلاتم؛ فأخذت تراها ..وقال دانيال للمحرتم الذي ألقى بنظره عىل
سطح املكتب من احلياء:
_ لقد أخربت سارة بقدومك عىل إنشاء مركز ًا إلعادة التأهيل ..الروضة التي ذكرهتا يل من
قبل.
أي من اآلنستني:
قال املحرتم بتبسم ونظره أمامه؛ النه ال ُيريد أن يقع نظره عىل ٍّ
_ نعم نعم! نحن عىل وشك أن نقوم بذلك ..ونأمل العون من اهلل وتيرسه لكل أمر!
قال دانيال:
_ من أجل هذا اإلنشاء جاءت سارة لتُعطيك شيئ ًا..
نظر دانيال إىل سارة؛ فخلعت اخلاتم الذي يف إصبعها بعدما رأت أنه أقيم وأطيب أن ُيعطى..
كل ذلك عىل مراقبة من دانيال بام تفعل؛ فظهرت عليه مالمح اختالط فرحة بام فعلته ومشاعر
احلب نحوها ،ومازال ناظر ًا إليها ..فأعطت اخلاتم للمحرتم ..ثم ملحت نظر دانيال هلا؛
فرمقته ثم أغضت طرفها؛ فتبسم دانيال هلا .ثم أخذت سارة من صاحبتها مريم عقد ًا أملاس ًا
هو اآلخر كان عىل عنقها بعدما أرادت صاحبتها أن تعطي شيئ ًا هي األخرى؛ فأعطته
للمحرتم وقالت:
_ هذا من مريم ..ونأمل يف أن ُيساعدكم يف يشء !
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أرشق وجهه املحرتم ملا حدث ..ثم قال:
_ شكر ًا لكام ..لكام جزيل اخلري والشكر لعطاءكام هذا ومبادرتكام تلك!
ٍ
ٍ
استحياء من
باد عىل وجه املحرتم الرسور وقد رأى ما يف يده ..فقال جيول بعينه يف الغرفة عىل
تكليمهام وهو ينظر مبارشة إليهام:
_ هذا يشء أفرحني جد ًا ..فرؤيتي لكم مجيع ًا؛ تذكرين بالصاحلني إن مل تكونوا أنتم الصاحلني
أو عىل أعتاب مرتبة الصاحلني ..لكم إقدام عىل اخلري دون خشية ملا أقدمتم عليه أو مباالة له..
وكأنه يشء فيكم مطبوعون عليهِ .
وجدت مواقف فيها أناس حيتاجون للمساعدة؛ فأمثالكم
هم من يعطون وينفقون حاملا يرون ذلك اإلحتياج ويرون له سبي ً
ال ..تعطون دون أن تكون
للمقارنة مكان ًا عندكم؛ فأنتم ال تنتظرون شيئ ًا مقاب ً
ال ..بل أنتم تبتعدون كل البعد عن التفكري
من أن تكونوا فعلتم هذا يف انت ٍ
ظار ليشء مقابل ..فقط أنتم تعطون ألنكم هكذا أنتم.1
وأمثالكم الذين ُيعطيهم اهلل بغري حساب ..فقط عطاء من اهلل منهمر عليهم هكذا ..يترصفون
فيه كيف شاءوا بغري حساب بعد ذلك من اهلل تعاىل كيف رصفوه أو فعلوا به..
ويف األخرة! ال وصف ملا أعده اهلل لـمن هم أمثالكم من الرضا ومتام النعيم وما تذهل له
العقول من اجلامل والسالم ..وفوق كل ذلك؛ هو ُقرهبم من اهلل تعاىل يف اجلنة ورؤيتهم له
سبحانه حيث متام الرضا والنعيم ..فال يشء أحب إليهم من النظر إىل وجه اهلل تعاىل الكريم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍ
سبب
 _1توجد أفعال من عظامتها وجودها وكرمها ،وعلوها وتعاليها ،وطيبتها والرمحة فيها؛ تريد أن تعرف ألي
ُفعلت؛ مل جتد إال سبب ًا واحد ًا ..هو وجه اهلل.
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وضع املحرتم ما يف يده يف مكتبهٌ ..
وكل يف طريقه ..املحرتم وإلياس ذاهبان للمشفي عند
آدم ..وسوف يلحق هبام دانيال بعد حني.

* * *
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