الفصل الرابع عرش
وصل املحرتم إسحق إىل أحد البيوت القديمة يف بنياهنا املوجودة يف منطقة نائية معزولة ..ثم
نادى قائالً:
_ إبراهيم!
وأخذ ينظر يف البيت ..يا إبراهيم!
فرأى الفتى إبراهيم وكان مستلقي عىل أريكة يف غرفة ناحية املرشق ونظره إىل السقف غري أنه
ال ينظر إىل يشء حمدد ..وهذه الغرفة تطل عىل ٍ
لـَم رأه
هنر صغري باخلارج .تبسم املحرتم ّ
وأرشق وجهه ..ثم قال له:
_ سأدخل!
دخل املحرتم ومشى ناحية الفتى ونظر إليه ..ولكن مازال برص الفتى إىل األعىل؛ فظهر القلق
عىل وجه املحرتم ..ثم سأله قائالً:
_ منذ متى وأنت عىل هذه احلالة؟ تبدو شاحب اللون ،وواضح أنك مل تأكل منذ فرتة...
ُ
سأعد بعض الطعام ولكن عليك أوالً أن تستعيذ باهلل مما ّ
حل عليك من الكرب! هيا ..قل أعوذ
باهلل السميع البصري!
الظاهر عىل الفتى أنه يف حالة من حاالت الكرب والكربياء ..قال املحرتم يف ِ
نفسه وهو ذاهب
ُيعد طعام ًا:
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_ لو حدثته بكل يشء ما هو بميجب ..ألنه ال يبايل وال يكرتث ليشء ..فهو يتكرب عىل كل
يشء؛ ألنه يشعر بمخلوقية كل يشء ..أي أن كل يشء أمامه اآلن خملوق وناقص ويف حاجة.
حق ًا إنه ال يبايل ليشء وما هو بذاهب عنه كربه هذا؛ إال إذا استعاذ باهلل السميع البصري! فهو
ِ
رب كأي ش ٍ
تعاىل الذي أمرنا باالستعاذة به إذا ما ّ
عور آخر فينا ..مثل
حل الكرب علينا ..والك ُ
رب كل
الرمحة والكرم والرضا؛ فأرواحنا مجيع ًا هي من روح اهلل الرحيم الكريم الرضا املتكرب ِّ
يشء وخالقه.
أعدّ املحرتم الطعام .ثم ذهب إىل الفتى ورفعه إىل صدره وقال له:
_ هيا استعذ باهلل ..هيا ..قل أعوذ باهلل السميع البصري ..هيا! إن اهلل هو من أمرنا أن نستعيذ
به ..هيا إبراهيم!
فنطق الفتى بصعوبة كبرية قائالً:
نفسه وعل صعوبة_ أعوذ باهلل ..أعوذ باهلل السميع البصري!
_ أعوذ_ ..وأخذ َ
فقال املحرتم:
_ تعال لنأكل! أعلم أن األمر به صعوبة ..لكن ما إن تبدأ حتى تزول تلك الصعوبة.
املحرتم يتبسم وحاول أن يقول شيئ ًا وهو آخذه ليأكال ..لكن أي كالم عند الفتى اآلن؛ ما هو
إال سقم ..فانتظر حتى يكرس احلاجز ببدءه يف األكل ..وعىل الطعام أخذ الفتى يذكر اسم اهلل
وما زال أثر الكرب عليه ..قال:
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_ احلمد هلل الذي يطعمنا ويسقينا من غري حول لنا وال قوة ..يارب ارزقنا خري منه وأنت خري
الرازقني! _ودع املحرتم يف رسه بمثل ذلك_
قال املحرتم:
_ شعور الكرب والكربياء مجييل ..من أمجل الشعور الذي أعرفه ..ولكن ال قدرة كافية جلسد
اإلنسان يف أن يتحمله.
فقال الفتى:
شعور مجيل ..واهلل رحيم عندما أمرنا أن نستعيذ به ..ولربَم ترضر أحدنا إذا
_ نعم ..إنه
ٌ
استمر يف البقاء عليه ..وإذا ما استعذنا باهلل سبحانه؛ فإنه س ُيعي ُذنا.
قال املحرتم:
_ وأيض ًا أمرنا أن نستعيذ به من أجل التعامل مع األخرين من الناس حتى ال ننفعل عليهم
وال نتحملهم ..واألكثريني من الناس لربَم أساءوا وظلموا إذا ما ّ
حل عليهم الكرب؛ ألهنم
ببساطة ال يعلمونه.
قال الفتى وعليه غرابة:
_ إذ ًا هم ال يستمتعون بالكرب وال حياولون بلوغه؟_وباملناسبة! الفتى ال يعرف أحد ًا من
الناس غري املحرتم ..وهو مل يتعامل مع أحد من قبل غري أبيه واملحرتم ..وأما عن أيب الفتى؛
فإنه قد مات منذ مدة_
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قال املحرتم:
ال  ..وإذا ما ّ
_ نعم! إن كثري ًا من الناس ال يعرفون ما هو الكرب أص ً
حل عليهم؛ فإهنم يظلمون
ويسيئون.
قال الفتى:
_ وكيف للناس أن يظلموا و ُيسيئوا؟
قال املحرتم:
_ أوتدري يا إبراهيم كيف أنني أقول لك :إذا ما أحسست أين تأخرت كثري ًا عن القدوم
إليك؛ فهناك خمزن ًا صغري ًا ..خمزن صغري مفاتيحه معلقة هناك _وأشار بيده يف إحدى نواحي
البيت_ ..فإذا ما تأخرت؛ تفتحه وتأخذ ما فيه ..وفيه خطاب تعرف به ما األمر ..ألنه لربَم
حرضين املوت قبل أن ُأسلمه إليك؟

قال الفتى:
_ نعم أذكر أهيا املحرتم ..وأذكر أنك قلت يل :وإذا ما أتيت إليك؛ فال تسألنى عن ذلك
املخزن وما فيه! وإنَم ذكرته لك يف حالة أنك أحسست أنني تأخرت كثري ًا عن القدوم.
قال املحرتم متبس ًَم:
_ لقد عملت بالوصية وال تزال ال تسألني عنه .وباملناسبة! فهذه كانت وصية من أبيك رمحه
ٍ
ميقات تبلغه؛ أن أسلمك ما يف املخزن.
اهلل؛ أنه إذا ما أحياين اهلل وأحياك إىل
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قال الفتى مبتس ًَم ويا جلَمل تبسمه:
_ أومل حين امليقات بعد؟
قال املحرتم مبتس ًَم:
_ لربَم قد اقرتب ..اقرتب كثري ًا.
فقال الفتى وكأنه مهتم:
_ مجيل!
املحرتم ينظر إىل الفتى ..ثم قال له:
_ سألتني منذ قليل :كيف للناس أن يظلموا ويسيئوا؟
قال الفتى:
_ نعم سألتك! سألتك بعدما قلت يل إهنم ال يستمتعون بالكرب ..وبسببه هم يظلمون
ويسيئون.
قال املحرتم:
_ الناس يظلمون؛ بمحاولة أخذ ما ليس بحق هلم ..ويظلمون أنفسهم بجعلها تُقدم عىل
الظلم وهي أسمى من فعل ذلك.
قال الفتى:
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_ أوال خيافون أن ُحياسبهم اهلل عىل ظلمهم؟ أوال خيافون أهنم لربَم ماتوا يف حلظتهم ومل
يستغفروا اهلل عىل ذنوهبم؟
املحرتم ينظر إىل الفتى وال يستعجب من كالمه عن االستغفار؛ فالفتى عنده أن الناس مؤمنني
باهلل ويشعرون بأنفسهم وليسوا تائهني ..قال املحرتم:
_ الناس ال تؤمن باهلل العظيم ..أكثرهم ال يؤمنون باهلل العظيم إطالق ًا ..والقليل الباقي
معظمهم ال يؤمنون به وال يذكرونه إال عند الكرب والشدة.
الكلَمت وقعت عىل الفتى تُزلزله ..ثم قال مستعجب ًا ومستغرب ًا:
_ كيف ال يؤمنون باهلل؟ كيف ماذا؟!! _ال يكاد يستصيغ السؤال_
حاول الفتى استصاغة ذلك؛ ولكنه ال ُيستصاغ له ...وحاول جعله يستقيم عنده ولو لِلمحة
لكنه ال سبيل! ثم قال املحرتم؛ فأخذ الفتى يستمع وذهوله ال يزال قائ ًَم:
ٍ
بحركة؛ إال رأيت كيف هي
_ أنت تعلم كيف أن اهلل رحيم ..وأنك دائ ًَم القول بأنك ما تأيت
رمحة اهلل يف ذلك ،وكيف أنه قائم عليك ،وقبل ذلك تعطفه وقوله بأن تكون.
قال الفتى :
_ بالطبع إن اهلل رحيم وهو معي أينَم كنت ..أرآه ويراين ..أرآه ألنه هو الظاهر الذي ال يشء
أظهر منه ..وهو أيض ًا الباطن الذي ال يشء أخفى منه.
قال املحرتم:
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_ من هنا متام ًا كان اغرتار الناس باهلل الرحيم! اجرتءوا عىل فعل املعايص والذنوب حتى
اعتادوها ومل يستغفروا ..بل متادوا وتطاولوا حتى نسوا اهلل وجحدوا رمحته مع كوهنا حميطة
هبم ..والتي لوالها خلسف اهلل هبم ما بني السَمء واألرض؛ ألهنم افرتوا الكذب وخرقوا هلل ما
خرقوا من الصفات وقالوا عنه كل ماال يليق ..وتطاولوا وقالوا بأنه ليس موجود ًا ..وهذه هي
حالة أكثر أهل األرض.
قال الفتى واحلزن عىل وجهه والضيق حق ًا يف قلبه:
_ أهذه حال أهل األرض؟ إهنم لظاملون! وكيف لك أن تعيش معهم؟ أال ختاف أن ينتقم اهلل
منهم انتقام ًا ألي ًَم بسبب ظلمهم ،فرتى كم عذاب اهلل أليم ،فتُصعق ميت ًا لرؤية العذاب؟
قلت يل ذلك؛ فإنني ال أستطيع حق ًا التصور ..فأآآه
وإين مل أكن أفكر يف عذاب اهلل ..ولكن ّملا َ
من عذاب اهلل.
قال املحرتم:
كثري من الناس _فقط يف زماننا هذا_1
_ إين أحاول أن أصلح منهم ما استطعت ..وهناك ٌ
حيتاجون منادة واحدة فقط حتى جتدهم أفواج ًا يتوبون إىل اهلل رهبم ويؤمنون به ..وأما الباقى
عيل أن ُأبني أمرهم للناس حتى ال
فأدعوهم بكل يشء؛ وأعلم أهنم لن يؤمنوا بيشء ..ولكن ّ
يكونوا فتنة هلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _1باملناسبة! زماننا هذا هو آخر األزمنة ،وال ُيعلم أس ُيقيم اهلل الساعة _ يوم القيامة _ قبل أن ُأهني ما ابتدأته يف هذه
الرواية أم بعد دقيقة من اآلن أم ماذا هناك حق ًا؟!
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قال الفتى عىل حرسته:
_ أوال تلومهم أنفسهم فينتهوا ..فيعودوا غري متحملني وطالبني من اهلل أن يتوب عليهم
ويرمحهم وإال كانوا خارسين حق ًا؟
قال املحرتم:
_ هؤالء الناس قد نسوا أنفسهم ..ثم نسوا أن الشيطان عىل كل واحد منهم ..عىل كل واحد
منهم ُيزين هلم أعَمهلم وأقواهلم ..وإن حدث مرة والمتهم أنفسهم؛ أقعد الشيطان لومهم..
أقعد لومهم بأهنم قد أحسنوا ُصنع ًا وقوالً.
قال الفتى وعليه غرابة وحياول التجميع والتذكري:
_ الشيطان ..أوتعني إبليس؟!
ظهرت عىل وجهه املحرتم ابتسامة ..فهو يعلم أن الفتى ال يعرف إال القليل جد ًا عن إبليس..
ثم إن إبليس وجنوده ال طاقة هلم إطالق ًا بالفتى ..فكم الفتى ُمقرب من ربه!
أخذ املحرتم ينظر ويمعن يف وجه الفتى إبراهيم ،ثم تبسم أكثر ،واملحرتم يظن يف الفتى أنه من
الذين اصطنعهم اهلل لنفسه؛ فقال مبتس ًَم:
_ كم وجهك منري يا إبراهيم! ما شاء اهلل عىل هذا اجلَمل.
تبسم الفتى ضاحك ًا وأحال برصه جانب ًا من احلياء ..ثم قال:
_ وأنت وجهك منري أهيا املحرتم إسحق.
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فقال املحرتم:
_ بل أنت األنور ..ما شآء اهلل.
تبسم الفتى أكثر ..ثم قال املحرتم:
_ إذ ًا أنت ال تعلم عن إبليس؟
قال الفتى:
_ كال! أعلمه ..أخربين أيب عنه وعن أنه أ َبى السجود آلدم مع املالئكة ،وقد كان ُيعد واحد ًا
منهم ..وأنه قال إجابة ملِا مل يكن مع الساجدين؛ أنه ُخلق من نار ُ
وخلق آدم من طني ..فقلص
وزعم كاذب ًا أن أسباب السجود هي يف النار والطني.
أبدى الفتى عىل وجهه أن هذا ما يعلمه ..فقال املحرتم :
_ نعم متام ًا! هو كذلك ..فقد أمره اهلل بالسجود آلدم مع املالئكة فهو واحد ًا منهم؛ فأ َبى!
ومن شدة محاقته أنه ركن إىل زعم باطل؛ وهو أن اهلل خلقه من نار وخلق آدم من طني! فكفر
الشيطان باهلل عىل الرغم من أن اهلل كان يكلمه ..ومن ثم طلب إبليس من اهلل أن ُيبقيه حي ًا إىل
يوم القيامة وسوف ُير ِّيـه كيف سيصنع هبذا اإلنسان الذي كرمه عليه ،وما الذي سيفعله به
وبذريته؛ إال قلي ً
ال منهم ..فأولئك ال يستطع معهم سبيالً.
وكان إبليس يعلم بطبائع ما عىل األرض من دواب قبل خلق آدم والذي سيجعله اهلل عىل
األرض خليفة له يفعل مثل أفعال اهلل؛ ألنه فيه من روح اهلل ..وكان ظن إبليس أن هذا
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اآلدمي ماهو إال شبيه بَم عىل األرض من دواب ولن يغنيه تكريم اهلل وتفضيله له ..بل
سيطول عليه األمد وسيسئم من تكريم اهلل له وتفضيله إن كان أص ً
ال يعلم أنه مكرم ومفضل.
قال الفتى:
_ وكيف لـ للعني بكل محاقته تلك أن يصدقه الناس؛ فهو ال يستطيع أن يأيت بجملة يوسوس
قلت؟
هبا و ُيظن فيها الصدق أو أن هلا أن تُعقل كم َ
قال املحرتم:
_ يأيت الشيطان لإلنسان ومن قابليته لكل يشء ..من قابليته للحب والكره ..واألمن
واخلوف ..والعز واإلخالص ليشء ..واالتباع للرب والذي هو مفطور عليه اإلنسان .ويأتيه
أيض ًا من خالل الشهوات بأنواعها ..فيتخذه الناس ولي ًا هلم ويستمعون له ..ثم يقولون عىل
اهلل كل ما ال يليق ..فيفعلوا املزيد من السوء والظلم حتى ُيكبوا كب ًا يف جهنم مجيع ًا.
قال الفتى مستغرب ًا لكل ما يقوله املحرتم عن الناس:
_ أوليس األوىل عىل الناس أن يتخذوا اهلل ولي ًا هلم بدالً من أن يتخذوا الشيطان اللعني؟
قال املحرتم مستغرب ًا هو اآلخر:
_ األوىل عىل الناس أن ال يكفروا باهلل وما من يشء يف هذا الكون يدعوا إىل الكفر باهلل!
قال الفتى:
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_ وماذا يقولون إن قلت هلم أهنم جمرد ماء ..جمرد مني ُ
صب ص ّبـ ًا منهم؛
أخرج بعد متت ٍع ُي ُّ
فيخرج منه إنسان يتكلم؟
قال املحرتم:
_ هم ال يصدقون ذلك! _ثم ضحك وأخذ يتحرس عىل تكذيب الناس ملثل هذا وهم
موجودون منه_
فقال الفتى إبراهيم:
_ أوال يصدقون بأهنم خملوقني؟
قال املحرتم:
_نعم! هم ال يصدقون ذلك ..ولوقلت هلم بأهنم خملوقني؛ لوجدهتم يقولون بأن تدع عنك
هذا الضالل ..فَمذا يف األمر؟ إنسان كان يف رحم أمه ثم ولد ..وها هو هناك! ما الذي تُريده
منه؟ وما الذي تُريد أن تقول؟
قال الفتى:
_ يبدو أهنم راضون بكفرهم رض ًا تام ًا وال يريدون أن يغريوا ما يف أنفسهم وما هيوونه!

قال املحرتم:
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_ أوال تعلم أن اللعني قد اختار الكفر عىل اإليَمن واهلل هو من يكلمه؟ ولو قلت هلم إهنم
خمرجون أحياء مرة أخرى بعد موهتم؛ لقالوا :أومل نقل لك بأن تدع عنك هذا الضالل؟ كيف
للعظام والرتاب أن خيرج أحد منهَم حي مرة أخرى؟!
قال الفتى:
_ يا إله الكون ..إهنم مساكني! أوال يعلمون أنه ما من حجة فيَم قالوا؟
فهل ياتُرى! إن كانت هناك صعوبة يف إحياء أحدهم وخلقه؛ أستكون يف البدء قبل أن ُيعرف
و ُيرى أم إن الصعوبة ستكون بعد أن ُع ِرف وكان؟
أم أن الصعوبة كلها ستكون يف إجياده وإعادته من يشء بقي منه1وأنه لن تكون هناك أية
صعوبة إذا وجد يف أول األمر من املء واملني الذي ال ُيمت جلسده بصلة وال ينتظر منه يشء؟!
أم أنه ليس هناك من إعياء أو صعوبة يف اخللق؟ وأنه ما هناك من صعوبة عىل اهلل يف أن يعيد
اخللق حتى وإن انتهي أمرهم إىل حجارة أو حديد أو انتهى أمرهم إىل يشء مهول ..ال توجد
ـعيه أن خلق األولني ..وال ي ِ
صعوبة ألن اهلل مل ي ِ
وخيرج
ـعيه كَم يرى الناس أنه اليزال خيلق ُ
ُّ
ُّ
خلق ًا جديد ًا من كل يشء يف اآلخرين ..وهكذا هي إعادة اخللق.
استمع املحرتم إىل الفتى وقد أعجبه كالمه ..ثم قال املحرتم:
_ أترى مع كل ما قلته من احلق والصدق؛ فإنك سوف جتد الكثري من الناس ال يزالون
يتبعون الكذب واملكر ويستظلون حتته ليتمتعوا قلي ً
ال بأهواءهم املريضة ..واألمر قد وصل
بالناس يا إبراهيم؛ إىل أن يزعموا أن كل يشء قد انحدر ُ
وخلق من يشء واحد_ .ذكره
املحرتم ليه لريى رده_
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قال الفتى:
زعم صحيح ..فاهلل الواحد؛ هو خالق كل يشء ..لكنه تعاىل ال يشبهه أي يشء؛ فأي
_ هذا ٌ
يشء ليس مثله.
ضم املحرتم شفتاه عىل بعضهَم إىل داخل فمه؛ فقد ُفجئ برد الفتى هذا؛ فقال ويشء من
ّ
التبسم عيل وجهه:
_ هذا صحيح ..ولكنهم ال يظنون ذلك ..بل إهنم يزعمون أن هناك يشء واحد يف أول األمر
بعيد ًا عن اهلل ..ثم من هذا اليشء الواحد جاء يشء آخر ..وهكذا إىل أن تصل إىل أن كل يشء
قد نزل عن يشء آخر قبله ..فهناك مث ً
ال عدة حيوانات! يزعم بعض الناس أن أصلها وأوهلا
يشء واحد ..ثم بدأ هذا اليشء خيلق من نفسه أشياء أخرى إىل أن وصل األمر إىل ما نراه..
وعىل هذه احلال؛ صار األمر يف السموات واألرض.
قال الفتى ومال برأسه إىل األمام وكأهنا ستقع عىل األرض مذهوالً:
_ أوهذا حق ًا ظن يظنه الناس أو بعض ًا منهم؟ طيب ..ملاذا قالوه يف األصل أصالً؟!
قال املحرتم:
_ ألهنم نظروا إىل أحوال الناس وإىل ما حيدث بينهم وفيهم؛ فحسبوا أن الناس كلهم
خمدوعون بسبب أن هلم إيَمن ودين ..وال هيم ما الذي يؤمن به الناس؛ فَم هو مجيع ًا إال سواء..
وما هو مجيع ًا إال أساطري حدّ ثها وحكاها من سبق وخيال أورثوه ملن بعدهم ..وما يقوله
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الناس عن خالق هلذا الكون؛ ما هو إال املستحيل ،ولكن الناس من قلة علمهم وسفاهتهم
صدقوا القول بوجود خالق خلق كل يشء.
قال الفتى وعىل وجهه الذهول:
_ سبحان اهلل! كيف ُيصدقون ذلك؟
قال املحرتم:
_ صدقها من هو مفتون ليس عنده إيَمن متني ..فاتبعها منجرف ًا وراءها ال يستطيع حتم ً
ال من
كبح نفسه أكثر ،وأن مجيع السبل سوف تنفتح أمام النفس لقضاء ما هتواه وتريده.
قال الفتى حزين ًا ضائق الصدر:
_ طيب ..إن كان األولني من الناس قد ظلموا ظل ًَم كبري ًا بكذهبم عىل اهلل ،فخرقوا هلل ما
ٍ
ٍ
وأفعال ،فابتدعوا أديان ًا وأحزاب ًا كاذبة مفرتية؛ فإن اإلحلاد هو أشد ظل ًَم..
صفات
خرقوا من
ألنه قد حمى ويمحو أي ٍ
أثر وبقية باقية مما فطر اهلل عليه الناس ،والتي مل تستطع امللل
واألحزاب األوىل أن تُزيله أو أن تقربه .وأن اإلحلاد قد أسن وابتدع أمثل طريقة إلخراج
الناس إىل الظلَمت ..إىل ظلَمت النفس حالكة السواد ..وأن اإلحلاد قد بسط وفرش الطريق
ويرسه كثري ًا لكي يعمل الشيطان دون إعاقة أو عقبة.
قال املحرتم راضي ًا عَم قاله الفتى إبراهيم:
_ أحسنت يا إبراهيم ..أحسنت! ثم إن هناك يشء آخر؛ وهو أهنم إن كانوا يطعنون وهيدمون
الدين؛ فإهنم بذلك هيدمون معتقدهم بأيدهيم؛ ألهنم هم أصحاب دين ..هو دين اجلهالء
التائهني.
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ثم أكمل الفتى إبراهيم قائ ً
ال واحلزن مازال خمي ًَم عليه:
_ أريد أن أعرف ..كيف صدق الناس كل الكذب؟ فهل كان أحد منهم شاهد وواقف
عندما حتول أحد املخلوقات إىل خملوق آخر ..فشهد عىل ذلك؟
وهل كان واقف ًا يسجل يف كتاب كيف تم أول حتول؛ فأخذ يسجل ذلك ،وأخذ يستمع من
املخلوق الذي سيتحول كيف اهتدى إىل ما سيتحول إليه ..فسأله الذي يسجل كيف أنه تم
وكان؟ فقال له خافت ًا صوته بأن عليه أن ال يسأله مثل هذه األسئلة وأن ال يتسسب يف فضح
أمره! وقال له أن عليه أن يكتم عنه عدم قدرته يف أن جييب عىل مثل تلك األسئلة وأن ال
يتكلم بمثلها مع أحد حتى ال تُعرف وتُشاع بني الناس ..وأن عىل الناس أن يتقبلوا فكرة
التحول بني املخلوقات ..وعليهم أيض ًا أن ال يتبعوا الضالل الذي يقول بخالق رقيب شاهد
مالك ليوم احلساب ..يوم ُحياسب كل أحد عىل كل صغرية وكبرية مما قدمت يداه .وأن
املخلوق الذي حتول وعد الذي ُيسجل؛ بأنه ُسيعطيه ويرسل إليه مالبس ًا وأمواالً كثرية إذا ما
كتم عنه كل تلك األسئلة.
ضحك املحرتم بصوت ٍ
عال عىل الطريقة التي أهنى الفتى هبا كالمه ..ثم قال املحرتم بعد
هنيهة من الضحك:
_ بل هم قد اعتمدوا يف زعمهم هذا عىل أن ما عىل األرض من دواب شبيهة يف تراكيبها
الداخلية مع بعضها ..ويوجد بني بعض الدواب ما هو شديد الشبه ..وقالوا أنه إذا ماكان
األمر كذلك فال بد من أن يكون هناك تنقل وحتول من إحدى الدواب إىل دواب أخرى أذكى
منها.
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وباملناسبة! هكذا جاء اإلنسان عندهم وأصبح له كل ذلك الذكاء ..فهو آخر الدواب يف
التنقل والتطور ..وهكذا هم يفرسون ذكاء اإلنسان وقدرته عىل البيان والتكلم خالف ًا لباقي
الدواب ..يفرسون ذلك بالتنقل والتطور ومرور الوقت واحلاجة إىل النجاة والقدرة عند
الدواب األوىل عىل ابتكار الصفات والسَمت وجعلها فيهم ،ومن ثم عقدهم االتفاقيات
بينهم مجيع ًا وبني األرض نفسها ،وبينهم وبني البحار والغابات والصحاري وغريها!
ومما يستخدمونه لتفسري تنوع احلياة؛ هو قدرة الدواب األوىل عىل معرفة أهنا وصلت إىل حد
التحول فتتحول ..ومعرفتها السبيل إىل أي يشء ستتحول!
وأهنم اختذوا من معرفتهم بأجزاء وتركيبات املخلوقات سبب ًا للقول بأنه ما هناك من خالق..
فاألمر عظيم! فكيف _إذ ًا_ هناك خالق لكل تلك العظمة واجلَمل والقدرة؟!
يا إبراهيم!
فقاطعه الفتى قائالً:
_ أوليس اهلل هو الذي قال بأنه هو الدهر ..أي أن اهلل هو الدهر ..وأنه هو من ُيقلب الليل عىل
النهار و ُيقلب النهار عىل الليل؟ أومل يقل اهلل ذلك أهيا املحرتم؟
قال املحرتم والنشوة تكاد أن جتعله يطري:
_ يا ُحبي أنت !
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هذه هي الكلمة التي كنت سأقوهلا عندما قاطعتني يا إبراهيم ..نعم! اهلل هو الدهر ..وهو
القائم عىل كل كائن وكل خملوق ..قائم عليه يأخذ بيده ويرشده .وامللحدون ُيثبتون وجود اهلل
يف حماولتهم إبطال وجوده.
وضع الفتى إحدى يديه عىل وجهه وأمسك به ..ثم قال:
_ أوحق ًا يرضون عىل أنفسهم أن يكونوا كَم قالوا؟!
فاألوىل بدالً مما قالوه عن اهلل وعن عدم وجوده؛ أن يؤمنوا ويصدقوا أن اهلل خلق كل أحد
وأنه هو الذي ابتدعه وجعله ..ول ُيشغل فكره وقلبه بذلك حتى يشعر وكأنه سيذوب وال
يستطيع حتم ً
ال من كل تلك العظمة واحلب الذي عند اهلل يف أن خيلقه _ .تكلم الفتى ووجهه
كان كله منطق ًا لكالمه_
واملحرتم مازال ينظر إليه؛ قال:
_ إبراهيم! هل مازحت ربك من قبل؟!
نظر الفتى وأخذ يتسبم وقد انرشح قلبه كثري ًا:
_ أنا ال أكف عن ممازحته! _ثم أخذ الفتى يضحك بوجهه املنري هذا_
متالك الفتى نفسه ثم قال:
ٍ
بعض ملزايا فيها ..وفضل
_ أنت تعلم أهيا املحرتم كيف أن اهلل فضل بعض األوقات عىل
بعض الليايل عىل بعض ملزايا فيها.
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كنت مرة يف إحدى هذه الليايل ..وهي ليلة سالم يف سالم ..سالم غري عادي ..فأخذت يف
التسبيح أمد ًا بعيد ًا حتى أحسست أين بني يدي اهلل تعاىل وهو أمامى ..وكأين يف يوم القيامة؛
فصار قلبي مفزوع ًا وكدت أن أغيب عن الوعي مصعوق ًا ..ثم تذكرت كيف أنني كنت
أمازحه؛ فازداد فزعي ..وحاولت بكل الطرق أن أخرب اهلل سبحانه أن يتداركني قبل أن
انفطر؛ ألنني عبده وخملوقه وأنه هو الرحيم العفو الطيب ..ثم سجدت عىل األرض هرب ًا من
اهلل إليه ..ولوال أن تدركني ريب؛ النفطر قلبي يف هذه الليلة.
املحرتم يبدو عليه الذهول والتعجب الكبري من الفتى ..وراحة يف قلبه إذا ما نظر إليه ..ويبدو
أن الفتى فع ً
ال ُملقاة عليه حمبة من اهلل ..ثم واصل الفتى قائالً:
_ وماذا عنك أنت أهيا املحرتم ..هل مازحت ربك من قبل؟!
فقال املحرتم:
_ مازلت أمازحه! حيث أنني أتوقف وأتفكر يف أسَمءه وفيَم قاله عن نفسه ويف قدرته ..وأنه
قادر عليم ،ثم أعي وأفهم ما قاله اهلل؛ فينرشح صدري كثري ًا ..ثم ُيصيبني الذهول ..وما إن
بـر طيب.
قادر رحيم ودود قريب ٌّ
ُيصيبني الذهول وينرشح صدري؛ آخذ أمازحه وكيف أنه ٌ
ومرة حدث معي أين كنت يف غرفتي بني النائم واليقظان ..فأتاين ٍ
آت وقعد عند رأيس ..ثم
عرج يب إىل السمآء وسمعت رصير األبواب فيها تُفتح ..وأحسست بأين ختطيت السَمء
األوىل ..ثم عرجت إىل السمآء الثانية وهكذا ..ثم أحسست أنني وصلت إىل أين بني يدي اهلل؛
فأخذت أريد أن أنظر؛ إال أفقت ورأيت أنني مازلت يف الغرفة تآئه بني النائم واليقظان.

200

انتهى احلديث بني املحرتم والفتى ..ثم ذهب املحرتم ليحرض شيئ ًا ما ..وعمد الفتى إىل
سجادة وجلس عليها عىل ركبتيه وأمامه أجزاء من كتاب اهلل عىل مسند؛ ففتحه وأخذ يقرأ..
خر الفتى برأسه إىل ذقنه وأخذ يف التفكري والتسبيح.
ثم ّ
جاء املحرتم ويف يده أشياء ..كتاب اهلل ،وورقة مطوية يبدو أهنا رسالة ..ويبدو أن هذا هو ما
كان حيتويه ذاك املخزن الصغري! نظر املحرتم إىل الفتى؛ فوجده جالس ًا عىل تلك السجادة
يسبح ويفكر ،واملحرتم معتاد منه عىل ذلك ..ثم عمد املحرتم إىل أريكةليجلس عليها..
وأمسك كتاب اهلل و َقـ َبله ثم أخذ يقرأ فيه ..وبعد حني! انتبه من قرأته ونظر إىل الفتى؛ فوجده
مازال عىل جلسته دون تغيري؛ فلم ُيرد أن يقطعه عن تسبيحه؛ فرجع إىل قرأته ..وبعد مدة!
نظر إىل الفتى مرة أخرى ..الفتى من عادته أنه إذا أطال التسبيح؛ أتى بحركة حتى ال يقلق
املحرتم.
اعتدل املحرتم يف جلسته ..وق ّب َـل الكتاب وأغلقه ..ثم استعد للوقوف وقال بصوت هادئ
قبل أن يقف:
_ إبراهيم ! ال أريد أن أقطع عليك تسبيحك..
إال أنه ال يشء ! فوقف املحرتم ومشى نحوه ..وتوقف عند رأسه وقال:
_ إبراهيم !
فخر واقع ًا ..فأدركه املحرتم بخطفة منه ،وجعل رأسه عىل صدره..
ووضع املحرتم يده عليه؛ ّ
وإذا الفتى قد مات!
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ضمه املحرتم إليه بشدة ثم أخذ يف البكاء وانذرفت الدموع حتى وقعت عىل وجه الفتى
امليت ..وألصق املحرتم فمه برأس الفتى وهو يبكي ..ثم أخذه يف حجره وضمه إىل صدره
وأخذ يقبله عىل بكاءه ويقول:
_ أهيا الطيب اجلميل !
ثم ذكر املحرتم ر ّبـه وكأنه يبكي بني يديه والفتى يف حجره وال اعرتض ..فقط الفتى قد مات
يا رب!
* * *
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