الفصل الثاين
هدو ٌء وصمت ..يقطعهام صوت ترتيل خافت له نغمة ..صوت متقطعُ ..يعاد و ُيكرر ..يأيت
هذا الصوت من رجل جالس عىل سجادة وباسط كفه األيمن فوق األيرس يف حجره ..أمامه
كتاب ويبدو أنه التوراة ..الكتاب عىل مسند يتلو منه ..هذا الرجل منشغل له تركيز بام هو فيه.
وإذا بصوت طرق عىل باب ُيشوش عىل هذا اجلامل والتجيل! انتبه الرجل ومازال تركيزه
متجه ًا نحو ما كان يقرأه ..انتبه الرجل فوقف جميب ًا وظاهر عليه الوقار واجلالل ..فتح الباب
فإذا بإلياس ودانيال أمام الباب ...سبق إلياس بالرتحيب ومبتس ًام قال:
_ احلمد هلل عىل سالمتك أهيا املحرتم.
قال املحرتم والتبسم يتملك كل وجهه :
_ إلياس ! _فرح ًا برؤيته_ كيف حالك أهيا األخ احلبيب؟
تبسم له إلياس وأخذ ُيسلم عليه ..ثم نظر املحرتم إىل دانيال يتذكره ،ثم قال متسائالً:
_ دانيال ؟
ر َّد دانيال مبتس ًام:
_ نعم يا س ِّيدي !
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يظهر عىل وجه املحرتم إسحاق الفرح والسعادة برؤيتهام ..فقال هلام مشري ًا بالدخلو بعد أن
س َّلم عليهام:
_ تفضال ! _ وأخذ بأيدهيام_ كيف هي حالكام ؟ اجلسا ..تفضال ..كيف هي احلال؟ احلمد
هلل عىل سالمتكام!
أجابا مع ًا :
_ يف أحسن حال أهيا املحرتم ..ويسعدنا كثري ًا رؤيتك.
فقال املحرتم:
_احلمد هلل ..وأنا ُيسعدين كثري ًا أن أراكام_ .ثم ذهب حيرض مرشوب ًا ويشء ُيأكل_
إلياس أخذ جيول يف املكان ..ودانيال جالس يف مكانه وقد أخذه التفكري واحلرية مرة أخر
يف أمر هذه احلياة ..كيف هي وملاذا؟ وما هذا يا تُر الذي من حولنا؟ ثم نظر إىل إلياس ويف
رسه ...يف رسيرة
جتواله يف املكان ،وإىل ذهاب القس إسحق إلحضار ما ُيكرم به أضيافه ،ويف ِّ
نفسه أخذ دانيال يقول :
_ ما بال إلياس ..أال يعبأ باألمر الذي كنا نتحدث فيه ؟
أخذ ينظر حوله واحلرية تكاد أن تقتله ...ثم قال:
_ما هذا ..يكاد عقيل أن ُيشتت؟ ما بال املحرتم إسحاق ..ملاذا يبدو عليه أنه ال ُيبايل ألمر هذه
احلياة؟ ما بال الناس ال تعبأ أو هتتم أو تفكر يف أمر هذه احلياة التي من حولنا؟ وما بايل أنا ال
أستطيع أن أجد إجابة ..وكأهنا لغز أو أحجية من أصعب األحاجي؟ كل ما أملكه هو أن
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أتعجب وأتسائل فقط ..وهكذا أنا ُمتخبط ..ال طرف للخيط ..عجب ًا! فهذا ما أملكه ..حتى
إن تعجبي هذا ال يكاد يتم ،فام زال ينقطع بأشياء تشغلني عنه ،أو ينقطع دون انشغايل بيشء؛
فأصري بال رابط يربطني مع ما حويل.
نظر إلياس إىل دانيال ..فعرف أنه يف حالة احلرية والتساؤل تلك ..قاطعهام املحرتم إسحاق
قائ ً
ال ومعه مرشوب ويشء ُيأكل:
_ مرحب ًا بكام ..تفضال ..تفضال !
وأشار بيده أن جيتمعا ،وأعطى ك ً
ال منهام مرشوب ًا .أخذ دانيال ما أعطاه إياه املحرتم ..ثم رجع
بظهره وأسنده باملقعد وقال ناظر ًا إىل ما بيده:
_ أهيا املحرتم ! إن يب حرية_ ..سكت قلي ً
ال فال يستصيغ لفظة احلرية_ بل هو تعجب أهيا
املحرتم ..ما هذا الذي حولنا؟ يكاد عقيل أن ُيشتت ..ما هذا؟ يش ٌء عجيب! أنا ..أنت..
إلياس ..وعامل نشأنا فيه ونعيش فيه ..ما هذا؟
قاهلا وأخذته حلظة ذهول ..ويبدو أن اندماجه يف التفكري زاد عليه ..فأخذ ُيردد:
_ ما هذا ؟!
استمع املحرتم له بإنصات ..ثم تكلم غري ممهل ..وكأنه اندمج مع دانيال يف حريته وتعجبه
عن أمر كوهنم وأمر هذه احلياة ..قال املحرتم:
_ هل تر السامء ؟ _وأشار بيده_ هي طبقات ..بضعة طبقات فوق بعضها ..هبا ما هبا من
االتساع اليشء العظيم ..وكل طبقة من هذه الطبقات تكاد أن تتمزق وتتفطر من شدة ما جتده
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من شعور بوجودها وعظيم خلقها .كل طبقة كام قلت لك؛ تكاد أن تتفطر وتتمزق وتتشتت
من فوق األخر  ..السامء _يتكلم املحرتم وعيناه مفتوحة ال تطرف_ تكاد أن ال تتحمل ذلك
الشعور ..تكاد أن تتفطر وتتمزق من فرط العظمة ..ما هذا؟!
ما يف السامء من امتداد ِ
وعظم ..وما حتتوي من أشياء _املحرتم يفند أصابع يده ويسند أطرافها
عىل جبهته من شدة ذهوله واندماجه_ تكاد أن تتمزق من شدة العظمة ..ما هذا؟ ولوال أن
اهلل يمسكها ويثبتها _هنا انتبه دانيال وثبت نظره جتاه املحرتم_ لتمزقت وتبعثرت ثم انتهت
من فرط العظمة!
يا دانيال ! إن الناس ال يمشون إال يف رؤسهم ..وال يمشون إال نحو إرضاء أنفسهم ..نسوا
أنفسهم ..كيف جاءوا؟ كيف هم هم؟ ال وعي وال حماولة للوعي واإلدراك ..فقط غفلة
مطبقة.
قال دانيال واالنتباه للمحرتم يتملكه:
_ إذ ًا ..ماذا يف األمر أهيا املحرتم ؟
قال املحرتم:
_اعلم يا دانيال! أن اهلل هو الذي خلقك ..وهو الذي أوجد نفسك وجعلها ..وهو خالق
السامء واألرض وما فيهام من أصغر يشء إىل أكربه ..من الذرة وما بداخلها إىل أكرب ما يف
الوجود ..وهو خالق آباءك وأجدادك وموجدهم ..وهو الذي أعطى لكل يشء صورته
وشكله وعرفه وهداه إىل فعل ما يفعله ..هو الذي جعل عىل األرض كل ما تراه أمام عينك..
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وفعل كل هذا لكي خيتربك ويبلوك وينظر إىل أفعالك وكيف هو إيامنك وأنت ال تراه ..إال أنه
رغم كل تلك الفتن واملشاغل التي عىل األرض؛ فإنه قد خلقك عىل أن تعرفه وعىل أن
تعبده ..خلقك عىل أن تعرفه وتعبده رغم كل يشء موجود عىل األرض ،فال ُيلهيك شيئ مما
هو موجود عىل تلك األرض يف أن تنسى أنك وما جتده حولك؛ ما أنتم مجيع ًا إال خلق اهلل.
والدليل عىل صدق ما أقوله لك؛ هو ما أنت فيه اآلن من الشعور باحلرية والتعجب
والتساؤل ..تُريد أن جتد طريق ًا تعرف به كل يشء عنك وعن كل يشء حولك.
قال دانيال واهلول والذهول ٍ
باد عىل وجهه:
_ إذ ًا أنت تقول بأن هناك أحد قد خلقني عن عمد وقصد؟
أجاب املحرتم:
_نعم ! هناك من خلقك وتعمد وقصد ذلك ..تعمد وقصد أن خيلقك يف هذه احلياة لينظر
كيف تعمل فيها ..وجعل لك كل االختيار يف أن تفعل ما تشاء ..تفعل أي يشء تريده حتى
يأيت يوم القيامة؛ فتُحاسب عىل مافعلته يف هذه احلياة ..فيجزيك عىل ما كنت تفعل من
األفعال واألعامل الصاحلة احلسنة بام ال خيطر لك عىل ٍ
بال مما قد أعده لك ..ومن ثم يعفو عام
بدر منك من سيئات وذنوب ..ولكي تعرف مقدار ما أعده لك من األجر عىل أعاملك
الصاحلة؛ انظر إىل الطيبات والرزق املوجود يف هذه احلياة! فإن هذه الطيبات يوم القيامة؛
تكون خالصة بال شائبة ..بال شائبة عطا ًء من اهلل للذين يؤمنون به حساب ًا منه هلم.
دانيال يستمع وال يكاد ُيصدق بأن احلرية والعجب والتسأول الذي كان يشعر به بدأ ينكشف
عنده ،وبدأت األمور تتضح ..فقال:
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_ أوحق ًا ما تقول ؟
قال املحرتم والصدق جيري عىل لسانه:
_ نعم هو حق! وإن يف الناس لفريق ال ُيصدق ذلك وال ُيريد أن ُيصدق ..فريق غافل قد فتنته
رب السامء واألرض ،وهو
هذه احلياة وغرته ..فريق غافل تقول هلم إن اهلل هو رهبم ،وهو ُّ
رب كل يشء بينهام ..فالتزموا األفعال احلسنة وال تفعلوا األفعال السيئة؛ فإذا قلت هلم ذلك؛
ُّ
رب وخالق للسامء واألرض؟
الـمزاح! كيف هناك ٌّ
وجدهتم يقولون لك بأن تدع عنك هذا ُ
مجيلة حكايات اجلدود هذه عندما تستمع هلا .ثم تر هذا الفريق قد استمعوا إليك وكأهنم مل
يسمعوا شيئ ًا قلته ..وغري ذلك أنك تراهم جيحدون الناصح ويؤذونه ويشتمونه ..ثم
يرجعون إىل حياهتم ومشاغلهم وكأن شيئ ًا مل حيدث ..فإن أولئك الفريق هم اخلارسون يوم
القيامة ..وحساب أولئك اخلارسين عىل اهلل أيض ًا.
قال دانيال:
_ وملاذا يفعلون ذلك؟
أجاب املحرتم:
_ألن هؤالء الناس قد هلتهم وغرهتم احلياة بام فيها ..فاقرتفوا األفعال السيئة واعتادوا عليها..
وحسبوا أهنم هكذا يفعلون أحسن األعامل صنع ًا .وحسبوا أنام هذه احلياة يشء بال معنى..
وأن األمر هو هكذا سائر ..ال أكثر وال أقل ..وأنه ال إيامن وال امتثال لنصيحة من أحد ..فغري
الغفلة والضالل ال ُيطاق مهام كان ..وما لغري الغفلة والضالل من إيامن أو امتثال ..وما لغري
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الغفلة والضالل إال اجلحود والنسيان ..وذهاب البرص أحب من اتباع غريمها ..فام السبيل إال
ما يرون.
دخل إلياس يف احلوار فقال:
_ وكيف يرىض الناس بتلك الغفلة ؟ وكيف تستوي عندهم هي واهلد والرشاد؟
أجاب املحرتم:
_ هكذا هي احلال عند الغافلني ..الغافلني الذين نسوا أنفسهم ونسوا ما حوهلم من أشكال
احليوة ..فصار كل خري وهد عندهم كذب ..وكل يشء عندهم ضالل مبني ..كل يشء
ضالل وكذب إال الغفلة وفعل والسوء .وإذا ما حاول أحد أن ينصحهم وينهاهم ويدعهم إىل
اخلري واإليامن؛ فام هو إال ضال كذاب قد افرت الكذب وتفنن يف إخراجه ،فلم يعد للهد
والرشاد مكان عندهم ..ولكن الذي له مكان عندهم حق ًا؛ هي الغفلة وفعل السوء.
قال إلياس:
_ وملاذا يرتكهم اهلل هكذا يفسدون يف األرض ..أم أنه ليس له قدرة عليهم ؟
أجاب املحرتم وقد اجته بنظره إليه:
_ بل هو القادر عىل أن ُخيرج عليهم ألوان العذاب من األرض حتت أرجلهم أو من السامء من
فوق رؤسهم! وما كان اهلل ليذر الناس أن يفعلوا الباطل والسوء أو أن ُحيدثوه؛ لوال أن هناك
رجون إليه .يو ٌم عقيم قادم ال شبيه له وال مثيل ..سريحم اهلل حينها
يوم قيامة ..يوم حساب ُم َ
الكثري الناس ..وسينتقم انتقام ًا شديد الرعب من املفسدين الظاملني.
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والويل كل الويل ملن جاوزته رمحة اهلل ومل يدخلها رغم أهنا قد وسعت كل يشء! الويل له
بسبب ما قد ظنه من الظنون الكاذبة ..الويل له بسبب ما قاله من كذب يف أمر هذه احلياة وما
قد قدَّ ره هلا وأشاعه عنها وأقره هلا بافرتاءه وكذبه! الويل ملن تسبب يف زيادة غفلة الناس
وترسيخ أقدامهم أكثر يف الفساد والظلم ..الويل كل الويل حق ًا له!
واعلم يا دانيال أنت وإلياس! أنه ما كان هلل أن يرتك من دآبة عىل وجه األرض بسبب الظلم؛
لوال يوم القيامة ذاك.
قال إلياس وقد اتسعت عيناه:
_ وكيف سيكون العذاب يف يوم القيامة ؟
ر َّد املحرتم:
_إذا بدا ما قد ُأعد من العذاب؛ رأيت الغالم الصغري يشيب شعر رأسه من الفزع واهلول..
يشيب شعره إذا قيل العذاب والسعري قد بدأ ..يشيب هر رأسه إذا قيل أخرجوا للنار من بني
كل ألف؛ واحد ًا للـ "جنة" وباقي األلف يف النار ..ألقوهم يف أشد العذاب!
ويوم القيامة أيض ًا؛ تر كيف هي رمحة اهلل يف مغفرته وعفوه عن الناس ..تراها فتحسب أن
ما هناك من عذاب ..تراها فتعلم حق ًا أن اهلل خلق السامء واألرض باحلق ولينظر كيف
سيعمل الناس فيام خلقهم فيه ..فيجزهيم بأحسن األعامل التي قد صنعوها ..ويتجاوز عن ما
بدا منهم من السيئات ..ولكي تعرف مقدار رمحته يوم القيامة؛ انظر إىل رمحته يف الدنيا للناس!
وكيف أنه صابر عليهم ورحيم؛ لعلهم يرجعون ويتوبون.
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عم الصمت قلي ً
ال يف املكان ..ثم قال دانيال بعدما شدَّ ه كالم املحرتم:
َّ
_ أخربين أكثر عن اهلل !
قال املحرتم:
_ يف كل أمرك وشأنك؛ يكون هو معك ...ويكون عليك شاهد ويسمعك ..هو اهلل القائم
عىل كل أحد وكل نفس ..يرا ويسمع كل واحد .وهو القائم الشاهد عىل حركة الذرة وما
بداخلها ال تعزب عنه وال تغيب ..وهو أيض ًا القائم الشاهد عىل حركة املجرة ويعلمها فال
تعزب عنه وال تغيب ..قائم وشاهد عىل ما يف السموات واألرض ويعلم ما فيهام ..ال يعزب
وال يغيب عنه يشء مما يف هذا الكون.
كل ما تر وما ال تر هو الذي خلقه وأعطه ما لديه من صفات وخلق وميزه عن باقي
املخلوقات ..كل ما تر وما ال تر مل يكن له وجود؛ إال حينام أوجده هو ..وهو الذي هد
كل يشء وعرفه كيف يتحرك ويفعل ما يفعله و َيرسه لذلك كله.
كرسيه تعاىل وسع السموات واألرض ..يسمعنا اآلن ويرنا ..يمسك السموات واألرض من
أن تزوال فال يبقى من معاملهام يشء ..وأنه ال ُيبقي السموات واألرض عىل حالتهام تلك؛ إال
هو سبحانه ..فهو الذي يمسكهام.
هو ظاهر فال يشء ظاهر مثله من شدة ظهوره ..وهو باطن ال يشء أبطن وأشد خفا ًء منه.
قاطعه دانيال قائ ً
ال :
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_ وكيف هو ظاهر وال أحد يراه؟
أجابه املحرتم والوقار ظاهر عىل وجهه والعلم ينسكب من فمه:
_ وأنـَّي للناس أن يروه وهم ال يمشون إال يف رؤوسهم؟ فهم ال يستخدمون أبصارهم أو
آذاهنم إال ليزدادوا انغامز ًا يف ما هم فيه من الغفلة والتالهي وت َُوثق أرجلهم وتتوغل يف
رؤوسهم أكثر فأكثر.
واهلل هو الذي خلقك مما تعلم _حرك املحرتم إصبعيه عىل بعضهام ..أي من نطفة ومن مني..
ورب كل يشء فاعبده!
من ماء الرجل وماء املرأة_ ذلك هو ريب وربك ُّ
وهو الذي يطعمك ويسقيك بلطفه فال تشعر أن أحد ًا ُيسقيك أو ُيطعمك ..كل يشء يف
السموات واألرض ملكه ..بمعنى أن كل يشء ملكه! ترجع إليه أمور كل يشء ..بمعنى أنه
ترجع إليه أمور كل يشء!
رب كل يشء
إذا مرضت فال شايف لك إال هو بلطفه فال تشعر أن أحد ًا شفاك ..فذلك هو اهلل ُّ
فاعبده!

* *
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