الفصل السادس
غِّي نظره من
دخل املحرتم احلديقة فوجد دانيال جالس عىل إحدى جمالسها وهو آخذ جيول و ُي ر
أمامه إىل التجوال به يف السامء ..ثم انتبه دانيال عىل اقرتاب أحد منه؛ فتتغِّي مالحمه من حماولة
هروبه واستغرابه ملا جيول يف صدره إىل رؤيته املحرتم إسحاق؛ فيبتسم ويفرح لذلك ..ثم أخذ
يقف مستقب ً
ال املحرتم ..وقال ماد ًا يده مصافح ًا وماشي ًا نحوه:
_ كيف أحوال صديقك الذي ذهبت لتُسلم عليه؟
سأله حياوره من الود بينهام ..وكأن دانيال مهتم لكل ٍ
أمر من أمور املحرتم .تبسم املحرتم
وقال:
_ ٍ
بخِّي واحلمد هلل ..كيف هي أخبار احلديقة وسامءها ..أراك تتفقدمها.
ضحك دانيال و َح َّك سبابته برأسه ..ثم قال:
_ هل الحظت ذلك ؟ _وأفسح الطريق ليجلس املحرتم_
جلسا ..ويف صمت مل يدم طويالً؛ فقد أخذ املحرتم يضغط بكفه عىل قلبه ثم اتكأ عىل جانبه
األيرس وأرجع ظهره إىل املسند ..ثم سعل بعض السعال؛ فقال دانيال:
_ ما اخلطب ؟ هل أنت بخِّي أهيا املحرتم؟
نظر املحرتم أمامه ثم إىل دانيال ويده ما زالت عىل صدره ثم قال:
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_ ال ! ليس هناك يشء ..لكن أحيان ًا ينتاب قلبى شعور بالتضخم ..وكأين يف حاجة ألن
أحتويه ..وهناك أيض ًا شعور بتنميلة فيه من ناحية ظهري ،لكن رسعان ما يعود حلالته.
قال دانيال:
_ أمتنى أن تكون األمور بخِّي !
قال املحرتم:
_ نعم ..لعله خِّي إن شاء اهلل_ .أخذ نفسه ..ثم عاد الصمت قلي ً
ال_
قال دانيال :
تم وأصبحت حال الرجال اللواطني إىل ما هي عليه اآلن؟
_ كيف َّ
أخذ املحرتم حيرك حليته يستوعب سؤال دانيال ..ثم قال:
_ أمل تعلم أنه إذا ما اخرتع أحد طريق واتبعه؛ إال صار فيه وسلكه رغم ما فيه من الظلامت..
كام رأيت من هؤالء الرجال الذين يأيت بعضهم بعض ًا.
قال دانيال متعجب ًا:
تم التوصل إىل أن خيرتع أحدهم مثل هذا الطريق الغريب الذي ال ُيستصاغ؟ وملاذا
_ وكيف َّ
أجرب نفسه عىل الصرب حتى تتقبل مثل هذا الطريق؟
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ٍ
شديد ..ويا لعلمه! فال يسمع شيئ ًا إال ويظهر عليه من خالل إجابته
استمع املحرتم بإنصات
مر عليه هذا السؤال من قبل ..ثم حدد من أي بدآءة يبدأ ..ثم قال:
أنه َّ
_ يوجد أحد املخلوقات تعيش معنا وال تُرى ..خملوقات خفية ..هلا عامل غِّي عاملنا ..ال دخل
هلم إطالق ًا بالعامل الذي نعيش فيه؛ إال من خالل إحدى الصالت ..وتلك هي طبيعتهم التي
خلقوا عليها ..وإذا حاول أحد هذه املخلوقات أن يؤثر يف اإلنسان؛ فليس هناك من طريقة إال
طريقة اإلحياء والوسوسة التي يف النفس ..وتلك املخلوقات تُسمى باجلن.1
قال دانيال:
_ هل تقصد أن اجلن له عالقة بموضوع اللواط والشذوذ؟
أجاب املحرتم قائالً:
_ سوف ترى..
ثم أكمل املحرتم قائالً:
_ وقبل أن خيلق اهلل اإلنسان؛ كانت أرجاء األرض _كام هي احلال اآلن_ مسكونة بأنواع
احليوانات واحلرشات ..وكانت تلك احليوانات واحلرشات تتقاتل وتتنازع عىل الطعام وعىل
الزمرات والقطعان ..وعندما حيدث
أن تُسيطرعىل املكان ..ونزاعها هذا كان فيام بينها ضمن ُ
نزاع فيام بينها؛ فتلك املخلوقات ال تُبايل إن كان التنازع مع األب أو األم أو أي أحد آخر..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _1اجلن أو املالئكة ال دخل هلم إطالق ًا بعاملنا؛ فإنه لو وقف بينك وبني من ُُتدث من أصحابك ألف ملك أو ألف جن؛
رب العاملني!
فإنك سرتى صاحبك وتسمعه وكأنه ما هناك من يشء بينكم ..وهكذا ،وسبحان اهلل ر
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فهذا ليس يف حسباهنا ،وكل ما يتحرك ويدُ ُّب عىل األرض من املخلوقات؛ كان عىل هذه
الشاكلة من التنازع أو قريب ًا منها.
ُخيرب اهلل املالئكة أنه سيخلق خلق ًا جديد ًا يكون عىل األرض ..وهذا املخلوق اجلديد سيكون
خليفة هلل عىل األرض ..خليفة هلل؛ له أن يفعل مثل أفعال اهلل ..واسم هذا املخلوق وسمته
الغالبة الظاهرة هي لبرشته وآدميته ..واهلل سبحانه ال خيرب املالئكة عن كل خلق سوف خيلقه..
تم هلم وأن تكلم اهلل معهم وأخربهم عن هذا املخلوق اجلديد؛ فأجابوا عىل اهلل
ولكن املالئكة َّ
وردوا عليه قائلني:
_ إنه ما من خلق جتعله عىل األرض؛ إال ويكون متقات ً
ال متنازع ًا ..سافك ًا للدماء ومفسد ًا فيها
غِّي ُمصلح! وأهنم _أي املالئكة_ يسبحونه وحيمدونه عىل أن خلقهم وكيف أنه خلقهم.
قال دانيال:
_ واملالئكة قالت ذلك بسبب ما تراه من ترصفات املخلوقات عىل األرض ..أليس كذلك؟
قال املحرتم:
_ نعم هو كذلك ..وقد ترسخ يف أذهان املالئكة؛ أنه ما من خلق خيلقه اهلل وجيعله عىل
األرض؛ إال ويكون مثل بقية املخلوقات التي يعرفوهنا ويروهنا ..واملخلوق اآلدمي لن
خيتلف عن املخلوقات السابقة ملجرد أنه خملوق جديد!
فأجاهبم سبحانه بأنه هو العليم احلكيم ..الذي يستطيع أن خيلق ما مل يكن يف احلسبان بأنه
س ُيخلق ..وشاء اهلل سبحانه أن خيلق خملوق ًا جديد ًا ،عنده القدرة عىل أن يستوعب كل ما يف
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السموات واألرض ..وعنده القابلية يف أن حييط عل ًام بكل ما يف الكون من أشياء ..وأن هذا
املخلوق اجلديد به من القدرة والعلم واملشاعر؛ املقدر الكبِّي حتى وإن كان من أهل األرض
وسكانيها ..وأن هذا املخلوق اجلديد ستكون روحه من روح اهلل.
ُ
قال دانيال سائالً:
_ وهل كل أرواح البرش؛ هي من روح اهلل نفسه؟
فأجاب املحرتم قائالً:
_ نعم بالطبع! وقد أمر اهلل املالئكة بأنه إذا ما خلق املخلوق اجلديد ..ونفخ يف جسده من
روحه تعاىل ..وهو املخلوق الوحيد الذي روحه هي من روح اهلل تعاىل؛ فإذا ما تم كل ذلك
خروا ووقعوا له ساجدين ..فسجد املالئكة كلهم مجيع ًا هلذا املخلوق اجلديد؛ إال واحد ًا من
َّ
هؤالء املالئكة قد ظهر عليه اإليباء والتكرب يف أن يسجد هلذا املخلوق اجلديد!
قال دانيال:
_ ومن هذا الذي رفض السجود أهيا املحرتم؟
أجاب املحرتم قائالً:
_ إبليس هو الذي رفض السجود هلذا املخلوق اجلديد ..وإبليس هذا كان من اجلن؛ ولكن
اهلل رفع مرتبته من ُحسن عبادته وصلته باهلل ..رفع مرتبته وجعله من ضمن املالئكة.
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وإبليس قد رفض السجود؛ ألنه قد اجتمعت عنده األمور كلها بأنه ما من ألحد أفضلية
عليه ..وهذا هو اعتقاده وظنه.
قال دانيال:
_ وملاذا اعتقد إبليس بأنه ال توجد ألحد أفضلية عليه؟
قال املحرتم:
_هو قد اعتقد ذلك؛ ألنه أحاط عل ًام بمعظم ما خلقه اهلل عىل األرض ..ومعظم اخللق الذين
هم عىل األرض؛ ما هم إال دواب من احليوانات واحلرشات ال تعقل شيئ ًا ..ثم إن هذه
الدواب واحليوانات معروفة طباعها من سفك للدماء وفتك وقتل من أجل الطعام أو املكان
أو السيطرة .وأما باقي املخلوقات؛ فام هم إال املالئكة ..وما هم إال خلق يف املأل األعىل..
وحتى أولئك املالئكة؛ فقد ُقرب إبليس عليهم وكان له مرتبة فيهم.
اجلن الذي ُقرب وفضل عيل مجيع اجلن بسبب عبادته هلل وتقربه إليه
أما إبليس! فإنه من بني ر
جني من املالئكة املقربني
سبحانه وذكره له ..وإن كان هناك وصف إلبليس حينها؛ فام هو إال ٌّ
العابدين هلل.
جاء إلياس من خلفهم ومبتس ًام قال ..فنظرا إليه متفاجئني:
_ وقد رفض إبليس السجود؛ بسبب التكرب واحلسد الذي اشتعل يف صدره.
ابتسم املحرتم فرح ًا بقدومه ..ثم قال:
_ بالضبط أهيا املرح ! ويبدو أنك قد وعيت ما قلته لك من قبل.
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ٍ
إلحد أفضلية عليه وال مقارنة
ولذلك قد اجتمعت األمور لدى إبليس بأنه ما هو إال هو ..ال
له بغِّيه ..وأن األمر عىل هذه احلالة سائر ..ال مكانة عنده لتغيِّي؛ فكل األمور واضحة ..ال
يشء يدعو بأن يكون هناك تغِّي؛ فهذه هي احلال ..و ُسنة اهلل التي سنَّها هي هي ..ماهلا أن
تتبدل أو أن تتغِّي.
قال دانيال:
_ وهل كان معلوم ًا بني املالئكة أن اهلل سيخلق خلق ًا مثل اآلدمي فيفضله عىل كل يشء
وجيعلهم يسجدون له؟
أجاب املحرتم:
_ ال أحد يعلم ما يف نفس اهلل ..واملالئكة علمها حمدود ال تستطيع أن تتنبئ بام هو قادم أو ما
لكن إبليس؛ فإنه كان واجب ًا عليه أن يتنبئ بام هو قادم بسبب كل ما
هو املغزى مما يرونه ..و َّ
يراه أمامه من اخللق ويف كل الكون ..وكان واجب ًا عليه أيض ًا أن ال يأمن مكر اهلل ..لكنه اغرت
بمكانته ..اغرت بمكانته ونيس و َق ُرص فهمه أن االختيار واملشيئة هلل وحده ..اغرت بمكانته ومل
ُيبايل بأن يكون هناك ابتالء من عند اهلل له ماذا هو بفاعل فيام يبتليه به ..ولكن يظهر أنه قد
انشغل كثِّي ًا جد ًا بام خرج اإليباء منه ..وهو إعجابه بنفسه ،فلم ُيبايل بأن اهلل هو من أمره
بالسجود.
يسأله اهلل:
_ ما لك يا إبليس أن ال تكون مع املالئكة ساجد ًا؟
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فأجابه إجابة من الكذب ..أجابه قائالً:
_ ما كان يل أن أسجد ملخلوق من طني !
ونحن ال ندري! أو إن كان ُخلق آدم من قبس من نور أكان سيسجد؟ أومل يكفي بأن اهلل هو
من أمره بالسجود حتى يسجد من دون اعرتاض؟
قال إلياس:
_ بل كان األوىل عىل إبليس أن يسجد ثم يويل بعيد ًا جد ًا يف السموات و ُملك اهلل الذي ال
ُحييط أحد ًا به عل ًام إال اهلل ..كان األوىل أن سجد؛ ألن اهلل هو من أمره.
قال املحرتم:
_ ولكن الكرب والتكرب قد جاء يا إلياس! وال هيم ماذا حيدث بعد ذلك؛ فالعقل ال يعقل شيئ ًا
إذا ما جاء الكرب ..وال طاقة وال ُتمل بأن ُيمس الكرب عند الكثِّي وإن كان احلق كل احلق يف
اتباع األمر.
قال دانيال:
_ أهيا املحرتم! هناك سؤال_ ..وأخذ ُجيمع الكالم ليسأل هذا السؤال_
قال املحرتم:
_ تفضل !
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فقال دانيال:
عرف اهللُ املالئك َة فضل هذا اآلدمي قبل أن يأمرهم بالسجود له؟
_ هل ّ
فقال املحرتم:
_ املالئكة ليسوا يف حاجة ألن يتب َّينوا قبل أن يسجدوا؛ ألهنم ُيطيعون وال يعصون ..فقط هم
ُمطيعون .ثم إن اهلل جعل املالئكة ترى سبب تكريم اآلدمي قبل أن يسجدوا له .فقد عرض
عليهم األشياء التي ع َّلمها آلدم ..وسئلهم أن يعرفوا أسامء تلك األشياء ..فقالوا ُمسبحني
له؛ بأن علمهم فقط هو ما أحده هلم وع َّلمهم إياه ..فال علم وال قابلية للعلم هلم بعد ما أحده
اهلل هلم.
وباملناسبة! فقد كان إبليس يف املالئكة حينها ومل يعرف ماذا جييب هو اآلخر وال كيف ..ولكن
آدم أخربهم بأسامء األشياء التي عرضها اهلل عليهم؛ فتبينوا لشأن هذا اآلدمي.
قال دانيال:
_وماذا فعل اهلل بإبليس عندما تكرب عىل السجود آلدم؟
قال املحرتم:
_ قال اهلل له غاضب ًا عليه :اخرج ! ما يكون لك أن تتكرب فيها ..إنك من الصاغرين.
(أي اخرج من ملكوت السامء إىل األرض؛ ألن الذي يعيش يف ملكوت السامء ليس له أن
يتكرب)
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فقال إبليس هلل:
_ كام أغويتني وعلمك يب ..وعلمك كيف هي نفيس وكيف هي حيايت ..ثم تضعني يف موقف
تنظر ماذا أنا فاعل فيه؛ فبعزتك! _وكم أنت عزيز يا ذا العزة_ مهام كان هذا املخلوق الذي
كرمته عيل؛ فإنه ليس بكذب ظني فيه ..أوليس هو من أهل األرض؟ فسأوريك ماذا أنا فاعل
ُ
ُ
ُ
وسأمنيه بأشياء ال ُتدث
وسأضله وسيضل..
وسأغويه وسيغوى..
فيه وسيفعل..
وسيتمناها ..وسوف أعده بأن ما يتمناه سوف حيدث؛ فيصِّي مغرور ًا وهو ال يملك لنفسه
يشء ،وال يملك نرص ًا وال ترصيف ًا ليشء ..وسوف أحاول أن ُأنسيه أنه ال حول وال قوة إال
بك ..وأجعله يرى ويظن بأن أمر احلياة بال معنى هكذا ..فالشجر إذا أسقيته أخرج الثامر،
والثامر إذا قطفتها فأنت آكلها ..وال يشء أكثر وال أقل من ذلك ،وما تلبدت السامء بالغيوم
وأخذت ُمتطر؛ إال ألن السحاب قد تراكم.
فقط أبقني حي إىل يوم القيامة وسأوريكه حق ًا هذا املخلوق اجلديد.
فقال اهلل له:
_ أنت من املنظرين إىل يوم القيامة ..وإن جهنم هي موعدك أنت ومن اتبعك من ذرية آدم!
ومل َيرس هذا التخويف عىل إبليس؛ إال زيادة له يف طغيانه الكبِّي.

* * *
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