الفصل السابع
آدم وزوجته اآلن يف اجلنة ،وليس عليهام ما يواري عوراهتام ..وبالرغم من أهنام كانا عاريان إال
أهنام لال يعرفان الشهوة بعد ..وكانت يف تلك اجلنة؛ شجرة ..وقد أمرمها اهلل بأن ال يأكال منها
وهنامها عن ذلك ..فأخذ إبليس اللعني يوسوس هلام بأن يأكال من هذه الشجرة التي قال اهلل
هلام بأن ال يقرهبا ..واللعني عنده علم بأهنام متى أكال من هذه الشجرة فإن شهوهتام سوف تقوم
وسوف ُينزع عنهام اللباس الذي يغطي شهواهتام والذي ألبسهام إ َّيـاه رهبم.
قال دانيال:
_وكيف كان يوسوس إبليس هلام أهيا املحرتم؟
قال املحرتم:
_كان إبليس اللعني يأخذ يوسوس هلام ويدخل عليهام من ناحية األكل والطعام ..فأتى
ووسوس هلام من خالل ذلك ..فأخذ ُيزين هلام بأنه إذا ما أكال؛ صار من املالئكة املقربني..
وأصبحا خالدين ال يموتان إىل يوم القيامة.
ضحك دانيال بصوت عال ثم قال:
_ما هذا الغباء ! وهل وسوس هلام عن طريق األكل فعالً ..إنه مسكني؟
أخذ املحرتم يضحك هو اآلخر ..ثم قال:
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_ إبليس اللعني ليس له طريق يف الوسوسة واإلغواء؛ إال عن طريق رؤيته ملا يدور يف النفس
وما هي مشغولة به؛ فيأخذ من كل ذلك سبي ً
ال إىل الوسوسة واإلغواء ..ومن ثم يبدأ يف
اخرتاع طريق وويوسوس بأن هذا الطريق هو املخرج مما ثار يف النفس وانشغلت به.
ومل يزال إبليس وراء آدم وزوجته حتى آكال من الشجرة ..آكال من الشجرة فبدت عاورهتام..
ونُزع عنهام اللباس الذي أبلسهام إياه رهبام.
قال إلياس :
_ وكيف كانت وسوسة إبليس وتزيينه لألكل ؟
قال املحرتم:
_ كانت وسوسته شبيهة بالتايل:
ليس هناك من مانع يف أن تأكال من هذه الشجرة؛ ألنه ال مانع ..إنه جمرد أكل ..جمرد أكل وال
أرى ماذا يف ذلك ..وما يف األمر من حماسبة! أي حماسبة ستكون تلك؟ إهنا مجيلة تلك الثامر..
يا للذة ! هل تتذكران شكلها؟ مغرية طعمها ..مجييل ..كم أنتام تشتهياهنا تلك الثامر! فكرا يف
األمر ..إنه يشء يستحق قطفة ..أنتام تشتهياهنا ..إنه مجيل!
ثم إن اهلل مل ينهاكام عنها؛ إال أنكام ستصبحان َملكني إذا أكلتام منها وتصبحان خالدين ال
متوتان إىل يوم القيامة ..كم هذا شيق ..مجيل ..مثري لالهتامم!
هذا هو كل ما يف األمر وال يوجد غريه ..أقسم باهلل لكام بأنه هلذا فقط هناكام اهلل من أن تأكل
من هذه الشجرة ..وإين لكام لناصح أحب لكام كل اخليري ..اليوجد غري ذلك ..إنه هو فقط..
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وأنت يا آدم تستطيع أن تقسم باهلل بأنه ال يوجد غري ذلك ..فام الذي سيكون غريه يا من أمر
املالئكة بالسجود لك؟
ِ
وأنت _أي زوجة آدم_!يا من سجدت املالئكة لزوجك! كم هي مجيلة ثامر تلك الشجرة ..ما
بال طعم ثامرها تلك التي صفة اخللود موقفة عىل األكل منها! خلوود ال موت بعده ..من
املؤكد أن طعمها مجيل ..وما بال عرصهتا إذا وقعت يف ِ
فمك تلك التي حتول إىل مالئكة!
قال دانيال:
_ إنه كائن مسكني التفكري ..أهكذا يوسوس؟!
تبسم املحرتم ضاحك ًا ..ثم قال:
_ نعم ! إنه مسكني جد ًا ..ووسوسة الشيطان اللعني ُيرضب هبا عرض احلائط من ركاكتها
و ُدنُوها ..وأن تلك الوسوسة ما هي إال كالم خارج من أحد الصاغرين البلداء ..وأنه ما
بكالم ُيلفظ إذا ما ُأريد املقال والبيان ..وأنه كالم ما له أن حيصل وحيدث أو حتى يف أن يرد
عىل خاطر لوال وسوسته لعنه اهلل ..ولوال ما يف النفس من مشاعر ومحاس؛ لوال أنه ُاستُمع
لكالم اللعني إبليس.
قال دانيال:
_ وماذا حدث بعدما أكل آدم وزوجته من الشجرة؟
أجاب املحرتم قائالً:
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تم آلدم وزوجته أن عصيا رهبام وأكال من الشجرة؛ فبدت وظهرت هلام عوراهتام وسؤاهتام
_ َّ
من خباءها وساترها ..فنادمها رهبام قائ ً
ال :أمل أهنكام عن هذه الشجرة _بأن ال يقرتبا منها_
وقلت لكام إن الشيطان لكام عدو مبني! فاستغفر آدم وزوجته رهبام بدعاء علمه اهلل هلام..
فقاال :ربنا ظلمنا أنفسنا فارمحنا! وندمنا يا ربنا وضاقت علينا أنفسنا ..وأنه إن مل تغفر لنا
وترمحنا؛ لنكوننا من اخلارسين ..اخلارسين الذين هم وقع عليهم غضب من اهلل لعصياهنم
رغم ما كان من التحذير!
فتاب اهلل عليهام ورمحهام إنه هو التواب الرحيم .وكان هذا أول عصيان لإلنسان ..وأدى هذا
العصيان إىل نزع إحدى األلبسة التي ألبسها اهلل لإلنسان ..وهكذا هو عمل اللعني! حياول
جاهد ًا يف أن يوسوس لإلنسان ..يوسوس لإلنسان فيبتكر ظلمة من ظلامت النفس يفعلها..
ومتى أخذ اإلنسان يفعل تلك الظلمة واملعصية ويتبع هلا طريق ًا؛ فإنه طريق ممدود يتواله
ويتبعه ..ولكن هذا الطريق ماهو إال ظلمة من ظلامت النفس ال راحة وال خري يف اتباعها.
وهكذا هو كيد اللعني منذ آدم إىل ساعتنا هذه إىل حني يوم القيامة هو هو! فالشيطان عنده
القدرة عىل أن يسمع ويبرص ما جيول يف نفس اإلنسان وفيام يفكر فيه ..كام أن لإلنسان أن
يسمع ويبرص ما يوسوس به الشيطان ..وكل ذلك؛ هو من قبيل اإلحياء والتفكري.
وعم الصمت طوي ً
ال هذه املرة ..الليلة مقمرة ..والقمر قريب منهم..
اهنى املحرتم كالمهّ ..
وبحرية املاء كذلك عىل بعد أمتار ..وبعض الطيور عائمة عىل املاء ..اجلو سكون ،ويف هذا
السكون قال املحرتم لدنيال بنربة خافتة تتوارى يف هذا اجلو:
_ أال جيعلك هذا املنظر ترى كم أن اهلل طيب؟
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نظر دانيال إىل املحرتم وهو يتكلم ونظره ناحية البحرية ..وبدون أن يتكلم يرجع دانيال بنظره
إىل البحرية جمدد ًا بعد أن قال املحرتم قولته.
* * *
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