اخلامتة
احلمد هلل الذي أنزل عىل الناس كتابه وقرأه فهو ال يزال مقرؤ ًا إىل يوم القيامة ..وفيه تفصيل
لكل يشء ..لكل يشء حق ًا ال هزل وال مزح.
وفيه أخبار األولني قصها هو علينا ..وفيه ما هو آت؛ هو من أنبأنا به ..وفيه حكم ما بيننا؛ هو
عرفنا عن نفسه وعن أسامءه ذلك اجلميل املتكرب
من حكم فيه ..وفوق كل ذلك؛ أنه قد َّ
رب العاملني.
الطيب ..فاحلمد هلل ِّ
عرفنا كيف هوالشيطان وكيف هي أعامله وكيده ،وكيف أنه كيد
احلمد هلل ِّ
رب العاملني الذي َّ
ضعيف ..وقد أمرنا اهلل تعاىل أن نستعيذ به من الشيطان خلفاءه املبني ووسوسته .والشيطان
كام رأينا ال دخل له إطالق ًا مطلق ًا بعاملنا الذي نحياه ونعيشه ..وإنام دخله إلينا هو باإلحياء
وقدرته عىل اإللباس ،وتذكريه لنا بام حدث وبام فعلناه.
وأن من مداخل الشيطان عىل اإلنسان؛ أنه يدخل عىل جرح يف النفس أو خلل يف املخ ..ومن
طرق التخلص من مداخل الشيطان غري الطرق التي ذكرهنا بني صفحات هذه الرواية؛ هي
بالنظر إىل موضع اجلرح يف النفس أو موضع اخللل يف املخ وإسكانه بالدواء.
تم لنا أن نُعري اإلحلاد ..ورأينا أن اإلحلاد هو دين قديم
وبني صفحات تلك الرواية؛ قد َّ
جد ًا ..قديم قدم اإليامن ..قديم ولكنه خيتلف يف املضمون من زمان إىل زمان أو من مكان إىل
مكان ..غري أن عقلية امللحدين هي واحدة ال ختتلف مع الزمان أو املكان ..ال ختتلف؛ ألن
كل امللحدين يصلون يف النهاية بتفكريهم إىل حد التوهان واملجهول والاليشء ..وهذا
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الاليشء قد فعل األفاعيل قدي ًام وال يزال يفعلها حتى اآلن ..فإليه تُنسب اخلالئق ..وإليه
ُينسب العقل والقدرة ..وإليه تُنسب األفعل واألعامل ..وعىل الرغم من أنه اليشء؛ إال أنه
تُنسب إليه كل يشء.
وبني صفحات تلك الرواية أيض ًا؛ قد حاولنا أن نرجع بالناس إىل أن يتذكروا
أنفسهم..فحاولنا تنبيههم وإثارهتم بالتعجب من كوهنم وكون األشياء من حوهلم :من هم؟
كيف جاءوا وملاذا؟ وكيف جاءت األشياء من حوهلم وملاذا؟ ومن هو الذي وراء كل ذلك؟
وبعد أن تسألنا تسأوالت اإليامن؛ حاولنا أن نجد هلا إجابة تشفى الصدور حق ًا ..إجابة حيس
هبا الناس مجيع ًا ..إجابة تربط الناس مع فطرهتم اإلنسانية ..إجابة ال تأخذهم إىل حياة
الشياطني وعاملهم ..إجابة ال تبطل فيها معاين احلياة ،وتلك هي إجابة اإليامن باخلالق املريد
الذي يعلم ما يريد.
رب العاملني أن جعلني مبارك ًا وعلمني كل ذلك ،وأحاطني عل ًام بكل ما ذكرته
احلمد هلل ِّ
وبكل ما جيول يف صدري ،وذلك فضل مبني منه عيل وعىل يسمعني..
ِ
طارق
أنا من سامين ريب حني كنت وليد ًا

¦

وسمى نجمه عىل اسمي فهو يف السمآء ِ
ثاقب

رب العاملني .
وسالم عىل الفؤاد أمحد ..واحلمد هلل ِّ
الطارق
املنيا  -األربعاء 29من رمضان 1434
2013 /08 / 07
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