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رجال الله
والمساعي المشكورة
سامح مصطفى

إن كل اختالل يف نظام
الكون الروحاين يقابله
مثله يف الشدة والزمن
اختالل ملموس يف الكون املادي،
والعكس صحيح أيضا ،مبعىن أن كل
فساد مادي ترتاءى صورته يف عامل
الروح كذلك ،وهذا التقابل العجيب
من منطلق أن الروح واجلسد يؤثران
ويتأثران ببعضهما البعض ( ،)1حبيث
يتنبه املرء من خالل مقاساة التأثري
السيئ لفسا ِد أي من العاملَني إىل
وجود الفساد املقابل له يف العامل
اآلخر املنا ِظر .ويبدو بيان هذا األمر
جتل بوصفه
يف القرآن اجمليد أبعظم ٍّ
سنةكونية فطر هللا تعاىل عليها اخلليقة
أبسرها ،حبيث أوجد لإلنسانية مؤشرا
على مدى رقيها أو احنطاطها ،متاما
التقوى

كمؤشر احلرارة يف الرتمومرت الطيب،
بل لعل توصل اإلنسان مؤخرا إىل
ابتكار أساليب القياس على تعددها
واختالفها يرسخ يف أذهاننا فكرة أن
اخلالق العظيم سبحانه ما كان ليرتك
خليقته دون أن خيلق فيها مؤشرات
احلالة تلك .وحني نستقرئ أصداء
تلك السنة الكونية جندها مبثوثة يف
القرآن اجمليد يف عدة مواضع ،منها
على سبيل املثال ال احلصر قوله
تعاىل:
َه َر الْ َف َسا ُد ِف الَْبـ ِّر َوالْبَ ْح ِر ِبَا
﴿ظ َ
َك َسبَ ْت أَيْ ِدي الن ِ
ض
َّاس لِيُ ِذي َق ُه ْم َبـ ْع َ
الَّ ِذي َع ِملُوا ل ََعلَّ ُه ْم َيـ ْرِج ُعو َن﴾(،)2
والفساد املذكور هنا يشمل كل أنواع
اخللل املتصورة وغري املتصورة ،ولِ َط ْف ِو
ذلك الفساد على سطح احلياة

حكمة ابلغة ،إذ يتنبه املريض إىل
أصل اخللل ،متاما كما هو معلوم
يف العلوم الطبية من أن لكل
مرض أعراضه اليت يستدل عليه
من ظهورها ،فيخطئ من يتوجه
إىل عالج األعراض مغفال املرض
األصلي املسبب هلا.
يف هذا املقال نتوجه إىل بيان ارتباط
ٍ
مآس عاملية دامية أبحداث روحية
مت جتاهلها ،حبيث اقتضى جتاهلها
صدمة كهربية ألجل اإلفاقة ،من
هنا كان بعد املأساة.
الكوارث الطبيعية واإلنسانية مبا
كسبت أيدي الناس
قد يبدو عنوان هذه الفقرة مبالغا
فيه يف نظر البعض ،ال سيما
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أولئك الذين يقيسون كل األمور النفسي قبل وبعد العمليات اجلراحية
مبقياس مادي حبت ،وال يثقون يف يف احلسبان.
غري التجارب الواقعية ،وابلتايل ال
يتمكنون من رؤية العالقة اخلفية بني احلروب منوذجا
الفساد األخالقي والفساد املادي ال شك أن نشوب خصومة ما بني
بكافة مظاهره طبيعية كانت أم اثنني يكون منشؤها فساد روحي
بشرية ،حىت أنه لو ذكرت أمامهم وأخالقي على أية حال ،فأحد
عالقة وابء ما أو زلزال ما أو املتخاصمني أو كالمها يكون خمطئا،
فيضان ما بفساد يف أخالق أولئك وإن حىت مل يكن أي منهما خمطئا
املنكوبني ابلكارثة لعدوا ذلك ضراب فال بد أن سوء الفهم ومن مث سوء
من اجلنون واخلرافة .إن مثل هؤالء الظن قد تسلل بينهما ،وهذا أيضا
معذورون كوهنم ال يبصرون العالقة يف حد ذاته فساد روحي ،فكافة
اخلفية املذكورة ،وذلك على الرغم أنواع الصراعات بال استثناء مرجعها
من أن االستنتاج العقلي يؤكدها .األساسي فساد الروح واألخالق،
نعم ،كل كارثة مهما كان شكلها أو وال يشذ عن هذه القاعدة أي صراع
حجمها هي انعكاس طبيعي خللل صغريا كان أم كبريا ،بني أفراد أو
روحاين أو أخالقي ما ،سواء على دول أو تكتالت دولية .فما نشب
مستوى الفرد أو اجملتمع أو اإلنسانية وينشب من حروب منذ فجر التاريخ
مجعاء ،وهذا أمر يكاد أن يكون ليس استثناء من تلك القاعدة.
متفقا عليه بني أتباع األداين مجيعا ،وعلى الرغم من مساعي اإلنسانية
أما أصحاب النظرة املادية فإقناعهم احلثيثة لطي صفحات احلروب
يكون بسلوك مسلك علمي ،فمثال مجيعها ،بل وحىت إلغاء لفظة
ال خيفى اآلن على أحد أن كثريا من «حرب» من قاموسها لو تستطيع،
األمراض العضوية منشؤها نفسي ،إال أهنا مل تسلك بشكل عام مسلكا
والعكس صحيح ،فكثريون يصابون صائبا ،وانتهجت العديد والعديد من
ابضطراابت نفسية نتيجة مرض احللول ،عدا احلل الوحيد الصحيح،
عضوي ما ،األمر الذي حدا ابلطب فقد تعاملت اإلنسانية يف سبيل كبح
احلديث أن أيخذ فكرة التأهيل مجاح احلروب أبسلوب مادي حبت،

فحيث كان اهلدف الظاهري لنشوب
حرب ما اقتصاداي مثال ،كان إيقاف
تلك احلرب مرهوان برخاء اقتصادي،
نظر إىل السبب
وهكذا ،فكان يُ َ
الظاهري للحرب ابعتباره السبب
الوحيد ،وابلتايل فانتفاء السبب يعين
انتفاء النتيجة.
غري أن وجهة النظر تلك ثبت
ومنِيَت اإلنسانية
خطؤها عرب الزمنُ ،
أبفدح صور فشلها جراء نشوب
حروب طاحنة أودت حبياة ما يتعذر
إحصاؤه من بين نوع اإلنسان .فعلى
ما يبدو أن اإلنسانية كانت تسلك
املسلك اخلاطئ يف احليلولة دون
نشوب احلرب ،فماذا تراه املسلك
الصحيح إذا؟!
مل خيلق هللا تعاىل خلقه ليرتكهم
عرضة للمصائب والكوارث اليت ال
دخل هلم فيها ،ولكن كل سيئة ُيىن
هبا الفرد أو اجملتمع يكون هو نفسه
املتسبب فيها لنفسه بشكل مباشر
أو غري مباشر ،حبيث يتجلى هاهنا
﴿ما أَ َصابَ َك
مضمون قوله تعاىلَ :
ِم ْن َح َسنَ ٍة فَ ِم َن َّ
اللِ َوَما أَ َصابَ َك ِم ْن
()3
َسيِّئَ ٍة فَ ِم ْن َنـ ْف ِس َك﴾
﴿وَما أَ َصابَ ُك ْم ِم ْن ُم ِصيبَ ٍة
وأيضاَ :
فَبِ َما َك َسبَ ْت أَيْ ِد ُ
يك ْم َوَيـ ْع ـ ـ ُفو َع ْن
()4
َكثِريٍ﴾
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عدا ذلك ،فإن أقدار هللا
تعاىل خري يف اجململ بكل
املقاييس ،وحىت بوقوع
الشر نتيجة أفعال الفرد
أو اجملتمع فإنه سبحانه
وتعاىل بقيوميته يتدارك تلك
األخطاء ابإلصالح بواسطة
بعث النبيني وإقامة اخللفاء.
وتشهد القرون األخرية بدءا
من القرن التاسع عشر على
أن هذا العصر قد بورك
غري مرة بتحقق هذه السنَّة
الثابتة أكثر من مرة يف
ظروف قياسية ومفارقات
عجيبة.
من الدروس القاسية اليت ُتـل ََّقنُها
اإلنسانية منذ نشأهتا احلروب املدمرة،
ومن ال يتعلم الدرس من املرة األوىل
حق عليه أن يتحمل قسوته مرارا
حىت يرسخ يف ذهنه ،وهكذا احلال
متاما مع اإلنسانية وحروهبا .وبطبيعة
احلال ما من حرب اتسعت دائرهتا أم
ضاقت إال وهلا جذور ما ،فما من
حرب نشبت فجأة ،ألن اإلنسان
ميال بفطرته إىل السلم .ويف اللحظة
اليت تبدأ األحداث تتخذ فيها وضع
التوجه حنو نشوب أية حرب ،فإن
قيومية هللا تعاىل تتحرك يف سبيل خري
التقوى

مندوبو األداين املختلفة يف
اهلند آنذاك ،وقد اشرتك
حضرة املسيح املوعود يف
هذا املؤمتر خبطابه املعنون
فيما بعد بـ «فلسفة تعاليم
اإلسالم» والذي كان من
شأنه أن حيول كلية دون
وقوع أية حرب لو ُوضعت
تعاليمه يف احلسبان ،ولكن
وعلى الرغم من التقريظ
واسع النطاق الذي لقيه
اخلطاب اجلليل ،حىت أن
أصداءه عربت القارات
وتلقفتها الصحف العاملية،
حضرة مرزا غالم أمحد القادايين 
غري أنه مل يتم التطبيق العملي
من قِبل العامل ملا جاء فيه،
فماذا اي ترى كانت النتيجة؟! النتيجة
اإلنسان أبن حتول دون نشوب تلك املأسوف هلا حرب عاملية طاحنة
احلرب ،ما مل يصر اإلنسان بنفسه دارت رحاها بضع سنوات فقدت
عليها ،وذلك بناء على منطوق السنة
الكونية الواضحة يف آييت (النساء:
 )80و(الشورى .)31 :ومن أمثلة
تلك التدابري اإلهلية اليت لو سارت
اإلنسانية مبقتضاها لكانت يف مأمن
من ويالت مجيع احلروب ..بعث
النبيني كما ذكران من قبل .فالتاريخ
حيكي لنا أنه يف عام 1896م أقيم
مؤمتر كبري لألداين يف الهور دعي إليه
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اإلنسانية خالهلا زهرة شباهبا
الفرصة الثانية :مؤمتر لندن
وذخرية ثرواهتا انهيك عما
لألداين 1924م
خلفته من مآس إنسانية
يف سفره التارخيي عام 1924
عديدة من ضغائن وأحقاد
زار حضرة املصلح املوعود
تعد وقودا ُم َّدخرا حلروب اتلية
مرزا بشري الدين حممود أمحد
خمبوءة يف طي املستقبل.
لندن بغية املشاركة يف مؤمتر
لقد انكوت اإلنسانية بلظى
األداين العاملي ،واملنعقد
احلرب العاملية األوىل اليت
يف ضاحية وميبلي الشهرية.
اشتعلت شرارهتا سنة 1914م
مل يكن خطاب املصلح
جراء سوء أدهبا مع مبعوث
املوعود يف مؤمتر األداين ذاك
غالف عن ملف واثئقي للحرب العاملية األوىل نشرته
هللا تعاىل ،سوء األدب هذا
يهدف إىل جمرد بيان حماسن
جملة «انشيوانل جيوراغيك» يف نسختها العربية
متثل يف جتاهل أمور ما كانت
اإلسالم وأفضليته على سائر
احلرب العاملية األوىل لتنشب
وهذه املرة يف الربع األول من القرن
األداين احلية ،وإن كان هذا
لو وضعتها اإلنسانية نصب أعينها .العشرين ،وحتديدا عام  1924والذي اهلدف قد حتقق ابلفعل على مدى
فاملبعوثون عموما ال يتكلمون جملرد ابركه هللا تعاىل بعقد مؤمتر األداين األايم اليت ألقى فيها حضرته خطابه
الرغبة يف الكالم ،وال تغريهم شهوة العاملي يف ضاحية وميبلي بلندن.
املوسوم بـ «األمحدية ،أي اإلسالم
الشهرة وذيوع الصيت ،وال ينطقون
إال إبنطاق هللا تعاىل فلنا أن ندرك
أهنم لن يقولوا إال حقا ولن يتفوهوا
إال بقيمة مثينة .فإذا ما ضرب
بكالمهم عرض احلائط فذلك هو
اخلسران املبني .واملالحظة التارخيية
تشهد.
والعجيب أنه على الرغم من بعد
املأساة وانكواء العامل بنريان احلرب
العاملية األوىل ،إال أنه مل يتعلم من
أخطائه السابقة ،وأصر على أن
صورة تذكارية التُ ِقطت حلضرة املصلح املوعود والوفد املرافق له ُقبيل سفرهم إىل لندن
حلضور مؤمتر وميبلي لألداين سنة 1924
يتجاهل رساالت السماء جمددا،
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احلقيقي» ،نعم ،لقد بني حضرته
أبجلى بيان حماسن اإلسالم كدين
حي ،ومل يكن بيانه هذا جمرد ادعاء
أجوف ،وإمنا ثبت صدقه وحقيته
وتفوقه على سائر أداين العامل.
إن أفضلية أي دين وتفوقه يثبتان
من خالل تقدميه حلوال للمشكالت
املعاصرة ،وبناء عليه فقد ثبت من
خطاب حضرة املصلح املوعود 
يف لندن 1924م مبا ال يدع جماال
للشك أن اإلسالم هو الدين احلي
احلائز على التأييد اإلهلي وأنه الدين
احلق ،حيث يقدم حلوال انجعة
جلميع املشكالت اإلنسانية اليت
بدت مستعصية لوقت طويل ،األمر
يتسن لألداين األخرى.
الذي مل َّ
لقد شرع املصلح املوعود يف إلقاء
خطابه وكل كلمة من كلماته تشري
إىل واقع اإلنسانية املعاش ،وقد ركز
حضرته فيه على أمرين يف غاية
األمهية ،ومها:
األمر األول :صلة اإلنسانية خبالقها
(جل وعال) وما يستتبع ذلك من
استجابة الدعاء ،وطبيعة األعمال
الصاحلة ،وطبيعة الوحي أو املكاملة
اإلهلية.
األمر الثاين :العالقات اإلنسانية
سواء كانت عالقات بني أفراد أو
التقوى

صورة غالف كتاب
األمحدية أي اإلسالم احلقيقي

جمتمعات ودول أو مؤسسات،
وكيف أن تلك العالقات اإلنسانية
تصب بشكل أو آبخر يف عالقة
اإلنسانية كلها برهبا سبحانه وتعاىل.
لقد كان من شأن هذا اخلطاب
القيِّم أن حيول دون نشوب أية حرب
مبجرد إلقائه وذيوع خربه ،فقط لو
أصغى العامل ملا تضمنه وما أشران إليه
على استحياء يف النقطتني سالفيت
الذكر.
املفارقة العجيبة
لقد أوردان ذكر مؤمترين لألداين
كان كل منهما مبثابة انقوس خطر
يُ ُّ
دق حمذرا من حرب تعقبه ببضع
عشرة سنة ،فمعلوم أن مؤمتر الهور
لألداين يف زمن املسيح املوعود عقد

عام 1896م وألقى خالله املولوي
عبد الكرمي السيالكويت مقال املسيح
املوعود «فلسفة تعاليم اإلسالم»،
فلما كان من العامل ما كان ،نشبت
احلرب العاملية األوىل يف  28يوليو
1914م ،أي بعد بضع عشرة سنة
من إلقاء اخلطاب اجلليل ،وحتديدا
 17سنة.
األمر ذاته تكرر ابلنسبة خلطاب
املصلح املوعود يف مؤمتر وميبلي
لألداين احلية بلندن عام 1924م،
والذي سرعان ما نشبت احلرب
العاملية الثانية بعده خالل بضعة
عشر سنة كذلك ،وحتديدا 15
سنة.
أال تشري تلك املفارقة العجيبة إىل
ضرورة التفات العامل لكالم أولئك
األطهار ،ولو على سبيل احلياد؟!
إن األمور اليت ُدعي إليها الناس
يف كال اخلطابني للمسيح املوعود
وخليفته الثاين (املصلح املوعود) ال
خيتلف على مجاهلا وجدواها اثنان،
حىت من ألد أعداء اإلسالم أو
اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،فما
ابل األكثرين جتاهلوها؟! والنتيجة
كانت تكبُّد البشرية اخلسارة
الفادحة مرتني ،وتبدو الثالثة على
األبواب.
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صورة تذكارية للمصلح املوعود والوفد املرافق له وبعض الضيوف
من أجواء مؤمتر لندن لألداين 1924

َ
والعال مل
احلرب العاملية الثالثة،
يتعلم
اإلنسانية على أعتاب حرب عاملية
اثلثة ،إن مل نقل أهنا أوغلت ابلفعل
يف جحيمها ،ويف كل مرة تنشب
حرب ما جند املتسبب فيها يراجع
نفسه يف حلظات الندم متمنيا لو
أنه مل يقدم عليها ،ولكن بعد فوات
األوان ،والت حني مناص .وتظل
اإلنسانية تقاسي ويالت حروب
طاحنة نتيجة أهنا مل تتعلم من ماضي
محاقتها ،فباألمس القريب طوى العامل
سجل حرب عاملية اثنية ،وإن مل يط ِو
بعد سجل تبعاهتا وآاثرها الوخيمة.
وعلى الرغم من هذا يبدو أن العامل
مل ِ
يستق بعد العربة من تلك احلرب
الثانية ،فبات يؤجج انر الثالثة كما
نشاهد اليوم ونسمع.
ويف خضم احلروب الناشبة ال ينفك

العامل يتساءل بلسان حاله عن سبب
تلك املآسي وعن مكمن شرارهتا
األوىل ،لعله يتجنب وقوعها جمددا.
غري أن اإلنسان طاملا ختدعه األعراض
فيظن خطأ أن العرض هو نفسه
املرض ،فيحاول عبثا مقاومة العرض
وحموه ،بينما يظل املرض يعيث
فسادا يف سائر جسده ،فكذلك
احلال عند االطالع على التحاليل
السياسية للصراعات العسكرية
الدولية بشكل عام ،ومنها تقارير
احلربني العامليتني ،األوىل والثانية،
اللتني طاملا أُشيع عنهما أن أسبااب
توسعية واقتصادية كانت احملرك
األساسي هلما ابلدرجة األوىل .ففي
خضم البحث يف أرفف املكتبات
التارخيية والصفحات اإللكرتونية
على الشبكة العنكبوتية عن الدوافع
واألسباب املنطقية الندالع هاتني

احلربني العامليتني ،جند أن املعلومات
املتجمعة لدى الباحثني ال تكاد
خترج عن األسباب املادية أو ما
يتعلق هبا .وقد اتضح مبا ال يدع
جماال للشك أن تلك األسباب ما
هي جمرد أعراض ،إن مل تكن أسبااب
مضللة عن عمد ،انهيك عن أن
تكون هي السبب والدافع الرئيس
وراء اندالع احلروب العاملية ،بينما
السبب الرئيس وراء تلك املصائب
هو جتاهل العامل لرجال هللا ،ما مل
يكن العمل ضدهم وحماولة التخلص
منهم يف كثري من األحيان .فاآلن
ابت األمر أكثر وضوحا ،حبيث
ميكننا القول مبلء فينا أن السبب
الرئيس الندالع احلروب العاملية كافة
يكم ـ ــن يف سنة قررهتا اآلية الك ـ ـ ـ ـرمية:
ض
ح ِن ُنـ َقيِّ ْ
الرْ َ
﴿وَم ْن َيـ ْع ُش َع ْن ِذ ْك ِر َّ
َ
()5
ِين ﴾ .
لَُه َشيْ َط ًان َفـ ُه َو لَُه قَر ٌ
املراجع

 .1يُرجع إىل كتاب «فلسفة تعاليم
اإلسالم» حلضرة مرزا غالم أمحد املسيح
املوعود واإلمام املهدي ،الرتمجة العربية،
الطبعة الثانية 1997م ،ص ،16حتت
عنوان «تفاعل الروح واجلسد».
 .2الروم42 :
 .3النساء80 :
 .4الشورى31 :
 .5الزخرف37 :
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