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من عام إىل عام ومن قرن إىل قرن
كان الناس يف األزمنة القدمية بل
وحىت يف عصران هذا يتصورون قيام
القيامة ،كما يتصوروهنا يف اهنيار
العامل ،حني تشارف ألفية أو قرن
من الزمان على االنتهاء واقرتاب
آخر ،بينما ال يكون هلذا الرتقب
أي أثر يف حال االنتقال من عام إىل
عام .فرتى الناس يعودون ويتذكرون
احلق يف حال اقرتاب انتهاء القرن
بينما تذهل أنفسهم عن كل ذكرى
مع تتابع السنني واألشهر واألايم..
وكما كان حيدث هذا يف األزمنة
القدمية ،حدث كذلك يف خالل
التقوى

سنوات القرن التاسع عشر وحني
انتهائه دخوال يف القرن العشرين.
لقد مت تلقيننا يف املدارس ،ومن
خالل قراءاتنا يف الكتب املختلفة أن
لكل ٍ
حدث أسبابه .ومن األسباب
ما هو معلَن ظاهر ،ومنها ما هو
حقيقي مسترت ،والقسم الثاين عادة
ما يقوم على أطماع اقتصادية تدخل
فيها نوااي وتوجهات ضيقة وطموح
شخصي للقيادات السياسية .غري
أنه ال ميكن إعالهنا على املأل كي
يسهل على املنتفعني قيادة ودفع
العامة خبالفها.

حممد مصطفى  -مصر

هذا عارض ممطران ..نشاط العقل
البشري خالل القرن التاسع عشر
لقد دخلت البشرية منذ أن سجل
الصلب
هنري بسمر اكتشافه تصنيع ُ
فيما مساه بـ «تصنيع احلديد بدون
قيود» دخلت مرحلة جديدة من
االعتزاز بعقلها ،فقد متكنت من
صنع األسلحة الثقيلة بشكل جعل
احلروب أكثر سهولة و (فظاعة) يف
نفس تلك الفرتة الزمنية ،ظهر اخرتاع
الديناميت ألول مرة  1867على يد
النمساوي ألفريد نوبل ،والذي قيل أنه
أساسا ملهمات التعدين.
اخرتعه وطوره ً
والواقع أن نوبل نفسه قد قام إبنشاء
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وشراء عدد كبري من مصانع األسلحة
()1
ودشنها مبكتشفه هذا قبل وفاته

فكأمنا بذلك اكتملت دائرة احلديد
والنار ،تلك النار اليت عززهتا خمرتعات
نقوال تسال ،فنضدهتا وأججتها الكهرابء
اليت جتسدت مع سابقة املكتشفات
سالفة الذكر يف صناعة األسلحة
احلربية وغريها من التطويرات التسليحية
املُفعلة كهرابئيًا فكان هلا عظيم األثر يف
أتجيج احلرب أكثر وأكثر .وقد ابع
تسال بدوره براءات اخرتاعاته الكهربية
ذات العالقة ابلتسلح إىل أهم القوى
املؤججة ألي نزاع وصراع معاصر
()2
(الوالايت املتحدة األمريكية)

لقد كان الظن العام آنئذ حول تلك
املُخرتاعات واملُكتشفات املُطورة أهنا
منافع خالصة للعامل ،فلم يَ ُدر يف خلد
أيضا عذااب أليما ،لكن
الناس أن فيها ً
مع ذلك البُعد اإلنساين عن حقيقة
األمر ،وهو أن تلك النعم ليست
نتاج قرحية العقل اجملرد ،إمنا يف وجود
منعم أعلى هو هللا ،أنعم ً
أول ابلعقل،
مث رزقه العلم والتفكري واالكتشاف،
عسى أن يتضع أمام واهبه .لكن
ذلك مل حيدث ،وصار العامل على شفا
جرف ،وما كان من هللا الرب الرمحن
حينها إال أن جتلت رمحته لإلنقاذ
ُمثلة يف مبعوث منه جاءت أنباؤه من
قبل يف مجيع السجالت والنصوص
الدينية ليقود سفينة النجاة يف هذا
الزمان .فمن
حلق به جنا
ومن أىب فال
يلومن إال
نفسه اليت
ظلمها .لقد كان مرزا غالم أمحد
القادايين وقتها هو الصادع الوحيد
بصوت النذير على املستوى العاملي،
وصموا آذاهنم
ولقد أىب معظم اخللق ّ
عن نداءاته ،واستمر دفق التطور
التسليحي بني القوى العمياء .فلقد
رافق تلك املخرتعات واملُكتشفات

الرئيسية اليت أوردان ،صناعات
جهنمية جديدة أخرى منبثقة
عنها ،فكان املدفع الرشاش 1883
والغواصة  ،1891وصوال إىل الداببة
..1914
ابلطبع ،لقد كانت كل تلك
االخرتاعات احلديثة واملكتشفات
املُ َطورة فيها نِ َعم إجيابية ،لوال أن
أصحاهبا أو مستخدميها سلكوا
هبا يف مسالك االستحواذ والطمع
السبل ،سواء
واجلشع والعدوان وقطع ُ
على املستوى الشخصي أو العام.
حىت أهنم يف ِخضم غليان احلرب
ذاهتا كان صنع الداببة يف األساس
كمحاولة لقضم أكرب مقدار من
أرض اخلصم..

واحلق أنه ما من سبيل لدى اإلنسان
لتجنب سلوكه املُدمر لذاته وملُحيطه
إذا اكتفى ابلعقل فحسب.
العقل والوحي ،ونظري مادي يف
الطبيعة يدحض إحلاد العقل
ثبات األشياء من حولنا يكون
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نتيجة وجود اهلواء يف كل نواحيها
فرغنا اهلواء وما حيدثه
وجهاهتا ،ولو َّ
من ضغط جوي من انحية من
نواحي إحدى البناايت الهنارت
يف احلال نتيجة اخللخلة احلادثة
يف اجلو احمليط ،كذلك (الريح)،
فحيثما وردت اإلشارة إليها يف
القرآن هكذا بصيغة اإلفراد كانت
ُمدمرة ،وفيها العطب ،دالة على
الشر ،أما الرايح (هكذا بصيغة
اجلمع) فمعناها أن أتيت ريح
من هنا وريح من هنا فتأتيك
ابألكسجني أينما كان وحتمل
إليك عبري العطور يف الكون،
»()3
فهي إذًا أتتيك ابلفائدة
فكذلك الوحي مع العقل ،لو مل
وخرب.
يتخذه العقل ُمرش ًدا لد ّمر ّ
وهنا أتى حضرة مرزا غالم أمحد
القادايين قبل اندالع النار ُمنبها
أميا تنبيه آنذاك إبهلام من هللا
احلي ،حني اشتد عود العقل وظن
صاحبه أنه القادرعلى كل شيء،
قال حضرته« :فكما خلق هللا
اجا ،كذلك
تعاىل كل شيء أزو ً
جعل اإلهلام والعقل زوجني.
وكذلك إن قانون هللا احلكيم القدير
يف الطبيعة هو أنه ما دام الشيء
ً
منفصل عن زوجه بقيت مزاايه
التقوى

سيدان مرزا غالم أمحد القادايين
عليه السالم
خافية ،ويف معظم األحيان يرتاءى
للعيان ضرره ً
بدل من نفعه .واحلال
نفسها فيما يتعلق ابلعقل ،مبعىن أن
نتائجه الطيبة تظهر ..حني يقرتن
به زوجه أي اإلهلام .وإال فبدون

االقرتان بزوجه يظهر كغول يريد أن
يلتهم البيت كله ،وينوي أن جيعل
()4
املدينة كلها خر ًاب يبااب»
ولألسف ،هذا ما حصل ،إذ حدث
أن أانس ذلك الزمان مل يكتفوا

إن قانون الله الحكيم القدير في الطبيعة هو أنه ما دام الشيء
منفصل عن زوجه بقيت مزاياه خافية ،وفي معظم األحيان
ً
بدل من نفعه .والحال نفسها فيما يتعلق
يتراءى للعيان ضرره ً
بالعقل ،بمعنى أن نتائجه الطيبة تظهر ..حين يقترن به زوجه
أي اإللهام .وإال فبدون االقتران بزوجه يظهر كغول يريد
أن يلتهم البيت كله ،وينوي أن يجعل المدينة كلها خرابًا يبابا
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بقطع الصلة بني العقل واإلهلام،
بل إهنم أنكروا داعي هللا املُنبه هلم
على ذلك الشأن اخلطري ،إذ رآهم
مندفعني بكل قوة العقل املغرت إىل
انر اهلاوية.
البالغ والتنبيهات املتكررة
لكن مل أيل داعي هللا ومسيحه
املوعود حضرة مرزا غالم أمحد
القادايين -الذي أتى وفقًا للتصور
البشري احملض يف أحداث االنتقال
بني قرنني ووفقًا لوعود هللا -مل أيل
جه ًدا يف استمرار التنبيه للغافلني
واملعاندين بكل وقت وظرف
ومناسبة ،فكما أشاع تنبيهاته
السابقة يف الرباهني ملنكري قيومية
هللا حىت قبل إعالنه كونه املسيح
ٍ
خطاب
صرح كذلك يف
املوعودّ ،
جليل يف مؤمتر حافل بزعماء
األداين املختلفة بعد إعالنه أنه
املسيح املوعود ،لعلهم يتعظون..
فنبّه بضرورة البحث عن الذات
العليا الواهبة لكل شيء ولزوم
االلتصاق هبا .فإن ذلك من طبع
اإلنسان الطبيعي ،وإذا نبذ اخللق
ذلك الطبع اجلبلّي فهم يف وضع
فاسد واجتاه خاطئ ويكاد أن

أناس ذلك الزمان لم يكتفوا بقطع الصلة بين العقل واإللهام،
المنبه لهم على ذلك الشأن الخطير،
بل إنهم أنكروا داعي الله ُ
إذ رآهم مندفعين بكل قوة العقل المغتر إلى نار الهاوية.

يودوا بذواهتم وحميطهم( .)5كما قام
حضرته إبسداء غزير النصح لكافة
زعماء القوى واألمم إلرساء السلم
والسالمة ُمثلة يف تعليم اإلسالم،
أبن راسل ابلربيد املُسجل زعماء
الطوائف ومرشديهم واألمراء ووالة
البالد مبا يزيد عن  12000رسالة
نصح وتنبيه( )6لكننا ال نعلم ما
كان رد فعلهم ،وال نعلم إال قول
﴿ي َقـ ْوَمنَا أَ ِجيبُوا َدا ِع َي اللَِّ
هللاَ :
َوآ ِمنُوا بِ ِه َيـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ِم ْن ُذنُوب ُ
ِك ْم
()7
َوُي ِْرُك ْم ِم ْن َعذ ٍ
َاب أَلِي ٍم﴾
لكن يبدو أن إجابة داعي هللا
مل تصل حىت املستوى األدىن
املقبول إلنقاذ أنفسهم ،إذ
نبذوا التنبيه التحذيري وراء
ظهورهم مستنكرين ،فاندلعت
احلرب العاملية األوىل [-1914
 ،]1918أبهواهلا وفظائعها مبا
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مل يشهده البشر من قبل ،فارتسم
احلدث كما أبرزه اإلعالن القرآين
ِب َدا ِع َي
سل ًفا وقالَ ﴿ :وَم ْن َل ُي ْ
س
س ِبُ ْع ِج ٍز ِف الَْ ْر ِ
ض َولَيْ َ
اللَِّ َفـلَيْ َ
لَُه ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِيَ ُاء أُولَئِ َك ِف َض َل ٍل
()8
ُمبِنيٍ﴾
------
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