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منهجنا يف هذا املقال
للحكم على مدى صالح شخص
ما وإصالحه ،يكفي إلقاء نظرة
على صفاته وإجنازاته ،ووفق هذا
املنهج ميكننا التوصل إىل السبب
أو األسباب اليت من أجلها ُدعي
اخلليفة الثاين ابملصلح املوعود.
وطاملا اطلع املسلمون األمحديون
وغريهم على نبوءات تشري إىل هذه
احلقيقة يف أدبيات اجلماعة املتعددة.
والنبوءات يف حد ذاهتا ال تُ ْد َر ُك
قيمتها إال بعد تقدمي شاهد عيان
على حتققها ،وشاهد العيان ذاك هو
الواقع املُعاش .فمقال اليوم هو جولة
قراءة متأنية لواقع الفرتة الزمنية ما
بني 1914م1965-م ،وهي عهد
خالفة حضرته امليمون ،والذي َّ
امتد
التقوى

إىل أكثر من نصف قرن حافل جبالئل
األعمال .وهذا الكالم املُجمل جدير
أبن ُتأل به صفحات عديدة ،لكننا
سنتناوله على سبيل اإلشارة واإلجياز.
لو أننا طرحنا هذا التساؤل على
أنفسنا« :مباذا استحق اخلليفة الثاين
مصلحا موعوًدا؟!» ،إن
أن يُد َعى
ً
هذا اللقب الفريد ال ميكن أن يطلق
هكذا ببساطة على شخص جملرد
أنه صاحب إجنازات إجيابية على
مستوى أتباعه ومجاعته فحسب ،وال
حىت على مستوى أبناء دينه أو وطنه
مجيعهم حصرا ،بل ينبغي إلطالق
لقب كهذا على شخص ما أن تغطي
إجنازاته مصاحل اإلنسانية مجعاء ،وهذا
لن يتسىن إال إذا كان ذلك الشخص
مدعوما بقوة قدسية مضطلعة برعاية

سامح مصطفى  -مصر

تلك املصلحة اإلنسانية العامة ،أي
أن هذا الشخص ينبغي أن يكون
على قدم نيب ،وليس أي نيب ،وإمنا
النيب اخلامت  ومسيحه املوعود،
اللذان بُعثا ألجل البشرية مجعاء.
هو فضل عمر ،ونظريه
إن هللا تعاىل حيدثنا ابألنباء لنعقلها،
أي نربط نصوصها بتحققها يف
الواقع ،لقد ثبت مبضي الزمان أن هذا
األسلوب هو األجنع يف ربط األجيال
بعضها ببعض ،واستلهام العربة
واخلربة من األجيال اخلالية ،بغري هذا
األسلوب رمبا ما كان لإلنسانية أن
ترتقي حضاراي مهما بلغت قدراهتا
اجلسدية ،ونعلم كثريا من الكائنات
اليت تفوق اإلنسان جسداي ،ولكنها
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مل توفَّق إلنشاء حضارة الفتقارها إىل
تلك السمة اإلنسانية املميزة (مسة
العقل ،أي الربط ،ربط األنباء مبظاهر
حتققها ،وربط األشياء أبشباهها)،
ألجل هذا طاملا طالعنا احلث
القرآين﴿ :أَف ََل َيـ ْع ِقلُو َن﴾ وغريه..
اآلن حنن أمام دعوة إىل العقل ،أي
الربط ،أقصد ربط نص نبوءة وردت
ضمن إهلامات املسيح املوعود 
حبق ابن موعود من أبناء حضرته،
والذي سيتبني فيما بعد أنه الصاحبزاده
مرزا بشري الدين حممود أمحد .. 
ويف سياق متصل ضمن إهلامات
املسيح املوعود  ،أُشري إىل
ذلك االبن املوعود بـ «فضل عمر».
والفضل يف العربية من معانيه الزايدة
َال َر ُس ُ
ابملثل ،ق َ
ول اللَِّ َ « :م ْن َكا َن
َض ُل َظ ْه ٍر َفـ ْلَيـ ُع ْد بِ ِه َعلَى َم ْن َل
َم َع ُه ف ْ
َض ٌل ِم ْن َزا ٍد
َظ ْه َر لَُهَ ،وَم ْن َكا َن لَُه ف ْ
َفـ ْلَيـ ُع ْد بِ ِه َعلَى َم ْن َل َزا َد لَُه» (صحيح
مسلم ،كتاب اللقطة) ،ففضل أي
شيء هو زايدته وِمثله اآلخر .هبذا
املنطق ميكننا وال جناح علينا أن
نفهم معىن اإلهلام «فضل عمر» هو
ابلضبط ( ُعمر اآلخر ،أو عمر يف ٍّ
جتل
آخر) .إىل اآلن نبدو يف نظر الغري
مدفوعني حبماسة زائدة غري مربرة،
فعلينا إذًا تقدمي «معقوالت» أي أمور

ففضل أي شيء هو زيادته
ومِثله اآلخر .بهذا المنطق
يمكننا وال جناح علينا أن
نفهم معنى اإللهام «فضل
(عمر
عمر» هو بالضبط
ُ
ٍّ
تجل آخر).
اآلخر ،أو عمر في

واقعية تؤكد حتقق إهلام «فضل عمر»
يف حق الصاحبزاده مرزا بشري الدين
حممود أمحد  .وسيحيلنا هذا إىل
شخصية حضرة عمر الفاروق ،
والذي يعرف اجلميع عنه أنه أحد
أعظم الصحابة وأحد اخللفاء الراشدين
الذي خلَّد التاريخ ذكره بباقة من
اإلجنازات غري املسبوقة ،وقد ُعرف
عمر بن اخلطاب بلقب الفاروق،
وهو اللقب الذي أطلقه عليه الرسول
 لكونه مظهرا للتفريق بني احلق
والباطل .فحال املسلمني بعد إسالم
عمر اختلف جليا عما كان قبل
إسالمه .كذلك كان احلال ابستالم
اخلليفة الثاين مهام خالفة اجلماعة
اإلسالمية األمحدية ،فاستحق أن
يكون مصداقا لعبارة «...وليجيء
احلق مبجيئه ،ويزهق الباطل بظهوره»

الواردة يف النبوءة الشهرية لدينا.
أمل تنطق أتليفاته  شاهدة على
عظمة علمه ودينه؟! يكفي للعرب
مثال كتابه «التفسري الكبري» الذي
رغم كتابته ابألردية وترمجته الحقا
إىل العربية ،إال أنه يتضمن من
آللئ العربية الكثري والكثري ،األمر
الذي أقر به أبناء العربية أنفسهم،
مبايعني أو غري مبايعني من املنصفني.
وكما وصف النيب اخلامت  عمر بن
اخلطاب ابلفطنة وحدة الذكاء ،كذلك
ورد يف نبوءة املسيح املوعود عن فضل
ني».
ني َو َح ِس ٌ
ِيم َوَذ ِه ٌ
عمر أنه « ...فَه ٌ
إننا على صعيد السمات واملناقب
ال نكاد نطلع على منقبة من مناقب
حضرة الفاروق األول عمر بن اخلطاب
 إال وجند مثيلتها يف شخص
«فضل عمر» بشري الدين حممود
أمحد  .فهل ترى األمر ذاته على
صعيد اإلجنازات العملية؟! وكيف؟!
بلغت مجاعة املؤمنني األوىل يف عهد
خالفة عمر بن اخلطاب  مبلغا
من الرقي نتيجة قيام حضرته مبجموعة
من اإلصالحات اإلدارية والتنظيمية،
فريجع الفضل إىل حضرته يف إنشاء
نظام الدواوين ألول مرة يف اتريخ
اإلسالم ،فأنشأ حضرته ديوان اخلراج،
وديوان الرواتب ،وديوان اجلند ،كما

المجلد الثالثون ،العدد العاشر ،جمادى األولى والثانية  143٩هـ ،شباط /فبراير  201٨م

التقوى

20

أسس أول بيت مال للمسلمني ،وعلى صعيد الفتوحات اإلسالمية خارج شبه القارة اهلندية ،فوصل
ليكون أول مؤسسة إسالمية إلدارة اليت اتسع نطاقها يف عهد عمر دعاتنا إىل لندن ،وأمريكا ،وغاان،
املال العام ،كما وضع نظاما حمكما الفاروق ،ففاضت بركات اإلسالم يف وسرياليون ،وموريشيوس ،وخبارى،
وهنغاراي (اجملر) ،وكثري من
للقضاء .ابختصار ،كان حلضرته
البلدان األخرى ،حىت أن أول
الفضل يف إظهار مالمح دولة
مسجد يف بريطانيا قائم بفضل
اخلالفة اإلسالمية األوىل بشكل
هللا حىت اآلن هو املسجد الذي
مؤسسي أكثر تنظيما يضاهي،
وضع بنفسه حجر أساسه،
إن مل نقل يفوق ،أفضل األنظمة
والذي امسه «مسجد فضل»
اإلدارية لدى الدول العظمى
ولعل تسمية هذا املسجد هبذا
آنذاك ،أي الفرس والروم.
االسم ابلذات أمر بعيد عن
وابالنتقال ابلنظر إىل مجاعة
املصادفة ،وهو إشارة جلية إىل
املؤمنني الثانية ،وحتديدا إىل
حتقق نبوءة «فضل عمر» يف
خالفة اخلليفة الثاين  جند أن
بدءا من شبه اجلزيرة العربية شخص مؤسس مسجد «فضل»
حضرته قام إبصالحات مشاهبة دعت خالفته ً
إليها حاجة اجلماعة يف خالفته ،لتسقي أهل الفرس والروم ،بفتح الذي هو حبق «عمر اآلخر».
وإذا كان عهد خالفة
فكما أنشأ حضرة
إننا على صعيد السمات والمناقب ال نكاد نطلع
سيدان عمر بن اخلطاب
عمر نظام الدواوين،
على منقبة من مناقب حضرة الفاروق األول عمر
عهد عمران وتعمري،
سيدان
استحدث
بن الخطاب  إال ونجد مثيلتها المناظرة في
حيث شهد إنشاء مدن
املصلح املوعود عام
شخص «فضل عمر» بشير الدين محمود أحمد
جديدة كالكوفة يف
 1919دوائر شىت
 ،فهل ترى األمر ذاته على صعيد اإلنجازات
العراق ،والفسطاط يف
يف مؤسسة “صدر
العملية؟! وكيف؟!
مصر ،فكذلك كان عهد
أجنمن أمحدية” وكل
اخلالفة امليمون للمصلح
دائرة منها ختتص
مبهمة من مهام اجلماعة ،وتسمى العراق والشام ومصر ،فكذلك حدث املوعود ،إذ أنشأ حضرته «ربوة»
«نظارة» كنظارة التبليغ ،ونظارة متاما خبالفة عمر الثاين ،إذ اتسع ابلباكستان يف موضع قفر غري ذي
التبشري ،ونظارة املال ،ونظارة نطاق التبليغ بدعوة اإلسالم احلقيقي زرع كان يسمى بـ «جك دغيان»،
ني حضرته يف عهد خالفة املصلح املوعود ،فتم واآلن يقارب عدد سكان ربوة الـ
التصنيف ،وغريها .كما ع َ
لوي «شري علي» انظرا أعلى فيها .إرسال دعاة اجلماعة ألول مرة إىل  ٧٠ألف نسمة ،ويشكل املسلمون
املو َ
التقوى
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األمحديون نسبة  %95منهم.
ومن إجنازات حضرة عمر بن
اخلطاب اليت ال نزال نلمسها يف
حياتنا اليومية استحداثه التقومي
اهلجري لتأريخ األحداث على التقومي
القمري ،وهو إجناز حضاري مشهود
بضرورته ونفعه ،وجند هلذا اإلجناز
الفريد نظريا يف اجلماعة اإلسالمية
األمحدية ،إذ حدث يف  26يناير
 1940أن ابتكر حضرة املصلح
املوعود التقومي اهلجري الشمسي،
وهو تقومي مشسي يبدأ من هجرة
الرسول  بدالً من ميالد املسيح
 .وقد بىن حضرته  أمساء
األشهر على أحداث ابرزة يف سرية
النيب اخلامت  ،فجعل كل حدث
مسا للشهر الذي
مميز يف سريته  ا ً
وقع فيه احلدث .وهذه األشهر هي:
الصلح (إشارة إىل صلح احلديبية)،
التبليغ (إشارة إىل رسائل النيب إىل
امللوك) ،األمان (إشارة إىل خطبة
حجة الوداع) ،الشهادة (إشارة
غدرا يف
إىل استشهاد  77صحابيا ً
الرجيع وبئر معونة) ،اهلجرة (إشارة
إىل اهلجرة النبوية) ،اإلحسان (إشارة
إىل إطالق سراح قبيلة طيء تقديرا
لذكرى كرم حامت الطائي) ،الوفاء
(إشارة إىل وفاء الصحابة للنيب يف

ذات الرقاع) ،الظهور
(إشارة إىل معركة
مؤتة اليت كانت
عالمة أوىل على بدء
اإلسالم)،
ظهور
تبوك (إشارة إىل غزوة
تبوك) ،اإلخاء (إشارة
إىل املؤاخاة بني
املهاجرين واألنصار)،
النبوة (إشارة إىل
البعثة النبوية) ،الفتح
(إشارة إىل فتح مكة).
وقد دعت احلاجة
املسلمني إىل مثل
هذا التقومي يف العصر
حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد 
احلايل نظرا إىل متسكهم
ابلتقومي اهلجري بينما يسريون
كل أمورهم احلياتية وفق التقومي
املتبع يف التقومي امليالدي ،وهبذا
امليالدي ،فرأى حضرته أن يدمج
حتل إشكالية ازدواجية التقومي
التقومي اهلجري مع النظام الشمسي
اليت يعاين منها املسلمون اليوم.

وإذا كان عهد خالفة سيدنا عمر بن الخطاب عهد عمران
وتعمير ،حيث شهد إنشاء مدن جديدة كالكوفة في العراق،
والفسطاط في مصر ،فكذلك كان عهد الخالفة الميمون
للمصلح الموعود ،إذ أنشأ حضرته «ربوة» بباكستان في
موضع قفر غير ذي زرع كان يسمى بـ «جك دغيان»....
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