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لقد بني سيدان املسيح 
إحدى    املوعود 
املصلح  عالمات 
عليه  اإلهلام ُكشف  يف  أن  املوعود 
أن أحد أمسائه »فضل عمر« أيضا. 
بتحقق  إليه  التعرف  سيمكن  أي 
الفضائل اليت كانت يف سيدان عمر 
تتحقق  أن  تستحيل  وإحداها   ،
البشر سوى سيدان  فرد من  يف أي 
بنصره  تعاىل  أيده هللا  الثاين  اخلليفة 

العزيز.

1. الثاين من حيث الرتتيب الزمين
  للنيب  الثانية  البعثة  زمن  يف 
خليفًة  املوعود  املصلح  انُتخب 
عمر  كما كان  حلضرته  اثنيا 

  للنيب  اثنيا  خليفة    الفاروق 
أو  الفضل  فهذا  األوىل،  بعثته  يف 
أنه مل يكن  الفضيلة حمكمة واثبتة، 
قبل حضرة فضل عمر شخص حيوز 
على شرف كونه خليفة اثنيا لسيدان 
املسيح املوعود  ولن يكون يف 
املستقبل من يتشرف هبذا املنصب. 
ففي املستقبل ميكن أن أييت خليفة 
اثلث أو رابع أو خامس أو عشرون 
املستقبل خليفة  لكن لن يكون يف 
أما   . املوعود  للمسيح  اثن 
يؤمنون  ال  أصال  فهم  املبايعني  غري 
الذين  أما بعض اآلخرين  ابخلالفة، 
فليس  موعود  مصلح  أهنم  يدَّعون 
أيٌّ منهم حائزا على منصب قيادة 
اجلماعة األمحدية بصفته خليفة اثنيا 

َي الُمْصِلُح الَمْوُعوُد ِبـ »َفْضل ُعَمر«؟! ِلَماَذا ُسمِّ

بقلم الدكتور مري حممد إمساعيل
 )وهو خال حضرة املصلح املوعود(

يعلنوا  ومل   ، املوعود  للمسيح 
هذه الدعوى مطلقا. فهذه العالمة 
حمكمة  املوعود  املصلح  لتعيني 
وال  التباس،  أي  يشوهبا  ال  ومتينة، 
غرُي  املنصب  هذا  يدَّعي  أن  ميكن 
االسم  هذا  ومن  واحد.  إنسان 
املصلح  هو  َمن  يتبني  الصفايت 
املوعود، فبالتدبر جند أن العالمات 

احملكمة من هذا القبيل أربعة: 
املوعود  املسيح  صلب  من  * كونه 

 ونسله.
* والدته خالل مدة تسع سنوات. 
األول  بشري  وفاة  بعد  والدته   *

مباشرة.
للمسيح  اثنيا  خليفة  انتخابه   *

   املوعود

﴾﴿
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2. صاحب حركة الفتوح اإلسلمية 
ف هذا الزمان

عالوة على هذا الفضل اخلاص هناك 
  فضائل أخرى أيضا لسيدان عمر
حتققت يف سيدان فضل عمر، فكما 
الفتوح اإلسالمية يف عهد  توسعت 
اإلسالم  وأحرز    عمر  سيدان 
ازدهارا كبريا، حيث وصلت جيوش 
إسالمية والدعاة املسلمون إىل غالبية 
وصل  قد  املتمدنة، كذلك  الدول 
الصحيح  اإلسالم  األمحدية  دعاة 
وأطراف  العامل  دول  من  إىل كثري 
األرضني يف عهد سيدان فضل عمر. 
وجرائدها  وأحواهلا  اجلماعة  وُكتب 
أيضا قد وصلت إىل عدد كبري من 
البالد األجنبية، وإن فتوح األمحدية 
لغنية  وغنائمها  واتساعها  وهيبتها 
عن البيان. كما أن علوم حضرته قد 

أشبعت الناس كثريا. 
هناك رؤاي للنيب  هبذا اخلصوص؛ 
َنَما َأاَن َعَلى ِبْئٍر أَْنزُِع  يـْ إذ قال : »بـَ
َها َجاَءيِن أَُبو َبْكٍر َوُعَمُر. َفَأَخَذ  ِمنـْ
نْيِ  زََع َذُنواًب َأْو َذُنوبـَ نـَ ْلَو فـَ أَُبو َبْكٍر الدَّ
َلُه.  ْغِفُر  يـَ وَاللَُّ  َضْعٌف،  زِْعِه  نـَ َويِف 
َأيِب  َيِد  ِمْن  اِب  اخْلَطَّ اْبُن  َأَخَذَها  مُثَّ 
َلْم  فـَ َغراًْب  َيِدِه  يِف  َفاْسَتَحاَلْت  َبْكٍر 
زََع  نـَ ْفرِي َفرِيَُّه فـَ َقرايًّ ِمْن النَّاِس يـَ َأَر َعبـْ
َحىتَّ َضَرَب النَّاُس ِبَعَطٍن« )صحيح 

وهذه  املناقب(،  كتاب  البخاري، 
عمر  فضل  لسيدان  اثنية  مماثلة  هي 

 . مع سيدان الفاروق

3. سعة العلم 
َنا َأاَن  يـْ كذلك قد قال النيب : »بـَ
َحىتَّ  َفَشرِْبُت  َلَبٍ  ِبَقَدِح  أُِتيُت  اَنِئٌم 
َأْظَفاِري مُثَّ  ِإينِّ أَلََرى الرِّيَّ خَيْرُُج يِف 
اِب.  اخْلَطَّ ْبَن  ُعَمَر  َفْضِلي  َأْعَطْيُت 
َقاَل  اللَِّ  َرُسوَل  اَي  َأوَّْلَتُه  َفَما  َقاُلوا 
كتاب  البخاري،  )صحيح  اْلِعْلَم« 
الفاروق  عمر  فكما كان  العلم(. 
النبوة،  علوم  من  قد انل حظا   
كذلك انل مثله سيُدان فضل عمر 
الفضيلة  هبذه  ويشهد  أيضا،   
األحباُب واألعداء أيضا، وال حاجة 
ر  إىل التفصيل أكثر. وإمنا يكفي تذكُّ
العمل  على    عمر  سيدان  قدرة 
ذكران   كما  النيب  علم  من  ونيله 
فضل  سيدان  حال  هو  وهذا  آنفا، 
عمر حيث قدرته على العمل املادي 
والقوة العلمية كالمها يالحظها دوما 
يف  األمحديني  من  يسكن  من  كل 
قاداين. وإىل ذلك يشري إهلام سيدان 
يوهب  سوف  املوعود  املسيح 
الطاقتني،  قوي  يكون  ابٌن  لك 
الظاهرة  ابلعلــــــوم  ميأل  سوف  وأنه 

والباطنة.

4. َقول الُعَمرَين يوافق الوحي
على  يفتخر    عمر  سيدان  كان 
األمور  بعض    النيب  على  اقرتح  أنه 
رغبته،  حبسب  القرآن  آايت  فنزلت 
ومن مجلتها آية احلجاب أيضا. مل يكن 
سنُّ سيدان فضل عمر يف حياة املسيح 
على  يشري  حىت  كبريا  املوعود 
مع  التوارد  من  نوعا  أن  إال  حضرته، 
اإلهلام متحقق هنا أيضا. ومثال ذلك 
فيها  اليت رأى  رؤاي سيدان فضل عمر 
تلقى    املوعود  املسيح  سيدان  أن 
بغتة«  آتيك  األفواج  مع  »إين  إهلاما: 
نعم  قال:  ذلك  عن  ُسئل  فلما 
فكما  اإلهلام.  هذا  تلقيت  فعال  اليوم 
أن اإللقاء اإلهلي على عمر  ظهر 
بصورة الوحي على النيب  مثل ذلك 
ظهرت  عمر  فضل  سيدان  رؤاي  فإن 
املوعود  املسيح  على  الوحي  يف صورة 

، فهذه مماثلة رابعة.

رين بجلنة 5. من املبشَّ
قد   كان  النيب  أن  اخلامسة  املماثلة 
ر سيدان عمر  يف حياته ابجلنة،  بشَّ
كذلك قد بشر سيدان املسيح املوعود 
حضرة فضل عمر ابجلنة يف حياته 
لكونه ابنا له. فحني حتدث عن الدفن 
استثناين  ولقد  قال:  مقربة  هبشيت  يف 
دون  من  وعيايل  وأهلي  أان  تعاىل  هللا 
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الناس... ومن اعرتض كان منافًقا. أي 
قد جعل هللا أوالدي وزوجيت من أهل 
تلقيت اخلرب عن ذلك  قد  اجلنة، وأان 

 . منه
إضافة إىل ذلك كان حضرته  قد 
أنبئ يف اإلهلام قبل والدة سيدان فضل 
عمر بصفة خاصة أنه من أهل اجلنة، 
كما قال: »مث ُيرفع إىل نقطته النفسية، 
السماء«. أي على عكس قول املولوي 
املوعود  االبن  عاقبة  سيكون  املصري 
السماء.  إىل  روحه  وسرتفع  احلسىن، 
أن  وهو  ضمين  أمر  بيان  جيب  )هنا 
املقربة  هذه  إن  يقولون  الالهوريني 
ألهل  لكنها  جنة،  لآلخرين  كانت 
بيت املسيح املوعود مقربة العائلة، إذ مل 
يدفع أي مبلغ للوصية ِمْن ِقَبِلِهم. وردًّا 
على ذلك جيب أن ُيتذكر أن حضرته 
 عند أتسيس املقربة كان قد تربع 
مثنه  يقدر  ما  عقاره  من  للوصية  أي 
يومذاك أبلف روبية، فلم يكن حضرته 
 شخصيا حباجة إىل الوصية، ألن 
من  أبنه كان  يؤمنون  ابتفاق  الفريقني 
أهل اجلنة، فاحلق أن حضرته كان قد 
ر مثنها ألف روبية  تربع بقطعة أرض يقدَّ

من أجل أهل بيته حصرا(.

6. مماثلة ف الغرية واجللل
عمر  سيدان  بني  السادسة  املماثلة 

عمر  فضل  سيدان  وبني    الفاروق 
جيهل  الذي  ذا  فمن  املزاج،  يف  هي 
جالل سيدان عمر  وغريته الشديدة 
عمر  فضل  سيدان  عن  أما  لإلميان؟! 
يقول: »سيكون صاحب  إهلام  فهناك 
اجلالل والعظمة ألن رمحة هللا وغريته قد 

أرسلته بكلمة التمجيد«.  
أن حضرة  يعرفون  اجلماعة  أفراد  مجيع 
والغرية  ابجلالل  ميتاز  عمر كان  فضل 
الدين، كما كان سيدان عمر  أمور  يف 

الفاروق  ميتاز هبما. 

ْعِدي َنِبٌّ َلَكاَن ُعَمر 7. َلْو َكاَن بـَ
َاملماثلة السابعة لسيدان فضل عمر مع 
سيدان عمر الفاروق  أنه حمدَّث أي 
ملهم، وأن هللا قد قال حبق حضرته: لقد 
ُأويَت روًحا مقدسة، أي الكالم.  ولقد 
أيضا  إنه    عمر   حبق  النيب  قال 
فقد  السابقة،  األمم  ثي  حمدَّث كمحدَّ

أوال على  الكثرية  اآلايت  نزل موضوع 
قلب عمر  مث نزل يف القرآن كوحي 
مشهورة.  وكشوفه  رؤاه  وبعض  متلو، 
ولذلك كان النيب  قد قال: لو كان 
بعدي نيب لكان عمر، أو قال: لو مل 
األمور  هذه  فكل  عمر.  لبعث  أبعث 
اإلهلامية  والفطرة  النبوة  نور  على  تدل 
وهذه  الوحي،  تلقي  على  والقدرة 
اجلماعة  أبناء  نفسها يشاهدها  األمور 
دوما.  عمر  فضل  حضرة  شخص  يف 
رَُجٌل  َنا  يـْ »بـَ  : النيب  قال  يوم  ذات 
َقاَلْت  فـَ َها  َفَضرَبـَ َها  رَِكبـَ ِإْذ  َقرًَة  بـَ َيُسوُق 
َقاَل  َا ُخِلْقَنا لِْلَحْرِث فـَ ِإانَّ ملَْ ُنَْلْق هِلََذا ِإمنَّ
َقاَل َفِإينِّ  َقرٌَة َتَكلَُّم فـَ النَّاُس ُسْبَحاَن اللَِّ بـَ
ُأوِمُن هِبََذا َأاَن وَأَُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوَما مُهَا 
ْئُب  َنَما رَُجٌل يِف َغَنِمِه ِإْذ َعَدا الذِّ يـْ مَثَّ َوبـَ
َحىتَّ َكَأنَُّه  َفَطَلَب  ِبَشاٍة  َها  ِمنـْ َفَذَهَب 
َهَذا  ْئُب  الذِّ َلُه  َقاَل  فـَ ِمْنُه  َقَذَها  نـْ اْستـَ
ْوَم  ُبِع يـَ ْوَم السَّ َها ِمينِّ َفَمْن هَلَا يـَ َقْذتـَ نـْ اْستـَ

ر قدرة سيدنا عمر  عل العمل ونيله من علم النبي  كام  يكفي تذكُّ

ذكرنا آنفا، وهذا هو حال سيدنا فضل عمر حيث قدرته عل العمل املادي 

قاديان  األحمديني يف  يالحظها كل من يسكن من  العلمية كالهام  والقوة 

دوما.  وإىل ذلك يشري إلهام سيدنا املسيح املوعود سوف يوهب لك 

ابٌن يكون قوي الطاقتني، وأنه سوف ميأل بالعلوم الظاهرة والباطنة.
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َقاَل النَّاُس ُسْبَحاَن  اَل رَاِعَي هَلَا َغرْيِي فـَ
َتَكلَُّم َقاَل َفِإينِّ ُأوِمُن هِبََذا َأاَن  اللَِّ ِذْئٌب يـَ
وَأَُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوَما مُهَا مَثَّ.« )صحيح 
األنبياء(  أحاديث  البخاري،  كتاب 
ومن هنا عرفنا أن حضرة أيب بكر وعمر 
رضي هللا عنهما يف علم النيب  كان 
كالمها صاحب كشف، ألن أمر البقرة 

كله كشفي. 
وإثبات ذلك أن سيدان عمر  قال 
اجلمعة:  خطبة  إلقائه  أثناء  يوم  ذات 
»اي سارية، اجلبل. اي سارية، اجلبَل«، 
ذلك  عن  وسألوه  احلضور  واستغرب 
رأيت  لقد  فقال:  اجلمعة،  صالة  بعد 
عويصة،  مشكلة  يف  اإلسالم  جيش 
إىل  جلأوا  إذا  أهنم  مشهدا  معا  ورأيت 
اجلبل فيمكن أن ينجوا، لذا قد انديُت 
يلجأ  أن  له  وقلت  ساريَة  اجليش  أمري 
إىل اجلبل. بعد مدة حني عاد اجليش 
قد  العدو كان  أن  ذكروا  املدينة،  إىل 
سارية  اي  صوات:  ومسعوا  حاصرهم، 
اهلالك.  إليه وجنوا من  فتوجهوا  اجلبل. 
فهذا الكشف املشهور يثبت أن سيدان 
الكشف.  صاحب  كان    عمر 
أيضا  األذان  وصلتنا كلمات  وكذلك 
حمداث  نفسه  هو  فلما كان  بواسطته، 
وملهما وصاحب كشف، مل يكن من 
الصعب عليه قبول أن الثور يتكلم أو 
ر  الذئب ينطق، إال أن هذا األمر تعذَّ

على عامة الناس فهمه.
مثل ذلك كان سيدان فضل عمر أيضا 
صاحب الكشف والرؤى واإلهلام منذ 
وحده  »ليمزقنهم«  فإهلامه  الطفولة. 
)الالهوريني(  بيغام  أهل  على  يهوي 
اليوم  إىل   1914 عام  من  كاملطرقة 
احلجة،  عليهم  يقيم  وبذلك  ويشتتهم 
ومنذ بدأت هذه احلرب العاملية الثانية 

قد تبني هذا األمر كثريا. 

8. مظهر الق والعلء
مع  الثامنة  عمر  فضل  حضرة  مماثلة 
إن  قال    النيب  أن    حضرة عمر 
عمر. ويف  لسان  على  احلق  هللا وضع 
على  احلق  وضع  هللا  أن  أخرى  رواية 
هذه  ومثل  وقلبه كليهما،  عمر  لسان 
الكلمات وردت يف اإلهلام اإلهلي حبق 
سيدان فضل عمر أيضا، حيث قيل يف 
ومسي  والعالء«  احلق  »مظهر  حقه: 

احلق  »جاء  حبقه  وصدر  احلق،  روح 
إال  احلق  بعد  فماذا  الباطل«.  وزهق 

الضالل؟! فهذه مماثلة اثمنة. 

9. الظ الوافر من الدين
َقاَل  الدين،  عن  هي  التاسعة  املماثلة 
َنا َأاَن اَنِئٌم رَأَْيُت النَّاَس  يـْ َرُسوُل : »بـَ
َما  َها  ِمنـْ ُقُمٌص  َوَعَلْيِهْم  َعَليَّ  ْعَرُضوَن  يـُ
َها َما ُدوَن َذِلَك َوُعِرَض  ُلُغ الثُِّديَّ َوِمنـْ بـْ يـَ
َقِميٌص  َوَعَلْيِه  اِب  اخْلَطَّ ْبُن  ُعَمُر  َعَليَّ 
َرُسوَل  اَي  َذِلَك  َأوَّْلَت  َفَما  َقاُلوا  جَيُرُُّه 
البخاري،  )صحيح  يَن.«  الدِّ َقاَل  اللَِّ 
كتاب اإلميان(. فهذا ينطبق هنا أيضا، 
من  أعطي  قد  عمر  فضل  سيدان  فإن 
حظا  ومعارِفه  القرآن  وحقائق  الدين 
اجللسة  حيضر  من  حيث كل  عظيما 
السنوية، وكل من حيضر جملسه، وكل 
من يستمع خلطبه، وكل من يقرأ كتبه 
هذا  أبن  يقينا  ميتلئ  تفسريه،  ويطالع 

الجمعة، فقال: لقد رأيت  الحضور وسألوه عن ذلك بعد صالة  واستغرب 

إىل  لجأوا  إذا  أنهم  مشهدا  معا  ورأيت  عويصة،  مشكلة  يف  اإلسالم  جيش 

الجبل فيمكن أن ينجوا، لذا قد ناديُت أمري الجيش ساريَة وقلت له أن يلجأ 

إىل الجبل. بعد مدة حني عاد الجيش إىل املدينة، ذكروا أن العدو كان قد 

حارصهم، وسمعوا صوتا: يا سارية الجبل. فتوجهوا إليه ونجوا من الهالك...
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إىل  رأسه  قمة  من  مليء  فعال  الرجل 
أخص قدميه ابلدين ومعارف كالم هللا 
كما ميتلئ اإلسفنج ابملاء حني ُيلقى يف 
شعرة  من كل  الديُن  ويتدفق  احلوض، 

وخلية فيه. 
متكنا  أننا  فيكفينا  األمحديون  حنن  أما 
عظيمة  دينية  مسألة  حقيقة  إدراك  من 

كحقيقة النبوة بواسطته. 

10. ِعزَُّة اإِلْسَلِم بُعَمر
املماثلة العاشرة أن النيب  كان 
أكرِم  إهلي  اي  أن  مكة  يف  يدعو 
اإلسالم واجعله غالبا إما إبسالم 
بن اخلطاب.  أو عمر  أيب جهل 
مسلما،  عمر    هللا  فجعل 
فبواسطته أحرز اإلسالم شيئا من 
النصرة والعزة والغلبة فور إسالمه، 
هبا  فاز  اليت  والنصرة  الغلبة  أما 
عهد خالفته الحقا  اإلسالم يف 
مثل  اللسان.  بياهنا  عن  فيعجز 
سيدان  والدة  متاما كانت  ذلك 
فضل عمر نتيجة دعوات املسيح 
الليايل  جوف  يف  املوعود 
على مدى أربعني ليلة. وكما قال  
املسيح املوعود  قال إن هللا 
وعدين أنه سيضع األساس لرقي 
اإلسالم ونصرته على يد ذرييت، 
الحظنا حتقق هذا الوعد أيضا 

11. إنشاء الدواوين واملؤسسات ف 
اجلماعة

السالفة  ألمور  إىل  إضافة 
نظام  إقامة  فإن  الذكر، 
الفروع،  وإنشاء  اجلماعة، 
الشورى،  جملس  وإقامة 
اهلجرية  نة  السَّ وترويج 
اإلحصاء  وبداية  الشمسية، 
شىت  على  اجلماعة  يف 
والرتويج  املستوايت، 
وقوة  الشعر،  لذوق 
لقب  واختاذ  اخلطاب، 
والسياسة  املؤمنني«،  »أمري 
حبقوق  واالهتمام  والتدبري، 
وإنشاء  وتعليمهن،  النساء 
من  احلياة  واقفي  شبكة 
أجل نشر الدين، ابختصار 
الكثرية  ومثلها  األمور  هذه 
خصائص  هي  األخرى 
العصر  هذا  يف  حضرته  ومزااي 

       . كسيدان عمر

... مثل ذلك متاما كانت والدة سيدنا فضل عمر نتيجة دعوات املسيح املوعود 

يف جوف الليايل عل مدى أربعني ليلة. وكام كان املسيح املوعود قال إن 

الله وعدين أنه سيضع األساس لرقي اإلسالم ونرصته عل يد ذريتي، الحظنا تحقق 

هذا الوعد أيضا بصورة عظيمة الشأن يف زمن املصلح املوعود، فالحمد لله عل ذلك. 

املصلح  الشأن يف زمن  بصورة عظيمة 
املوعود، فاحلمد هلل على ذلك. 

الغرفة اليت اعتكف فيها سيدان أمحد  ألربعني يوم يف هورشياربور 

  اهلند( وتلقى فيها وحي هللا مبولد حضرة املصلح املوعود(


