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نبوءة يف حديث
النبوءات املستقبلية اليت تضمنها حديث حضرة خامت
النبيني  عن آخر الزمان ،طاملا َّ
شكلت لدى غالة
احلرفية عقبة كؤوًدا ،ومعضلة كبرية تقض مضاجع
حم ِّدثيهم ،ومن تلك النبوءات ما جاء يف الرواايت عند
التقاء النيب  بوفد ُجذام ،إذ قال« :مرحبا بقوم شعيب
وأصهار موسى ،وال تقوم الساعة حىت يتزّوج فيكم املسيح
ويولد له»( ..)1وموقف التقليديني غالة احلرفية من حديث
كهذا معروف ،ونرى أن ُجلَّهم ،إن مل يكونوا ُكلُّهم قد
وضعوه يف عداد األحاديث املوضوعة ،دون أدىن أتمل
يف متنه ،جملرد أهنم استشكل عليهم الوقوف على سنده.
التقوى

تساؤالن يطرقان األذهان
ابدئ ذي بدء ،لو أننا نظران يف عمق احلديث مطلقني
لتساؤالتنا العنان ،فال بد من أن خيطر يف ابلنا تساؤالن
اثنان على أقل تقدير ،أوهلماًّ :
أحقا سيتزوج املسيح النازل
آخر الزمان من العرب وهو الغري عريب؟! واثنيهما :ما
الغرابة يف أن يتزوج نيب وتكون له ذرية؟! أوليست هذه
سنة هللا يف النبيني مجيعا حبسب قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َق ْد
ُريَّ ًة﴾ ()2؟!
أَ ْر َس ْلنَا ُر ُس ًل ِم ْن َقـبْلِ َك َو َج َع ْلنَا لَُ ْم أَ ْزَو ً
اجا َوذ ِّ
فما الداعي ألن يذكر حضرة خامت النبيني هذا األمر كما
لو أنه أمر خارق للعادة؟!
معىن «الزوج» بُـ ْع ٌد آخر
حلسن احلظ أننا ،حنن العرب ،نقر للفظة «زوج» يف
حياتنا اليومية مبعان عديدة ال تقتصر فقط على أنثى
املرء املصاحبة له يف إطار العالقة الشرعية املعروفة ،وإمنا
اكتسب الزوجان تلك الصفة من فكرة أن كال منهما يُعد
مثيال مكمال لآلخر ،حىت أن من املفسرين من أهل اللغة
عرف الزوج فقال« :البعض
كالشيخ متويل الشعراويَّ ،
يظن الزوج يعين االثنني ،إمنا الزوج كلمة مفردة تدل على
واحد معه مثله من جنسه» ( .)3ومن الضروري الرتكيز
على فكرة أن الزوج يعين واح ًدا معه مثيله املكمل ،هلذا
السبب جند أن االستعمال القرآين يضع لفظة «زوج»
ومشتقاهتا يف مواضع االنسجام والتقارب الروحاين
والفكري ،والتكامل النفسي ،بل وحىت اجلسدي ،ننتقي
من اآلايت الكثرية مثال قوله تعاىل عن حضرة زكراي
َحنَا لَُه َزْو َج ُه
َاستَ َجْبـنَا لَُه َوَوَهْبـنَا لَُه َْي َي َوأَ ْصل ْ
﴿ :ف ْ
الْيـ َر ِ
إَِّنـ ُه ْم َكانُوا يُ َسا ِرُعو َن ِف َْ
ات َويَ ْد ُعوَنـنَا َرغَبًا َوَرَهبًا
َوَكانُوا لَنَا َخ ِ
ني﴾ ( ،)4نعم ،فقد وصف هللا تعاىل
اش ِع َ
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قرينة زكراي بـ «زوجه» فقط حني اكتملت العالقة بينهما
وساد االنسجام بعد احلمل املبارك بيحىي  ،بينما
كان االستعمال القرآين من قبل ذلك احلمل يصفها بـ
«امرأته».
«امرأة فالن» ليست ابلضرورة زوجه
إن حضرة زكراي وصف قرينته بـ«امرأيت» ،وذلك قبل أن
حتمل له بيحىي ،قال تعاىل حكاية عنه﴿ :ق َ
َال َر ِّب أََّن
ن الْ ِكَبـ ُر َوا ْم َرأَِت َعاقِ ٌر ق َ
يَ ُكو ُن ِل غ َ
َال َك َذلِ َك
ُل ٌم َوقَ ْد َبـلَ َغ َِ
َّ
اللُ َيـ ْف َع ُل َما يَ َش ُاء﴾( ،)5مما يؤكد على الَبـ ْون الشاسع بني
مدلويل اللفظني «زوج» و«امرأة» .وبناء على هذا الفهم
فرق العرب بني الزوج واملرأة والصاحبة ،حبيث إننا
الدقيق َّ
جند يف القرآن اجمليد هذين اللفظني يف سياقني خمتلفني.
فنجد أن االستعمال القرآين للفظة «امرأة» ورد يف
املواضع اليت تفيد وجود عالقة جسدية بني الذكر واألنثى
ولكن دون حتقق االنسجام الروحي أو الفكري ،فذكر
القرآن امرأة فرعون ومل يقل زوج فرعون ،حيث كانت
مؤمنة وزوجها كافر ،وذكر امرأة نوح ،وامرأة لوط ،ومل
يقل زوجتيهما ،حيث كانتا كافرتني وزوجامها مؤمنان،
أي أن فكرة االنسجام الروحي بني الذكر واألنثى كانت
معدومة ،هلذا وصف هللا تعاىل األنثى بـ «امرأة فالن».
ُّج املسيح
تعرجيا على تَـ َزوِ
ملا تبينت لنا داللة لفظ الزوج يف العربية ،اليت بناء
عليها مت تصحيح رؤيتنا لكثري من القضااي ،أبرزها
معىن أزواج املؤمنني يف اجلنة كما ورد يف قوله تعاىل:
اج ُه ْم ِف ِظ َل ٍل َعلَى الَْ َرائِ ِك ُمت ِ
ون﴾ (،)6
َّكئُ َ
﴿ ُه ْم َوأَ ْزَو ُ
وكذلك ماهية احلور العني يف قوله تعاىلَ :
﴿ك َذلِ َك

َّجنَا ُه ْم ِبُوٍر ِعنيٍ﴾ ( ..)7فارتقت أفهامنا لندرك أن
َوَزو ْ
زوج املرء هو مثيله املكمل ،ومجاعته اليت تقتفي أثره،
فأزواج النيب مجاعته وأتباعه املخلصون ،وقوله تعاىل:
اس ُك ْن أَنْ َت َوَزْو ُج َك َْ
النَّ َة﴾ ( )8أي
﴿ َوُقـ ْلنَا َي آ َد ُم ْ
ادخل اجلنة أنت ومجاعة املؤمنني بك ،فالزوج تعين
فيما تعين اجلماعة أيضا ،إذا ما حتققت فكرة االنسجام
الروحي بني اإلمام واملأمومني .فبالعودة إىل النبوءة عن
ُّج املسيح املزمع
املسيح (يتزوج ويولد له) ُيكننا فهم َتـ َزوِ
نزوله آخر الزمان على أنه ستكون له مجاعة ،وسيسكن
هو ومجاعته تلك اجلنة اليت ُوعد هبا يف ثالثة إهلامات
متوالية يف سياق متصل ،وهي:
وزوجك اجلنّةَ.
«اي آد ُم
اسكن أنت ُ
ْ
اسكن أنت وزوجك اجلنّة.
اي مرميُ
ْ
اسكن أنت وزوجك اجلنّة»(،)9
اي أمحد
ْ
ومن األنسب نقل شرح املسيح املوعود  نفسه
هلذا الوحي ،إذ إنه هو نفسه املعين ابلنبوءة موضوع
املقال ،قال حضرته« :ليس املراد من مرمي هنا مرمي
أُّم عيسى ،وال يعين آدم هنا آدم أاب البشر ،وال يعين
أمحد هنا سيدان خامت النبيني ،وال يراد ِمن أمساء النبيني
مثل موسى وعيسى وداود وغريهم الواردة يف هذه
اإلهلامات ،أولئك النبيني أبعياهنم ،بل أان املراد من
كل هذه األمساء .وحيث إن اسم مرمي هنا ال يشري إىل
أية أنثى ،بل يشري إىل ّ
املذكر ،فكان لزا ًما أن تُستعمل
له صيغة املذكر حبسب القواعد ،أعين أن يقال« :اي
أيضا مل يرْد هنا
مرمي
اسكن» ...أما لفظ الزوج فهو ً
ْ
مبعناه املعروف وإمنا يعين الرفقاء واألقارب ،وكال املعنيني
موجود يف القواميس»(.)10
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 .1نقال عن «املواعظ واالعتبار» للمقريزي.
( .2الرعد )39
َ
ِيج﴾ (احلج )6
 .3تفسري الشعراوي آلية ﴿ َوأْنـَبـتَ ْت ِم ْن ُك ِّل َزْوٍج َب ٍ
( .4األنبياء )91
( .5آل عمران )41
( .6يس )57
( .7الدخان )55
( .8البقرة )36
 .9الرباهني األمحدية ،اجلزء الرابع ،اخلزائن الروحانية ،جملد  ،1ص
 ،591-590احلاشية يف احلاشية .3
 .10املرجع السابق.
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وماذا عن الوالدة؟!
ماذا كان يقصد النيب من ذكر هذه الوالدة اي ترى؟! ال
شك أن كل من يتزوج يولد له ،إال من جعله هللا عقيما،
أَ َوَكا َن كل ما عناه النيب هو لفت انتباهنا لعدم عقم املسيح
احملمدي الذي ال زال التقليديون قابعني ابنتظاره؟! السبيل
الذي سلكناه يف إدراكنا داللة لفظ «يتزوج» يف احلديث،
جيعلنا مضطرين إىل التزام السياق ذاته لفهم داللة لفظ
«يولد له» ،فإذا كان التزوج يعين تكوين مجاعة مؤمنة
متجانسة ومنسجمة روحانيا مع إمامها ومؤسسها ،فال بد
أن الوالدة تشري إىل أمر يف سياق متصل أيضا.
قد يؤسس املرء مجاعة كبرية ومنسجمة معه وفيما
بني أعضائها ،كاملدارس الثقافية واألحزاب السياسية
والتكتالت االقتصادية ،ولكن سرعان ما تتشتت تلك
التجمعات برحيل مؤسسها ،أو تتغري توجهاهتا كلية يف
أحسن األحوال مع تغري قيادهتا ،فتتحول تلقائيا إىل مجاعة
جديدة .ولكن ال يسري األمر هكذا مع مجاعة املؤمنني
اليت يزرع هللا تعاىل بذرهتا بيده كجماعة املسيح املوعود،
إن تكوين تلك اجلماعة يف حياة املسيح املوعود هو

مصداق الشق األول من النبوءة (يتزوج) ،وقيام اخلالفة
بعد املسيح املوعود هو مصداق الشق الثاين من نفس
النبوءة (يولد له) ،حيث إن الولد امتداد ألبيه ،وطاملا
جيري القول السائر على األلسنة يف كل بالد العرب« :من
َف،
خلَّف ما مات» فتعبري «يولد له» يعين يكون له َخل ٌ
أي خالفة .فاحلمد هلل أوال على حتقق النبوءة ،واثنيا على
نعمة اجلماعة واخلالفة.

