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بني يدي املوضوع
من عجيب أمر النبوءات املستقبلية يف الكالم املوحى عموما،
والقرآن اجمليد خصوصا ،أن حتقق تلك النبوءات ال يقتصر على
مظهر واحد يف كثري من األحوال ،بل طاملا حيدث أن يكون
مصداق النبوءة الواحدة أكثر من حادثة ،ألكثر من شخص،
يف أكثر من زمان ،األمر الذي يُ ِ
كسب النبوءات بشكل عام،
والقرآنية منها بوجه خاص طابع االستمرارية يف التحقق ،حبيث
تبقى آية ودليال قائما على صدق ذلك الكالم املوحى ،وابلتايل
صدق من نزل عليه ذلك الوحي .والنبوءات القرآنية من هذا
القبيل أكثر من أن ُتصى ُوتصر يف مقال كهذا ،لذا َسيُكَتـ َفى
ابإلشارة إىل إحداها بشيء من الدراسة املوجزة.
التقوى

تكرار غريب ،وإشكالية بالغية
جاء وصف النيب بـ»األمي» يف التنزيل احلكيم يف سورة واحدة،
هي سورة األعراف ،ويف آيتني اثنتني متتاليتني ،مها اآليتان ،158
ب ُْ
الر ُس َ
ال ِّم َّي
ول النَّ ِ َّ
ين َيـتَّبِ ُعو َن َّ
و ،159يف قوله تعاىل﴿ :الَّ ِذ َ
ِيل يَْ ُم ُرُه ْم ِبلْ َم ْع ُر ِ
وف
َّوَرا ِة َو ْال ِْن ِ
الَّ ِذي َيِ ُدونَ ُه َم ْكتُ ًوب ِعنْ َد ُه ْم ِف التـ ْ
َوَيـْنـ َها ُه ْم َع ِن الْ ُمنْ َك ِر َوُيِ ُّل لَُ ُم َّ
الطيِّبَ ِ
ِم َْ
البَائِ َث َويَ َض ُع
ات َويَُ ِّرُم َعلَيْه ُ
ين آ َمنُوا بِ ِه َو َعزَُّروُه
َعْنـ ُه ْم إ ْ
ِم فَالَّ ِذ َ
ِص َرُه ْم َوالَْغ َْل َل الَِّت َكانَ ْت َعلَيْه ْ
ُّور الَّ ِذي أُنْزَِل َم َع ُه أُولَئِ َك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن * ق ْ
ُل
َونَ َص ُروُه َواَّتـَبـ ُعوا الن َ
َّاس إ ِِّن َر ُس ُ
الس َما َو ِ
ول اللَِّ إِلَيْ ُك ْم َ ِ
جي ًعا الَّ ِذي لَُه ُمل ُ
ات
ْك َّ
َي أَُّيـ َها الن ُ
ب
َوالَْ ْر ِ
ض َل إِلََه إَِّل ُه َو ُْييِي َوُي ُ
ِيت فَآ ِمنُوا ِبللَِّ َوَر ُسولِِه النَّ ِ ِّ
ُْ
ال ِّم ِّي الَّ ِذي ُيـ ْؤِم ُن ِبللَِّ َوَكلِ َماتِ ِه َواتَّبِ ُعوُه لَ َعلَّ ُك ْم َتـ ْهتَ ُدو َن﴾ (.)1
إن أول التساؤالت تداعيا إىل أذهاننا هو :أال حييد أسلوب
التكرار الظاهر هذا عن املنطق البالغي الذي عودان القرآن
عليه؟! أعين أن تعبري «النيب األمي» ورد يف (األَعراف)158 :
مث تكرر وروده يف (األَعراف )159 :دون أن يستعاض عن
التكرار بضمري ابرز ،ولتقريب املسألة نورد مثاال ،فبدال من أن
نقول :نتناول العنب طازجا ،ونشرب العنب عصريا ،وأنكل
العنب زبيبا ،فإن أبسط البديهيات البالغية حتتم علينا أن
نقول :نتناول العنب طازجا ،ونشربه عصريا ،وأنكله زبيبا،
حبيث نستعيض عن اللفظ املتكرر بضمري ابرز (اهلاء ،واليت
مبعىن «هو») ،وهذه بديهية بالغية ،اللهم إال إذا كان التكرار
غري واقع أصال ،ولعلنا مل ندرك حقيقة األمر بعد ،فما عساها
تكون تلك احلقيقة اي ترى؟!
األمية كصفة نبوية ،ونظرة يف الفهم التقليدي السائد
كثر احلديث عن معىن األمية يف حق حضرة خامت النبيني ،
ومن املفسرين القدامى واحملدثني من قالوا أبهنا تعين اجلهل
ابلقراءة والكتابة ،لئال يكون ألحد من البشر عليه منة ،وأنه
استمد كل علومه  من العليم احلكيم  ،ومن هؤالء
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املفسرين طائفة أفرطت يف القول هبذا املعىن حىت ابتت تك ِّفر
من يقول بنقيضه ،من أن النيب اخلامت  كان عاملا ابلقراءة
والكتابة .وهناك طائفة أخرى من املفسرين ارأتت أن تفسر
أمية النيب أبهنا نسبة إىل األمم ،أي األمم األخرى غري األمة
اإلسرائيلية .وهذا التفسري يبدو داحضا ببساطة ،إذ بناء عليه
يصلح إطالق لقب «النيب األمي» على مجيع من خلوا من
النبيني الغري منتمني إىل بين إسرائيل ،وهذا غري مقبول ابلنظر إىل
السياق القرآين املشري إىل نيب بعينه ،أو نبيني اثنني بعينهما.
مث كيف ينسب النيب اخلامت إىل األمم وبدءا من زمنه انصهرت
كافة األمم يف أمة واحدة؟! وحقيقة اندماج مجيع األمم الغابرة
يف هذا الزمان ابتت من البديهيات ،فاآلن ال يستقيم التعبري أن
حممدا  نيب األمم ،وإمنا هو نيب األمة الواحدة ،مصداقا لقوله
تعاىل﴿:إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وأَنَ رَُّبكُمْ فَاعْبُدُو ِن﴾(،)2
أمر منط ٍو على
فنسبة حضرة حممد املصطفى  إىل «األمم» ٌ
مغالطة ملحوظة ،على األقل مبشاهدة الواقع.
أكان من فحول الشعراء أميون؟!
الحظ أن كثريا من فحول شعراء العربية كانوا جيهلون القراءة
يُ َ
والكتابة ،فمن العصر اجلاهلي كان «طرفة بن العبد» ،وهو
من شعراء املعلقات ،كان جيهل القراءة والكتابة ،حىت أن
قصته املشهورة يدرك اجلميع منها أن جهله ابلقراءة كان سبب
مقتله .ومن العصر األموي كان الشاعر الفرزدق كذلك جاهال
ابلقراءة والكتابة ،ومن العصر العباسي جند نصر بن حممد
ا ُخلبْ ِزأَ ُرّزِي ،وغري هؤالء الكثري .فلو كان مفهوم األمية يعين
جمرد اجلهل ابلقراءة والكتابة ،وما يستتبع ذلك من القصور يف
حتصيل سائر املعارف والعلوم ،فبم نفسر عدم افتخار أولئك
الشعراء بذلك اجلهل يف أي من قصائدهم اليت دونوا فيها كل
كبرية وصغرية عن حياهتم وحياة أقوامهم؟! ملاذا مل يفتخر هؤالء
الشعراء ،أو املسلمون منهم على األقل ،بـ»أميتهم» تلك ،واليت

ِم أهنا تعين اجلهل املعريف؟! ال سيما وأهنا صفة نبوية كما
فُه َ
يُشاع؟!
مما يؤسف له أن أكثر املفسرين القدامى واحملدثني تعاموا
عن هذه املالحظة ،على الرغم من أهنم ذهبوا مذاهب شىت
يف سبيل فهم داللة وصف النيب بـ «األمي» يف آييت سورة
األعراف .أما عدم معرفته  ابلقراءة والكتابة ،فإنه  يكن
وحيدا يف هذا بني العرب ،بل كان عدم معرفة القراءة ظاهرة
شائعة يف اجملتمع العريب آنذاك .الالفت يف األمر أننا حىت لو
سلَّمنا جدال هبذه الفكرة ،فسنجد أن صفة األمية (اليت يعنون
هبا اجلهل ابلقراءة) ليست صفة اثبتة يف حضرة خامت النبيني
 ،إذ كيف يستسيغ العقل السليم أن يكون جاهال من حيث
اآلخرين على التعلم؟! بل ويدفعهم إليه دفعا؟! أأيمر الناس
ابلرب مث ينسى نفسه؟! حاشاه  !نعم ،ال ننكر أن حضرة
حممد املصطفى  مل يتعلم القراءة والكتابة قبل نبوته ،ولكن،
ماذا بعد تكليفه ابلنبوة؟! ال بد وأن األمر تغري ،فلماذا بقيت
صفة «األمية» لصيقة به إىل اآلن؟!
قاعدة النسبة الصرفية تفصل يف القضية
إن لفظة «أمي» ،كما هو واضح من بنيتها الصرفية ،اسم
منسوب للحوق ايء النسب به ،فإذا ما جردانه من ايء النسب
نكون أمام احتمالني ال اثلث هلما ،االحتمال األول :أن
يكون لفظ «أمي» نسبة إىل «أم»( ،)3ويكون املعىن أنه استقى
علومه من املصدر األم ،أي األول ،وهو هللا  .وعلى الرغم
من يقيننا أبن حضرة سيدان حممد  تلقى علمه من لدن
هللا  بشكل مباشر ودون واسطة أحد من البشر ،إال أننا
نعلم أنه ليس متفردا هبذه الصفة من دون سائر النبيني من
قبله ،فحضرة آدم  أمي كذلك من هذا املنطلق.
االحتمال الثاين :أن يكون لفظ «أمي» نسبة إىل «أمة» ،وهذا
االحتمال هو األجدر ابلقبول يف نظران ،لكونه مدعوما أبكثر من
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داعم ،بدءا من توافقه مع قاعدة النسبة
الصرفية اليت تقول أبن كل اسم منته بتاء
أتنيث مفتوح ما قبلها تكون النسبة إليه
إببدال اتء التأنيث بياء النسب معكسر ما
قبلها ملناسبة حركة الياء ،مثل:
ُد َّرة ُ /د ّر ٌّ
ِيِ ،ملَّة ِ /ملِّ ٌّيِ ،حلَّة ِ /حلِّ ٌّي،
ِيُ ،س َّرة ُ /س ّر ٌّ
ُم َّرة ُ /م ّر ٌّ
َر ٌّ
ِي..
ِي ،ذ َّ
َرة  /ذ ّ
وعلى هذا النسق تكون النسبة إىل أُمَّة
 /أُ ِّم ٌّي ..كذلك هذا االحتمال مدعوم
أبقوال أصحاب املعاجم القدامى،
كاملطرزي مثال ،والذي قال« :والُْ ِّم ُّي
وب َإل أَُّم ِة الْ َع َر ِب َوِه َي
ِف اللُّ َغ ِة َمنْ ُس ٌ
َاستُ ِعريَ لِ ُك ِّل
لَْ تَ ُك ْن تَ ْكتُ ُب َوَل َتـق َْرأُ ف ْ
َم ْن َل َيـ ْعر ُ
ِف الْ ِكتَابَ َة َوَل الْ ِق َر َاء َة»(..)4
إذًا فمعىن أن األمي هو من ال يقرأ،
جاء على سبيل االستعارة فقط ،وليس
هو املعىن األصلي للفظ.
األ ِّميَّان اثنان :نيب إىل األمة ،ونيب من
األمة
اآلن لدينا حصيلة من التساؤالت ،واليت
ابإلجابة عنها قد ندرك داللة تعبري «النيب
األمي» الوارد مكررا يف سورة األعراف،
وذلك ابعتبار أن التعبري األول ال حمالة
يشري إىل سيدان حممد  الذي هو نيب
األمة ومبتدؤها.
واألمر هنا منطو على قضية منطقية
دقيقة ،تتلخص يف أن رأس األمة ومبدأها
ال ينتمي إىل سائر عناصرها ،مثال ،ال
التقوى
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يصح القول أن حضرة آدم معدود من
بين آدم ،كذلك ال يصح القول أن سيدان
حممدا معدود من أمة حممد ،ألن به بدأت
األمة احملمدية ،فهو نيب األمة وليس نبيا
من األمة ،وهذا يدعوان إىل مزيد من
التفكر يف كنه تعبري النيب األمي «املكرر»
يف آية (األَعراف ،)159 :حىت حنصل
على صيغة داللية متوافقة مع منظومة
الصرف واملنطق والبالغة.
وحلضرة مرزا غالم أمحد القادايين 
عبارة لطيفة يكمن فيها حل القضية
أبسرها ،حيث يتحدث عن نفسه بوصفه
املسيح املوعود بنزوله يف الزمان األخري
قائال:
دمت قد ُّ
أثبت أن
«أيها األحبة ،ما ُ
املسيح بن مرمي قد مات ،وأنين أان املسيح
املسيح األول
يفضل
املنتَ َظ ُر جميئُه ،فالذي ِّ
َ
عليه أن يثبت من نصوص احلديث
والقرآن أن املسيح املقبل ليس بشيء

يسمى نبيًا وال
يُذكر وال يستحق أن ّ
َح َك ًما ،وأن املسيح األول هو كل شيء.
لقد أرسلين هللا حسب وعده ،فحاربوا
هللا اآلن إن استطعتم .نعم ،إين لست
نبيًا فقط بل نيب من انحية ،وأُ ِّميّ من
انحية أخرى لكي تَثبُت قوُة النيب القدسي ُة
و ُ
كمال فيضه.)5( ».
خالصة الفكرة أن النيب األمي هو النيب
املرسل إىل األمة ،وهو سيدان حممد
املصطفى وخامت النبيني  ،املشار إليه
ابلنيب األمي يف آية (األَعراف،)158 :
والنيب األمي أيضا هو النيب الذي «من»
األمة ،وهو سيدان مرزا غالم أمحد
القادايين املسيح احملمدي  ،املشار
إليه يف آية (األَعراف ،)159 :فاحلمد هلل
تعاىل أن وفقنا التباع النيب األمي األول،
مث أمت علينا نعمته أبن زادان توفيقا التباع
ذلك النيب ابتباع خادمه الذي هو نيب
أمي أيضا ،أي من أمته.
_____
( .1األَعراف)159-158 :
( .2األنبياء)93 :
 .3معجم اللغة العربية املعاصرة ،ألمحد فؤاد عمر
 .4املغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي
 .5حقيقة الوحي ،اخلزائن الروحانية ،جملد،22
ص .. 159يف طبعات سابقة من «حقيقة الوحي»
كانت اللفظة اليت حتتها خط تُنقل كما هي من
األردية (أميت) ،واالستعاضة عنها بـ «األمي» قد مت
ابستشارة املرتجم ،بعد الرجوع إىل أصول الصرف
العريب.
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