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�ستما# �ليهو& لتأ�يل 
 Ãلن� بعثة  عن  �لنبأ 
�ملوعو& مثيل موسى، 
kلك  ليكو`  حتريفه،  باألحر}   �Y
”�سط  من  ال  ”منهم“   tملبعو�
^خوִדم“ كما جاe * نص �لتثنية:

ِْ̂خَوِتِهْم  َ�َسِط  ِمْن  َنِبيًّا  َلُهْم  ”Yُِقيُم 
ِمْثَلَك“ (�َلتَّْثِنَية ١٨ : ١٨)

�متنو� Y` يصرºِّ �لوحي �يقو_ ^نه 
Y&7كو�  أل�م  ”منكم“،  سيكو` 
Y` بعثته من �سط ^خوִדم، �ليس 
منهم، هي عقوبة ^sية �^عال` من 

 Mل� ��ل�كا#  �لنعم   `Y تعا[  �هللا 
ستتركهم  �لسنني  ملئا#  ֲדا  حظو� 
�قد  �جحو&هم.  عصيا�م  بسبب 
^يضاحا  �ألمر   � �ملسيح   &��

لليهو& بقوله:
َمَلُكوَ#   َّ̀ ِ̂ َلُكْم:  Yَُقوُ_  ”ِلذِلَك 
ُيْنَز6ُ ِمْنُكْم َ�ُيْعَطى ُألمٍَّة َتْعَمُل  �ِهللا 
YَْثَماOُ7َ.“ (^ِْنِجيُل َمتَّى ٢١ : ٤٣)

بشا�7  منه  يسمعو�   `Y عن  فعوضا 
سيكو`  �ملوعو&   `^ sم  تقو_ 
�هللا  ملكو#   `Y منه  �عو�  منكم، 
 * �ختا7  �كأنه  منكم!  سينـز6 

Y O&7سلوبا يبد& به Yمنيتهم، �يبني 
sم Y` جهو&هم لتحريف هذ� �لنبأ 

ستكو` عبثا.
جهد�  �ليهو&  يأُ_   o kلك  �مع 
هذ�  حتريف  ªا�لة  من  ييأسو�   o�
�لنبأ �Y �لسعي لكي ينطبق عليهم. 
�ملوعو&   `Y لعلمهم  �ملدينة  فقطنو� 
�ملكا`، �عا7ضو�  سيظهر * kلك 
بعثته  أل`  �ملعا7ضة  Yشد   �  Ãلن�
لنـز6  �لعملي  �لتحقق  كانت 
به  Yُنذ�7�  �لذ1  منهم  �هللا  ملكو# 
من قبل، ��ستمر�� ح� يومنا هذ� 
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التقوى

على ^صر�7هم بأ` �لنبأ يعنيهم.
Yما �ملسلمو`، فقد مّن �هللا عليهم بأ` 
رهم بأ` �ملبعوt �لذ1 سيبعث  بشَّ
 `Y� ،خر �لزما` سيكو` منهم� *
ملكو# �هللا لن ينـز6 منهم �لن 
��ل�كا#  �لنعم   `Y� يغا&7هم، 
ستتجد& فيهم ^[ قيا= �لساعة، �Yنه 
سيبعث فيهم موعو&� سيكو` منهم 

* �خر �لزما`، فقا_ تعا[:
﴿ُهَو �لَِّذ1 َبَعَث ِفي �ْألُمِّيَِّني 7َُسوًال 
يِهْم  َ�ُيَزكِّ �َياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم 
 ْ̀ ِ̂�َ َ��ْلِحْكَمَة  �ْلِكَتاَ>  َ�ُيَعلُِّمُهُم 
 * ُمِبٍني  َضَالٍ_  َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنو� 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم َ�ُهَو  َ��َخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ

�ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم﴾ (�جلمعة ٣-٤)
منهم   �  Ãلن� بعثة  كانت  فكما 
�لبعثة  ستكو`  كذلك  �أل�لني،   *

�لثانية منهم Yيضا * �آلخرين!
�Yكد �لقر�` �لكرمي Yيضا k `Yلك 
 Ãلن� من  شاهد�  سيكو`   tملبعو�
من  يكو`  �لن  Yمته،  من   1Y �؛ 

خا7جها:
7َبِِّه  ِمْن  َبيَِّنٍة  َعَلى   َ̀ َكا Yََفَمْن   ﴿
ِكَتاُ>  َقْبِلِه  َ�ِمْن  ِمْنُه  َشاِهٌد   Oَُ�َيْتُلو
 َ̀ ُموَسى َِ̂ماًما 7َ�َْحَمًة �Yُلَِئَك ُيْؤِمُنو
ِبِه َ�َمْن َيْكُفْر ِبِه ِمَن �ْألَْحَز�ِ> َفالنَّا7ُ 
^ِنَُّه  ِمْنُه  ِمْرَيٍة  ِفي  َتُك  َفَال   Oَُمْوِعُد

 Vِلنَّا� Yَْكَثَر  َ�َلِكنَّ  7َبَِّك  ِمْن  �ْلَحقُّ 
﴾ (هو& ١٨) َ̀ ال ُيْؤِمُنو

 `Y �لكرمي  �لقر�`  Yنبأ  فقد  كذلك 
�ألمة   * عموما   �الستخال �عد 
قا_  حيث  �فيها،  منها  سيكو` 

تعا[ مكر7� ”منكم“:
ِمْنُكْم  �َمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا  ﴿َ�َعَد 
َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحاِ#  �لصَّ َ�َعِمُلو� 
�لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما  �ْأل7َِْ]  ِفي 
ِ&يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ�لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن 
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد  �لَِّذ1 �7َْتَضى َلُهْم َ�لَُيَبدِّ
 َ̀ ُيْشِرُكو َيْعُبُد�َنِني َال  Yَْمًنا  َخْوِفِهْم 
ِبي َشْيًئا َ�َمْن َكَفَر َبْعَد kَِلَك َفُأ�لَِئَك 

﴾ (�لنو7 ٥٦) َ̀ ُهُم �ْلَفاِسُقو
 `Y �آلية   Oهذ  * تعا[  فأكد 
منكم  سيكو`  &�ما   �الستخال

�فيكم ال من غIكم. �من Yهم ما 
يتعلق به �عد �الستخال هو بعثة 
مثيل  سيكو`  �لذ1  �خلليفة  kلك 

عيسى * Yمة ªمد �. 
 * ^يضاحا  �ألمر   �  Ãلن�  &���
 tملبعو� kلك  �ى  حيث  حديثه، 
Yنه   ]^ ^شا�7  مرمي  �بن  �ملسيح 
�ملسيح  كا`  �  كما  له  سيكو` 
ملوسى، �Yّكد Yنه سيكو` ”منكم“ 
 *  eجا حيث  �ملسلمو`،  Yيها 

�حلديث:
َمْرَيَم  �ْبُن  َنَزَ_   �kَِ̂ Yَْنُتْم  ”َكْيَف 
(صحيح   “ ِمْنُكْم  َ�َِ̂ماُمُكْم  ِفيُكْم 
(eحا&يث �ألنبياY <لبخا17، كتا�

1Y سيÙ_ هذ� �ملسيح مثيل �بن مرمي 
فيكم؛ �ليس * غIكم، �سيكو` 

ومن مّنة الن� � على هذه األمة املرحومة أن األحاديث 
كلها ال� تذكر بعثة ذلك املوعود ال �لو من ”منكم“ 
أو ”فيكم“، زيادة لإليضاح وتأكيدا على النبأ القرآ=.

ورغم هـذا الوضوح التام، نرى أن معارضي املسـيح 
املوعـود � مـا زالـوا يصـرون علـى أن النـازل 
سـيكون عيسـى بن مـرمي نفسـه! فياَل شـقاوتهم!
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^مامكم، �سيكو` منكم! �ֲדذ� Yكد 
�حلديث Yنه سيكو` منكم �فيكم.

�حلديث   eجا مسلم  صحيح   *�
kلك   `Y ليؤكد  �ضوحا  Yكثر 
�سيكو`  ^مامكم  سيكو`   tملبعو�
ِفيُكْم  َنَزَ_   �kَِ̂ Yَْنُتْم  ”َكْيَف  منكم: 
�ْبُن َمْرَيَم َفَأمَُّكْم ِمْنُكْم. ” (صحيح 

مسلم، كتا> �إلميا`)
�ألمة   Oهذ على   �  Ãلن� مّنة  �من 
كلها  �ألحا&يث   `Y �ملرحومة 
ال  �ملوعو&  kلك  بعثة  تذكر   Mل�
”فيكم“،   �Y ”منكم“  من  Øلو 
�لنبأ  على  �تأكيد�   ºلإليضا �يا&� 

�لقر��.
نر}  �لتا=،   ºلوضو� هذ�  �7غم 
 � �ملوعو&  �ملسيح  معا7ضي   `Y
�لنا�_   `Y على  يصر�`  ��لو�  ما 
سيكو` عيسى بن مرمي نفسه! فياَ_ 

شقا�ִדم!
 `Y على  يد_  ^منا  �إلصر�7  هذ�   `^
على   �Iغ  Ú&Y لديهم  ليس   eهؤال
هذO �ألمة، �كأ�م بأنفسهم يريد�` 
سلب هذO �ألمة �لنعمة �لY Mنعم �هللا 
�م ªر�مو` من �7ة �هللا  ֲדا عليها.̂ 
�فجو7هم،  عصيا�م  بسبب  تعا[ 
 Oهذ من  �ألمة  uرمو�   `Y �يريد�` 
ليتهم  �عنا&هم.  بشقا�ִדم  �لنعمة 

�Yلئك  غIִדم؛   * �ليهو&  شاֲדو� 
�لذين Y ��Y7` * بعثة �لنÃ � من 
على  �Yصر��  sم،  خسا�7  غIهم 
يشاֲדو�   o  eفهؤال عنا&�.  7فضها 
 * شاֲדوهم  بل  غIִדم   * �ليهو& 
بذلك  ��لكفر  ��لعنا&  �لشقا�� 
عجبا  خالفوهم  �لكنهم   ،tملبعو�
بإصر�7هم على Yنه ´ب Yال يكو` 

منهم!
من  �لكّم  ֲדذ�  �ليهو&  حظي  لو 
 tملبعو� ببعثة  تبشر   Mل� �لبشا7�# 
فيهم لقد�7ها Yشد �لتقدير �لفرحو� 
 eألنبا� تتضمن   `Y متنو�  �لَكْم  ֲדا، 
”منكم“ �Y ”فيكم“ �لM يزخر ֲדا 
�لقر�` ��حلديث، �لكن �هللا u oقق 

اليهود  يشابهوا   e فهؤالء 
 E تهم بل شابهوهمiغ E
والكفر  والعناد  الشـقاوة 
بذلـك املبعـوث، ولكنهم 
خالفوهم عجبا بإصرارهم 
على أنه �ب أال يكون منهم!

sم Yمانيهم �لباطلة تلك.
�ملسلمني  من  �حلرفّييـن   eهؤال  `^
”فيكم“   � ”منكم“  نسو�  �لذين 
�Yصر�� على Y` �ملسيح هو عيسى 
 `Y 7غم   – نفسه   � مرمي  بن 
�لقر�` �لكرمي o يصفه باملسيح �بن 
بن  عيسى  بوفا�   ºَّصر بل  مرمي، 
مرمي �عد= عو&ته ^[ �لدنيا �د&�، 
�7غم Y` تسميته باملسيح بن مرمي * 
�ألحا&يث o ִדد ^ال لتوضيح Yنه 
�ألمة   Oملسيح * هذ� مثيل  سيكو` 
ليس ^ال- ^` هؤالo e يصر�� على 
خاطئ  �جتها&  بسبب  �لفهم  هذ� 
بل  �لتباسا،  هنالك   `Y بسبب   �Y
kلك   `Y بسبب  عليه  يصر�`  هم 
�ملوعو& قد ُبعث فعال من هذO �ألمة 
قلوֲדم  فاحترقت   ،eلألنبا مصد�قا 
�قامو�  �كمد�،  �حقد�  حسد� 
ملعا7ضته معاندين غI مبالني باألمة 
�ال مبقا= �لنÃ � خامت �لنبيني �لذ1 
يبعث بعدO من خا�7   `Y ال ميكن
Y= حديثا. فأ1  Yمته نÃ قدميا كا` 
نسأ_  �ألمة!   Oهذ به  �بتليت   eبال
�لقلو> ��لعيو`  �هللا تعا[ Y` يفتح 
ملعرفة ^ما= هذ� �لزما`، �Y` ُيدخل 
 eر7هم من هؤالu� ألمة * �7ته�

�لظاملني، �مني.


