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من كال� �إلما� �لمهد�

 uفأشعُت هذ ،Cنبأ< ֲדم قبل +جو@هم باإل¡ا��بنائي بشا�N بعد بشا�N حz بّلغ عدَ@هم 03 ثالثة، + n >هللا بّشر� �1�
 lبّشر��نتم تتلو1 تلك �الشتها8�N، ¦ متّر+1 ֲדا غافلني من �لتعصبا8، + ،Cخلو�� +�لعو�� n هاNقبل ظهو iألنبا�

s بر�بٍع 
qًة، �قا4 1نه rعل �لثالثة �
بعة، فهل لكم �� تقومو� مز�qة، �متنعو� ِمن �إل
باo �ملُْرِبعني؟ فكيد+� 
كيد� 13 كنتم صا@قني. +قد كتبنا `لك n �شتهاN من قبل من سنني، فاقر�+u متأملني، n 13 `لك آليا8 للناظرين. ¦ 
 s@ملكاشفة، فنا� ªلر�بع بعا� Pُ�
 tصل v wََّليقظة، فتحر�+ Cنا كنت بني �لنو�ُكّرN علّي صو�N هذu �لو�قعة، فبينما 
�مٍد }خر من �N �لعاملني.  +��بينكم ميعا� يو\ من �حلضرE. فأظن �نه �شاN 03 �لسنة �لكاملة،  zبي :M3خو�َنه +قا

+�علمو� �1 �هللا ينصر< n كل موطن، +°زيكم من كل 'تضن، +يرّ@ كيدكم عليكم يا معشر �لكائدين. +13 كنتم 
 Nألقد�� bNميُنكم؟ فتعالو� َنُقْم حتت «ا +�تز@Nيµ عيُنكم فتعالو� جنعل �هللا َحَكًما بيننا +بينكم. �تريد+1 �1 يظهر َميُننا 
مباهلني، +13 كنتم ُتعرضو1 عن �ملباهلة، فْأتو< +�مكثو� عندb 03 �لسنة �لكاملة، ألNيكم بعض }يا8 حضر� �لعز� 
13 كنتم طالبني. +13 كنتم ُتعرضو1 عن N×ية هذu �آليا8، فلكم �1 تعاNضو< n معا�N �لقر}1 +�لنكا8، +لن 
 i3نشا n >ضوNِتفعلو� هذ� فعا ª 1كا1 من �ملطهَّرين. فإ bعليها +لو مّتم حاسرين. فإنه علم ال ميّسه 3ال �لذ �+Nتقد
 ،�+�Nفيها، +لن تبا �+�Nتبا ª 13+ .من �لُنخب Ë+ +�ل فيها 3ال ن»  لسا1 �لعر�، فإ1 �لعربية لسا1 3¡امية، ال ُيكمَّ
�خرs من َعَبدِ� �ألصناC، +3فحاِمهم  Qٍِفر+ sNلنصا� ِّ@Nَ+ ،Cأليا� uمفاسد هذ Îكتُب كتابا إلصال�فاكتبو� كتابا +
 .Cنفسكم، 3ال من كتا� �هللا �لعزيز �لعال�بالfها1 �لتاC، +علينا �1 ال نقوM شيئا من عند �نفسنا +ال �نتم من عند 
 Î+ُيَِّد بر� bلذ� ،Cلوقت +ُمزيِل �لظال� C3ما Mفعا�+لن تفعلو� `لك �بد� +لن ُتعَطو� عّزَ� هذ� �ملقاC، فإ1 هذ� فعٌل من 
�حد منها فلسُت من �هللا �لعالC. فإ1 �عرضتم عن  n 13 تغلبو�+ .Cعطَي بالغة �لكال�من �هللا +ِ�يَد بسطًة n �لعلم +ُ
كل ما عرضنا عليكم، فما بقي عذN لديكم، +شهدمت �نكم من �لكا`بني. �تكذبونµ من غ( علم، ¦ 3`� @عوناكم 

ففرNمت جاحدين غ( مبالني؟
�لشيطانية،  �لطبائع  على  للحجة  3متاًما   ¦ �لربانية،  للتفضال8  +شكًر�  �لر�انية،  بالنعم   �ً̀ تلذُّ �آليا8   uهذ +`كرنا 

+�ستز�@ً� لنعم �N �لعاملني، 3` بالشكر تد+C �لنعم +تزيد �آلالi +تثُبت عطايا �Nحم �لر��ني. 

بالشكر تدوم النعم وتزيد اآلالء

��د �لقا@يا<، �ملسيح �ملوعو@ +�إلماC �ملهدb �، مكتو� ��د، � ٦٠ 03 ٦٢، طبعة �ململكة �ملتحد� ٢٠٠٧) Cمقتبس من كتا� حضر� مر�� غال)




