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التقوى

�ملهند� ها� طاهر

فيما يلي ما "جدُته � 
�ملوعو�  �ملسيح  كتب 
�ملباهال�  عن   �

من 
فكا�، "�ل  ملخصها:
�ملباهلة ال تكو\ مـع �ملخطئني � 
�لفهـم "�جلاهلني، بل مع �لكا�بني. 
�ملباهلة ال تكو\ بني فر� ضد ²خر، 
على  يكو\  بـني |اعتــني  بل 

» كل |اعة �ما` 
" مسـؤ"�.�

من  �ال  تكو\  ال  طرفنا  من  �ملباهلة 
 \�� يسبقها   \
 بد  "ال  �خلليفة، 
 � �ملوعو�  �ملسيح  أل\  �هللا،  من 
�ملباهال� من طرفه، "
بقاها  
"قف 
� %م طريقة  للخصو` "حدَّ مفتوحة 
�لك. ال يشتر� 
\ ميو� �ملباهل � 
 \
سنة "�حد�، بل 
حيانا ال يشتر� 

�®�ها�  �ملهم هو  لكن  باملر�،  ميو� 
|اعتنا "فشل خصومنا. 

�ملسيح  فقر�� من كال`  يلي  "فيما 
�ملوعو� � على هذ� �مللّخص:

 
يشتر�   � �ملوعو�  �ملسيح   .١
فيقو�  �ملباهلة،  يريد  فيمن  �لعلم 
�ألمرتسر�  �هللا  ثنا�  ��عيا  حضرته 
يَر   �  \�"" قا�يا\:   � �ملباهلة   ~�
فاملباهلة  مناسبا  قا�يا\   ~� �ملجي� 
 � 
"ال  
متحنه  حيث  
يضا  ممكنة 
من  �لوحي"  "حقيقة   � كتبت  ما 
�أل�لة �ثباتا لصدقي، "ستكو\ هنا� 
عشر� 
سئلة فقط سأطرحها عليه من 

ماكن Úتلفة من �لكتاµ ألعلم فيما 
فإ��  "تأ\.  بتدبر   ¨
قر قد  كا\   ���

مع  منسجما  �ألسئلة  ��¨ على  جا� 
مباهلة  فسُتنشر   µلكتا�  �  ��" ما 
خطية من قبل �لفريقِني. "��� �ضي 
"حقيقة   µكتا نسخة  له  فسأ�سل 
 ��àل� سُيحسم  "هكذ�  �لوحي"، 
 \
 �خليا�  له  "سيكو\  بيننا.  �لد�ئر 
 µلكتا� �ستال`  بعد   îم يطلب 
�ستعد���  
سبوعني   "
 
سبو�  مهلة 

لالمتحا\. (حقيقة �لوحي)

 ال ندعو �r �ملباهلة �ملخطئني: 
 ��� 
ما   :� �ملوعو�  �ملسيح  يقو� 
 �
�لر øالفوننا  �لذين  �ملشايخ  كا\ 
للقبو� مع كل �لك،  غQ جاهزين 
لكوØم  �ملباهلة   ~� ندعوهم  فال 
�ملباهلة بني  Úطئني، ألنه لو جا®� 

� ÖÏ«ÏΩa |ÓéΩa ‚˝◊ Âflp˝ÁbjΩa
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��خلية  على خالفا�  بنا�  �ملسلمني 
عليهم  ينـز�   \
 �لنتيجة  لكانت 
كلهم  �ملسلمو\  "ألبيد   ،µلعذ��
Øائيا سو} شخص معني كا\ ِخلًو� 
من �ألخطا� كليًّا. فما ��` ليس �لك 
� مشيئة �هللا فال جتو® �ملباهلة بسبب 

�خلالفا� فقط. (�®�لة 
"ها`)
"يقو� �: يتبني من �لقر²\ �لكرمي 
 \

\ كل "�حد من �لفريقني âب 
�ملباهلة، على يقني  يكو\، � حالة 
ُيعر¸ عن   �ْ
  ،µخصمه كا� \

�حلق عمد� "ليس Úطئا ح� يستطيع 
على  �هللا  لعنة  يقو�:   \
 فريق  كل 
�حلق  عبد  مياْ\  كا\   ��� �لكا�بني. 
 îلكن فهمه،  لقصو�  كا�با   Dيعت�
"ال  Úطئا   ¨��
 بل  كا�با  �عت�¨  ال 
âو® �للعن على مسلم Úطئ، فهل 
âو® �لقو�: لعنة �هللا على �ملخطئني 
�لكا�بني؟  على  �هللا  لعنة  من  بدال 

لعن  \
فليخ�D �آل\ 
حد: 
ّنى ½ 
� �ملباهلة على خصم يعا�¸ �حلق؟ 
�لكا�بني  على  �هللا  لعنة  قلت:   ���
 {�
 ال   Dأل صحيحا،  ليس  فهذ� 
Úطئا  
عت�¨  بل  كا�با،  خصمي 
 Ýلنصو�  Ñيصر  �� �لتأ"يل   �
�قامة   \"� باطنها   ~� ظاهرها  من 
 \
 هو   µلكذ� بينما  عليها،  قرينة 
يعا�¸ �إلنسا\ متعمًد� ما يستيقن 

به � قر��� قلبه.... فالكذµ شي� 
"�خلطأ شي� ²خر. يقو� �هللا تعا~: 
يقل   �" �لكا�بني  على  �هللا  لعنة 
كانت  لو  �ملخطئني.  على  �هللا  لعنة 
�ملخطئ جائز�  �ملباهلة "�ملالعنة مع 
ِفر�  |يع   µصحا
 بإمكا\  لكا\ 
�إلسال` �لذين øالف بعضهم بعضا 
بشد� 
\ يباهلو� "يتالعنو�، "لكانت 
�لنتيجة 
\ ينمحي �إلسال` من "جه 

�أل�¸. (�®�لة 
"ها`)

�اعة  مقابل  �اعة  من  بد  ال   .٢
/ال تصح فر�� مقابل فر�.

ال   ³  :� �ملوعو�  �ملسيح  يقو� 
 � 
يضا  �جلماعة  "جو�  من  بد 
ينص  �لكرمي  �لقر²\   \�  �� �ملباهلة، 
�لغر¸.  %ذ�  �جلماعة  على ضر"�� 
 ~� يعلن   � �حلق  عبد  مياْ\  "لكن 

�آل\ 
\ معه |اعة بعد� كذ� "كذ� 
من مشاهQ �إلسال` مبن فيهم �لنسا� 
للمباهلة.  "�ألبنا�، "
Øم مستعد"\ 
تتحقق   � ما  �ملباهلة  ميكن  فكيف 
 \
 
يضا  شر"طها  "من  شر"طها؟ 
ُتز�� �لشبها� 
"ال، �ال ��� � يكن 
 تر�� "شك � �لتكذيب. �
هنا� 
من  يدنو  فال  �حلق  عبد  ميا\  
ما 
�ملناظر� قط، بل هو متشبِّث بفكر� 
مرمي  �بن  عيسى  �ملسيح  بأ\  قدمية 
سينـز� من �لسما�. (�®�لة 
"ها`)

 � �ملوعو�  �ملسيح  �شتر�  /قد 
على عبد �حلق �لغزنو< عشر� � 
حيث  ثالثة،   r� تنا�&   � �ملباهلة 

يقو� Úاطبا �يا¨: 
�ملباهلة،   � متفّرً��   Dتدعو ما  
ّما "
فهذ� �جلك "كيد� يا ُغو� �لبا�ية. 

املباهلة ال تكون مع اخملطئني ! الفهم واجلاهلني، بل مع 
الكاذبني. املباهلة ال تكون بني فرد ضد آخر، بل بني 
�اعتني يكون على رأس كل �اعة إمام أو مسؤول. 
املباهلة من طرفنا ال تكون إال من اخلليفة، وال بد أن يسبقها 
إذن من اهللا، ألن املسيح املوعود � أوقف املباهالت من 
د �م طريقة ذلك. طرفه، وأبقاها مفتوحة للخصوم وحدَّ
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ال تعلم 
يها �لدّجا�، "�لغو� �لبّطا�، 

\ �لشر� مî � �ملباهلة õيُئ عشر� 
"�بتها�، � حضر�  ملالعنة  �جا�، 
ُمعني �لصا�قني؟ فما قبلَت شريط ، 
 �ُ��
"كا\ فيه نفعك ال منفع . ³ 
�هطك  "على  عليك  �حلّجة  
ّمت   \

�ملتعّصبني، فرضيُت بثالثة من �جا� 
يا  "قِنعُت  عليك  "خّففُت  عاملني، 
عبد  مع   îتباهل بأ\  �ألخيا�،  عدّ" 

كابر  "�Øما  �جلّبا�،  "عبد  �لو�حد 
"�بنا  ®��عتك،  "حرثا�  |اعتك 
شيٍخ 
مني. ففر�َ� فر�� �لظال` من 
�لنو�، ""لّيَت ُ�ُبر �لكذµ "�لز"�، 
"ما  كاملتخّوفني.  �ُجلحر  "�خلَت 
َ"َ�َ� على صاحَبْيك؟ �Øما فّر� "فَقآ 
 ُّ�
عيَنْيك، "ما جا��D كاملباهلني. "
كانا   \ْ� �ملباهلة  من  منعهما   Ñخو
فأين  �لبص�Q؟  "جه  على  ُيكّفر�ّني 
�هبا �\ كانا من �لصا�قني؟ (حجة 

�هللا)

 ،Zليو� بعد  ֲדا  نبد.  لن  �ملباهلة   .٣
لكنها مفتوحة لألبد ليبد. ֲדا �لطر� 

�آلخر. 
""من   :� �ملوعو�  �ملسيح  يقو� 
كل   ~�  ¨Qتأث �متد  ما  �آليا�  تلك 
سلسلة  ֲדا  
قصد  "بلد،  "®من  قو` 
منا�جها.  �لدنيا   �
� �ل   �ملباهال� 

 Qكب قد�  مشاهد�  بعد  �آل\،  
ما 
من  �ملباهلة  طريق  
لغيت  فقد  منها، 
جانë. "لكن كل من يظنî كا�با، 
 �  îب "يكذَّ "مفتريا  خائنا   Dير�"
"يزعم  موعو�،  مسيح   Dبأ  Dعال�
 - �هللا  من  علي  �لنا®�  �لوحي   \

سبحانه "تعا~ - �منا هو من �فتر�ئي 
 "
- سو�� كا\ مسلما 
" هند"سيا 
من �آل�يا 
" من 
تبا� 
� �ين ²خر 
�خلطية  مباهلته  ينشر   \
 �حلق  فله   -
 \
  áمبع فيها.  خصما  �يا�  معت�� 
ينشر �قر��¨ 
ما` �هللا � بضع جر�ئد 
 �Qعلى بص D
قائال: 
قو� حلفا باهللا 
كاملة بأ\ هذ� �لشخص (هنا يكتب 
كونه  يعلن  �لذ�  بصر�حة)  �Ëي 
�حلقيقة.   �  µٌكّذ� �ملوعو�  �ملسيح 
بعضها  كتب  �ل   �إل%اما�  "هذ¨ 
بل  �هللا  كال`  ليست  هذ�  كتابه   �

عت�¨  îكلها من �فتر�ئه هو، لذ� فإن
مفتريا "كذ�با "�جاًال ببص�Q كاملة 
"بيقني كامل "بعد �لتأمل جيد�. فيا 

�لشخص  هذ�  كا\   ��� �لقا��  �%ي 
صا�قا عند� "ليس كذ�با 
" مفتريا 

" كافر� 
" ملحد� فأنزْ� عليَّ بسبب 
�لتكذيب "�إلسا�� عذ�با شديد� "�ال 

فأنِز� �لعذ�µ عليه، ²مني.
فهذ� �لباµ مفتوº للجميع من 
جل 
بأ\  
قّر   îن�" جديد�،  ²ية  طلب 
باهللا بصر�حة -  يباهلî حالفا  �لذ� 
نشر¨  âب  �لذ�  �ملباهلة  �عا�  بعد 
معر"فة  جر�ئد   Âثال  �" �ملأل  على 
 µلعذ�� من  
ِمن  لو   - �ألقل  على 
"ال  �هللا.  من  كنت  ملا  �لسما"� 
حاجة لتحديد �ملد� � هذ¨ �ملباهلة. 

مر  ينـز�   \
 هو  �لوحيد  "�لشر� 
تشعر به �لقلوµ. "�آل\ 
سجل فيما 
 Ñيلي بعض �إل%اما� �إل%ية. "�%د
�ملباهل  على  âب  
نه  تسجيلها  من 
هذ¨   óاما%� باهللا  حالفا  يكتب   \

كلها � مضمو\ مباهلته (�ل  âب 

يضا  �قر��¨  يسجل   ³ ينشرها)   \

�فتر��  من  كلها  �إل%اما�  هذ¨   \


"ال اعتـ ه كاذبـا بـل أراه iطئا وال �ـوز اللعن 
علـى مسـلم iطئ، فهل �ـوز القـول: لعنة اهللا 
علـى اخملطئني بدال مـن لعنة اهللا علـى الكاذبني؟" 
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�إلنسا\ "ليست كال` �هللا. "ليكتب 

يضا 
D قر
� هذ¨ �إل%اما� كلها 
�فتر��  �Øا  باهللا  حالفا  
قو� " بتأمل 
�إلنسا\، 
� �فتر�� هذ� �لشخص "� 
ينـز� عليه �%ا` من �هللا قط. (حقيقة 

�لوحي)

�إل�ية  �لنصر�  تقتضي  �ملباهلة   .٤
�لطر�  هال�  فيها  يشتر�  /ال 
 �Gل يعيش   �. ميكن  بل  �آلخر، 

فشل مباهلته بأZ عينيه: 
�حلق  عبد  مع  ُعقد�  �ل   �ملباهلة 
عليها  "مضى  
ْمِرْتَسر،   � �لغزنو� 
²ية من  
يضا  
حد عشر عاما، "هي 
على   �Qكث �حلق  عبد  
صر  لقد  �هللا. 
 � 
تر��  كنت   îن
  Qغ �ملباهلة 
مباهلته، أل\ �لذ� ينسب نفسه �ليه 
عبد  �ملرحو`  �ملولو�   �
 له،  تلميًذ� 
 � صاحلا  �جال  كا\  �لغزنو�،  �هللا 

يي............ على 
ية حا�، بعد �
�صر�� شديد من عبد �حلق كتبت �ليه 
بالشها��.  ناطٍق  مباهلة  
�يد  ال   D

فكتب � �جلو�µ: ما �منا قد 
صد�نا 
فتو} �لتكفQ ضد� "
صبحنا كافرين 

عند� فما �حلرÕ � �ملباهلة؟

ْمِرْتَسر   ~� 
تيُت  �لقو�:  فقصا�} 
"ملا  منه.  �صر�� شديد  بعد  للمباهلة 
كنت 
حب �ملولو� �ملرحو` عبد �هللا 

 Ýها�كإ ¨ من �ألعما� "كنت 
عدُّ
عيسى  قبل   �Ã ظهر  كما   ëملنص
 �  ëقل �غب  فما  �لسال`،  عليهما 
�لدعا� على عبد �حلق بل �
يته جدير� 
بالرحم ألنه � يعرÑ �~ من يسي�. 
"كا\ يظهر غ�Q على �إلسال` حسب 
®عمه، "� يكن يعرÑ ما 
���¨ �هللا 

� تأييد �إلسال`.
�ملباهلة   � قا�  قد  حا�،  
ية  على 
 ~� 
�جعته  فقد  �عائي  
ما  ما شا�، 
شخصي 
نا؛ فظللت 
تضر� � حضر� 
كنت   \� كالكا�بني  
هَلك ُ  \
 �هللا 
كا�با. "��� كنت صا�قا فأ�جو من 
يؤيدD "ينصرD. "قد مضى   \
 �هللا 
عاما.  عشر  
حد  �ملباهلة  هذ¨  على 
�لكتيب  هذ�   � 
بني   \
  îميكن "ال 
"�لعو\  �لنصر�  من  تلقيته  ما  �لوجيز 
من �هللا بعدها. "ال øفى على 
حد 
نه 
حني عِقد� �ملباهلة كا\ معي بضعة 

شخاÝ فقط ُيَعدُّ"\ على �ألصابع، 

 Dما �آل\ فقد �®��� عد� �لذين بايعو

"كنت  مبايع،  
لف  مئة   Âثال على 
سابقا 
"�جه صعوبة مالية، فما كنت 
شهريا  �"بية  عشرين  ح�  
تلقى 
فكنت 
ضطر لالقتر�¸. 
ما �آل\ فقد 
"صل �لدخل من كافة فر"� �جلماعة 
�~ ثالثة ²الÑ �"بية شهريا تقريبا. 
لقد 
�} �هللا تعا~ بعدها ²يا� قوية 
با�®D هلك �  من  "عظيمة، "كل 
�لنهاية. كما تتبني من �لنظر �~ هذ¨ 
كيفية  فقط  عّينًة  كتبتها  �ل   �آليا� 
نصر� �هللا تعا~ ½. ��� كا\ عند 
حد 
فتكفيه  �لعد�   "
 �حليا�  من  مسحة 
لتصديقي............. �آليا�  هذ¨ 

......�\ كتë �ل  
ّلفتها بعد مباهلة 
�إل%اما�  بذكر  تزخر  �حلق  عبد 
�ل   �إل%ية  "�لنصر�  بالتأييد  �ملبشر� 
حتققها  "كيفية  مباهلته،  بعد  تلقيتها 
فليقر
ها  شا�  فمن  "جال�،  بعظمة 

"ال حاجة ½ إلعا�� �كرها.

"ال أرى خصمـي كاذبـا، بل أعت ه iطئـا ! التأويل 
إذ يصـرف النصوص مـن ظاهرهـا إ> باطنها دون 
إقامـة قرينـة عليهـا، بينمـا الكذب هـو أن يعارض 
اإلنسـان متعمـًدا ما يسـتيقن بـه ! قـرارة قلبه..."
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تلقى   �
بد  Dبأ باختصا�  فأقو� 
"�لنصر�  بالتأييد  �ملبشر�  �إل%اما� 
بعد  بي    ~�  óعو� مبجر�  �إل%ية 
تعا~  �هللا   Dبشر "قد  �ملباهلة. 
بشا��� متتالية "قا� Úاطبا �يا� ما 
 � عظيما  �كر�ما  سأ�®قك  مفا�¨: 
 ،�Qلدنيا، "سأجعل منك |اعة كب�
²يا� عظمية، "سأفتح  لك  "سأ�� 
"نتيجًة  كلها.  �ل�كا�   µبا عليك 
%ذ¨ �لنبو��� �خل � |اع  مئا� 
جاهز"\  "هم  �لنا»  من   Ñآلال�
�لسبيل،  هذ�   � بنفوسهم  للتضحية 

لف  مئَتي  من  
كثر   Dجا� "قد 
�حلني، كما جا��  �لك  منذ  �"بية 
لو  °يث  جانب  كل  من  �%د�يا 
عديد�.   Ñُغر ֲדا  المتأل�  ُجمعْت 
®�ئفة  قضايا  ضد�  �ملعا�ضو\  �فع 
�سَوّ��  "لكن   Dيهلكو  \
  �"���
"
"جوههم |يعا، 
ما 
نا فنلت �لعز� � 
كل قضية � Øاية �ملطاÑ، "ما كا\ 
نصيبهم �ال �خليبة. "قد ُ�®قُت بثالثة 
بنني بعد �ملباهلة "
��� �هللا صي  � 
�لدنيا بالعز� "�إلكر�` فدخل |اع  
�علمو�  �ملحترمني.  �لنا»  من   Ñلو

مبد}  �ملا`  لديه  كا\  َمن  كل   \

عزó "عد� 
فر�� |اع ، "مبدخو½ 
"بأ"ال�� قبل �ملباهلة، "ما نلت من 
�لتقد` "�ال®�ها� بعدها ال بد له من 

�العتر�Ñ - مهما كا\ عد"� لد"�� 
صدقي  على  شهد  تعا~  �هللا   \
  -
بإعطائي بركة تلو بركة بعد �ملباهلة. 
ما  
يضا  �حلق  عبد  ُيسأ�   \
 "âب 
هي �ل�كة �ل  نا%ا بعد �ملباهلة. 
قو� 
صدقا "حقا �Øا ملعجز� "�ضحة ميكن 

\ ير�ها �ألعمى 
يضا "لكن �ألسف 
كل �ألسف على �لذين هم � �لليل 
مبصر"\ "� �لنها� يعمو\. ال تز�� 

مطا� من �ل�كا� تنـز� عليَّ منذ 
يو` �ملباهلة، كما خاطبî �هللا "قا�: 
من   Õُخر
" �لسما�  من  لك  سأمطُر 
 Dعطا
"  îعامل "كذلك  �أل�¸. 
ما  �آليا�  من   ½ 
ظهر " �لنعم  من 
 ½ ""هب  �حصا�¨.  
ستطيع  ال 
مئا�  قدمّي  على  يسقط  عز� °يث 

�أللوÑ من �لنا» (حقيقة �لوحي)
 îب� �حليلولة �"\ "ال��  "� يستطع 
بدال  
بنا�  بثالثة  ُ�®قت  بل  �ملوعو� 
من �بن "�حد. 
ما عبد �حلق فلم يوَلد 
له � بيته �~ �ليو` بعد �ملباهلة �غم 
مر"� ١٢ عاما. "�لو�ضح 
\ �نقطا� 
نسله بعد �ملباهلة "عد` "ال�� ��ية له 
مع مر"� ١٢ عاما "كونه 
بتر �منا هو 
�ليل على غضب �هللا عليه بل يعدُ� 
 \�" تعا~:  �هللا  يقو�  كما  �ملو�. 

شانئك هو �ألبتر".
�علمو� 
نه � يوَلد � بيت عبد �حلق 

�بن قط بعد كالمه �ملسي�، بل بقي 

بتَر بال "لد "Mر"ما من كل بركة، 
بل ما� 
خو¨ 
يضا. فبدال من "ال�� 
�بن له بعد �ملباهلة "صل 
خو¨ �لعزيز 

عليه �~ ��� �لفنا�. (حقيقة �لوحي)

نا&  ما   � �ملوعو�  �ملسيح  يعد� 
من �كر�Z بعد �ملباهلة،  فيقو�: 

كله  "�لقبو�  �إلكر�`  هذ�  نلنا  فقد 
�ملباهلة، فليخ�D �آل\ 
حد من  بعد 
�ملشايخ ما هو �إلكر�` �لذ� ناله عبد 
�حلق بعدها، "
� قبو� لقيه بني �لنا» 
"ما هي 
بو�µ �لفتوحا� �ل  ُفتحت 
�لعلمي  �لفضل  "ما هي خلعة  عليه؟ 

�ل  
ُلبس بعد �ملباهلة.
�لعشر�  �ل�كا�  هي  هذ¨   ...

خبثهم  "ما  كتبُتها،  �ل   للمباهلة 
 .Qتأث  \"� �ملباهلة  يعت�"\  �لذين 
"يفكر"� � هذ¨  يتدبر"�   \
 فعليهم 
�لعشر� �لكاملة." (
جنا` ²ִדم، �خلز�ئن 

(٣٠٩-٣١٧ Ý ١١ Õ لر"حانية�

ليس  /�حد�  سنة   � �ملباهل   Bمو
 � bشرطا، لكن ال بد من _ية عقا

غضو� سنة: 
 � صا��  ُمحّق   D� �لنا»،  
ّيها "
�ّ�عائي، فإياكم "ِمر�ئي، "�\ كنتم ال 
تقبلو\ قو½، "ال Îافو\ صو½، "ال 
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ُتهَصر"\ �~ �%د�ية، "ال تنتهو\ من 
�لغو�ية، َفَتَعاَلْو� َنْدُ� 
َْبَناَ�َنا َ"
َْبَناَ�ُكْم 
َ"ِنَساَ�َنا َ"ِنَساَ�ُكْم َ"
َْنُفَسَنا َ"
َْنُفَسُكْم 
َعَلى  �ِهللا  لَّْعَنة  َفَنْجَعْل  َنْبَتِهْل  ُثمَّ 
بيننا،  "قع  فيما  "نستفتْح  �ْلَكاِ�ِبَني، 
"ينجو  �حلق،  "يظهر  �ألمر،  لُيقضى 

حضر  D�" .عبا� �هللا من قو` كا�بني
 óاما%� فيه   µكتا مع  �ملباهلة،  ِبر�َ® 
من حضر� �لعّز�، فآخذ �لكتاµ بيد 
 َّµ� عو �هللا�
�لتو�ضع "�النكسا�، "

�لعّز� "�القتد��، "
قو�:
يا �µّ، �\ كنَت تعلم 
\ كتا� هذ� 
مملوٌّ من �ملفتريا�، "ليس هذ� �%امك 
�لعنايا�،  من  "Úاطباتك  "كالمك 
 µٍبعذ�  îب "عذِّ سنٍة،   ~�  îَّفَتَوف
�لكائنا�،  من  
حًد�  به  عّذبَت  ما 

هِلْكî كما ُتهِلك �ملفترين �لكا�بني "
ِمن  �ُألّمُة  لينجو  �لعقوبا�،  بأنو�� 

فتن  "ليتبّين �ّل  على �ملخلوقا�.
هذ¨   \
 تعلم  كنَت   \�"  ، ِّµ�
�إل%اما�،  "من  كلماتك  �لكلما� 
 îنت بعثَت
"لسُت بكا�µٍ عند� بل 
 µِِّفعذ "�لبدعا�،  �لفنت  عند ظهو� 
حضر"�   ³  Dكّذبو"  D"كّفر �لذين 
�ليو` للمباهلة، "ال ُتغاِ�ْ� منهم نفًسا 
على  "سلِّْط  �آلتية،  �لسنة   ~� ساملًة 
بعضهم �ُجلذ�`، "على �لبعض �آلال`، 
بالً�،  بعضهم  
بصا�  على  
نِزْ� "

"فاِلًجا  صرًعا  �لبعض  على  "سّلط 
"َتَوفَّهم  ²خر   �ً��  "
 "�ستسقاً�، 
بني. /�ْبَتِل بعضهم مبوB �ألبنا>  معذَّ
 W�/أل��/  ،�/�َألْختا /�ألحفا� 
يشتر�  (ال   ،�/�إلخو�  bألحبا�/

\ ميو� �ملباهل، بل ميكن 
\ يعاقب 
حضرته)  بني  كما  
خر}  عقوبة 

"عليكم 
\ تقولو� ²مني.
فإْ\ يبق 
حد منكم ساملًا �~ َسنٍة فُأِقّر 
"توبة،  بعجٍز  
جيئكم "  µكا�  Dبأ
 Ýلو	شيع هذ� �ألمر 
" ëحر� كت
"
�لصا�قني."  من  
نكم  
حسب " نّية، 

(٥٠-٥١ Ý ،د-
 µمكتو)

ال يشتر� � �ملباهلة .� تنّص على 
عقوبة .صال: 

نشر¨  �لذ�  �لتا½  �إلعال\   �"
 ١٨٩٣ عا`   � �ملوعو�  �ملسيح 
 � نشر حضرته  فقد  �لك،  يتبني 
�عالنا بعنو�\: "حرµ �لدكتو� �لقس 

كال�� �ملقدسة "�عالننا حتّديه"، �كر 
فيه حضرته � 
نه بعد �ملناظر� �ل  
�ملباهلة   ~� يدعو  فإنه  
ياما  ستستمر 
"�ل  تكو\ كما يلي: 
\ يطلب كل 
فريق ²يًة من �هللا تتحقق خال� سنة، 
°يث تكو\ الفتة ""�ضحة "خا�قة، 
�آلخر،  �لفريق  øالفها   \
 ميكن  "ال 
فريق،  عند  �آلية  هذ¨  ظهر�  فإ�� 
�ينه  يتر�   \
 �آلخر  �لفريق  فعلى 
نصف  "يعطي  �آلخر،  �لدين  "يقبل 

عقا��ته خلدمة �لدين. 
� على  �ملوعو�  �ملسيح   µجا
  ³
سؤ��: ��� � تظهر خال� سنة كاملة 

� ²ية ِمن 
� ِمن �لفريقني، فما��؟ 
 ،µملغلو� 
نا  �حلالة  هذ¨   � فقا�: 
 îتعر¸ لتلك �لعقوبة، ألن
 Ñسو"
ر� بالغلبة، فإ��  مأمو� من �هللا، "ُبشِّ
جا� 
حد �ملسيحيني 
مامي "
ظهر ²ية 

ستطع �ظها� �آلية خال� �لسنة  � "


فإنî على �لباطل. (حجة �إلسال`)

والواضـح أن انقطـاع نسـله بعـد املباهلـة وعدم 
والدة ذريـة له مـع مرور ١٢ عاما وكونـه أب® إمنا هو 
دليـل علـى غضـب اهللا عليه بـل يعـدُل املوت. 
كمـا يقـول اهللا تعـا>: "إن شـانئك هـو األبـ®".




