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 بيان المقصود من عتاب هللا لحضرات األنبياء

 في الكتب المقّدسة
 

الّسؤال: ورد في الكتب المقّدسة بعض  طاابضات ر ضر وعتضاب موّ هضة لحضضرات األنبيضاء   
 فمن المطااب بذلك ولمن وّ ه العتاب؟

 
صضضود ال ضضواب: ّّن ال ميضضخ الطاابضضات ا لهّيضضة التضضي عوتضضب بهضضا حضضضرات األنبيضضاء ّّنمضضا المق 

بها أممهم  ولو أّنها بحسب الّظاهر موّ هة ّلض  حضضراتهم  وحةمضة ذلضك محض  الّ ضفقة والّرحمضة 
باألمم  حتّض    تتضّّلم نفوسضهم و  تتكضّدر طضواارهم و  يةضون الطاضاب والعتضاب ثقضي ل عاض هم  لهضذا 

عضضن هضضذا  ةضضان الطاضضاب بحسضضب الّظضضاهر موّ هضضال ّلضض  األنبيضضاء ولكّنضضه فضضي الحقيقضضة ل مضضم  وفضضض ل 
فالّسضضااان المقتضضدر المسضضتقّم فضضي مماكتضضه ّّنمضضا يمثّضضم  ضضعبه ورعّ تضضه  يعنضضي  ولضضه  ضضول ال ميضضخ  وةضضم 
معاهدة  برمها هي معاهضدتهم  ألّن ّرادة  ضعبه ورعّ تضه فانيضة فضي ّدارتضه وم ض لته  ةضذلك ةضّم نبضّي 

اضاب مضخ ةضّم األّمضة وال الضب ّّنما يمّثم أّمته ومّاته  لهذا فعهد هللا وطاابه مضخ الّنبضّي هضو عهضد وط
 أّن طااب الّر ر والعتاب  ثقم عا  الّنفوس ويسّبب انةسار القاوب.  

 
لهذا ا تضت الحةمة البال ة تو يه الطااب في الّظاهر لحضرات األنبياء  وذلك  توّضح 
مضضن التّضضوراة نفسضضها ح ضضي أّن بنضضي ّسضضرال م عصضضوا و ضضالوا لحضضضرة موسضض  نحضضن   نقضضدر أن نحضضارب 

مالقة  ألّنهم أ وياء أ ّداء   عان  فعاتضب هللا موسض  وهضارون  مضخ أّن حضضرة موسض  لضم يةضن الع
عاصيال  بم ةان في نهاية الّااعضة  و   ضّك أّن  طصضال  اضي ل ةحضضرة موسض  اّلضذس هضو واسضاة 

ة ّّنمضا الفي  ا لهضّي والمبّاضل ل ضر عة هللا   بضّد وأن يةضون مايعضال ألمضر هللا  فهضذس الّنفضوس المبارةض
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هضضضضم ةضضضضّورا  ال ضضضض رة المتحّرةضضضضة بهبضضضضوب الّنسضضضضيم   ب رادتهضضضضا  ألّن هضضضضذس الّنفضضضضوس المبارةضضضضة من ذبضضضضة 
بنفحضضات محّبضضة هللا ومسضضاوبة ا رادة بالكّاّيضضة  فقضضولهم  ضضول هللا  وأمضضرهم أمضضر هللا  ونهضض هم نهضضي هللا  

اج بحسضب الّظضاهر فهضو وهم بمثابة هذا الّر اج ضوؤس من الّسضراج ومهمضا سضاخ الّ ضعا  مضن الّر ض
فضضي الحقيقضضة ّّنمضضا يسضضاخ مضضن الّسضضراج  وةضضذلك حرةضضة أنبيضضاء هللا ومظضضاهر الّظهضضور وسضضةونهم بضضوحي 
ّلهضضّي   عضضن هضضون نفسضضاني  فضض ن لضضم يةضضن هةضضذا ة ضض  يةضضون ذلضضك الّنبضضّي أم نضضال وة ضض  يةضضون سضضف رال 

عتابال لمظاهر الّظهضور هضو مضن  لاحّق ومبّا ال ألوامرس ونواهيه  ّذال فةّم ما  اء في الكتب المقّدسة
 هذا القب م.

 
الحمد هلل أنت أت ت ّل  هنا وت   ت بعباد هللا فهم و دت منهم غ ر رالحضة رضضا الحضّق   

  وهللا  فقضضد رأ ضضت بع نيضضك أّنهضضم بالّا ضضم والّنهضضار فضضي سضضعي وا تهضضاد.  ولضضيس لهضضم مضضن  صضضد سضضون 
ص ح األمم وا لّترّ يات الّروحانّية وترو ج الّصاح العمومّي وحضّب ّع ء ةامة هللا وتربية الّنفوس وا 

الط ر لاّنو  ا نسانّي والمحّبة ل ميخ المام والّتضحية لط ر الب ر وا نقاضا  عضن المنضافخ الّذاتّيضة 
والطدمة لن ر الفضالم ب ن العالم ا نسانّي.  ولنر خ ّل  مضا ةّنضا فيضه  مضث ل يقضول فضي التّضوراة فضي 

سمرالّذ اّلمته دعوتمو أنما  مو أنما  12آيضة  48حاح ةتاب ّ عيا في أص "اسمم  لمي يما يبقموب وائ
ومن المعاوم أّنه ما ةضان مضرادس يعقضوب أس ّسضرال م بضم المقصضود بنضو ّسضرال م   األّول وأنا اآلخر"

فضضي اةيضضة األولضض  هواةن هةضضذا يقضضول الضضّرب طالقضضك يضضا  43 وةضضذلك يقضضول فضضي ةتضضاب ّ ضضعيا أصضضحاح
يعقضوب و اباضك يضا ّسضرال م   تطض  ألّنضي فضد تك دعوتضك باسضمك أنضت لضيه وفضض ل عضن هضذا ف ّنضه 

هوةّاضضم الضضّرّب موسضض  وهضضارون  23فضضي اةيضة  20يقضول فضضي سضضفر األعضضداد مضن التّضضوراة فضضي األصضضحاح 
ّم هضضارون ّلضض   ومضضه ألّنضضه    ضضدطم األر  اّلتضضي فضضي  بضضم هضضور عاضض  تطضضم أر  أدوم  ضضال ل يضضض

ههضذا مضاء مر بضة  13أعا ت لبني ّسرال م ألّنةضم عصض تم  ضولي عنضد مضاء مر بضةه ويقضول فضي اةيضة 
ح ضضضي طاصضضضم بنضضضو ّسضضضرال م الضضضّرّب فتقضضضّدس فضضض همه  حظضضضوا فقضضضد عصضضض  بنضضضو ّسضضضرال م ولكضضضن بحسضضضب 
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فضضي سضضفر الّتثنيضضة مضضن  26الضضي آيضضة الّظضضاهر عوتضضب موسضض  وهضضارون ةمضضا يقضضول فضضي األصضضحاح الثّ 
الّتوراة هلكّن الّرّب غضب عايَّ بسببةم ولم يسمخ لي بم  ال لي الّرّب ةفاك   تعد تكّامني أيضال 
في هذا األمره ب نما هذا الطااب والعتاب في الحقيقة موّ ه ألّمة ّسرال م اّلتضي بعصضيانها األمضر 

ّتيضه الم ضاورة لض ردن حتّض  رمضن  و ضخ عايضه الّسض م  ا لهّي بق ت أس رة مّدة مد دة فضي صضحراء ال
ومخ أن هذا الطااب والعتاب في الّظاهر ةان لحضضرة موسض  وهضارون  ولكّنضه فضي الحقيقضة ألّمضة 
ّسرال م  وةذلك تفّضم في القرآن بقوله طاابال لحضرة محّمد هّّنا فتحنا لضك فتحضال مب نضال لي فضر لضك 

يعنضي نحضن فتحنضا لضك فتحضال واضضحال لن فضر لضك الضّذنوب المتقّدمضة  iرههللا ما تقّدم مضن ذنبضك ومضا تضّطّ 
والمتضضّّطرة  ولضضو أّن هضضذا الطاضضاب ةضضان بحسضضب الّظضضاهر لحضضضرة محّمضضد ولكّنضضه فضضي الحقيقضضة طاضضاب 
لعموم المّاة  وهذا مح  الحةمة البال ة ا لهّية ةمضا سضبق حتّض    تضضارب القاضوب و  تتكضّدر  

هللا ومظاهر الّظهور الكّاي في منا اتهم بالقصور والّذنب  وهذا من بضاب  فةث رال ما اعترف أنبياء
الّتعاضضيم لسضضالر الّنفضضوس ولاّت ضضو ق والحضضّ  عاضض  الطضضضو  والط ضضو  وا عتضضراف بالضضّذنب والقصضضور 
لضضيس ّّ .  فتاضضك الّنفضضوس المقّدسضضة اضضاهرة مضضن ةضضّم ذنضضب  ومنّرهضضة عضضن ةضضّم طاضضّ  مضضث ل يقضضول فضضي 

حضضضر لضضدن حضضضرة المسضضيح فقضضال أّ هضضا المعّاضضم البضضاّر فّ ابضضه حضضضرة المسضضيح  ا ن  ضضم ّّن  طصضضال 
لماذا طاابتني بالباّر  ألّن الباّر ذات واحدة وهو هللا  فايس المقصود من هذا أن حضرة المسيح 
معاذ هللا ةضان مضذنبال بضم ةضان المضراد تعاضيم الطضضو  والط ضو  والّتواضضخ وا نةسضار لضذلك الّ ضط  

س الّنفضوس المبارةضة أنضوار و    تمضخ الّنضور مضخ الّظامضة  حيضاة و  ت تمضخ الحيضاة مضخ المطااب  فهذ
الموت  هدايضة و  ت تمضخ الهدايضة مضخ الّضض لة  حقيقضة الّااعضة و  ت تمضخ الّااعضة مضخ العصضيان  
وط صضضضضة القضضضضول أّن العتضضضضاب الضضضضوارد فضضضضي الكتضضضضب المقّدسضضضضة الموّ ضضضضه بحسضضضضب الّظضضضضاهر ل نبيضضضضاء أس 

ذا تتّبعضت الكتضب المقدسضة ت ضد ذلضك واضضحال  المظاهر ا لهّية ّّنما يقصضد بضه فضي الحقيقضة األّمضة  وا 
  اّيال والّس م
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