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 بيان اآلية الواردة في الكتاب األقدس

 
"ليييس للع ييم األليير يييرعص فييي الى ييلة الكبيير     يي  الّسؤؤلا ي يلؤؤو  فؤؤي اآليؤؤة الم ار ؤؤة  

ر ألحد   يباا   للظهر يفىل لا يياء في ل كوت اإل ياء قد خص  هللا هذا اللقام ل فس  ولا قد 
أن الل يم"   فما تفسيرها؟لن هذا الي 

 
ّن العصؤؤمة ع ؤؤم قسؤؤمين  عصؤؤمة عاتّيؤؤة وعصؤؤمة صؤؤفاتّية  وه ؤؤعا سؤؤا ر الجؤؤوابي اع ؤؤ    

األسماء والّصفات  الع   الّعاتّي والع   الّصفاتّي  فالعصمة الّعاتّية مختّصة  المظهر الكّ ؤي  ألّن 
العصمة مؤن لوومؤا الؤّعاتّي  ون يّفؤّل الّ ؤوو  الؤّعاتّي عؤن الّاؤيء  فالّاؤعاي نو  عاتؤّي ل ّاؤمس ون 

عّهؤؤا  والع ؤؤ  نو  عاتؤؤّي ل حؤؤّف ون يّفؤؤّل عّؤؤا  واللؤؤدرة نو  عاتؤؤّي ل حؤؤّف ون تّفؤؤّل عّؤؤا  ف ؤؤو  يّفؤؤلّ 
تلبل انّف ال ن ي ون الحؤّف حّلؤا   ولؤو اّفؤّل الّاؤعاي عؤن الّاؤمس ن تكؤون الّاؤمس امسؤا   لهؤعا 

ا  ويسؤل  عؤن لو يتصّور انّف ال في العصمة الكبؤر  عؤن المظؤاهر الكّ ّيؤة فؤن ي ؤون مظهؤرا   ّ ّيؤ
  مالا الّعاتّي.

 
 ّمؤؤا العصؤؤمة الّصؤؤفاتّية ف يسؤؤت مؤؤن الّ ؤؤواو  الّعاتّيؤؤة ل ّاؤؤيء  بؤؤل هؤؤي اؤؤعاي العصؤؤمة اّلؤؤع   

ن لؤ   صؤي ا   فهؤعل الّّفؤوس وام يسطع من امس الحليلة ع م الل وب ويعطي لت ل الّّفوس قسؤطا  ّو
مايتؤؤا  يعّؤؤي  ّن الحؤؤّف يحفؤؤ  تكؤؤن لهؤؤ  العصؤؤمة الّعاتّيؤؤة  ولكؤؤّّه  تحؤؤت حفؤؤ  الحؤؤّف وعصؤؤمتا وح

هلنء من الخطأ  مؤثن  لؤ  ي ؤن  ثيؤر مؤن الّّفؤوس الملّدسؤة مظؤاهر العصؤمة الكبؤر   ولكؤن  ؤاّوا 
ين عؤؤن الخطؤؤأ فؤؤي ظؤؤّل ي وحفظؤؤا وحمايتؤؤا  ألّّهؤؤ   ؤؤاّوا واسؤؤطة الفؤؤي  بؤؤين  محفؤؤوظين مصؤؤّو
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وقؤوي  ؤّل الّّفؤوس الملمّؤة  الحّف والخ ف  فإعا ل  يحف  الحّف هلنء من الخطأ ألّد  خطؤأه  للؤم
 في الخطأ  فيّهد   ساس الّدين اإللهّي  الكّ ّية وهعا ن ي يف  حضرة األحدّية.

 
وخنصؤؤة اللؤؤو  لّن العصؤؤمة الّعاتّيؤؤة محصؤؤورة فؤؤي المظؤؤاهر الكّ ّيؤؤة  والعصؤؤمة الّصؤؤفاتّية  

ّنومؤؤة     اّتخؤؤاب موهو ؤؤة لكؤؤّل ّفؤؤس ملّدسؤؤة  مؤؤثن  لؤؤو يتاؤؤّ ل بيؤؤت العؤؤد  العمؤؤومّي  الّاؤؤرا   ال
جميع المّ ة فإّّؤا ي ؤون تحؤت عصؤمة الحؤّف وحمايتؤا  و ؤّل مؤا لؤ  يؤّّ  ع يؤا فؤي الكتؤاب ويلؤّررل 
بيت العد   اّتفاق اآلراء  و األكثرّية  فؤإّن علؤل اللؤرار والح ؤ  ي ؤون محفوظؤا  مؤن الخطؤأ  والحؤا  

ي ؤة بيؤت العؤد  تحؤت حمايؤة  ّا ليس لكّل فؤرد مؤن  عضؤاء بيؤت العؤد  العصؤمة الّعاتّيؤة  ولكؤن ه
الحؤؤّف وعصؤؤمتا  وهؤؤعل تسؤؤّمم  العصؤؤمة الموهو ؤؤة  والخنصؤؤة لّّؤؤا يلؤؤو   ّن مط ؤؤع األمؤؤر مظهؤؤر 
يفعل ما يااء  وهعا الملا  مخؤتّ   الؤّعات األقؤدس ولؤيس ل يؤرل ّصؤيب مؤن هؤعا الكمؤا  الؤّعاتّي  

عّه  هو عين الحليلؤة ومطؤابف  يعّي لّما تحّللت العصمة الّعاتّية ل مظاهر الكّ ّية ف ّل ما يصدر
حت ظّل الّاريعة الّسا لة  و ّل ما يلولون هو قو  الحؤّف  و ؤّل مؤا يعم ؤون ل واقع  فهلنء ليسوا ت

فهو العمل الّصحيح  وليس ألّ  ملمن حّف انعترا   وفي هؤعا الملؤا  يجؤب الّتسؤ ي  المحؤ   
ألّن مظهر الّظهور قا    الح مة ال ال ة  وقد تعجو العلو  عن لدرال الح مؤة الخفّيؤة فؤي  عؤ  

ما يلولا مظهر الّظهور الكّ ّي ومؤا يعم ؤا هؤو محؤ  الح مؤة ومطؤابف ل واقؤع   األمور  لهعا ف لّ 
عا لؤؤ  يهتؤؤدض  عؤؤ  الّّفؤؤوس للؤؤم األسؤؤرار الخفّيؤؤة لح ؤؤ  مؤؤن األح ؤؤا   و عمؤؤل مؤؤن األعمؤؤا  فؤؤن  وام
يجوو لها انعترا   حيث  ّن المظهؤر الكّ ؤّي مظهؤر يفعؤل مؤا ياؤاء  ف ثيؤرا  مؤا حؤدث  ن صؤدر 

مل عال  ثّ  اعتؤر  الّّؤاس ع يؤا لعجؤوه  عؤن لدرال ح متؤا  واسؤت ر وا  مر من اخ  عاقل  ا
 يؤؤؤن  ّن هؤؤؤعا الّاؤؤؤخ  الح ؤؤؤي  قؤؤؤا   و عمؤؤؤل مثؤؤؤل هؤؤؤعا  لّن هؤؤؤعا انعتؤؤؤرا  صؤؤؤادر عؤؤؤن جهؤؤؤل 
هلنء   ّما ح مة الح ي  فهي ملّدسة عن الخطأ ومّّوهة عّا  و علل الّطبيب الحؤاعق فؤي عؤن  

ل مري  حؤّف انعتؤرا   و ؤّل مؤا يصؤفا لؤا الّطبيؤب وياؤير المري  فإّّا يفعل ما يااء  وليس 
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 ؤؤا فهؤؤو الّصؤؤحيح  فيّ  ؤؤي ل كؤؤّل  ن يعؤؤّدول مظهؤؤر يفعؤؤل مؤؤا ياؤؤاء ويح ؤؤ  مؤؤا يريؤؤد  ون بؤؤّد  ّن ر   
الّطبيب في عن  المري  ي ون مخالفا  آلراء اآلخرين  فهل يجؤوو لعا  انعتؤرا  مؤن ّفؤوس لؤ  

جؤراء  ؤّل تدرس الّطّب وليس لهؤا درايؤة  الح  مؤة؟ ن وي  فيجؤب ع ؤم الكؤّل الخضؤوي والّتسؤ ي  وام
ما يلولا الّطبيب الحاعق  فالّطبيب الحاعق لا  ن يفعل ما يااء ولؤيس ل مؤري  ّصؤيب مؤن هؤعا 
الملا   ون بّد مؤن ثبؤوت حؤعق الّطبيؤب  وحيؤث ثبؤت حؤعق الّطبيؤب ف ؤا  ن يفعؤل مؤا ياؤاء   ؤعلل 

الفّون الحر ّية ف ا  ن يفعل ما يااء فؤي  ؤّل مؤا يلولؤا ويؤأمر  ؤا  قا د الجّود من حيث  ّّا تفّرد  
ورّ ان الّسفيّة من حيث  ّن الكّل يلّر بإلماما فّن المنحة ف ا  ن يفعل ما يااء فؤي  ؤّل مؤا يلولؤا 

 ويأمر  ا.
 

وحيؤؤث  ّن المرّ ؤؤؤي الحليلؤؤّي هؤؤؤو اؤؤخ   امؤؤؤل ف ؤؤا  ن يفعؤؤؤل مؤؤا ياؤؤؤاء فؤؤي  ؤؤؤّل مؤؤا يلولؤؤؤا  
ة  ّن الملصؤود مؤن يفعؤل مؤا ياؤاء  ّّؤا قؤد يصؤدر مظهؤر الّظهؤور  مؤرا   و يجؤر  ويأمر  والخنص

ح ما   و عمن  يعجؤو الملمّؤون عؤن لدرال ح مؤة علؤل  فؤن يجؤوو  ن يخطؤر انعتؤرا  بخؤاطر 
 حد ويلو  لماعا  مر   عا ولضَ   جر   عا؟  ّما سا ر الّّفؤوس اّلؤعين اسؤتظّ وا  ظؤّل المظهؤر الكّ ؤّي  

  اريعة ي ون يجوو له  الّتجاوو قيد اعرة عن الّاريعة  ويجؤب  ن يطّ لؤوا جميؤع فه  تحت ح 
عا تجؤاوووا عّهؤا  ؤاّوا مسؤلولين لؤد  ي وملاخؤعين  ولؤيس  األعما  واألفعا  ع م اؤريعة ي  وام
لهلنء قس  ون ّصؤيب مؤن ح ؤ  يفعؤل مؤا ياؤاء  لبتّؤة  ألّن هؤعا الملؤا  مخؤتّ   ؤالمظهر الكّ ؤّي  

ن  حضرة المسيح روحؤي لؤا الفؤداء  ؤان مظهؤر يفعؤل مؤا ياؤاء ولؤ  ي ؤن ل حؤوارّيين ّصؤيب مؤن مث
رادتا والّسن .  هعا الملا   ألّّه   اّوا في ظّل حضرة المسيح فيجب  ّن يتجاوووا عن  مرل وام

     
 


