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 في معنى آية الكتاب األقدس

 
، فمؤؤا "إّنههم مههل الههال الّلههأت  لهه  يههمتي   ههاّل األ مههات"الّسؤؤلا ج ءؤؤاء فؤؤي الكتؤؤاب األقؤؤدس  

 معنى هذه اآلية؟
 

وهؤو  –الءوابج المقصود من هذه اآلية المباركة أّن أساس الفؤو  والفؤ ه هؤو عرفؤان    
ولؤؤو   –وهؤؤي فؤؤر   –ّلتؤؤي هؤؤي ثمؤؤّرة ا يمؤؤان وبعؤؤد معرفؤؤة   تكؤؤون األعمؤؤا  الّصؤؤالحة ا –أصؤؤ  

ذا احتءؤؤؤؤؤب فألؤؤؤؤؤيس لاعمؤؤؤؤؤا  الّصؤؤؤؤؤالحة ثمرهؤؤؤؤؤا التّؤؤؤؤؤاّ  العرفؤؤؤؤؤان  حتءؤؤؤؤؤب ا نسؤؤؤؤؤان عؤؤؤؤؤن الحؤؤؤؤؤ ّ  ، وا 
 المطألوب.

 
والمقصؤؤؤود مؤؤؤن هؤؤؤذه اآليؤؤؤة أّن الّنفؤؤؤوس المحتءبؤؤؤة عؤؤؤن الحؤؤؤّ  متسؤؤؤاوية مهمؤؤؤا كؤؤؤان عمألهؤؤؤا  

أّن األعمؤؤا  فؤؤر ، ومؤؤف ذلؤؤ  فؤؤ  بؤؤّد مؤؤن صؤؤالحاأ أ  طالحؤؤاأ، والمؤؤراد هؤؤو أّن عرفؤؤان الحؤؤّ  أصؤؤ  و 
وءؤؤود فؤؤرن بؤؤّن الّصؤؤالل والّطؤؤالل مؤؤن المحتءبؤؤّن، ألّن المحتءؤؤب الؤؤّذل حسؤؤنت أ  قؤؤ  وأعمالؤؤ  
 ئ  ألن يغفر   ل ، أّما المحتءب المذنب الّذل ساءت أ  ق  وأعمال  فمحؤرو  مؤن فضؤ    

 وموهبت  وذل  هو الفرن.
 

ة بؤدون معرفؤة     يكؤون إذاأ فالمقصود من اآلية المباركة هو أّن مءؤرد األعمؤا  ال ّرّ ؤ
 ّن أو الّد و  في مألكوت  .ة والفو  والف ه الّسرمدّّ سبب الّنءاة األبديّ 
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