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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (الثانياجلزء ) تتناوهلا اليت ة واآلياتيَّرِفْصارى الكُعقائد النَّ

 

 في الُمحاضرة السابقة تكلمنا عن:

 أساس مجيع العقائد ادلسيحية. الثالوث 

  اإلخالص :  {ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحدٌ مي نفى أي نوع من أنواع التعددية عن اهلل عز وجل يف قولو تعاىل: }القرآن الكر[ٔ] 

  كائن حقيقي لو شخصيتو اخلاصة بو ولو إرادة. هلل عز وجل وإمنا األقنوم اً صفات تليس الثالوثأقانيم 

 

طلب مين شرح عقيدة الثالوث فشرحت عقيدة الثالوث. وبدأت احلديث بنص من لقد استضافين اإلعالمي زلمود سعد يف برنامج "البيت بيتك", و ]
نْ َيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمقَ ِإْذ قَاَلِت اْلَمآلِئَكُة يَا َمْرمَيُ ِإنَّ الّلَو يُ َبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة مِّْنُو اْْسُُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ القرآن يقول: } { ]آل عمران رَِّبٌنَ َوِجيهاً يف الدُّ

كلم ة من و اْس و ادلس يح و" ف وافقين وأض ا : "ى و كلم ة اهلل وروح من و", فقل ت ل و: "ى ل إذا   :[, فسألتو: "أال يع ين ى  ا أن ادلس يح ى و كلم ة اهلل٘ٗ: 
 أن ليس لو كلمة و", فقال: قلت ألي شخص أنت ليس لك كلمة أال يغضب و", فأجابين: "ى ه تعترب إىانة", فسألتو: "إذاً ىل ميكنك أن تقول هلل

 [ٔ]["حاشا هلل" ...

 

 :َكِلَمٍة مِّْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ 

 :شرح العقيدة ادلسيحية من القرآن الكرمي مسألة. 

 :استخدام مفاىيم إسالمية لوىم الناس أن ى ه ىي ادلسيحية مسألة. 

 :احلق.ادلسيحي يعلم أن اإلسالم ىو دين اهلل  مسألة 

o .اإلسالم العظيم ىو أعلى وأرفع ما عرفو البشر ومقبول يف عقول اجلميع 

o ُُياول ال ُمنصِّر إىل االرتقاء واالرتفاع بادلسيحية وتغًنىا ليصل لدرجة اإلسالم.من أجل نشر ادلسيحية : 

 
                                                 

 .٘ٗص  - الميديا وتأثيرىا على اإليمان والعقيدة , احملاضرة الثالثة لؤلنبا بيشوي:آبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية بعنوان:  ٕٓٔٓيدة األرثوذكسية كتاب مؤمتر العق ٔ



 [2..... ] سلسلة زُلاضرات الرد على األنبا بيشوي

www.alta3b.wordpress.com  alta3b@yahoo.com 

 :ىدم استدالل األنبا بيشوي من بدايتو إلى نهايتو

  :[ك كلمة أال يغضب وىل إذا قلت ألي شخص أنت ليس ل]عبارة 

  :[فسألتو: "إذاً ىل ميكنك أن تقول هلل أن ليس لو كلمة و", فقال: "حاشا هلل" ...]مث صلد السؤال اآليت 

  اهللأن يوصل للناس معىن أن  بيشويفهل يُريد األنبا  !ُمتَّصف بأن لو كلمة و 

  ,لو كلمة وىك ا. اهللى ا واضح جداً من الكالم, شخص لو كلمة 

 

 د المسلمين:اعتقا

  اهللنعتقد اعتقاداً راسخاً بأن  ُمتَكلِّم 

  اهللقال  { :وََكلََّم الّلُو ُموَسى َتْكِليماً يف كتابو الكرمي}  : النساء[ٔٙٗ] 

  اهللولكننا ال نقول أن   هلليتكلم ب  "الكلمة", أو أن   ! كلمة واحدة 

  اهللبل أننا ال نستطيع أبداً أن ضلصر كلمات  

 اهلل قال { : َعُة َأْْبٍُر َا يِف اأْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة أَْقاَلٌم َواْلَبْحُر مَيُدُُّه ِمن بَ ْعِدِه َسب ْ ]لقمان :  {ِإنَّ اللََّو َعزِيٌز َحِكيمٌ  مَّا نَِفَدْت َكِلَماُت اللَّوِ َوَلْو أمنَّ
ٕٚ] 

 { :ًَنا ِبِْثِلِو َمَدداً  لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت رَبِّيُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً لَِّكِلَماِت َرِّبِّ وقال أيضا  [ٜٓٔ]الكهف :  {َوَلْو ِجئ ْ

 :[ىل إذا قلت ألي شخص أنت ليس لك كلمة أال يغضب و] وإذا كان األنبا بيشوي يقصد بعبارتو 

 أن ى ا الشخص ال يستطيع إنفاذ أمره إذا أمر بو 

  اهللى ا باطل يف حق  

 اهللال ق { : ُِل ِلَكِلَماتِِو َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليم  [٘ٔٔ]األنعام :  {َومَتَّْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدقاً َوَعْداًل الَّ ُمَبدِّ

  اهللقال { :َل ِلَكِلَماتِِو َوَلن َتََِد ِمن ُدونِِو ُمْلَتَحد  [ٕٚ]الكهف :  {اً َواْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمن ِكَتاِب َربَِّك اَل ُمَبدِّ

 اهلل قال { : َُا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئاً َأْن يَ ُقوَل َلُو ُكْن فَ َيُكون  [ٕٛ]يس :  {ِإمنَّ

  اهللقال { : َُا قَ ْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْدنَاُه َأن ن َُّقوَل َلُو ُكن فَ َيُكون  [ٓٗ]النحل :  {ِإمنَّ

  اهللقال { : ََا يَ ُقوُل َلُو ُكن فَ َيُكونُ فَِإَذا َقَضى أَْمراً ف  [ٛٙ]غافر :  {ِإمنَّ

  اهللقال { : َُا يَ ُقوُل َلُو ُكن فَ َيُكون  [ٖ٘]مرمي :  {َما َكاَن لِلَِّو َأن يَ تَِّخَ  ِمن َوَلٍد ُسْبَحانَُو ِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمنَّ
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 أىم مشكلتين عند المسيحيين:

 ُمقارنة اهلل باإلنسان. 

  َةيَّ ي األساليب البالغِ فْ ة ون َ يَّ فِ رْ احل. 

 

 ُمناقشة المعنى الصحيح لآلية وسياقها:

نْ َيا َواآلِخ َرِة َوِم َن اْلُمَق رَِّبٌَن ِبَكِلَم ٍة مِّْن ُو ِإْذ قَاَلِت اْلَمآلِئَكُة يَا َمْرمَيُ ِإنَّ اللّ َو يُ َبشِّ ُرِك } ُيَكلِّ ُم النَّ اَس يف وَ  (٘ٗ)اْْسُ ُو اْلَمِس يُح ِعيَس ى ابْ ُن َم ْرمَيَ َوِجيه اً يف ال دُّ
َُ َم ا َيَش ا ُ قَالَ ْت َربِّ َأىَّ َيُك وُن ِ  َولَ ٌد وَ َْ مَيَْسْس يِن َبَش ٌر قَ اَل  (ٙٗ)اْلَمْه ِد وََكْه اًل َوِم َن الصَّ احِلٌَِن  لُ  ُْ َ ا يَ ُق وُل لَ ُو ُك  ن  َك  َلِلِ  اللّ ُو َي ِإَذا َقَض ى أَْم راً فَِإمنَّ

َأِّنِّ َأْخلُ ُق َلُك م مِّ َن الطِّ  ٌِن   بِآيَ ٍة مِّ ن رَّبُِّك مْ َأِّنِّ قَ ْد ِجْئ ُتُكم  َوَرُس وال  ِإلَ ى بَنِ ي ِإْس َرائِيلَ  (ٛٗ)ْلِكتَ اَب َواحلِْْكَم َة َوالت َّ ْورَاَة َواإِلصِلي َل اَويُ َعلُِّم ُو  (ٚٗ)فَ َيُك وُن 
ْذِن اللّ وِ َكَهْيَئِة الطًَّْنِ َفأَنُفُخ ِفيِو فَ َيُك وُن طَ ًْناً  ْذِن اللّ وِ األْكَم َو واألَبْ  َرَص َوُأْحيِ  ي اْلَم ْوَتى  َوأُبْ رِئُ  بِ ِِ َوأُنَ بِّ ُئُكم ِبَ ا تَ ْأُكُلوَن َوَم ا تَ دَِّخُروَن يف بُ يُ وِتُكْم ِإنَّ يف  بِ ِِ
قاً لَِّم ا ب َ ٌْنَ يَ َديَّ ِم َن الت َّ ْورَاِة َوأِلُِح لَّ  (ٜٗ)َذلِ َك آليَ ًة لَُّك ْم ِإن ُكن ُتم مُّ ْؤِمِنٌَن  فَ ات َُّقواْ اللّ  َو  َوِجْئ ُتُكم بِآيَ ٍة مِّ ن رَّبُِّك مْ َلُك م بَ ْع َ  الَّ ِ ي ُح رَِّم َعلَ ْيُكْم َوُمَص دِّ

 ]آل عمران[ ({ٔ٘) َى َ ا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيمٌ  ِإنَّ الّلَو رَبِّي َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوهُ  (ٓ٘)َوَأِطيُعوِن 

 

  بولد يكون وجوده بكلمة { أي: يُ َبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة مِّْنوُ  للَّوَ ٱمٰيَْرمَيُ ِإنَّ  ْلَملَ ِٰئَكةُ ٱِإْذ قَاَلِت : }قال اهلل تعاىل]قال:  اهللرمحو  ابن كثيراإلمام احلافظ
قاً ِبَكِلَمٍة مَِّن لو: كن, فيكون, وى ا تفسًن قولو: } ول, أي: يقمن اهلل  [ٕ][{ كما ذكر اجلمهور على ما سبق بيانو.للَّوِ ٱُمَصدِّ

 اهلل قال  :{ ََما َيَشا ُ اَلْت َربِّ َأىَّ َيُكوُن ِ  َوَلٌد وََ ْ مَيَْسْسيِن َبَشٌر ق َُ ُل ُْ َا يَ ُقوُل َلُو ُكن فَ َيُكونُ  قَاَل َكَلِلِ  الّلوُ َي { ]آل ِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمنَّ
 [ٚٗعمران : 

  اهللآية صرُية تدل داللة قطعية على أن   المسيحخلق  " ُكنعن طريقة كلمة" 

  المسيحفكان  و  يكن قبلو 

  المسيحالكلمة   تصبح  

  المسيحولكن كان  .سللوقاً بواسطة الكلمة 

  َربِّ َأىَّ َيُك وُن ِ  } يعن ي ب لك جّل ثناؤه: قالت مري م   إذ قالت ذلا ال مالئكة: إن اهلل يبشرك بكل مة من و  :]: اهللرمحو  الطبريقال اإلمام
ف ي خ لقو من غًن بعل وال فحل, ومن غًن أن ي مسن  ي  تبتدئو أو  و أمن ِقَبل زوج أتزّوجو وبعل أنكحو ن ل ي ولد{: من أي وجو يكو َوَلدٌ 
, ف  يجعلو آي ة للن اس ىكلا يُ لَ اهلل من  ولدا  ل   م ن ري ر أن ي  مس  بش ر{ يعن ي: ََيُْلُق َما َيَشاءُ  للَّوُ ٱَكٰ ِلَك و فقال اهلل ذلا: } بشر
م ن النس اء وإن كان ت  اء, ويصنع ما يريد, ف يعطي الولد من شاء من غًن فح ل وم ن فح ل, وُي رم ذل ك م ن يش لَ ما يشا فِنو يُ وعربة, 

, إن  ما ى و أن ي أمر إذا أراد ش يئاً م ا أراد, ف  يقول ل و ك ن ف  يكون م ا ش اء م  ما يش اء, ألنو ال يتعّلر عل يو خ لَ ش ي  أراد خ  لقوذات بعل, 
 [ٖ][وكيف شاء.

                                                 
 .ٖٗص  -, دار طيبة بالرياض, اجلزء الثاِّن تفسير القرآن العظيمى (:  ٗٚٚأبو الفداء عماد الدين إْساعيل ابن كثًن )ت  ٕ
 .ٕٔٗ, ٕٓٗص  -, مؤسسة الرسالة ببًنوت, اجمللد السادس جامع البيان في تأويل القرآنى (:  ٖٓٔأبو جعفر زلمد بن جرير الطربي )ت  ٖ
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 وص   رح ىاىن   ا بقول   و: { أي: ىك   ا أْم   ُر اهلل عظ   يم, ال يعج  زه ش   يء. َك   َ ِلِك اللَّ   ُو ََيْلُ  ُق َم   ا َيَش   اءُ }]: اهللرمح  و  اب   ن كثي   رحل   افظ اإلم  ام ا
{ َُ ُل ُْ َ , وأكد ذلك بقولو: }لئال يبقى شبهة؛ بل نص ىاىنا على أنو يُلَ, { ولم يقل: "يفعل" كما في قصة زكرياَي ا ِإَذا َقَضى أَْم رًا فَِإمنَّ

{ ]القم ر : َوَما أَْمرُنَا ِإال َواِح َدٌة َكَلْم ٍح بِاْلَبَص رِ { أي: فال يتأخر شيًئا, بل يوجد عقيب األمر بال مهلة, كقولو تعاىل: }يَ ُقوُل َلُو ُكْن فَ َيُكونُ 
 [ٗ][[ أي: إمنا نأمر مرة واحدة ال مثنوية فيها, فيكون ذلك الشيء سريًعا كلمح بالبصر.ٓ٘

  منه ا أن و ق ال: ل ي  ى و م ا يقول و النص ار  أن و سلل و  ٌنِّ بَ  ففي ى ا الك الم وج وه ت ُ ]لنا ولو:  اهللوغفر  اهللرمحو  بن تيميةاشيخ اإلسالم .
 ٌنَّ . ومنها أنو ب َ يقتضي أنو كلمة من كلمات اهلل لي  ىو كالمو كلو كما يقولو النصار { وقولو بكلمة منو نكرة يف اإلثبات ِبَكِلَمٍة مِّْنوُ }
َ ا يَ ُق وُل لَ ُو ُك ن فَ َيُك ونُ ه بقولو بكلمة من و, وأن و سلل و  حي ث ق ال: }مراد {. كم ا ق ال يف اآلي ة َك َ ِلِك اللّ ُو ََيْلُ ُق َم ا َيَش اُء ِإَذا َقَض ى أَْم راً فَِإمنَّ

 وق ال تع اىل يف س ورة كه يعص: [ٜ٘]آل عم ران :  {ُك ونُ ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعن َد اللّ ِو َكَمثَ ِل آَدَم َخَلَق ُو ِم ن تُ  رَاٍب مِثَّ قَ اَل لَ ُو ُك ن فَ يَ } األخرى:
َ ا يَ ُق  وُل لَ ُو ُك ن فَ َيُك  ونُ  (ٖٗ)َذلِ َك ِعيَس ى ابْ ُن َم  ْرمَيَ قَ  ْوَل احْلَ قِّ الَّ ِ ي ِفي  ِو مَيْتَ  ُروَن }  َم ا َك اَن لِلَّ  ِو َأن يَ تَِّخ َ  ِم ن َولَ ٍد ُس  ْبَحانَُو ِإَذا َقَض ى أَْم راً فَِإمنَّ
 [٘][{ وى ا تفسًن كونو كلمة منو.ُكن فَ َيُكونُ ه ثالث آيات يف القرآن تبٌن أنو قال لو: }فه  ]مرمي[ ({ٖ٘)

 

 : )بالنسبة للعقيدة ادلسيحية(نريد اآلن أن نسأل سؤاال  في راية األىمية

  وحده و اآلبىل ميكننا أن نقول أن الكينونة يف الثالوث القدوس قاصرة على 

  وحده و االبنوالعقل قاصر على 

 وحده و الروح القدسحلياة قاصرة على وا 

 :ىل اآلب ىو ال ات اإلذلية و وىل ادلسيح ىو كلمة اهلل فقط و وىل الروح القدس ىو روح اهلل فقط و بمعنى 

  قاصراً , فينبغي أن نالحظ أنو طبقاً لتعاليم اآلباء, فإن الكينونة أو اجلوىر ليس ال يمكننا أن نقول ىكلاال, ] الجواب:األنبا بيشوي قال
والروح القدس لو  ,واالبن لو صفة العقل ,ألن اآلب لو صفة العقلعلى اآلب وحده )...( وك لك العقل ليس قاصراً على االبن وحده, 

ألن  ,, ألن ى  ه الص فة م ن ص فات اجل وىر اإلذل ي )...( وبالنس بة خلاص ية احلي اة فه ي ليس ت قاص رة عل ى ال روح الق دس وح دهصفة العقل
 [ٙ][, ألن احلياة ىي من صفات اجلوىر اإلذلي.والروح القدس لو صفة الحياة ,واالبن لو صفة الحياة ,لحياةاآلب لو صفة ا

 موجودة ولكنها, بلاتو قائم كشي  تُعتبر أن يُمكن ال, ما كائن يف الكامنة الصفات أو العارضة األشياء إن] :اإلسكندري كيرل  قال 
 إىل تنتمي ىي بل, هبا خاصة طبيعة متلك ال الواقع يف ولكنها, بنفسو قائم كشيء موجودة, الظاىر حسب فهي. لغيرىا انتسابها بسبب
 كانت إن ببساطة لنا يُظِهران ولكنهما, األقنوم مثل بلاتهما قائمين أمرين ليسا" المولود رير" و" المولود" فِن وىكلا. خرىأ طبيعة
 [ٚ][.(األقنوم لهلا) والدة عدم أم والدة ىناك

 
 

                                                 
 .ٗٗص  -, دار طيبة بالرياض, اجمللد الثاِّن تفسير القرآن العظيمى (:  ٗٚٚأبو الفداء إْساعيل بن كثًن )ت  ٗ
 .ٕٖ٘, ٕٖٗص  -, مجع وتقدمي وحتقيق: د. زلمد السيد اجلليند, مؤسسة علوم القرآن ببًنوت, اجلزء األول دقائَ التفسيرى (:  ٕٛٚتيمية )ت أبو العباس تقي الدين أمحد بن  ٘
 .ٗٔ, ٖٔص  -, إعداد اإلكلًنيكي الدكتور سامح حلمي مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية األرثوذكسيةاألنبا بيشوي:  ٙ
7

 .ٜٜ, ٜٛص  - ُمنقحة ثانية طبعة, ٕٚٔ آبائية نصوص, اآلبائية للدراسات األرثوذكسي ادلركز, ثاِّنال احلوار, األول اجلزء, الثالوث حول حوار: اإلسكندري كًنلس 
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 طبعة, ٕٚٔ آبائية نصوص, اآلبائية للدراسات األرثوذكسي ادلركز, ثاِّنال احلوار, األول اجلزء, الثالوث حول حوار: اإلسكندري كًنلس 
 أقصد, َوَلده اللي َموُلوده في اآلب اهلل صفات وجود عن الشريرة ادليول ذووِ  الناس ىؤالء سيقول ماذا إذن] .ٓٓٔص  - ُمنقحة ثانية
 ِبجرد ليس وذلك, الحقيقي واإللو والنور الحياة ىو أيضا   االبن وىكلا, الحقيقي واإللو والنور الحياة ىو فاآلب, الوحيد االبن
 [ٛ][.والتساوي بالطبيعة ولكن( البشر مثل) ادلشاركة

 

 بين التبشير والمسيحية:

 ادلسيحية احلقيقية ونعلى القنوات الفضائية ال يشرح ونعندما يتكلم 

 كالماً ُمستساغاً ألذن ادلستمع ادلسلم  ونفقط يقول نولكنه 

 ويقول لو إن ادلسيحية مجيلة ومفهومة ومعقولة نهناية احللقة من يشكرى يف ونحىت جيد 

 وضلن سعداء هب ا الشرح الرائع ونريد ادلزيد من احللقات وما إىل ذلك 

 .ولو علموا حقيقة ادلسيحية من األقوال اآلبائية دلا رضوا أبداً أن َيرج أحد الناس على شاشات التلفاز ليقول ى ا الكالم 

 

 :لصََّمدُ اللَُّو ا

 [ٕ]اإلخالص :  {اللَُّو الصََّمدُ : } اهللنعود مرة أخرى إىل سورة اإلخالص, وإىل قول 

 

 كتب اللغة العربية:

 اُل َأْصاَلِن: َأَحُدُُهَا اْلَقْصُد, َواآْلَخُر الصَّاَلبَُة يف الشَّْيِء. فَاأْلَوَّ ] :معجم مقايي  اللغة ُل: الصَّْمُد: اْلَقْصُد. يُ َقاُل: )َصَمَد( الصَّاُد َواْلِميُم َوالدَّ
لَّ ثَ َناُؤُه الصََّمُد ؛ أِلَنَُّو َيْصِمُد ِإلَْي ِو ِعبَ اُدُه بِال دَُّعاِء َصَمْدتُُو َصْمًدا. َوُفاَلٌن ُمَصمٌَّد, ِإَذا َكاَن َسيًِّدا يُ ْقَصُد ِإلَْيِو يف اأْلُُموِر. َوَصَمٌد أَْيًضا. َواللَُّو جَ 

 [ٜ][َوالطََّلِب.

 ُطاع الَِّ ي اَل يُ ْقضى ُدونَُو أَمر, َوِقيَل: الَِّ ي ُيْصَمُد ِإليو يف احلََْواِئجِ ] :سان العربل
 َأي يُ ْقَصُد )...( والصََّمد: الصََّمد, بِالتَّْحرِيِك: السَّيُِّد ادل

 [ٓٔ][غًنه. ِمْن ِصَفاتِِو تَ َعاىَل َوتَ َقدََّس ألَنو ُأْصِمَدْت ِإليو اأُلمور فَ َلْم يَ ْقِ  ِفيَها
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 .ٓٓٔص  - ُمنقحة ثانية طبعة, ٕٚٔ آبائية نصوص, اآلبائية للدراسات األرثوذكسي ادلركز, ثاِّنال احلوار, األول اجلزء, الثالوث حول حوار: اإلسكندري كًنلس 
9

 .ٖٓٔص  -, دار الفكر بدمشق, اجلزء الثالث معجم مقايي  اللغةى (:  ٜٖ٘رياء القزويين )ت أمحد فارس بن زك 
10

 .ٕٛ٘ص  -, دار صادر ببًنوت, اجلزء الثالث لسان العربى (:  ٔٔٚمجال الدين ابن منظور األنصاري )ت  
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 الصَّ  ْمُد( , ِبَف  ْتح َفُس  ُكون: )الَقْص  ُد( َص  َمَده َيْص  ِمُده َص  ْمداً, وَص  َمَد ِإلي  و, ِكاَلُُهَ  ا: َقَص  َده. وَص  َمَد ]: ت  اج الع  روس م  ن ج  واىر الق  اموس(
الصََّمُد: السَّيُِّد الَِّ ي قد انْتهى ُسوَدُده. قَاَل اأَلزىريُّ: َصْمَد اأَلْمِر, َأي َقَصد َقْصَدُه واعَتَمَده. )...( َوقيل: الصََّمُد: الَِّ ي اَل َيْطَعُم. َوقيل: 

اٍء َخْلِقِو. َوُىَو من الّرجال: الَِّ ي لَْيَس َفوَقو أَمَّا اهللُ تَ َعاىَل َفاَل هِنايَة ِلُسوَدِده, أَلن ُسوَدَده غًُن زَلُْدوٍد )و( قيل: الصََّمُد: )الدائُم( اْلَباِقي بعد فَ نَ 
 [ٔٔ][ا َدالٌّ على َوْحَدانِيَِّتِو.َوقيل: الصََّمد: الَِّ ي َصَمَد ِإليو ُكلُّ شْيٍء, َأي الَِّ ي َخَلق اأَلْشَياَء ُكلَّها, اَل َيْستَ ْغيِن َعنُو شيٌء, وُكلُّهَأَحٌد. 

 

 :علما  التفسيركتب 

  { يق  ول تع  اىل ذك  ره: ادلعب  ود ال   ي ال تص  لح العب  ادة إالَّ ل  و دُ اللّ  ُو الصَّ  مَ وقول  و: }]الص  مد:  اهلليف مع  ىن اس  م  اهللرمح  و  الطب  ريق  ال اإلم  ام
 [ٕٔ][الصمُد.

  اب  ن عب اسك الم   { يق ول: الس  يد ال  ي ق  د كم ل يف ُس  ؤَدِده, الصَّ  َمدُ ع  ن اب ن عب  اس, يف قول و: }]: رمح و اهلل الطب  رييف تفس  ًن اإلم ام
احلل  يم ال   ي ق  د كم ل يف حلم  و, والغ  يّن ال   ي ق  د كم  ل يف غن  اه, والش ريف ال   ي ق  د كُم  ل يف ش  رفو, والعظ  يم ال  ي ق  د عظُ  م يف عظمت  و, و 

واجلبَّار ال ي قد كمل يف جربوتو, والعا  ال ي قد كمل يف علمو, واحلكيم ال ي قد كمل يف حكمتو, وىو ال ي قد كمل يف أنواع الشر  
 [ٖٔ][والسُّؤَدد, وىو اهلل سبحانو ى ه صفتو, ال تنبغي إالَّ لو.

  والصََّمُد قال ابن األنباري ال خال  بٌن أىل اللغة أنو السيد ال ي ليس فوقو أحد ال ي يصمد إلي و الن اس ]رمحو اهلل:  وسياأللقال اإلمام
 [ٗٔ][يف حوائجهم وأمورىم.

 

 [٘ٔ]{ فيو عشرة تأويالتاللَُّو الّصَمدُ } في تفسير اإلمام الماوردي:

 :والضحاك وابن جبًن ةعكرم, قالو احلسن و أن الصمد ادلصمت ال ي ال جو  لو أحدىا 

 :قالو الشعيبأكل وال يشربىو ال ي ال ي الثاني , 

 :وقال احلسن: إنو الدائم ال ي   يزل وال يزالأنو الباقي ال ي ال يفىن, قالو قتادة الثالث , 

 :قالو زلمد بن كعبىو ال ي   يلد و  يولد الرابع , 

 : لو ابن عباس, قاال ي يصمد الناس إليو يف حوائجهمأنو  الُام 

 :قالو أبو وائل وسفياند انتهى سؤددهأنو السيد ال ي ق السادس , 

 :قالو مقاتلأنو الكامل ال ي ال عيب فيو السابع , 
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 .ٜٕٙ, ٜٕ٘, ٜٕٗص  -, دار اذلداية بالرياض, اجلزء الثامن وستاج العروس من جواىر القامى (:  ٕ٘ٓٔأبو الفي  زلمد بن عبد الرزا  احلسيين )ت  
 .ٜٛٙص  -, مؤسسة الرسالة ببًنوت, اجمللد الرابع والعشرون جامع البيان في تأويل القرآنى (:  ٖٓٔأبو جعفر زلمد بن جرير الطربي )ت  ٕٔ
 .ٕٜٙص  -ادلرجع السابق  ٖٔ
14

 .ٔٔ٘ص  -, دار الكتب العلمية ببًنوت, الطبعة األوىل, اجلزء اخلامس اني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعى (:  ٕٓٚٔشهاب الدين زلمود األلوسي )ت  
15

 .ٖٔٚص  -, دار الكتب العلمية ببًنوت, اجلزء السادس النَُّكت والُعيونى (:  ٓ٘ٗأبو احلسن علي بن زلمد ادلاوردي )ت  
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 :قالو السدي, وادلستغاث بو يف ادلصائبرغائبأنو ادلقصود إليو يف ال الثامن , 

 :قالو أبو ىريرة ,أنو ادلستغين عن كل أحد التاسع 

 :قالو احلسٌن بن فضيل, يشاء وُيكم ِبا يريد يفعل ما  يأنو ال العاشر 

 

 :قولين في راية األىمية

  قَ  اَل بَ ْع  ُ  اْلُعَلَم  اِء: الصَّ  َمُد ][  ٗٔيف تفس  ًن قول  و تع  اىل: }َوُى  َو يُْطعِ  ُم َواَل يُْطَع  ُم{ ]األنع  ام : رمح  و اهلل  المُت  ار الش  نقيطيق  ال اإلم  ام
َل ُس ْؤُدُدُه, َوَش َرُفُو, َوَعَظَمتُ ُو, َوِعْلُم ُو, َوِحْكَمتُ ُو, َوقَ اَل السَّيُِّد, الَِّ ي يُ ْلَجأُ ِإلَْيِو ِعْنَد الشََّدائِِد َواحلََْواِئِج, َوقَ اَل بَ ْعُض ُهْم: ُى َو السَّ يُِّد الَّ ِ ي َتَكاَم 

اَل بَ ْعُض ُهْم: ُى َو اْلبَ اِقي بَ ْع َد فَ نَ اِء َخْلِق ِو, ُد ُىَو الَِّ ي  َْ يَِلْد وَ َْ يُوَلْد وَ َْ َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد ؛ َوَعَلْيِو, َفَم ا بَ ْع َدُه تَ ْفِس ًٌن لَ ُو, َوقَ بَ ْعُضُهْم: الصَّمَ 
الطََّعاَم, َوُىَو زلَِلُّ الشَّاِىِد, َوشلَّْن قَ اَل هِبَ َ ا اْلَق ْوِل ابْ ُن َمْس ُعوٍد, َوابْ ُن َعبَّ اٍس, َوَس ِعيُد  َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: الصََّمُد ُىَو الَِّ ي اَل َجْوَ  َلُو, َواَل يَْأُكلُ 

َعِطيَُّة اْلَعْويفُّ, َوالضَّحَّاُك, َوالسُّدِّيُّ, َكَم ا نَ َقلَ ُو َربَاٍح, وَ  ْبُن اْلُمَسيَِّب, َورُلَاِىٌد, َوَعْبُد اللَِّو ْبُن بُ َرْيَدَة, َوِعْكرَِمُة, َوَسِعيُد ْبُن ُجبَ ًْنٍ, َوَعطَاُء ْبُن َأِّب 
ُرُُهَا. ُهُم اْبُن َكِثًٍن, َواْبُن َجرِيٍر َوَغي ْ  [ٙٔ][َعن ْ

  َم اِم َأمْحَ َد و ]رمحو اهلل:  تيمية ابنقال شيخ اإلسالم اْلُفَض ْيل بْ ِن ِعيَ اٍض َوَغًْنُِِهَ ا ِم ْن اأْلَئِمَّ ِة َوَعَلى َىِ ِه السُّوَرِة اْعِتَم اُد اأْلَئِمَّ ِة يف الت َّْوِحي ِد َكاإْلِ
َلُهْم َوبَ ْعَدُىْم. فَ نَ َفى َعْن نَ ْفِسِو اأْلُُصوَل َواْلُف ُروَع َوالنُّظَ رَاَء َوِى َي مِجَ اُع َم ا يُ ْنَس ُب إلَْي ِو الْ  ْل َمْخلُ وُ  ِم ْن اآْلَدِميِّ ٌَن َواْلبَ َه ائِِم َواْلَماَلِئَك ِة َواجْلِ نِّ بَ قَ ب ْ
ِسُبُو: إمَّا َأْصٌل َوِإمَّا فَ رٌْع َوِإمَّا َنِظًٌن أَْو اثْ َناِن ِمْن َذلِ َك َوالنََّباِت َوضَلِْو َذِلَك؛ فَِإنَُّو َما ِمْن َشْيٍء ِمْن اْلَمْخُلوقَاِت إالَّ َواَل بُدَّ َأْن َيُكوَن َلُو َشْيٌء يُ َنا

 [ٚٔ][اُل َواأْلَْشَباُه.نِّ َواْلبَ َهائِِم اَاِىٌر. َوأَمَّا اْلَماَلِئَكُة: فَِإن َُّهْم َوِإْن  َْ يَ تَ َواَلُدوا بِالت ََّناُسِل فَ َلُهْم اأْلَْمثَ أَْو َثاَلثٌَة. َوَىَ ا يف اآْلَدِميٌَِّن َواجلِْ 

 احلمد هلل ال ي بنعمتو تتم الصاحلات
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 .ٗٚٗص  -, دار الفكر ببًنوت, اجلزء األول أضوا  البيان في إيضاح القرآن بالقرآنى (:  ٖٜٖٔ)ت  زلمد األمٌن بن زلمد ادلختار الشنقيطي 
17

 .ٜٖٗ, ٖٛٗص  -, رلمع ادللك فهد بالسعودية, اجلزء الثاِّن مجموع الفتاو ى (:  ٕٛٚأبو العباس تقي الدين أمحد تيمية )ت  


