* تفسي تفسي ابن عرب /ابن عرب مصنف و مدقق
ٱح ٌد {)(1
} قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ

} قل هو ا أحد { قل ،أمر من عي المع وارد على مظهر التفصيل هو عبارة عن
القيقة الحدية الصرفة أي :الذات من حيث هي بل اعتبار صفة ل يعرفها إل هو،
وا بدل منه وهو اسم الذات مع جيع الصفات دال بلبدال على أن صفاته تعال
ليست بزائدة على ذاته بل هي عي الذات ل فرق إل بلعتبار العقلي ولذا سيت
سورة )الخلص( لن الخلص تيحيص القيقة الحدية عن شائبة الكثرة ،كما قال
أمي المؤمني عليه السلم " :كمال الخلص له نفي الصفات عنه "  ،لشهادة كل
صفة أنا غي الوصوف وشهادة كل موصوف أنه غي الصفة ،وإيه عن من قال:
صفاته تعال ل هو ول غيه ،أي :ل هو بعتبار العقل ول غيه بسب القيقة.
وأحد :خب البتدأ ،والفرق بي الحد والواحد أن الحد هو الذات وحدها بل اعتبار
كثرة فيها أي :القيقة ال ةضة الت هي منبع العي الكافوري بل العي الكافوري نفسه
وهو الوجود من حيث هو وجود بل قيد عموم وخصوص وشرط عروض ول عروض،
والواحد هو الذات مع اعتبار كثرة الصفات وهي ال ةضرة السائية لكون السم هو
الذات مع الصفة فعب عن القيقة ال ةضة الغي العلومة إل له بـ " هو "  ،وأبدل عنها
الذات مع جيع الصفات دللة على أنا عي الذات وحدها ف القيقة وأخب عنها
ليدل على أن الكثرة العتبارية ليست بشيء ف القيقة وما أبطلت أحديته
بلحدية ّ
وما أثرت ف وحدته ،بل ال ةضرة الواحدية هي بعينها ال ةضرة الحدية بسب القيقة
كتوهم القطرات ف البيحر مثلً
د
ٱح ٌد {)(4-2
} ٱلُ ٱل َ
ص ٱم ُد { * } ٱلْ يٱل ْد ٱوٱلْ يُولٱ ْد { * } ٱوٱلْ يٱ ُك ْن لَهُ ُك ُفواً أ ٱ

} ا الصمد { أي :الذات ف ال ةضرة الواحدية بسب اعتبار الساء هو السند
الطلق لكل الشياء لفتقار كل مكن إليهوكونه به فهو الغن الطلق التاج إليه كل
شيء كما قال:
ن ٱوأٱنتُ ُم ٱلْ ُف ٱق ٱرآءُ{
} ٱوٱلُ ٱلْغٱد ُ

]ممد ،الية .[38:ولا كان كل ما سواه موجوداً بوجوده ليس بشيء ف نفسه لن
المكان اللزم للماهية ل يقت ةضي الوجود فل يانسه ول ياثله شيء ف الوجود.
} ل يلد { إذ معلولته ليست موجودة معه بل به فهي به هي وبنفسها ليست شيئاً }
ول يولد { لصمديته الطلقة ،فلم يكن متاجاً ف الوجود إل شيء ولا كانت هويته
الحدية غي قابلة للكثرة والنقسام ول يكن مقارنة الوحدة الذاتية لغيها إذ ما عدا
الوجود الطلق ليس إل العدم الف ض فل يكافئه أحد } .ول يكن له كفواً أحد { إذ
ل يكافء العدم الصرف الوجود الف ض ،ولذا سيت سورة الساس ،إذ أساس الدين
على التوحيد بل أساس الوجود .وعن أنس عن النب صلى ا عليه وسلم أنه قال" :

أسست السماوات السبع والضرضون السبع على قل هو ا أحد " وهو معن
صمديته.

