تفسي حقائق التفسي /السلمي )ت  412هـ( مصنف و مدقق مرحلة اول
ص ٱم ُد {)(2-1
ٱح ٌد { * } ٱلُ ٱل َ
} قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
ٱحد { ]الةية.[1 :
قوله تعال } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
سعت منصور بن عبد ا ةيقول :سعت أب القاسم البزاز ةيقول :قال ابن عطاء :قل ف
غي هذا الوضع ف القرآن أى :أظهر ما بينا لك وأوحينا إليك بتأليف الروف الت
قرأنها عليك ليهتدى با أهل الداةية والاء تنبيه عن معن ثبت والواو إشارة إل ما
ةيدرةيك حقائق نعوته ،وصفاته بلواس ،والحد التفرد الذى ل نظي له والتوحيد هو
القرار بلحدةية والوحدانية وهو النفراد.
قال الواسطى رحه ا ف قوله } :قُ ْل ُه ٱو { قال " :حرف " ليست " هو " بسم،
ول وصف ،ولكنه كتابة عن الذات وإشارة إل الذات ،علم الق من ةيلحد ف الساء
والصفات وةيفرقون بي الصفة والوصوف فقال " :هو " ل ةيكون فرقا بي هوةيته ،و "
هو " إذ ل ةيكن فرقا بي هوةيته ،و " هو " ل ةيكن فرقا بي أسائه وصفاته.
قال أبو سعيد الراز :إن ا أول ما دعا عباده دعاهم إل كلمة واحدة فمن فهمها
ٱحد { فتم به الراد للخواص ث زاد بيان للخلق
فهم ما ورائها وهو قوله } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
د
ٱحد { فمن فهم معن ا استغن به عن
فقال } :ٱلْ ةيٱل ْد ٱوٱلْ ةيُولٱ ْد * ٱوٱلْ ةيٱ ُك ْن لَهُ ُك ُفوا أ ٱ
غيه.
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وقال ابن عطاءُ } :ه ٱو {  ،هو ول ةيقدر أحدا أن يب عن هوةيته إل هو ل عبارة
لحد عنه ،حقيقة الله عن نفسه فيخب عن نفسه بقيقة حقه ،والغيار يبونه عنه
على حد الذن فيه ،والمر فأخب عن نفسه بنه هو ا أشار من نفسه إل نفسه إذ
ل ةيستحق أحد أن ةيشي إليه سواه فمن أشار إليه فإنا أشار إل إشارته إل نفسه فمن
تقق إشارته إل بشارته بلتعظيم والرمة ،كانت إشارته صحيحة على حد الصواب
ومن وقعت إشارته على حد الدعوة بطلت إشارته وبعدت عن معادن القيقة.
قيل للحسي :أهو هو قال :بل هو وراء كل هو ،وهو عبارة عن ملك ما ل ةيثبت له
شىء دونه.
سعت منصور بن عبد ا ةيقول :سعت أب القاسم ةيقول :قال ابن عطاء ف قوله:
ٱحد { هو النفرد بجياد الفقودات والتوحد بظهار الفيات.
} قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
قال السي :الحد الكائن عند كل منعوت ،وإليه ةيصي كل مربوب ةيطمس من
ساكنه ،وةيطرح من توله أن أشهدك إيه فإنك وإن غيَبك عنه رعاك.
وقال السي :توحيد الئمة توحيد رضى به لم فأما الذى ةيستحقه الق فل لن
القائل عنكم سواكم ،والغي عنكم غيكم فسقطتم أنتم ،وبقى من ل ةيزل كما ل ةيزل.
قال بعضهم :توحدت و َحد ،ول سبيل إل ذلك إل أن ةيوحد الق له.
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قال فارس :أحد ف وحدانيته ،واحد ف أحدةيته ليس يس بلغي كيف ،ول حس ،ول
غي منه الكائن كل منعوت ،وإليه ةيصي كل مربوب.
قال السي :خلق ا اللق على علمه ،وأظهر الشياء فيهم بقدرته ،ودعاهم إل
توحيده ووحدانيته ف العرفة الصلية بلسان الطبائع فقال } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
ٱحد*ٱلُ
ص ٱم ُد* ٱلْ ةيٱلد ْد ٱوٱلْ ةيُولٱ ْد * ول ةيكن له كفوا أحد {.
ٱل َ
قال القاسم :قوله } :ٱلُ { تعرفهم أن له الساء السن فكل مربوط منه بصفة
ٱحد { ل تقتصر على اسه بل عدك بم إل
واسم .وقال ف قوله } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
أسامى أخر ،وأخب بنطاط رتبتهم فقال } :ٱلْ ةيٱلد ْد ٱوٱلْ ةيُولٱ ْد { أن كان يطر بقلوب
العارفي شبهة حت أخب بذه الصفة ،ولكن ا تعال علم ما ف سرائر العوام من
الواطر الفاسدة فأزالا عنهم بقوله } :ٱلْ ةيٱلد ْد ٱوٱلْ ةيُولٱ ْد { فأهل القائق عرفوا ا
وواجههم به من اسه ا.
ٱحد {  } ،قُ ْل ُه ٱو { :جواب لن زعم
قال الواسطى رحه ا ف قوله } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
أن معه إلا ،لن نفى الغيب حيث ةيستحيل الغيب غيب ،فرق بي جواب توهم
السرائر ،وجواب توثب العقول.
وقال السي :الوحد ف معناه ،والكامل ف ذاته هو الةيدى ف دوام الوقات الكائن
عنه كل منعوت.
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ٱحد { إشارة منه إليه ،حي قال الكفار :انسب لنا
وقال ابن عطاء } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
ربك.
ص ٱم ُد { الستغن عن كل أحد.
قال أبو بكر بن عبدوس } :ٱل َ
ص ٱم ُد { الذى ل ةيتبي عليه أثر فيما أظهره.
قال ابن عطاء } :ٱل َ
ص ٱم ُد { الذى ل ةيعط خلقه من معرفته إل السم ،والصفة.
وقال جعفر } :ٱل َ
قال النيد رحه ا :الصمد؟ الذى ل جيعل لعدائه سبيل إل معرفته.
وسئل بعضهم ما الصمد؟ فقال :إن ما ةيتسع له اللسان أو ةيشي إليه البيان من تعظيم
أو تفرةيد أو توحيد أو ترةيد فهو مطول ،والقيقة وراء ذلك ل تبط به العلوم ول
ةيشرق عليه أحد لن الصمد به متنعة عن جيع ذلك.
ص ٱم ُد { الذى ل تدرك حقيقة نعوته ،ول صفاته.
وقيل } :ٱل َ
قال الواسطى رحه ا :امتنع الق بصمدةيته عن وقوف العقول عليه ،وإشارتا إليه،
ص ٱم ُد { هو قطع التوهم ف
ول ةيعرف إل بلطاف أسدى با الرواح ،وقال } :ٱل َ
العبارة وخفى اللاظ ف الشارة ل جيرى عليه جرين ما أجرى علينا ما ذكرها.
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ص ٱم ُد { التعال عن الكون والفساد.
وقال ابن عطاء } :ٱل َ
ص ٱم ُد { خس حروف اللف دليل على أحدةيته ،واللم دليل على
وقال جعفر } :ٱل َ
ألوهيته ،وها مدعمان ل ةيظهران على اللسان ،وةيظهران ف الكتابة فدل ذلك على أن
أحدةيته ،وألوهيته خفية ل تدرك بلواس ،ول تقاس بلناس فخفاؤه ف اللفظ دليل
على أن العقول ل تدركه ،ول تيط به علما وإظهاره ف الكتابة دليل على أنه ةيظهر
على قلوب العارفي وةيبدو لعي البي ف دار السلم والعاد لنه صادق فيما وعد
فعله صدق وكلمه صدق ،ودعا عباده إل الصدق ،واليم :دليل على ملكه فهو اللك
على القيقة ،والدال :علمة دوامه ف أبدةيته وأزليته وإن كان ل أزل ،ول أبد لنما
ألفاظ ترى على العوام عبارة ،وقيل :الصمد السيد الذى ل ةيتناهى سؤدده.
قال الواسطى :الصمد الذى ل ةيستحرق ،ول ةيستغرق ول ةيفتض عليه القواطع
والعلل.
سعت منصور بن عبد ا ةيقول :سعت أب القاسم ةيقول :قال أبن عطاء } :قُ ْل ُه ٱو
ص ٱم ُد { ظهر لك منه العرفة } ،ٱلْ ةيٱلد ْد
ٱحد { ظهر لك منه التوحيد } ،ٱلُ ٱل َ
ٱلُ أ ٱ
{  ،ظهر لك منه الميان } ،ٱوٱلْ ةيُولٱ ْد { ظهر لك منه السلم } ،ٱوٱلْ ةيٱ ُك ْن لَهُ ُك ُفوا
ٱحد { ظهر لك منه اليقي.
أٱ
وقال النيد رحه ا :الصمد الذى ل تدركه حقيقة نعوته وصفاته كما قال:
} ٱولٱ ُِييطُو ٱن بِ ِه ِعلْماً{
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]طه.[110 :
فجل
قال بعضهم } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
ٱحد { على سبيل أنه معبود بلرسم ،وهو وراء الرسم ّ
عن أن ةيشار اليه بذكر التأله.
د
وقال بعضهم } :ٱل َ
ص ٱم ُد { الصمود إليه ف الوائج ،والذى } ٱلْ ةيٱل ْد ٱوٱلْ ةيُولٱ ْد * ٱوٱلْ
ٱحد { الذى ل نظي له ف ذات ،ول فعل.
ةيٱ ُك ْن لَهُ ُك ُفوا أ ٱ
سعت أب بكر الرازى ةيقول :سعت أب على الروذبرى ةيقول :وجدن أنواع الشرك على
ثانية أنواع :التنقص ،التقلب ،والكثرة ،والعدد ،والعلة ،والعلول ،والشكال ،والضداد
ٱحد { ونفى
فنفى عز وجل عن صفته نوع الكثرة ،والعدد بقوله } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
ص ٱم ُد { ونفى العلل والعلول بقوله } :ٱلْ ةيٱلد ْد ٱوٱلْ ةيُولٱ ْد
التقلب والتنقص بقوله } :ٱلُ ٱل َ
ٱحد {.
{ ونفى الشكال والضداد بقوله } :ٱوٱلْ ةيٱ ُك ْن لَهُ ُك ُفوا أ ٱ
وةيقال سى سورة الخلص لنه أخلص فيها معان التوحيد.
وقيل :الحد للعامة ،والواحد للفضل.
ص ٱم ُد { الذى ل ةيستغن عنه ف شىء من الشياء.
وقيل } :ٱل َ
ص ٱم ُد { الذى آةيست العقول من الطلع عليه.
وقيل } :ٱل َ
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ص ٱم ُد { الول بل ابتداء والخر بل انتهاء.
وقال السي بن الفضل } :ٱل َ
وقال بعضهم :الصمدةية القطع بليس عن الطالعة والوقوف على شىء من لطائف
ص ٱم ُد { الذى ل ةيؤثر فيه شىء.
الصفات ،وقيل } :ٱل َ
ص ٱم ُد { الذى ل ةيتغي بظهار الكون لن الدث ل يدث ل صفة ل
وقيل } :ٱل َ
تكن.
} ٱلْ يٱلِ ْد ٱوٱلْ يُولٱ ْد {)(3

قال ابن على } :ٱلْ ةيٱلد ْد { دليل على الفردانية } ،ٱوٱلْ ةيُولٱ ْد { دليل على الربوبية.
جل ربنا أن تدركه الوهام ،والعقول والعلوم بل هو كما وصف نفسه
وقال جعفرّ :
والكيفية عن وصفه غي معقولة سبحانه أن تصل الفهوم والعقول إل كيفيته
ك إِلَ ٱو ْج ٱههُ{
} ُكل ٱش ْي ٍء ٱهالِ ٌ
]القصص ،[88 :وله البقاء والسرمدةية ،والبدةية ،والوحدانية ،والشيئة والقدرة عز
وجل تبارك وتعال.
ٱحد {
وقال الواسطى :نفى القائق ،والحاطة ث أكده بقوله } :ٱوٱلْ ةيٱ ُك ْن لَهُ ُك ُفوا أ ٱ
فل ةيشار إل ما ل كقوله بوجه كيف ةيطلق اللسان با ل كقوله ،ول مثل له إل
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إثبات دون الباةينةوكيفية الصفات.
تنزل اللق بوادى العلم ةيبشر ما تو َحد به منه ف القدم ف تيه
وقال عمرو الكىّ :
العمى فيما أخفاه وعدوه عن العداء ف صحبة الول بعلمه ،وذلك قوله } :ٱلْ ةيٱلد ْد
ٱحد {.
ٱوٱلْ ةيُولٱ ْد * ٱوٱلْ ةيٱ ُك ْن لَهُ ُك ُفوا أ ٱ
سعت منصور بن عبد ا ةيقول :سعت أب القاسم السكندران ةيقول :سعت أب
جعفر اللطى يكى عن على بن موسى عن أبيه عن جعفر بن ممد رضى ا عنهم
ٱحد {.
ف قوله } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
قال معناه :أظهر ما ترةيده النفس بتأليف الروف فإن القائق مصونة على أن ةيبلغها،
وهم أوفهم وإظهار ذلك بلروف ليهتدى با من ألقى السمع ،وهو إشارة إل غائب
وإنا هو تنبيه على معن ثبت والواو إشارة إل الغائب عن الواس ،والحد الفرد
أحد { أى معبود يله اللئق إليه فيعجزوا عن
الذى ل نظي له فمعن قوله } :ٱ
ص ٱم ُد { التعال عن
إدراكه فإنه بلوهيته متعال عن الدراك بلعقول والواس ،و } ٱل َ
ص ٱم ُد { الذى ل ةيوصف بلتغاةير ،وسورة الخلص خس
الكون والفساد ،و } ٱل َ
ٱحد { دللة على الفردانية } ٱلُ ٱل َ
ص ٱم ُد { دللة على العز و } ٱلْ
كلمات } :ٱلُ أ ٱ
د
ٱحد { معرفة أن
ةيٱل ْد { معرفة الربوبية } ٱوٱلْ ةيُولٱ ْد { معرفة التنزةيه } ٱوٱلْ ةيٱ ُك ْن لَهُ ُك ُفوا أ ٱ
س ٱك ِمثْلِ ِه ٱش ْيءٌ{
}لٱْي ٱ
]الشورى [11 :وهذه بجعها تدلك على النقطاع إليه ،والتبئ ما سواه.
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