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 سًسِ إبشإَم  

 اللٍَّٔ الشَّحِمَهِ الشَّحٕٔمِبِسِمِ •
الش  كٔتَبةْ أَوزَلْىٍَُ إِلَِٕكَ لٔتُخْشِجَ الىَّبسَ مٔهَ الظُّلُمَبتٔ إِلىََ  •

 (1)صٔشَاطٔ الْعَزِٔزِ الحَِمٕٔذٔ  الىًُّسِ بِإِرْنِ سَبُِِّمِ إِلََ
اللٍَّٔ الَّزٔى لٍَُ مَب فَِ السٖمَبيَاتٔ يَ مَب فَِ الْأَسِضِ  يَ ئَِىٌ   •

 (2)لِّلْكَبفٔشِٔهَ مٔهْ عَزَاةٍ شَذٔٔذٕ
الَّزٔٔهَ َٔسِتَحٔبًٗنَ الْحًَََِٕ الذٗوَْٕب عَلََ الَْخٔشَِِ يَ َٔصُذٗينَ عَه •

 (3)بَعٕٔذٕسَبٌِِٕ اللٍَّٔ يَ َٔبِغًُوََُب عًَٔجّب  أُيِلَئكَ فَِ ضَلَبلِ  
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 4آٍٔ سًسِ إبشإَم 

وَ مَا أَسِسَلْنَا مِنْ سَسُولٍ إِالَّ بِلِسَااِِ  •
قَوِمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُاِْ ََيُِِا ا لللَّاهُ مَانْ     
يَشَاءُ وَ يَهِاذِ  مَانْ يَشَااءُ وَ َُاوَ     

  ﴾4﴿للْعَزِيزُ للْحَكِيُْ 
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 4آٍٔ سًسِ إبشإَم 

يَ مَب أَسِسَلْىَب مٔهْ سَسًُلٍ إِلَّ بِلٔسَبنِ •
لِيُبَيِّنَ لَهُِْ ََيُِِا ا لللَّاهُ مَانْ    قًَِمٔىٍٔ  

يَشَاءُ وَ يَهِاذِ  مَانْ يَشَااءُ وَ َُاوَ     
  ﴾4﴿للْعَزِيزُ للْحَكِيُْ 
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 4آٍٔ سًسِ إبشإَم 

 (192)الْعَبلَمٕٔهَ   يَ إِوٍَُّ لَتَىزٌُِٔ سَةٓ•
 (193)وَزَلَ بٍِٔ الشُّيحُ الْأَمٕٔهُ•
قَلْبِىىىىكَ لٔتَكُىىىىًنَ مٔىىىىهَ    عَلىىىىََ•

 (194)الْمُىزٔسِٔهَ
 (195)مٗبِٕهٍ    بِلٔسَبنٍ عَشَبَِ•

 سًسٌ شعشاء
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 4آٍٔ سًسِ إبشإَم 

وَ لَقَذِ نَعِلَُْ أَنَّهُاِْ يَقُولُاوَِ إِنَّاَاا    •
يُعَلِّاُااهُ بَشَااشِّ  لِّسَاااُِ للَّاازِ     

ََىبرَا  يُلْحِذُوَِ إِلَيِهِ أَعِجَاِاٌّ  وَ  
 (نح  103)ِّمٗبِٕه    لٔسَبن  عَشَبَِ
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 4آٍٔ سًسِ إبشإَم 
للحادية عششة تعذلد للاؤلف َشوعا شارة مان أقاولل و   للاسألة •

 آسلء أبي حنيفة َي للفقه
: للزماش »   قُشْآناً عَشَبِيًّا غَيِشَ رِ  عِاوَ ٍ   و قال لهلل عز و ج   َص •

وَ لَقَاذِ    َوصف للقشآِ بالعشبية و للفصاحة و للبيااِ و قاال  « 28
للَّازِ  يُلْحِاذُوَِ إِلَيِاهِ      نَعِلَُْ أَنَّهُِْ يَقُولُوَِ إِنَّاا يُعَلِّاُهُ بَشَاشِّ لِسااُِ  

وَ ماا    و قاال « 103: للنحا  »   أَعِجَاِي  وَ َزل لِساِِّ عَشَبِي  مُبِينِّ
  و قال« 4: إبشلَيْ»   إِلَّا بِلِساِِ قَوِمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُِْ  سَسُولٍ  أَسِسَلْنا مِنْ

َوصاف  « 3: للزخاش  »   إِنَّا جَعَلْناهُ قُشْآناً عَشَبِيًّا لَعَلَّكُِْ تَعِقِلُاوَِ 
كتابه بالفصاحة و أخبش عن كالمه بالبياِ و أنه عشبي َصاي  ال  

 .يشوبه غيش للعشبية من لساِ

      120      المسبئٌ الصبغبوّٕ 
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 4آٍٔ سًسِ إبشإَم 
للنعااِ أِ من غيش للعشبية عن معاني للقشآِ بالفاسساية و  َزعْ •

للنبطية أو للزنجية و أشباه َزه لأللسن للاخالفة للعشبية َقذ تاال  
و جاء به علٌّ ما أنزله لهلل عز و جا  سدل علاٌّ لهلل   « 4»  للقشآِ

 . بغيش لستياب و مكابشة لكاَة للعقول و لألدياِ

•  
؛ 37: 1؛ للابسااو  130: 1؛ تحفااة للفقهاااء 47: 1للهذلياة  ( 4)•

 .247: 1ششح َت  للقذيش 

      120      المسبئٌ الصبغبوّٕ 
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 4آٍٔ سًسِ إبشإَم 

وَ مَا أَسِسَلْنَا مِنْ سَسُولٍ إِالَّ بِلِسَااِِ  •
ََيُِِا ا لللَّاهُ مَانْ    لُٕٔبَِّٕهَ لَُُمِ قَوِمِهِ 

يَشَاءُ وَ يَهِاذِ  مَانْ يَشَااءُ وَ َُاوَ     
  ﴾4﴿للْعَزِيزُ للْحَكِيُْ 
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 4آٍٔ سًسِ إبشإَم 

وَ مَا أَسِسَلْنَا مِنْ سَسُولٍ إِالَّ بِلِسَااِِ  •
فَُٕضٔىٌُّ اللَّىٍُ مَىهْ    قَوِمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُاِْ  

وَ َُاوَ  َٔشَبءُ يَ َُِٔىذْٔ مَىهْ َٔشَىبءُ    
  ﴾4﴿للْعَزِيزُ للْحَكِيُْ 
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 4آٍٔ سًسِ إبشإَم 
يَ قَبلَ الشَِّٕطَبنُ لَمٖب قُضَٔٓ الْأَمِشُ إِنَّ اللٍََّ يَعَذَكُمِ •

يَعِذَ الْحَقِّ يَ يَعَذِتُكُمِ فَأَخْلَفْتُكُمِ يَ مَب كَبنَ لٔٓ 
دَعَىًِتُكُمِ فَبسِىتَبَبِتُمِ   عَلَِٕكُمِ مٔهْ سُلْطَبنٍ إِلَّ أَنْ 

فَىََ تَلًُمُىًؤٓ يَ لًُمُىًا أَوْفُسَىكُمِ مَىب أَوَىب        لٔٓ
بِمُصِشِخٔكُمِ يَ مَب أَوْتُمِ بِمُصِشِخٖٔٓ إِوِّٓ كَفَشْتُ بِمَب 
أَشْشَكْتُمًُنِ مٔهْ قَبٌُِ إِنَّ الظَّىبلٔمٕٔهَ لَُُىمِ عَىزَاةْ    

  ﴾22ابشإَم  ﴿أَلٕٔمْ 
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 4آٍٔ سًسِ إبشإَم 

وَ مَا أَسِسَلْنَا مِنْ سَسُولٍ إِالَّ بِلِسَااِِ  •
قَوِمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُاِْ ََيُِِا ا لللَّاهُ مَانْ     

يَ َُىًَ  يَشَاءُ وَ يَهِاذِ  مَانْ يَشَااءُ    
  ﴾4﴿ الْعَزِٔزُ الْحَكٕٔمُ


