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 بالغة التضمني عند الشيخ ابن ع

 (ه7347 -7431)
 

 د. منير محمد الّدحام 

 قسم اللغة العربية -كلية التربية 

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 مقدمةال

َمدددن  َ   ْايدددنا َ  َْ دددأن بدددان مدددن  دددر  َ َْيدددتباَر دددَت ويُنُغ َ  ََُ ََْيد َمدددُد إّن الحمدددد نَ َْحد
َ  ددهد  ند   إلددغ إ   سدياا   عمالنددا َ مددن َمددن يضدده   ددال هدداد  لددغ َ  يهدددَ ان  ددال مضدد  لددغ َ 

َ لددحابغ  َعهددل  لددغ  َ سددألغ لددهل ان عهيددغ  َ  ددهد  ّن محمددداو ع دددَ  َحدددَ    ددري  لددغ َ  انَ 
 َسهم تيهيماو كثيراو. 
  ما ب د: 

َثقها  ي  هم كتاب ان ت دالل َ   َ َقدد  د    ت د عهأم الهبة ال ربية من  هم المصاد  
َ هميتغ ال البة ؛  أ نأا  عما هم  ي خدمغ هذَ  ا األ اض  منذ القوَدم  رف هذا المأضأع  عهماْؤ

 الهبة. 
َ غ ة مني بالمشا كة بهذَ المييرة   يت  ن يكأن مأضدأع بحثدي د اسدة لدهدأد عدالم 

 يددرة مددن عهمدداا هددذا ال صددرَ َهددأ الشدديخ محمددد بددن لددال  ال ثيمددين  حمددغ ان ؛ إن لددغ  هددأد ك
َطي ددة  ددي عهددأم ال ربيددة َخايددتد عهددل كثيددر مددن الندداا ْاددراو لشددهرة هددذا ال ددالم  ددي عهددأم  خددر   

َ  هتدغ ب ندأان: َالاقدغ ؛ لدذل   ح  دت إبدرا  هدذا الداْد  عنددََ  َالتايدير َ  )بالغدة  كال قيدةَ 
َا ع اختيا  هذا المأضأع  ي اهتمام الشيخ  حمغ التضمين عند الشيخ ابن عثيمين(  َتتهخص د

َالاقدغَ  َالتايدير َ  ان ب هأم الهبدة ال ربيدة َ  قدد كدان بدا  او  يهداَ مثهمدا كدان بدا  او  دي ال قيددة َ 
 َغيرها. 
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َمناقشدتها َ إن لدم ي تمدد   ضالو عن ظهأ   خصدية الشديخ ال دا  ة  دي عدرس الميداا  
َ  اؤَ  دي هدذا الشد َلدغ اختيا اتدغ  َدقة ا ستن اط ؛  أن َ ك ادتدغ عهل مدرد النق  ب  عهل الاهم 

  ي تناَل مياا  ال هأم الشرعية. 
َ هددرا  َخاتمددةَ  َثالثددة م احددو َ  َتمهيددد َ   مددا ُخ ددة ال حددو  تتكددأن مددن مقدمددة َ 

 لمصاد  ال حو.  
َعهدددل  لدددغ  َ خدددر دعأاْدددا  ن الحمدددد ن  ب ال دددالمين َ َلدددهل ان عهدددل ْ يندددا محمدددد 

 َلح غ   م ين. 

 التمهيد

َ ثا    َالشيخ ابن عثيمينَ حياتغ 
هأ  بأ ع د انَ محمد بن لدال  بدن محمدد بدن سدهيمان بدن ع دد الدرحمن بدن عثمدانَ 

 (.7َ دَُّ الرابع عثمان  طهق عهيغ عثيمين  ا تهر بغَ َهأ من تميم )
َ  دي مديندة عنيدإة إحدد  مددن ه7431/ مضدان/41َلد الشيخ  حمغ ان ت دالل  دي: 

 القصيم.
 هة  مغ الشيخ ع دد الدرحمن بدن سدهيمان  تتهمذ عهل ب ض   راد عااهتغ  مثال  دَ من

َكاْدددت بدايدددة نلددد  عدددام ) عندددد مال متدددغ لشددديخغ ع دددد الدددرحمن بدددن ْالدددر ه( 7410 ل دامدددوَ 
َاغتنددام الأقددت َلددر غ  ددي القددرااة ه(7411اليدد د  )  َ بدد  إنن ْشددأتغ كاْددت  ددي التحصددي  

 َالمكأث ال أي   ي المكت ا .
َلل  ي ط      َ  الشيخ المراح  األ ه  ال هم مدن حاادغ القدر ن الكدريم عهدل َقد تدا

َحااددغ لهمتددأن المختصددرة عهددل  َد اسددتغ   ددَ ألمددغ الشدديخ ع ددد الددرحمن بددن سدهيمان  ل دامددوَ 
َقد اْتام مع هذين الشيخين ق    ن يَدندَامن ه(7434 يخغ محمد بن ع د ال إيإ الم أع )   َ

 (.4إلل  يخغ الي د  )
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 َ بر   يأخغ:
َلددد  ددي عنيددإة  ددي القصدديم عددام  الشدديخ ع ددد الددرحمن بددن - 7 ْالددر اليدد د  مددن ق يهددة تمدديمَ 
َعددغَ  لّددس تايدديراو  هدديالو سددماَ: )تييددير ه(7401) َ ر َكددان نا م ر ددة تامددة  ددي الاقددغَ  لددألغ   َ

ه( 7411الكريم الرحمن  ي تايير كالم المنان(َ تأ ي  ي مدينة عنيإة من بدالد القصديم عدام )
(4.) 

َلد سنة) الشيخ ع د ال إيإ بن ع د - 4 بمدينة الرياسَ  قدد بصدَر عدام ه( 7440ان بن با َ 
َ لددغ مَّلناددا   هيهددةَ َدَ َا عهيددغ الشدديخ ابددن عثيمددين الحددديو عندددما كددان مأالددالو ه(7450)

 لد استغ الناامية  ي الرياس. 
الشدديخ محمددد األمددين بددن محمددد المختددا  الدكنددي الشددنقي ي لدداح  التايددير المشددهأ   - 4

َلد بشنقيط )مأ يتاْيا( عام ) ) ضأاا ال يان َتدأ ي بمكدة ه( 7445 ي إيضاح القر ن بالقر ن(َ 
(.3ه()7434يأم الخميس اليابع عشر من ن  الحدة عام )

َ حتل َلد  ال ددد  دي ه(7301 ما طالب الشيخ ابن عثيمين  قد كثر عددهم عام )
يا  ما بين  سدتان المدهس الأاحد  ي ميددَ إلل  كثر من ستمااة طال  عهل مختهس الميتأ 

 (. 5 ام ي  َ ط ي   َ مارغ ل ه  ال هم  َ غير نل  )
َالحددديوَ  َالاقددغَ  لددّنس الشدديخ  حمددغ ان ت ددالل  ددي  ددتل المدددا  َ  ددي ال قيدددةَ 
َال  د عن الت قيدَ  َالم نلَ  َتمتا  مَّلااتغ بأضأح ال  ا ة  َغيرهاَ  َال الغةَ  َالنحأَ  َاأللألَ 

َاألقييدة الاصديحةَ مدع  مدال  دي مع دعم ا ستد    باألد َالت هديال  ال هيبدة  لدة الصدحيحة 
  .(1التقييم )

 َمن هذَ المَّلاا :     

َمية  ي النحأ. .7   رح اآل ر
 رح  لاية ابن مال   ي النحأ. .4

 رح الد ة اليتيمة  ي النحأ. .4

ا ال الغة.  .3   رح دَ 
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قأاعد  ي اإلمالا. .5

مختصر مبني اله ي .  .1

تددأ ي ه( 7347َ الخددامس عشددر مددن  ددهر  ددأال مددن عددام )َق دد  مبددرب يددأم األ ب دداا
َكان قد  ّمهم  ي الصالة عهيغ بالميدد الحرام الشيخ محمد  الشيخ  حمغ ان  ي مدينة  دََ 
َخ يدد  الميدددد الحددرام بمكددة المكرمددة يددأم الخمدديس عقدددو  لددالة  بددن ع ددد ان اليدد ي  إمددام 

َد ن  حمغ ان  ي مق رة ال دل بمكة المكرم  (.1ة )ال صر 
 

 المبحث األول : مفهوم التضمين

 ّن ال دددرب  ))قدددد يشدددربأن لااددداو م ندددل لاددد    ه( 117نكدددر ابدددن هشدددام األْصدددا   ) 
َييمل نل  تضميناو(( مغَ  غ ُحكد  (. 3)  ي  ْأ

 (.3)  َ ))هأ إع اا الشيا م نل الشيا((
لكددريمَ َنكددر الشدديخ ابددن عثيمددين  حمددغ ان ت ددالل  ّن ))التضددمين مأ ددأد  ددي القددر ن ا

َاستشهد لذل  بالشأاهد القر ْية.70) َ ي الهبة ال ربية((  َ) 
َيحققددغَ  َالتضدمين عنددَ )) ددن مهدم  دي بدداب ال الغدةَ ين بدي ل الدد  ال هدم  ن يد سدغ 

ف مع عأامهها((  (.77) حتل ييتايد إنا اختهات الحَر
عهدل غيدر عادتدغ  َمن القأاعد المقر ة عندَ  حمغ ان ت الل  ّن الا   إنا ُعدديَ  بَحدردف  

 (.74) ت ديتغ بغ ؛  إْغ ُيَضمنن م نل الا  
َقددد اسددت م  الشدديخ هددذَ القاعدددة  ددي تايدديَر كثيددراَو  قددال  ددي تأضددي  هددذَ الميددألة 
َنكدددر الخدددالف  يهدددا: ))التضدددمين م نددداَ  ن يكدددأن الا ددد  متضدددمناو لم ندددل يناسددد   َالتمثيددد  لهدددا 

َ اَو َهدد   التدددأ  إنا  دداا مثدد  هددذا الت  يددر هدد  يكددأن الم مددألَ سددأاا كددان ما ددأ و بددغ  َ مدددر
التددأ  بالا دد      ْددغ ضددمن م نددلو يناسدد  الم مدأل الددذ  ت ددد  إليددغ الا دد َ  َ  ّن التدددأ   ددي 

 الحرف ؟
 (:74) نكر  ه  النحأ  ي نل  قألين
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 القأل األَل: َهأ لهكأ يين  ّن التدأ   ي الحرف.
 لحرف المت د  إليغ.َالقأل الثاْي:  ّن الا   متضمن م نل يناس  ا

[ لدددأ  ْندددا  خدددذْا 1: اإلْيدددان]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  َ بدددين مثدددال لدددذل  قألدددغ ت دددالل:
َم هدأم  ّن ال دين   يمكدن  ن يشدرب بهداَ  بااهر الها  لكان الم نل  ّن هذَ ال ين ُيشرب بهداَ 

َإْما يشرب منهاَ  ه   ْقأل: إّن ال داا ألْنغ   يشرب إ  باإلْاا من ال ينَ  ال ين   يشرب بها 
 چٱ  ٻ  ٻ چهنا بم نل )من(  يكأن تدأ  بالحرفَ  َ ْقدأل: إّن يشرب متضمن م ندل يدَر  

 (.73)    يَر  بها ع اد ان ب د  ربهم منها((
 

 المبحث الثاني : أمثلة تطبيقية

 أ: ]سدددد چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ چ عندددد قألددددغ ت دددالل: 
4 ] 

َ دي سدأ ة   ؛  َدَ ددن  الا د   چڦ  ڦ  ڄ چ ابن عثيمين: ))هنا قال:قال الشيخ  ) دي(َ 
َ غ كأْغ   [ ؛   داَ 3الم ا ج: ]چې  ې  ې  ېچ الم ا ج قال:  )إلل(َ َهذا هأ األل  ؛  ما 

 ؟ چڦ  ڄ  چ) ي(  ي قألغ:   عد  
َالكأ دة  دي مثد  هدذاَ  قدال ْحداة ال صدرة: إّن الا  د   دالدأاب: اختهدس ْحداة ال صدرة 

َقال ْحاة الكأ ة: ب  الحرف ُيضمن م نلو يتالام مع الا  . ف.   يضمنن م نلو يتالام مع الحَر
َمدا ڦ  ڄ    هل الر   األَل: يكدأن قألدغ: ) ( مضدمناو م ندل )يددخ (َ  يصدير الم ندل: 

َج  َعهيغ يكأن  ي اآلية د لة عهل  مرين: عهل عر  َدخأل. ي رج  يدخ   يها ؛ 
َيكأن هدذا مدن بداب التنداَب بدين  ما عهل الر   الثا ْي ؛   نقأل: ) ي( بم نل )إلل(َ 

َلديس  يهدا إ  اخدتالف لاد   ف. لكن عهل هذا القأل   تدد  ّن  ي اآليدة م ندل  ديدداَو  الحَر
َلهددذا كددان القددأل األَل  لدد َ َهددأ تضددمين الا دد  م نددلو يتناسدد  مددع  )إلددل( إلددل لادد  ) ددي(َ 

 (.75الحرف)

َال ين 1اإلْيان: ] ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( ربية ؛ قال ان ت الل: )َلهذا ْاير  ي الهبة ال  َ]
دَرب بدغ اإلْداا ؛   هدل      هد  الكأ دة ْقدأل: ) َالدذ  ُيشد ال داا بم ندل : ٻ  ٻ ( ُيشدرب منهداَ 
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َعهل      ه  ال صرة ُيضمنن الا   )71) )من( ؛   : منها ( م نلو يتالام مع حرف ال ااَ ٻ(. 
َم هأم  ْغ   َ  ن إ  ب د  ربَ  يكأن هذا الا   ضمن م نل 71) َ َالذ  يتالام م ها يُدرد   َ)

 غايتغَ َهأ الر .
َج إليهاَ  يكدأن الا د  ڦ  ڦ  ڄَكذل  ْقأل  ي ) (:   دخأل  ي اليماا إ  ب د ال ر

 (.73) ضمن م نل الباية((
يشدربأن ( ُضدمين م ندل يدَر  بهداَ  دال ي قد   ْهدم يشدربأن بدال ينَ بد  إْهدم ٻ الا   )

 بالكأا. 
َدلن عهل الم نل  َعهل هذا يكأن الا   هنا مضمناو لهشربَ   دل عن الشرب بهااغ 

( دالددة ٻ(.  مددن الم هددأم  ّن الددر  ييددتهإم الشددربَ  تكددأن )ٻَهددأ الددر  بمت هقددغ َهددأ قألددغ: )
َعهل الر َ َهذا  بهو مما لأ قهنا يشرب منها ؛ ألّن اإلْيان  َم  كما  -عهل م نل الشرب بالهإ

َ  يَر َ َهذا األخير هأ مذه  ْحاة ال صرة كما تقدم  هم يحّألدأن  -نكر الشيخ قد يشرب 
َعهدل م ناَ التضميني  الا   إلل م نل مناس  لهحرف لكي يكأن الا   دا و عهل م ناَ الهااي 
َ عمدددق عنددد الشدديخ ابددن عثيمددين  حمددغ ان ت ددال َ دن  َلددل  َمدديَ َهدددذا الم نددل    ل َ الم نددل الهإ

(73 .) 
َمأاضع  خر  نكدر الشديخ  حمدغ ان الخدالف  َالمأضع الذ  ق هغ   اي هذا المأضع 
دا  دي هدذا قدألين  َ ّ   القأل بالتضمينَ ثم بدين سد   التدر ي  بقألدغ: ))نكْر  ي هذَ الميألةَ 
َلددل مددن   هددغ  ددي الم مددأل ؛ ألْدد  إنا  َ   يدد   ّن   دد  التضددمين  ددي الا دد    ألهدد  ال هددمَ 

 ين  ي الا   استاد   اادتين:   هت التضم
َلل: ما دلن عهيغ لا  الا  .  الااادة األ

 (.40) الااادة الثاْية: ما دلن عهيغ م نل الا   المتضمن إياَ
َاحدداَو َهدأ ْدإع الحدرف   منا إنا   هت التدأ   ي الحرف  إْ    تيتايد إ  م ندلو 

َي قل الا   َلم ْيتاد  يااو  عهل ما هأ عهيغ بمقتضل د لة الها َ  َإحالل حرف  خر مكاْغَ 
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َلل من القأل   الحال   ّن القأل بأّن الا   يتضمن م نل يناس  الحرفَ  َ يناس  الم مأل  
 (. 47) بأّن الم مأل هأ الذ   يغ التدأ ((

َنلد  ْحدأ قألدغ ت دالل: چ   ههتضمين غرس بالغدي ل يدسَ َهدأ الدمدع بدين م نيدينَ 

 [.43  الم ااين:] چ ائ  ائ  ائ  ائ
َهنا سيقأل قاا : لمانا قال: ) ؟ ه  هدي  (ەئ  ەئقال الشيخ ابن عثيمين  حمغ ان: ))

َالنهدر   ُيحمد . إنن لمدانا لدم  إْاا ُيحم  حتل يقال  رب باإلْداا ؟  دالدأاب:   ؛ ألنن ال دين 
َ هين: َالدأاب عن هذا اإل كال من  حد   يق  يشرب منها المقربأن ؟ 

    يشرب منها. (ائ  ائ ل اا( بم نل )من(  م نل ) من ال هماا من قال: )ا
(    يَر  ائ  ائَمنهم من قال: إّن يشرب بم نل يَر  ُضّمنت م نل يَر   م نل )

بها المقربأن. َهذا الم نل  َ هذا الأ غ  حين من الأ دغ الدذ  ق هدغ ؛ ألنن هدذا الأ دغ يتضدمن 
  ياين ير حاْغ َهما:

َ و: إبقاا حرف الدر عهل م ناَ   األلهي. 
َ  ەئَالثدداْي:  ّن الا دد  ) ( ُضددمين م نددل  عهددل مددن الشددرب َهددأ الددر َ  كددم مددن إْيددان يشددرب 

َعهددل هددذا  الأ ددغ الثدداْي  حيددن َهددأ  ن يضددمنن الا دد  ) ( ائيددَر َ لكددن إنا َ    قددد  ددربَ 
 (.  44) م نل يَر ((

ت ددد  بددغ  ددي َنكددر  يضدداو )) ّن عهمدداا النحددأ اختهاددأا  يمددا إنا ت دددن  الا دد  ببيددر مددا ي
َالصدحي  كمدا قدال44) األل . ه  يكأن التدأ   دي الحدرف  َ  ْدغ  دي الا د  (:  ْدغ 43) ( ؟ 

بالا  َ  يتضمن الا   م نلو يت د  بمثهغ إلل ما هأ مت د  إليغ اآلن((
 (45 .) 

َلددل مدن التدددأ  بم نددل الحددرف ؟ ؛  إلدل  ن قددال: ))لمددانا هنددا قهندا إّن تضددمين الا دد َ  
   يَّد  م نلو  ااداو عهل م نل الا  َ بخالف ما إنا   هندا الحدرف متددأ او  يدغ ألّن تضمين الا

َْحدأيل م ندل الحدرف إلدل م ندل يناسد  لاد  الا د َ   إْغ ي قدل الا د  عهدل د لتدغ لم نداَ  قدطَ 
َلل((  َ  (. 41)  التضمين إناو  َض  
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 ْنددا ْد دد   إناو ))التضددمين مختهددس  يددغَ هدد  تضيددمن الا دد  م نددل يناسدد  الم مددألَ  َ
َمدن  بدر  األمثهدة  َالقأل الرا    ْنا ُْضيمن الا د  م ندل يناسد  الحدرفَ  التضمين  ي الحرف. 

 [.1اإلْيان: ] ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( عهل نل  قألغ ت الل:)
َعهدل هدذا القدأل تكدأن يشدرب  ال اا بم نل )مدن(:     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ()  يشدرب منهدا. 

َب ضدهم قدال: َعهدل هدذا  ال داا لهيد  ية  عهل ظاهرها من الشدرب.  بد  إّن يشدرب بم ندل يدرََ َ 
َلييت بم ندل )مدن(    يدرََ  بهدا ع داد ان. َهدذا الم ندل  لد  ألْندغ إنا ُضدمينت يشدرب م ندل 
َ يدادة.  َعهل هذا يكدأن الا د  )يدَر ( دا و عهدل م ندل الشدرب  يَر   إْغ آل   إ  ب د  ربَ 

َال دداا ب  م نددل )مددن( لددم تيددتاد هددذَ الااادددةَ َهددي الددري ُّ((لكددن إنا قهددت يشددرب عهددل ظاهرهددا 

(41.) 
 

 المبحث الثالث : الترجيح

 َخاللة القأل  ي هذَ الميألة  ن ْقأل:         
اختهس عهماا النحأ  ي مث  هدذا التركيد  إنا ُعدد  الا د  ببيدر الحدرف الم تدادَ هد  

 ل قألين:التدأ  يكأن بحرف الدرَ  َ بالا   الذ  ت د  بحرف الدر ؟ عه
 األَل:  ّن التدأ   ي حرف الدرَ     ْنا ْقد  حر او مناس او لها  . 

 الثاْي:  ّن التدأ   ي الا  . 
: )) ْددغ عهددل القددأل -عنددد الشدديخ ابددن عثيمددين  حمددغ ان ت ددالل -َالاددرن بددين القددألين 

َعهدل الثداْي: ُْحد أيل الا د  األَل: ُْحأيل م ندل الحدرف المأ دأد إلدل الحدرف المناسد  لها د َ 
َ عمق(( َ دن  َلل   (.43) إلل الم نل المناس   لهحرف... َهذا الم نل الثاْي  

هأ قأل ْحاة ال صرة كمدا   دا   -الذ  اختاَ  الشيخ ابن عثيمين - القأل بالتضمين 
ه( 157َابددن قدديم الدأ يددة ) ه( 143لددذل َ َهددأ الددذ  اختدداَ   دديخ اإلسددالم ابددن تيميددة ) 

(43.) 
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َمدن هندا غهدط َمدند  قال ابن تيمية: يغ ت ديتغ.  َت دي َال رب ُتضمين الا   م نل الا  َ  ((
َ كمدا يقألدأن  دي قألدغ  ف تقأم مقام ب ض  چہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھچ    ب ض الحَر

 (40 :   )
چائ  ائ  ائ  ائ  چمع ْ ا غَ َ

َْحأ نل .47)   (  : مع انَ 
ة يتضدمن  م هدا َضددّمها َالتحقيدق مدا قالدغ ْحداة ال صدرة مددن التضدمين ؛  يدَّال الن دد

 (.44) إلل ْ ا غ((
َالشيدددخ ابددن عثيمددين لددم يقدد  بالتضددمين م هقدداو ؛ إن خددالس هددذَ القاعدددة  ددي مأاضددع  

َلددل كمددا هددأ 44) كثيددرةَ بدد  لددّرح بددذل  (.  تضددمين الا دد  م نددل الا دد  عندددَ هددأ مددن بدداب األ
َ  ا  إليغ الإ كشي  يضاو  َليس عهل س ي  ا لت43) َاض  من كالمغَ  إام بها  ي ك  مأضعَ (َ 

 َتبهيط من قال بخال غ كما هأ      يخ اإلسالم ابن تيمية.
َالشددديخ ابدددن عثيمدددينَ َهدددأ  ّن ه( 133َاألقدددرب عندددد  هدددأ مدددا  ختددداَ  الإ كشدددي ) 

َليس عهل س ي  ا لتإام بها  دي كد  مأضدع ؛  َللَ  تضمين الا   م نل الا   يكأن من باب األ
ك  مأضع يَّد  إلل التكهس الأاض َ  تكأن قاعدة التضمين هي إن إنن ت  يق هذَ القاعدة  ي  

َلل. َاأل  األل  
َميدت م   دي خ دابهمَ  هدذا ابدن  َا د عدن ال دربَ  َلل ؛ ألّن القدأل بالتنداَب  قهنا األ

ف ه( 411قتي ددة )  َي  مشددك  القدددر ن(: ))بدداب دخدددأل ب ددض حددَر ي قددد بابدداو  ددي كتابددغ: )تدددأ
َاستدل لذل  َ   ا هم الصاا  مكان ب ض((َ   (. 45) بكالم ال رب 

َمقدّدم  ف  َلدل مدن القدأل بتنداَب الحدَر َخاللة القدأل  ْندا ْدر   ّن القدأل بالتضدمين  
َن الت رس لنام اآليدا  القر ْيدة ؛ بشدرط 41) عهيغ ؛ أل    ن يدل التضمين عهل الم نيين ( د

ا لذل  َان  عهم. 41) عدم التكهس كما   ْر  َ) 
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 الخـاتمة

 الخاتمة هنا لتيد   هم النتااج التي تم التأل  إليها:َب د  تأتي 
َاسع ال هدمَ   -1 َال الغةَ  َالنحأ  َاأللأل  َالتايير  الشيخ ابن عثيمين كان إماماو  ي الاقغ 

َالتأليس.  مت حراو  ي عهأم  تلَ  قد كّرا ك  حياتغ لهد ا 
َاختصا   كاْت مَّلااتغ  حمغ ان ممهأاة بمأضأعا  الهبة ال ربية من ْقأ   عن -2 سابقيغ 

َمأا قا  َ أاهد إلل غير نل . َد  َ د َمناقشتها  َعرس آل ااهم   ألقأالهم 
َم ر تدغ بأسدالي  كدالم ال دربَ كدّ  نلد  ّْمدل عنددَ مهكدة  -3 إّن إلمام الشيخ باندأن ال الغدة 

َاألسدالي  ال الغيدةَ حتدل تميّدإ  َاليدقيم مدن التراكيد  الهبأيدة  َالتمييإ بدين اليدهيم  النقد 
 دقيق  ي مناقشتغ لهمياا  ال همية.ب رضغ ال

َيختددا َ َهددذا المدددال هددأ الددذ   -4 َيددأا ن  َينقددد  الشدديخ  حمددغ ان يمددإج القاعدددة بددالت  يق 
 تإدهر  يغ الد اسا  ال الغية.

َمقدددم عهيددغ ؛  -5 ف  َلددل مددن القددأل بتندداَب الحددَر إّن تضددمين الا دد  م نددل يناسدد  الحددرف  
 أل    ن يدل التضمين عهل الم نيين.

ابدن عثيمدين لدم يقد  بالتضدمين م هقداَو إن خدالس هدذَ القاعددة  دي مأاضدع كثيدرة. الشيخ   -6
َلديس عهدل سد ي  ا لتدإام بهدا  –عندَ  – تضمين الا   م نل الا    َلدل  هدأ مدن بداب األ

َتبهدديط مددن قددال بخال ددغ كمددا هددأ      دديخ اإلسددالم ابددن تيميددة  حمددغ ان   ددي كدد  مأضددع 
 ت الل.

َالحمدد ن الدذ  بن متدغ تدتم الصدالحا َ   هذَ  مهة من ْتدااج         هدذَ الد اسدةَ 
َ لحابغ   م ين. َعهل  لغ   َلهل ان َسهم عهل ْ ينا محمد 



 (ه7347 -7431) بالغة التضمين عند الشيخ ابن ُعثَيمين
 د. منير محمد الّدحام 

711 

 

 

 المصادر والمراجع

ف َ ألبدي الحيدن عهدي بدن محمدد الهدَر  )  -1 تحقيدق ه(َ 375األ هية  ي عهدم الحدَر
 ه.7437ع د الم ين المهأحي َ م  أعا  مدمع الهبة ال ربية بدمشقَ 

إل ا ة إلل اإليدا   ي ب ض  ْأاع المدا  َ ألبي محمد عإ الدين ع دد ال إيدإ بدن ع دد ا -2
تحقيددق محمددد بددن الحيددن بددن إسددماعي  َ دا  ه( َ 110اليددالم اليددهمي الشددا  ي ) 

 ه.7371َ  7بيَر  َ ط/ –الكت  ال همية 
َالنادددداار  ددددي النحددددأ َ لدددددالل الدددددين ع ددددد الددددرحمن بددددن  بددددي بكددددر اليدددديأطي  -3 األ دددد اَ 

َ  7َضددددع حأا دددديغ غريددددد الشدددديخ َ دا  الكتدددد  ال هميددددة َ بيددددَر َ ط/ه( َ 377) 
 ه. 7344

خدّرج ه(َ 157بدااع الاأااد َ لشدمس الددين  بدي ع دد ان محمدد بدن قديم الدأ يدة )  -4
 ه.7341َ  7القداهرة َ ط/ – حاديثغ  حمد بن    ان بن  حمد َ مكت ة الصادا 

الشدا  ي الإ كشدي  مدد بدن بهداد  بدن ع دد انال رهان  ي عهدأم القدر ن َ ل دد  الددين مح -5
 -المكت ددة ال صددرية ه( َ 7307تحقيددق محمددد  بددأ الاضدد  إبددراهيم ) ه(  َ 133) 

 ه.7345َ  7ليدا َ بيَر  َ ط/

َيدد  مشددك  القددر ن َ ألبددي محمددد ع ددد ان -6 تحقيددق ه( َ 411بددن ميددهم بددن قتي ددة )  تأ
 ه.7341القاهرة َ  –الييد  حمد لقر َ مكت ة دا  التراث 

دا  ه( َ 171بن الحيين ال ك ر  )  الت يان  ي إعراب القر ن َ ألبي ال قاا ع د ان -7
 ه.7341َ ه7345بيَر  َ  –الاكر 

اعتنل بغ   درف بدن  ه( َ 7347التايير الثمين َ لهشيخ محمد بن لال  ال ثيمين )  -8
َالتأ يع  ه.7340َ  7القاهرة َ ط/ –كمال َ مكت ة ال  ر  لهنشر 

ط دددع بإ دددراف ه( َ 7347عدددّم َ لهشدددي  محمدددد بدددن لدددال  ال ثيمدددين )  تايدددير  دددإا -9
َ  4الريددداس َ ط/ -مَّسيدددة الشدددي  محمدددد بدددن لدددال  ال ثيمدددين الخيريدددة َ دا  الثريدددا

 ه.7343
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ط ددددع ه( َ 7347تايدددير سدددأ ة  ل عمددددران َ لهشددديخ محمدددد بددددن لدددال  ال ثيمدددين )  -11
الدمام َ  –بن الدأ   بإ راف مَّسية الشيخ محمد بن لال  ال ثيمين الخيرية َ دا  ا

 ه. 7341َ  7ط/
َ ط ددع بإ ددراف ه(7347تايددير سددأ ة ال قددرة َ لهشدديخ محمددد بددن لددال  ال ثيمددين )  -11

َ  7الددمام َ ط/ –مَّسية الشيخ محمد بن لدال  ال ثيمدين الخيريدة َ دا  بدن الددأ  
 ه. 7344

أاق ددةَ تايددير سددأ ة الحدددرا  َ ن َ الددذا يا  َ ال ددأ  َ الددندم َ القمددر َ الددرحمنَ ال -12
َ ط ع بإ راف مَّسيغ الشيخ ه(7347الحديد َ لهشيخ محمد بن لال  ال ثيمين ) 

 ه . 7345َ  7الرياس َ ط/ –محمد ابن لال  ال ثيمين الخيرية َ دا  الثريا لهنشر
ط دددع بإ دددراف ه( َ 7347تايدددير سدددأ ة ش َ لهشددديخ محمدددد بدددن لدددال  ال ثيمدددين )  -13

َ  7الريداس ط/ –يدة َ دا  الثريدا لهنشدرمَّسية الشيخ محمدد بدن لدال  ال ثيمدين الخير 
 ه .7345

ط ع بإ راف ه( َ 7347تايير سأ ة الصا ا  َ لهشيخ محمد بن لال  ال ثيمين )  -14
َ  7الرياس َ ط/ –مَّسية الشيخ محمد بن لال  ال ثيمين الخيرية َ دا  الثريا لهنشر

 ه .7343
َعهدأم القدر نَ  -15 َ  اؤَ  دي التايدير  د.  حمدد ابدن محمدد بدن ل  هأد الشيخ ابن عثيمين 

 ه.7341َ  7الرياس َ ط/ –إبراهيم ال ريد  َ مكت ة الر د 

 –الدهأد النحأية لهشيخ ال ثيمينَ لندي  بن محاأظ بن كرامة الإبيد َ مكت ة الر د  -16
 ه.7343َ 7الرياسَ ط/

َمدا قيد   يدغ  -17 َال مهيدة  الدامع لحياة ال المة الشي  محمد بن لدال  ال ثيمدين َ ال هميدة 
َليد بن  حمد الحيين الإبير  َ سهيهة إلدا ا  مدهدة من ا لمراثي َ بقهم تهميذَ د. 

 ه.7344َ  7بري اْيا َ ط/ –الحكمة 
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َإعداد  حمدد بدن ع دد ان بدن عهدي  -18 حياة الشيخ ع د الرحمن الي د   ي س أ َ  مع 
 ه.7374َ 7القصيمَ ط/ –القرعاَ َ مكت ة األمة 

َ تدداَ   ددي الحددرم المكددي َ لهشددي -19 ا  ه( َ 7347خ محمددد بددن لددال  ال ثيمددين ) دَ 
َإبراهيم ع د اليتا  َ ط ع بإنن  َمحمد عهي محمد ع اَ   ا  غ محمد سام  محمد َ 

 القاهرة . –من  ضيهة الشيخ ابن عثيمين َ دا  ابن الدأ   

مكت ة الهدد  ه( َ 7347 رح  لاية ابن مال  َ لهشيخ محمد بن لال  ال ثيمين )  -21
 ه .7343َ  7ط/القاهرة َ  –المحمد  

تحقيق س د ه( َ 7347 رح ال قيدة الأاس ية َ لهشيخ محمد بن لال  ال ثيمين )  -21
ابدن  ددأا  الصدمي  َ ط ددع بإ دراف مَّسيددة الشدديخ محمدد بددن لدال  ال ثيمددين الخيريددة َ 

 ه. 7343َ  3الدمام َ ط / –دا  ابن الدأ   
َ سدددمااغ الحيدددنل َ لهشددديخ م -22 حمدددد بدددن لدددال   دددرح القأاعدددد المثهدددل  دددي لددداا  ان 

َعّهق عهيغ عداطس لدابر  داهين َ دا  البدد الدديدد ه( َ 7347ال ثيمين )  اعتنل بغ 
 ه.7341َ  7القاهرة َ المنصأ ة َ ط / -

ط دع بإ دراف ه( َ 7347 رح مقدمة التايير َ لهشيخ محمد بن لال  ال ثيمدين )  -23
الريدداس َ  –مَّسيددة الشدديخ محمددد بددن لددال  ال ثيمددين الخيريددة َ مدددا  الددأطن لهنشددر 

 ه.7341
ه( َ 7347الشرح الممتع عهل  اد الميتقنع َ لهشديخ محمدد بدن لدال  ال ثيمدين )  -24

 –ط ددع بإ ددراف مَّسيددة الشدديخ محمددد بددن لددال  ال ثيمددين الخيريددة َ دا  ابددن الدددأ   
 ه.7344َ  7َ ط/4-7الدمامَ ج

َاإلكدددرام بشدددرح بهدددأغ المدددرامَ لهشددديخ محمدددد بدددن لدددال  ال ثيمددددين  -25  دددت  ن  الددددالل 
َ ط ع بإ دراف مَّسيدة الشديخ محمدد بدن لدال  ال ثيمدين الخيريدةَ مددا  ه(7347 )

 ه.7345َ 7َ ط/7الرياسَ ج –الأطن لهنشر 
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َ سددمااغ الحيددنلَ لهشدديخ محمددد بددن لددال  ال ثيمددين  -26 القأاعددد المثهددل  ددي لدداا  ان 
َعهّددق عهيددغ  بددأ محمددد   ددرف بددن ع ددد المقصددأدَ مكت ددة ه(7347)  َ خددّرج  حاديثددغ 

 ه.7371بريدةَ  –الرياسَ  لداا المدتمع  –يهس ضأاا ال
َ ط ع ه(7347القأل المايد عهل كتاب التأحيدَ لهشيخ محمد بن لال  ال ثيمين )  -27

َ 4َ ط/4بإ راف مَّسية الشيخ محمد بن لال  ال ثيمين الخيريةَ دا  ابن    َ ج
 ه.7343

َ ه(7347 (َ لهشيخ محمد بن لال  ال ثيمين )10-7لقااا  ال اب الماتأح )من  -28
َ  رف عهيها دا    عدن هذَ الهقااا  د. ع د ان بن محمد بن  حمد ال يا َ اعتنل بها 

 اإلسكند ية. –ال صيرة 

َترتيد   هدد ابدن  -29 َ ساا   ضيهة الشيخ محمد بن لال  ال ثيمينَ  مع  مدمأع  تاَ  
ْالددر بددن إبددراهيم اليددهيمانَ ط ددع بإ ددراف مَّسيددة الشدديخ محمددد بددن لددال  ال ثيمددين 

 ه.7341َ 4َ ط/7الرياسَ ج –الخيريةَ دا  الثريا لهنشر

ََضدع ه( َ 401م اْي القر نَ ألبي  كريا يحيل بن  ياد الاراا )  -31 َعهّدق عهيدغ  قّدم لدغ 
َ ها سدددددغ إبدددددراهيم  دددددمس الددددددين َ دا  الكتددددد  ال هميدددددة  َ 7بيدددددَر  َ ط/ –حأا ددددديغ 

 ه.7344
ن ع دد الدرحمن بدن  بدي بكدر م تر  األقدران  دي إعددا  القدر نَ ألبدي الاضد   دالل الددي -31

َكتدددد   ها سددددغ  حمددددد  ددددمس الدددددين َ دا  ه( َ 377اليدددديأطي )  ضدددد  غ َلددددّححغ 
 ه.7303َ 7بيَر  َ ط/ –الكت  ال همية 

مبني اله ي  عن كت  األعا ي َ ألبي محمد ع د ان  مال الدين بن يأسس بن  حمد  -32
عهّدق عهيدغ  بدأ ع دد َ خّرج  ياتغ َ ه(117ابن ع د ان بن هشام األْصا   المصر  ) 

 ه.7347َ 7بيَر َ ط/ –ان عهي عا أ  الدنأبيَ دا  إحياا التراث ال ربي 
مقدمة  ي  لدأل التايديرَ لشديخ اإلسدالم تقدي الددين  حمدد بدن ع دد الحهديم ابدن تيميدة  -33

 ه.7373َ 4بيَر َ ط/ –َ اعتنل بغ  أا   حمد  مرليَ دا  ابن حإم ه(143) 



 (ه7347 -7431) بالغة التضمين عند الشيخ ابن ُعثَيمين
 د. منير محمد الّدحام 
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َليدد بدن  حمدد الحيدين  بدأ  ْ ذة عن الشيخ محمد بن لال  -34 ال ثيمينَ بقهدم تهميدذَ د. 
َ ال ددددددددد الثددددددداْيَ ه7373َ 4بري اْيددددددداَ ط/ –الإبيدددددددر َ مدهدددددددة الحكمدددددددة  ع دددددددد ان

 ه.7/3/7373
 

 


