
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین

 بین الظهر والعصر(للواسطیة) و(الحمو�ة) ابن تیمیة تألیف 

 

رحمه -أن شیخ اإلسالم ابن تیمیة  "الهمة في طلب العلم": ذ�رتم في شر�ط لكم �عنوان السؤال
ألَّفها  )الحمو�ة(فهل أ�ًضا  )الواسطیة(وأنا سمعت أنها  ،بین الظهر والعصر )الحمو�ة(ألَّف  -هللا

 بین الظهر والعصر؟

رحمه -ن ترجم لشیخ اإلسالم ال سیما من تالمیذه �ابن عبدالهادي وغیره أنه ذ�ر مَ : الجواب
السیاسة (و�تب  ،في لیلة )الواسطیة(وذ�روا أنه �تب  ،بین الظهر والعصر )الحمو�ة(ألَّف  -هللا

فیكتب الكتاب  ،في الكتا�ة مع سیالن الذهنعطي السرعة أُ  -رحمه هللا-وهو  ،في لیلة )الشرعیة
ونحن  ،ر�دهاوصاحبها مستوفٌز یُ  -رحمه هللا-�تبها  )الفتوى الكیالنیة(و ،الكبیر في وقت �سیر

ثم �عد ل في النظر في المصادر والمراجع، الواحد منا إذا أراد تحر�ر مسألة احتاج إلى وقت طو�
فتحتاج إلى وقت طو�ل  ،�عد ذلك ینقحها و�حررها و�بیضهاثم  ،ذلك �تا�ة المسألة تسو�ًدا ابتدائًیا

وتي من المحفوظ قد أُ  -رحمه هللا-مع أن شیخ اإلسالم  ،حرر في صفحةي مسألة واحدة قد تُ وه
بل �تب المجلدات  ،عطي من الفهم ما �عینه على �تا�ة الصفحات الكثیرة في الوقت الیسیروأُ 

ولیس عنده ما �كتب �ه إنما �ستغل  ،یس عنده مراجعول ،وهو في السجن -رحمه هللا-الكثیرة 
جد في جد في عصرنا أو وُ ه في مثل هذه الحالة لو وُ المقصود أنَّ  ،ونحوه �عض األدوات من فحمٍ 

لكنها اإلعانة  ،لعدم وجود اإلمكانات وعدم �ذا ؛ر �أنه ال �ستطیع أن �فعل شیًئاع وتعذَّ تذرَّ لظرفنا 
وتجده �كتب الكتاب في الیوم والیومین  ،ما �كتبه غیره في عقود �ثیرة -رحمه هللا- بَ تَ �َ  ،الر�انیة

زاد (وابن القیم ألَّف أ�ًضا  ،ف �عض الكتب في السفروألَّ  ،حتاج إلیه في أشهروالثالثة مما �ُ 
�ل هذا ألن  ،في حال السفر من غیر مراجع )النخبة(والحافظ ابن حجر ألَّف  ،في السفر )المعاد

الحافظة القو�ة  -جل وعال-ن رزقه هللا فمَ  ،ومهم حاضرة في أذهانهم ال �حتاجون إلى مراجععل
 �هللا المستعان. ،كتب في وقت �سیركتب ما �َ صعب علیه أن �َ مع قوة الفهم فإنه ال �َ 
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