
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 

عند القصد إىل دراسة منهج عامل من العلماء، أو تتبع  اليت ينبغي مراعاهتا همةمن األمور امل
إدراُك التسلسل الزمين ملؤلفاته، ومعرفة املتقدم واملتأخر منها، لُيعرف إن كان مثة  ،آرائه يف املسائل اجلزئية

علم إن كان له أكثر من قول يف بعض املسائل، وما القول ، وليُ العام تغري أو تطور قد اتصف به منهج
 استقر عليه، إىل غري ذلك..رجحه و  الذي

ومال إىل ما  فرمبا نسب للعامل قوًلا قد رجع عنهالتقصري، وإغفال هذا اجلانب املهم يوقع الناظر يف اخللل و 
 إخل..، أو غرير فيه، أو أضاف عليه..بعد ذلك وهو قد رجع عنه معني نهج، ورمبا ظن ميله إىل ميعارضه

فروع ، حريصاا على اًلستزادة منه، مكثراا من املطالعة والنظر يف شىت وقد كان ابن تيمية شغوفاا ابلعلم
سعة املعرفة وعمق اإلدراك  يفهلا أثر عظيم  كثرة اًلطالع وطول املمارسة وتقدم العمر  أبن شك ًلالعلوم، و 

على وآرائه  مواقفه ودقة النظر، ومعرفة الرتتيب الزمين ملؤلفاته من أهم ما يعني الناظر يف كالمه والباحث يف
 ة.ما استقر عليه من آراء وأقوال يف املسائل املشكل حتريرا يساعد على ن أبرز موم ،بدقةمنهجه  دراسة

ابن تيمية إىل وجود شيء من األقوال املتعارضة يف كالمه، أو اليت  حترير آراءوكثرياا ما يرجع اإلشكال يف  
ضبطت يف موضع آخر، فيأخذ كل طرف بقول ويغفل القول اآلخر، أو أو أطلقت يف موضع وقيدت 

، وهذا ًل أكثر من قول فيها أن للشيخ املسائل بعض يفكون الصواب يقد يتكلف اجلمع بينهما، بينما 
 إًل مبعرفة الرتتيب الزمين ملؤلفاته.. ميكن معرفته واجلزم به

ا، يصعب حصرها، فضالا عن حتديد زمن كل مؤلف ورسالة!   ومؤلفات ابن تيمية ورسائله كثرية جدا
طريق من معرفة زمن أتليفها، والوصول إليه ولو  هي مما ميكن ولكن أغلب كتبه الكبار اليت وصلت إلينا

ي عادة له وه-ثناايها من إشارات أو إحاًلت على بقية كتبه،  ما يذكره يفبتتبع إما ، وذلك ظين تقرييب
، وإما بتتبع ما ينص عليه بعض تالميذه أو انسخي كتبه من زمن -ًل يكاد خيلو منها كتاب من كتبه

 أتليفها أو مكانه.
قوية، لكنها القرائن تعترب من ال اإلحاًلت اليت يذكرها ابن تيمية يف كتبهتلك ومما ينبغي التنبيه إليه أن 

ليست كافية للجزم التام؛ ًلحتمال أن تكون مما زاده وأحلقه يف وقت اتٍل، وقد كان يزيد يف طرر كتبه عند 
قراءهتا عليه خبطه غالباا، كما فعل يف كتابه "الرد على املنطقيني"، لكن األصل عدم ذلك، فاإلحاًلت قرينة 

 قوية، لكنها ليست قاطعة..
 
 



 
اإلحاًلت والنظر يف غريها من الدًلئل والقرائن، انتهيت إىل نتائج بعضها يقيين وبعضها دون  وبتتبع هذه

 ذلك، وفق الرتتيب اآليت:

 الصارم املسلول على شامت الرسول: •
بعد حادثة مشهورة، وهي أن أحد النصارى قد  ،ه693يف عام صنف ابن تيمية هذا الكتاب 

بعد أن  -رمحه هللا- عظيمة أوذي الشيخ بسببها، يقول ابن كثريفوقعت فتنة ، ‘ سب النيب الكرمي
حكى تفاصيل الواقعة:)وصنف الشيخ تقي الدين ابن تيمية يف هذه الواقعة كتابه "الصارم املسلول 

 .(1)على ساب الرسول"(
 

 شرح العمدة يف الفقه: •
ب كان من أوائل كتبه، ومل املشهور عند كثري من الباحثني ومن هلم عناية برتاث الشيخ أن هذا الكتا

أقف على دليل قاطع يدل على ذلك، ولكن مثة قرائن تدل على ذلك وترجحه، وًل يوجد ما يعارضها، 
 وهي:

خبالف  ،والعناية بتحريره وعدم اخلروج عليه ،ما يظهر من طريقة الشيخ يف اًللتزام ابملذهب -1
، واإلفتاء مبا يوافق الدليل، دون التزام ما استقر عليه بعد ذلك من اًلستقالل واًلجتهاد

 مبذهب معني.
 عدم إشارته لشيء من كتبه األخرى كما هي عادته. -2
 

 بيان الدليل على بطالن التحليل: •
لة على يف مواضع من كتبه، وأكثرها دًل ، فقد ذكرهمن أوائل كتبه هذا الكتاب الذي يظهر أن
-:)قد ذكران من الشواهد على ذلكحيث قال ،"اقتضاء الصراط املستقيم" هيف كتاب املقصود ما ورد

 ،(2): حنواا من ثالثني أصالا منصوصة، أو جممعاا عليها يف كتاب "بطالن التحليل"(-يعين سد الذرائع
 .كتاب االقتضاء من كتبه املتقدمة كما سيأيت بيانهو 

 

                                         
 .407اجلامع لسرية شيخ اإلسالم، ص (1)
 .541 /1اقتضاء الصراط املستقيم،  (2)



 

 الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم:اقتضاء   •
، مما يدل على (1)ه715كان يف عام ذكر حمقق الكتاب أن اتريخ نسخ إحدى خمطوطات الكتاب  

ويغلب على الظن أنه ألفه قبل جميئه إىل مصر يف فرتة قريبة من أتليفه أنه ألف قبل هذا التاريخ، 
 ومما يدل على ذلك: لكتابه "بيان الدليل"،

الكتاب يف املسائل املصرية اليت أجاب عنها وهو يف مصر، واليت مجع هذا أنه قد أشار إىل  -1
اليت ، حيث قال يف إحدى الفتاوى معلقاا على بعض األحاديث (2)كثري منها بعد ذلك

 يف ذم التشبه:)وقد شرحنا هذا احلديث وتكلمنا على مجل ما وقع يف ذلك من خمالفةجاءت 
 .(3)الصراط املستقيم يف غري هذا املوضع(

يف آخر أن ابن عبد اهلادي ذكر يف سياق حكايته ملا جرى للشيخ يف مسألة شد الرحال  -2
أن خصومه ظفروا له جبواب قدمي يتضمن حكاية قولني يف املسألة، وهذا اجلواب كان حياته 

اهلادي ما يفيد أن االقتضاء مث ذكر ابن عبد ، (4)القاهرة كما نص على ذلك ابن تيميةيف 
، حيث قال:)وكان للشيخ يف هذه املسألة كالم كان أقدم بكثري من اتريخ اجلواب املذكور

متقدم أقدم من اجلواب املذكور بكثري، ذكره يف كتاب "اقتضاء الصراط املستقيم" وغريه، وفيه 
 . (5)ما هو أبلغ من هذا اجلواب الذي ظفروا به(

 

 ل على متويه اجلدل الباطل:تنبيه الرجل العاق •
، ولكن الذي يظهر أنه من أوائل مؤلفات الشيخ، هذا الكتاب ًل يوجد دليل واضح على زمن أتليف

 واليت كانت قبل ذهابه إىل مصر، ومما يدل على ذلك:
 عدم ذكره أو إشارته لشيء من كتبه. -1
مؤلفاته املتقدمة ميله إىل السجع واحملسنات اللفظية يف مواضع، وقد كان مييل إىل ذلك يف  -2

 .على بطالن التحليل وبيان الدليل املسلول يف اجلملة، كالصارم
                                         

 .30 /1مقدمة احملقق،  (1)
 .4/5انظر: جامع املسائل،  (2)
 .4/295املسائل، جامع  (3)
 .46انظر: اإلخنائية،ص ( 4)
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 ة:الفتوى احلموي •
يقول:)وهي جواب عن سؤال ورد  ـ،هـ698وهو عام على زمن أتليفها،  ¬ نص ابن عبد اهلادي

عليه أيضاا  ، وهذا ما ُنص  (1)ليفها أمور وحمن(من محاة سنة مثان وتسعني وستمائة، وجرى بسبب أت
 .(2)يف إحدى خمطوطات الكتاب

 

 العقيدة الواسطية: •
أنه كتب  ه705سنة فقد ذكر يف حكاية املناظرة الواسطية اليت وقعت يف  ـ،هـ698كتبها يف عام 

الواسطية قبل سبع سنني قبل جميء التتار إىل بالد الشام، حيث قال لألمري واحلاضرين:)إن أمليت 
اًلعتقاد من حفظي: رمبا يقولون كتم بعضه؛ أو داهن أو دارى، فأان أحضر عقيدة مكتوبة، من حنو 

 .(3)جميء الترت إىل الشام(سبع سنني قبل 
 

 جواب االعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية: •
، وقد كتب الشيخ هذا اجلواب (4)يف سجنه مبصر هذا الكتاب على أنه ألف ¬ نص ابن رجب

يف سجنه األول مبصر، بعد فتنة احلموية وما حصل من مناظرات حول الواسطية، حيث سجن الشيخ 
هذا قطع بصحة ومما ي هـ،707 /3 /23، إىل 26/9/705بعدها يف اجلب بقلعة اجلبل من اتريخ 

منه ليلة العيد إىل احلبس  أن الشيخ كما ذكر ابن كثري قد ) حبس يف برج أايماا مث نقل التحديد
جواب ورقة أرسلت إليه يف سجنه يف رمضان سنة وقد صرح ابن تيمية يف ،  (5)املعروف ابجلب(

، أي: قبل انتقاله إىل سجن القلعة، يقول:) وأيضاا ملا أنه كتب هذا الكتاب ملا كان ابلربجهـ، 706
الفتيا احلموية وأرسلت إيل، وقد كتبت فيما كنت يف الربج ذكر يل أن بعض الناس علق مؤاخذة على 

 .(6)بلغ جملدات، وًل حول وًل قوة إًل ابهلل(

                                         
 .111العقود الدرية، ص (1)
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 بيان تلبيس اجلهمية: •
إىل أنه استوعب ما كتبه هـ 706أشار ابن تيمية يف رسالته اليت كتبها يف سجنه يف رمضان، سنة 

كتبت يف هذا ما جييء   الرازي يف أتسيس التقديس وأنه رد عليه يف عدة جملدات، حيث قال:) وقد
، واستوعبت ما ذكره عدة جملدات وذكرت فيها مقاًلت الطوائف مجيعها، وحججها الشرعية والعقلية

وهذا ال ينطبق إال على ،  (1)الرازي يف كتاب "أتسيس التقديس" و"هناية العقول" وغري ذلك..(
 .706çكتابه "بيان تلبيس اجلهمية"، مما يدل على أنه ألفه قبل سنة 

جواب اًلعرتاضات املصرية" وأحال إليه "ومما يدل على أنه ألفه يف سجنه ابلقلعة أنه ذكر فيه كتابه  
أنه قد أحال إىل هذا  أيضاا أنه صنفه بعده، ومما يدل على ذلك دل على، مما ي(2)يف مواضع كثرية

كما هـ،  706سنة  سجنه هذا، يف الكتاب يف مواضع من كتابه "التسعينية"، وهو كتاب صنفه يف
 .سيأيت

 التسعينية: •
 ، ومما يدل على ذلك:يف سجنه مبصرهـ 706 كتب ابن تيمية هذا الكتاب يف سنة

أنه ألفه بعد أن جاءه رسوًلن من قبل األمراء سبب أتليفه، و هذا الكتاب مقدمة يف  أنه ذكر -1
طلبان منه أموراا عديدة، منها أن يعتقد نفي اجلهة، ه، ي706يف سجنه يف سنة والقضاة وهو 

بورقة كتبها مرجتالا مع استعجال ابتداءا وأًل يقول إن كالم هللا حبرف وصوت، فأجاهبم 
  .(3)الرسول، مث كتب بعد ذلك ما يتعلق هبذه احملنة، ورد عليهم من وجوه كثرية

قد ذكر من ضمن الكتب اليت صنفها الشيخ يف سجنه مبصر )كتاب  ¬ أن ابن رجب -2
، ومما يؤكد ذلك قول ابن عبد اهلادي يف كتابنا هذا، وهو   (4)"احملنة املصرية" جملدان(

وصفه:) وله كتاب يف حمنته مبصر، جملدان، رد فيه على القائلني ابلكالم النفسي من حنو 
 .(5)مثانني وجهاا(

                                         
 .3/226جمموع الفتاوى،   (1)
 .265 /6، و: 119 /6، و: 6/111، و: 457 /5، و: 5/315انظر: بيان تلبيس اجلهمية،  (2)
 .119-109 /1انظر: التسعينية،   (3)
 .482اجلامع لسرية شيخ اإلسالم، ص  (4)
 .54العقود الدرية، ص  (5)



، و"جواب (1)"بيان تلبيس اجلهمية" ع من هذا الكتاب كتابيهأنه قد ذكر يف مواض -3
 ، مما يدل على أنه كتب بعدها.(2)"ةاًلعرتاضات على الفتيا احلموي

 

 االستقامة: •
، وقد ذكر (3)هذا الكتاب ضمن الكتب اليت ألفها الشيخ يف سجنه مبصر ¬ ذكر ابن رجب

حيث قال بعد ابن تيمية يف هذا الكتاب كتابه "جواب اًلعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية"، 
 جواب مثل املوضع هذا غري يف ذكرانمها كبرياتن  قبلها واليت املسألة وهذه كالمه عن مسألة العلو:)

 .الظن أنه ألفه يف سجنه ابلقلعةمما يدل على أنه ألفه بعده، ويغلب على ،  (4)..(املصرية عرتاضاتاًل
 

 بغية املراتد: •
حيث قال  يف اإلسكندرية مبصر، وقت إقامته ذكر ابن تيمية سبب أتليف هذا الكتاب وأنه كان

 بسببهم مصر إىل دخلت ملا وكنت الوحدة أهل مذهب يف الكالم انتشر ملا فانهيف كتابه "النبوات":) 
 كالم  لنا تشرح كنت  : إنوقال أمرهم حقيقة يعرف من فضالئهم من جاءيناإلسكندرية  يف صرت مث

 يفهمون ًل هؤًلء نإف غريك من نقبل ًل كما  منك نقبل ًل فنحن وإًل تبطله مث مقصودهم وتبني هؤًلء
 وغري سبعني ًلبن واًلحاطة اليد كتاب  مثل ،كالمهم  من شئت ما لك أشرح أان نعم :فقلت ،كالمهم

 أحضره فلما هاته :له فقلت وسهمؤ ر  يف وهو يعرفون هذا نإف اًلصالة لوح ولكن ًل: يل فقال ،ذلك
،  (5)..(املطلق الوجود إىل أمرهم ينتهي هؤًلء وأن مراأل حقيقة له تبني حىت ابينا  اشرحا  له شرحته

كما نص على ذلك   هـ،709وقد كانت مدة إقامة ابن تيمية يف اإلسكندرية مثانية أشهر من سنة 
 .(6)¬ ابن كثري
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 الرد على املنطقيني: •
وقد تقدم بيان أنه -،نص ابن تيمية على أنه ألف أصل هذا الكتاب يف قعدة ملا كان ابإلسكندرية

مث تعقبه بعد ذلك يف جمالس إىل أن مت، مث ذكر أن  ه،709سنة أقام يف اإلسكندرية مثانية أشهر من 
 كنت  ملا مث بعض الناس أراد أن يكتب ما علقه من ذلك، فأذن فيه، يقول يف مقدمة الكتاب:)

 من يستحقه ما بعض له فذكرت والتقليد ابلتهويل املتفلسفة يعظم رأيته من يب اجتمع ابإلسكندرية
 تلك علقته ما املنطق على الكالم من الظهر بني قعدة يف كتبت  أين ذلك واقتضى ،والتضليل التجهيل
 فيما كانت  إمنا مهيت فإن مهيت من ذلك يكن ومل ،مت أن إىل جمالس يف ذلك بعد تعقبته مث ،الساعة
 يف عليهم الكالم من ذاك إذ علقته ما يكتب أن الناس بعض فأراد...، اإلهليات يف عليهم كتبته
 حيتمل عليهم الرد ابب من فتح ما كان  وإن احلق، معرفة ابب يفتح ألنه ذلك يف فأذنت املنطق

 .(1):...(فقلت الساعة تلك علقته ما أضعاف
أضاف عليه وهذا يدل على أنه ألف أصله يف مصر، مث أمته بعد ذلك، وملا قرئ عليه يف آخر حياته 

 درء التعارضك  وهذا ما يفسر لنا ذكره لكثري من الكتب اليت ألفها بعد رجوعه من مصر،كثرياا، 
قيني" والصفدية واجلواب الصحيح، مما قد أشكل على بعض الباحثني فظن أن كتاب "الرد على املنط

 .(2)مما ألف بعدها
 

 شرح األصبهانية: •
يف إحدى النسخ اخلطية للكتاب،  ُنص  عليهكما    هـ،712ألف ابن تيمية هذا الشرح مبصر يف سنة 

حيث قال الناسخ:) سئل شيخ اإلسالم... وهو مقيم ابلداير املصرية، يف شهور سنة اثنيت عشرة وسبعمائة، 
 .(3)أن يشرح عقيدة خمتصرة ألفها مشس الدين حممد بن األصبهاين، اإلمام املتكلم املشهور..(
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 الرد على الشاذيل: •
، حيث قال يف هذا الكتاب ما يفيد أبنه من الكتب اليت ألفها ابن تيمية بعد رجوعه من مصر ورد

بعد أن تكلم عن بعض األحوال الشيطانية:) وهذا وغريه رأيته ابلداير املصرية، ورأيت من هذا الفن 
، وًل  (2)اجلهمية..(، وقال يف موضع آخر:) وملا جرت ابلداير املصرية حمنة هؤًلء  (1)عجائب(

، ولكن يغلب على الظن أنه من أوائل الكتب اليت  يوجد دليل على حتديد زمن أتليفه بشكل أدقر
 صنفها بعد رجوعه من مصر إىل الشام.

 

 االستغاثة يف الرد على البكري: •
د كالم بدًللة قوله يف أحد املواضع بعد أن أور  ،ألف ابن تيمية هذا الكتاب على مرحلتني فيما يظهر 

البكري:) كنت قد أجبت عن كالمه إىل هذا املوضع واتفقت أمور شغلت عن متام ذلك، حىت أنزل 
، ومراده بذلك ما حصل للبكري يف سنة  (3)هللا أبسه هبذا الظامل اجلاهل وحزبه اجلاهلني الظاملني(

ç714 والذي يظهر أن (4)ملا همر السلطان بقتله، مث نفاه ومنعه من الفتوى ومن الكالم يف العلم ،
أن اجلزء اآلخر كتبه بعد ذلك، وًل يوجد ما يدل و ه، 714-711هذا اجلزء كتبه فيما بني عامي 

 وهللا أعلم.ه، 718-714، ولكن الذي يغلب على الظن أنه كان بني عامي قاطعةعلى ذلك دًللة 

 رء تعارض العقل والنقل:د •
 ه،718-712ألف ابن تيمية هذا الكتاب بعد عودته من مصر، يف الفرتة اليت ما بني عامي 

 ويدل على أنه ألفه بعد عودته من مصر أمران:
مسألة له قد أجاب عنها ملا كان ابلداير املصرية، حيث قال:) وملا أنه أورد يف بداية الكتاب  -1

 .(5)املصرية سألين من سألين من فضالئها عن هذه املسألة فقالوا يف سؤاهلم...(كنت ابلداير 
اًلختيارية والرد على من خالف فيها إىل الصفات أنه أحال يف أحد املواضع املتعلقة إبثبات  -2

كتابه "شرح األصبهانية"، حيث قال:) ...وهذه مكابرة بينة، قد بسط الكالم عليها يف 

                                         
 .17الرد على الشاذيل، ص  (1)
 .215ص ،الرد على الشاذيل  (2)
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، وكتابه "شرح األصبهانية" من أواخر كتبه اليت ألفها مبصر كما سبق (1)"شرح األصبهانية"(
 بيانه.

ألن القاضي كمال الدين ابن الشريشي املتوىف  ه،718وقد ألف ابن تيمية هذا الكتاب قبل عام 
قد أورد اعرتاضات على كتاب الدرء، وأجاب عنها ابن تيمية يف كتاب يف حنو جملد، ه 718سنة 

، فهو قد كتب اعرتاضه على أقصى تقدير يف العام الذي (2)¬ عبد اهلادي كما ذكر ذلك ابن
 ه.718-712فتحصل مما سبق أن كتاب الدرء كتب بني عامي تويف فيه، 

 

 الصفدية: •
، ويغلب على الظن درء التعارض، وقبل كتبه املتأخرة جًداكتاب بعد   ه الرسالةألف ابن تيمية هذ

كتاب الدرء وأحال إليه يف موضعني، يقول يف فيها  فقد ذكر ه، 722-ـ716ما بني عامي  هاأنه كتب
أحدها بعد أن ذكر التفريق بني حكم النوع وحكم األعيان:) وقد استوفينا احلجج يف هذا الباب يف 

 .(3)"درء تعارض العقل والنقل" وذكران كل ما بلغنا أنه ذكر يف هذا الباب(
 

 ة:منهاج السنة النبوي •
صنف ابن تيمية هذا الكتاب بعد كتايب "درء تعارض العقل والنقل" و"الصفدية"، فقد ذكر كتاب 

 .(4)الدرء وأحال إليه يف مخسة مواضع
وذكر كتابه "الصفدية" يف موضع آخر ملا أشار إىل أقوال حممد بن زكراي الرازي يف اإلهليات والنبوات،  

حيث قال:) وفيه من التناقض والفساد ما هو مذكور يف موضع آخر، كشرح األصبهانية، والكالم 
 .(5)(املسماة ابلصفديةعلى معجزات األنبياء والرد على من قال: إهنا قوى نفسانية 
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 الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان: •
صنف ابن تيمية هذا الكتاب بعد كتايب "درء تعارض العقل والنقل" و"الصفدية"، حيث أحال 

 .(1)إليهما
 .(2)وقبل كتابه "اجلواب الصحيح" وغريه من الكتب املتأخرة ألنه ذكره وأحال إليه فيها 

 الرد على السبكي يف مسألة تعليق الطالق: •
 .(3)ألن رد السبكي عليه كان يف هذا العام ه؛718صنف ابن تيمية هذا الكتاب بعد عام 

 

 اإلميان الكبري: •
ألنه مل يذكره يف واحد  ؛ة املتأخرة عن مجيع ما سبقالذي يظهر أن هذا الكتاب من كتب ابن تيمي

ا، وقد ذكره   معمنها  كثرة حديثه عن مسألة اإلميان وما يتعلق هبا، ومل يذكره إًل يف كتبه املتأخرة جدا
 يف موضعني:

يف كتابه "الفرقان بني احلق والبطالن" وهو مما صنفه يف سجنه األخري بقلعة دمشق، حيث  -1
التفصيل يف اإلميان هو كذلك يف لفظ الرب والتقوى واملعروف ويف اإلمث والعدوان قال:) وهذا 

واملنكر، ختتلف دًللتها يف اإلفراد واًلقرتان ملن تدبر القرآن، وقد بسط هذا بسطاا كبرياا يف 
 .(4)الكالم على مسألة اإلميان(

ارته ملسألة التالزم ، حيث قال بعد إشايف رسالة كتبها من سجنه األخري بقلعة دمشق أيضا  -2
بني الظاهر والباطن:) وهذا مبسوط يف مواضع، مثل "كتاب اإلميان وشرح أحاديثه 

 .(5)وآايته"(
إليه يف كتابه "اجلواب الصحيح" ملا تكلم عن مسألة التالزم بني الظاهر والباطن الشيخ أشار قد و 

 .(6)اأيضا 
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 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: •
مما صنفه ابن تيمية بعد كتبه "درء التعارض" و "منهاج السنة"، و"الفرقان بني أولياء هذا الكتاب 

، وأحال إىل كتابه "الفرقان بني أولياء (1)فقد ذكر كتاب الدرء يف موضع الرمحن وأولياء الشيطان"،
ض الرمحن وأولياء الشيطان" يف موضع آخر، حيث قال بعد أن ذكر ما يتعلق بتخييل الشياطني لبع

الناس:) ويظن كثري من الناس أن هذا من كرامات عباد هللا الصاحلني، ويكون من إضالل الشياطني، 
كما قد بسط الكالم يف هذا الباب يف غري هذا الكتاب، مثل"الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء 

 .وقد سبق بيان أن هذا الكتاب مما ألف بعد كتايب الدرء ومنهاج السنة، (2)الشيطان"(
 

 قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة: •
، وكتاب "الفرقان بني أولياء "اًلستغاثة"هذه الرسالة من أواخر رسائل ابن تيمية، ألفها بعد كتاب 

 .(3)منها حيث أحال إىل كل واحد منهما يف موضعالرمحن وأولياء الشيطان"، 
 

 الرسالة التدمرية: •
يغلب على الظن أهنا من أواخر رسائله، بعد كتابه "درء تعارض العقل والنقل"، فقد أحال إليها يف 

 .(5)إىل كتابه درء التعارض من التفسري املوضع هذا، وقد أحال يف (4)ما كتبه من تفسري لسورة العلق
 

 النبوات: •
رض العقل والنقل" يف ذكر فيه كتابه "درء تعا فقد ،هذا الكتاب من أواخر مصنفات ابن تيمية

، وذكر يف موضع آخر سبب أتليفه لكتابه "اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح"، حيث (6)موضع
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 اًلحتجاج يتضمن النصارى من كتاب  جاء (1)وبعدهاقال يف سياق بيانه ملا كتبه يف دًلئل النبوة:) 
 ما فساد ويبني عليهم يرد أن ذلك فأوجب القرآن من ذكروه مبا واحتجوا والسمع ابلعقل لدينهم

 .(2)(املسيح دين حرف ملن الصحيح اجلواب وبني ...، به جوااحت
 

 الرد على من قال بفناء اجلنة والنار: •
 ، ومما يدل على ذلك:كتب ابن تيمية هذه الرسالة يف حمبسه األخري بقلعة دمشق

بقوله:) ويف حمبسه األخري عمل قاعدة يف الرد ما يدل على ذلك  ذكر ¬ أن ابن رشيرق -1
 .(3)بفناء اجلنة والنار يف حنو عشرين ورقة(على من قال 

 قدس اإلسالم شيخ (4)عنها سألت وكنتذكر سبب أتليفه هلا بقوله:)  ¬ أن ابن القيم -2
 زمن ذلك على فمضى بشيء فيها جيب ومل كبرية  عظيمة املسألة هذه :يل فقال روحه هللا

 الكتاب إليه فأرسلت ذكرت اليت اآلاثر تلك بعض يشالك محيد بن عبد تفسري يف رأيت حىت
 يشكل املوضع هذا له قل :للرسول وقلت املوضع ذلك على وعلمت األخري جملسه يف وهو
 .(5)(املشهور مصنفه فيها فكتب ،هو ما يدري وًل عليه

 

 الفرقان بني احلق والبطالن: •
، كما جاء يف كالم الناسخ هلا، حيث كتب ابن تيمية هذه الرسالة يف حمبسه األخري بقلعة دمشق

، وقد  (6)أمحد بن تيمية قدس هللا روحه فيما صنفه بقلعة دمشق أخرياا..(قال:) قال شيخ اإلسالم 
، مما يدل على (7)أحال ابن تيمية يف هذه الرسالة على كتابه "اإلميان" يف موضعني كما سبق بيانه

 أتخر زمن كتابتها عنه.
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 اإلخنائية: •
، وقصة أتليفه هلا مشهورة، ذكرها ابن هذه الرسالة يف سجنه األخري بقلعة دمشقكتب ابن تيمية 

منها: كتاب يف الرد على ، عبد اهلادي بقوله:) وكتب يف املسألة اليت حبس بسببها عدة جملدات
 .(1)اإلخنائي، قاضي املالكية مبصر، تعرف ابإلخنائية(

 

 تفسري آايت أشكلت: •
 ويدل على ذلك: الكتاب مما كتبه ابن تيمية يف سجنه األخري بقلعة دمشق،هذا 

 سنتني ابلقلعة مقيما بقي تعاىل ¬ الشيخ إن مثأن ابن عبد اهلادي أشار إليه بقوله:)  -1
 والرد الكتب وتصنيف والتالوة العبادة على مكبا املدة هذه يف برح وما..، وأايما أشهر وثالثة
 ونكت جليلة نفائس على تشتمل كثرية  مجلة العظيم القرآن تفسري على وكتب املخالفني على

 أهل علماء من خلق على أشكلت كثرية  مواضع ذلك يف وبني لطيفة ومعان دقيقة
 .(2)التفسري

 ، وهو مما مال إليه يف آخر حياته.(3)أنه أشار يف هذا الكتاب إىل اخلالف يف فناء النار -2
 
 
 
 
 
 
 

 
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه أمجعني..

 كتبه/ محاد بن زكي احلماد
 ه1440 /7 /7
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