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٦٧٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

  المقدمة

ــــه  ــــى آل ــــى مــــن ال نــــيب بعــــده، وعل ــــصالة والــــسالم عل                                                       احلمــــد هللا وحــــده، وال

   .     وصحبه

   :      أمابعد

ّ                     ّ التقسيم والرتتيب وعد                                              فإن الناظر يف كتب املقاالت يظهر له الفرق بينها يف

          وقـد تتبـع    ،                     فقـد اختلفـوا يف نـسبتها  )         النجاريـة   : (                              الفرق، وتصنيفها، ومن هذه الفـرق

   .                 البحث  كالمهم فيها

  :مشكلة البحث

                                                                     يتناول النظر يف نسبة فرقة النجارية هل هي من فـرق املعتزلـة، أومـن املرجئـة، 

                      ا والنظر يف أصوهلا، ومبن                                                 أو من اجلربية؟ أوهي فرقة مستقلة؟ وذلك بدراسة مقاال�

   .ً                                                ًتأثرت، فتصنف بناء على ترجيح علمي مبين على مقالتها

  :أھداف البحث
يهدف البحث إىل الوصول إىل نسبة النجارية هل هي فرقة تابعة، أوهي 

 .فرقة أصل؟

  :حدود البحث
  :                                                          كتب املقاالت اليت تناولت فرقة النجارية هي كتب املقاالت املشهورة 

ة ومقتطفات من الكتاب األوسط يف املقاالت، مسائل اإلمام-   

) .هـ٢٩٣(للناشئ األكرب  

مقاالت اإلسالميني، واختالف املصلني،أليب احلسن األشعري 

).ه٣٢٤(  -  
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
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  ).ھـ ٣٧٧(التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، أليب احلسن امللطي- 

) .ھـ٤٢٩(الفرق بني الفرق، لعبد القاهر البغدادي  -  

) .ھـ٤٥٦(امللل واألهواء والنحل، البن حزم األندلسيالفصل يف -    

التبصري يف الدين، ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، أليب - 

).ھـ٤٧١(املظفر اإلسفراييين  

)ھـ٤٧٩ (أليب الفتح الشهرستاين،امللل والنحل -    

   ).السادس القرن (  عقائد الثالث وسبعني فرقة، أليب حممد اليمين- 

).ه٦٠٦(للفخر الرازي، قادات فرق املسلمني واملشركني اعت-    

 (  الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان، أليب الفضل السكسكي- 

).ھـ٦٨٣  

)التاسع القرن (تلخيص البيان يف ذكر فرق أهل األديان لعلي الفخري   -   

  

  :منھج البحث
         وضـــمنته                                                      اتبعـــت فيـــه املـــنهج الوصـــفي املبـــين علـــى اســـتقراء مقـــاالت الفرقـــة، - 

                             واتبعـت يف ترتيـب املـسائل الرتتيـب   ،                                 املنهج التحليلي يف استخالص النتـائج 

  .                      املعهود عند أهل العقائد

                                                             مجعت مقاالت النجارية من كتب املقاالت، و دراستها، والنظر يف أصوهلا،  - 

                           ومـــــن مث تـــــرجيح أي األقـــــوال أقـــــرب   ،                            ودراســـــة املقـــــاالت الـــــيت انفـــــردت �ـــــا

                  للصواب مع التعليل
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                                                      د كـل مـسألة خـالف فيهـا عقيـدة أهـل الـسنة قـوهلم فيهـا بإجيـاز،        ذكرت بع - 

  .                          مع اإلحالة للمراجع لالستزادة

                                                            اقتــصرت يف إيــراد املقالــة علــى مانــسب إىل النجــار وحــده دون مانــسب إىل  - 

  .              أصحابه وأتباعه

                                                                ركزت عند حتليل مقالة النجارية على عقيدتـة املخالفـة ألهـل الـسنة، وسـبب  - 

  .                  ن أخذها قدر اإلمكان                    قوهلا �ا، ومنشئها، ومم

   .                                        التزمت املنهجية البحثية يف التوثيق واإلحالة - 

  :الدراسات السابقة
                                                          من خالل حمركات البحث اإللكرتونية، ومع السؤال واالطـالع، مل يتبـني يل 

                                                                  وجـــود دراســـة تناولـــت هـــذا املوضـــوع، فلـــم أجـــد مـــن أفـــرد تـــصنيف فرقـــة النجاريـــة 

           وكـان الكـالم   ، ً             ً اء واجلرب عمومـا                                    ببحث خاص، وإمنا هي حبوث تكلمت عن اإلرج

   :   مثل  ،                     عن النجارية يف ضمنها 

                     رســالة ماجــستري يف جامعــة   ،                                مقــاالت اجلــرب عــرض ونقــد، فيــصل العنــزي - 

  .   هـ     ١٤٢٧    عام   ،                          اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

              رسـالة دكتـوراه  ،                                             طوائف املرجئة وموقف أهل الـسنة مـنهم، هـادي طـاليب  - 

  .  هـ    ١٤٠٥    عام   ،         املنورة                           يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة   ، 

  يف   ،              رسـالة ماجـستري   ،                                        املرجئة وموقف أهل السنة منهم، حممد الالحـم  - 

   هـ    ١٤٠٦  ،                                 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

                                                          وهــذه البحــوث تناولــت فكــر اإلرجــاء أو اجلــرب دون التطــرق إىل النجــار 

  .                              وحترير مسألة نسبته إىل أي الفرق 
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  :خطة البحث
                                ومتهيــــد، وثالثــــة مباحــــث، وخامتــــة، وثبــــت   ،    مــــة                  قــــسمت البحــــث إىل مقد

                                                                      املـــصادر واملراجع،أمـــا املقدمـــة فتناولـــت فيهـــا أمهيـــة البحـــث، والدراســـات الـــسابقة، 

   .                   وحدود البحث، وخطته 

   :                 تناولت فيه أمرين   :         والتمهيد

    ).      وحياته ،                   اسم النجار، ونشأته  (                  التعريف بالنجارية  - ١

   .                     التعريف بكتب املقاالت- ٢  

   .                        ففي أصول فرقة النجارية :              أما املبحث األول

   .                                      ففي مصادر أصحاب املقاالت يف فرقة النجارية  :                 وأما املبحث الثاين

   .                                نظرة مصنفي املقاالت لفرقة النجارية  :                            وأما املبحث الثالث فجعلته يف 

   .                          ويليها ثبت املصادر واملراجع   ،                            مث اخلامتة، وفيها نتائج البحث 

   .                        واهللا أسأل التوفيق والسداد
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت
 

 :التمھید
   : )١ (      النجار  : ً    ًأوال 

                                                         احلــــسني بــــن حممــــد بــــن عبـــــد اهللا النجــــار الــــرازي، أبــــو عبــــد اهللا رأس فرقـــــة 

ّالنجارية، وإليه نسبتها، كان حائكا، وقيل كان يعمل املوازين،نشأ يف قم  ً                                                                  ّ ً.   
   :         أهم شيوخه

بــن أيب كرميــة عبــد الــرمحن املريــسي العــدوي املعتــزيل املــتكلم             بــشر بــن غيــاث 

ًن أبــوه يهوديــا صــباغا بالكوفــة مــوىل زيــد بــن اخلطاب،كــا أخــذ الفقــه عــن أيب  ،  )٢ (ً

  )   هــــــــ   ٢١٨ (      تـــــــويف  )٣ (يوســـــــف القاضـــــــي، وبـــــــرع فيـــــــه ونظـــــــر ىف الكـــــــالم والفلـــــــسفة

            قــال الــصيمري  )٦ (                       ، وعنــه أخــذ النجــار الكــالم )٥ (               كــان مــن أهــل الــري )٤ ( )  هـــ   ٢١٩ (    وقيــل

ــــصانيف  « : ــــه ت ــــشر بــــن غيــــاث املريــــسي، ول ومــــن أصــــحاب أيب يوســــف خاصــــة ب

    ).٧ (»وعنه أخذ حسني النجار مذهبه... ة عن أيب يوسف وروايات كثري

                                                 
، وسري أعالم ٣٤٠/ ١، ومقاالت األشعري ٢٢٣الفهرست البن الندمي ص : انظر ترمجته يف ) ١(

  / ١٠:الء للذهيب النب
  ، ٢٨٩/ ٣واللبـاب يف �يـب األنـساب البـن األثـري ، ١٧٩/ ٤املواعظ واالعتبار للمقريـزي  ، ٥٥٤

واألعالم ، ٣٥٠البن الساعي ص ، الدر الثمني يف أمساء املصنفني    ، و   ٣٨٤ / ١              و توضيح املشتبه
 .٥٣/ ٤: ومعجم املؤلفني لعمر كحاله ، ٢٥٣/ ٢للزركلي 

  .٨١قات للعجلي ص تاريخ الث: انظر ) ٢(

 .١٦٤/ ١واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية لعبد القادر احلنفي ) ٣(

 .١/٢٧٧:وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان )٤(

 .٩٤/ ١٠:  الوايف بالوفيات للصفدي )٥(

 .١٠/١٩٩:سري اعالم النبالء:  انظر )٦(

                             اجلــواهر املــضيئة يف طبقــات احلنفيــة   :     انظــر و    ، ١٦٣أخبــار أيب حنيفــة وأصــحابه للــصيمري ص ) ٧(
١٦٤ / ١   .  
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وقعــت بينــه وبــني عبــد العزيــز الكنــاين املكــي املنــاظرة املــشهورة عنــد املــأمون 
  . )٢ (، مات سنة مثان وعشرين ومائتني، وقيل سنة تسع عشرة ومائتني )١ (

   :                  أهم تالميذه وأتباعه

ـــــــــــر أتباعـــــــــــة ـــــــــــة           أكث ـــــــــــالري،وأغلبهم حنفي ّ ب
ـــــــــــسمى فرقـــــــــــة النج، )٣ ( ـــــــــــة                وت      اري

الربغوثيــــــة، والزعفرانيــــــة، : ،وافرتقت مــــــن مقالــــــة النجاريــــــة ثــــــالث فــــــرق         واحلــــــسينية

  واملستدركة من الزعفرانية

، رأس البدعـة ،أما الربغوثية،فهم أتباع أيب عبد اهللا حممد بـن عيـسى اجلهمـي

أبــرز ، أحــد مــن كــان ينــاظر اإلمــام أمحــد وقــت احملنــة،وافق النجــار يف معظــم أقوالــه 

  .ًالنجار خمالفته إياه ىف تسمية املكتسب فاعالماخالف فيه 

كتـــاب االســـتطاعة، وكتـــاب املقـــاالت، وكتـــاب : لـــه عـــدة مـــصنفات، منهـــا 

  .االجتهاد، وكتاب الرد على جعفر بن حرب، وكتاب املضاهاة

   . )٤ (سنة إحدى وأربعني: تويف سنة أربعني ومائتني، وقيل: قيل

تبـاع الزعفـراين،  كـان بـالري،وروي عنـه أ، الزعفرانيـة : أما الفرقة الثانية، فهـي

  . )٥ (كالم متناقض يف كالم اهللا،وذكر عنه أنه اتصف باحلمق

املــستدركة مــن النجارية،فــسموا بــذلك لــزعمهم أ�ــم اســتدركوا مــا خفــي     أمــا 

علـــى أســـالفهم؛ ألن أســـالفهم منعـــوا إطـــالق القـــول بـــأن القـــرآن خملـــوق، وقالـــت 

                                                 
  .  ٤٧                                    كتاب بغداد البن ايب طاهر بن طيفور ص  )١ (

  .   ١٦٥-   ١٦٤ / ١                             اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية   :     انظر )٢ (

  .١٧٩/ ٤واملواعظ واالعتبار للمقريزي  ،    ٣٩٥ / ١              أحسن التقاسيم   :     انظر)٣(

 .٥٣٧/ ٨: النبالء للذهيب سري أعالم   و ٢١٠-٢٠٩الفرق بني الفرق :  انظر )٤(

  .   ٣٩٥ / ١                 ، وأحسن التقاسيم ٢١٠-٢٠٩الفرق بني الفرق :  انظر )٥(
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  . )١ (املستدركة أنه خملوق

ولعــل ، نفو كتــب الــرتاجم والــسري عــن أتبــاع النجــار إال القليــل مل يــورد مــص

  :وأبرز من ذكر، السبب الندثار الفرقة، أو لتداخلها وامتزاجها مع الفرق األخرى 

ًكـان أديبـا متكلمـا ينتحـل مـذهب .  حممد بن عمـران احللـيب أبـو العبـاس -١ ً

  .)٢(حسني النجار ويناضل عنه

عر املعــروف بــالعطوي، وقيــل امســه حممــد بــن عطيــة أبــو عبــد الــرمحن الــشا -٢

ويـذهب مـذهب احلـسني النجـار يف ، حممد بن عبد الرمحن بن عطية، وهو بـصري 

وله شعر يستحسن،قدم بغـداد أيـام أمحـد بـن أيب داؤد، فاتـصل بـه، ، خلق األفعال

  .)٣ (هـ٢٥٠وحظي عنده ، وأقام بسر من رأى مدة، كان زمن املتوكل تويف سنة 

 املعتــــــزيل الـــــراوي عــــــن عبـــــد اجلبــــــار بـــــن أمحــــــد عبـــــد الوهــــــاب النجـــــاري -٣

األســـرتاباذي،من أتبـــاع مـــذهب حـــسني بـــن النجـــار،وتوىف بعـــد ســـنة أربـــع وثالثـــني 

  .)٤(ومخسمائة

   :              أشهر معتقداته 

  ،                          ووافــق األشــعرية يف أبــواب أخــرى  ،                                  وافــق النجــار املعتزلــة يف بعــض األبــواب 

لــى مــا نقــل عنــه، وكــان  ع- بنفــي عــذاب القــرب ورؤيــة اهللا ، وقــال خبلــق القــرآن   قــال

وأن ، إن كالم اهللا حادث، وإنه إذا قرئ فهو عـرض، وإذا كتـب فهـو جـسم: يقول

                                                 
  .٢١٠:الفرق بني الفرق : انظر )١(

  .   ٤٦١                        معجم الشعراء للمرزباين ص )٢(

                والــوايف بالوفيــات   ،    ٢٨٥ / ٥              ميــزان االعتــدال     ،    ٢٣١ / ٤                            تــاريخ بغــداد للخطيــب البغــدادي   :     انظــر )٣ (
  .   ١٨٩  /  ٦  :                  ، واألعالم للزركلي    ٣٢٩ / ٩               واألنساب للسمعاين   ١٨٧  /  ٣ :

  .  ٣٥-  ٣٤ /  ١٣             نساب للسمعاين   األ و  ،    ٣٨٤ / ١             توضيح املشتبه   :     انظر )٤ (
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   . )١ (وأن االستطاعة مع الفعل، اهللا خالق فعل العبد 

   :                مناظراته ورحالته 

              ولــه مــع النظــام   ،  )٢ (                          ونــسب أنــه مــن متكلمــي ا�ــربة ً،                 ً كــان النجــار متكلمــا

قاله ابن الندمي عـن منـاظرة وقعـت         ن ذلك ما  وم ،                   وكانت السبب يف موته   ،        مناظرات

والـسبب يف مـوت احلـسني النجـار أنـه اجتمـع مـع إبـراهيم النظـام عنـد بعـض «: له 

جتلــس حــىت أكلمــك، فجلــس فقــال لــه : إخوانــه، فــسلم احلــسني فقــال لــه إبــراهيم

جيوز أن أفعل الذي هـو خلـق اهللا : جيوز أن تفعل خلق اهللا؟ فقال احلسني: إبراهيم

قــم أخــزى اهللا مــن ينــسبك إىل : وقــال..تمرا يف املنــاظرة حــىت رفــسه النظــام،واســ...

ًشـــيء مـــن العلـــم والفهـــم، وانـــصرف حممومـــا، وكـــان ذلـــك ســـبب علتـــه الـــيت مـــات 

  . )٣ (»فيها

   :     كـتبه

   :                 من كتبه اليت ذكرت   ،                               ذكر عن النجار أنه كثري التصنيف 

  ،      لرســل              وكتــاب إثبــات ا  ،              وكتــاب املخلــوق   ، –          يف الكــالم –           كتــاب البــدل 

      وكتـــاب   ،  )٤ (                    وكتـــاب الثـــواب والعقـــاب  ،                                   وكتـــاب اإلرجـــاء، وكتـــاب القـــضاء والقـــدر 

 )٥ (                    وكتــــاب اإلرادة املوجبــــة   ،                 اللطــــف والتأييــــد  
وكتــــاب كــــان ،كتــــاب االســــتطاعة  ،

وكتــــــاب التعــــــديل   ، وكتــــــاب إثبــــــات الرســــــل  ، وكتــــــاب الــــــصفات واألمســــــاء   ،يكــــــون

                                                 
  .   ٢٩٨ / ٣       اللباب    و   ٢٠٩               الفرق بني الفرق   :     انظر )١ (

  .   ٢٢٤          الفهرست  ص  :     انظر )٢ (

  .   ٢٢٤         الفهرست ص )٣ (

    ٢٥٣ / ٢                و األعالم للزركلي   ،    ٥٣٧ / ٨  :                سري أعالم النبالء   :     انظر )٤ (

  .   ٥٣٧ / ٨  :        النبالء     عالم  أ   سري   :     انظر )٥ (
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أويالت، وكتــــــــاب وكتــــــــاب التــــــــ  ،  )١ (وكتــــــــاب أن اإلرادة صــــــــفة الــــــــذات ،والتجــــــــوير

وكتــاب العلــل ، العبادات،وكتــاب اإلرادة املوجبــة، وكتــاب املــستطيع،وكتاب املــوجز 

ّوكتــــاب النكت،وكتــــاب الــــرد علــــى امللحــــدين ، واالســــتطاعة، وكتــــاب املطالبــــات  ّ

وكتـاب الثـواب ،  )٢ (- يف اإلمجـاع–وكتاب املعرفـة ، وكتاب األبواب ، ّوكتاب الرتك،

   . )٣ (والعقاب

   :     وفاته

                    وقــال املقريــزي عــن ســبب   ،   هـــ   ٢٢٠           فمــات ســنة ،                  بعــد مناظرتــه للنظــام     اعتــل 

قم : ّ فلما مل يلحن حبجته، رفسه النظام، وقال له- النظام -ّأنه ناظرة مرة «  :      وفاته

ّأخزى اهللا من ينسبك إىل شـيء مـن العلـم والفهـم، فانـصرف حممومـا، واعتـل حـىت  ً

   . )٤ (»مات

  

  :التعريف بكتب المقاالت: ًثانيا 

          ويقـال هــذه   ،              وينـاظر فيـه ،                       هـي قـول يعتمـد عليـه قائلـه  :             عريـف املقالـة  ت :ً   ً أوال

                                                          ومجعها مقاالت ، ومسيت الكتب املعتنية يف مجع هـذا النـوع مـن األقـوال   ،  )٥ (     مقالة

                                                 
  .  ٥٣ / ٤ :             ومعجم املؤلفني   ، ٢٢٣ الفهرست البن الندمي ص  :    انظر )١ (

البــن الــساعي ص ،  و الــدر الثمــني يف أمســاء املــصنفني ٢٢٣الفهرســت البــن النــدمي ص : انظــر)٢(
٣٥٠. 

واألعــالم  ، ٥٥٤/ ١٠:، وســري أعــالم النــبالء للــذهيب ٢٢٣الفهرســت البــن النــدمي ص : انظــر)٣(
 .٥٣/ ٤: ومعجم املؤلفني لعمر كحاله ، ٢٥٣/ ٢للزركلي 

  .١٧٩/ ٤:  للمقريزي املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار)٤(

  .   ٢٢٣          للعسكري ص  الفروق اللغوية: انظر )٥(
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                                      هـــي مـــصنفات اعتنـــت يف إيـــراد الفـــرق اإلســـالمية   ،                       واملقـــاالت ، فكتـــب املقـــاالت 

     . )١ (       ومقاال�ا

      وكثـريا   ،                           مجاعـة تـربطهم معتقـدات معينـة    « :                               والفرق مجع فرقة ، واملراد بالفرقـة

                          وقــد يفتحــون البــاب ملــن عــداهم   ، ً                   ً فيكونــون جمتمعــا مغلقــا  ،                  مــا تعــزهلم عــن غــريهم 

                                                وقد أفرد العلمـاء املقـاالت يف التـصنيف ،وتنوعـت طـرقهم     ،  )٢ ( »              كالفرق اإلسالمية

  ً                                ًإمــا جعــل املقالــة أصــال للفرقــة كمقالــة  :                           وأشــهر مــسالك املــصنفني يف كتــبهم  ،      فيهــا 

                                                               ومقالة االستطاعة وممن سار على هذه الطريقة ابن حزم يف الفـصل واليمـين  ،     اإلميان

ً                                                                      ًيف كتابــه عقائــد الــثالث والــسبعني فرقــة أو جعــل الفرقــة أو زعيمهــا الفرقــة أصــال يف 

                                            والرافـــــضة وممـــــن �ــــج هـــــذه الطريـــــة البغـــــدادي يف الفـــــرق  ،                      التقــــسيم كفرقـــــة املعتزلـــــة 

   .                            طريقتني كتاب األشعري يف املقاالت          وممن مجع ال  ،                  والشهرستاين يف امللل

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .١٨٢١/ ٢كشاف الظنون عن أسامي الفنون : انظر)١(

 .٦٩٥ قم ١٣٥املعجم الفلسفي �مع اللغة العربية بالقاهرة ص)٢(
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  أصول النجاریة: المبحث األول

                                                                 تناولت كتب املقاالت فرقة النجارية، وعقيـدة النجـار، فكانـت املـسائل الـيت 

                                     الــصفات، ومــسمى اإلميــان، واســتطاعة العبــد،   :                              تنــاولوا فيهــا مقــاالت النجــار هــي 

   .                        والنبوة، ومعجزات األنبياء

  :ه في الصفاتمقالت: ًأوال

  ،                والرؤية، واجلود   ،                                           حكى أصحاب املقاالت عقيدة النجار يف صفة الكالم 

   . )١ (                 واإلرادة، ووجود اهللا

   :                          أما مقالته يف صفة الكالم فهي

  ، ً                ً انه مل يزل متكلما   :        ، وقال  )٣ (              ،والقرآن خملوق  )٢ (                    أن كالم اهللا حادث، خملوق  -    أ

  . )٤ (                غري عاجز عن الكالم  :           ومراده أنه

   . )٥ (                          عرض إذا قرئ، جسم إذا كتب         أن كالم اهللا  -    ب

          التعطيــل يف  (                                                   وعنــد النظــر لقولــه يف صــفة الكــالم يظهــر أنــه لقــول جهــم وهــو 

          ولقائــل أن ، )٧ (              إن القــرآن خملــوق  :                              ، فقــد روي عــن جهــم أنــه كــان يقــول )٦ )      الــصفات

            والـــيت ترجـــع ،                                                      يقـــول إن النجـــار قـــد أخـــذ مـــن شـــيخه بـــشر املريـــسي مقالـــة التعطيـــل

                                                 
 .٣٩، والربهان للسكسكي ص ٢٠٨لفرق بني الفرق للبغدادي ص ا: انظر)١(

 .١٠٧، واملنية واألمل للشريف املرتضي ص ٣٩الربهان للسكسكي ص : انظر)٢(

 .٨٦، والتبصري يف الدين أليب املظفر اإلسفراييين ص ٢٠٩الفرق بني الفرق ص : انظر)٣(

 .٣٤١/ ١املقاالت : انظر)٤(

 .٨٦، والتبصري يف الدين لإلسفراييين ص ٢٠٩الفرق بني الفرق ص : انظر) ٥(

 .٣٩، والربهان للسكسكي ص ٢٠٨الفرق بني الفرق للبغدادي ص : انظر)٦(

 .١٣٠الرد على اجلهمية للدارمي ص : انظر)٧(
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   . )١ (   جلهم

                      ، وهـو قـول بعـض املعتزلـة  )٢ (                          قرآن جسم، قـال بـه جهـم قبلـه      إن ال  :        ويف قوله

                       هـو قولـه إن اجلـسم إمنـا هـو   ،                                       ، ولعل سبب قوله إن القرآن جـسم إذا كتـب  )٣ (ً    ً أيضا

   . )٤ (           أعراض جمتمعة

   . )٥ (ً                                                          ًوهناك من املصنفني من يذكر أن جهما أول من قال بأن القرآن خملوق

           وقال بدر ، )٦ (     ملريسي                                               وذكر الصيمري أن مقالة النجار هذه أخذها من بشر ا

    بــشر وأمــا الطائفــة النجاريــة، فتنــسب إىل حــسني النجــار، أخــذ عــن  « :           الــدين العيــين

  . )٧ (»بن غياث املريسي القائل خبلق القرآن

                                    فإ�م يثبتون ما أثبت اهللا لنفـسه علـى مـا ،                       قول أهل السنة في الصفات    أما 

         قص مـــن كــــل                                                       يليـــق بــــه مـــن غــــري متثيـــل، وال تــــشبيه، وال تكييـــف، وتنزيهــــه مـــن الــــن

            وكيـف شــاء، ،ً                          ًأن اهللا مل يـزل متكلمــا إذا شـاء  :                   وقـوهلم يف صــفة الكـالم   ،  )٨ (      الوجـوه

                                                 
ََتـاريخ اإلسـالم ووفيـات املــشاهري : وانظـر٦/٥١البــن منظـور ،خمتـصر تـاريخ دمـشق البـن عـساكر)١(

 .١٠١٦/ ٤:  للذهيبَواألعالم

 .١٣٠الرد على اجلهمية للدارمي ص : انظر)٢(

 .٢٦١/ ٢املقاالت لألشعري : انظر) ٣(

، واملنيــــة ٨٦، والتبـــصري يف الـــدين لإلســـفراييين ص ٢١٤، ٢٠٨الفـــرق بـــني الفــــرق ص : انظـــر) ٤(
 .١٠٨واألمل للشريف املرتضي ص 

/ ١١فيـات للـصفدي ، والـوايف بالو٢٣٥، ٢٣٤الفتوى احلموية الكـربى البـن تيميـة ص : انظر) ٥(
٦٨. 

، واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية لعبد ١٦٣أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصيمري ص : انظر)٦(
 .٢٦٠/ ١٦، وعمدة القاري ١٦٤/ ١القادر احلنفي 

 .٢٦٠/ ١٦عمدة القاري ) ٧(

 تيمية ص ، والرسالة املدنية البن٢١٣رسالة الرد على الشاذيل يف حزبيه، البن تيمية ص : انظر)٨(
 .١٦٢/ ٣، ٢٠٦ -١٤٨/ ٦، وجمموع الفتاوى ٥ -٤
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                             ، وأن القرآن كالم اهللا غـري خملـوق،  )١ (                                         وأنه يتكلم مبشيئته وقدرته، وأنه مل يزل كذلك

                               ويقــول اإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف الــرد   ،  )٢ (                                 والكــالم صــفة مــن صــفاته القائمــة بنفــسه

فقـد شـبهتم اهللا خبلقـه حـني زعمـتم أن كالمـه  « :          اهللا خملـوق                  على من قـال إن كـالم

خملوق، ففي مذهبكم قد كان يف وقت من األوقات ال يتكلم حـىت خلـق الكـالم، 

ًوكذلك بنو آدم كانوا ال يتكلمون حـىت خلـق اهللا هلـم كالمـا، وقـد مجعـتم بـني كفـر 
ًكلما إذا شاء، وال إن اهللا مل يزل مت: وتشبيه، وتعاىل اهللا عن هذه الصفة، بل نقول

ــــد الغــــين املقدســــي ، )٣ (»إنــــه كــــان وال يــــتكلم حــــىت خلــــق الكــــالم: نقــــول وقــــال عب

ًمـــذهب أهـــل احلـــق أن اهللا عـــز وجـــل مل يـــزل متكلمـــا بكـــالم مـــسموع، مفهـــوم، «:

  . )٥ (» )٤ (ً﴿وكلم اهللا موسى تكليما﴾: مكتوب، قال اهللا عز وجل

             املقـاالت عقيـدة                 ، وقـد حكـى أصـحاب           صفة الرؤيـة    فهي ،             الصفة الثانية    أما 

  ،                     وخـالف ابــن حــزم يف هــذا، )٦ (                            ينكـر رؤيــة اهللا يف الــدنيا واآلخــرة   :                  النجـار فيهــا بأنــه

   . )٧ (                                       فذكر أن النجار أجاز رؤية اهللا، ومل يقطع �ا

                                                          وعند اجلمع بني من حكى قول املنع وبني قول ابن حـزم ميكـن تفـسري ذلـك 

  :                    هـــو قـــول النجـــار إنـــه                                                مبـــا حكـــاه األشـــعري والبغـــدادي بـــأن املـــراد بإجـــازة حـــدوثها

ِجيـــوز أن حيـــول اهللا القـــوة الـــيت يف القلـــب مـــن املعرفـــة إىل العـــني فيعـــرف اهللا �ـــا « ّ                                                             ِ ّ،  

                                                 
 .٩٩/ ١٢، وجمموع الفتاوى البن تيمية ٥٩٠/ ١النبوات البن تيمية : انظر)١(

 .٧٧/ ٣٧، وجمموع الرسائل واملسائل ٧٧/ ١٧جمموع الفتاوى : انظر)٢(

 .١٣٩الرد على اجلهمية والزنادقة ألمحد بن حنبل ص )٣(

 .١٦٤سورة النساء ) ٤(

 .١٣٠االقتصاد يف االعتقاد لعبد الغين املقدسي ص)٥(

 .٢٣، واملنية واألمل للشريف املرتضى ص ١٠٠/ ١امللل والنحل للشهرستاين : انظر)٦(

 .٣٤/ ٢الفصل البن حزم : انظر)٧(
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   . )١ ( »              فيكون ذلك رؤية

             وهـذا العلـم ،                                                          فهو حتويل املعرفة القلبية إىل معرفة يف العني فيعلم �ا العبد ربه

   .                    فإذن هو معطل للرؤية  ، )٢ (                          رؤية له، فليست رؤية حقيقية

                                   فقــال الــشهرستاين إن قولــه فيهــا كقــول ،                    يف مــصدر قولــه يف الرؤيــة         واختلفــوا 

                     ولـيس بـني القـولني تـضاد؛   ،  )٤ (                             وقال امللطي إنـه أخـذها مـن اجلهـم ، )٣ (               املعتزلة بنفيها 

   . )٥ (                                    ألن املعتزلة أخذت مقالة التعطيل عن جهم

                                                فذكر أن قول النجار قريب مـن قـول ضـرار بـن عمـرو يف ،             أما شيخ االسالم

   . )٦ (                                               قول األشعرية الذين نفوا العلو، وأثبتوا الرؤية             الرؤية ، ومن

ويـراه ،                             فهـو أن اهللا يـرى يف اآلخـرة باألبـصار،                       قـول أهـل الـسنة فـي الرؤيـة    أمـا 

   . )٧ ( بال تشبيه وال كيفية،املؤمنون يف اجلنة بأعينهم حقيقة

ـــد والـــصدق أن اهللا «:قـــال املقدســـي  وأمجـــع أهـــل احلـــق، واتفـــق أهـــل التوحي

خرة،كما جاء يف كتابه، وصـح عـن رسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم، تعاىل يرى يف اآل

                                                 
 .١٠٠/ ١، وامللل والنحل للشهرستاين ٣٤٢/ ١املقاالت : انظر)١(

 .٣٤/ ٢ البن حزم ، والفصل٣٤٢/ ١املقاالت األشعري : انظر)٢(

 .١/١٣٦:االعتصام :وانظر. ١٠٠/ ١امللل والنحل للشهرستاين : انظر)٣(

 .١١٦التنبيه والرد للملطي ص : انظر)٤(

 .٣٥ايضاح الدليل لبدر الدين ابن مجاعة الكناين ص: انظر)٥(

 .٢٧٨ -٢٧٦/ ٧درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر)٦(

                   وشـرح الــسنة للمــزين ص   ،    ١٣٣-   ١٣٢             محـد بــن حنبــل ص            والزنادقــة أل                  الــرد علـى اجلهميــة :انظـر)٧(
            البــــن تيميــــة                  والــــرد علــــى املنطقيــــني    ،   ٥٩-  ٥٧                               وعقيــــدة احلــــافظ عبــــد الغــــين املقدســــي ص   ،   ٨٢
  .   ٢٦٩ / ٣               واالعتصام للشاطيب  ،    ١٦٤-   ١٣١ / ١        يب العز   أ                 شرح الطحاوية البن  و    ،    ٢٣٨ ص
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                  والنــصوص يف إثبــات ، )١ (ٍ﴿وجــوه يومئــذ ناضــرة إىل ر�ــا نــاظرة﴾: قــال اهللا عــز وجــل

   . )٢ (           الرؤية كثرية

  

  :                                           اليت ذكـر أصـحاب املقـاالت قـول النجـار فيهـا فهـي            الصفات األخرى    أما 

   :              وجممل قوله فيها  »                             والحياة، والقدرة، ووجود اهللا،       واإلرادة  ،       الجود  «

ً                              ً نفــي البخــل عنــه، فلــم يثبــت هللا جــودا   :           ويريــد بــذلك، ً)           ً مل يــزل جــوادا (      أن اهللا  - ١

  . )٣ (ً            ً كان به جوادا

ً                           ًأنه مل يزل مريدا أن يكون ما   : ّ         ّ وبني ذلك ، ً)           ً مل يزل مريدا (                أنه وصف اهللا بأنه  - ٢

                                                                 علــم أنــه يكــون، وال يكــون مــا علــم أنــه ال يكــون، بنفــسه ال بــإرادة، مبعــىن أنــه 

  . )٤ (          وال مغلوب،        مستكره  غري

  . )٥ (                                   أن اهللا مريد للخري والشر، والنفع والضر - ٣

  .             أنه ليس بعاجز  :      أي ،     ومريد  ،            أن اهللا قادر  - ٤

  . )٦ (       ليس مبيت  :    أي   ،          أن اهللا حي  - ٥

ًأن اهللا بذاته يف كل مكان ذاتا، ووجودا، ال معىن العلم والقدرة - ٦ ً                                                       ً ً) ٧( .  

                                                 
  .١٢٣سورة القيامة ) ١(

  .١٢٥ي االقتصاد يف االعتقاد للمقدس)٢(

 .٢٦٠/ ١مقاالت األشعري )٣(

 .١٠٠/ ١امللل للشهرستاين : انظر)٤(

 .١٠٠/ ١امللل للشهرستاين : انظر) ٥(

 .١٠٨املنية واألمل للشريف املرتضى ص : انظر)٦(

 .١٠٠/ ١، وامللل للشهرستاين ٢٨٦/ ١املقاالت لألشعري : انظر)٧(
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 النجارية يف كتب املقاالت

                فمذهبه يف هذا هو            بنفي ضدها،                             صفة الجود والقدرة والحياة           أما قوله يف

     وحكــــى   ،                  وهــــي طريقــــة املعطلــــة   ،  )١ (                                    محــــل النــــصوص الثبوتيــــة علــــى املعــــاين الــــسلبية

                                                                      البغدادي هذه الطريقة عن ضرار بن عمرو وهو معاصر للنجـار وبينهمـا تقـارب يف 

معــىن قولنــا إن اهللا تعــاىل عــامل حــي، هــو أنــه لــيس  « :                        املقــاالت قــال البغــدادي عنــه 

  ،               من غري إثبات معىنه ىف سائر أوصاف اهللا تعاىل جباهل، وال ميت، وكذلك قياس

                    ،وقولـه هنـا مياثـل قـول  )٢ ( »                                           أو فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلـك األوصـاف عنـه

                         القـــدمي  ذكـــر ذلـــك صـــاحب كتـــاب  ،      العـــامل   ،        القـــادر   ،     احلـــي   :      صـــفات  )٣ (      ضــرار يف

قــويل هــذا عنــه أن يكــون : فقــال ضــرار  « :ً                                 ًاإلمامــة نقــال عــن ضــرار يف مــراده منهــا  

ًتا وعاجزا وجاهال وحمدثا مي ًً وزعـم أن هـذه االمسـاء إمنـا اختلفـت عليـه لنفـي تلـك ، ً

   . )٤ (»عنه، ال الثبات هذه فيه

 كما وردت، خمالفني ملسالك املتكلمني الـذين وأهل السنة يثبتون الصفات

فهذه طريقة حمدثة مل تثبت عن الرسـول صـلى ، يثبتون الصفات بنفيها عن ضدها 

وال عن علماء األمة،قال ابن أيب العز يف شرحه للعقيدة الطحاوية اهللا عليه وسلم، 

اتفق أهل السنة على أن اهللا ليس كمثله شيء، ال يف ذاته، وال يف صـفاته، وال «: 

ًيف أفعاله، ولكن لفظ التـشبيه قـد صـار يف كـالم النـاس لفظـا جممـال، يـراد بـه املعـىن  ً

، مـن أن خـصائص الـرب تعـاىل ال الصحيح، وهو ما نفاه القرآن، ودل عليه العقـل

يوصــف �ــا شــيء مــن املخلوقــات، وال مياثلــه شــيء مــن املخلوقــات يف شــيء مــن 

                                                 
 .٧٤ الكفوي ص ، والكليات أليب البقاء٩٧/ ١العرش للذهيب : انظر)١(

 .٢١٥الفرق بني الفرق للبغدادي ص )٢(

، ومقالـة التعطيـل واجلعـد بـن درهـم حملمـد بـن خليفـة التميمـي ٢١٥الفـرق بـني الفـرق ص : انظر)٣(
 .٨٨، ومسائل اإلمامة لعبد اهللا الناشئ ص ٤٢ص 

 ٨٨مامة لعبد اهللا الناشئ صمسائل يف اإل) ٤(
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، رد علـى املمثلـة ) ١١: الـشورى] (١١: الـشورى[﴿ليس كمثلـه شـيء﴾ : صفاته

، رد علــى النفــاة املعطلــة، فمــن ] ١١: الــشورى[املــشبهة ﴿وهــو الــسميع البــصري﴾

خلوق، فهو املشبه املبطـل املـذموم، ومـن جعـل جعل صفات اخلالق مثل صفات امل

  . )١ (»صفات املخلوق مثل صفات اخلالق، فهو نظري النصارى يف كفرهم

                                       أنــــه مريــــد بنفــــسه غــــري مــــستكره وال مغلــــوب، ذكــــر   :        اإلرادة           ويف قولــــه يف 

ـــــه مجهـــــور  ـــــسي، وخـــــالف في ـــــشر املري ـــــه النجـــــار ب ـــــق في                                                             األشـــــعري أن هـــــذا ممـــــا واف

                             بينمـا قـال النجـار بـأن اهللا حيـب ،                    اهللا  حيـب الـشر ويريـده               القائلني بنفـي إن )٢ (       املعتزلة

             إنـه مريـد لكـل   :     ، أي »              إنـه يريـد لنفـسه « :                     وشرح الغـزايل معـىن  قـوهلم   ، )٣ (           الشر ويريده

   . )٤ (    مراد

                يريــــد القــــول بأنــــه  ،               والنفــــع والــــضر ،                                ويف التزامــــه أن اهللا مريــــد للخــــري والــــشر

   . )٥ (                              حيبهما، وهذا ما ذهبت إليه اجلربية

                                       اإلرادة العامة، وهي املشيئته املطلقة، وبني إىل ذلك تسويته بني والذي دفعه 

ـــة والرضـــا، ومل يفـــرق بينهمـــا،              اإلرادة الدينيـــة        إن اهللا    :       فقـــال،                                           وهـــي املتـــضمنة للمحب

   . )٦ ( مراد حمبوب                       يريد الكفر فهو حيبه، فكل

                                                 
 .١/٥٧ز  يب العأشرح العقيدة الطحاوية البن )١(

 .٢٦٣/ ١مقاالت األشعري : انظر) ٢(

 .٧٨، واالقتصاد يف االعتقاد للغزايل ص ١٠٠/ ١امللل والنحل للشهرستاين : انظر)٣(

 .٧٨، واالقتصاد يف االعتقاد للغزايل ص ١٠٠/ ١ملع األدلة للجويين : انظر)٤(

 .٢/٦٣٩شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز : انظر)٥(

ــــ:  انظــــر)٦( ــــة الفت ــــاوى  ، ٦/٥٠١اوى الكــــربى البــــن تيمي ــــدة و، ٨/١٨٩وجممــــوع الفت شــــرح العقي
 .١/٧٩: يب العز أالطحاوية البن 
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 النجارية يف كتب املقاالت

، ففــي كتـــاب اهللا         اإلرادةيفرقـــون بــني     إ�ــم                          وقــول أهــل الـــسنة فــي اإلرادة 

  : )١ (نوعان

ــــشاملة جلميــــع احلــــوادث مــــن : حــــدمهاأ إرادة كونيــــة قدريــــة، وهــــي املــــشيئة ال

ــــه تعــــاىل ــــه يــــشرح صــــدره : طاعــــات ومعــــاص، ومنهــــا قول ﴿فمــــن يــــرد اهللا أن يهدي

ًلإلســالم ومــن يــرد أن يــضله جيعــل صــدره ضــيقا حرجــا﴾ مــا : وكقــول املــسلمني.  . )٢ (ً

رادهـا، سـواء أحبـه  هي اليت جيب م        اإلرادةشاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، وهذه

  .اهللا ورضيه، أم ال

  

وهـي املتـضمنة ، إرادة دينية شـرعية، تتعلـق بالطاعـات املـأمور �ـا : واألخرى

.  . )٣ (﴿يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر﴾: للمحبة والرضا ومنها قوله تعاىل

   . ال جيب مرادها،وهي فيما يرضاها اهللا سبحانه      اإلرادةوهذه 

         ويشري �ذا   ،                     ال مبعىن العلم والقدرة ،                  فرييد النجار إثبا�ا،   جود               أما قوله إنه مو

                وأن ذاتـــه يف كـــل ،                وأن اهللا يف كـــل مكـــان  ،                                التفـــصيل إىل مقالـــة إثبـــات وجـــود اهللا 

       فقــال ،                      واختلفـوا يف إثبــا�م هلــا،                                   ،وهــذه املــسألة كانـت حاضــرة عنــد املعتزلــة )٤ (     مكـان 

                            العلــم والقــدرة،  ومــن املعتزلــة                                  إن اهللا موجــود يف كــل مكــان أولوهــا مبعــىن   :       بعــضهم 

     . )٥ (                                           من فسر وجود اهللا يف كل مكان أي أنه حافظ لألماكن

                                                 
 ١/٧٩: يب العز أشرح العقيدة الطحاوية البن و، ٣٦٠/ ٥: منهاج السنة : انظر)١(

 .١٢٥نعام سورة األ)٢(

 .١٨٥سورة البقرة ) ٣(

 .٢٨٦، ٢٣٦/ ١املقاالت : انظر)٤(

 .٢٨٦/ ١قاالت امل: انظر) ٥(
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                                                              ويظهر أن قول النجار قريب من قول املعتزلة يف بـاب الـصفات إال يف صـفة 

   . )٢ (                      مبا يوافق قول األشاعرة ا )١ (          فقد أثبتها،      اإلرادة

ـــه الـــسابقة مـــشا�ة كثـــريا ملقـــاالت ضـــرار  ـــن عمـــر ً                                                    ًولعـــل القـــول بـــأن مقاالت        ب

                              ومتـأثران باملـصدر نفـسه جهـم بـن ،                                    اجلهمي قـول قريـب للـصواب ؛فهمـا متعاصـران

وكــان يــزعم أن معــىن « :                                    نقــل األشــعري مقــاالت ضــرار يف الــصفات فقــال   ،       صــفوان 

أن اهللا قادر أنه ليس جباهل وال عاجز، وكذلك كان يقول يف سائر صفات البـارئ 

 –! ســـبحانه –ان يـــزعم أن اهللا وكـــ «  :                         وقـــال ضـــرار يف صـــفة الرؤيـــة، )٣ ( »   ...لنفـــسه

،  )٤ (»- أي مـــاهو-خيلـــق  حاســـة سادســـة يـــوم القيامـــة للمـــؤمنني،يرون �ـــا ماهيتـــه 

قــال ضــرار بــن عمــرو واحلــسني بــن حممــد «:وحكــى األشــعري قوهلمــا يف األعــراض 

  . )٥   (»النجار إن األعراض اليت هي غري األجسام يستحيل أن تبقى زمانني

                          وقــال بقــول احللوليــة فيهــا، ،               عتزلــة يف تأويلهــا           اهللا فخــالف امل        صــفة وجــود   ويف 

              ، لــذا صــرح أنــه  )٧ (                     ، وهــذا ممــا أخــذه مــن جهــم )٦ (                            وهــو قــول عبــاد اجلهميــة وصــوفيتهم

        ، وقولـه  )٨ (ً                                                             ًبذاته يف كل مكان نافيا أن يكون نفس املعىن املعروف عند بعض املعتزلـة

  ،               قـول احللوليـة        وهذا عـني  ،                        وقال حبلوله يف خملوقاته ،                       يف وجود اهللا نفى به علو اهللا

                                                 
 .٢٦٣/ ١، املقاالت ١٣٧/ ٦املغين للقاضي عبد اجلبار : انظر)١(

    ١٢٦ / ٥                  واملسائل البن تيمية جمموع الرسائل : انظر) ٥(

 .٣٣٩/ ١:مقاالت اإلسالميني) ٣(

 ١/٣٤٠: مقاالت اإلسالميني ) ٤(

 .٤٨/ ٢:مقاالت اإلسالميني ) ٥(

 .٢٩٨/ ٢ى البن تيمية ، وجمموع الفتاو١٥٧/ ١العرش للذهيب : انظر)٦(

 .٣٣٠/ ٢، وتوضيح املقاصد البن القيم ١٥٧/ ١العرش للذهيب : انظر) ٧(

 .٢٣٦/ ١املقاالت : انظر) ٨(
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                                                                 ولعل سبب ضالل النجار يف مسألة الصفات متابعته جلهم بن صفوان الذي أخذ 

   . )١ (                وفالسفة اليونان،                         مذهبه من الصائبة والسمنية

     وأ�ا ،ً                     ً وذاتا مباينـة عـن خلقـهً،                     ً  فإنهم يثبتون هللا وجودا،             قول أهل السنة    أما 

                     وأنه مستو على عرشه ، ه                 وال كفؤ له سبحان،                      فال مثيل له والشبيه له،           ذات تليق به

                قــال ابــن القــيم يف   ،                                        ال حيــاط بــه شــيئ وأنــه موجــد كــل شــيئ وخالقــه ،          فــوق مساواتــه

ًتفرد احلق تعاىل بالوجود أزال وأبدا  :"        وجود اهللا  ً                               ً                                وأنه األول الذي ليس قبله شـيء، ،ً

   هـو ما سواه قائم بـه وأثـر صـنعه،فوجوده           ووجود كل،                       واآلخر الذي ليس بعده شيء

ً احلق، الثابت لنفسه أزال وأبدا، وأنه املتفرد بذلك             الوجود الواجب ً«) ٢( .   

  :مقالة النجار في اإليمان: ًثانيا

   :                        وأهم ما قاله النجار فيها  ،                                    تعد مقالة النجار يف اإلميان مما متيز �ا 

                                                 معرفــة اهللا ورســوله، والفــرائض الــيت أمجــع عليهــا املــسلمون،   :              اإلميــان عنــده هــو - ١

                    وأن كــل خــصلة مــن خــصال   ،  ، )٣ (           رار باللــسان                       واخلــضوع لــه جبميــع ذلــك واإلقــ

ً                                                              ًاإلميان تسمى طاعة، وهذه الطاعة ليـست إميانـا، وجممـوع اخلـصال إميـان، وال 

                                                             يكون إميان إال بالعمل جبميع اخلصال، وترك شيء مـن اخلـصال أو الطاعـات 

  )٥ (                              وقال بوجوب النظر لتحصيل املعرفة ، )٤ (ً           ً ال يكون كفرا

                          وأن اإلميــان اليكــون إال بالعمــل   ،            قــول اللــسان                             فاإلميــان عنــده املعرفــة القلبيــة و

                                                 
 .٢٧٨/ ٧درء تعارض العقل والنقل البن تيمية : انظر) ١(

     ٣٦ / ٣ :        السالكني مدارج )  ٩ (

، وامللــل ٨٦بــصري ص ، والت٢٠٨، والفــرق بــني الفــرق ص ٢١٦/ ١املقــاالت لألشــعري : انظــر) ٣(
 .٣٩، والربهان للسكسكي ص ١٠١/ ١

 .٨٦، والتبصري ص ٢٠٨، والفرق بني الفرق ص ٢١٦/ ١املقاالت لألشعري : انظر) ٤(

 .٣٩امللل للشهرستاين ص : انظر) ٥(
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  ، ً                           ً  والطاعــة املفــردة التــسمى إميانــا ،                             مبجمــوع اخلــصال الــيت هــي جمموعــة طاعــة

       فـالنظر   ،                           النظر ومبا أن املعرفـة واجبـة  :                                    وقال إن طريقة حتصيل املعرفة القلبية هو

   . )١ (    واجب

        وحكـــم مـــن    ، )٢ (                                                 أن اســـم اإلميـــان ال يـــزول إال بـــالكفر، ولـــيس يف الكفـــار إميـــان - ٢

      لــــيس يف  «  :          ففــــي قولــــه  ، )٣ (                                      جهــــل بعــــد قيــــام احلجــــة، أو عــــرف ومل يقــــر، كــــافر

ً                                                         ً كفــر تأكيــد أن جمــرد املعرفــة القلبيــة الــيت قــال �ــا جهــم ليــست إميانــا  »     اإلميــان

                                             ويريد املعرفة الثانية املتضمنة ملعرفـة اهللا ورسـوله   ،                       وأنه يلزم معها املعرفة   ،      عنده 

  ،ً                          ًوهـــو �ـــذا أكثــــر إثباتـــا مـــن جهــــم  ،    لــــب                    واخلـــضوع باللـــسان والق،         واملأمورات

   .                                ولكنه مل يقل بأن األعمال من اإلميان

        لـذا نـتج   ،  )٤ (                                                          وسبب قوله هذا ملوافقته املرجئـة أن حـد اإلميـان أنـه املعرفـة والقـول

              ونقـــصانه كفـــر ،ً              ًوإذا فهـــو اليــنقص  ،                    وأصـــله واحـــد موجــود ،              عنــه أنـــه اليتجــزأ

  يف  )٥ (                 واجلاحــد موافــق للحــق،   جــة                                 ويف قولــه وبتكفــري اجلاهــل بعــد قيــام احل ،     عنــده 

  .     اجلملة

                      وقــال وأن مــن آمــن بقلبــه ، )٦ (                  فهــو يزيــد وال يــنقص،                      النــاس يتفاضــلون يف إميــا�م - ٣

                     ويف قولـه بزيـادة اإلميـان     ،  )٧ (                     وإميانـه كإميـان املالئكـة،                    أجزأه عن عمل الطاعات

                                                 
 ١/٢٤٠:غاية املرام يف علم الكالم لآلمدي : انظريف الكالم على وجوب النظر عند املتكلمني )١(

 ٧/٣٥٣ء التعارض البن تيمية در: وانظر ، 

 .٢١٦/ ١املقاالت لألشعري : انظر) ٢(

 .٢١٦/ ١املقاالت لألشعري : انظر) ٣(

 ١/٢٧٤محد بن حنبلأالسنة لعبد اهللا بن : انظر) ٤(

 ١٠١شرح كشف الشبهات حملمد بن إبراهيم آل الشيخ ص: انظر) ٥(

 .٨٦، والتبصري ص ٢٠٨، والفرق بني الفرق ص ٢١٦/ ١املقاالت لألشعري : انظر) ٦(

 .٢٨١/ ١عقائد الثالث والسبعني لليمين : انظر)٧(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٦٩٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

     وســبب   ،                                                وأمــا قولــه بعــدم نقــصانه فهــو خــالف قــول أهــل الــسنة  ،      فهــو حــق

  . )١ (                                                      دون النقصان ألنه يذهب إىل قول املرجئة أن يف نقصانه زواله             قوله بالزيادة

                       هـــذا ظـــاهره موافـــق لقـــول ،                                         ويف قولـــه إن مـــن آمـــن بقلبـــه فإميانـــه كإميـــان جربيـــل

ـــة مـــن أن اإلميـــان معرفـــة اهللا ورســـوله                             واخلـــضوع هلمـــا بالقلـــب واللـــسان ،                                  املرجئ
  . )٣ (                                                وهو قول أخذه من اجلهم ذكره صاحب كتاب تلخيص البيان، )٢ (

                                                        أن مــن ارتكــب كبــرية ومــات ومل يتــب عوقــب علــى ذلــك، وجيــب خروجــه مــن  - ٤

           وأن املـؤمنني     ،  )٤ (                                                      النار،ويقول إنه  ليس من العدل التـسوية بـني املـؤمن والكـافر

          مث خيرجـون ،                   وطائفة تدخل النار،                            طائفة تدخل اجلنة ال تدخل النار  :        طائفتان

  ،                   صحاب الكبائر بالنار                                             منها إىل اجلنة، وأن اهللا يعذب من يشاء من املؤمنني أ

  . )٥ (                            ويدخلهم اجلنة بدون أن يعذ�م،                             مث يدخلهم اجلنة، وله أن يغفر هلم

   . )٦ (                            أن أطفال املشركني خدم أهل اجلنة - ٥

                                                              ويظهر مما سبق أن النجار مرجئ يف باب اإلميان، وإرجاؤه أخف من إرجاء 

       كــر هــذا  ذ  ،                والكفــر هــو اجلهــل  ، )٧ (                                      اجلهــم، الــذي جعــل اإلميــان جمــرد املعرفــة بالقلــب

                                                 
رســــــالة : وانظــــــر .٨٦، والتبــــــصري يف الــــــدين ص ٢٢١، ٢١٦/ ١مقــــــاالت األشــــــعري : انظــــــر) ١(

 .٧/٦٦٦وجمموع الفتاوى ، ٣٣٤السجزي 

 ٤٣التنبيه والرد للملطي ص: انظر) ٢(

 .١٧٩:تلخيص البيان : انظر)٣(

 .١٠١/  ١هرستاين امللل للش: انظر) ٤(

 .٣٤٠/ ٢، والفصل البن حزم ٢٠٨الفرق بني الفرق ص : انظر) ٥(

 .٢٥٧احلور العني ص : انظر)٦(

 .١٤٢/ ٣، والفصل البن حزم ٢١١، والفرق بني الفرق ص ٢١٤/ ١املقاالت : انظر) ٧(
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  ،                            أن اإلميــان هــو املعرفــة بــاهللا فقــط     ...                  الــذي تفــرد بــه جهــم  « :               األشــعري عنــه فقــال

   . )١ ( »                      والكفر هو اجلهل باهللا فقط

  ،                              املعرفــة الثانيــة املتعلقــة بالــسماع  :                                     ويريــد النجــار يف تعريفــه لإلميــان مبعرفــة اهللا

   .                      ، وأخرج العمل من اإلميان )٢ (                 ومعه النطق واخلضوع

     ،قـال  )٣ (                                        قول مرجئة الفقهاء، رأي أيب حنيفـة ومـن تبعـه                    وقوله أقرب ما يكون ل

              وهــــو قــــول بــــشر ً،                                      ً أن اإلميــــان هــــو التــــصديق بالقلــــب واللــــسان معــــا «  :          بــــدر العيــــين

                                         وقد يكون أخذ النجار هذه املقالـة عـن أسـتاذه ، )٤ (»                 وأيب احلسن األشعري،      املريسي

      رة مـن                 الفرقة احلادية عش  :           قال األشعري « :                           وحكى األشعري مقالة بشر فقال   ،    بشر

                              إن اإلميــان هــو التــصديق؛ ألن اإلميــان   :         ، يقولــون )          بــشر املريــسي (      أصــحاب   :       املرجئــة

                      ويـزعم أن التـصديق يكـون  ،                                              يف اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فلـيس بإميـان 

   . )٥ ( »ً                    ًبالقلب وباللسان مجيعا

                                                إن اإلميــــان يزيــــد وال يــــنقص؛ ألنــــه جعــــل اإلميــــان هــــو التــــصديق   :        ويف قولــــه

   . )٦ (ً                                ً  ال يقبل النقص، فإذا نقص صار شاكا             واملعرفة، وهذا

                                                 
 .٣٣٨/ ١سالميني مقاالت اإل)١(

 .٢٠٨الفرق بني الفرق ص : انظر) ٢(

 .٢٠٩/ ٢بن حزم الفصل ال: انظر)٣(

 ١٠٣/ ١عمدة القارئ للعيين ) ٤(

 .١/٣٧٤محد بن حنبل أوالسنة لعبداهللا بن  ، ٢٢٢/ ١سالميني مقاالت اإل) ٥(

رســــــالة : وانظــــــر .٨٦، والتبــــــصري يف الــــــدين ص ٢٢١، ٢١٦/ ١مقــــــاالت األشــــــعري : انظــــــر) ٦(
 .٧/٦٦٦وجمموع الفتاوى ، ٣٣٤السجزي 



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٦٩٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

                     وهـــذه مـــن املـــسائل الـــيت ، )١ (                                    ويف قولـــه إن أطفـــال املـــشركني خـــدم أهـــل اجلنـــة

                         وبعض أهل السنة لورد األثر ،  )٣ (                   وامليمونية من اخلوارج، )٢ (             قالت املعتزلة ،          اختلف فيها

   . )٥ (                 وقيل يتوقف فيهم، )٤ (      يف ذلك 

                أن اإلميان اعتقاد ،             به من مسائل           وما يتعلق                       قول أهل السنة في اإليمان    أما 

    ذكـر     ،  )٦ (                                                               بالقلب، وقول باللسان، وعمل باألركان؛ يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية

       وعمــــل ،                 اإلميــــان قــــول باللــــسان « :                                   أبــــو بكــــر اخلــــالل عــــن اإلمــــام أمحــــد أنــــه يقــــول 

  ،              ويقـــــوى بـــــالعلم،                            يزيـــــد بالطاعـــــة ويـــــنقص باملعـــــصية،                واعتقـــــاد بالقلـــــب،       باألركـــــان

              ويزيــد ويــنقص ،                    فاإلميــان يتفاضــل ويتــبعض    ،  )٧ ( »             وبــالتوفيق يقــع  ،           ويــضعف باجلهــل
) ٨( .   

  ،                                                              واألعمــال مــن اإلميــان واألدلــة كثــرية متــوافرة يف القــرآن والــسنة علــى ذلــك 

والكتــاب والــسنة مملــوءان مبــا يــدل علــى أن الرجــل ال يثبــت لــه  «  :                قــال ابــن أيب العــز

﴿إمنـا املؤمنـون :  تعـاىلفمن الكتاب قولـه... حكم اإلميان إال بالعمل مع التصديق

﴿إمنــا املؤمنــون الــذين آمنــوا : وقولــه تعــاىل.  . )٩ (الــذين إذا ذكــر اهللا وجلــت قلــو�م﴾

                                                 
 .٢٥٧احلور العني ص : انظر) ١(

 .٣/٧٠والفصل ، ٤١ص، التنبيه والرد:  انظر)٢(

 .٢٦٤الفرق بني الفرق ص : انظر) ٣(

 .٧٩ميان حملمد بن عبد الوهاب صوأصول اإل،٢٤٦/ ٧: العواصم والقواصم : انظر) ٤(

 .٤/٢٨١:جمموع الفتاوى: انظر) ٥(

/ ٧ ،١٦٢/ ٣، وجممـــوع الفتـــاوى لـــه ٥٠٣/ ٨درء تعـــارض العقـــل والنقـــل البـــن تيميـــة : انظـــر) ٦(
 .٩٦٨ -٩٦٧/ ٣، ومسائل حرب الكرماين ٥٠٦

 .١١٧مام أمحد بن حنبل ص العقيدة رواية أيب بكر اخلالل لإل: انظر) ٧(

 .٣/٣٥٥: جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر ) ٨(

 .٢سورة األنفال آية ) ٩(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٦٩٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

   . )٢ ( » )١ (باهللا ورسوله مث مل يرتابوا﴾

 ال                  وأهل السنة يقولون،                                              ووافق النجار أهل السنة يف أنه الخيلد يف النار موحد

أن شــفاعة النــيب صــلى اهللا    ، و           ذرة مــن إميــانخيلــد يف النــار أحــد ممــن يف قلبــه مثقــال 

: عليــه وســلم منهــا مــاهو ألهــل الكبــائر مــن أمتــه، ففــي الــصحيحني عنــه أنــه قــال

   . )٣ ()لكل نيب دعوة مستجابة، وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة(

                          فهذه مسألة فيها خالف عند ،                                     أما قوله إن أطفال املشركني خدم أهل اجلنة

         والــــبعض ،              ومــــنهم مــــن منــــع،               إ�ــــم يــــدخلون اجلنــــة               فمــــنهم مــــن قــــال ،         أهــــل الــــسنة

  . )٤ (                    وهو مارجحه شيخ اإلسالم،    توقف

  :                                                         وسبب ترجيح مـن قـال بـالتوقف حلـديث ابـن عبـاس رضـي اهللا عـنهم، قـال

                          اهللا إذ خلقهـــم أعلـــم مبـــا كـــانوا    : (                    عـــن أوالد املـــشركني، فقـــال              ســـئل رســـول اهللا  «

   . )٥ ( » )     عاملني

أ�ـم : ما ذهب إليـه احملققـون: ثهاثال « :                                ورجح ابن الوزير دخوهلم للجنة فقال

 صلى اهللا عليـه -حديث إبراهيم اخلليل : ويستدل هلم بأشياء منها، من أهل اجلنة

                                                 
 .١٥سورة احلجرات آية ) ١(

 .٣٥١شرح العقيدة الطحاوية ص) ٢(

 .١٧٦اإلسالم ابن تيمية ميان لشيخ اإل:انظر ) ٣(

و الفتــاوى الكـــربى البـــن ، ١٨٧وخمتـــصر الفتــاوى املـــصرية  ، ٣٠٣/ ٤جممـــوع الفتــاوى : انظــر) ٤(
  .١/٧٩: تيمية 

 ومــسلم يف بــاب معــىن كــل مولــود يولــد ٢/١٠٠خرجــه البخــاري بــاب ماقيــل يف أوالد املــشركني أ)٥(
 .٤/٢٠٤٩على الفطرة 



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٠٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

 يف اجلنــة وحولــه أوالد النــاس - صــلى اهللا عليــه وســلم -حــني رآه النــيب (–وســلم 

   . )١ (»)وأوالد املشركني: وأوالد املشركني؟ قال! يا رسول اهللا: قالوا

 )٢ ( )                            أطفــال املــشركني هــم خــدم أهــل اجلنــة( :            واســتدل حبــديث 
              وقــال األلبــاين    ،

  . )٣ (»مجلة القول إن احلديث صحيح عندي مبجموع هذه الطرق والشواهد «  :     عنه 

والـــذي يظهـــر القـــول بـــالتوقف ألن األحاديـــث املـــستدل �ـــا يف الـــصحيحني 

  .خبالف القول اآلخر أ�م خدم أهل اجلنة فصحت عند ضم بعضها لبعض 

  :الة النجار في القدرة على الفعلمق: ًثالثا

  ،                                                          انفــــرد النجــــار يف بــــاب القــــدر بــــبعض املقــــاالت الــــيت مل تــــشتهر إال بعــــده 

   :                                     ويلخص ما قاله يف القدر واالستطاعة باآليت 

                                       وأن كــل شــيء خلقــه اهللا فهــو يريــده وحيبــه، فهــو     ،  )٤ (                 أن اهللا خــالق كــل شــيء - ١

     وهـذا   ،            د فهـو حمبـوب                 فهـو جعـل كـل مـرا، )٥ (                           حيب الشر والفساد واخلري والنفـع

  .        خالف احلق 

                                                                أن اهللا خـالق أفعـال العبـاد خريهـا وشـرها، حـسنها وقبيحهـا، والعبـد مكتــسب  - ٢

      فقولـه     ،  )٧ (ً                                                    ً فأثبت تـأثري القـدرة احلادثـة، وهـي قـدرة العبـد، ومساهـا كـسبا    ،  )٦ (  هلا

                                                     ومنهـا أفعـال العبـاد ممـا وافـق فيـه أهـل الـسنة ؛ إال أن يف ،              اهللا خالق كل شيء

                                                 
 .٢/٣٦٣: يب القاسم البن الوزير الروض الباسم يف الذب عن سنة أ) ١(

 .١٠/٣٨٤  :٤٥١٦أخرجه البزار يف مسنده رقم ) ٢(

 .٣٥٤/ ٣: حاديث الصحيحة لأللباين سلسلة األ) ٣(

 .١٠٠/ ١، وامللل ٣٤٠/ ١املقاالت : انظر) ٤(

 .٢٠٨، والفرق بني الفرق ص ٣٤٠/ ١املقاالت : انظر) ٥(

 .٨٦/ ٢، والفصل ٣٤٠/ ١املقاالت : انظر) ٦(

 .١٠٠/ ١امللل للشهرستاين : انظر) ٧(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٠١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

                       ويريــــد ســــلب العبــــد القــــدرة   ،                              ســــتطاعة العبــــد وتــــسميتها بالكــــسب         قولــــه يف ا

  .                  وأنه جمبور على فعله  ،                واالختيار للفعل 

               فأثبــــت االســــتطاعة   ،  )١ (                                          أن االســــتطاعة مــــع الفعــــل وال جيــــوز أن تتقــــدم الفعــــل - ٣

                   واحلـق أثبا�مـا لـورود   ،                                                   املقرتنة بالفعل ونفى االستطاعة القبليـة الـسابقة للفعـل 

  .                النصوص يف أثبا�ما

                                                               ن املــؤمن مــؤمن مهتــد وفقــه اهللا وهــداه، وأن الكــافر خمــذول خذلــه اهللا وأضــله  أ - ٤

                                                               وطبـــع علـــى قلبـــه ومل يهـــده ومل ينظـــر إليـــه، وخلـــق كفـــره ومل يـــصلحه ولـــو نظـــر 

   . )٢ (ً                ً وأصلحه لكان صاحلا

ً                                                                  ًومما سبق يظهر من قول النجار بأن العبد له قدرة حادثة تسمى كسبا، وأن 

                         ومل يسبق أن نقلت عـن غـريه ،               قوال اليت قال �ا                            االستطاعة تكون مع الفعل من األ

  ،              ومهــا متعاصــران،                                                   يف كتــب املقــاالت إال موافقــة ضــرار بــن عمــرو لــه يف هــذه املقالــة

                     هــــ بينمـــا كانـــت وفـــاة    ٢٢٠                فالنجـــار تـــويف ســـنة ،                          وبينهمـــا تقـــارب كبـــري يف املقاالت

                                             ، فــاألمر حمتمــل أن أحــدمها أخــذ مــن اآلخــر، ال ســيما أن   ٢٣  -   ٢٢١        ضــرار بــني 

   . )٣ (ً                                        ًينهما تقاربا يف بعض املقاالت غري هذه كالصفات ب

                                 أن اإلنــسان قــادر علــى الكــسب عــاجز عــن  «  :                      ذكــر األشــعري عــن النجــار 

             وحكــى عــن ضــرار     ،     ) ٤ ( »                                       وأن املقــدور علــى كــسبه هــو املعجــوز عــن خلقــه،    اخللــق

                                                 
 .٨٦/ ٢، والفصل ١٠٠/ ١، وامللل ٢٠٨، والفرق بني الفرق ص ٣٤٠/ ١املقاالت : انظر) ١(

 .٣٤١/ ١املقاالت : انظر) ٢(

، ٢٥٥، واحلور العني ص ٨٦/ ٢، والفصل ١٠٢/ ١، وامللل ٨٨التبصري يف الدين ص : انظر) ٣(
/ ٤، وتــــاريخ اإلســــالم للــــذهيب، ت بــــشار معــــروف ١٠٧واملنيــــة واألمــــل للــــشريف املرتــــضى ص 

 .٢١٠/ ١٦، والوايف بالوفيات للصفدي ٨٦٦

 .١/٣٤٢:مقاالت اإلسالميني ) ٤(
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 النجارية يف كتب املقاالت

ًقولــه إن أعمــال العبــاد خملوقــة وأن فعــال واحــدا لفــاعلني أحــدمها خلقــه وهــو اهللا، « : ً

آلخر اكتسبه وهو العبد، وأن اهللا عز وجل فاعل ألفعال العبـاد يف احلقيقـة، وهـم وا

فــاعلون هلـــا يف احلقيقــة، وكـــان يـــزعم أن االســتطاعة قبـــل الفعـــل ومــع الفعـــل، وأ�ـــا 

  . )١ (»بعض املستطيع

                        ونسبت أ�ا من أقواهلم اليت ، )٢ (                                     وهذا املصطلح واملقالة اشتهرت عن األشاعرة

  ،                                    وهــذا املــصطلح أخذتــه األشــعرية ممــن قبلهــا،             أن هــذه املقالــة     واحلــق   ،            انفــردوا �ــا 

          أن أول من  )٣ (                          وذكر صاحب التحرير والتنوير  ،         أو غريمها ،       أو ضرار،               سواء كان النجار

   .                        واشتهر عن األشعري وأصحابه  ،                       قال �ذا املصطلح النجار 

                                                          بينمــا ذهــب صــاحب احلــور العــني إىل أن ضــرار بــن عمــرو هــو أول مــن قــال 

   . )٤ (                 والعبد مكتسب هلا،                اهللا خلقها حقيقة            أفعال العباد

                                                              وقد يكون سبب قول النجار �ذا القول يف االسـتطاعة هـو حماولتـه التوسـط 

                                        وجعلـه قـول املعتزلـة الـيت جعلـت العبـد قـدرة ،                              بني قول جهم الذي نفى قـدرة العبـد

   . )٥ (ً                   ًمستقلة وخالقا لفعله

             ميكــن القــول إن                                                 تعــد مقالــة الكــسب مــن املقــاالت الــيت متيــز فيهــا النجــار، و

   .                                              مقالته يف استطاعة العبد أثرت فيمن بعده من الفرق

                                                 
 .١/٣٣٩:مقاالت اإلسالميني ) ١(

ـــدين ص ٢٠٨الفـــرق بـــني الفـــرق ص : انظـــر) ٢( ، واعتقـــادات فـــرق املـــسلمني ٨٦، والتبـــصري يف ال
 .١٠٠/ ١رستاين ، وامللل للشه٩٠واملشركني للرازي ص 

 .١٣٨/ ٣التحرير والتنوير : انظر) ٣(

، ١٠٣، ١٠٢/ ١، وامللــــل ٨٨، والتبــــصري يف الــــدين ص ٢١٤الفــــرق بــــني الفــــرق ص : انظــــر) ٤(
 .٢٥٥واحلور العني ص 

 .١٤٧/ ٥البدء والتاريخ : انظر) ٥(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٠٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

                               فـــسبق اإلشـــارة إليـــه يف مـــسألة صــــفة ،                           أمـــا قولـــه يف أنـــه حيـــب اخلـــري والــــشر

   .      اإلرادة

           إن اهللا خـالق   :                                                    أما قول أهـل الـسنة يف االسـتطاعة والقـدرة علـى الفعـل قـوهلم

  . )١ (           ياره سبحانه                                                العباد وأفعاهلم، وهلم مشيئة واختيار حتت مشيئته واخت

  ،                                       اســتطاعة قبــل الفعــل هــي منــاط األمــر والنهــي   :                     واالســتطاعة اســتطاعتان 

          ومنـه قولـه ،                                                 القدرة اليت  من جهـة الـصحة والتمكـني والوسـع وصـحة اآلالت  :     وهي 

ـــه ســـبيال  :      تعـــاىل           واســـتطاعة   ،  )٢ ( ﴾ً﴿وهللا علـــى النـــاس حـــج البيـــت مـــن اســـتطاع إلي

﴿مـا كـانوا   :                  ومنه قولـه سـبحانه ، لقدرة حقيقة ا  :                             أخرى مع الفعل مقارنة له وهي 

، واملـــراد نفـــي حقيقـــة القـــدرة، ال نفـــي  )٣ (يـــستطيعون الـــسمع ومـــا كـــانوا يبـــصرون﴾

ً﴿إنك لن تستطيع معـي صـربا﴾: األسباب واآلالت، ومثله قول صاحب موسى
) ٤(  

ً﴿أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا﴾: وقوله
) ٦  )(٥( 

.   

جيب �ا الفعل من حنو التوفيق الـذي ال واالستطاعة اليت  «  :             قال الطحاوي 

جيــوز أن يوصــف املخلــوق بــه، فهــي مــع الفعــل، وأمــا االســتطاعة مــن جهــة الــصحة 

والوسع والتمكن وسالمة اآلالت، فهي قبل الفعل، و�ا يتعلق اخلطاب، وهو كمـا 

 )٧ (ً               ً نفسا إال وسعها﴾﴿ال يكلف اهللا:قال تعاىل
.   

                                                 
 .٢٣٢/ ١٢جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر) ١(

 .٩٧سورة آل عمران ) ٢(

 .٢٠: ود هسورة) ٣(

 .٧٥:  الكهفسورة) ٤(

 .٧٥:  الكهفسورة) ٥(

 .٤٣٣: شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز : انظر ) ٦(

 .٧٤ص :لباين الطحاوية بتعليق األ) ٧(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٠٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

      فــاهللا ،                      لقــول أهـل الــسنة يف ذلــك             فكالمــه موافــق،                   أمـا خلــق اهلــدى والـضالل

          ويــضل مــن  منــه،ً                  ً  ويهــدي مــن يــشاء فــضال،                     ومنــه العبــاد وأفعــاهلم،           خــالق كــل شــيء

  . ً                              ًيهـــدي مـــن يـــشاء، ويعـــصم ويعـــايف فـــضال «  :               قـــال الطحـــاوي ،ً            ًيـــشاء عـــدال منـــه

 )١ ( »ً                              ًويضل من يشاء، وخيذل ويبتلي عدال
.   

  :مقالة النجار في النبوة والمعجزة: ًرابعا

   :      ما يلي  ،                              نجار يف النبوة ومعجزات األنبياء              أهم ما قاله ال

ً وتفضل على من تفضل عليه قسرا وجربا،                      أن النبوة اختصاص من اهللا - ١ ً                                  ً ً) ٢( .  

ً                                                                   ًأن اهللا يثبت النبوة على األنبياء تفضال، كما تفضل �ا علـيهم، ويثبـتهم علـى  - ٢

ً           ً الطاعة جزاء
) ٣( .  

       ى عــــصمة   فـــري، )٤ (ً                        ً  وال الـــصغائر مـــن الرســــل عمـــال،                      أنـــه ال جيـــوز وقـــوع الكبــــائر - ٣

  .                            األنبياء من الكبائر والصغائر 

        فيجــوز ،                                                     أنــه ال جيــوز ظهــور النبــوة علــى مــدعي النبــوة، خبــالف مــدعي اإلهليــة - ٤

                                                              ظهـور املعجــزة عليــه، ألن مـدعي اإلهليــة يف بنيتــه مـا يكــذب دعــواه، ولــيس يف 

                                   يـذهب النجـار أن معجـزات األنبيـاء خاصـة ، )٥ (                          مدعي النبوة ما يكذب أنه نـيب

                    وجـواز وقـوع ذلـك مـن ،                               كن وقوع أمر خارق من مدعي النبوة      وال مي،        باألنبياء

   .                                     وقوله هنا كقول املعتزلة يف هذه املسألة،            مدعي اإللوهية

                                                 
 .١٠٦: شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ) ١(

 .٢٦٤احلور العني ص : انظر) ٢(

 .٢٦٤احلور العني ص : انظر) ٣(

 .٢٨٥، ٢٨٤/ ٢ البن حزم الفصل: انظر) ٤(

 .١٢٥/ ٢املقاالت لألشعري : انظر) ٥(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٠٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

ًإن النبــوة تفــضل مــن اهللا قــسرا وجــربا، فهــي تفــضل   :                   يــذهب النجــار يف قولــه ً                                         ً ً

   .                              من اهللا واصطفاء وتعيني ملن اصطفاه 

 للمعتزلـــة القـــائلني أن فالنجـــار يف بـــاب العـــصمة واملعجـــزة مـــن النبـــوة موافـــق

  .األنبياء معصومون من الكبائر والصغائر

                                                                   أمــا موافقتــه للمعتزلــة لقــوهلم إن املعجــزات خاصــة باألنبيــاء وإنــه ميتنــع ظهــور 

                              وأصـحاب األحـوال الـشيطانية كمـا ،                                      املعجزات على  غري األنبياء مـن مـدعي النبـوة

                     النجـار قولـه بأنـه لـيس      وعلـل   ،                        وأجازهـا يف مـدعي األلوهيـة   ،                    منعوا وقوع الكرامـات

                   فقــد تظهــر علــى يــده ،                                            يف مــدعي النبــوة مايكــذب أنــه نــيب خبــالف مــدعي األلوهيــة

                            وذلك ألنه يردها بطالن دعواه،     معجزة

إن النبــوة اصــطفاء مــن اهللا ملــن يــشاء مــن عبــاده، وتفــضل : قــال أهــل الــسنة 

وأن ،)١(مالتبلغ بكسبه، واصطفاء ملن يشاء من عباده ، منه، فالنبوة فضل من اهللا

لألنبيــــاء آيــــات تــــدل علــــى صــــدقهم، وآيــــات األنبيــــاء متعــــددة متنوعــــة وال حتــــصر 

  . )٢(باملعجزات

  ،           وحــسن حالــه   ،                                            فمــن هــذه الــدالئل الــيت تــدل علــى نبــو�م كــصدق النــيب 

        وأثبتــوا   ،                                  وأن املعجــزات مــن الــدالئل وال حتــصر فيهــا  ،       وغريهــا   ،          واســتقامته  ،        ودعوتــه 

 )٣ (ً                           ً  وأن بني املعجزات وغريها فروقا ، اً                ًوأن هناك شروطا هل  ،         الكرمات 
.  

                                                 
       ولوامـــع  ،   ٤١٥  ،    ٤١٤  ،    ٤١٣  /  ٢               ، ومنهـــاج الـــسنة    ٩٤٨  ،    ٩٤٤  /  ٢  ،    ٤٧١  /  ١        النبـــوات  :    انظـــر  )  ٣ (

  .   ٢٦٨  /  ٢       األنوار 

 .٩٨٥، ٩٤٤، ٨٩٧، ٨٥٤، ٧٨٢/ ٢، ٥٥٨/ ١النبوات : انظر) ٢(

   .   ٤٩٨                    رح العقيدة الطحاوية   وش  ،    ١٣٧                                    شرح العقيدة األصفهانية البن تيمية ص :انظر) ٣(
     



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٠٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

وأما قول أهل السنة  يف عـصمة األنبيـاء فيقولـون إن األنبيـاء معـصومون مـن 

ـــــصغائر،الكبـــــائر ـــــة منهـــــا ، ومـــــن االســـــتمرار علـــــى ال وأ�ـــــم ،  وأ�ـــــم يوفقـــــون للتوب

وعامـة اجلمهــور الـذين جيــوزون «:قــال ابـن تيميــة،)١(معـصومون مـن اخلطــأ يف التبليـغ

 .)٢(»صغائر يقولون إ�م معصومون من اإلقرار عليهاعليهم ال
 

                                                 
 .٤/٣١٩: وا�موع  ، ٨٧٤/ ٢النبوات : انظر) ١(

  .١/٤٧٢ :            منهاج السنة   :     انظر  )  ٥ (



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٠٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

 المبحث الثاني

   مصادر أصحاب المقاالت في النجاریة
 

                                                         مــن خــالل النظــر يف مقالــة النجاريــة يف كتــب املقــاالت وجــدت أن مــصادر 

   :                                            املصنفني يف حكاية هذه املقالة سلكوا الطرق اآلتية 

                                        أو حيكـــون عنـــه املقالـــة دون ذكـــر املـــصدر الـــذي  ،                      نـــسبة القـــول للنجـــار نفـــسه - ١

  .          استقوا منه

  .                                     التصريح بالكتاب الذي نسبت إليه املقالة - ٢

  :                              أو أحد أتباعه، ومن أمثلة ذلك ،                             املناظرة واملشاهدة لصاحب املقالة - ٣

هذا قول حسني «: نسبة القول للنجار أو احلكاية عنه قال األشعري: ً     أوال 

زعم «:،وقال األشعري )٢(»يزعمون«: بقوله، وقد يصدر  املقالة )١(»النجار

، وقال األسفراييين يف حكاية قول »يقولون«، )٣(»احلسني بن حممد النجار

قالوا أن كل خصلة من خصال اإلميان تكون طاعة «النجارية يف اإلميان 

  .)٥(»قال النجار«، )٤(»

                                                 
 .٢٥٧، واحلور العني ص ٢١٦/ ١، ١٢٥/ ٢مقاالت األشعري ) ١(

 .٢١٦/ ١مقاالت األشعري ) ٢(

 .٣٤٠/ ١مقاالت األشعري ) ٣(

/ ١، عقائــــد الــــثالث والــــسبعني ٢٠٨فــــرق ص الفــــرق بــــني ال: ، وانظــــر٨٦التبــــصري يف الــــدين ) ٤(
٢٨١. 

 .٣٤/ ٢، والفصل البن حزم ١٠٨، واملنية واألمل ص ١٠٠/ ١امللل والنحل للشهرستاين ) ٥(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٠٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

  ا                   فمـــن أمثلـــة ذلـــك ومـــ ،                                     التـــصريح بالكتـــاب الـــذي اســـتقى منـــه املقالـــة  : ً     ً ثانيـــا

          ،وكحكايتـه  )١ ( »                       قـال أبـو القاسـم يف املقـاالت « :                           حكاه الـشريف املرتـضى عـن الكعـيب

        ذكــر أبــو  « :                               ، وقــد يــسمي الكتــاب وصــاحبه كقولــه  )٢ ( »          قــال القاضــي «          عــن اجلبــائي 

                                  ، وينقـل الـشهرستاين عـن كتـاب الكعـيب يف  »                               رشيد سعيد بن حممد يف كتـاب التنبيـه

   . )٣ ( »                   حكى الكعيب عن النجار «  :             املقاالت ويقول

ً                 ً  وهـذا أقلهـا ورودا  ،               أو أحـد أتباعـه ،                             املناظرة واملشاهدة لصاحب املقالة  : ً   ً لثا  ثا

ً                        ً مث حيكـي شـيئا مـن مقـالتهم،  ، )٤ ( »                     ناظرت بعض هـذه الطائفـة «  :                ، كقول البغدادي

               ، ومثـال حكايتـه  »                       أن أبـا اهلـذيل مـر بالنجـار «                            وحكى صاحب املنية واألمل حادثة 

           ، فالطريقـــة  )٥ ( »                   نظـــام والنجـــار تواعـــدا         روى أن ال « :     قـــال ،                        منـــاظرة بـــني النجـــار والنظـــام

   .                                         األوىل األغلب يف طريقتهم، مث الثانية مث الثالثة

                    ومل يــصرح مــن نــسب إليــه   ،                                      ملــا كــان مل يــصل إلينــا شــيء مــن كتــب النجــار 

  ،       ونقـوهلم ،                                         وإمنا اعتمـد النقـل علـى مرويـات أصـحاب املقـاالت  ،                  مقالة أ�ا من كتبه 

                            يب احلــسن األشــعري؛ لتقدمــه ومتيــزه                                   ومــن أوثــق هــذه املــصنفات كتــاب املقــاالت أل

            ويف هــذا يقـــول   ،         النجاريـــة  ،               ومــن هـــذه الفــرق   ،                      مــع خربتـــه مبقــاالت الفـــرق ،      بالدقــة

وتأملــت مــا وجدتــه يف الــصفات مــن املقــاالت؛ مثــل  «  :                     شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

كتـــاب امللـــل والنحـــل للـــشهرستاين، وكتـــاب مقـــاالت اإلســـالميني لألشـــعري؛ وهـــو 

  ،واألشـــعري أعلـــم مـــن الـــشهرستاين باملقـــاالت... هـــذا الفـــنأمجـــع كتـــاب رأيتـــه يف
                                                 

 .١٠٨املنية واألمل للشريف املرتضى ص ) ١(

 .املرجع السابق) ٢(

 .١٠١/ ١امللل والنحل للشهرستاين ) ٣(

 .٢١٠الفرق بني الفرق للبغدادي ص ) ٤(

 .١٠٩ املنية واألمل ص )٥(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٠٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

واألشــــعري أعلــــم مبقــــاالت املختلفــــني مــــن ... والــــشهرستاين أعلــــم مــــن الغــــزايل �ــــا

ًوهــو أعلــم مبقـــاالت أهــل الــسنة، وأقــرب إليهـــا، وأوســع علمــا مـــن ...الــشهرستاين 

  . )١ (»الشهرستاين

                                                 
 .٢٣٣-٢/٢٣٢:النبوات) ١(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧١٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

 

  تصنیف أصحاب المقاالت للنجاریة: المبحث الثالث
 

                                                            اختلفت نظرة أصحاب املقاالت يف تصنيف النجارية بني الفرق اإلسالمية، 

   ،                    واحلمـريي يف احلـور العـني ،                   والسكـسكي يف الربهـان ،                     فعدها األشعري يف املقـاالت

                                                                   واليمـين يف عقائــد الــثالث والــسبعني، والفخــري يف تلخـيص البيــان مــن فــرق املرجئــة 

                          ل اللــــسان، وجعلهــــا مــــن اجلربيــــة                                        ملوافقتهــــا هلــــم يف أن اإلميــــان معرفــــة القلــــب، وقــــو

                                                                  الــشهرستاين يف امللــل، والــرازي يف اعتقــادات فــرق املــسلمني، والــشريف املرتــضى يف 

                                                                          املنيــة واألمــل، لقوهلــا بقــول اجلربيــة إن العبــد لــيس لــه قــدرة، وال اختيــار، وانفــرد ابــن 

          ومــنهم مــن  ،                                                          حــزم يف عــدها مــن فــرق املعتزلــة؛ لقوهلــا مبقــاال�م يف النبــوة والــصفات 

                                                 ، وسبب اخلالف والتباين بينهم أن النجاريـة مجعـت مقـاالت  )١ (                 جعلها فرقة مستقلة

                                                                      شىت من فرق خمتلفة ، فوافقت املعتزلة يف باب الصفات والنبـوة ، واملرجئـة يف بـاب 

   .                 واجلربية يف االستطاعة  ،       اإلميان 

                        متيزهــا وانفرادهــا مبقــاالت - ١  :               بــىن قولــه علــى                      فمــن صــنفها فرقــة مــستقلة

                                          لعــدم موافقتهـا هـذه الفـرق املنـسوبة إليهــا يف - ٢  .                    وانفـردت �ـا عـن غريهـا        ميز�ـا، 

   .          مجيع املسائل

                                                                   والــذي أراه القــول إن النجاريــة فرقــة مــستقلة، فليــست مــن فــرق املعتزلــة، وال 

   :                       اجلربية، وال املرجئة؛ملا يأيت

                                                 
 ٣٢ صًسأحلق يف �اية البحث جدوال يف تصنيف أصحاب املقاالت للنجارية) ١(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧١١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

ـــــة أنفـــــسهم كـــــان بيـــــنهم وبـــــني النجـــــار منـــــاظرات كمـــــا هـــــي بـــــني  - ١                                                          ألن املعتزل

  . )١ (     اخلصوم

                                                                       املعتزلة مل تعترب النجارية من فرقها، فال يوجد أحد من املعتزلة نسبها لفرقة   أن - ٢

  . )٢ (                                                     املعتزلة أنفسهم، كما أ�م مل يوردوها يف كتب طبقات املعتزلة

  . )٣ (                                                     أ�ا خالفت املعتزلة يف اإلرادة، فقالت بإثبا�ا خالف املعتزلة - ٣

               مـــصادر التلقـــي                                                  أن ســـبب التوافـــق بـــني املعتزلـــة والنجاريـــة بـــسبب االشـــرتاك يف - ٤

                                                              والتــأثر، فكالمهــا تــأثر بقــول جهــم يف التعطيــل يف الــصفات، ويف األدلــة الــيت 

  . )٤ (                     اعتمدوا عليها يف بدعهم

                                                             أن املقــاالت الــيت قاهلــا النجــار يف بــاب الــصفات مــن التعطيــل وغــريه مل تكــن  - ٥

   بـل   ، ً                                                                ًخاصة باملعتزلة، كـالقول خبلـق القـرآن، فكـان منتـشرا قبـل قـول املعتزلـة بـه

  . )٥ (                                                         من قال به اجلهم، و�ذا يظهر أن النجارية ليست من فرق املعتزلة    أول 

                                                                 أن قــول النجاريــة يف القــرآن إنـــه خملــوق، خمتلــف عـــن قــول املعتزلــة وغـــريهم يف - ٦

                                                                     القرآن ، بل إن أصحاب النجار كانت هذه املقالـة مـن أبـرز املقـاالت الـيت خاضـوا 

  .               فيها بعد النجار

                                   لمعتزلة ألن مقر النجار الري، وانتـشر                            قد يكون سبب نسبة من نسبها ل- ٧

  ،                                                                      مذهبه هناك،وكان يكثر يف الري املـذهب املعتـزيل، فقـد يكـون أتباعـه مـن املعتزلـة 

                                       وإمنا نسبوا للمعتزلة ملا بـني مقـاالت النجـار   ،                                    أو قد يكون أتباعه ليسوا من املعتزلة 

                                                 
 .١٠٩املنية واألمل ص : انظر) ١(

 .طبقات املعتزلة للشريف املرتضى: انظر) ٢(

 .٢٦٣/ ١مقاالت األشعري : انظر) ٣(

 .٢٣٤ -١/٢١٣: مقاالت املرجئة املقاالت لالشعري التفصيل يف: انظر) ٤(

 .٣٥٣ -٣٥٢/ ١٤جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر) ٥(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧١٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

               ، وإن مل يكونـوا                                                            وبني املعتزلة من االتفاق يف باب الصفات والنبوة، فنـسبوا للمعتزلـة

    .. )١ (    منهم

                          أن مقالــة النجاريــة يف اإلميــان   ،              ، فيــورد عليــه                          أمــا مــن نــسبها لفــرق المرجئــة

                                                                        ليــست موافقــة لقــول املرجئــة اخلالــصة؛ ملفارقــة النجــار هلــم بقولــه بزيــادة اإلميــان دون 

                                   ومجيـــع املرجئـــة اخلالـــصة التقـــول بـــذلك؛ وألن   ،  )٢ (                          نقـــصانه،فاإلميان عنـــده يتفاضـــل 

                           قاالت يف مسائل عدة مميزة هلا،          للنجارية م

    .                                                 فقوله يف االستطاعة ليست هي املقالة املميزة للنجار                 نسبتها للجبرية   أما

  ،                                                           و�ـــذا تبـــني يل  أن النجاريـــة فرقـــة مـــستقلة، ليـــست مـــن هـــؤالء وال هـــؤالء 

                                                            ومــرد ذلــك اشــرتاكهم يف األخــذ عــن جهــم يف الــصفات الــذي قــال بنفــي األمســاء 

     :                      والصفات، قال ابن تيمية

  .)٣(»-سبحانه- املعطلة لصفات الرب اجلهمية«

                                                          وأخــذهم عنــه يف اإلميــان، فهــو عنــد جهــم معرفــة القلــب،فهو مرجــئ أخــرج 

أن اإلنـسان إذا              وزعمـت اجلهميـة « :               قال األشعري عنه   ،                       القول والعمل من اإلميان 

  . )٤ (»...أتى باملعرفة، مث جحد بلسانه أنه ال يكفر جبحده 

                                                 
، طبقـــات الفقهـــاء ١٧٩/ ٤، املـــواعظ واالعتبــار للمقريـــزي ١٠٠/ ١امللـــل للـــشهرستاين : انظــر) ١(

 .١٣٨، واملؤتلف واملختلف البن القيسراين ص ١٣٨أليب إسحاق الشريازي ص 

 ١/١٣٢: مقاالت اإلسالميني) ٢(

 ١/١٣٢: مقاالت اإلسالميني) ٣(

 .١/١٣٢: مقاالت اإلسالميني) ٤(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧١٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

ستطاعة على الفعل، وقال إ�ـا فعـل اهللا حقيقـة، وأخذ عن جهم قوله يف اال

ال فعـل ألحـد ...تفـرد بـه جهـم القـول بـأن «: قـال األشـعري ، ًوتنسب للعبد جمازا

يف احلقيقــة إال اهللا وحــده، وأنــه هــو الفاعــل، وأن النــاس إمنــا تنــسب إلــيهم أفعــاهلم 

ا فعــل حتركــت الـشجرة ودار الفلــك، وزالــت الــشمس، وإمنــ: علـى ا�ــاز ،كمــا يقــال

ولـذا لـو نـسب للجهميـة، ،  )١ (»– سـبحانه -ذلك بالـشجرة والفلـك والـشمس اهللا 

  .أو أنه من فرق اجلهمية، فإنه ليس ببعيد 

                                                              ومتيزت النجارية بإضافة مصطلح الكسب لفعل العبد، فهـي أول مـن قالـت 

                        وذكـر ابـن حـزم والـشهرستاين   ، ً                                           ً�ذه املقالـة، وإن اشـتهر بعـد ذلـك مـذهبا لألشـعرية

   . )٢ (                                  لنجارية أقرب من املعتزلة ألهل السنة     أن ا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .١/٢٧٩: مقاالت اإلسالميني) ١(

 . ١/١٠٠: وامللل والنحل للشهرستاين  ، ٢/٨٦:الفصل البن حزم : انظر) ٢(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧١٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

  اخلامتة
 

   :                              وفيها ملخص البحث، وأهم النتائج

              ويعتـرب مـا ذكـره   ،                                                  أن أكثر من فصل ونقل مقالة النجار أبـو احلـسن األشـعري  - ١

   .                   ألنه أصح كتب املقاالت   ،            عمدة يف ذلك 

      أفعــال                                                         أن أشــهر املــسائل الــيت خالفــت فيهــا النجاريــة هــي يف بــاب الــصفات و - ٢

  .                          العبد، ومسمى اإلميان والنبوة

                                                                   أن النجاريــة وافقــت املعتزلــة يف النبــوة واملعجــزة، ويف بــاب الــصفات، إال قــوهلم  - ٣

  .                                     يف اإلرادة،فإ�م أثبتوها، ونفتها املعتزلة

                                                                 أن أول من قال بقدرة حادثة للعبد، ومساها بالكـسب هـو النجـار، واشـتهرت  - ٤

  .        ن قال �ا                                    هذه املسألة  عن األشعري، وليس هو أول م

  .                                         النجارية يف باب اإلميان متابعني ملرجئة الفقهاء - ٥

                                                              يقــل تــصريح مــصنفي املقــاالت مبــصادرهم يف مقالــة النجاريــة ، ويغلــب علــيهم  - ٦

  .                                       نقل املقالة منسوبة لصاحبها دون ذكر املصدر

                                                           اختلـــف تــــصنيف أصــــحاب املقـــاالت للنجاريــــة، والــــراجح أ�ـــا فرقــــة مــــستقلة  - ٧

   .  )١ (        لتميزها 

                                                         بني النجارية املعتزلة واملرجئة واجلربية التأثر مبقـاالت جهـم الـذي             سبب التوافق  - ٨

                                                                   قال بالتعطيل واجلرب واإلرجاء، ولالشرتاك مع هذه الفرق باألدلة اليت اعتمـدوا 

   .     عليها

                                                 
 من هذا البحث ٢٧املبحث الثالث ص : انظر) ١(



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧١٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت
 

  ملحق جدول تصنيف النجارية يف كتب املقاالت

  التصــــــــــــــــــــــــــــــــــنيف  الكتاب

  فرقة مستقلة  لمعتزلةا  المرجئة  الجبرية  

مقاالت (

) اإلسالميني

  لالشعري

  √      

الفرق بني (

  للبغدادي)الفرق
      √  

) التبصري يف الدين(

  لالسفراييين
      √  

) امللل والنحل(

  للشهرستاين 
√        

  البن حزم) الفصل(
    √    

اعتقادات فرق (

  للرازي) املسلمني
√        

) الربهان(

  للسكسكي 
  √      

) لاملنية واألم (

  للشريف املرتضى
√        

) احلور العني(

  للحمريي
  √      

عقائد ثالث (

  لليمين) وسبعني فرقة
  √      

) تلخيص البيان(

  للفخري
  √      



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧١٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

  املصادر واملراجع
 

 ، دار صادر، بريوت:ش،للمقدسي  ، في معرفة األقاليمأحسن التقاسيم -١
 هـ١٤١١الطبعة الثالثة، 

    عـــــامل   :  ش ،                 اهللا الـــــصيمري احلنفـــــي                                 أخبـــــار أيب حنيفـــــة وأصـــــحابه ، اليب عبـــــد  - ٢
  . م    ١٩٨٥  -   هـ     ١٤٠٥         الثانية،   :  ط  ،        بريوت –      الكتب 

                              حممد بـن عبـد الـرمحن الـشقري وآخـرين   .  د :           حتقيق ودراسة  ،                االعتصام للشاطيب  - ٣
      األوىل،   :  ط ،                                                      دار ابــن اجلــوزي للنــشر والتوزيــع، اململكــة العربيــة الــسعودية   :  ش ،

       هـ     ١٤٢٩
               حممـد املعتـصم بـاهللا   :                   لفخر الرازي، عناية                              اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، ا - ٤

  .  هـ    ١٤٠٧  ،  ١   ط-       لبنان–                           البغدادي، دار الكتاب العريب 
  -                    الطبعــة اخلامــسة عــشرة-                                         األعــالم، خــري الــدين الزركلــي، دار العلــم للماليــني - ٥

  . م    ٢٠٠٢     مايو   /     أيار
          دار الكتـب   :  ش ،      املتـوىف  (                      أليب حامد الغزايل الطوسـي   ،                   االقتصاد يف االعتقاد  - ٦

  .    هـ    ١٤٢٤      األوىل،   :  ط ،        لبنان –    ريوت           العلمية، ب
 عبـد الـرمحن  املعلمـي اليمـاين  : تعبد الكـرمي الـسمعاين املـروزي،  ل، األنساب  - ٧

األوىل،   :  ط    ،  جملــــــس دائــــــرة املعــــــارف العثمانيــــــة، حيــــــدر آبــــــاد : ش    ، وغــــــريه
   .  هـ١٣٨٢

بـن مجاعـة الكنـاين             لبـدر الـدين ا، إيضاح الدليل يف قطع حجج أهـل التعطيـل  - ٨
 األوىل،  : ط    ،  مـصر– دار السالم للطباعـة والنـشر  : ش    ، لباين وهيب األ : ت،

   .هـ١٤١٠
      املكتــــــب   :  ش ،                      حممــــــد ناصــــــر الــــــدين األلبــــــاين   :  ت ،          البــــــن تيميــــــة   ،       اإلميــــــان  - ٩

  .  هـ    ١٤١٦        اخلامسة،   :  ط ،                    اإلسالمي، عمان، األردن 
  .                                                                     البدء والتاريخ، املطهر بن طاهر املقدسي، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد -  ١٠
     بــسام   :                                          فــة عقائــد أهــل األديــان، أبــو الفــضل السكــسكي، ت            الربهــان يف معر -  ١١

  . ٢          األردن، ط–                    العموش، مكتبة املنار 
                  الـدكتور بـشار عـواد  : ت ،                                        تاريخ اإلسالم ووفيات املـشاهري واألعـالم للـذهيب   -  ١٢

  . م    ٢٠٠٣  - ١  :  ط ،                 دار الغرب اإلسالمي   :  ش ،      معروف 



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧١٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

 دار  : ش    ،  بــشار عــواد معــروف : ت    ، للخطيــب البغــدادي ، تــاريخ بغــداد  -  ١٣
   .هـ١٤٢٢ األوىل،  : ط   ، بريوت–الغرب اإلسالمي 

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥  - ١: ط، دار الباز : ش، للعجلى  ،تاريخ الثقات  -١٤
ـــة عـــن الفـــرق اهلـــالكني، أبـــو املظفـــر  -  ١٥                                                                 التبـــصري يف الـــدين، ومتييـــز الفرقـــة الناجي

  –      مــصر –                                       حممــد زاهــد الكــوثري، املكتبــة األزهريــة للــرتاث   :             األســفراييين، ت
   .  هـ    ١٤١٩  ،  ١  ط 

              الطبعة األوىل -      تونس–                                               حرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر    الت -  ١٦
  . م    ١٩٨٤

    حممـد   :           شـرح وتعليـق ،                    أليب جعفر أمحد الطحاوي   ،                       ختريج العقيدة الطحاوية  -  ١٧
         الثانيــــــة،   :  ط  ،        بــــــريوت –             املكتـــــب اإلســــــالمي   :                    ناصـــــر الــــــدين األلبــــــاين ش

   .    هـ    ١٤١٤
              رشـيد البنـدر،    :       خـري، ت                                          تلخيص البيان يف ذكر فرق أهل األديان لعلـي الف -  ١٨

  .  هـ    ١٤١٥  ،  ١   ط–        لبنان –          دار احلكمة 
         حممـد زاهــد   :                                                       التنبيـه والـرد علـى أهـل األهـواء والبـدع، أبـو احلـسن امللطـي، ت -  ١٩

  .  هـ    ١٤١٨                               الكوثري، املكتبة األزهرية للرتاث، 
البـن ناصـر    ،في ضبط أمساء الرواة وأنسا�م وألقا�م وكنـاهم            توضيح املشتبه -  ٢٠

  : ط    ،  بـريوت– مؤسـسة الرسـالة  : ش    ، لعرقسوسي حممد نعيم ا : ت ،الدين 
   .م١٩٩٣األوىل، 

                                                             توضيح املقاصد وتصححي القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم، أمحـد  -  ٢١
         الطبعــة –       بــريوت -                         زهــري الــشاويش، املكتــب اإلســالمي  :              بــن عيــسى، حتقيــق

  .  هـ    ١٤٠٦        الثالثة 
  :  ش ،     نفــي                         عبــد القــادر حميــي الــدين احل ،                            اجلــواهر املــضية يف طبقــات احلنفيــة  -  ٢٢

   .         كراتشي–                مري حممد كتب خانه 
                        كمـال مــصطفى، مكتبـة اخلــاجني   :                                  احلـور العــني، ابـن نــشوان احلمـريي، عنايــة -  ٢٣

  .   مبصر
                      الــــدكتور حممــــد رشــــاد ســــامل،   :                                     درء تعــــارض العقــــل والنقــــل، ابــــن تيميــــة، ت -  ٢٤

  -  هـــــ    ١٤١١                 الطبعــــة الثانيــــة –                                جامعــــة اإلمــــام حممــــد بــــن ســــعود اإلســــالمية 
  . م    ١٩٩١

          أمحد  بنبني   :  ت  ،                       لتاج الدين ابن الساعي   ،            مساء املصنفني               الدر الثمني يف أ -  ٢٥



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧١٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

      ١٤٣٠      األوىل،   :  ط  ،                        دار الغــرب االســالمي، تــونس   :  ش ،           حممــد حنــشي –
  .  هـ

          حممـد الـسيد   .  د  :  ت ،           البـن تيميـة    ،                                   دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابـن تيميـة -  ٢٦
  .  هـ    ١٤٠٤         الثانية،   :  ط ،       دمشق –                  مؤسسة علوم القرآن   :  ش  ،        اجلليند 

          الكويــت، –                        بــدر البــدر، دار ابــن األثــري   :                  جلهميــة، الــدارمي، ت          الــرد علــى ا -  ٢٧
  .  هـ    ١٤١٦  ،  ٢ ط

            صـــربي بــن ســـالمة   :  ت  ،              ألمحـــد  بــن حنبــل   ،                           الــرد علــى اجلهميـــة والزنادقــة  -  ٢٨
  .     األوىل   :                            دار الثبات للنشر والتوزيع ط  :  ش ،     شاهني 

  :                                                              الــرد علــى الــشاذيل يف حزبيــه، ومــا صــنفه يف آداب الطريــق، ابــن تيميــة، ت -  ٢٩
  .  هـ    ١٤٢٩  ،  ١        مكة، ط–                  ، دار عامل الفوائد            علي العمران

  :       الطبعـة  ،                         دار املعرفة، بريوت، لبنـان   :  ش ،           البن تيمية    ،                  الرد على املنطقيني  -  ٣٠
  .      بدون-

  ،                                                          رســالة الــسجزي إىل أهــل زبيــدة يف الــرد علــى مــن أنكــر احلــرف والــصوت  -  ٣١
 عمــادة البحــث العلمــي  : ش    ، حممــد بــا عبــد اهللا: ت  ،              اليب نــصر الــسجزي

 الثانيــة،  : ط    ، مية، املدينــة املنــورة، اململكــة العربيــة الــسعوديةباجلامعــة اإلســال
  .هـ١٤٢٣

  :                                                           الرســـالة املدنيـــة يف حتقيـــق ا�ـــاز واحلقيقـــة يف صـــفات اهللا، ابـــن تيميـــة، ت -  ٣٢
  .            ، بدون تاريخ ٦        مصر، ط–                    حممد محزة، مطبعة املدين 

-                   صــلى اهللا عليــه وســلم -                                     الــروض الباســم يف الــذب عــن ســنة أيب القاســم  -  ٣٣
    ، ،           البــن الــوزير ،  )                                      اش جلماعــة مــن العلمــاء مــنهم األمــري الــصنعاين        وعليــه حــو (

  .                              دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع  :  ش ،            علي العمران   :        اعتىن به
         حملمـــد ناصـــر   ،                                              سلـــسلة األحاديـــث الـــصحيحة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائـــدها  -  ٣٤

  .    األوىل  :  ط  ،                                     مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض   :  ش  ،              الدين األلباين 
               جمموعـــة مـــن احملققــــني   :   ت   ،                  لـــشمس الـــدين الــــذهيب  ،         النــــبالء        ســـري أعـــالم -  ٣٥

          الثالثـــة ،   :  ط  ،               مؤســـسة الرســـالة   :   ش   ،                            بإشـــراف الـــشيخ شـــعيب األرنـــاؤوط 
  .    هـ    ١٤٠٥

 – مكتبـــــة الغربـــــاء األثريـــــة  : ش    ، مجـــــال عـــــزون  :  ت  ،                 شـــــرح الـــــسنة للمـــــزين  -  ٣٦
  ١٤١٥ األوىل،  : ط    ، السعودية

                    ديثــــه العالمــــة األلبــــاين،                                           شــــرح العقيــــدة الطحاويــــة، ابــــن أيب العــــز، خــــرج أحا -  ٣٧



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧١٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

  . ه    ١٤٠٨   ٩   ط-      بريوت–             املكتب اإلسالمي 
           حممـد بـن عبـد   :  ت  ،                          حملمد بن إبراهيم آل الـشيخ    ،                 شرح كشف الشبهات  -  ٣٨

  :  ط  ،                                       طبع على نفقة حممد بن عبد الرمحن بـن قاسـم   :  ش  ،              الرمحن بن قاسم
   .  هـ    ١٤١٩      األوىل، 

    سان   إحـــ  :                                                    طبقــات الفقهــاء، أبـــو إســحاق الـــشريازي، هذبــه ابـــن منظــور، ت -  ٣٩
  . م    ١٩٧٠                     لبنان، الطبعة األوىل –       بريوت –                       عباس، دار الرائد العريب 

    دار   :  ش  ،       فلــزر-           سوســنة ديلفــد  :  ت  ،              ألمحــد بــن املرتــضى  ،               طبقــات املعتزلــة  -  ٤٠
   .  هـ    ١٤٠٩  ،  ٢ : ط  ،       املنتظر

                                   حممد بن خليفة بن علي التميمي، عمادة   :                         العرش، مشس الدين الذهيب، ت -  ٤١
ــــ–                             البحــــث العلمــــي باجلامعــــة اإلســــالمية  ــــورة        املدين                  اململكــــة العربيــــة –         ة املن

  . م    ٢٠٠٣  /   هـ    ١٤٢٤               الطبعة الثانية –         السعودية 
                   حممـد الغامـدي، مكتبـة   :                                         عقائد الثالث وسبعني فرقة، أبـو حممـد اليمـين، ت -  ٤٢

   .  هـ    ١٤١٤  ،  ١    ط –                املدنية املنورة –             العلوم واحلكم 
                                                               عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري، بـدر الـدين العيـين، دار إحيـاء الـرتاث  -  ٤٣

  .   وت   بري–      العريب 
  :  ط ،                  دار الكتـب العلميـة   :   ش    ،            البـن تيميـة   ،                         الفتاوى الكربى البن تيميـة  -  ٤٤

  .  هـ    ١٤٠٨      األوىل، 
    دار   :  ش  ،            محــد التــوجيري   .  د  :   ت  ،           البــن تيميــة    ،                     الفتــوى احلمويــة الكــربى  -  ٤٥

   .   هـ     ١٤٢٥        الثانية   :  ط  ،          الرياض –        الصميعي 
                  حممــــد حميــــي الــــدين عبــــد   :                                       الفــــرق بــــني الفــــرق، عبــــد القــــاهر البغــــدادي، ت -  ٤٦

  .       لبنان–                  احلميد، دار املعرفة 
            حممــد إبــراهيم   :               حققــه وعلــق عليــه ،                أليب هــالل العــسكري   ،               الفــروق اللغويــة  -  ٤٧

  .     مصر–                                           دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة   :  ش ،     سليم 
                                                            الفــصل يف امللــل واألهــواء والنحــل، ابــن حــزم األندلــسي، بعنايــة أمحــد مشــس  -  ٤٨

  .  هـ    ١٤١٦  ،  ١    ط –       بريوت –                         الدين، دار الكتب العلمية 
                                            مطبـــوع مـــع الـــشرح امليـــسر علـــى الفقهـــني األبـــسط واألكـــرب  (           الفقـــه األكـــرب  -  ٤٩

        ينـسب أليب   ،   )                                              املنسوبني أليب حنيفة تـأليف حممـد بـن عبـد الـرمحن اخلمـيس
  :  ط ،                  اإلمـــارات العربيـــة -              مكتبـــة الفرقـــان   :  ش  ،                        حنيفـــة النعمـــان بـــن ثابـــت  

  .  هـ    ١٤١٩      األوىل، 



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٢٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

  ،  ٢          لبنـــان، ط–                ان،  دار املعرفـــة            إبـــراهيم رمـــض  :                      الفهرســـت، ابـــن النـــدمي، ت -  ٥٠
   .  هـ    ١٤١٧

              عبـد العزيـز عـز   :   ت  ،                  لالمام أمحد بـن حنبـل  ،                          العقيدة رواية أيب بكر اخلالل  -  ٥١
   .  هـ    ١٤٠٨      األوىل،   :  ط  ،        دمشق –          دار قتيبة   :  ش  ،               الدين السريوان 

          لعبـد الغـين   ،                                                     عقيدة احلافظ تقي الدين عبـد الغـين بـن عبـد الواحـد املقدسـي  -  ٥٢
                       مطابع الفردوس، الريـاض،   :  ش ،             ن حممد البصريي         عبد اهللا ب  :  ت  ،        املقدسي 

   .  هـ    ١٤١١      األوىل،   :  ط ،                        اململكة العربية السعودية 
     ا�لس   :  ش ،               حسن عبد اللطيف   :  ت ،      لآلمدي   ،                        غاية املرام يف علم الكالم  -  ٥٣

  .     بدون   :   ط   ،           القاهرة –                     األعلى للشئون اإلسالمية 
    سيد   الـــ  :  ت ،                                  أليب الفـــضل أمحـــد بـــن أيب طـــاهر ابـــن طيفـــور   ،            كتـــاب بغـــداد  -  ٥٤

         الثالثة،   :  ط  ،     مصر   /           القاهرة -            مكتبة اخلاجني   :  ش  ،                  عزت العطار احلسيين 
  .  هـ    ١٤٢٣

      مكتبــة   :  ش  ،             للحــاج خليفــة   ،                                   كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون  -  ٥٥
   . م    ١٩٤١  :  ط  ،        بغداد–     املثىن 

  :                                                              الكليات معجم يف املصطلحات والفـروق اللغويـة، أبـو البقـاء الكفـوي، ت -  ٥٦
  .      بريوت–                مؤسسة الرسالة             حممد املصري،–            عدنان درويش 

  .            بدون تاريخ-      بريوت–                                        اللباب يف �ذيب األنساب، ابن األثري، دار صادر -  ٥٧
                      أليب املعايل اجلويين،  إمـام   ،                                          ملع األدلة يف قواعد عقائد أهل السنة واجلماعة  -  ٥٨

ـــــان –          عـــــامل الكتـــــب   :  ش  ،                فوقيـــــة حـــــسني حممـــــود   :  ت  ،       احلـــــرمني    :  ط ،        لبن
   .  هـ    ١٤٠٧         الثانية، 

                                                   بهيــة وســواطع األســرار األثريــة لــشرح الــدرة املــضية يف عقائــد                لوامــع األنــوار ال -  ٥٩
  –       دمـشق –                                                      الفرقة املرضـية، الـسفاريين احلنبلـي، مؤسـسة اخلـافقني ومكتبتهـا 

  . م    ١٩٨٢  -  هـ    ١٤٠٢               الطبعة الثانية 
      أضـــواء   :  ش ،                     حملمــد بــن خليفـــة التميمــي   ،                             مقالــة التعطيــل واجلعـــد بــن درهـــم  -  ٦٠

   .  هـ    ١٤١٨      األوىل،   :  ط   ،                                      السلف، الرياض، اململكة العربية السعودية
                    الــسيد حممــد رشــيد رضــا،   :                                          جممــوع الرســائل واملــسائل، ابــن تيميــة، علــق عليــه -  ٦١

  .               جلنة الرتاث العريب
                                 عبــدالرمحن بــن حممــدبن قاســم، جممــع امللــك  :                         جممــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة،ت -  ٦٢

                         اململكــة العربيــة الــسعودية، -              املدينــة النبويــة-                       فهــد لطباعــة املــصحف الــشريف



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٢١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

  . م    ١٩٩٥ /  هـ    ١٤١٦
              روحيــة النحــاس،   :  ت ،           البــن منظــور    ،                        ر تــاريخ دمــشق البــن عــساكر    خمتــص -  ٦٣

  :  ط ،        ســـوريا –                                        دار الفكـــر للطباعـــة والتوزيـــع والنـــشر، دمـــشق   :  ش  ،       وآخـــرين
  .   ه    ١٤٠٢      األوىل، 

  ،                البـن قـيم اجلوزيـة   ،                                              مدارج الـسالكني بـني منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعني  -  ٦٤
  ،        بـــريوت –                  دار الكتـــاب العـــريب  :  ش  ،                         حممـــد املعتـــصم بـــاهللا البغـــدادي   :  ت
   .    هـ    ١٤١٦         الثالثة،   :  ط

                                                       مــــسائل اإلمامــــة ومقتطفــــات مــــن الكتــــاب األوســــط يف املقــــاالت، الناشــــئ  -  ٦٥
                                               يوسف خان إس، املعهـد األملـاين لألحبـاث الـشرفية يف بـريوت،   :        األكرب، ت

  . م    ٢٠٠٣  ،  ٢ ط
                     فـايز بـن أمحـد بـن حـابس،   :                                      مسائل حرب الكرماين، حرب الكرماين، إعداد -  ٦٦

                                     ور حـسني بـن خلـف اجلبـوري، جامعـة أم القـرى                        إشراف فضيلة الشيخ الـدكت
   .  هـ    ١٤٢٢

     حمفـــوظ   :  ت  ،               أليب بكـــر البــزار   ،                                      مــسند البــزار املنـــشور باســم البحـــر الزخــار  -  ٦٧
  :  ط  ،                 املدينــة املنــورة -                   مكتبــة العلــوم واحلكــم   :  ش  ،                    الــرمحن زيــن اهللا وآخــرين

   ). م    ٢٠٠٩          م، وانتهت     ١٩٨٨     بدأت  (      األوىل، 
 مكتبة القدسي، :ش ، كرنكو  .ف : عناية ، للمرزباين ،معجم الشعراء  -٦٨

 . هـ١٤٠٢ الثانية، :دار الكتب العلمية، بريوت  ط
ــــسفي  -  ٦٩ ــــة بالقــــاهرة   ،               املعجــــم الفل ــــة العامــــة للــــشئون   ،                            �مــــع اللغــــة العربي                     اهليئ

   .  هـ    ١٣٩٩  ،                         واملطابع األمريية بالقاهرة 
            بــريوت، دار -           مكتبــة املثــىن   :  ش  ،                   لعمــر بــن رضــا كحالــة   ،             معجــم املــؤلفني  -  ٧٠

   .              اث العريب بريوت          إحياء الرت
          حممـــود قاســـم   :                                                 املغــين يف أبـــواب التوحيــد والعـــدل، القاضــي عبـــد اجلبــار، ت -  ٧١

  .  هـ    ١٣٨٠        وآخرين، 
    حممـد   :                                                مقاالت اإلسـالميني، واخـتالف املـصلني، أبـو احلـسن األشـعري، ت -  ٧٢

   .  هـ    ١٤١١         لبنان، –                                    حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية 
                             عبد املري مهنا وعلي فاعور، دار   :                                     امللل والنحل ، أبو الفتح الشهرستاين، ت -  ٧٣

   . ١   ط–        لبنان -      املعارف
                                                        منهــــــــــاج الــــــــــسنةالنبوية يف نقــــــــــض كــــــــــالم الــــــــــشيعةالقدرية ، ابــــــــــن تيميــــــــــة،  -  ٧٤



    
 

  

 

 
 
 

 

 
 

٧٢٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 

 

 النجارية يف كتب املقاالت

ــــن ســــعود اإلســــالمية، الطبعــــة  : ت                                                     حممدرشادســــامل، جامعــــة اإلمــــام حممــــد ب
  .   م    ١٩٨٦  -     هـ     ١٤٠٦      األوىل، 

        د شــكور،   حممــ  :                                               املنيــة واألمــل يف شــرح امللــل والنحل،ألمحــد بــن املرتــضى، ت -  ٧٥
  . م    ١٩٨٨                       مؤسسة الكتاب الثقافية، 

    دار   :  ش  ،                كمـال يوسـف احلـوت   :  ت  ،                              املؤتلف واملختلف البن القيـسراين   -  ٧٦
  .  هـ    ١٤١١      األوىل،   :  ط  ،        بريوت –              الكتب العلمية 

                                                                 املواعظ واالعتبار بـذكر اخلطـط واآلثـار، أمحـد املقريـزي، دار الكتـب العلميـة  -  ٧٧
  .  هـ    ١٤١٨              الطبعة األوىل -      بريوت–

     رفيــق   .                                             ف اصــطالحات الفنــون والعلــوم، التهــانوي، مراجعــة د          موســوعة كــشا -  ٧٨
              الطبعــة األوىل -      بــريوت–                              علــي دحــروج، مكتبــة لبنـان ناشــرون   :         العجـم، ت

   . م    ١٩٩٦
  –                                       عبــد العزيــز بــن صــاحل الطويــان، أضــواء الــسلف   :                      النبــوات، ابــن تيميــة، ت -  ٧٩

   . م    ٢٠٠٠  /   هـ   ١٤٢              الطبعة األوىل –                          اململكة العربية السعودية –       الرياض 
                             أمحـــــــداألرناؤوط وتركـــــــي مـــــــصطفى، دار  :                     بالوفيـــــــات، الـــــــصفدي، ت     الــــــوايف -  ٨٠

  .  هـ    ١٤٢٠        بريوت، –           إحياءالرتاث 
           إحـــسان عبـــاس   :  ت ،           البـــن خلكـــان    ،                                  وفيـــات األعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان  -  ٨١

   .      بريوت–         دار صادر   :  ش ،

  

  


