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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابهافي
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تسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
، فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى
َ
ي: يرسل بدون اسم . يجب أ

َ
 املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليز 
َ
ية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البح
َ
ث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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تعب 

صحابها بشكل مباشر 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  أ ِ

ة وال تعب  وتوجهاتهم الفكري 

                                                            . التنويه
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 فريقيا من املعتزلةموقف مصر ومشال ِإ

 قصّي فيصل جميدم.م. 

10/10/2020 تأريخ القبول:       27/7/2020 تأريخ التقديم:     
 

 المستخلص:
فريقيا من إ  وشمال  ،لى تسليط الضوء على موقف مصرتهدف هذه الدراسة إ  

ي المشرق اإلسالمي، وُأصول لى نشأة المعتزلة وبدايتها فشارة إ  تناول البحث إ  إ ذ  ؛المعتزلة
المذهب  وكيفية انتقال ،الخلفاء العباسيين األوائل منها عقائدها وتسمياتها، وموقف
جراءات الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق ضد إ  المعتزلي إلى مصر وشمال  فريقيا، وا 

يضًا وتناول البحث أ   ،قف الفقهاء والقضاة والعامة فيهاالمعارضين لمذهب الدولة ومو 
فريقيا من المعتزلة؛ لذا أقتضى الضرورة إلى تقسيم المنطقة إلى ثالث أ  ف شمال موق

مناطق منها: المغرب األدنى واألوسط واألقصى وتباين موقف كل منطقة من المعتزلة 
 على حدى.

 ( .فريقيا، المعتزلةإ  مصر، شمال ): الكلمات المفتاحية
 تمهيد: 

، وهسم (1)عرفها اإلسالم، ومؤسس  علسم الكسالم الميةالمعتزلة من أهم الفرق الك تعد  
أصسسحاب الن سسر العقلسسي وقسسدموا العقسسل علسسى السسن   هسسرت فسسي مطلسسي القسسرن الثسساني الهجسسر  
فسسسسي مدينسسسسة البصسسسسرة التسسسسي كانسسسست فسسسسي ذلسسسسا العصسسسسر مركسسسسزًا مهمسسسسًا للعلسسسسم واألدب فسسسسي الدولسسسسة 

مؤرخسو الفسرق اإلسسالمية فسي إسالمية، فقد اختلسف  فرقةً ا عن تاريخ نشأتها . أم  (2)اإلسالمية
                                                 

  المديرية العامة لتربية نينوى/ وزارة التربية/جمهورية العراق. 
( علم الكالم: هو ذلا العلم الذ  يقدم األدلة العقلية لتدعيم العقائسد اإليمانيسة؛ ولسذلا فهسو يسسمى أيضسًا علسم 1)

  أصسسول السسدين، إذ هسسو يتعلسسق بتأييسسد أصسسول العقيسسدة ذاتهسسا، وهسسو فسسي هسسذا يختلسسف عسسن أصسسول الفقسس  السسذ  السسذ
يتناول األحكام الشرعية في جانبها العملي لذلا فعلم الكالم أو أصول الدين يعد األسا  أو نقطة البدء للعلوم 
لسم الكسالم الغائبسة عنسد  األشساعرة، مطسابي الهيئسة المصسرية  الدينية األخرى. ين سر : نسوران الجزيسر ، قسراءة فسي ع 

 .  6م(، 1992العامة للكتاب، ) القاهرة: 
م( 1993وسسسف إبسسراهيم، أصسسل العسسدل عنسسد المعتزلسسة، دار الفكسسر العربسسي، الطبعسسة األولسسى )القسساهرة:( هسسانم ي2)

 16. 
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 (2)تساريخ  هورهسا علسى يسد واصسل بسن عطساء (1)تحديسد تساريخ معسين لنشسأتها، فسأرجي بعضسهم
 (4)، وقسسد أن سسم إليسس  عحقسسًا عمسسرو بسسن عبيسسد(3)السسذ  كسسان قسسد أعتسسزل مجلسس  الحسسسن البصسسر 
الفستن  جذورهم إلسى (6). بينما أرجي فريق آخر(5)ومن وافقهما على رأيهما من مرتكب الكبيرة

ومسسا صسحبها مسسن أحسداث. ويبسسدو أن نشسأة المعتزلسسة وامتسدادها لسسم (7)التسي رافقست حسسرب الجمسل
                                                 

ْق، تحقيق: محمد عثمان 1037هس/429البغداد : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر )ت ( 1) م(: الف ْرُق بين الف ر 
 471الم فر طاهر بن محمد )ت  ؛ األسفرايني: أبو105-104الخشت، مكتبة ابن سينا، )القاهرة: د/ت(،   

؛ 22-21م(   2005يوسف حوت، دار أبي رقسراق )الربساط: م(: التبصر في الدين، تحقيق: كمال 1078هس/ 
م(: الملسل والنحسل، تحقيسق: أميسر 1153هسسس/  548الشهرستاني: أبسو الفستم محمسد بسن عبسد الكسريم بسن ابسي بكسر)ت 

 . 56/  1م(،ج 1993علي مهنا، علي حسن فاعور، دار المعرفة، الطبعة الثالثة،)بيروت:
م( وتسوفي 699هسس /80لبصر  الغسزال،  المستكلم البليسل ولسد بالمدينسة سسنة ) (  هو أبو حذيفة واصل بن عطاء ا2)

م( وأول مسسن أ هسسر القسسسول بالمنزلسسة بسسين المنسسزلتين، وكسسان يجلسسس  فسسي سسسوق الغسسزالين ليعسسسرف 748هسسس/ 131سسسنة )
المتعففسات مسسن النسسساء فيجعسسل لهسسن صسسدقت  ولسسذلا لقسسب بسالغزال. ابسسن حجسسر العسسسقالني: شسسهاب السسدين ابسسو الفضسسل 

م(: لسان الميزان، نشره: سلمان عبسد الفتسا ، مكتبسة المطبوعسات اإلسسالمية،  1448هس/  852حمد بن علي )ت أ
 .370-369/   8م( ج2002دار البشائر )بيروت :

م(، وكانست أمس  خيسرة مسوعة ألم 642هسس/ 21( الحسن البصر : أبو سعيد بن أبسي الحسسن البصسر  ولسد سسنة ) 3)
اهلل علي  وسلم ((، وكان من أهل البصرة وسيد التابعين ومن الثقاة المحدثين والسرواة سلمة زوجة الرسول ))صلى 

م(.  728هسس/110للحديث النبو  الشريف تولى القضاء البصرة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، توفي سنة )
، دار الشسسرق،) ين سسر: الحسسسن البصسسر : رسسسالة فسسي القسسدر ضسسمن رسسسائل العسسدل والتوحيسسد، تحقيسسق: محمسسد عمسسارة

 . 16-15/    1م(، ج1984القاهرة: 
هسسسس/ 144( عمسسسرو بسسسن عبيسسسد بسسسن بسسساب. كسسسان شسسسيخ المعتزلسسسة، والمقسسسدم فيهسسسا حسسسسن األدب واللسسسسان تسسسوفي سسسسنة )4)

 . 460/   3م(. ابن خلكان، وفيات اععيان، ج761
 .106،   الف ْرُق بين الف ر قْ ، ( البغداد 5)
م(: فسسسرق الشسسسيعة، 900هسسسس/ 300ن موسسسسى بسسسن الحسسسسن بسسسن محمسسسد)ت قبسسسل ( النسسسوبختي: أبسسسو محمسسسد الحسسسسن بسسس6)

ومسا بعسدها؛ الطبسر : أبسو جعفسر محمسد بسن جريسر  5م(    1931تصحيم: هس. بتر، مطبعة الدولة )اسستنبول : 
م(:تاريخ الرسل والملوا،المعروف بس )تاريخ الطبسر ( تحقيسق: محمسد أبسو الفضسل إبسراهيم، دار 922هسس/  310)ت 

؛ الملطسسسسسسسسي: أبسسسسسسسسو الحسسسسسسسسسن محمسسسسسسسسد بسسسسسسسسن أحمسسسسسسسسد 504/  4ج م(1967الطبعسسسسسسسسة الثانيسسسسسسسسة )القسسسسسسسساهرة : المعسسسسسسسارف،
م( : التنبيسس  والسسرد علسسى أهسسل األهسسواء والبسسدم، تحقيسسق: محمسسد زاهسسد الكسسوثر ، مكتبسسة نشسسر الثقافسسة 987هسسس/377)ت

 .41م(  1949اإلسالمية )القاهرة:
الخليفسة علسي بسن أبسي طالسب )رضسي اهلل عنس (  م( بسين656هسس/36( معركة الجمسل: وقعست هسذه المعركسة سسنة )7)

ومعسكر ام المؤمنين عائيشة )رضسي اهلل عنهسا( وسسميت بمعركسة الجمسل نسسبة إلسى الجمسل التسي كانست تمتطيس  أم 
 وما بعدها.  477/  4الطبر ، تاريخ الرسول والملوا، جالمؤمنين رضي اهلل عنها. ين ر: 

ذكر النسوبختي:   ... وفرقسة اعتزلست مسي سسعيد بسن مالسا، وهسو أما بخصو  من من الصحابة اعتزل الحرب ف  
سسسعد بسسن أبسسي وقسسا ، وعبسسد اهلل بسسن عمسسر بسسن الخطسساب، ومحمسسد بسسن سسسلمة األنصسسار ، وأسسسامة بسسن زيسسد بسسن حارثسسة 
الكلبي مولى الرسول )صلى اهلل علي  وسلم( وامتنعوا عن محاربت  والمحاربة مع  بعد دخولهم في بيعتس  والرضساء 

 . 5رق الشيعة،  ...  . ف
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تكن بعيدة عن الصرام الفكسر  السذ  كسان سسائدا حولسة مسسألة إمامسة المسسلمين، ويسرى علسي 
أن الخسسسالف السسسذ  حسسسدث بسسسين واصسسسل بسسسن عطسسساء والحسسسسن البصسسسر  حسسسول  (1)سسسسامي النشسسسار

ن كسسان  سساهره دينسسي عقائسسد . وهنسسا عبسسد مسسن  مرتكسسب الكبيسسرة مسسا هسسو إع خسسالف سياسسسي وا 
م( 900هسس/300اإلشارة إلى أن اقدم من كتب بشأن المعتزلسة والفسرق همسا النسوبختي )ت قبسل

م( ولسسسسذلا يسسسسأتي هسسسسذان المصسسسسدران فسسسسي طليعسسسسة المصسسسسادر ذات 987هسسسسس/377والملطسسسسي )ت
سسسيما المعتزلسسة منهسسا. هسسذا المعلومسسات القيمسسة حسسول طبيعسسة تلسسا الفسسرق وجسسذورها التاريخيسسة وع

 وقد أطلقت على المعتزلة تسميات عدة:
أطلق أصحاب هذه الفرقة على أنفسهم اسم المعتزلة؛ وذلا ألن واصسل بسن عطساء 
اعتسسزل مجلسس  الحسسسن البصسسر ، واختلسسف معسس  حسسول مسسسألة مرتكسسب الكبيسسرة. فقسسال الحسسسن 

يمكسسن أن يطلسسق علسسيهم . ع(2)البصسسر :   اعتسسزل عنسسا واصسسل فسسسم ى هسسو وأصسسحاب  معتزلسسة 
اسم المعتزلة مالم يجتمعوا على أصول الخمسة التوحيد والعدل والوعد والوعيسد والمنزلسة بسين 

 (3)المنسسزلتين   فهسسو أن الفاسسسق المرتكسسب للكبسسائر لسسي  بمسسؤمن وع كسسافر، بسسل يسسسمى فاسسسقًا  
األمسة هسم مسن ان عامسة  (5). وأطلق عليهم البغسداد (4)واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

؛ (6)أطلقسسوا علسسيهم معتزلسسة؛ ععتسسسزالهم قسسول األمسسة بأسسسرها. وسسسسميت المعتزلسسة ايضسسًا بالعدليسسسة
فسي إنكسارهم  (9)؛ وذلسا لقسولهم بقسول جهسم(8)وعرفسوا القدريسة (7)وذلا لقولهم بعدل اهلل وحكمت 

                                                 
 .400/  1م( ج1965( نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، دار المعارف، الطبعة الثالثة ) القاهرة :1)
 .62/  1( الشهرستاني، الملل والنحل، ج2)
م (، مسروج السسذهب ومعسادن الجسوهر،اعتنى بس  وراجعسس : 957هسسس/ 346( أبسو الحسسن علسي بسن الحسسسين بسن علسي ) ت 3)

 .185/   3م(، ج2005، المكتبة العصرية، الطبعة األولى،) بيروت: كمال حسن مرعي
م( األنتصسار والسرد علسى 912هسس/ 300( الخياط المعتزلي: أبو الحسين بن عبد الرحيم بن محمد بن عثمان )ت نحو 4)

 .126م(  1993ابن الراوند  الملحد، تحقيق: نيبرج، مكتبة دار العربية للكتاب، الطبعة الثانية )بيروت: 
 .108،   ( الف ْرُق بين الف ر قْ 5)
 .56/  1( الشهرستاني، الملل والنحل، ج6)
 .56/  هامش  1( الشهرستاني، الملل والنحل، ج7)
القلقشسسسند : أبسسسو العبسسسا  ؛ 62/  1؛ الشهرسسسستاني، الملسسسل والنحسسسل، ج185/  3( المسسسسعود ، مسسسروج السسسذهب، ج8)

 .251/ 13ج م(1914شى، المطبعة األميرية )القاهرة :صبم األعم(:  1418هسس/  821أحمد بن علي )ت 
م( نشأ في سمر قند، وقضى زمنًا فسي ترمسذ، ثسم رحسل إلسى  745هس/ 128(  نسبة إلى جهم بن صفوان أبي المحرز )9)

الكوفسسة حيسسث لقسسي الجعسسد بسسن درهسسم، وانتقسسل أخيسسرا إلسسى بلسسخ، ثسسم عسساد إلسسى ترمسسذ، وبقسسي بهسسا إلسسى أن خسسرج فسسي حسسرب ضسسد 
 .186، هامش   في خراسان وقتل. البغداد ، الف ْرُق بين الف ر قْ  األمويين 
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حسسديث وكسسانوا قسسد رفضسسوا أن ُيطلسسق علسسيهم هسسذا اعسسسم؛ وذلسسا خوفسسًا مسسن أن يشسسملهم  (1)القسسدر
وجساء فيس  قسول  (2)هسذا الحسديث -المعتزلسة–القدرية مجو  هذه األمة وعسسيما بعسد أن سسمي 

سسسة ، ف سسس  ْن م ر ُضسسسوا ف سسسال   ه  اأْلُم  ُجسسسوُ  ه سسسذ  النبسسسي )صسسسلى اهلل عليسسس  وسسسسلم( أن ))اْلق د ر ي سسسة : أ ن هُسسسْم م 
ن سسائ ز ُهْم(( سساُتوا ف سسال  ت ْشسسه ُدوا ج  ت ُعسسوُدوُهْم، و ا  ْن م 
كمسسا أطلقسست علسسيهم تسسسميات عسسدة أخسسرى أقسسل  .(3)

 .(10) ، الواردية(9)، القبرية(8)، اللملتزمة(7)، اللف ية(6)، الواقفية(5)، الحرقية(4)الثنوية   انتشاراً 

 انتقال المعتزلة إلى بغداد:

سسسسبقت اإلشسسسارة إلسسسى أن واصسسسل بسسسن عطسسساء اعتسسسزل مجلسسس  الحسسسسن البصسسسر  فسسسي  
بسن عبيسد ومجموعسة مسن النسا  وهسذا مسا نلمسس  مسن روايسة البصرة وكان قد أن م إلي  عمسرو 

                                                 

 . 56/  1( الشهرستاني، الملل والنحل، ج1)
 .251/  13( القلقشند ، صبم األعشى، ج2)
م(، تأويسسسل 889هسسسسس/276( ابسسسن قتيبسسسة السسسدينور : أبسسسو محمسسسد عبسسسد اهلل بسسسن مسسسسلم بسسسن قتيبسسسة السسسدينور  )ت: 3)

؛ ين سر: 136م(   1999سسالمي، مؤسسسة اإلشسراق، الطبعسة الثانيسة،) د. م :مختلف الحديث، المكتب اع
   . 56/ 1الشهرستاني، الملل والنحل، ج

نقسساًل عسسن :  169/ 4( الثنويسسة: لقسسولهم الخيسسر مسسن اهلل والشسسر مسسن العبسسد. ين سسر: المقريسسز ، الخطسسط، ج4)
  . 2م(   1947زهد   حسن جار اهلل، المعتزلة، مطبعة مصر )القاهرة:

نقساًل عسن : زهسد    169/ 4( الحرقية: لقولهم الكفار ع يحرقون إع مرة . ين ر: المقريسز ، الخطسط، ج5)
  .2حسن جار اهلل، المعتزلة، 

نقسساًل عسسن : زهسسد    169/ 4( الواقفيسسة: لقسسولهم بسسالوقف فسسي خلسسق القسسرآن .ين سسر: المقريسسز ، الخطسسط، ج6)
  .2حسن جار اهلل، المعتزلة، 

نقاًل عن : زهد   حسسن  169/ 4لقولهم ألفا  القرآن مخلوقة. ين ر: المقريز ، الخطط، ج( اللف ية: 7)
  .2جار اهلل، المعتزلة، 

نقسساًل عسسن : زهسسد    169/ 4( اللملتزمسسة: لقسسولهم اهلل تعسسالى فسسي كسسل مكسسان.ين ر: المقريسسز ، الخطسسط، ج8)
  .2حسن جار اهلل، المعتزلة،  

نقساًل عسن : زهسد   حسسن جسار  169/ 4ر. ين ر: المقريسز ، الخطسط، ج( القبرية: عنكارهم عذاب القب9)
  2اهلل، المعتزلة، 

نما يردون عليها. ين ر:  زهد   حسن جار اهلل، المعتزلة، 10) ( الواردية: لقولهم ع يدخل المؤمنون النار وا 
 2. 
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حسسين ذكسسر:  لسسو فتشسست أهسسل البصسسرة و جسسدت  ثُلُسسثهم قدريسسة . فضسسال عسسن  (1)الخطيسسب البغسسداد 
معطيات الروايات التاريخية التسي أكسدت بسأن المعتزلسة أنطلقست كفرقسة دينيسة مسن البصسرة، ثسم 

، ويبسسسدو أن التسسسداعيات التسسسي اعقبسسست أخسسسذت هسسسذه الفرقسسسة باعنتشسسسار فسسسي األقسسساليم اإلسسسسالمية
اعحسسسداث التسسسي عصسسسفت بالمشسسسرق اإلسسسسالمي وعسسسسيما فسسسي نهايسسسة خالفسسسة عثمسسسان بسسسن عفسسسان 
)رضسسسي اهلل عنسسس ( وبدايسسسة عهسسسد الخليفسسسة علسسسي بسسسن أبسسسي طالسسسب )رضسسسي اهلل عنسسس ( قسسسد هيسسسأت 

باعهسسا . واسسستمرت البصسسرة مهسسدًا للمعتزلسسة واتسسسي نفوذهسسا وأزداد ات(2)األذهسسان ععتسسزال الفتنسسة
-136م( على يسد الخليفسة أبسي جعفسر المنصسور )762هس/145فيها حتى نشوء بغداد سنة )

م( وبسسسدأت بغسسسداد تسسسستقطب العلمسسساء والمفكسسسرين مسسسن كسسسل أرجسسساء الدولسسسة 774-753هسسسس/158
اإلسسسسسالمية، وكسسسسان مسسسسن أوائسسسسل السسسسذين أدخلسسسسوا اععتسسسسزال إلسسسسى بغسسسسداد بعسسسسد نشسسسسئتها بشسسسسر بسسسسن 

ة والتقسسسى بشسسسر بسسسن سسسسعيد وأبسسسا عثمسسسان الزعفرانسسسي وكانسسسا السسسذ  خسسسرج إلسسسى البصسسسر  (3)المعتمسسسر
صسساحبي واصسسل بسسن عطسساء وبسسذلا حمسسل بشسسر بسسن المعتمسسر اععتسسزال إلسسى بغسسداد، ويعسسد مسسن 

مسسي  . وكسسان للصسسداقة التسسي كانسست قسسد جمعسست أبسسي جعفسسر المنصسسور(4)مؤسسس  مدرسسسة بغسسداد
فسسي ترسسسيخ م( دور كبيسسر 749هسسس/132قبسسل وصسسل العباسسسيين إلسسى السسسلطة ) عمسسرو بسسن عبيسسد

جذور المعتزلة في بغداد وعسيما ما ذكرت  المصادر من أن أبا جعفسر المنصسور كسان يسوقر 

                                                 

ة السسالم، المعسروف م(، تساريخ مدينس1070هس/ 463( األمام الحاف  أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت 1)
م( مسسسس  2001بسسسسس )تسسسساريخ مدينسسسسة بغسسسسداد( تحقيسسسسق: عبشسسسسار عسسسسواد معسسسسروف، دار الغسسسسرب اإلسسسسسالمي )بيسسسسروت:

14 /105. 
  .5( النوبختي، فرق الشيعة،  2)
( بشر بن المعتمر الهاللي البغداد : أبو سهل من أهل الكوفة ول  مصنفات فسي اععتسزال ومنهسا قصسيدة 3)

م(. المرتضى: أحمد بسن يحيسى 825هس/210فيها على المخالفين لهم ومات ببغداد ) من اربعون الف بيت رد
م(، طبقسسات المعتزلسسة، تحقيسسق: سوسسسنة ديفلسسدر فلسسزر، الطبعسسة 1437هسسس/840بسسن المرتضسسى بسسن المفضسسل )ت 

 .52م(  1987الثانية )بيروت:
لمسائل في الخالف بسين م (، ا1048هس/ 440( أبو رشيد النيسابور : سعيد بن محمد بن سعيد) ت نحو 4)

البصسسسسسسسسريين والبغسسسسسسسسداديين، تحقيسسسسسسسسق وتقسسسسسسسسديم: معسسسسسسسسن زيسسسسسسسسادة ورضسسسسسسسسوان السسسسسسسسسيد، معهسسسسسسسسد األنمسسسسسسسساء العربسسسسسسسسي، 
 .  9م(، 1979)ليبيا:
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. واسسستمر الوضسسي علسسى ذلسسا حتسسى تسسولي هسسارون (1)عمسسرو بسسن عبيسسد ويطلسسب منسس  الموع سسة
م( الذ  رفس  المجادلسة فسي قضسايا علسم الكسالم 808-787هس/193-170الرشيد الخالفة )

يقسول بخلسق القسرآن  (3)، وحين بلغ  أن بشر المريسي(2)في السجونوزج بعدد من المتكلمين 
، وأمسسسر ايضسسسًا بسسسسسجن بشسسسر بسسسسن (4)توعسسسد بقتلسسس  إذ قسسسسال:   لسسسئن  فسسسرت بسسسس  ألضسسسربن عنقسسسس  

. ووصسسل انتشسسار تعسساليم (6). واسسستمر هسسارون الرشسسيد فسسي سياسسست  تلسسا حتسسى وفاتسس (5)المعتمسسر
م(، بعسسسد أن احسسساط نفسسسس  833-813هسسسس/218-198المعتزلسسسة ذروتسسس  فسسسي خالفسسسة المسسسأمون )

 وبشسسسر بسسسن ليسسساث المريسسسسي وأبسسسي الهسسسذيل (7)بعسسسدد مسسسن شسسسيوة المعتزلسسسة كثمامسسسة بسسسن أشسسسر 

                                                 

؛ ابسسسن 209/  2م( مسسس 1996( ابسسسن قتيبسسسة السسسدينور ، عيسسسون األخبسسسار، دار الكتسسسب المصسسسرية )القسسساهرة: 1)
بلسسسسي: شسسسسهاب السسسسدين أبسسسسي الفسسسسال  عبسسسسد الحسسسسي ؛ ابسسسسن العمسسسساد الحن131/   3خلكسسسسان، وفيسسسسات األعيسسسسان،ج

سسن ذ ه سسب، تحقيسسق: محمسسود األرنسساؤوط، دار بسسن 1678هسسس/1089الدمشسسقي)ت م(، شسسذرات السسذهب فسسي أخبسسار م 
 .196/  2م( م 1988بيروت: -كثير )دمشق

م(، تسسسسساريخ الخلفسسسسساء، دار بسسسسسن حسسسسسزم 1505هسسسسسس/ 911( السسسسسسيوطي: جسسسسسالل السسسسسدين بسسسسسن عبسسسسسد السسسسسرحمن)ت 2)
 .226م(  2003)بيروت:

( بشسسر بسسن ليسساث بسسن أبسسي كريمسسة عبسسد السسرحمن المريسسسي مسسن أهسسل بغسسداد، وكسسان جسسده مسسن مسسولى زيسسد بسسن 3)
الخطاب. وكان بشر قد تفق  على يد القاضسي أبسي يوسسف، وأتهمس  بالزندقسة فسي خالفسة هسارون الرشسيد وكسان 

ليسساث المريسسسي سسسنة مسسن المعتزلسسة، وقسسال بسسأن القسسرآن مخلسسوق. وذكسسر بسسأن أبسساه كسسان يهوديسسا وتسسوفي بشسسر بسسن 
؛ ابسسن خلكسسان، وفيسسات  513/  7م(. ين سسر: الخطيسسب البغسسداد ، تسساريخ مدينسسة بغسسداد، مسس 833هسسس/ 218)

 .277/   1األعيان، ج
 .226( السيوطي، تاريخ الخلفاء،  4)
 .52( المرتضى، طبقات المعتزلة،  5)
م( 1936)القسسسسسساهرة:( أحمسسسسسسد أمسسسسسسين، ضسسسسسسحى اإلسسسسسسسالم، مكتبسسسسسسة النهضسسسسسسة المصسسسسسسرية، الطبعسسسسسسة السسسسسسسابعة 6)
 .162/ 3ج
( ثمامة بن أشر : أبو بشر ثمامة بن أشسر  النميسر ، مسن بنسي نميسر نبيس  مسن جلسة المتكلمسين المعتزلسة 7) 

كاتب بليل وبلل من منزلسة لسدى المسأمون وأراده علسى السوزارة فسامتني. وكسان جامعسًا بسين سسخافة السدين وخالعسة 
بسسسسسسن إسسسسسسسحاق بسسسسسسن محمسسسسسسد السسسسسسوراق البغسسسسسسداد  المعتزلسسسسسسي  السسسسسسنف . ين سسسسسسر: ابسسسسسسن النسسسسسسديم: أبسسسسسسو الفسسسسسسرج محمسسسسسسد

؛ 207/  5م( ج1971تجسسسسد د ابسسسسن علسسسسي، )طهسسسسران:  –م(، الفهرسسسسست، تحقيسسسسق: رضسسسسا 1046هسسسسس/438)ت
 .84/  1الشهرستاني، الملل والنحل، ج
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. وهنسا عبسد مسن اإلشسارة إلسى (2)م(827هسس/212سسنة ) حتى اتخذ اععتزال مسذهباً  (1)العالف 
حيسسث  انطلقسست أوامسسر تنفيسسذها فسسي امتحسسان الفقهسساء مسسن بسسالد الشسسام (3) أن محنسسة خلسسق القسسرآن

كسسسسسسسان الخليفسسسسسسسة المسسسسسسسأمون يقسسسسسسسود الجيسسسسسسسوش العباسسسسسسسسية لمجابهسسسسسسسة الدولسسسسسسسة البيزنطيسسسسسسسة عسسسسسسسام ) 
، وكتب إلى نائبس  علسى بغسداد اسسحاق (4)م( وأمر بامتحانهم في العدل والتوحيد833هس/218

فسسسي امتحسسسان النسسسا  فسسسي مسسسسألة خلسسسق القسسسرآن وعسسسسيما الفقهسسساء  (6)بتنفيسسسذ قسسسراره (5)بسسسن إبسسسراهيم

                                                 

( محمد بن الهذيل بن عبيسد اهلل بسن مكحسول، أبسو الهسذيل العسالف مسولى عبسد القسي ، شسيخ المعتزلسة. وهسو 1)
البصسسرة وسسسكن بغسسداد. وكسسان المسسأمون يقسسول:   أطسسل أبسسو الهسسذيل علسسى الكسسالم كسس طالل الغمسسام علسسى  مسسن أهسسل

األنسسسسسام . وألبسسسسسي الهسسسسسذيل مصسسسسسنفات عسسسسسدة فسسسسسي اععتسسسسسزال ومجسسسسسال  المنسسسسسا رات وتسسسسسوفي فسسسسسي سسسسسسامراء سسسسسسنة 
ومسا بعسدها ؛ ابسن خلكسان،  582/  4م(. ين ر: الخطيب البغداد ، تساريخ مدينسة بغسداد، مس 850هس/235)

؛ الزركلي: خير الدين، األعالم، دار الماليين، الطبعة الخامسة عشرة 266-265/  4وفيات األعيان، ج
 .132 -131/   7م( ج2002)بيروت:

 .243؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء،  619/  8( الطبر ، تاريخ الرسل والملوا، ج 2)
رهم السذ  قتلس  خالسد بسن عبسد اهلل القسسر  ( خلق القرآن: أول م ن أ هر القول بخلق القرآن هو الجعد بن د3)

ْق،   ؛ القلقشسسند ، صسسبم 243بسسأمر مسسن الخليفسسة هشسسام بسسن عبسسد الملسسا. ين سسر: البغسسداد ، الف سسْرُق بسسين الف سسر 
 .252/  13األعشى، ج

 ؛ 631/  8( الطبر ، تاريخ الرسل والملوا، ج 4)
الحسن )صاحب الشسرطة( المسأمون  إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب المصعبي الخزاعي. أبو (5)

على بغداد استخلف  المأمون حين خرج إلى بالد الشام لمقاتلة السروم وكسان وجيهسًا عنسد الخليفسة المسأمون ومسن 
ثسسم المعتصسسم والواثسسق والمتوكسسل. وكسسان لسس  دورًا بسسارزًا فسسي تنفيسسذ أوامسسر الخليفسسة فسسي امتحسسان النسسا  فسسي بغسسداد 

م(. ين سر:  ابسن األثيسر: عسز السدين أبسو الحسسن علسي 850هسس/235داد )ت وعسيما أهل العلسم. وتسوفي فسي بغس
م(، الكامسسل فسسي التساريخ، راجعسس  وصسسحح  : محمسسد يوسسسف السسدقاق،  1232هسسس/  630بسن محمسسد الجسسزر  )ت 

 .293-292/   1؛ الزركلي، اععالم، ج3/   6م( م 1987دار الكتب العلمية )بيروت : 
لى صاحب شرطت  على بغسداد )إسسحاق بسن إبسراهيم(. ين سر: الطبسر ، (  لمزيد عن ن  كتاب المأمون إ6)

ومسسا بعسسدها. وقسسدم اعسسستاذ السسدكتور موفسسق سسسالم نسسور  قسسراءة تحليليسسة  631/  8تسساريخ الرسسسل والملسسوا، ج 
لمضامين الكتساب والجوانسب التسي أشسار إليس  كتساب الخليفسة المسأمون فسي تطبيسق القسول بخلسق القسرآن. ين سر : 

ور ، محنة الفكر أمام السلطة في الحضارة اإلسالمية، دار بن األثير للطباعة والنشسر )جامعسة موفق سالم ن
 .64م(  2011الموصل:
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ثم انتقلست األوامسر إلسى األقساليم األخسرى وكانست مصسر  (1)في بأدىء األمروالعلماء والقضاة 
 أيضًا في مقدمة تلا األقاليم.
 م(:848-813هـ/234-198موقف مصر من المعتزلة )

لسسم تكسسن مصسسر بعيسسدة عسسن أحسسداث المسسسر  السياسسسي السسذ  شسسهدت  الدولسسة العباسسسية 
جميسي األقساليم ومنهسا مصسر ، إذ ُأنسيط  منذ قيامها. وكان الخليفة المأمون قد وجس  كتابسًا إلسى

، السذ  بسدأ ب نفساذ أوامسر  (3)كيدر بن نصسر بسن عبسداهلل (2)أمر امتحان المعنيين بوالي مصر
. وهنسا عبسد مسن (5)فأقر بخلسق القسرآن (4)الخليفة بأمتحان القاضي هارون بن عبد اهلل الزهر 

السسذ  صسسدر كمسسا  (6)الخليفسسة اإلشسسارة إلسسى وصسسول كتسسابين إلسسى مصسسر األول كسسان إعمامسسًا مسسن
فقسسسد كتبسسس  أبسسسو إسسسسحاق بسسسن  (7)اسسسسلفنا مسسسن عاملسسس  اسسسسحاق بسسسن إبسسسراهيم ، وأمسسسا الكتسسساب الثسسساني

ويمكسن ان نلخسس  مسا جسساء  (8)م(841-833هسسس/227-218هسارون الرشسيد المعتصسسم بساهلل )
فسسي الكتسساب الثسساني علسسى السسرلم مسسن أنسس  ع يختلسسف كثيسسرًا فسسي خطوطسس  الرئيسسسة عسسن الكتسساب 

   سبق  التي أكدت عليها الخالفة:الذ

                                                 

؛ 3/  6؛ ابسسسسن األثيسسسسر، الكامسسسسل فسسسسي التسسسساريخ، مسسسس 619/  8( الطبسسسسر ، تسسسساريخ الرسسسسسل والملسسسسوا، ج 1)
 .248السيوطي، تاريخ الخلفاء،  

 .2/218ن تغر  برد ، النجوم الزاهرة، ج؛ اب 446( الكند ، الوعة والقضاة،  2)
م(. ) والصسغد: كسورة 832هسس/217( كيدر بن نصر بن عبد اهلل  من أهل الصغد تولى وعية مصر سسنة )3)

شسهاب السدين  ؛ يساقوت الحمسو : 2/218من كور سمرقند(. لمزيد ين ر: ابن تغر  برد ، النجوم الزاهرة، ج
، معجسسم البلسسدان، دار صسسادر، الطبعسسة الثانيسسة (م1229هسسسس/ 626ي)ت أبسسو عبسسد اهلل يسساقوت بسسن عبسسد اهلل الرومسس

 .409/  3م( ج1995)بيروت:
م( 832هسسس/217(  ابسسو يحيسسى هسسارون بسسن عبسسد اهلل الزهسسر  وعسسي ن علسسى قضسساء مصسسر فسسي رمضسسان سسسنة )4)

م(: 918هسسس/306وكسان قاضسسيًا عفيفسسا ومحمسسودًا. لمزيسسد ين سسر: وكيسسي: ابسسو بكسسر محمسسد بسسن خلسسف بسسن حيسسان )ت
م( 1947أخبسسسسار القضسسسساة، تحقيسسسسق: عبسسسسد العزيسسسسز مصسسسسطفى المرالسسسسي، المكتبسسسسة التجاريسسسسة الكبسسسسرى )القسسسساهرة: 

 .240/ 3ج
 .2/218؛ ابن تغر  برد ، النجوم الزاهرة، ج 446( الكند ، الوعة والقضاة،  5)
 .445؛ الكند ، الوعة والقضاة،  632/  8( الطبر ، تاريخ الرسل والملوا، ج6)
 .445الوعة والقضاة،  ( الكند ، 7)
( محمسسد بسسن هسسارون الرشسسيد بسسن المهسسد  بسسن ابسسي جعفسسر المنصسسور  وتسسولى الخالفسسة مسسن بعسسد أخيسس  المسسأمون 8)

سسسنوات. ين سسسر:  8م(، وكانسست مسسدة خالفتسس  835هسسس/220م( وبنسسى مدينسسة سسسامراء سسسنة )833ه/218سسسنة )
م(، تساريخ اليعقسوبي، مطبعسة 904هسسس/292اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بسن وهسب بسن واضسم )ت

 .668-667/  8؛ الطبر ، تاريخ الرسل والملوا، ج577-574م(،  1883بريل،)ليدن: 
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 .(1)عزل القضاة في حال عدم إقرارهم بخلق القرآن ومنعم من الن ر في المحاكم -1
منسسي الفقهسساء والمحسسدثين مسسن دخسسول الجوامسسي واعسستالء والمنسسابر او إصسسدار الفتسساوى مسسا لسسم  -2

 .(2) يعلنوا أمام المأل بأن القرآن مخلوق
ضسسسسساء إذا أنكسسسسسروا القسسسسسول بخلسسسسسق القسسسسسرآن وعسسسسسدم قبسسسسسول إبعسسسسساد الشسسسسسهود عسسسسسن مجسسسسسال  الق -3

 .(3)شهادتهم
وقد وعلسق أحسد البساحثين   قسد يكسون للمسأمون عسذر فسي صسرف القضساة المخسالفين   

عسسن عملهسسم؛ ألن هسسؤعء القضسساة يخسسالفون مسسذهب الدولسسة الرسسسمي ولكسسن قضسسية الشسسهود هسسذه 
نما تتعلق  .(4) بسلوك  وأخالق   لير مقبولة ألن عدالة الشاهد ع تتعلق بمعتقده وا 

 (5)ترحيل المعارضين للقول بخلق القرآن إلى بغداد ومن ثم إلى سامراء -4
وي هسسر مسسن قسسول الكنسسد  إن الكتسساب السسذ  كتبسس  المعتصسسم كسسان بنسسسختين ونسسستدل 

. وبسسسذلا بسسسدأ والسسسي (6)بسسسذلا قولسسس :  وكتبسسسُت إلسسسى القاضسسسي ق ب لسسسا ب مثسسسل السسسذ  كتبسسسُت إليسسسا...  
وقاضسسسيها هسسسارون بسسسن عبسسسد اهلل الزهسسسر  بامتحسسسان العلمسسساء مسسسن أهسسسل مصسسسر كيسسسدر بسسسن نصسسسر 

الحديث والفقهاء وكذلا الشهود الذين يحضرون بين أيسديهم فسي المحساكم والخصسومات، ولسم 
يقسسسف عنسسسد هسسسذا الحسسسد بسسسل قسسسام بترحيسسسل المخسسسالفين إلسسسى بغسسسداد حيسسسث يقسسسيم الخليفسسسة ويمكسسسن أن 

 نستنت  من إرسالهم إلى بغداد وسامراء:
قسسدرة والسسي مصسسر وقاضسسيها علسسى مناضسسرة هسسؤعء المحسسدثين او إقنسساعهم بسسأن القسسرآن عسسدم  -1

 .(7)مخلوق وربما لخوفهم من الفشل في تلا المناضرة

                                                 
 .445( الكند ، الوعة والقضاة،  1)
 .445( الكند ، الوعة والقضاة،  2)
 .445( الكند ، الوعة والقضاة،  3)
صسادره مسن عهسد بنسي ُأميسة حتسى الفستم العثمساني ( محمد مساهر حمسادة، دراسسة وثقيسة للتساريخ اإلسسالمي وم4)

 .129م(  1988م، مؤسسة الرسالة )الريا :1516-661هس/ 922-40لسورية ومصر
 .446( الكند ، الوعة والقضاة،  5)
 .469-467( الكند ، الوعة والقضاة،  6)
-417  /1؛ ابسسسن حجسسسر العسسسسقالني، تهسسسذيب التهسسسذيب، ج469-467( الكنسسسد ، السسسوعة والقضسسساة،  7)

418. 
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أو أن العسسادة التسسي سسسار عليهسسا وعة األقسساليم تقضسسي ب رسسسال المخسسالفين والمعارضسسين إلسسى  -2
رسسسسالهم هسسسي التشسسسهير بهسسسم ، ويبسسسدو أن الغايسسسة مسسسن إ(1)بغسسسداد لمنسسسا رتهم ومسسسن ثسسسم محسسساكمتهم

 وتوبيخهم وا  هارهم أمام العامة بعدم طاعتهم ألوامر الخليفة.
إلسسى بغسسداد عمتحانسس  واسسستمر  (2)وهسسذا مسسا حصسسل حسسين ُحمسسل  الحسسارث بسسن مسسسكين 

الوضسسي علسسى ماعليسس ، وكسسان كيسسدر بسسن نصسسر والسسي مصسسر يمسستحن أهسسل العلسسم حتسسى وصسسلت  
، وتسسسولى مسسسسن بعسسسده المعتصسسسم وعسسسسي ن  (3)م(833هسسسس/218األخبسسسار بوفسسساة الخليفسسسة المسسسسأمون )

م( وورد كتساب المعتصسم يسأمره 834هسس/219الم فر بن كيدر بن نصر بعد وفاة أبيس  سسنة )
. ولسسم تسسذكر (4)باعسسستمرار بامتحسسان النسسا  فسسي مصسسر وعسسسيما القضسساة وأهسسل العلسسم والشسسهود

وعيتس  التسسي  المصسادر حسوادث هامسسة فسي عهسد هسسذا السوالي ويرجسي سسسبب ذلسا إلسى قصسسر مسدة
. وكان لوعة مصر دور كبير في تصعيد الموقسف تجساه المخسالفين (5)دامت أربعة اشهر فقط

حسين أخسذ علسى عاتقس  اضسطهاد الفقهساء  (6)وهذا ما لمسناه في وعية موسى بسن أبسي العبسا 
بعسسسادهم ممسسسا حسسسدا بهسسسم إلسسسى القسسسول بخلسسسق القسسسرآن، وكسسسان مسسسن أشسسسد السسسوعة تعصسسسبًا لقضسسسية  وا 

، مما اضطر كثير مسن أهلهسا إلسى اعختفساء عسن ان سار السسلطة وهربسوا إلسى خسارج (7)المحنة

                                                 

 .634/  8( الطبر ، تاريخ الرسل والملوا، ج1)
( أبو عمرو المصر  الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف كان مولى محمد بسن زبسان بسن عبسد العزيسز 2)

بسن مسسروان وكسسان فقيهسسا ومحسدثًا وارسسسل إلسسى بغسسداد فسي أيسسام المسسأمون ومكسسث  فسي السسسجن حتسسى خالفسسة المتوكسسل 
م(. ين سسسر: الكنسسسد ، السسسوعة 859هسسسس/245م( ثسسسم عزلسسس  عسسسن القضسسساء سسسسنة) 851هسسسس/237ووعه القضسسساء سسسسنة )

؛ ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب، دار احياء التسراث العربسي، الطبعسة الثانيسة 469-467والقضاة،  
 .418-417/  1م(، ج1993) بيروت:

؛  222/ 2زاهسسسسرة، ؛ ابسسسسن تغسسسسر  بسسسسرد ، النجسسسسوم ال650/  8( الطبسسسسر ، تسسسساريخ الرسسسسسل والملسسسسوا، ج3)
 .860/  1المقريز ، الخطط، ج

؛ المقريسز ، 223-222/   2؛ ابن تغر  بسرد ، النجسوم الزاهسرة، ج197( الكند ، الوعة والقضاة،  4)
 .860/  1الخطط، ج

 .229/   2( ابن تغر  برد ، النجوم الزاهرة، ج5)
م( بعسسسد عسسسزل 834هسسسس 219سسسسنة ) ( موسسسسى بسسسن أبسسسي العبسسسا  ثابسسست وعه نيابسسسة عسسسن اشسسسنا  وكانسسست وعيتسسس 6)

 .231/ 2؛ ابن تغر  برد ، النجوم الزاهرة، ج195الم فر بن كيدر. ين ر: الكند ، الوعة والقضاة،  
 .183/ 3؛ احمد امين، ضحى اإلسالم، ج232/  2( ابن تغر  برد ، النجوم الزاهرة، ج7)
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، ومسسنهم: ذو النسسون بسسن إبسسراهيم األخمينسسي  (1)مصسسر حتسسى ملئسست السسسجون مسسن شسسدة المحنسسة
السسذ  رفسس  القسسول بخلسسق القسسرآن فسسسجن حتسسى  (2)وممسسن أرسسسل إلسسى سسسامراء نعسسيم بسسن حمسساد

ديدة فسي مصسر حينمسا ولسي قضساءها محمسد . و هرت سمة ج(3)م(842هس/228وفات  سنة )
م( أ ع وهسي سياسسة 840هسس/226بن أبي الليث الخوارزمي في نهاية خالفة المعتصسم سسنة )

تجاه أتبسام المسذاهب اأُلخسرى مسن  -كان حنفي المذهب –التصفية التي اتبعها هذا القاضي 
هب اأُلخسرى وهسذا مسا المالكية والشافعية، إذ اتخذ من المحنة ذريعسة لييقسام بأصسحاب المسذا
، ويمكسسن القسسول بسسأن (4)لسم يحسسدث فسسي مصسسر مسسن قبسل بسسل مسسنعهم حتسسى الجلسسو  فسي المسسساجد

المحنسسسة فسسسي مصسسسر أخسسسذت منحسسسى آخسسسر حسسسين اتبسسسي القاضسسسي محمسسسد بسسسن أبسسسي الليسسسث سياسسسسة 
التطسسسسرف تجسسسساه المسسسسذاهب اعخسسسسرى بذريعسسسسة تطبيسسسسق مسسسسذهب الدولسسسسة. فلسسسسو ن رنسسسسا إلسسسسى روايسسسسة 

:  أن أمسسر المحنسسة كسسان سسسهاًل فسسي وعيسسة المعتصسسم لسسم يكسسن النسسا  التسسي جسساء فيهسسا (5)الكنسسد 
يؤخسسذون بهسسا شسساُءوا أو أبسسوا حتسسى مسسات المعتصسسم  ل سسنفهم منهسسا بسسأن المصسسريين لسسم يتعرضسسوا 
للتعذيب في خالفة المعتصم باهلل، ربما كان موقف مصر من المعتزلة متماشسيًا مسي مسذهب 

 دت آنفًا.الدولة آنذاا على الرلم من الحاعت التي ور 
بسسسدأ عهسسسده  (6) م(846-841هسسسس/232-227وعنسسسدما تسسسولى الواثسسسق بسسساهلل الخالفسسسة ) 

بسسالقوة والسسبطش تجسساه المعارضسسين لالعتسسزال، فقسسد كتسسب إلسسى األقسساليم ومنهسسا مصسسر ، ووصسسف 
، ويبسسدو ان كتسساب الواثسسق بسساهلل إلسسى محمسسد بسسن أبسسي (7)الكنسسد  كتابسس  بسسس  وكأنهسسا ن سسار ُأضسسرمت 

                                                 

 .453( الكند ، الوعة والقضاة،  1)
ماد بن معاويسة الخزاعسي ولسد فسي مسرو الشساه جسان ثسم انتقسل إلسى العسراق والحجساز ( أبو عبد اهلل نعيم بن ح2)

طالبًا للحديث وبعدها سكن مصر ومكث فيها إلى أن ُشخ    إلى سامراء في نهاية خالفة المعتصسم وسسجن 
م(، وكسسان مسسن أعلسسم النسسا  فسسي زمانسس  بسسالفرائ . ين سسر: الكنسسد ، السسوعة 842هسسس/228إلسسى أن تسسوفي سسسنة ) 

 .420-15/419؛ الخطيب البغداد ، تاريخ مدينة بغداد، م 447قضاة،  وال
 .268 /  4؛ الذهبي، ميزان األعتدال، ج447( الكند ، الوعة والقضاة،  3)
 .451( الكند ، الوعة والقضاة،  4)
 .451( الكند ، الوعة والقضاة،  5)
 .73/   6كامل في التاريخ، م ؛ ابن األثير، ال123/  9( الطبر ، تاريخ الرسل والملوا، ج6)
 .451( الكند ، الوعة والقضاة،  7)
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، وكسان األخيسر قسد كتسب علسى (1)بامتحان عامة النسا  وع مفسر ألحسد منس الليث تضمن أمرًا 
، وحمسسسل المخسسالفون إلسسى العسسراق ومسسنهم أبسسسو (2) المسسساجد ع إلسس  إع اهلل رب القسسرآن المخلسسوق

السذ  امتنسي عسن القسول بخلسق القسرآن فقيسد بسالسسل  (3)يعقوب بسن يوسسف بسن يحيسى البسويطي
اهلل الخلسسق بكسسن ف سس  ذا كانسست مخلوقسسة فكسسأ ن مخلوقسسا ُخلسسق  وهسسو يقسسول:  إ ن مسسا خلسسق (4)مسسن حديسسد

بمخلوق ولئن أدخلت عليس   ألصسدقن  يعنسى الواثسق وألمسوتن فسى حديسدى هسذا حتسى يسأتى قسوم 
سسْأن قسسوم فسسى حديسسدهم  . وهنسسا عبسسد مسسن اإلشسسارة إلسسى أن (5)يعلُمسسون  أ نسس  قسسد مسسات  فسسى هسسذا الش 

حسد مسا بموقسف الخالفسة والسوالي والقاضسي  موقسف العامسة فسي مصسر مسن المعتزلسة ارتسبط إلسى
أ  أن تشديد المحنسة فسي مصسر مسن قبسل المؤسسسة التشسريعية والتنفيذيسة كسان لس  تسأثير علسى 

صسورة عسن مجتمسي مصسر إبسان المحنسة  (6)موقف مصر وعسيما العامة، فقد قسدم لنسا الكنسد 
مسألة خلسق القسرآن  تبين كيف كان النا  في مجالسهم يتناقشون ويتجادلون فيما بينهم في 

وكانسست هسسذه النقاشسسات تصسسل فسسي لالسسب األحيسسان إلسسى التخاصسسم بسسين الفسسريقين ع بسسل ذهسسب 
بسسال  السسسلطة بسسأن فالنسسًا ع يقسسر بسسأن القسسرآن مخلسسوق، إذ  بعضسسهم إلسسى إلصسساق السستهم بسسالكفر وا 
يتبين أن المجتمي المصسر  انقسسم علسى نفسس  فسي هسذا الشسأن، وكسان موقسف المصسريين مسن 

ة يتغير مي معطيات األحداث التي ترافق وفاة خليفة وتولي آخر. وي هر ممسا سسبق المعتزل
أن األحسسداث التسسي عصسسفت بمصسسر وموقفهسسا مسسن المعتزلسسة تكشسسف أن المحنسسة بشسسكلها العسسام 
كانست أخسسف وطسأة علسسى المصسريين وعسسسيما فسي أيامهسسا األولسى علسسى السرلم مسسن إنهسا تفاوتسست 

                                                 

؛ كاشسف، مصسر 184-183/  3؛ احمد امين، ضسحى األسسالم، ج451( الكند ، الوعة والقضاة،  1)
 .180في فجر اإلسالم،  

 .451( الكند ، الوعة والقضاة،  2)
عيد مصسر وكسان أمامسًا جلسياًل وكسان ( أبو يعقوب بسن يوسسف بسن يحيسى البسويطي المصسر . وبسويط مسن صس3)

؛ السسبكي: تساج السدين 61/  7من أصحاب األمام الشافعي. لمزيد ين سر: ابسن خلكسان، وفيسات األعيسان، ج
م(، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيسق: عبسد 1369هس/771أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي)ت 
 .162/  2حياء الكتب العربية )د. م: د. ت( جالفتا  محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، دار ا

 .261/   2؛ ابن تغر  برد ، النجوم الزاهرة، ج 447( الكند ، الوعة والقضاة،  4)
 .164/   2( السبكي، طبقات الشافعية، ج5)
 .451( الكند ، الوعة والقضاة،   6)



 
 م2020/هـ1442                                    (                     83العدد ) –                          

 

 
247 

أن إقسسسسرار  (1)إلسسسسى آخسسسسر ، ويسسسسرى أحسسسسد البسسسساحثين فسسسسي شسسسسدتها بسسسسين خليفسسسسة وآخسسسسر ومسسسسن والسسسسي
التسسي حالسست بيسسنهم وبسسين ( 2)المصسسريين بخلسسق القسسرآن ومسسوقفهم مسسن المعتزلسسة يعسسود إلسسى التقيسسة

 العقاب.  
 :م(848-813هـ/234-198)موقف شمال افريقيا من المعتزلة

لحكسم من أكثر األقاليم اضطرابًا واستجابة للعناصر المناؤئسة ل (3)كان شمال افريقيا
  فمسسا زالسسوا مسسن أسسسمي أهسسل البلسسدان وأطسسوعهم  (4)األمسسو  وهسسو مسسا أشسسارت إليسس  روايسسة الطبسسر 

إلسسى زمسسان هشسسام بسسن عبسسد الملسسا... حتسسى دب  السسيهم أهسسل العسسراق، فلمسسا دب إلسسيهم دعسساة أهسسل 
العراق واستثاروهم، شقوا عصساهم، وفرقسوا بيسنهم ، ويفهسم مسن ذلسا ضسعف سسلطة الدولسة فسي 

، وكسسان حسسال المعتزلسسة كتلسسا الفسسرق التسسي تغلغلسست فسسي شسسمال افريقيسسا واسسستغلت شسسمال افريقيسسا
احوالهسسا فأرسسسلت السسدعاة إلسسى اافسساق، وكسسان مسسن بسسين السسذين أرسسسلهم واصسسل بسسن عطسساء إلسسى 

. ومسسن البسسديهي أن يلجسسأ المعتزلسسة إلسسى هسسذه المنسساطق (5)شسسمال افريقيسسا عبسسد اهلل بسسن الحسسارث
  كسسان يعانيسس  شسسمال إفريقيسسا، وثانيسسًا نفسسور القبائسسل البربريسسة لسسسببين؛ اوًع الفسسرا  السياسسسي السسذ

وذكسر محمسود اسسماعيل عبسد من ممارسات وعة األمويين وعسسيما فسي النسواحي اعقتصسادية. 

                                                 
 .179( كاشف، مصر في فجر اإلسالم، 1)
سالف  ذلسا.  بمعنسى ُيريسد أنهسم يتقسون بعضسهم بعس (الت ق ي ُة: التُّقاُة: 2) نهم بخ  بساط  سلم  واعتافساق و  وُي هسرون الصُّ

م(، لسسسسان 1311هسسسس/  711ين سسسر: ابسسسن من سسسور: أبسسسو الفضسسسل جمسسسال السسسدين محمسسسد بسسسن مكسسسرم المصسسسر  )ت 
 4903-4902/  51العسسسرب، تحيسسسق: عبسسسد اهلل علسسسي الكبيسسسر وآخسسسرون، دار المعسسسارف، )القسسساهرة:د.ت(، ج

 ة: وقي(.)ماد
(  ُيعد اصطال  ) شمال افريقيا ( اصطالحًا عامًا، وأن هذا اعصطال  ُيعد مرادفًا لكلمة )المغرب( التي 3)

استعملها الجغرافيون والمؤرخون العرب، وذلا لوصفهم مع م المناطق التي تمتد من الحسدود الغربيسة لمصسر 
الفتم واعستقرار العربي اإلسالمي في شمال  وحتى شواطئ المحيط األطلسي. ين ر: عبد الواحد ذنون ط ،

 .40 -39م(  2004افريقيا واألندل ، دار المدار اإلسالمي )بيروت:
. ولسسذلا نلحسس  كيسسف ان العباسسسيين اسسستغلوا أيضسسًا أحسسوال المغسسرب   254/  4( تسساريخ الرسسسل والملسسوا، ج4)

عبسد اهلل محمسد بسن عبسد اهلل بسن أبسي  ابن األبار: أبسوحين هاجر أبي جعفر المنصور لكسب المؤيدين هناا. 
م(:الحلسة السسيراء، تحقيسق: حسسين مسؤن ، دار المعارف،الطبعسة الثانيسة )القسساهرة:  1259هسسس/  658بكسر )ت 
  . 1/339م( ج 1985

م(،  فضسسسل اععتسسسزال وطبقسسسات 931هسسسس/ 319( البلخسسسي: ابسسسو القاسسسسم عبسسسد اهلل بسسسن أحمسسسد بسسسن محمسسسود)ت 5)
 .67د، دار التونسية للنشر )د. م: د. ت(  المعتزلة، تحقيق: فؤاد سي
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مسن أكثسر المنساطق التسي انتشسر فيهسا فكسر المعتسزل، ولسو رجعنسا  (2)ى أن البيضساءإل(1) الرزاق
لمنطقسسسة معينسسسة لنشسسسر فكسسسر المعتزلسسسة بسسسين السسسسكان إلسسسى روايسسسة البلخسسسي ع نجسسسد فيهسسسا تحديسسسدًا 

 المحليين ولذلا يتطلب البحث في موقف كل منطقة منفردة: 
 موقف القيروان )المغرب األدنى( من المعتزلة.  -1
 .موقف األباضية الرستميين في المغرب األوسط من المعتزلة -2
 موقف األدارسة في المغرب األقصى من المعتزلة. -3
 قيروان )المغرب األدنى(  من المعتزلة:موقف ال -1

كانت القيروان من أولسى المسدن التسي ُمصسرت فسي اإلسسالم، وقسد  لست طيلسة قسرون 
عديدة مركز اعشعام الثقافي والسديني، كمسا كانست عاصسمة ومركسزًا عنطسالق عمليسات الفستم 

سياسسسيًا . وبعسسد أن اسسستقرت القيسسروان (3)صسسوب المغسسربين األوسسسط واألقصسسى وبسسالد األنسسدل 
م( عسسسسددًا مسسسسن 719-717هسسسسس/101-99وعسسسسسكريًا أرسسسسسل الخليفسسسسة عمسسسسر بسسسسن عبسسسسد العزيسسسسز)

إلسسى شسسمال إفريقيسسا وكسسان لهسسؤعء دور كبيسسر فسسي نشسسر مفسساهيم اإلسسسالم، وبعسسد قيسسام  (4)التسسابعين
م( ومسسن ثسم بنساء بغسداد أن بسسدأ العلمساء يتوافسدون مسن القيسسروان 749هسس/132الدولسة العباسسية )
سسسسالمي وبسسسدأت السسسرحالت العلميسسسة بسسسين المشسسسرق والمغسسسرب وذكسسسر القاضسسسي إلسسسى المشسسسرق اإل

 .(5)عيا  أن عدد الذين رحلوا كان أكثر من ثالثين رجالً 

                                                 
. وذكسر محقسق كتساب فضسل 4-2م(  1986( المعتزلة في المغرب حتسى قيسام الدولسة الفاطميسة )الربساط:1)

اععتزال وطبقات المعتزلة فؤاد سيد وتبع  محمود اسماعيل بان البيضاء كورة في المغرب وارجي القول للى 
 ياقوت الحمو .  

 . 529/  1رة بالمغرب. لمزيد ين ر: ياقوت الحمو ، معجم البلدان، جكو ( البيضاء: 2)
 .31م(  1989( ابو القاسم محمد كرو، عصر القيروان، دار طال ، الطبعة الثانية )دمشق:3)
طبقسسات علمسساء م(، 944هسسس/ 333محمسسد بسسن أحمسسد بسسن تمسسيم المغربسسي األفريقسسي )ت ين سسر: ابسسو العسسرب: ( 4)

أبسو عبسد اهلل بسن محمسد بسن  ومسا بعسدها؛ ابسن عسذار : 20بناني، )بيسروت : د/ ت(، دار الكتاب الل افريقية،
البيسسسان المغسسسرب فسسسي أخبسسسار األنسسسدل  والمغسسسرب، تحقيسسسق:  م(،1295هسسسس/نحو 695محمسسسد المراكشسسسي )ت نحسسسو

 .48/  1م( ج1983كوعن، ليفي بروفنسال، دار الثقافة، الطبعة الثالثة )بيروت : 
م(، ترتيسسسب المسسسدارا 1149هسسسس/544ضسسسل عيسسسا  بسسسن موسسسسى اليحصسسسبي )ت ( القاضسسسي عيسسسا : أبسسسو الف5)

/ 4م( ج1970المحمديسسسة )المغسسسرب: –وتقريسسسب المسسسسالا، تحقيسسسق: عبسسسد القسسسادر الصسسسحراو ، مطبعسسسة فضسسسالة 
 51. 
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وبسسسدأ توافسسسد العلمسسساء مسسسن شسسستى المسسسذاهب إلسسسى مدينسسسة القيسسسروان ويرجسسسي الفضسسسل إلسسسى 
حلقسسات األلالبسسة فسسي نمسسو مدرسسسة القيسسروان وأزدهارهسسا ع بسسل انهسسم أنشسسأوا بمسسساجد القيسسروان 

للتسسسدري  وجعلوهسسسا علسسسى شسسسكل مسسسدار  جامعسسسة أطلقسسسوا عليهسسسا اسسسسم دور الحكمسسسة وجلبسسسوا لهسسسا 
المعلمسسين والعلمسساء مسسن المشسسرق، فضسساًل عمسسن كسسان قسسد رحسسل مسسن فقهسساء شسسمال افريقيسسا إلسسى 
مصر والمشرق حيسث دار الخالفسة طالبسًا للعلسم والحسديث والفقس  وعسادوا إلسى بالدهسم محملسين 

 (2). وكسسان لفقيسس  القيسسروان أسسسد بسسن الفسسرات(1)تسسأثرين بمسسذهب اإلمسسام مالسسابسسالعلوم الشسسرعية وم
السسسذ  تلقسسسى علومسسس  فسسسي مصسسسر وألسسسف كتابسسس  المعسسسروف بسسسس)األسدية( وتبعسسس  كثيسسسر مسسسن أهسسسل 

. وحين بدأ الخليفة المأمون باتخاذ اععتزال مسذهبًا للخالفسة كانست القيسروان تحست (3)القيروان
م( ومسسسسن البسسسسديهي أن يطبسسسق األلالبسسسسة مسسسسذهب 909-800هسسسس/296 -184حكسسسم األلالبسسسسة )

الدولسسسة سياسسسسيًا إع انهسسسم جوبهسسسوا بسسسرف  أهسسسل العلسسسم مسسسي تأليسسسب العامسسسة علسسسيهم، ويمكسسسن أن 
نلخ  جملة من اإلجراءات التي اتخذها الفقهاء في القيروان لمواجهة المعتزلسة منهسا: عسدم 

وحسسذروا مسسن عسسدم جسسواز  (4)القسسول بخلسسق القسسرآن وانكسساره ووصسسفوا المعتزلسسة بسسأنهم أهسسل البسسدم
،  (6)، كمسسا لسسم يجيسسزوا الصسسالة خلسسف المعتزلسسي(5)الصسسالة علسسى مسسوتى المعتزلسسة فسسي القيسسروان

                                                 

( حسن أحمد محمود و أحمد إبراهيم الشريف، العالم اإلسالمي في العصسر العباسسي، دار الفكسر العربسي، 1)
 .253 الطبعة الخامسة، 

م(وفستم 819هسس/204( أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم مسن خراسسان وكسان قاضسيًا للقيسروان سسنة )2)
م( بسسأمر مسسن األميسسر زيسسادة اهلل األللبسسي، واستشسسهد اثنسساء محاصسسرة سرقوسسسة 827هسسس/212جزيسسرة صسسقلية سسسنة )

 .182/  3م(. ين ر ابن خلكان، وفيات األعيان، ج828هس/213سنة )
م(، ريسسسا  النفسسسو  فسسسي طبقسسسات علمسسساء  1061هسسسس/  453الكي: أبسسسو بكسسسر عبسسسد اهلل بسسسن محمسسسد )ت ( المسسس3)

القيسسروان وأفريقيسسة وزهسسادهم ونسسساكهم وسسسير مسسن أخبسسارهم وفضسسائلهم وأوصسسافهم، تحقيسسق: بشسسير البكسسوش، دار 
 .255/  1م( ج1994المغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية )بيروت: 

 وما بعدها  264/  1( المالكي، ريا  النفو ، ج4)
( وكان ابن لانم وعبد اهلل بن فروة رفضا الصالة على ابسن صسخر المعتزلسي فسي القيسروان. لمزيسد ين سر: 5)

 .   186/  1المالكي، ريا  النفو ، ج
( وكان سحنون قد ترا الصالة في يوم الجمعة خلف معد بن عقال الذ  كان من المعتزلة فسي القيسروان. 6)

تسسرا السسسالم علسسى أهسسل األهسسواء والصسسالة خلفهسسم بمعل مسسي البهلسسول( لمزيسسد ين سسر: المسسالكي، )إنمسسا اقتسسديت فسسي 
 .203/  1و ج 488/  1ريا  النفو ، ج
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. وي هر مما تقدم أن أهسل العلسم (1)وتجنبوا الخو  في الجدال معهم وأمروا بترا مجالسهم
وان كسسان فسسي القيسسروان وقفسسوا موقفسسًا مناهضسسًا مسسن المعتزلسسة ، فضسساًل عسسن أن عامسسة أهسسل القيسسر 

مسسسوقفهم داعمسسسًا لفقهسسسائهم علسسسى السسسرلم مسسسن أن سياسسسسة األلالبسسسة تماشسسست مسسسي مسسسذهب الدولسسسة 
العباسية إع أن عامة النا  ومع سم الفقهساء واهسل العلسم فيهسا تمسسكوا بمسذهب اإلمسام مالسا. 

سسحنون بسن  (4)بسدأ بمحاكمسة (3)إمارة دولة األلالبة (2)ولما تولى أبو جعفر أحمد بن األللب
إمسسسام أهسسسل القيسسسروان وامتحانسسس  بخلسسسق القسسسرآن بحضسسسور كبسسسار رجسسسال دولتسسس  وبرئاسسسسة  (5)سسسسعيد

، إع أن سسسحنون بسسن سسسعيد ثبسست وتمسسسا بعسسدم (6)قاضسسي  المعتزلسسي عبسسد اهلل بسسن أبسسي الجسسواد
نسادى فريسق بقتلس  وقسال  (7)القول بذلا، فانقسم الفريق الذ  تولى محاكمتس  إلسى فسريقين فريسقُ 

عن األفتاء، وأخذ األمير أحمسد بسن األللسب بسالرأ  الثساني فمنعس  مسن بعزل   (8)الفريق ااخر
. إع أن عامسسة أهسسل القيسسروان وقفسسوا موقفسسًا حازمسسًا (9)الن سسر فسسي أمسسور النسسا  وأمسسره بلسسزوم داره

                                                 

 .   203/  1(  المالكي، ريا  النفو ، ج1)
م( 846هسس/231(  أبو جعفر أحمد بن األللب بن إبراهيم بن األللب بن سالم استولى علسى الحكسم سسنة )2)

بعساد أخيس  محمسد بسن األللسب. ين سر: ابسن عسذار ، البيسان على أثر ثسور  ة القصسر حسين اسستولى علسى الحكسم وا 
 .108/  1المغرب، ج

 م(.909-800هس/ 296-184( امتدت من سنة )3)
( لمزيسسسد عسسسن تفاصسسسيل المحاكمسسسة وامتحسسسان سسسسحنون ين سسسر: ابسسسو العسسسرب، المحسسسن، تحقيسسسق: يحيسسسى وهيسسسب 4)

 ؛354-352/  5م( ج2006عة الثالثة )بيروت: الجبور ، دار الغرب اإلسالمي، الطب
( كان اسم  عبد السالم، أبو سعيد سسحنون بسن سسعيد بسن حبيسب بسن حسسان بسن هسالل بسن بكسار بسن ربيعسة 5)

م(. 854هس/240التنوخي كان فقي  أهل بالد المغرب وعالمًا وزاهدًا وسمي بسحنون لحدة ذكائ  وتوفي سنة )
؛ ابسسسن فرحسسسون: القاضسسسي إبسسسراهيم بسسسن نسسسور السسسدين )ت 345/ 1 ، جلمزيسسسد ين سسسر: المسسسالكي، ريسسسا  النفسسسو 

م(، السسسديباج المسسسذهب فسسسي معرفسسسة أعيسسسان علمسسساء المسسسذهب، تحقيسسسق: مسسسأمون بسسسن محسسسي السسسدين 1396هسسسس/ 799
 وما بعدها.  263م(  1996الجنان، دار الكتب العلمية )بيروت: 

م( حسسين 846هسس/232ألللسب سسسنة )( كسان قاضسي القيسسروان فسي عهسسد أحمسد بسن األللسسب وعزلس  محمسسد بسن ا6)
 فر بالحكم من أخي  أحمد بن األللب، وكان عبد اهلل بن أبي جواد يمتحن النا  في القيروان. ين سر: ابسن 

 .109/  1عذار ، البيان المغرب، ج
ين سسسسر: ابسسسسو العسسسسرب، المحسسسسن،  ( وتمثسسسسل بالقاضسسسسي عبسسسسد اهلل بسسسسن أبسسسسي الجسسسسواد و نصسسسسر بسسسسن حمسسسسزة القائسسسسد.7)
 .  353/ 5ج
 .71/  4؛ القاضي عيا ، ترتيب المدارا، ج353/  5ابو العرب، المحن،جداؤد بن حمزة.  ( 8)
 . 353/ 5ابو العرب، المحن، ج( 9)



 
 م2020/هـ1442                                    (                     83العدد ) –                          

 

 
251 

علسسسى ذلسسسا بقولسسس :   وقسسسد كسسسان مسسسسرحًا  (1)مسسسن المعتزلسسسة ولسسسم يسسسذعنوا لسسسذلا. وعلسسسق الفريسسسد بسسسل
فقد كانت السيطرة فسي  (3)ومذهب النقليين (2)ب العقليينلمناقشات حامية وتعار  بين مذه

النهايسسسة للنقليسسسين والمالكيسسسة... . وقسسسد حسسسر  أمسسسراء األلالبسسسة علسسسى تطبيسسسق المعتزلسسسة إع أنهسسسم 
جوبهسسسوا بسسسرف  مسسسن أهسسسل القيسسسروان وعلمائهسسسا وهزمسسست المعتزلسسسة التسسسي لسسسم تسسسستطي أن تثبسسست 

ًا أمسسام تمسسسا أهلهسسا بالمالكيسسة مسسا جعلهسسم أقسسدامها فسسي القيسسروان، ولسسم يجسسد أمسسراء األلالبسسة مفسسر 
، وهسسسذا مسسسا جسسسرى حسسسين تسسسولى إمسسسارة األلالبسسسة محمسسسد بسسسن (4)يتراجعسسسون فسسسي سياسسسستهم الدينيسسسة

، وبسذلا (5)األللب فعي ن سعيد بن سحنون قاضيًا وعاقب ابن أبي الجسواد القاضسي المعتزلسي
 انهزمت المعتزلة سياسيًا ودينيًا في القيروان. 

 ة الرستميين في المغرب األوسط من المعتزلةموقف األباضي -2
كانست ال سروف مواتيسة للرسسستميين فسي تأسسي  دولسة بعيسسدة عسن نفسوذ العباسسيين فسسي 

بقيسسادة عبسسد السسرحمن  (6)م( فسسي مدينسسة تيهسسرت أو تسساهرت776هسسس/160المغسسرب األوسسسط سسسنة )
لتقسساربهم مسسي . ومعسسروف أن الرسسستميين كسسانوا خسسوارج إع أن هسسذا لسسم يكسسن مانعسسًا (7)بسسن رسسستم

                                                 
( الفسسرق اإلسسسالمية فسسي الشسسمال اعفريقسسي مسسن الفسستم العربسسي حتسسى اليسسوم، ترجمسسة: عبسسد السسرحمن بسسدو ، دار 1)

 .134م(  1987الغرب اإلسالمي، الطبعة الثالثة )بيروت: 
 1405هسسس/  808عبسد السرحمن بسن محمسد )ت العقليين: هم اصسحاب علسم الكسالم، وعسرفهم ابسن خلسدون: ( 2)

) الحجاج عن العقائد اإليمانيسة باألدلسة العقليسة....( واعتمسدوا السرأ  فسي نقسد العقيسدة وكانست المعتزلسة فسي  م(:
ب والعجسم والبربسر ومسن عاصسرهم مسن ذو  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العسر  مقدمة هذه الفرق .كتاب 

السلطان األكبر والمسمى)تاريخ ابن خلدون(، ضبط : خليل شحادة وراجع  سهيل زكار، دار الفكر، الطبعة 
؛ علسي عبسسد الفتسا  المغربسسي، الفسرق الكالميسسة اإلسسالمية مسسدخل .. 580/  1م(، ج2000الثانيسة )بيسسروت: 

 وما بعدها.  11،    م(1995،)القاهرة:ودراسة ، مكتبة وهبة،  الطبعة الثانية
النقليين: هم الذين اعتمدوا على المصادر التشريي التي هسي القسرآن الكسريم والسسنة النبويسة  ين سر: الفريسد ( 3)

 .134-132الفرق اإلسالمية في الشمال اعفريقي،   بل، 
 .94د.ت(   ( حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين، دار الفكر العربي )القاهرة:4)
، معسالم اإليمسان فسي معرفسة أهسل م(1296هسس/696( الدبا : أبو زيد عبد الرحمن بسن محمسد األنصسار ) ت5)

القيسسروان، تحقيسسسق: محمسسسد األحمسسسد  ابسسو النسسسور و محمسسسد ماضسسسور، مكتبسسة الخسسسانجي بمصسسسر، ومكتبسسسة العتيقسسسة 
 .86-85/  2بتون ، )د. ت( ج

المغسسسرب، يقسسسال إلحسسسداهما تسسساهرت القديمسسسة ولألخسسسرى تسسساهرت  اسسسسم لمسسسدينتين متقسسسابلتين بأقصسسسى تيهسسسرت:( 6)
. ُأرجم ان يكون اسم مدينة تاهرت هو )طاهرة( عن في 7/  2. ياقوت الحمو ، معجم البلدان،ج الحدثية

 اللغة الفارسية تقلب حرف الطاء إلى حرف التاء. 
 .  37- 36م(   1936: ( الباروني: أبو الربيي سليمان باشا، مختصر تاريخ األباضية )طرابل 7)



 م.م. قصّي فيصل جميد                                                                             موقف مصر ومشال إفريقيا من املعتزلة       

 252 

المعتزلة، ويعود ذلا إلى نوم من التقارب الفكر  بين المعتزلة والخسوارج الرسستميين وعسسيما 
. وكانسست مجسساميي مسسن المعتزلسسة منتشسسرة فسسي (1)حسسول مسسسألة خلسسود أصسسحاب الكبسسائر فسسي النسسار

ويخوضسسسون فسسسي نقاشسسسات جدليسسسة مسسسي الخسسسسوارج ،  (2)خسسسارج مدينسسسة تسسساهرت ويسسسسكنون الخيسسسام
، وقسسد حسسر   (3) ، ويبسسدو أن الرسسستميين شسسجعوا هسسذه المجسسال  وكسسانوا طرفسسًا فيهسساالرسسستميين

علمساء األباضسسية علسسى السسدخول فسي منسسا رات طويلسسة ودحضسسوا حجس  المعتزلسسة مسسنهم: مهسسد  
: وكسان مسسدارهم السذ  يسذب عسن بيضسستهم ( 6)ووصسف  البسراد  (5)ومحمسود بسن بكسسر (4)النفوسسي

ي مقساعتهم ويؤلسف الكتسب فسي السرد علسى مخسالفيهم . ويدافي عن مذهبهم ويسرد علسى الفسرق فس
وعلسى السرلم مسسن هسذا الجسسدل والسرد بسسين المعتزلسة والرسسستميين إع أن المعتزلسة كسسانوا قسد ح سسوا 
بنوم من حرية الفكر وعسيما في عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بسن رسستم وكانست تجسرى 

، ولالبسسًا مسسا حسسسمت (7)د نهسسر مينسسةبيسسنهم وبسسين الرسسستميين منسسا رات خسسارج مدينسسة تسساهرت عنسس
هذه المنا رات لصالم الرستميين، وهسذا مسالم يحتملس  المعتزلسة فأخسذوا يثيسرون القالقسل بوجس  
الرسسستميين وأدعسسوا بسسأن عبسسد الوهسساب بسسن عبسسد السسرحمن بسسن رسسستم قسسد التصسسب اإلمامسسة، وهبسسوا 

                                                 

م(، مقساعت اإلسسالميين واخستالف المصسلين، 941هسس/330( األشعر : أبو الحسن علسي بسن إسسماعيل )ت1)
، ؛ البغسسداد 124م(  1950تحقيسسق: محمسسد محيسسي السسدين عبسسد الحميسسد، مكتبسسة النهضسسة المصسسرية )القسساهرة:

قْ   .108،  الف ْرُق بين الف ر 
، المغسسسرب فسسسي ذكسسسر بسسسالد افريقيسسسة م(1094هسسسسس/  487ن عبسسسد العزيسسسز)ت ( البكسسسر : أبسسسو عبيسسسد عبسسسد اهلل بسسس2)

 .67والمغرب، دار الكتاب اإلسالمي )القاهرة: د. ت(  
م(، الجواهر المنتقاة، تصحيم وتعليسق: 1407هس/ 810بن سليمان )ت نحو  ( البراد : أبو القاسم إبراهيم3)

 .199  م(2014أحمد بن سعود السيابي، دار الحكمة لندن )لندن: 
هسسسس/ 670( مهسسسد  النفوسسسسي: مسسسن الطبقسسسة الخامسسسسة. ين سسسر: السسسدرجيني: أبسسسو العبسسسا  أحمسسسد بسسسن سسسسعيد)ت4)

 .314-313/  2م( ج1974م(، طبقات المشايخ بالمغرب، تحقيق: إبراهيم طال  )البليدة: 1271
ين سسر:  ( محمسسود بسسن بكسسر: رجسسل مسسن العسسرب وكسسان اشسسد النسسا  مناهضسسًا للمعتزلسسة فسسي الدولسسة الرسسستمية.5)

 .199البراد ، الجواهر المنتقاة،  
 .199( البراد ، الجواهر المنتقاة،  6)
( نهر مينة: نهر على جهة القبلة عنسد سسوق يعسرف بالمعصسومة. ين سر: يساقوت الحمسو ، معجسم البلسدان، 7)
 .8/ 2ج
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، وعسسيما (1)فصساللمحاربة الدولة الرسستمية خسارج تساهرت حيسث كانست مسساكنهم طسالبين اعن
وقسد ان سم إلسى  (2)بعد إنشغال عبد الوهاب بسن عبسد السرحمن الرسستمي بحركسة يزيسد بسن فنسدين

الدولسسة الرسسستمية معتزلسسة المغسسرب األقصسسى الضسساربين فسسي كنسسف دولسسة األدارسسسة وجسسرى بيسسنهم 
، وهناا مسن يسرى بسأن دولسة األدارسسة كانست وراء (3)وبين معتزلة المغرب األقصى مراسالت

ان سياسسة عبسد الوهساب  (5). ويرى أحسد البساحثين(4)كة المعتزلة وخروجهم على الرستميينحر 
بن عبد السرحمن الرسستمي كانست قائمسة علسى التعصسب والمحابساة وقسد أذكسى هسذا التنسافر بسين 

األباضسية  (6)المعتزلة واإلمامة الرستمية عوامل مذهبية وقبلية فمن المعسروف ان قبيلسة لواتس 
المعتنقسسين لالعتسسزال، ولسسم تكسسن هسسذه البطسسون  (7)ء مريسسر لسسبع  بطسسون زناتسس كانسست علسسى عسسدا

 لتعتنق مذهب المعتزلة إع نكاية بلوات  التي دانت بالمذهب األباضي الخارجي. 
وي هسسر ممسسا تقسسدم أن موقسسف الدولسسة الرسسستمية مسسن المعتزلسسة كسسان علسسى مسسرحلتين:  

تزلسسة حسسين سسسمحوا لهسسم ب قامسسة مجسسال  المرحلسسة األولسسى: تمثلسست باتاحسسة الحريسسة الفكريسسة للمع
المنا رات والجدل التي كانت تقام بمشاركة أئمة الرستمية فيها. أما المرحلسة الثانيسة فتمثلست 
بسسسالموقف الصسسسارم واسسسستخدام القسسسوة فسسسي مقسسسارعتهم عسسسسكريًا وفكريسسسًا وعسسسسيما بعسسسد أن أحسسسدثوا 

ر أئمسسة الرسسستميين فسسي م(. واسسستم811هسسس/195القالقسسل بوجسس  الدولسسة حسسين تمسسردوا فسسي سسسنة )

                                                 

مسة وملسوا ، األزهسار الرياضسية فسي أئ؛ البساروني60-57/  1( الدرجيني، طبقات المشسايخ بسالمغرب، ج1)
 .175م(  2005األباضية، مراجعة: محمد علي الصليبي، دار الحكمة )لندن:

( يزيد بن فندين زعسيم النكسار مسن بنسي يفسرن مسن قبيلسة زناتس . واطلسق علسيهم النكسار أو النكساث ألنهسم نكثسوا 2)
مسسسسود ؛ مح170العهسسسسد لعبسسسسد الوهسسسساب بسسسسن عبسسسسد السسسسرحمن الرسسسسستمي ين سسسسر: البسسسساروني، األزهسسسسار الرياضسسسسية،  

 . 162و  156اسماعيل عبد الرزاق، الخوارج في بالد المغرب،  
 . 170( الباروني، األزهار الرياضية،  3)
هسس(، دار القلسم للنشسر والتوزيسي، 296-160محمد عيسى الحرير ، الدولة الرستمية بالمغرب اإلسالمي )( 4)

ولة األدارسة في المغرب العصسر ؛ سعدون عبا  نصر اهلل، د205م(،  1987الطبعة الثالثة، ) الكويت:
 .168-167م(  1987م، دار النهضة العربية )بيروت:835-788هس/223-172الذهبي

 . 161-160( محمود اسماعيل عبد الرزاق، الخوارج في بالد المغرب،  5)
 .119/  6ج ، تاريخ ابن خلدون،( قبائل لوات  وهم من البربر البتر. ين ر: ابن خلدون6)
بائل من البربر وهم من ولد شانا أو جانا بن يحيى بن صوعت بن ورمساا بسن ضسر  بسن رحيسا ( زنات : ق7)

 .4/  7بن مادلي  بن بربر. ين ر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج
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محمسسد بسسن أفلسسم بسسن عبسسد الوهسساب  مسسوقفهم الصسسارم تجسساه المعتزلسسة و هسسر ذلسسا جليسسًا فسسي كتسساب
 .(1)م( الذ  أعلن في  محاربت  لمذهب المعتزلة854-826هس/211-240)
 موقف األدارسة في المغرب األقصى من المعتزلة: -3

إليسس ،  (2)عبسسد اهلل كسسان المغسسرب األقصسسى سسساحة للصسسراعات قبسسل دخسسول إدريسس  بسسن
وكانت القبائل متناحرة فيما بينها ولسم تسستقر هسذه المنساطق منسذ أواخسر العهسد األمسو  و لست 

. (3)األوضسسسام علسسسى حالهسسسا فسسسي عصسسسر العباسسسسيين السسسذين لسسسم تتجسسساوز سسسسلطتهم مدينسسسة تسسسون 
مسسن أكبسسر القبائسسل فسسي المغسسرب األقصسسى وقسسد اعتنقسست مسسذهب المعتزلسسة  (4)وكانسست قبيلسسة أوربسسة

ن دخل إدري  بن عبد اهلل إليهم، وعد المعتزلة في المغرب األقصى إدري  بسن عبسد اهلل حي
. ويبسسدو مسسن سسسياق األحسسداث التاريخيسسة ان ثمسسة نسسوم مسسن (5)مسسن الطبقسسة الثالثسسة مسسن رجسساعتهم

الوفسساق بسسسين معتزلسسة المغسسسرب األقصسسسى ودولسسة األدارسسسسة منسسذ نشسسسأتها، فقسسسد أكسسرم اسسسسحاق بسسسن 
نسزول إدريس  بسن عبسداهلل وسساندت  مع سم القبائسل التسي كانست تقطسن  محمد بن حميد األوربي

، واسسستمر هسسذا الوفسساق بسسين األدارسسسة والمعتزلسسة فسسي المغسسرب األقصسسى السسذ  (6)تلسسا المنسساطق

                                                 

(  ين ر ن  الكامل للرسالة محمسد بسن افلسم بسن عبسد الوهساب بسن عبسد السرحمن الرسستمي فسي مسسألة خلسق 1)
-202،  أمسسة علسسى أن القسسرآن الكسسريم كسسالم اهلل...  البسسراد ، الجسسواهر المنتقسساةالقسسرآن وجسساء فيسس    أجتمعسست 

218. 
( ادريسس  بسسن عبسسد اهلل بسسن الحسسسن بسسن الحسسسن بسسن علسسي بسسن أبسسي طالسسب )رضسسي اهلل عنسس (: مؤسسس  دولسسة 2)

ليس  نسسبتها. فسانهزم إدريس  بعسد موقسي الفسخ سسنة 835 -788هس/ 223 -172األدارسة   في المغرب ) م(. وا 
م( ونسزل بمدينسة وليلسي، علسى مقربسة مسن 788هسس/ 172م( إلى مصسر فسالمغرب األقصسى سسنة )785هس/169)

 .82/ 1م(. ين ر: ابن عذار ، البيان المغرب، ج793هس/177مكنا ... وتوفي سنة )
م( 2004( عبسسسد الواحسسسد ذنسسسون طسسس  وآخسسسرون، تسسساريخ المغسسسرب العربسسسي، دار المسسسدار اإلسسسسالمي، )بيسسسروت:3)

 192-193. 
 .  192/  6أوربة: قبيلة من البربر البران . ين ر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج( 4)
م(، طبقسسسات 1024هسسسس/415القاضسسي عبسسسد الجبسسار: عمسسساد السسسدين أبسسي الحسسسسن عبسسد الجبسسسار بسسسن أحمسسد )ت( 5)

ونسسية المعتزلة كتاب فضل األعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين، تحقيق: فسؤاد سسيد، دار الت
 . 226للنشر )د. م: د. ت(  

 . 195/  6( ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج6)
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حسين وقسسف إلسى جانسسب معتزلسة الدولسسة الرسستمية فسسي المغسرب األوسسسط  (1)عسززه إدريس  الثسساني
الرسسستمي كمسسا سسسبقت اعشسسارة إليسس . ويمكسسن وعسسسيما فسسي عهسسد عبسسد الوهسساب بسسن عبسسد السسرحمن 

تفسسسير وقسسوف إدريسس  الثسساني إلسسى جانسسب المعتزلسسة فسسي المغسسرب األوسسسط لسسسببين؛ كسسان األول 
وفسسساًء منسسس  تجسسساه القبائسسسل المغربيسسسة المعتزليسسسة التسسسي سسسساندت والسسسده إدريسسس  األول عنسسسد دخولسسس  

ذ دولتس  وعسسيما بعسد أن بالدهم. والسبب الثاني ضم المناطق التي يقطنهسا المعتزلسة إلسى نفسو 
اضسسسطربت األوضسسسام فسسسي الدولسسسة الرسسسستمية عقسسسب أحسسسداث حركسسسة يزيسسسد بسسسن فنسسسدين. وكانسسست 

من أهم مراكز المعتزلسة فسي المغسرب األقصسى. وكسان البكسر  وتبعس  ابسن  (3)ووليلي (2)طنجة
 .(4)خلدون  قد حددا عددهم بثالثين ألف معتزلي

والمغرب األقصى كانت أفضسل حساًع وي هر مما تقدم أن معتزلة المغرب األوسط 
مسسن اخسسوانهم فسسي المغسسرب األدنسسى وعسسسيما أنهسسم نسسالوا فسسي المغسسرب األوسسسط نوعسسًا مسسن حريسسة 
الفكرية بينما تمتي معتزلة المغرب األقصى بمباركة سياسية وبذلا نشروا نشساطاتهم الفكريسة 

 بحرية تامة.
 الخاتمة

فريقيسسسا قبسسسل وصسسسول العباسسسسيين إلسسسى _ كسسسان انتشسسسار الفكسسسر المعتزلسسسي فسسسي مصسسسر وشسسسمال ا 
 السلطة.    

                                                 

( إدريسسس  الثسسساني كسسسان صسسسبي عنسسسدما تسسسوفي والسسسده بويسسسي لالمامسسسة يسسسوم الجمعسسسة مسسسن شسسسهر ربيسسسي األول سسسسنة 1)
م( بعد اكمال  أحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. ين ر: ابن ابي زرم: ابو الحسن علي بن عبد 804هس/188)

م(، األنسسسي  المطسسسرب بسسسرو  القرطسسسا  فسسسي أخبسسسار ملسسسوا المغسسسرب وتسسساريخ 1340هسسسس/ 741 الفاسسسسي )ت اهلل
 .27م(  1972مدينة فا ، صور للطباعة الوراقة )الرباط: 

( طنجة:  بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء. ين ر: ياقوت الحمو ، وهي آخر حدود 2)
 .43/  4افريقية. معجم البلدان، ج

( وليلي: مدينة بالمغرب بالقرب من طنجة استقر بها ادري  بن عبد اهلل بسن الحسسن بسن الحسسن بسن علسي 3)
/ 4م(. معجسسم البلسسدان، ج785هسسس/169بسسن أبسسي طالسسب )رضسسي اهلل عنسس ( بعسسد هروبسس  مسسن موقعسسة الفسسخ  سسسنة )

 43. 
/ 6يخ ابسسسن خلسسسدون، جابسسسن خلسسسدون، تسسسار ؛  67المغسسسرب فسسسي ذكسسسر بسسسالد افريقيسسسة والمغسسسرب،   ( البكسسسر ، 4)

 195  . 
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_ قسسرب مصسسر مسسن المسسسر  السياسسسي السسذ  شسسهدت  الدولسسة العباسسسية، وعسسسيما أهسسل الشسسام  
 الذين لعبوا دورًا بارزًا في نقل الفكر المعتزلي إلى مصر.

 _ ت حمل وعة مصر على عاتقهم دورًا كبيرًا في تطبيق المذهب المعتزلي.
رسال المعارضين منهم إلى بغداد وسامراء._ امتحان القضاة   والفقهاء وا 

م( تجسساه 820هسسس/ 226_ هسور سياسسسة التصسسفية فسي مصسسر فسسي نهايسة حكسسم المعتصسسم سسنة )
 اتبام المذاهب األخرى، وعسيما المالكية والشافعية.

 _ انقسام المجتمي المصر  على نفس  ما بين مؤيد للمعتزلة ومناه  ل .
المضطرب في شمال افريقيا في انتشسار افكسار المعتزلسة، وعسسيما  _ ساعد الوضي السياسي

 بعد سيطرة الخوارج علي .
_عمسسسل أمسسسراء األلالبسسسة جاهسسسدين فسسسي تطبيسسسق مسسسذهب الدولسسسة )المعتزلسسسة( علسسسى أهسسسل القيسسسروان 

 )المغرب األدنى(.
_  صسسسالبة موقسسسف أهسسسل القيسسسروان وعلمائهسسسا وفقهائهسسسا وتمسسسسكهم بمسسسذهب اإلمسسسام مالسسسا ممسسسا 

 كثير منهم إلى اعمتحان والعزل من مهامهم القضائية.تعر  
_ وجود نوم من التقارب بين افكار المعتزلة وخوارج الدولسة الرسستمية، وعسسيما مسسألة خلسود 

 أصحاب الكبائر في النار.
_ إن تسسسامم أمسسراء الرسسستميين مسسي المعتزلسسة القسساطنين خسسارج مدينسسة تسساهرت ادى إلسسى إقامسسة 

 الفكرية التي كانت تتعلق باألصول الخمسة عند المعتزلة.المجال  والمنا رات 
_ اعتنسساق بعسس  القبائسسل فسسي الدولسسة الرسسستمية المسسذهب المعتزلسسي ومنهسسا قبيلسسة لواتسس  هسسذا مسسا 

 أوجد للمعتزلة موطئ قدم في المغرب األوسط.
_ كسسسسان المغسسسسرب األقصسسسسى )دولسسسسة اعدارسسسسسة( أكثسسسسر المنسسسساطق فسسسسي شسسسسمال افريقيسسسسا حاضسسسسنة 

 للمعتزلة.
_ تعزز موقف المعتزلة سياسيًا ودينيًا في المغرب األقصى عقب دخول إدري  بسن عبسداهلل 

 العلو .
_ التوافسسق السياسسسي والفكسسر  بسسين معتزلسسة الدولسسة الرسسستمية ومعتزلسسة دولسسة األدارسسسة مسسا مك سسن 
امسسراء األدارسسسة إلسسى السسدخول فسسي الشسسؤون الداخليسسة للدولسسة الرسسستمية بذريعسسة وقسسوفهم إلسسى 

 لمعتزلة هناا.جانب ا
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_ نالت المعتزلة في المغرب األوسط والمغرب األقصى الحرية الفكرية على خسالف معتزلسة 
 المغرب األدنى الذين جوبهوا بالرف  من عامة أهل القيروان.
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The position of Egypt and North Africa toward the Mu'tazilah 

Asst.Lect. Qusay Faisal Majeed 

Abstract  

The current study aims at shedding the light on the The 

attitudes of Egypt and North Africa toward the Mu'tazilah. The 

research tackled with the emergence of AlMu'tazilah and its start in 

the Islamic east, its ideological fundamentals, the names its was 

known with the attitude of Abbasid caliphs towards it, the way in 

which the Mu'tazili doctrine moved to Egypt and North Africa, the 

actions taken by the caliphs AlMa'moon, AlMu;tasim and AlWathiq 

against the individuals who protested against this state doctrine in 

addition to the attitude of the jurists and judges and the public. 

Furthermore, the study dealt with the attitude of North Africa 

towards AlMu'tazila and therefore, the area of North Africa had to 

be divided into three spots which are: The near, middle and far 

Morocco and the variation in the attitude for each of these areas 

separately.  

Key words: (Egypt, North Africa, the Mu'tazilah). 

 


