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القاضي عبد الجبار المعتزلي



: سيرته: الفرع األول

في , هـ325ولد , عبد الجبار بن أحمد الهمدامني

,  درس الفقه وأصذله, من اسرة كادحة, (أسد آباد)

اعتنق األشعرية , في عدة مدن أبرزها البصرة

وتبنى الفروع, «أي أصذل االعتقاد»أصذالا 

على الفقه الشافعي؛ اتصل «وتعني األحكام»

فصار , واقتنع بمقذالتهم, بالمعتزلة وجداالتهم

,  "مركز االعتزال"ثم تذجه إلى بغداد ...منهم

.تهففاق تالمذ, وامنضمَّ إلى شيخه عبد هللا البصري



واله الذزير , صار من دعاة االعتزال خار  العراق

البذيهي الصاحب بن عباد قضاء الري سنة 

وأشرف على , "مؤيد الدولة"في عهد , هـ367

وامتدَّ منفذجه إلى تذابع الري؛ , مذظفيها وقضاتها

ولم يطلق المعتزلة , "قاضي القضاة"أكسبه لقب 

.هذا اللقب على غيره

أعظم شيذخ االعتزال : وصف القاضي بكذمنه

ا , في عصره ر؛ وله تالمذة كث, وارفعهم فكراا وتأليفا

,  يحملذن منهجيته, من مدارس معتزلة وسذاها

.هـ415تذفي في 



: أفكاره السياسية: الفرع الثامني

:التبرير الشرعي لذجذب السلطة

ومنع , ومبادئه, اإلمامة ضامن لسير المجتمع

يدعم اإلمامة ما ورد , المكلفين من تجاوز الحدود

:في

مستنداا إلى , ومسؤولية الحاكم, إقامة الحدود. 1

ا اْقَطعُذا أَْيِديَُهمَ َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَ )): قذله تعالى

 ِ َن اّللَّ ُ َعِزيٌز َجَزاءا بَِما َكَسبَا منََكاالا م ِ  ۗ َواّللَّ

وليس واجب من واجب اإلمام ( 38:المائدة(()َحِكيمٌ 

.دفع الضررواجب وعليه , هغيرأحٍد 



وما , وجذب إقامة اإلمامة: والذجه اآلخر. 2

:  وفق قذله تعالى, يستنبط من وجذب طاعة اإلمام

(( َ ُسذَل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُذا أَِطيعُذا اّللَّ  َوأَِطيعُذا الرَّ

هُ إِلَى تُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوَوأُوِلي اأْلَْمِر ِمنُكْم ۖ فَِإن تَنَاَزعْ 

ُسذِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُذ ِ َوالرَّ ِ َواْليَْذِم اآْلخِ اّللَّ ِر ۚ َن بِاّللَّ

ِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالا  فتقضي , (59:نساءال(( )جََٰ

عليه الصالة وجذب منصب األئمة بعد وفاة الرسذل

.الصديقما حصل في بيعة أبي بكرومنه , والسالم



:  القاضي عبد الجبار المعتزليمؤلفاتأبرز من 

تنزيه القرآن عن ", "بيان المتشابه في القرآن"

وكتابه , "المحيط: التفسير الكبير", "المطاعن

وخصَّ اإلمامة بالبحث , بعشرين جزء" المغني"

خصذمه , في جزئه األخير؛ أثارت مضامين اإلمامة

:  كتاب" محمد بن الذليد الزيدي"فألَّف , الفكريين

وكتب , "الجذاب الحاسم المغني ِلُشبَِه المغني

".الشافي في اإلمامة: الشريف المرتضى كتاب"



:.وجذب اإلمامة الذاحدة في األمة

عدم جذازب, القاضي عبد الجبار المعتزلييعتقد 

-كذلك-يجذزوال , وجذد إمامين في وقت واحد

وهذ, وإن كامنا في طرفي العالم, عقدها لشخصين

؛ يستشهد في تأكيد عقد باطلإجرء مبنيٌّ على

تزويج المرأة من رجلين في وقت بطالمنها ببطالن 

.واحد


