
 
 
 
 
 
 
 
 

هـ( يف دراسة 840منهج ابن املرتضى)ت: 

 عرض ودراسة الفرق

 
 
 

 

 د. عبد احلميد أمحد مرشد محود

 األستاذ املشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة

 كلية الشريعة وأصول الدين

 جامعة امللك خالد أبها
 
 
 

 

 

  

 

 

 



   

         

 هـ( يف دراسة الفرق عرض ودراسة840منهج ابن املرتضى)ت:                 

  

  

 ملخص البحث: 
[.على مقدمة، وتمهيد، وثالثة  هـ( في دراسة  الفرق، عرض ودراسة840منهج أحمد بن يحيى المرتضى)ت:  يحتوي البحث الموسوم بـ ] 

مباحث، تناول التمهيد تعريفًا موجزًا بابن المرتضى، وبتراثه وعصره، ومذهبه الفقهي والعقدي.تحدث المبحث األول عن منهجه في تقسيم 
تقسيم أصول الفرق وفروعها، ومنهجه في عرض نشأتها، وأوائل مقاالتها، ثم تطرق المبحث  الفرق، وموقفه من حديث االفتراق، ومنهجه في  

الثاني لمصادره في دراسة الفرق، ومنهجه في العرض والنقد.وقف المبحث الثالث على العوامل المؤثرة في منهجه، وتقييم منهجه، وختم  
 بالنتائج والتوصيات والفهارس.

 أبرز نتائج البحث:
 ة حديث االفتراق مع بعض المآخذ التي لم يصرح بها.يعتقد صح (1
 قسم أصول الفرق إلى ثمانية: الخوارج، والروافض، والمعتزلة، والمرجئة، والمجبرة، والباطنية، والزيدية، وفرق غير مشهورة. (2
 أخطأ في اعتباره الزيدية هي الفرقة الناجية، وتحامل في عرض األدلة على ذلك.  (3
 فرقتي المرجئة والمجبرة، وداَخل بينهما، وأدخل فيهما ما ليس منهما.  اضطرب منهجه في تقسيم (4
 اعتمد في مصادره على كل من: أبي القاسم البلخي، والحاكم الجشمي، والقاضي عبد ا لجبار، والشهرستاني، ويحيى بن حمزة.  (5
 اعتمد منهجه على: الدليل العقلي، والمنهج األفالطوني في الحوار والنقاش.  (6
على منهجه: استدالله بالعموميات على القضايا العقدية التفصيلية، ورده ألحاديث اآلحاد؛ مع استشهاده باألحاديث الضعيفة   من المآخذ  (7

 والموضوعة. 
التوصيات:   أو ومن  الفقهية،  الترجيحات  جانب  في  سواء  العلماء؛  ترجيحات  على  العقدي  المذهب  بأثر  تعنى  التي  بالدراسات  االهتمام 

 األصولية، أو النحوية. التفسيرية، أو
Research summary 

This research titled [Manhaj Ahmed bin Yahya Al-Murtaza (t: 840 Ah) In the study of factions, presentation 

and study] consists of Introduction and preamble and three sections. The introduction give biography about 

the life of Ibn  Almurtada, heritage and tenure. The first topic talked about his approach in the division of 

factions, and his position on the talk of parting, and his approach in the division of the assets of factions 

and their branches, and his approach in the presentation of its genesis, and the first articles, and then the 

second topic touched on its sources in the study of factions. The third topic focused on factors affecting his 

approach, conclusions, recommendations and indexes. 

Results  

1- The validity of the hadith of separation with some defects that were not stated. 

2- He divided the origins of the sects into eight: the Kharijites, the Rawafid, the Mu'tazilah, the Murji'ah, 

the Mujbarh, the Batiniyyah, the Zaydi, and unpopular sects 

3-  He erred in considering the Zaydis as the surviving group, and he was prejudiced in presenting the 

evidence for that . 

4-His method of dividing the Murji’ah and Al-Majbara divisions was disturbed, and he entered between 

them, and included in them what was not from them. 

5-  He relied on: Abu al-Qasim al-Balkhi, al-Hakim al-Jashmi, al-Qadi Abd al-Jabbar, al-Shahristani, and 

Yahya ibn Hamza in his sources . 

6- His method relied on: rational evidence, and the Platonic method in dialogue and discussion . 

7-Among the drawbacks to his approach: his inference of generalities to detailed creedal issues, and his 

refutation of single hadiths; With his martyrdom weak and subject hadiths. 

Among the recommendations: paying attention to studies that deal with the impact of the creedal doctrine 

on scholars’ preferences; Whether in the aspect of jurisprudence, or interpretation, or fundamentalism, or 

grammar . 

 املقدمة: 
تبعهم بإحسان  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على النبي األمين، وعلى صحابته الغرَّ المحجلين، وعلى التابعين لهم، وعلى من  

دراسة مناهج العلماء والتعرف على مصادرهم، ومواردهم العلمية، ومشاربهم العقدية التي على ضوئها تناولوا    فإنأما بعد:إلى يوم الدين.
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الفرق اإلسالمية بالدراسة، والعقائد بالتقرير والنقد، واآلراء بالحجاج، كل ذلك من األهمية بمكان؛ لما شكل من إضافة علمية في تخصص  
]منهج  لى وجه الخصوص.وفي هذا البحث نتناول منهج أحد علماء الفرق بالدراسة والتحليل، تحت عنوان: علم العقيدة عمومًا وعلم الفرق ع
وسوف أسعى جاهدًا إلى عرض منهجه ملتزمًا بضوابط البحث هـ( في دراسة الفرق عرض ودراسة[840أحمد بن يحيى المرتضى)ت:  

 والحمد هلل رب العالمين.العلي القدير أن يرزقني اإلخالص والتوفيق والسداد.العلمي، واألمانة العلمية، والتجرد في النقاش سائاًل هللا 
 أهمية الموضوع:  

 تكمن أهمية الموضوع في اآلتي:
 هـ( بين علماء الفرق. 840المكانة العلمية التي حظي بها أحمد بن يحيى المرتضى)ت:  (1
 ان من األهمية بمكان ضرورة التعرف على منهجه بالدراسة. اعتماد كثير من الباحثين على كتب ابن المرتضى في دراسة الفرق، فك (2
 أهمية الدراسات  التي تعنى بمناهج العلماء وتناولها بالعرض والتحليل. (3

 أسباب اختيار املوضوع: 
 باإلضافة إلى ما ذكر في المقدمة وفي أهمية الموضوع، كان من أسباب اختيار العنوان ما يأتي: 

 تناولت منهج ابن المرتضى في دراسة الفرق.  -بحسب علم الباحث–سابقة عدم وجود دراسات  (1
اعتماد كثير من الباحثين على ترجيحات واختيارات ابن المرتضى وتقريراته في علم الفرق؛ رغم وجود بعض المآخذ العقدية التي ينبغي  (2

 التنبيه عليها من خالل دراسة منهجه.
لبها لم يكن محايدًا؛ بل نحت باتجاه قبول آرائه كمسلمات؛ كونها نابعة من أبناء مذهبه أو الدراسات التي كتبت عن ابن المرتضى غا (3

 متعاطفين. 
 الدراسات السابقة: 

بحسب علمي لم أقف على بحث يحمل هذا العنوان، ولم تخُل المكتبة العلمية من دراسات عن أحمد بن يحيى المرتضى، لكنها تناولت شخصيته 
 نها:من زوايا مختلفة، وم

اإلمام أحمد بن يحيى المرتضى وآراؤه الكالمية، لمحمد محمد الحاج حسن)رسالة دكتوراه( تناولت بالدارسة آراء ابن المرتضى الكالمية  (1
 في أصول الدين، ولم تتطرق إلى منهجه في دراسة الفرق.

لمأخذي، تناولت شخصيته في علم أصول  أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي المعتزلي في رسالة علمية أصولية، ألحمد بن علي ا (2
 وال شك أن الباحث سيستفيد من كل جهد مبذول، تناول شخصيته بالدراسة.  الفقه ولم تتطرق إلى منهجه في دراسة الفرق.

 الدراسات السابقة.إال أن الجديد الذي سيقدمه هذا البحث هو: عرض منهجه في دراسة الفرق، كما سيقدم رؤية نقدية لمنهجه لم تتطرق لها 
 منهج البحث وخطواته:

نهج  سيعتمد البحث بدرجة رئيسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خالل جمع المادة العلمية المتعلقة بالمنهج، والمصادر، ثم سأستفيد من الم
خدمه في تقرير مالمح منهجه، ومصادره االستقرائي في تتبع جزئيات ذلك المنهج وربطها ببعضها وصواًل إلى المنهج االستنباطي الذي سأست 

ث التي اعتمد عليها، والعوامل المؤثرة على ذلك المنهج، ولن أستغني عن المنهج النقدي في تقييم منهجه بما له وما عليه، وفق ضوابط البح
 العلمي المتعارف عليها.

 خطوات البحث: 
 [. 200ورة، ورقم اآلية بين معكوفين، على هذا النمط:]البقرة: عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها في صلب البحث بذكر اسم الس  (1
تخريج األحاديث الواردة في صلب البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به، وإن كان خارجهما خرجته من   (2

 مظانه، ثم نقلت كالم أهل االختصاص في درجته والحكم عليه. 
 كتبه مع اإلحالة عليها من دون واسطة. نقل كالم ابن المرتضى من  (3
 الترجمة لألعالم الذين لهم عالقة مباشرة بموضوع البحث.  (4
 التعريف بالكلمات الغريبة إن وجدت. (5
 تذييل البحث بفهرسين األول للمراجع والمصادر، والثاني للموضوعات. (6
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 خطة البحث
 ات وفهارس، وفق التقسيم اآلتي: تحتوي خطة البحث على مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث، وخاتمة، وتوصي

 المقدمة: وتحتوي على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات، ومنهج البحث وخطواته السابقة.
 التمهيد ويحتوي على ثالثة مطالب:

 التعريف بابن المرتضى. المطلب األول:
 تراثه وعصره. المطلب الثاني:
 مذهبه الفقهي والعقدي.  المطلب الثالث:

 مبحث األول: منهج ابن المرتضى في تقسيم الفرق، وعرض نشأتها، وفيه مطلبان: ال
 المطلب األول: موقف ابن المرتضى من حديث االفتراق، ومنهجه في تقسيم الفرق. 

 المطلب الثاني: منهج ابن المرتضى في عرض نشأة الفرق. 
 عقائدها والرد على المخالف، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثاني: مصادر ابن المرتضى في دراسة الفرق، ومنهجه في عرض

 المطلب األول: مصادره في دراسة الفرق. 
 المطلب الثاني: منهجه في عرض عقائد الفرق. 
 المطلب الثالث: منهجه في الرد على المخالف. 

 المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في منهجه، وتقييمه، وفيه مطلبان:
 رة في منهجه.المطلب األول: العوامل المؤث
 المطلب الثاني: تقييم منهجه.

 : وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة
 : وتحتوي على فهرس المراجع والمصادر، وفهرس الموضوعات. الفهارس

 املطلب األول: التعريف بابن املرتضى:
حجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بن يوسف الداعي  هو: اإلمام المهدى أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل بن  

بن يحيى المنصور بن أحمد الناصر بن يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن  
.بايعه الناس عند موت  (2)هـ840، ووفاته عام  (1)هـ، وعمره ثمانية عشر عاماً 793هـ(، وكان قيامه  775علي بن أبي طالب، ولد عام ) 

هـ، بمدينة صنعاء، وتعارضت بيعته مع بيعة عقدت لإلمام المنصور علي بن صالح الدين، ووقعت    793اإلمام الناصر صالح الدين عام  
شى وفى الحبس صنف كتاب األزهار ثم خرج من سجنه، ثم تال  (3) هـ801إلى سنة    794بينهما حرب، ثم سجن بقصر صنعاء من سنة  

وكان تركه للدعوة إلى إمامة   (4) األمر، وتثبط الناس عن نصرته، فأراَح قلبه عن التعلق بهذا األمر، وعكف على التصنيف وأكبَّ على العلم
 .(6)ه، وقبره ببلدة ظفير في حجة 840، حتى توفي بالطاعون الكبير الذي مات منه كثير من األعيان عام  (5) هـ838نفسه عام 

 املطلب الثاني: تراثه وعصره.
عرف ابن المرتضى بشغفه العلمي منذ صغره، كما عرف بتنوع مصادره المعرفية، ومشاربه العلمية، وقد حاز أكثر   أواًل: العلوم التي حازها:

 من علم في سن مبكرة، فمن العلوم التي حازها: 
قدر سبع سنين، وبرع في هذه العلوم الثالثة، وفاق غيره من أبناء  انالنحو والتصريف والمعاني والبي : حيث لبث في قراءة علم العربية (1

 زمانه.
درسه على أخيه الهادي، وعلى القاضي يحيى بن محمد المذحجى، فسمع على اآلخر الخالصة، وحفظ الغياضة ثم شرح   علم الكالم:  (2

 األصول للسيد مانكديم.
على القاضي المذكور مرة، ثم على القاضي علي بن عبد هللا بن أبى الخير مرة أخرى، ثم قرأ عليه    فقرأ تذكرة ابن متَّويه  :اللطيفعلم    (3

 المحيط والمعتمد ألبى الحسين البصري، ومنتهى السؤل.
 درسها على الفقيه على بن صالح.  السيرة النبوية: (4
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الفقه، وقرأ غير ذلك وتبحر في العلوم واشتهر فضله  أخذ على ابن النساخ كتاب الكشاف، وعلى أخيه الهادي علم    التفسير والفقه:  (5
 .(7) وبعد صيته

 صنف ابن المرتضى عدة مصنفات في علوم متنوعة، ومن أبرز ما صنفه:  ثانيًا: مصنفاته:
 . (8) على مذهب الزيدية، وذكر فيه أن الفرقة الناجية هي الزيدية الملل والنحل: (1
 .(9): وشرحها الدرر الفرائد في تصحيح العقائد على مذهب الزيدية، وفيه تدقيقات غريبة، ذكر فيه أقوال الفرق، وناقشهاالقالئد في العقائد (2
 نكت الفرائد في معرفة الملك الواحد. (3
 رياضة األفهام في لطيف الكالم، وشرحها دامغ األوهام.  (4
 الفصول في معانى جوهرة األصول.  (5
 الوصول. معيار العقول، وشرحه منهاج   (6
 الكوكب الزاهر شرح مقدمة طاهر. (7
 الشافية شرح الكافية.   (8
 المكلل بفرائد معانى المفصل.  (9

 تاج علوم األدب في قانون كالم العرب.  (10
 األزهار وشرحه الغيث المدرار في أربعة مجلدات.  (11
 البحر الزخار في مجلدين.   (12
 األنوار في اآلثار الناصة على مسائل األزهار.   (13
 الرد على المرخصين في المالهي والمزمار.  القمر النوار في (14

 .(10) وقد انتفع الناس بمصنفاته؛ ال سيما الفقهية منها؛ فإن عمدة زيدية اليمن على األزهار، وشرحه الغيث المدرار، والبحر الزخار
 وبالنظر إلى عناوين مصنفاته نلحظ اآلتي:

 تنوع العلوم؛ حيث كتب في أكثر من فن، وصنف في أكثر من علم.  أواًل:
 ظهور مالمح مذهبه الفقهي والعقدي من خالل عناوين مصنفاته. ثانيًا:
 ظهور مسلكه الكالمي من خالل تلك العناوين. ثالثًا:
 عصره بإمامته.  تعتبر مصنفاته؛ خاصة الفقهية منها عمدة مذهب الزيدية؛ رغم عدم اعتراف أغلبية أهل رابعًا:

 ثالثًا: عصره: 
مما يميز العصر الذي ظهر فيه ابن المرتضى: شدة الصراع بين الدولة الرسولية وبين أئمة الزيدية، وكذلك الصراع بين األئمة الزيدية  

  - ه764، والذي حكم ما بين  أنفسهم.فمنذ والدته وحتى وفاته حكم الدولة الرسولية ستة من الملوك بدؤوا بـ: األفضل العباس بن المجاهد علي
هـ، ثم الناصر أحمد بن األشرف إسماعيل، 803  -هـ  778هـ، ثم األشرف إسماعيل األول بن األفضل عباس، والذي حكم ما بين عام  778

ثم    هـ،831-هـ  830هـ، ثم األشرف إسماعيل الثاني  830-هـ  827هـ، ثم المنصور عبد هللا بن المنصور أحمد  827  -هـ  803ما بين عام  
.في حين حكم الدولة الزيدية في عصره ثالثة حكام هم: بعد وفاة خاله المهدي علي بن محمد (11) هـ842-هـ  831الطاهر يحيى بن األشرف  

هـ، ثم حصل  الصراع بين المرتضى والمنصور  793  -هـ  77تولى الحكم ولده صالح الدين محمد بن علي من عام    (12) هـ773بن علي عام  
عا صالح  بن  عام  793م  علي  حتى  الحكم  في  واستمر  وصلح،  حروب  بعد  لألخير  الحكم  واستتب  ابن  840هـ،  وفاة  تاريخ  وهو  هـ؛ 

، وتأرجحت (14).وبين هاتين القوتين المتصارعتين كانت الباطنية بزعامة الداعي ابن األنف على خالف مع علي بن صالح(13)المرتضى
لسياسية، والمادية، وظروف الحرب.وقد شاب هذه الحقبة الضعف واالضطراب عند الدولتين؛ الباطنية بالرسوليين وبالزيدية بحسب المصالح ا

حيث سيطرت البطانة على الخلفاء، وظهر الصراع بين الرسوليين أنفسهم كما ظهر بين أئمة الزيدية، باإلضافة إلى الحروب التي كانت  
هـ(؛  840علمية فقد عاصر ابن المرتضى نخبة من العلماء أبرزهم: ابن الوزير)ت:  .أما من الناحية ال(15)تنشب بين الدولتين بين الحين واآلخر

ابن    (16)الذي وقف مؤيدًا لخصمه علي بن صالح الوزير زار  التراجم أن ابن  الفقهية والعقدية؛ وتذكر كتب  له في كثير من آرائه  ناقدًا 
.وقد حاولت جاهدًا البحث عن هذه المسائل فلم  (17)فلم يرد له جواباً   المرتضى إلى مدينة ثال، وسأله في خمٍس وعشرين مسألة في اإلمامة
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هـ(، ومجد الدين  837أجد لها تفصياًل؛ ولعلَّ غياب تلك المسائل مما عمدت الزيدية إلخفائه وتغييب ذكره.  كما عاصر ابن المقريء)ت:  
صة تلك التي كانت تحت سلطان الدولة الرسولية في كل  هـ(، وغيرهم.كما شاعت في عصره المدارس العلمية؛ خا817الفيروز آبادي)ت:  

من: زبيد، وتعز، وغيرهما من المدن، فكانت مدارس الرسوليين تعنى بتدريس المذهب الشافعي، باإلضافة إلى المذهب الحنفي، فيما اهتمت  
المعتزلية الزيدي، والعقيدة  المذهب  بتدريس  الزيدية  المرتضى عاش في عصر شابه االضطراب والصراع (18) مدارس  ابن  أن  .والخالصة 

السياسي، وتسلط على سدة الحكم عند الزيدية من لم تكتمل عنده شروطها، وهذا ما قلص من نفوذه أثناء الصراع على اإلمامة مع خصمه  
ها الصراع الفقهي، والخالف العقدي، الذي  علي بن صالح.كما عاصر كوكبة من العلماء في المذهبين الشافعي والزيدي، في حقبة شاب

 تنوعت مدارسه، وتعددت مشاربه.
 املطلب الثالث: مذهبه الفقهي والعقدي:

ن ينتمي ابن المرتضى فقيهًا إلى المذهب الزيدي الذي أخذه عن آبائه وأجداده؛ بل إن مؤلفاته تعتبر عمدة في فقه الزيدية؛ خاصة كتاب )مت
طهار( الذي ألفه في السجن، وشرحه في كتابه:)الغيث المدرار(، وهو على مذهب اإلمام الهادي يحيى بن الحسين األزهار في فقه األئمة األ

واعتمدته الزيدية في العبادات والمعامالت، وقد نقده اإلمام الشوكاني بكتاب   -مؤسس  المذهب الزيدي في اليمن    -هـ(  298الرسي)ت:  
ح على  المتدفق  الجرار  )السيل  حريوة أسماه:  ابن  له:  ويقال  الزيدية،  متعصبة  أحد  الشوكاني  اإلمام  على  للرد  وتصدر  األزهار(،  دائق 

في كتاٍب أسماه: )الغطمطم الزخار المطهر لرياض األزهار من نجاسة السيل الجرار(؛ وخالصة مآخذه فيه:   (19)   هـ(1241السماوي)ت:  
تقد آراء أئمة الزيدية في كثير من المسائل؛ رغم التزام اإلمام الشوكاني في مقدمة كتابه  أن اإلمام الشوكاني قد أكثر النقد لكتاب األزهار، وان

بأن يكون حَكمًا بين المرتضى وبين سائر أئمة المذاهب، وبين أئمة المذاهب أنفسهم عند وجود الخالف؛ نابذًا للتعصب للشيخ والمذهب، 
اراته الفقهية سيرة اإلمام الهادي الرسي، معتمدًا على مرويات سلفه من أئمة الزيدية  باحثًا عن الحق متجردًا له.سار ابن المرتضى في اختي

؛ (20)بعةالتي شابها الضعف، واإلرسال، واالنقطاع، ولم يعتبر األدلة المروية عن أئمة أهل السنة في االستدالل واالستنباط كما فعل األئمة األر 
ابه: )منهاج الوصول إلى معيار العقول(، ناقاًل عن الهادي يحيى بن الحسين في ذكر  بل إنه شكك في الصحيحين، كما أورد ذلك في كت

ثم قال: وإن    –يعني: صحيح البخاري وصحيح مسلم  –كتابان يعبرون عنهما بالصحيحين    -أي أهل السنة  -المخالف؛ حيث قال: "ولهم  
على ورعه   -أي الهادي  -لى كالم الهادي بقوله: "ولعمري إنه  بينهما وبين الصحة لمسافات ومراحل، هذا معنى كالمه " وعقب المهدي ع

 .(21) ال يقول ذلك عن وهٍم وتخمين؛ بل عن علم ويقين"
 ثانيًا: مذهبه العقدي: 

من الناحية العقدية جمع ابن المرتضى بين التشيع واالعتزال، فهو زيدي يرى أفضلية علي رضي هللا عنه على سائر الصحابة الكرام بما  
ة، فيهم الخلفاء الراشدين الثالثة؛ أبا بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم أجمعين، وقد ظهر ذلك جليًا عند حديثه عن العشرة المبشرين بالجن

.كما يعتقد ابن المرتضى فسق من قاتل عليًا في الجمل وصفين، ويحكم بفسق معاوية  (22)واعتبر أولهم وأفضلهم علي رضي هللا عن الجميع
.أما االعتزال فهو من رموز المعتزلة وقد تشرب االعتزال في صغره، وأبرز من أخذ عنه االعتزال: أخوه الهادي (23)  عنه وال يكفرهرضي هللا 

بن يحيى المرتضى الذي كان معتزليًا إلى منتهى أجله؛ حيث يقول باألصول الخمسة للمعتزلة، وال يخالفهم إال فيما خالفت فيه الزيدية  
؛ وظهرت عقيدة ابن المرتضى االعتزالية في  (24) بعض مسائل اإلمامة المتفرعة عن أصل األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمعتزلة في  

 . (25)كل مؤلفاته
 املبحث األول: منهج ابن املرتضى يف تقسيم الفرق، وعرض نشأتها، وفيه مطلبان:

 ومنهجه في تقسيم الفرق. المطلب األول: موقف ابن المرتضى من حديث االفتراق، 
 المطلب الثاني: منهج ابن المرتضى عرض نشأة الفرق.

 املطلب األول: موقف ابن املرتضى من حديث االفرتاق، ومنهجه يف تقسيم الفرق:
 أواًل: موقف ابن المرتضى من حديث االفتراق: 

الث وسبعين فرقة« الخبر رواه عبد هللا بن مسعود، وأنس،  يقول ابن المرتضى: "في األثر عنه صلى هللا عليه وسلم: »وستفترق أمتي على ث
: وتلقته األمة بالقبول، وسنبين أكثر هذه الفرق في أثناء -هـ(840يعني يحيى بن حمزة العلوي)ت: -وعبد هللا بن عباس، قال اإلمام يحيى 

في تفاصيل إسناده، ويؤكد على الجانب العملي   .المالحظ أن ابن المرتضى يصحح الحديث دون الخوض( 26) هذه المقدمة، ثم نفصل عددها "
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 من الحديث، وينقل عن يحيى بن حمزة أن األمة قد تلقت هذا الحديث بالقبول.لكنه في المقابل يقول عن الحديث عند تعداده لفرق المعتزلة: 
رت في قولنا: وفرق غير مشهورة، ومن لم تظهر "واألقرب أن المعتزلة ال تزيد على هذه الثالثة عشرة فتوف ِّى الثالث والسبعون بالفرق التي م

.لكنه لم يبين في أٍي (27) هلكته منهم وفيت الثالث والسبعون من غيرهم؛ من المجبرة، والروافض؛ تصحيحًا للخبر؛ وإن كان لنا عليه نظر"
.والذي يتضح من خالل قراءة كتبه  من كتبه ما هي مآخذه على الخبر؛ وهل هي من جهة اإلسناد؟ أم من جهة المتن؟ أم من جهتهما معًا؟

أنه عمل بالحديث؛ بل وتكلف في حصر الفرق وتسميتها؛ ليوافق بها العدد الوارد فيه، وكأنَّ مأخذه على الحديث من جهة سنده ال متنه؛ 
ها، شأنه في ذلك شأن علماء الفرق الذين سلكوا هذا المسلك كالبغ دادي في كتابه )الفرق  ألنه عمل بمقتضاه، وبالغ في حصر الفرق وعد ِّ

بين الفرق(، واالسفراييني في كتابه)التبصير في الدين(، وعضد الدين اإليجي في كتابه)المواقف في علم الكالم(، وغيرهم ممن سار على  
 هذا المنهج. 

 ثانيًا: منهجه يف تقسيم الفرق:
الخوارج والمعتزلة، والمرجئة، والعامة، والحشوية، ثم علق  نقل ابن المرتضى تقسيم أبي القاسم البلخي للفرق إلى ست فرق وهي: الشيعة و 

.ومسألة حصر وتصنيف  (28)سابعة"  -يعني المجبرة    –المجبرة في المرجئة؛ إْذ هم جميعًا مرجئة، وغيره عدها    –يعني البلخي  –قائاًل: "أدخل  
ره الشهرستاني في قوله: "ألصحاب المقاالت طرقًا في  أصول الفرق ليست من المسائل المقطوع بها؛ لكنها تخضع للنظر واالجتهاد؛ كما قر 

.ولذلك اختلف علماء الفرق في حصر  (29) تعديد الفرق اإلسالمية؛ ال على قانون مستند إلى أصل ونص، وال على قاعدة مخبرة عن الوجود"
،  (33) ، ومنهم من عدها سبعاً (32)ق ، ومنهم من حصرها في ست فر (31)، ومنهم من عدها خمس فرق (30)أصولها؛ فمنهم من عدها أربع فرق 

.حاول ابن المرتضى حصر االثنتين والسبعين فرقة الواردة في (35)، ومنهم من أوصلها إلى عشر فرق (34)ومنهم من قسمها إلى ثمان فرق 
هـ(؛ لكنه حرص على حصر العدد الوارد في الحديث أكثر من حرصه على  740الحديث، واعتمد في ذلك رأي يحيى بن حمزة العلوي)ت: 

لم ثالث وسبعون فرقة، قد ذكرنا أصلها في تعيين أصول الفرق.يقول ابن المرتضى: "فجملة الفرق التي أجملها رسول هللا صلى هللا عليه وس
الروافض عشرون، والخوارج عشرون، والمعتزلة  أن  الحديث  ابن حمزة: ومصداق  اإلمام  قال  اآلن؛  قدمناه، ونحن نستكملها  تفاصيل ما 

 .(36) شاء هللا تعالى لما سيأتي"عشرون، والمرجئة ست، والمجبرة أربع، ثم الباطنية والحلولية، والثالثة والسبعون الزيدية، وهي الناجية إن 
 قسم ابن المرتضى أصول الفرق، والفرق المتفرعة عنها على النحو اآلتي:

 الفرقة األولى: الروافض، وقسمها إلى عشرين فرقة، وهي:   
ة، والهشامية األخرى)ويقصد بها السبائية، والكاملية، والبيانية، والمغيرية، والجناحية، والمنصورية، والخطابية، والغرابية، والذمية، والهشامي

 . (37)الجواليقية(، والزرارية، اليونسية، والشيطانية، والرزامية، والمفوضة، والبدائية، والكيسانية، والناووسية، والمباركية
 الفرقة الثانية: فرقة الخوارج: 

 .(38) سية، والنجداتحيث اعتبر أصولها تعود إلى خمس فرق، وهي: األزارقة، واإلباضية، والصفرية، والبهي
وهم: فرقة  عشرين  إلى  قسمها  والمعلومية،   ثم  والبياضية،  والحازمية،  والشعبية،  والحمزية،  والميمونية،  والصفرية،  والنجدات،  األزارقة، 

وا واليزيدية،  واألباضية،  والعجاردة،  والمكرمية،  والحفصية،  والرشيدية،  والشيبانية،  واألخنسية،  والصلتية،  يذكر والمجهولية،  ولم  لبهيسية. 
المحكمة األولى في أصول فرق الخوارج؛ رغم حديثه عن رموزها في نفس الموضع.والمالحظ أنه وافق جمهور علماء الفرق من حيث تقسيم  

، (41)هـ(756، واإليجي)ت:  (40) هـ(471واالسفراييني)ت:  (  39)هـ429الخوارج إلى عشرين فرقة؛ وممن قسمها إلى هذا العدد: البغدادي)ت:  
 كما وافقهم في تسمية غالب الفرق؛ إال أن بعضهم يدخل بعض الفرق في بعضها اآلخر، وبعضهم يذكر الفرقة وما تفرع عنها.

 الفرقة الثالثة: المعتزلة:  
سمها إلى عشرين  يرى ابن المرتضى أن المعتزلة تنقسم إلى ثالثة عشر فرقة؛ خالفًا ليحيى بن حمزة والقاضي عبد الجبار وغيرهما ممن ق

وأبي القاسم البلخي إلى ثالثة   (42) فرقة.وقد أفرد لهم بابًا مستقاًل استقاه من كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي، وقسمهم تبعًا للحاكم الجشمي
، والجعفرية، والبصرية، واألخشيدية، واليعلوية، عشر فرقة؛ خالفًا ليحيى بن حمزة الذي قسمها إلى عشرين فرقة وهم: الغيالنية، والواصلية

وأصحاب  أشرس،  بن  ثمامة  وأصحاب  المعتمر،  بن  بشر  وأصحاب  الفوطي،  وأصحاب  وأصحاب معمر،  النظام،  وأصحاب  والبهشمية، 
فرق المعتزلة، أو اعتبر   التي لم يعتبرها في  -ولما استدرك على يحيى بن حمزة تقسيمه المعتزلة إلى عشرين فرقة، وأكمل السبع  .(43)الجاحظ

 .(44) بسبع فرق أخرى تحت مسمى فرق غير مشهورة – دخولها في فرق معتزلية أخرى 
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ر  يقول ابن المرتضى: "واألقرب أن المعتزلة ال تزيد على الثالث عشرة، فتوفا الثالث والسبعون بالسبع الفرق التي مرت في قولنا: وفرق غي
 .(45) يت الثالث والسبعون من غيرهم؛ من المجبرة، والروافض؛ تصديقًا للخبر؛ وإن كان لنا عليه نظر"مشهورة، ومن لم تظهر هلكته منهم وف

 الفرقة الرابعة: المرجئة: 
ذكرها يحيى بن حمزة بأوصافها من غير أسماء، واستدرك عليه ابن المرتضى قائاًل: ولم يذكر    أما المرجئة فقد قسمها إلى ست فرق 

 أعيانهم. 
عند حديثه عن المجبرة، قسمها إلى ست فرق هي: األشعرية، والنجارية، ومجسمة خراسان)الزعفرانية، والمستدركية، الفرقة الخامسة: المجبرة:

 والكالبية، والبكرية.والكرامية(، والجهمية، 
.مع  (46)أما الباطنية فلم يقم بتقسيمها، واكتفى بتسميتهم بالقرامطة، مع بيان سبب تسميتها، وبيان مذهبها وأصلِّه الفرقة السادسة: الباطنية:   

، ومشارب  أن القرامطة هي إحدى طوائف الباطنية، فحصر الباطنية فيهم تخصيص من غير مخصص، كما أن  الباطنية طوائف كثيرة
 شتى.

اعتقادهم حلول    أما الحلولية فأشار إليها بإيجاٍز شديد، ولم يفصل فيها، وال في فرقها وعقائدها؛ سوى ما ذكره منالفرقة السابعة: الحلولية:
 .(47) هللا في بعض الصور

جملة من األدلة العقلية والشرعية؛ لنصرة   ، ووصفها بالفرقة الناجية، وساق(48)حيث قسمها إلى جارودية وُبتريةالفرقة الثامنة: الزيدية:  
وعددها سبع فرق؛ اعتمدها بداًل عن السبع التي لم يعدها من فرق المعتزلة، وهي: األزلية،  فرق أكمل بها العدد الوارد في الحديث:.(49)رأيه

 .(50)والبدعية، والصباحية، والزهرية، والسمعية، والزير ساهية، والعثمانية
الخوارج، وعددها عشرون فرقة، والروافض، وعددها عشرون فرقة، والمعتزلة،   قسم أصول الفرق إلى ثمانية أصول هي:والخالصة أنه  

وعددها ثالثة عشر فرقة، والمرجئة، وعددها ست فرق، والمجبرة وعددها ست فرق أيضًا، والباطنية، والزيدية، وفرق غير مشهورة، وعددها  
روعها؛ بحسب تقسيمه نجد أن العدد بلغ: خمسة وسبعين فرقة؛ خالفًا لمنهجه في التقسيم الذي تنباه سبع فرق.وعند حصر أصول الفرق وف

وهذا التقسيم من ابن المرتضى ألصول الفرق بهذه الصورة غير دقيق من الناحية العلمية؛ لألسباب لموافقة العدد الوارد في الحديث.
 اآلتية: 

 بر التاريخ، وستظهر في المستقبل، وهي خارج هذا التصنيف.ألنه ال يشمل الفرق التي ظهرت ع واًل:أ
من خالل أصول الفرق وتقسيماتها نجد أن: العدد فاق الثالثة والسبعين؛ حيث بلغ عدد الفرق المتفرعة من أصولها خمسًا وسبعين   ثانيًا:

 فرقة؛ مما يدل على اضطراب المنهجية التي سار عليها. 
 ت فرق دون ذكر أعيانها دليل على التكلف في استكمال العدد؛ لمطابقة النص. : تقسيمه المرجئة إلى سثالثاً 

 استيفاء الثالثة والسبعين ممن لم يبين حالهم من المجبرة والرافضة مجازفة في الحصر وتكلف في العد.  رابعًا:
وغيرهم من القائلين بالعدل والتوحيد، فيه تحكم،   اعتبار الفرقة الزيدية هي الفرقة الناجية، ومن دان باعتقادهم من فرق المعتزلة،  خامسًا: 

وعصبية من غير دليل؛ ألن من الرافضة من قال بالعدل والتوحيد أيضًا، وقد جعلهم ابن المرتضى في عداد الفرق الهالكة، وهذا التناقض 
 ه بحصر الفرقة الناجية فيها.يدل على عدم صحة دعواه؛ إْذ ال يسلم له كون الزيدية من الفرقة الناجية أصاًل، فكيف يسلم ل

 ثالثًا: تاريخ ظهور الفرق عند ابن المرتضى: 
أما عن التسلسل الزمني لظهور الخالف العقدي ونشأة الفرق، فيرى ابن المرتضى أن أول خالف عقدي حصل في الموقف من عثمان 

لنص، وقبله أشار إلى خالف السقيفة، ثم تحدث رضي هللا عنه؛ حيث يرى أن الخالف استقر عند من يرى إمامة علي رضي هللا عنه با
بعده عن خالف معاوية، واعتبره أعظم حادث، ثم يرى بعد ذلك الخالف ظهور خالف الخوارج بعد التحكيم، ثم ظهر في آخر عهد علي  

نفاه علي إلى الكوفة  قول ابن سبأ؛ حيث يرى ابن المرتضى أن ابن سبأ أفرط في وصف علي رضي هللا عنه، وانتقص من كبار الصحابة، ف
إلى أن مات علي، فرجع ابن سبأ بعد موت علي إلى الكوفة واستمال أهلها إلى القول بسب الصحابة، فبقي ذلك القول في الروافض إلى  

ثم  .وعند التحقيق فإن أول خالف عقدي هو خالف الخوارج، ثم جاء بعده خالف الروافض، وذلك في آخر عهد الخلفاء الراشدين،  (51)اآلن
تاله بقية الفرق.يقول شيخ اإلسالم بن تيمية: "فإن البدع إنما يظهر منها أواًل فأول: األخف، فاألخف، كما حدث في آخر عصر الخلفاء 
الراشدين بدعة الخوارج والشيعة، ثم في آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية، ثم في آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة 
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.والذي يظهر من كالم ابن المرتضى: أنه يعتبر الخالف في عثمان وخالف السقيفة خالفًا عقديًا، وتتضح عقيدته في هذه  (52)الصفات"
المسألة أكثر عند حديثه عن خالف معاوية وعلي رضي هللا عنهما، وهو رأي مدفوع بباعث التشيع.يقول ابن المرتضى عن نشأة الفرق بعد 

رأي المجبرة من معاوية وملوك بني مروان، وعظمت به الفتنة، ثم نشأ القول بتكليف ما ال يطاق، أحدثه    أن استعرض البدايات: "ثم حدث
ضرير زنديق بواسط كان ثنويًا، ثم أخذ عنه يوسف السهمي، ثم فشا في الناس، فأما التشبيه: فسببه تصور العامة للصانع من دسيس من 

شبهة من زعم أن هللا جسم؛ كهشام بن الحكم، وهشام الجواليقي، وجلُّ الروافض؛ إال من الملحدة، ووضع أخبار في ذلك، ثم حدث في الم
أي اختلط منهم بالمعتزلة؛ كأبي األحوص، ثم حدث رأي الكرامية؛ قوم ينتسبون إلى ابن كرام، زعموا أن هللا تعالى محاًل للحوادث، ثم حدث ر 

الطمع؛ حتى قلَّ المتمسكون بالوعيد، ثم حدث إنكار خلق القرآن، مع القول بأنه السور  المرجئة ألخبار وظواهر في القرآن، وميل الناس إلى  
المكتوبة، ثم حدث رأي الكالبية أن السور ليست كالم هللا، وأن كالمه صفة له، ثم حدث قول األشعري بأنه معنى قديم)قال أبو علي(، ثم  

تى ظهر فساد التشبيه)قال أبو علي(، ومن الخالف بعد  الصدر األول: الخالف  حدث القول بالرؤية مع إنكار التشبيه، وكان يقال بهما ح
الخالف واصل بتسميته  بل أحدث  في المنزلة بين المنزلتين؛ فالخوارج كفرت الفاسق، وقوم زعموا أنه مؤمن، وقوم زعموه منافقًا ال يقاَتل؛  

ضه  المجبرة زعم أنهم يسمون أنفسهم بالسنية، ويقصد بهم أهل السنة من خالل عر.وعندما تحدث عن  (53)فاسقًا؛ إْذ ال مخالف في فسقه"
 لعقائدهم، ثم جعل في عداد من سماهم المجبرة وجعل وصف السنية ينطبق عليهم جميعًا كاًل من: الضرارية والجهمية، والنجارية والكالبية،

.وعند (55)ين، وأنهم سدوا على أنفسهم طريق المعرفة باهلل؛ لقولهم بخلق الفعل.وحكم في موطن آخر بأن الجبرية مرتد(54)واألشعرية، والكرامية
 .(56)حديثه عن الحشوية ذكر أنهم ال مذهب لهم منفرد، وأدخل فيهم اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وداود بن محمد، والكرابيسي، وابن خزيمة

يعتقدون أن الحق جملة بدليل ُجَملي، ثم العامَّة الذين يعتقدون الحق جملة تقليدًا، ثم عدَّ صنفًا آخر من الفرق سماهم أصحاب الُجَمل، الذين  
وال يخوضون في خالف، وال جدال، وسماهم الجمهور، أو العامة، ثم عد صنفًا أخيرًا في الفرق، وهم: الفرق غير المشهورة، وعد منهم:  

زعموا أن الصالة ثالثية؛ ليس فيها ركعة، وال ركعتان، ويجيزون الحج في كل السنة،  األزلية القائلين بأزلية الخلق مع هللا، والبدعية، الذين  
ويأمرون الحائض بالصوم، وكذلك الصباحية القائلين بقدم الخلق مع هللا، ويخطئون أبا بكر في قتال أهل الردة، ويخطئون عليًا في قتال  

يه والعدل، والسمعية القائلين أنه ال توبة للقاتل عمدًا، والزير ساهية بخراسان،  معاوية، ومن الفرق غير المشهورة: الزهرية القائلين بالتشب
 .(57) والعثمانية بسجستان

 مما سبق نستطيع أن نستخلص منهج ابن المرتضى في نشأة الفرق وبداياتها: 
ي سقيفة بني ساعدة؛ لكنه لم يوضح  يعتقد ابن المرتضى أن أول خالف حصل بين المسلمين بعد النبي صلى هللا عليه وسلم كان ف  أواًل:

هل كان ذلك الخالف خالفًا عقديًا أم خالفًا فقهيًا؟. ومن خالل سياق النص يرى الباحث أن ابن المرتضى كان يعتقد أن ذلك الخالف لم  
 يكن خالفًا عقديًا؛ ألنه قرر بعد ذلك أن أول خالف هو الموقف من عثمان رضي هللا عنه. 

يرى أن الخالف في الموقف من عثمان رضي هللا عنه كان أول خالف عقدي حصل في األمة؛ ألنه مرتبط بقضية النص على إمامة    ثانيًا:
 علي رضي هللا عنه. 

يرى أن أعظم خالف حدث في تاريخ األمة هو خالف معاوية لعلي، وهذا يبين موقف الزيدية من معاوية، وَمْن معه؛ حيث يجمع   ثالثًا:
 على كفر أهل الجمل وصفين.الزيدية 

 يقرر ابن المرتضى أن الخوارج ظهرت بعد حادثة التحكيم. رابعًا:
: يرى ابن المرتضى أن السبئية ظهرت في آخر عهد علي رضي هللا عنه، وهذا التوقيت غير دقيق؛ ألن الثابت تاريخيًا أن السبئية خامساً 

 بتأييد علي، وأظهروا الغلو فيه.  ظهرت في أواخر عهد عثمان رضي هللا عنه، ثم تظاهروا
: قرر ابن المرتضى أن مذهب الرفض ظهر في الكوفة، وأنه من صنيعة ابن سبأ؛ وذلك من خالل استمالته لهم إلى القول بسب سادساً 

 الصحابة رضي هللا عنهم، وقد أصاب في ذلك. 
ن، وهذا التقرير يخلو من األمانة العلمية، ويناقض الواقع  : قرر ابن المرتضى أن الجبرية ظهرت على يد معاوية وملوك بني مرواسابعاً 

ة التاريخي لظهور القول بالجبر، ووقع فيه ابن المرتضى تحت تأثير الخالف السياسي، والخلفية الطائفية التي جعلته يقدم المصلحة السياسي
رية، وقد اعتمد ابن المرتضى على روايات شيعية، هي محل  لطائفته على التحقيق العلمي؛ ألنه ال عالقة لمعاوية رضي هللا عنه بعقيدة الجب

 اتفاق بين فرق الشيعة؛ رغم ركاكة أسانيدها، ووهن متنها. 
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 : قرر أن أصل القول بتكليف ما ال يطاق أول من قال به الثنوية، وانتقل إلى المسلمين عبر شخص يقال له: يوسف السهمي.ثامناً 
 دسائس المالحدة ووضاع األحاديث، ثم قرر ظهورها في أوساط  الرافضة على يد الهشامين. : يرى أن أصل بدعة التشبيه منتاسعاً 
 : قرر ظهور الكرامية على يد ابن كرام وارتكاز عقيدتهم على القول بأن هللا محاًل للحوادث.عاشراً 

آن، وتغليب جانب الطمع والرجاء على  : قرر أن سبب ظهور القول باإلرجاء االتكاء على بعض األخبار والقول بظواهر القر حادي عشر
 جانب الوعيد.وكان دقيقًا في تشخيص أسباب ظهور اإلرجاء وبيان أسبابه.

في تقريره لظهور المعتزلة عكس االستدالل، وقلب المسألة رأسًا على عقب؛ نصرة لمذهبه االعتزالي في األصول؛ حيث اعتبر   ثاني عشر:
ة، وكان األصل أن يقرر أن هذا القول المحَدث هو سبب ظهور المعتزلة؛ بغض النظر عن تقريره  أن إنكار القول بخلق القرآن هو البدع

 للصواب في هذه المسألة عند من يكون؛ لكنه اعتبر أن األصل السائد في األمة كان القول بخلق القرآن، وأن إنكار هذا القول مبتدع محدث. 
قولهم إن السور ليست كالم هللا، وإن الكالم صفة له.ومما رتبه على هذه المسألة ظهور وقد رتب على هذه المسألة ظهور الكالبية، وأساس  

 األشاعرة، وقولهم: إن القرآن معنى قديم. 
قرر ظهور القول بإثبات الرؤية مع إنكار التشبيه، وعلل ظهور هذا المذهب لبيان فساد القول بالتشبيه، وهذا التعليل ليس دقيقًا؛   ثالث عشر:

قال بإثبات الرؤية مع نفي التشبيه لم يكن دافعهم إثبات فساد التشبيه؛ بل تقرير ما دلت عليه النصوص عندهم، وإن كان مما ترتب ألن من  
 على ذلك إظهار فساد التشبيه. 

حيث أشار    لم يكن حديثه واضحًا عن ظهور المعتزلة؛ ورغم قدم ظهورهم أخَّر سببه إلى آخر حديثه عن ترتيب ظهور الفرق؛  رابع عشر:
 إلى الخالف في المنزلة بين المنزلتين، واستعرض األقوال فيها. 

  وكان األصل أن يتقدم الحديث عن هذه المسألة؛ ألن القول بالمنزلة بين المنزلتين أحدثته المعتزلة بعد ظهور الخوارج والروافض؛ أي قبل 
 ظهور بقية الفرق، فكان حقه التقديم.

 وفق ابن المرتضى في تقسيمه للخوارج إلى خمس فرق رئيسة؛ ألن باقي الفرق تفرعت عنها. خامس عشر:
 : لم يكن موفقًا في تقسيمه للمجبرة، وتسميتهم بالسنية.سادس عشر
والكالبية،   جعل الضرارية من المعتزلة ضمن المجبرة السنية، كما اعتبر من ضمن المجبرة السنية كاًل من: الجهمية، والنجارية  سابع عشر:

ن  واألشعرية، والبكرية والكرامية، وهو تقسيم بعيد عن المنهجية العلمية التي اعتمدها علماء الفرق.والحقيقة أن هذا الخلط سببه موقف اب
ه في  المرتضى من فرق الصفاتية، الذين أثبتوا بعض الصفات، وخالفوا المعتزلة في الموقف من الصفات، وفي أفعال العباد، ؛ ولعل دافع

الضالة كالجهمية، وهو منهج خاطئ؛ يخلو من   بالفرق  السنة من خالل ربطهم  أهل  االعتزالي وتشويه صورة  التقسيم نصرة مذهبه  هذا 
 اإلنصاف، واألمانة العلمية، ويظهر فيه التحامل والتلفيق.

بن خزيمة، وأدخل معهم داود الظاهري، جعل أئمة السلف ضمن الحشوية؛ كاإلمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وا  ثامن عشر:
 والكرابيسي، وهذا منهج الشيعة عمومًا في لمز مثبتة الصفات وأئمة السلف بالحشوية.

 ذكر أصحاب الُجَمل ولم يذكر من انتسب إليهم، وذكر العامة أصحاب التقليد، ولم يضرب لهم مثاًل أو فرقًا بعينها.  تاسع عشر:
شهورة، وضرب لها األمثلة باألزلية، والصباحية، والزهرية، والسمعية، والزير ساهية والعثمانية، وهي كما قال  : أفرد الفرق غير المالعشرون 

 غير مشهورة؛ ألن مذهبها لم يشتهر، ولم يكن لهم أتباع، وال فرق بعينها. 
، والقول بتقسيمها إلى ثالثة عشر فرقة؛  وكان غرضه من إيرادها إكمال العدد الناقص؛ بعد اعتراضه على تقسيم المعتزلة إلى عشرين فرقة 

 فاحتاج إلى استيفاء العدد، فجاء بهذه الفرق.
 المبحث الثاني: مصادر ابن المرتضى في دراسة الفرق، ومنهجه في عرض عقائدها، والرد على المخالف، وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول: مصادره في دراسة الفرق. 
 قائد الفرق. المطلب الثاني: منهجه في عرض ع

 المطلب الثالث: منهجه في الرد على المخالف. 
 املطلب األول: مصادره يف دراسة الفرق:

 مصادر ابن المرتضى في دراسة  الفرق محدودة وُجَملية؛ ومن تلك المصادر: 
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اعتمد عليه في تقسيمه لفرق األمة إلى ست فرق، وكذلك ثناؤه على العامة المقلدين، وامتداحه    هـ(:329أواًل: أقوال أبي القاسم البلخي)ت:  
 .(58)للهم، ولسالمة مذهبهم، كما اعتمد تقسيمه للمعتزلة إلى ثالثة عشر فرقة، وكذلك أورد أقواله في أفعال العباد، وغيرها من مسائل االعتزا

وهو من أهم مصادره؛ فكتاب المنية واألمل، البن المرتضى ما هو إال اختصار لكتاب هـ(:494ثانيًا: الحاكم الجشمي النيسابوري)ت:  
، ومما اعتمد فيه على تقريرات الحاكم الجشمي: إدخاله اإلمام أحمد، وإسحاق بن راوهويه، وداود  (59) العيون، الذي صنفه الحاكم الجشمي

عليه كثيرًا في تفصيل الحديث عن الخالف الذي وقع في عهد عثمان رضي هللا عنه،  .كما اعتمد  (60)الظاهري، والكرابيسي في عداد الحشوية
.كما أثبت الطبقتين األخيرتين من طبقات المعتزلة من كتاب الحاكم الجشمي (61) وكذلك الحديث عن الفرق، وتفريعاتها في كتاب الملل والنحل

.وقد حاول ابن المرتضى الجمع بين كالم القاضي عبد الجبار، وبين كالم (62)النيسابوري، وهما: طبقة القاضي عبد الجبار، وطبقة أصحابه
 .(63)الحاكم الجشمي، مع شيء من االختصار واإليجاز

 .(64) حيث اعتمد عليه اعتمادًا شبه كلي عند حديثه عن المعتزلة وطبقاتهمهـ(:415ثالثًا: كتب القاضي عبد الجبار المعتزلي)ت: 
اعتمد عليه في تفصيل ما انفردت به كل فرقة من فرق المعتزلة عن األخرى، حيث اعتمد   هـ(:548رابعًا: الملل والنحل للشهرستاني)ت:  

عليه في سبب اعتزال واصل لمجلس الحسن البصري، وتقرير واصل لمسمى اإليمان بخصال الخير؛ فإن اجتمعت سمي المرء مؤمنًا، وأن  
.كما اعتمد عليه عند حديثه عن سبب اعتزال واصل بن عطاء لمجلس الحسن البصري، في بواكير ظهور (65)  كافرالفاسق ليس بمؤمن وال

 .(66)المعتزلة
 هـ(: 840خامسًا: أقوال يحيى بن حمزة العلوي)ت: 

يذكر أعيانهم، كما نقل عنه  ، كما نقل عنه تقسيم المرجئة إلى ست فرق، وأشار إلى أنه لم  (67) حيث نقل عنه عند دراسته لحديث االفتراق 
 . والنقل عنه قليل لمعاصرته له. (68)تقسيمه للمعتزلة إلى عشرين فرقة إجمااًل، دون تفصيل

 املطلب الثاني: منهجه يف عرض عقائد الفرق:
 عند استقراء منهج ابن المرتضى في عرض عقائد الفرق نلحظ اآلتي:

يعتمد ابن المرتضى في عرضه لعقائد الفرق على ذكر أقوال من سبقه، كالحاكم الجشمي، وأبي القاسم البلخي، والمعاصرين له كيحيى   أواًل:
 . (69)ناً بن حمزة، ثم بعد ذلك يعقب بالموافقة والتأييد، أو يكتفي بالعرض فقط، أو يقوم بالترجيح، وإبداء رأيه الذي قد يخالف به من سبقه أحيا

: يركز في عرضه لعقائد أصول الفرق على ما يجمع الفرق المتفرعة من كل أصل، ثم عند ذكره لفروع كل فرقة يركز على ما انفردوا  ياً ثان
 .(70)به من العقائد، وقد ظهر ذلك جليًا عند عرضه لغالب الفرق 

فرقة إلى عقيدتها التي انفردت بها، أو اشتهرت بها، وأحيانًا : في تسميته للفرق: في األغلب ينسب الفرقة إلى مؤسسها، وقلياًل ما ينسب الثالثاً 
 .(71)يذكر سبب التسمية، وربما عرجَّ على ذكر أشهر رموزها وأعالمها

: يكتفي بعرض عقائد الفرق دون ذكر أدلتها؛ باستثناء عرضه لبعض اآلراء؛ كالقول إن الزيدية هم الفرقة الناجية، فقد حاول عرض  رابعاً 
 قلية والنقلية على ذلك. األدلة الع

ولعل    (72) : أفرد صنفين من الفرق وهم: أصحاب الُجَمل والفرق غير المشهورة، وهو تقسيم سبقه إليه أئمة المعتزلة؛ وذكرهم بعقيدتهمخامساً 
 الذي ألجأه إلى ذلك سعيه لتحصيل العدد الوارد في الحديث. 

ل القول، وذكرسادساً  أدلتهم على عقائدهم، وعرض ما أجمعوا عليه، وتناول طبقاتهم بشيء من اإلسهاب،   : عند ذكره لعقائد المعتزلة فصَّ
  وحاول ربط االعتزال بالعصر النبوي، وبعصر الصحابة؛ من خالل اعتبار أولى طبقات المعتزلة: الخلفاء األربعة، ثم تناول األقوال في عدد 

 . (73)فرقهم، ثم رجح في المسألة
ل القول في ذكر األدلة، كما فعل ذلك عند ترجيحه القول إن الزيدية هي الفرقة الناجية، سابعاً  : عند ترجيحه لبعض المسائل المهمة فصَّ

 .(74)وحاول أن يسوق األدلة العقلية والشرعية على ذلك
 واالستشهاد، وقوة االستدالل.: في منهج االستدالل يقدم الدليل العقلي على الدليل الشرعي في الذْكر، ثامناً 
: يستدل باألحاديث بمختلف مشاربها، فتظهر في أدلته األحاديث الصحيحة من كتب السنة كالبخاري ومسلم، وله فيهما إجازة، وبالمقابل تاسعاً 

د عرضه لألدلة على  تظهر بجالء األحاديث الضعيفة، والموضوعة، ذات البعد العقدي الشيعي؛ كاستشهاده ببعض األحاديث الموضوعة عن
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، ومنها: ما رواه عن رسول هللا في إحدى غزواته أنه قال: »من خرج (76( ) 75) أن الزيدية هم الفرقة الناجية ومنها: »أهل بيتي كسفينة نوح«
 .(77) إلى هذا المشرك فقتله فله على هللا الجنة واإلمامة من بعدي، فقام علي عليه السالم فقتله«

قالئد اختلفت طريقة عرضه آلراء الفرق؛ حيث يركز على المسألة أو الباب الذي سيتناوله من أبواب العقيدة، ثم يعرض : في كتابه العاشراً 
يبرز أقوال الفرق ورموزها فيه، وأحيانًا يتدخل بعد كل قول، وأحيانًا يعرض األقوال ثم يبدي رأيه فيها ويرجح أحدها أو غيرها، وغالبًا ما  

 ، وخالف رموزهم أكثر من غيرهم.خالف طوائف المعتزلة
 املطلب الثالث: منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عنده، والرد على املخالف:

 يقوم منهجه في تقرير العقائد والرد على المخالف على اآلتي:
ر التوحيد بدليل األعراض وحدوث األجسام،  تبعًا لمنهجه االعتزالي في تقديم العقل على النقل، كاستدالله على تقري  أواًل: تقديم الدليل العقلي:

 .          (78) وهو منهج درج عليه المتكلمون من غالب الفرق في تقرير التوحيد، وكذلك سلك ذات المنهج في تقرير مسائل العدل، والقدر، والنبوات
الذي يقوم على الحوار والنقاش باستعراض اآلراء المختلفة في المسألة، ثم الرد    ثانيًا: سلك طريقة الحوار والنقاش على النمط األفالطوني:

ت  عليها معتمدًا على اإلقناع المنطقي، واالستشهاد الشرعي، مع تأويل الشرع بما يتفق ومذهبه العقدي، كما فعل في تفسير اآليات التي تثب 
 .(79) الرؤية

كاستدالله على أصل العدل عند المعتزلة بعموميات هي محل اتفاق بين ا عقدية تفصيلية:ثالثًا: االستدالل بعموميات األدلة على قضاي
 .(80) المسلمين، واالستدالل على صحة اإلمامة في علي والحسنين، وغيرهما من المسائل

الف فيها أهل السنة، وينصر وفيه يستدل بكتب السنة كالصحيحين وغيرهما على تقرير العقائد التي يخرابعًا: االستدالل بالحديث النبوي:  
مذهب الزيدية والمعتزلة، كما تحضر األحاديث الضعيفة والموضوعة؛ ذات البعد العقدي الشيعي في استدالله، فهو يورد كتب السنة على  

 سبيل الحجاج؛ ال على سبيل التوثيق واالستدالل؛ ألنه يشكك في الصحيحين رغم إجازته فيهما.
 :خامسًا: االستدالل باللغة

 .(81)حيث يعتمد منهجه على تقديم داللة اللغة على الداللة الشرعية؛ كما هو الحال في استدالله على أن الصفة عين الموصوف 
 املبحث الثالث: العوامل املؤثرة يف منهجه يف دراسة الفرق، وتقييمه، وفيه مطلبان:

 المطلب األول: العوامل المؤثرة في تكوين منهجه في دراسة الفرق.
 المطلب الثاني: تقييم منهجه.

 املطلب األول: العوامل املؤثرة يف منهجه يف دراسة الفرق: 
ثمة عوامل ساهمت في تشكيل منهج ابن المرتضى في دراسة الفرق، وأثرت في صياغة آرائه وترجيحاته، وأبرزها ثالثة عوامل هي: التشيع، 

 واالعتزال، وعلم الكالم. 
ساهم التشيع في صياغة آراء ابن المرتضى وقناعاته؛ وقد ظهر ذلك جليًا عند حديثه عن الفرقة الناجية، وترجيحه  التشيع:العامل األول:  

القول بحصرها في الزيدية، وهو قول لم يسبق إليه في علم الفرق.كما ظهر التشيع عند مناقشته ألحداث السقيفة، وما دار فيها من شورى؛  
 .(82) ول خالف بين المسلمين بعد موت النبي صلى هللا عليه وسلمحيث اعتبر تلك الشورى أ
اعتقاده النص على علي رضي هللا عنه بعد النبي صلى هللا عليه وسلم؛ وعلى الحسن والحسين، والقول بحصر  ومن مالمح التشيع عنده:

عباس وبين علي رضي هللا عنهما، في مرض النبي .وقد ظهر ذلك جليًا عند تعليقه على الحوار الذي دار بين ال(83)اإلمامة في البطنين
صلى هللا عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال: »خرج من عند رسول هللا  صلى  

يه وسلم؟  فقال: أصبح بحمد هللا  هللا عليه وسلم  في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول هللا  صلى هللا عل
سوف  بارئًا، فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب، فقال له: أنت وهللا بعد ثالٍث عبد العصا، وإني وهللا ألرى رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  

ه وسلم،  فلنسأله فيمن هذا يتوفى من وجعه هذا؛ إني ألعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول هللا  صلى هللا علي
لم   األمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه، فأوصى بنا، فقال علي: إنا وهللا لئن سألناها رسول هللا  صلى هللا عليه وس 

ه في تقديمه لعلي رضي هللا  .كما ظهر تشيع(84) فمنعناها ال يعطيناها الناس بعده، وإني وهللا ال أسألها رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم«
.يقول ابن المرتضى: "وهذا الخبر مما روي من طرق  (85) عنه، عند عرضه لسيرة العشرة المبشرين بالجنة، فذكره قبل أبي بكر رضي هللا عنه
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عليهما السالم،  الزهري، وكان له خدمة مع هشام بن عبد الملك، وغيره من بني أمية؛ حتى روي أنه ممن تولى حراسة خشبة زيد بن علي  
.وظهر التشيع في موقفه من معاوية رضي  (86)حين صلبه هشام، فال يقوى على معارضة األدلة الدالة على أن عليًا هو المنصوص عليه"

 .(87)هللا عنه، وربط عقيدة الجبرية به، والقول بفسقه، وفسق من خالف علياً 
.ومن باب اإلنصاف فلم يكن تشيع ابن المرتضى  (88)اطمة رضي هللا عنهمقوله بعصمة علي، والحسن، والحسين، وف  ومن مظاهر تشيعه:

وعائشة رضي هللا عنهم أجمعين، والذي يقرأ كتابه المخطوط المعروف بـ )يواقيت   (89) رافضيًا خالصًا، فهو يترضى على أبي بكر وعمر
ا بالطباعة كغيره من مؤلفاته؛ ألنه ال يتماشى مع عقائد السير في شرح الجواهر والدرر ( يلحظ ذلك جليًا؛ وألجل ذلك لم يحَظ كتابه هذ

الزيدية الجارودية السائدة في بالد اليمن؛ بل حاول بعضهم طمس بعض األلفاظ التي تدل على مناقب أبي بكر رضي هللا عنه، ومثال ذلك:  
لنبي صلى هللا عليه وسلم:»انظروا إلى هذه  ما وجدته من طمس متعمد السم أبي بكر رضي هللا عنه، الذي ذكره ابن المرتضى في حديث ا

.فقد وجدتُّ في المخطوط طمسًا متعمدًا السم أبي بكر رضي هللا عنه؛  (90)األبواب الالمطة في المسجد فسدوها إال باب أبي بكر...الحديث«
ب علي، وهو من المغالطات التي يحاول  ألن الزيدية كغيرها من فرق الشيعة تعتقد أن الباب الذي لم يأمر بسده صلى هللا عليه وسلم هو با

الشيعة ترويجها في فضائل لم تثبت لعلي رضي هللا عنه.كما وجدت بعض عبارات اللعن لهشام بن عبد الملك مدرجة فوق اسمه بخط 
.ومن جوانب بعده عن الرفض الزيدي واالثنى عشري: تصحيحه لقضاء  (91)مختلف عن خط المخطوطة األصلية؛ وهذا كثير في تراث الزيدية

 .(92)أبي بكر في أرض فدك
وبما أن ابن المرتضى كان على مذهب المعتزلة في األصول، فقد ظهر تأثير االعتزال عند تقريره لعقائد المعتزلة، العامل الثاني: االعتزال:

 في عداد الفرقة الناجية مع الزيدية؛ على اعتبار القول بالعدل والتوحيد الجامع بينهما. وتركيزه على عرض آراء فرقها، واعتباره المعتزلة
كما ظهر تأثير عامل االعتزال عند إسهابه في عرض فرقة المعتزلة؛ حيث أفرد لها بابًا كاماًل، تحدث فيه بالتفصيل، بخالف حديثه عن  

ايا الخالف العقدي؛ حيث يبدأ بعرض عقائد المعتزلة، وأقوال فرقهم، وآراء أئمتهم، .كما ظهر تأثير االعتزال عند عرضه لقض(93)باقي الفرق 
 .(94)وال يخرج في ترجيحه عن مذهب اعتزالي

العوامل المؤثرة عليه في دراسته للفرق: علم الكالم، الذي تشربه في بواكير طلبه للعلم على يد أخيه الهادي   منالعامل الثالث: علم الكالم:
بن إبراهيم الوزير، كما درسه على يد شيخه القاضي بن محمد المذحجي، حيث درس: الخالصة، وكتاب الغياصة، الذي حفظه عن ظهر  

إلى حد الحفظ النصي لكتبه قد أثر في تكوين شخصيته العلمية عمومًا، وفي دراسته للفرق على    .وال شك أن هذا التشرب بعلم الكالم(95)قلب
وجه الخصوص؛ حيث تجلى ذلك في عرضه لعقائد الفرق عامة، ولعقيدته المعتزلية على وجه الخصوص، وعند ردوده على المخالف بطريقة  

ه العلمية وصياغة منهجه: ما ابتدأ به كتابه القالئد في العقائد عند تقريره للتوحيد، كالمية جلية.ومما يبرز تأثير علم الكالم في تكوين شخصيت
 .(96)واستدالله عليه بحدوث العالم؛ حيث سلك مسلك المتكلمين في تقرير التوحيد بدليل األعراض وحدوث األجسام

 املطلب الثاني: تقييم منهجه:
 الفرق والرد على المخالف ما يأتي: من المآخذ التي شابت منهج ابن المرتضى في دراسة

وقد ظهر ذلك جليًا عند نقله لكالم الهادي الرسي في الصحيحين، وتأييده له في الحط من قيمتهما العلمية،  أواًل: نقمته على أهل الحديث:
المجبرة أحيانًا أخرى، وبالمجسمة، وصحة ما فيهما من أحاديث؛ رغم تلقي األمة لهما بالقبول.كما حاول وصف المحدثين بالحشوية أحيانًا، وب

 وبغيرها من األلقاب التي تحط من قدر أهل الحديث.
رواية ابن المرتضى للصحيحين وكتب السنة   رغمثانيًا: ثانيًا: نقله لألحاديث الموضوعة في سياق االستدالل على تقرير مسائل العقيدة:

المعتمدة؛ إال أن كتبه جاءت مليئة باألحاديث الضعيفة والموضوعة، كعادة قومه من الزيدية، ومن الشواهد على ذلك:استدالله بالحديث 
التي أوردها على سبيل االستدالل   .ومن األحاديث الموضوعة(97)الموضوع: »أنا مدينة العلم وعلي بابها« أورده في مناقب علي رضي هللا عنه

ويقصد بالناكثين: طلحة والزبير رضي هللا عنهما، والقاسطين:   (98)يرويه عن ابن مسعود: »أمر علي بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين«
:  - عند حديثه عن الفرق  – نه قال  .ومنها أيضًا ما رواه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أ(99)معاوية وأصحابه، والمارقين يقصد بهم الخوارج

.ومن التناقض الذي وقع فيه: استدالله باألحاديث الضعيفة والموضوعة لنصرة مذهبه، ورده لخبر (101() 100)»أبرها، وأتقاها، الفئة المعتزلة«
 . (102)قيناآلحاد، وعدم االستدالل به في العقائد؛ بحجة أن العقائد ال تقبل إال باليقين، وحديث اآلحاد ال يفيد الي

 ثالثًا: عدم قبوله خبر كفار التأويل، وادعاؤه اإلجماع في ذلك:  
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لم، ثم زعم  وقد جعل ذلك ذريعة لرد روايات أهل السنة، الذين يعتقد أنهم كفار تأويل؛ لقولهم إن هللا يخلق أفعال العباد، والزمه اتهام هللا بالظ
 .(103)ين بعد ذلك فهم مرتدون، ويقتلون حداً أنه إذا ثبت كفرهم لزمت أحكامه، فإن نطقوا بالشهادت

ورغم ما شاب منهجه من أخطاء؛ إال أن له من المحاسن ما ينبغي اإلشارة إليها؛ من باب اإلنصاف والعدل، ومنهجية البحث العلمي 
 التي التزمتها، ومن تلك المحاسن: 

 ماعهم، ويعرض آراءهم.رغم زيديته إال أنه ال يطعن في الخلفاء الراشدين، ويستدل بإج أواًل:
 سالمة موقفه من فرق الشيعة األخرى كاالثنى عشرية والباطنية. ثانيًا:
انتقاده للمعتزلة في أكثر من موضع، ومن ذلك تصريحه عن المعتزلة بقوله: "إن المعتزلة وإن أجمعت على العدل والتوحيد والقول    ثالثًا:

 .  (104) بإمامة زيد وقع من بعضهم اعتقادات أخر تقتضي الهلكة؛ كقول أبي الهذيل في أهل الجنة
 الخاتمة: وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات: 

 خلامتة: أواًل: ا
 في ختام هذا البحث، يحسن الوقوف على أهم النتائج التي يمكن الخروج بها، وأبرزها:

 تنوع التراث العلمي والرصيد المعرفي البن المرتضى أكسب تراثه أهمية لدى الباحثين في علم الفرق. (8
 آلراء الفرق اإلسالمية.أثَّر مذهبه الفقهي والعقدي على ترجيحاته واختياراته العقدية، ومناقشته  (9

 يعتقد ابن المرتضى صحة حديث االفتراق مع بعض المآخذ التي لم يصرح بها. (10
قسم أصول الفرق إلى ثمانية أصول هي: الخوارج، وعددها عشرون فرقة، والروافض، وعددها عشرون فرقة، والمعتزلة، وعددها ثالثة  (11

 ها ست فرق أيضًا، والباطنية، والزيدية، وفرق غير مشهورة، وعددها سبع فرق.عشر فرقة، والمرجئة، وعددها ست فرق، والمجبرة، وعدد
بلغ عدد الفرق المتفرعة من أصولها بحسب تقسيمه: خمسة وسبعين فرقة؛ متجاوزًا العدد الوارد في الحديث؛ رغم حرصه على العمل  (12
 به.
 ل في عرض األدلة على ذلك.أخطأ ابن المرتضى في اعتباره فرقة الزيدية هي الفرقة الناجية، وتحام (13
 اضطرب منهجه كثيرًا في تقسيم فرقتي المرجئة والمجبرة، وداَخل بينهما، وأدخل فيهما ما ليس منهما. (14
 تحامل ابن المرتضى على أئمة أهل السنة كاإلمام أحمد، وابن خزيمة، وغيرهما؛ حيث جعلهما في عداد المرجئة، والمجسمة، والمشبهة.  (15
 الخوارج، والروافض، والمعتزلة.  وفق في تقسيمه لفرق  (16
 سلم موقفه من الرفض الخالص؛ حيث ترضى عن الخلفاء الراشدين، وصوب موقف أبي بكر من أرض فدك.  (17
 وان موقفه من الباطنية، والحلولية، والخوارج موافقًا لموقف ألهل السنة.  (18
 ي عبد ا لجبار، والشهرستاني، ويحيى بن حمزة العلوي.اعتمد في مصادره على كل من: أبي القاسم البلخي، والحاكم الجشمي، والقاض (19
 غلب على منهجه في عرض عقائد الفرق العرض اإلجمالي الذي يخلو من األدلة في كثير من المواطن.  (20
 اعتمد منهجه في تقرير عقائد الفرق والرد عليها على: الدليل العقلي وفق المنهج األفالطوني في الحوار والنقاش. (21
منه: استدالله بالعموميات على القضايا العقدية التفصيلية ورده ألحاديث اآلحاد مع استشهاده باألحاديث الضعيفة   من المآخذ على (22

 والموضوعة أضعف منهجه. 
 ساهم التشيع، واالعتزال، وعلم الكالم في تشكيل مالمح منهجه في دراسة الفرق. (23
 ، وصوب قضاء أبي بكر رضي هللا عنه في أرض فدك. سلم منهجه من الرفض الخالص، فلم يطعن في الخلفاء الراشدين (24
 يعتقد فسق معاوية، وطلحة، والزبير، وكل من قاتل عليًا رضي هللا عن الصحابة أجمعين. (25

 ثانيًا: التوصيات:
أوصي الباحثين بمضاعفة الجهود في تحقيق تراث أحمد بن يحيى المرتضى الذي تعرض لإلهمال المتعمد بسبب سالمة موقفه من   (1

 الخلفاء الراشدين. 
أو  (2 التفسيرية،  أو  الفقهية،  الترجيحات  العلماء؛ سواء في جانب  العقدي على ترجيحات  المذهب  بأثر  تعنى  التي  بالدراسات  االهتمام 

 األصولية، أو النحوية.
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 الفهارس: 
 فهرس المصادر والمراجع: 

 االعتصام، ألبي إسحاق الشاطبي، المكتبة النجارية الكبرى، مصر. (1
هـ(، تحقيق: أبي عبد هللا محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، 852تاع باألربعين المتباينة السماع، البن حجر العسقالني)ت:  اإلم (2

 م.1998  -هـ 1418، 1بيروت، ط
جة من  ه(، ويليه: جواهر األخبار واآلثار المستخر 840البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت:  (3

لمحمد بن يحيى بهران)ت:   الزخار،  البحر  اليمانية، صنعاء، ط957لجة  الحكمة  دار  الجرافي،  الكريم  تعليق: عبد هللا بن عبد  ،  1هـ(، 
 م.    1947

 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت. (4
 هـ. 1417 - م196،  2ألبي الفضل السكسكي، مكتبة المنار، األردن، طالبرهان في معرفة عقائد أهل األديان،  (5
ْن َملٍِّك وإمام، للقاضي حسين بن أحمد العرشي، تحقيق: األب أنستاس ماري  (6 بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ُمْلك اليمن مِّ

 الكرملي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. 
المسمى)فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن(، لعبد الواسع بن يحيى الواسعي اليماني، المطبعة السلفية ومكتبتها، تاريخ اليمن   (7

 هـ. 1346القاهرة، 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، ألبي المظفر طاهر بن محمد االسفراييني، تحقيق: كمال يوسف الحوت،  (8

 م. 1983 -هـ 1402، 1لكتب، لبنان، طعالم ا
 هـ(، تحقيق: عبد هللا بن محمد الحبشي، المجمع الثقافي، أبو 855تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن، لعبد الرحمن األهدل اليمني)ت:   (9

 م. 1985  -هـ 1405، 1تلبيس إبليس، ألبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق: السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط (10
تحقيق:  (11 البخاري،  إسماعيل  بن  لمحمد  وأيامه،  وسننه  وسل م  رسول هللا صلى هللا عليه  ُأمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع 

 م. 1987 -هـ  1407، 3مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة، بيروت، ط
هـ(، دار المعارف، الرياض،  1420اصر الدين األلباني )ت:  سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، لمحمد ن (12
 ،  1ط
 سمط النجوم  العوالي، لعبد الملك بن حسين الشافعي العاصمي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود.  (13
السالم عباس   هـ(، تحقيق: عبد1152ع(، إلبراهيم بن القاسم)ت:  -طبقات الزيدية الكبرى)بلوغ المراد في معرفة اإلسناد( القسم الثالث)أ (14

 م.  2001-هـ 1421، 1الوجيه، مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية، عمان، ط 
فلزر، تحقيق: هلموت ريتر، ألبرت ديتريش، بيروت،   –طبقات المعتزلة، ألحمد بن يحيى المرتضى، عنيت بتحقيقه: مؤسسة ديفلد   (15

 هـ  1380
اليمني، تحقيق ود (16 الثالث والسبعين فرقة، ألبي محمد  المدينة  عقائد  العلوم والحكم،  الغامدي، مكتبة  راسة: محمد بن عبد هللا زربان 

 م. 2012 - هـ 1433، 2المنورة، ودار العلوم والحكم، القاهرة، ط
هـ(، عنى بتصحيحه وتنقيحه الشيخ: محمد بسيوني عسل،  812العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، لعلي بن الحسن الخزرجي)ت:   (17

 م.     1914  -هـ 1332روت، مطبعة الهالل بالفجالة، مصر، دار صادر، بي
هـ(، تحقيق وتقديم: سعيد عبد الفتاح عاشور، ومحمد 1100غاية األماني في أخبار القطر اليماني، ليحيى بن الحسين بن القاسم)ت:   (18

 م. 1968 - هـ 1388مصطفى زيادة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 
 م.   1984  -هـ 1404لحسن بن موسى النوبختي، دار األضواء، بيروت،  فرق الشيعة، ل (19
 م. 1977، 2الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط (20
 الفصل في الملل واألهواء والنحل، البن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي، القاهرة. (21
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هـ(، والحاكم الجشمي)ت: 415هـ(، والقاضي عبد الجبار الهمداني)ت:  319بلخي)ت:  فضل االعتزال وطبقات المعتزلة، ألبي القاسم ال (22
 هـ(، تحقيق: فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر، بدون بيانات.494

هـ(، )كتاب اإلمامة(. حققه وقدم له وأعده: ألبير نصري نادر، دار  840القالئد في تصحيح العقائد، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت:   (23
 المشرق.

هـ(، )كتاب التحقيق في اإلكفار والتفسيق(. حققه وقدم له وأعده: ألبير 840القالئد في تصحيح العقائد، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت:  (24
 نصري نادر، دار المشرق. 

العقائد، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت:   (25 ألبير نصري نادر، د840القالئد في تصحيح  ار  هـ(، )كتاب العدل(. حققه وقدم له وأعده: 
 المشرق.

هـ(، )كتاب الملل والنحل( باب: ذكر المعتزلة وطبقاتهم(. حققه وقدم  840القالئد في تصحيح العقائد، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت:   (26
 له وأعده: ألبير نصري نادر، دار المشرق.

 م. 1992- هـ 1413كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى القسطنطيني، دار الكتب العلمية، بيروت،  (27
هـ(، تحقيق: أبي حسان خالد أبا زيد األذرعي، مكتبة 1308اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية، لمحمد بن إسماعيل الكبسي)ت:   (28

 م.  2005 - هـ 1426،  1الجيل الجديد، صنعاء، ط
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ألحمد عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن   (29

 مكتبة 
هـ  1406،  2المدارس اإلسالمية في اليمن، للقاضي إسماعيل بن علي األكوع، مكتبة الرسالة، بيروت، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط  (30
- 
هر حجر، تقديم: مجد  هـ(، تحقيق: عبد الرقيب مط1092مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية، البن أبي الرجال)ت:   (31

 م.  2004-هـ  1425، 1الدين المؤيدي، مركز أهل البيت للدراسات اإلسالمية، صعدة، ط
 مفاتيح العلوم، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي، دار الكتب العلمية، بيروت. (32
مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، ألبي الحسن علي بن إسماعيل األشعري، تحقيق: هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي،   (33

 بيروت،  
 هـ. 1404الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق: محمد سيد كيالني، دار المعرفة، بيروت،  (34
هـ(، علق عليه وخرج شواهده وآياته 840في علم األصول، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت:  منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول   (35

 م.     2006ونظم أبوابه وفهارسه: محمود سعد، مؤسسة اإلخالص للطباعة والنشر، بنها، مصر، 
 ارف النظامية، حيدر آباد،  المنية واألمل في شرح الملل والنحل، ألحمد بن يحيى المرتضى، اعتنى بتصحيحه: توما آر نلد، دائرة المع (36
 م. 1997  -هـ 1417، 1المواقف في علم الكالم، لعضد الدين اإليجي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط (37
 نيل الوطر من تراجم علماء اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد البشر، لمحمد بن محمد يحيى زبارة، المطبعة السلفية ومكتبتها،  (38
اقيت السير في شرح الجواهر والدرر من سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر، وعترته المنتجبين الزُّهر، ألحمد بن يحيى المرتضى،  يو  (39

 )مخطوط(.   
 هوامش البحث

 

 . 40(   تاريخ اليمن المسمى)فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن(، لعبد الواسع الواسعي، ص 1)
واللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية، لمحمد بن إسماعيل الكبسي، ص  ،  4/194(  سمط النجوم  العوالي، لعبد الملك الشافعي،  2)

 ، وما بعدها.160
 . 553(    غاية األماني في أخبار القطر اليماني، ليحيى بن الحسين بن القاسم، ص 3)
 . 1/122(  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، 4)
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 . 570األماني في أخبار القطر اليماني، ليحيى بن الحسين بن القاسم، ص (    غاية 5)
ْن َملٍِّك وإمام، للقاضي حسين بن أحمد العرشي، ص6)  . 53(   بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ُمْلك اليمن مِّ
ْن َملٍِّك وإما7)  . 53م، للقاضي حسين بن أحمد العرشي، ص(   انظر: بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ُمْلك اليمن مِّ
 . 2/1821( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى القسطنطيني، 8)
 . 2/1354( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى القسطنطيني، 9)
، واللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية، 53(   انظر: بلوغ المرام في شرح مسك الختام، للقاضي حسين بن أحمد العرشي، ص 10)

 ، وما بعدها. 160لمحمد بن إسماعيل الكبسي، ص 
 ، وما بعدها.     2/124(  انظر تفاصيل حكمهم في: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، لعلي بن الحسن الخزرجي، 11)
 .  2/780( انظر: طبقات الزيدية الكبرى، ويسمى: بلوغ المراد إلى معرفة اإلسناد،)القسم الثالث(، إلبراهيم بن القاسم، 12)
 . 1/584( انظر: تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن، لعبد الرحمن األهدل اليمني، 13)
 ، وما بعدها. 561، 543يحيى بن الحسين بن القاسم، ص  ( انظر: غاية األماني في أخبار القطر اليماني، ل14)
 ، بتصرف.    164( انظر: اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية، لمحمد بن إسماعيل الكبسي، ص15)
 .    539( انظر: غاية األماني في أخبار القطر اليماني، ليحيى بن الحسين بن القاسم، ص16)
 .  4/147تراجم رجال الزيدية، البن أبي الرجال،   (  مطلع البدور ومجمع البحور في17)
 .  13(  المدارس اإلسالمية في اليمن، للقاضي إسماعيل بن علي األكوع، ص18)
(  هو: محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني، المعروف بابن حريوة، كان رافضيًا يطعن في صحابة النبي صلى هللا عليه وسلم  19)

اإلشراقيين، ويقول بالوحدة، أمر المهدي عبد هللا، بحبسه، ثم نفي إلى جزيرة كمران، ثم حبس في الحديدة، ثم أمر ، ويرى طريقة الفالسفة  
هـ. ]نيل الوطر من تراجم علماء اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد البشر،  1241بقتله بعد أن استفتى علماء عصره في أمره عام  

 ، وما بعدها[.2/274لمحمد بن محمد يحيى زبارة، 
 ، بتصرف.    164هـ(، ص1308( انظر: اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية، لمحمد بن إسماعيل الكبسي)ت: 20)
 .     599هـ(، ص840( انظر: منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول في علم األصول، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت: 21)
( انظر: يواقيت السير في شرح الجواهر والدرر من سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر، وعترته المنتجبين الزُّهر، ألحمد بن يحيى 22)

 ، وما بعده(.    129المرتضى، )مخطوط(، رقم اللوح) 
 .  95، 86(  انظر: مقدمة البحر الزخار، ألحمد بن يحيى المرتضى)كتاب اإلمامة(، ص 23)
 ض مسائل اإلمامة والنص.   ( كبع24)
 (   ككتاب المنية واألمل، وكتاب: القالئد في تصحيح العقائد، وكتاب علم اللطيف، وغيرها. 25)
 . 45( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  26)
 . 50( مقدمة البحر الزخار)كتاب الملل والنحل(، ص 27)
 . 45يح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  ( القالئد في تصح28)
 . 1/14(  الملل والنحل، للشهرستاني، 29)
( كالنوبختي، وأبي محمد اليمني، والسكسكي، وغيرهم؛ حيث اعتبروا أصول الفرق أربعًا، وهي: الخوارج والمرجئة.]انظر: فرق الشيعة، 30)

، والبرهان في معرفة عقائد أهل األديان،  1/56د الثالث والسبعين فرقة، ألبي محمد اليمني،  ،  وعقائ17للحسن بن موسى النوبختي، ص  
 [. 65، 49، 33، 17ألبي الفضل السكسكي، ص 

(  كابن حزم الظاهري؛ حيث حصر أصول الفرق في: الخوارج، والمعتزلة، والشيعة، والمرجئة، وأهل السنة.]انظر: الفصل في الملل  31)
 [. 2/88ل، البن حزم الظاهري، واألهواء والنح

(  كابن الجوزي؛ الذي حصرها بالحرورية، والقدرية، والجهمية، والمرجئة والرافضة، والجبرية. ]انظر: تلبيس إبليس، ألبي الفرج ابن  32)
 [. 28الجوزي، ص
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مرجئة، والشيعة. ]انظر: مفاتيح العلوم، (  كالخوارزمي، الذي حصرها في: المعتزلة، والخوارج، وأصحاب الحديث، والمجبرة، والمشبهة، وال 33)
 [. 18ألبي عبد هللا محمد الخوارزمي، ص 

: (  كاإليجي والشاطبي، اللذان حصراهما في: المعتزلة، والشيعة، والخوارج، والمرجئة، والنجارية، والجبرية، والمشبهة، والناجية. ]انظر34)
 [. 206/ 2عتصام، ألبي إسحاق الشاطبي، ،  ، واال3/649المواقف في علم الكالم، لعضد الدين اإليجي، 

( كأبي الحسن األشعري، الذي نص على تقسيمها إلى عشر فرق، وعندما حصرها عد أحد عشر فرقة، وهي: الشيعة، والخوارج، والمرجئة، 35)
الت اإلسالميين واختالف المصلين،  والمعتزلة، والجهمية، والضراررية، والحسينية، والبكرية، والعامة، وأصحاب الحديث، والكالبية.]انظر: مقا

 [. 5ألبي الحسن األشعري، ص 
 . 43( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  36)
 ، وما بعدها.56( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  37)
 . 42الزخار)كتاب ا لملل والنحل(، ص ( مقدمة  البحر  38)
 . 54( الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، ص39)
 .45( انظر: التبصير في الدين، ألبي المظفر االسفراييني، ص40)
 . 704/ 3( المواقف في علم الكالم، لعضد الدين اإليجي، 41)
( هو: أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة البيهقي المشهور بالحاكم الجشمي، كان حنفيًا، ثم انتقل إلى مذهب الزيدية، ويعد من شيوخ  42)

 [.  4/404هـ.]انظر: مطلع البدور، البن أبي الرجال،  545الزمخشري، من مصنفاته: اإلمامة على مذهب الزيدية، والعيون وشرحه، توفي عام  
 . 60د في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  ( القالئ43)
 . 59( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  44)
 . 60( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  45)
 . 48ب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  ( القالئد في تصحيح العقائد)كتا46)
 . 50( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  47)
 . 47( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  48)
 ، وما بعدها. 61ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  ( انظر: القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(،49)
 . 50( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  50)
 . 46( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  51)

 .  8/458(  مجموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، 52)
 . 46الئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  ( الق53)
 . 49( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  54)
 .  89، 88( مقدمة البحر الزخار)كتاب التحقيق في اإلكفار والتفسيق(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص 55)
 . 50( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  56)
 . 50( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  57)
 . 97، 60، 50، 45د في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  ( القالئ58)
 . 45( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  59)
 . 50( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  60)
 ، وما بعدهما. 50،  45يح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص (   القالئد في تصح61)
فلزر، تحقيق: هلموت ريتر، ألبرت ديتريش،   –(  انظر: طبقات المعتزلة، ألحمد بن يحيى المرتضى، عنيت بتحقيقه: مؤسسة ديفلد  62)

 . 111م  ص 1961  –هـ 1380بيروت، 
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هـ(،  415هـ(، والقاضي عبد الجبار الهمداني)ت:  319االعتزال وطبقات المعتزلة، ألبي القاسم البلخي)ت:  (  انظر: مقدمة كتاب: فضل  63)
 . 35هـ(، تحقيق: فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر، بدون بيانات، ص494والحاكم الجشمي)ت: 

 . 53( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  64)
 .  3( انظر: المنية واألمل، باب ذكر المعتزلة، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص65)
 .  12(  انظر: طبقات المعتزلة، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  66)
 . 45( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  67)
 . 60، 59حمد بن يحيى المرتضى، ص  ( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، أل68)
 . 39( البحر الزخار)المقدمة(، ص69)
 ، وما بعدها. 40( البحر الزخار)المقدمة(، ص  70)
 ، وما بعدها. 42( البحر الزخار)المقدمة(، ص  71)
 . 43( البحر الزخار)المقدمة(، ص  72)
 ، وما بعدها.7المرتضى، ص (  انظر: المنية واألمل في شرح الملل والنحل، ألحمد بن يحيى 73)
 . 61( القالئد في تصحيح العقائد، البن المرتضى، ص74)
 ( قال عنه ابن حجر: "منكر أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي ذر وابن عباس وأبي سعيد وعبد هللا بن الزبير بأسانيد ضعيفة"]اإلمتاع 75)

 [. 1/98باألربعين المتباينة السماع، البن حجر العسقالني، 
 . 61( القالئد في تصحيح العقائد، البن المرتضى، ص76)
( اللوح األيسر، رقم  116هـ(، رقم اللوح)840( انظر: يواقيت السير في شرح الجواهر والدرر)مخطوط(، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت: 77)

 (. 23السطر)
 .  81  هـ(، ص840(  انظر: كتاب القالئد في تصحيح العقائد، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت: 78)
 بتصرف.  73( مقدمة القالئد في تصحيح العقائد، البن المرتضى، ص  79)
 . 165، 144، 136(  انظر: القالئد في تصحيح العقائد)كتاب اإلمامة(، ص 80)
 ، وما بعدها. 87( انظر: القالئد في تصحيح العقائد، البن المرتضى، ص 81)
 . 39( مقدمة  البحر الزخار)كتاب الملل والنحل(، ص  82)
 . 93،  91مقدمة البحر الزخار)كتاب: اإلمامة(، ص  (83)
(،  4182( أخرجه البخاري، في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي هللا عنه، باب: مرض النبي صلى هللا عليه وسلم ووفاته، حديث رقم) 84)
4/1615 . 
وعترته المنتجبين الزُّهر، )مخطوط(، ألحمد   ( انظر: يواقيت السير في شرح الجواهر والدرر من سيرة سيد البشر وأصحابه العشرة الغرر، 85)

 .    94(، ومقدمة البحر الزخار)كتاب اإلمامة(، ص 27(، الجانب األيمن، السطر رقم) 115بن يحيى المرتضى، لوح رقم)
 (.    7ر رقم) (، الجانب األيمن، السط57(  انظر: يواقيت السير في شرح الجواهر والدرر)مخطوط(، ألحمد بن يحيى المرتضى، لوح رقم)86)
،  9(، الجانب األيسر، السطر رقم)171(  انظر: يواقيت السير في شرح الجواهر والدرر)مخطوط(، ألحمد بن يحيى المرتضى، لوح رقم)87)

28    .) 
 .  146( انظر: القالئد في تصحيح العقائد)كتاب اإلمامة(، ص 88)
 .  95( انظر: مقدمة البحر الزخار)كتاب اإلمامة(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص 89)
 (.    8(، الجانب األيسر، السطر رقم) 56( انظر: يواقيت السير في شرح الجواهر والدرر)مخطوط(، ألحمد بن يحيى المرتضى، لوح رقم) 90)
 (.    9(، الجانب األيمن، السطر رقم) 57( انظر: يواقيت السير في شرح الجواهر والدرر)مخطوط(، ألحمد بن يحيى المرتضى، لوح رقم) 91)
 .   94البحر الزخار)كتاب اإلمامة(، ص ( انظر: مقدمة 92)
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،  53هـ(، ص  840(انظر: القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل( باب)ذكر المعتزلة وطبقاتهم(، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت:  93)
 وما بعدها. 

 وما بعدها.، 129هـ(، ص  840( انظر: القالئد في تصحيح العقائد)كتاب العدل(، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت: 94)
 .  1/226هـ(،  1152(   طبقات الزيدية الكبرى، إلبراهيم بن القاسم)ت: 95)
 . 81هـ(، ص 840( انظر: كتاب القالئد في تصحيح العقائد، ألحمد بن يحيى المرتضى)ت: 96)
 (.    11أليمن، السطر رقم) (، الجانب ا117( انظر: يواقيت السير في شرح الجواهر والدرر)مخطوط(، ألحمد بن يحيى المرتضى، لوح رقم) 97)
 ضعيفين"! -إلى أبي أيوب  -( انظر: قال الشيخ األلباني: "وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: لم يصح، وساقه الحاكم بإسنادين مختلفين 98)

 ه من "الميزان":قلت: قد بينت آنفًا أن األول واه جدًا، بل موضوع. وهذا قريب منه؛ فإن عتاب بن ثعلبة ال يعرف؛ قال الذهبي في ترجمت
بن  "عداده في التابعين. روى عنه أبو زيد األحول حديث: قتال الناكثين. واإلسناد مظلم، والمتن منكر". وأقره الحافظ في "اللسان"، وسلمة  

 [.  558/ 10الفضل، ومحمد بن حميد؛ كالهما ضعيف". ]انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، لأللباني، 
 (.    27(، الجانب األيسر، السطر رقم) 123( انظر: يواقيت السير في شرح الجواهر والدرر)مخطوط(، ألحمد بن يحيى المرتضى، لوح رقم)99)
(  انظر: الحديث ال أصل له بهذا اللفظ، وهو تحريف من ابن المرتضى لحديث الفرقة الناجية؛ حتى يتماشى مع مذهبه في نصرة 100)

 االعتزال.
 . 53( القالئد في تصحيح العقائد)كتاب الملل والنحل(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص  101)
 .   178(  انظر: مقدمة البحر الزخار)منهاج الوصول إلى معيار العقول(، ألحمد بن يحيى المرتضى، ص102)
 . 137، 136(   انظر: القالئد في تصحيح العقائد)كتاب التحقيق في اإلكفار والتفسيق(، ص103)
 .  75انظر: القالئد في تصحيح العقائد، ص   (104)


