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 م(373هـ/  363املنهج التأويلي عند القاضي النعمان )ت 
 " دراسة يف رسالته مفاتيح النعمة "

 

   

 

 الممخص 

 :يمي بما البحث اىمية نوجز اف لنا يمكف

 المػػػػػػذى  ومفكػػػػػػرؼ  عممػػػػػػا  اكبػػػػػػر احػػػػػػد مػػػػػػف صػػػػػػادر  كونيػػػػػػا الرسػػػػػػالة أىميػػػػػػة -1
 وعالموضػػػ اىميػػػة عمػػػ  يػػػدؿ وايضػػػا اضػػػا يا زخمػػػا يعطييػػػا وىػػػذا اإلسػػػماعيمي
 .وخطورتو

 الػديني الفكػر مػف مػف أسػاس كجػز  التأويػ  عمػ  االسػماعيمي المػذى  اعتماد -2
 األىداؼ. وتحقيق اال كار لنشر عالمتب

ؿ خػبلؿ مػف باإلمػاـ االقتصػادية الموارد ربط -3  تؤيػد التػي الدينيػة النصػوص تػأول
 و.مقام والقائـ  الرسوؿ ريثو  ىو الحاكـ تباراعب ذلؾ

 وتسػػخير الحػوار ادار   ػػي فالنعمػا لمقاضػي كبيػػر  يػةامكان عػػف الرسػالة كشػف  -4
 .وتوجياتو  كارهأ يخدـ امب النصوص

  

 

 

 حيدر حممد عبد اهلل الكربالئي. م. د. أ   

   كربالء جامعة/  حيةا العلوم السيكلية     
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The interpretative Method of Al-Qadhi Al-Nu'man  (363H /

 973) A Study in his Work " Mafateeh Al-Nu'mah" 

 

 

 

 

Abstract 

The aims of the study can be summarized as follows: 

1. The Letter is  the Work of one of the most important scholars at 

that time. This endows the topic a special uniqueness.  

2. The Ismaili Dogma relies on the interpretation as a way to 

spread  the ideas. 

3. The economic outcome is related to the ruler whom he is the 

only inherited of the Prophet Muhammed. 

4. The Letter discovers the highest status of Al-Qadhi Al-Nu'man 

and his ability to serve the texts in accordance with the state 

purposes. 
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 المقدمة

  التأوي بو ونقصد ي أو الت وىو والحيوية األىمية غاية  ي موضوعا   البحث  ي تناولنا
 او لممذى  نصرا   ليحقق خاصة ىدا ا  أ  يخدـالذؼ  الباطني الذؼ اشتير بو المذى  اإلسماعيمي

 ".  النعمة مفاتيح رسالتو  ي النعماف القاضي عند التأويمي المنيج"  ىو موضوعنا  كاف الحاكـ،
 قاضي  يو الفاطمية الدولة  ي كبير  مكانة مف النعماف لمقاضي ما احد عم  يخف  وال
 اف الرسمي الناطق وىو أبرزىـ ىو ب  الفكر عبلـأ   مف  يو الفكرؼ  الجان   ي اما القضا ،
 .الدولة ا كار عف التعبير صح

 الدولة يخدـ بما الشرعية النصوص وؿأيت اف الرسالة ىذه  ي النعماف القاضي حاوؿ
 السمطة مصالح يحقق بما ولياأويت النصوص يفسر البحث ثنايا  ي  نراه الفكرؼ  ومنياجيا
 بالسمطة  قط خاصا   موردا   ليجعميا الزكا  نصوص يتأوؿ مثبل   االقتصادؼ الجان   في ،الحاكمة
 الخطر يصد اف يحاوؿ بيذا وىو .اجمو مفشرع   الذؼ اليدؼ عف البعد ك  ويبعدىا يايومريد
 بك  مدا عا  وقف السمطة إل  األمواؿ د ع مف الدولة قضا  حدأ ر ض بعد استشعره الذؼ الداىـ

 .الخطر ىذا ليرد الجدؿ  ي وبراعة حجةو  وقو   كر مف يممؾ ما
 وأ كارىا الدولة ليذه النعماف القاضي اخبلص مدػ الرسالة ىذه تبيف اخر جان  ومف

 عمييا والقدسية الشرعية اضفا  أراد وانما  قط لمحاكـ اردالمو  ىذه لتسخير يسع  يكف لـ  يو
 امتداد ىو امتدادىـ واف األمة ائمة ىـ الحكاـ ىؤال  اف عم  واألدلة الشرعية بالنصوص  ربطيا
 .الدمحمية والرسالة لمنبو 

اقتض  حاجة البحث تقسيمو إل  ثبلثة مباحث أساسية تسبقو مقدمة وتتموه خبلصة 
 لتي توص  الييا، وقائمة بأىـ المصادر والمراجع المعتمد .تتضمف النتائج ا

" أربع نقاط  التعريف بالرسالة وأهميتها بالفكر االسماعيميتضمف المبحث األوؿ " 
أساسية تناول   ييا، التعريف بمؤلف الرسالة، ثـ الحديث عف سب  تأليفيا، ونسخيا وتحقيقاتيا، 

التأويل الباطني عند حث الثاني  قد سمط  يو الضو  عم  " ثـ تبياف أىميتيا ومحتوياتيا. اما المب
أبرز الصور التأويمية في " ، اما المبحث الثالث واالخير  قد خصص لدراسة "  القاضي النعمان

"، وقد انتظـ  ي ثبلث نقاط خصص  لدراسة تأوي  القرآف الكريـ، ثـ التكاليف  الرسالة
 الشرعية، وتأوي  مرات  الدعو .

 ختاـ ال نقوؿ الكماؿ الف الكماؿ هلل وحده ...و ي ال 
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 التعريف بالرسالة وأهميتها في الفكر االسماعيمي / المبحث األول
 أواًل: مؤلف الرسالة:

ىو القاضي النعماف بف دمحم بف منصور بف احمد بف حيوف يكن  بأبي حنيفة، ويمق   
 وىو ما يشير إل  مكاف والدتو.( 1)بالمغربي والقيرواني

 ي ( 3) لكنيا اشار  إل  انو كاف مالكيا  ( 2)تشر المصادر األولية إل  تاريخ والدتو لـ 
، وىذا يبدو طبيعيا ، خصوصا  اف ىذه المنطقة (4)اإلسماعيميبداية حياتو، ثـ تحوؿ إل  المذى  

شيد  نشأ  الدولة الفاطمية ىناؾ وما سبقيا مف جيود الدعا  االسماعيمييف  ي نشأ  الدعو  
المريديف،  الذؼ يظير اف القاضي النعماف، كاف ممف تأثر بيذه الدعو  وانظـ الييا  وكس 

 واعتنق أ كارىا.
أصبح لو شأف كبير  ي الدعو  اإلسماعيمية  ي ببلد المغر ، بحيث وصف  المصادر، 

، ودخ  معو إل  القاىر  ثـ عيف (5)مكانتو بأنو كاف مبلزما  لمخميفة الفاطمي المعز لديف هللا
وىو منص  ر يع جدا  ال سبي  لمنحو اال لمف أوتي مف العمـ الكثير، وحاز ( 6)قاضي لمقضا 

 عم  الرضا والتقدير عند ائمتو.
احت  القاضي النعماف مكانة عممية كبير  بيف عمما  الدولة الفاطمية، وىذا ما اشار  اليو 

، كم ا انو برع  ي أكثر مف  ف المصادر بسبقو لمعمـ ومقدرتو عم  الجداؿ والرد عم  الخصـو
 مف  نوف العمـ والمعر ة.

بقولو: " لو يد طول   ي  نوف العمـو والفقو واالختبلؼ ونفس طوي  ( 7)وصفو الذىبي 
 والفقو والنب  " . بقولو : " كاف مف أى  الديف( 8) ي البحث ، ووصفو الصفدؼ

ى  القرآف والعمـ بمعانيو،  أشار اليو بالقوؿ " كاف  ي غاية الفض ، مف أ  (9)أما اليا عي
الفقيا  والمغة والشعر والمعر ة بأياـ الناس " ، اما المؤرخ  اوعالما  بوجوه الفقو وعمـ اختبل 

  ذكره قائبل : "  قيو، وأ دي   ومؤرخ".( 11)المحدلِّث كحالة 
لـ يقتصر جيد القاضي النعماف عم  المجالس والمناظرا  ب  تعداه إل  ماىو اخطر مف 

حيث عيد اليو الخميفة " المعز " عممية حفع الفكر الفاطمي وبقائو عف طريق التأليف ذلؾ 
ف، وغد  مؤلفاتو وما خطَّ مف ( 11)والتصنيف،  كاف الرج  عند حسف ظف سيده  يما كت  ودوَّ
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مصنفا   قيية وعقائدية وتاريخية، مرجعا  رئيسا  لمعر ة عقائد الفاطمييف وقياـ دولتيـ، حت  قاؿ 
 .(12)ات  بو النعماف ضمن  لو الجنة " المعز الفاطمي " مف ات  بعشر عشير ما يو 

مع اف الروايا  ال تحص   ي ما نس  لمرج  مف مصنفا  وما ُخط ببراعة مف  
مؤلفا   أف ما وص  الينا دؿ داللة واضحة عم  غيض مف  يض، وقمي  مف كثير  ي شت  

.  مجاال  الثقا ة، والمعر ة والعمـو
/ ھ363ي خدمة الخبل ة الفاطمية حت  وا اه األج   ي شير رج  سنة )بقي   

 .(13)ـ( بمصر وصم  عميو الخميفة المعز الفاطمي وىذا ما أشار  اليو اغم  المصادر973
 تأليفها: بثانيًا: سب

ُتعد رسالة مفاتيح النعمة مف بيف الرسائ  التي رد  ييا عم  المخالفيف حت  مف مذىبو،  
، عف د ع  (14)لقاضي النعماف بعد اف امتنع القاضي الفاطمي أبو الحسف البغدادؼوقد ألفيا ا

 :لمخميفة الفاطمي ولـ يعطِّ معموما  عنو  قد اشار اليو بقولو( 15)الزكا ، وأمواؿ الصدقة والنجوػ 
كتب  إل  اخي أبي عبد هللا يخبرؾ وعر تو بموضعؾ وأوصيتو بالكشف عف بعض ما قصد  "

 .(16)  هللا لنا االجتماع معؾ وااللتقا ،  نتفاوض " لو إل  اف يسي
وكاف القاضي النعماف يريد بذلؾ المقا  اف يفاوض القاضي البغدادؼ إذ يقوؿ:  

 تفاوض  يما تحتاج اليو اف ظني بؾ حسنا ، لما بمغني عف اتساع عممؾ، ورجحاف  يمؾ، وانؾ "
وقد كاف القاضي البغدادؼ قد تتممذ عم  . (17)عارؼ بالقصد الذؼ تطمبو والغرض الذؼ تريده " 

اكابر المشايخ  ي المدف التي تدرس العمـو وقد قرأ الكثير مف الكت ، إذ يذكر القاضي النعماف 
لمبغدادؼ: " سيما وقد اتصم  بالمدف ووقف  عم  طرؼ مف األمر وقرأ  مف الكت ، واف كن  

ويؤكد ( 18)" صونة اال مف اىميا البالغيف  الملـ تقف  ييا عم  األمر الكمي، وال قرأ  مف الكت
أؼ المقدار، الذؼ  –القاضي النعماف عم  البغدادؼ بقولو : " وقد كاف يج  عميؾ اف تتأممو 

. ثـ يقوؿ لو (19)" يد بعضو عم  بعض  ي ظاىره وباطنووتش –وصم  اليو ور تو وقرأتو 
عذر واستعجـ عميؾ، وعند وقو ؾ أيضا : "  اف وجد  ىناؾ اختبل ا  ، وما كاف اشك  عميؾ. وت

عميو واستنكر، أؼ ما استنكرتو عم  االماـ جعفر بف دمحم الصادؽ، كاف الواج  عميؾ أف ترده 
إل  مف نص  لبيانو ولـ يكف اف تقنع بو وال اف ترده، ويستشيد القاضي بقوؿ االماـ 

 .(21)وه عمينا "الترد: " ما اشك  عميكـ مف عمومنا  ردوه الينا و )عميو السبلـ(الصادؽ
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وبعد ىذه الديباجة التي قاليا القاضي النعماف لمقاضي البغدادؼ بيد وسيطو يبدأ  
القاضي النعماف بالتفصي  واإلجابة عف جميع اسئمة البغدادؼ، مؤوال  لآليا  القرآنية الكريمة 

تصار ، بشي  مف االخ (ملسو هيلع هللا ىلص)واألحاديث النبوية الشريفة وروايا  واقواؿ آؿ بي  رسوؿ هللا 
وأسمو  مختمف عما كتبو  ي مؤلفاتو السابقة، خاتما  رسالتو ىذه بقولو : " ولو تأمم  بعض ما 
ذكرتو لؾ مف االشارا  ودقق  عميو بالبحث والتفتيش أو بالسؤاؿ واالستدالؿ، بما نسب  إل  

 ويضيف قائبل : " اذا( 21)" ؾ طاعتو  ي اخذ مالؾ أو ماؿ غيرؾداعيؾ، ومف  رض هللا عمي
 .(22)" مؾ اشفاؽ عميو  اقمع اف أرد  ذلؾكان  الكت  التي قرأتيا التنفع  يؾ، وىذا لمث

 ثالثًا: نسخ الرسالة وتحقيقاتها:
تعد ىذه الرسالة ضمف مؤلفا  القاضي النعماف المفقود  إال أف جيود العمما  واالعبلـ  

( 55عدد صفحاتيا )ومنيـ " مصطف  غال  " وبعد بحث وتدقيق حص  عم  نسختيف األول  و 
صفحة اال انيا مف القطع الصغير، مكتوبة بخط  ارسي، ولـ يذكر  ييا اسـ الناسخ وال تاريخ 

 .(23)( صفحة مكتوبة بخط نسخي قديـ14) النسخ، والثانية عدد صفحاتيا
وبو ا  الدكتور مصطف  غال  قاـ بتحقيق ىذه الرسالة ابنو " ميتدػ مصطف  غال  "  

بسوريا وىذه المدينة ليا رمزية كبير ، حيث كان  ( 24)لغدير  ي مدينة سممية ونشرىا  ي دار ا
 معق  الدعو  اإلسماعيمية، ومقر ائمتيـ، ومنيا انطمق  الدعو  إل  اآل اؽ.

 (25)"قد اجتيد " دمحم الحسيني الجبلليغير اف ىناؾ نسخا  لـ يعتمدىا محقق الرسالة،   
خبار " لمقاضي النعماف، وتابع مؤلفاتو  ذكر : ومف عندما باشر بتحقيق مخطوط " شرح اال

بينيا " رسالة مفاتيح النعمة " وقاؿ : " انيا  ي ذكر امتحاف الخمق  ي أنفسيـ وأمواليـ " معتمدا  
الذؼ ذكر بتو ر نسخة ( 26)" مجدوع االسماعيمي " صاح  الفيرس  ي ذلؾ عم  ما اورده " 

 .منيا  ي المكتبة اليمدانية الدمحمية
اف بعض النسخ توجد  ي  يرس المعيد االسماعيمي بػ )لندف(،  :( 27)واضاؼ الجبللي 

( 311-245(  ي مجموعة مف األوراؽ تبدأ مف )115وىي مف القرف الرابع عشر مرقمة برقـ )
 واخرػ غير مؤرخة. ھ 1294ونسخة أخرػ مؤرخة  ي 



                                                                      

 007 (0202 والعشرون/ حزيران )الثامنالعدد  مجمة دراسات تاريخية

 المنهج التأويمي عند القاضي النعمان 

صاح  ، اما  (29)"شيعةالوكتا  " اعياف  (28)وكذلؾ ورد ذكرىا  ي كتا  )الذريعة(
 قد ذكر اف ىذه الرسالة موجود   ي مكتبة جامعة القاىر  اال انو لـ يذكر لنا ( 31)" "المستدرؾ

 .(31)فحة اال انو لـ يذكر مكاف وجودىا( ص56رقميا. وذكر الرسالة أيضا  " سزكيف " انيا  ي )
 رابعًا: أهمية الرسالة:

 :تكمف أىمية الرسالة  ي عد  نقاط منيا 
انيا جا   ردا  عم  حالة أو موقف خطير اتخذه احد قضا  الدولة الفاطمية وىو  -1

الذؼ امتنع عف د ع أمواؿ الصدقة والزكا  ( 32)القاضي أبو الحسف البغدادؼ قاضي ناجية ثمبانو
إل  الخميفة وىو ما يؤشر تيديدا  خطيرا  لممنظومة الفقيية التي انتيجتيا الدولة الفاطمية  ي 

ىذه األمواؿ لمسمطة الحاكمة مما استدع  اف يقوـ قاضي القضا  وكبير مفكرؼ الدولة تسخير 
بالرد بنفسو عم  ىذا القاضي لما  ي ذلؾ مف خطر كبير اذا ما ترؾ األمر  قد يحذو آخروف 

 حذو ىذا القاضي الممتنع.
قع أو عف تاوي  اآليا  القرآنية بما يخدـ السمطة الحاكمة وىو تأوي  بعيد جدا  عف الوا -2

مضموف اآلية الكريمة ، و ي بعض االحياف يخالف  يو ك  المذاى  اإلسبلمية بما  ييا 
المذاى  الشيعية األخرػ وكاف اليدؼ مف ىذا التأوي  ىو تسخير موارد الصدقة وربطيا 
 بشخص االماـ، أؼ السمطة الحاكمة مما يشك  ميزانية خاصة بعيد  عف الميزانية العامة لمدولة. 

القاضي النعماف عندما يتناوؿ الزكا  واألصناؼ المستحقة لمزكا  التي ورد   ي اآلية    
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ژ  الكريمة

نراه ( 33)ژ﮶  ﮷    ﮸    ﮵﮲  ﮳  ﮴   ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ
ة يصر يا بعيدا  جدا  عف ىذه األصناؼ مف خبلؿ تأويمو لآلية الكريمة.  يو يتناوؿ ىذه اآلي

بقولو : " ثـ امر باخراج الصدقا  إل  اى  دعو  التأوي   قاؿ: انما الصدقا  لمفقرا  يعني 
النطقا  إذ ليس  ي العالـ مف يفيدىـ  يـ منتظروف إل  ما يأتييـ مف المواد الروحانية، 

 ، الف الخمق يسكنوف إل  تأويميـ وبراىينيـ، والعامميف عمييا يعني(34)والمساكيف ويعني األسس
( 35)األئمة، النيـ ورثوا عمـو التأوي  والتنزي   يـ عامموف عمييا، والمؤلفة قموبيـ، يعني الحجج

الف هللا تعال  ألف قموبيـ  يـ كنفس واحد  ال خبلؼ بينيـ، و ي الرقا ، تعني الدعا  ألف 
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حق  ي رقا  مف استجا  لدعو  ال( 36)خدمة عمييـ وىـ يكسروف عم  اى  الظاىر ويجع  العيد
مف المؤمنيف، والغارميف، يعني المأذونيف الف التربية بالعمـو التأويمية الييـ مف غير اف يأخذوا 
عم  أحد منيـ عيدا   يـ الدايا  المواتي يربيف مف لـ يمدف. و ي سبي  هللا يعني المأذونيف 

تيـ ... وابف المحدوديف الذيف بمغوا مف العمـ حاجتيـ وقد اذف ليـ  ي تربية المستجيبيف وا اد
 .(37)السبي  يعني المؤمنيف الطالبيف المستفيديف لفوائد الديف  يؤال  ثمانية اجناس " 

وىذا التأوي  كما نرػ مخالف الجماع األمة عم  ىؤال  االصناؼ الثمانية الذيف  
 الزكا   ي عيده.  (ملسو هيلع هللا ىلص)اعطاىـ الرسوؿ الكريـ

ؼ  ي االصناؼ الثمانية التي عم  اف الزكا  تصر ( 38) قد اجمع عمما  المسمميف 
 حددتيا اآلية المباركة وىـ: 

ىـ والعامموف عمييا و ( 41)والمسكيف الذؼ الشي  معو( 39)الفقير الذؼ لو بمغة مف العيش 
 .(41)الذيف يسعوف  ي جباية الصدقا 

و ي الرقا ، وىـ ( 42)اما المؤلفة قموبيـ  يـ الذيف يؤلَّفوف ويستمالوف إل  الجياد 
، والغارموف، الذيف ركبتيـ الديوف  ي غير معصية (43)تبوف والعبيد تح  الشد  العظيمةالمكا

وابف السبي  وىو المسا ر المنقطع ، وقي  أيضا  ( 45)و ي سبي  هللا وىـ المجاىدوف ( 44)وال ساد
ىو الضيف الذؼ ينزؿ باإلنساف ويكوف محتاجا   ي الحاؿ واف كاف لو يسار  ي بمده 

  .(46)وموطنو
وىكذا يبدو بعد تأوي  القاضي النعماف عف اجماع المسمميف وىو تأوي  اريد بو خدمة  

 الدعو  الفاطمية ليس اال.
تكشف الرسالة عف مقدر  عممية كبير  لمقاضي النعماف وطريقة سمسمة  ي محاججة  

ه الخصـو ودحض حججيـ  يو يمتمؾ قدر  كبير   ي تسخير النصوص الدينية الثبا  وجية نظر 
 .(47)الخصـ بما يطرحوواقناع 

 خامسًا: محتوياتها:
لـ يعتمد القاضي النعماف  ي التبوي  الداخمي لمرسالة عم  وحد  خاصة "مصطمح"  

كالبا ، أو الفص ، أو غيرىا مما تعارؼ عميو، كما عم  عم  ذلؾ  ي باقي مؤلفاتو أو 
 ي الموضوعا  التي عالجيا،  مستحدثو مف قب  المؤلفيف الذيف سبقوه ب  كاف يسترس  حديثو
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 في  اتحة الكتا  يبرز ارتباط الديف باإليماف وبأوليا  هللا، ويشيد بخصاؿ القاضي أبي الحسف 
البغدادؼ الذؼ امتنع عف د ع الزكا  وامواؿ الصدقة لمخميفة الفاطمي، وارس  رسالة يبرر  ييا 

حا  لو، ويتمن  لو التق  بو ليقيـ معو ذلؾ  اجابو القاضي النعماف بيذه الرسالة ردا  عميو وتوضي
 .(48)صداقة كما يشيد بذكائو ورجحاف عقمو وغزار  عممو 

بعدىا يبدأ بشرح أصوؿ الديف اإلسبلمي مف خبلؿ تأويمو لآليا  القرآنية المباركة، مبينا   
بلثة كيف يتـ الفص   يما أشك  مف أمور الديف محددا  احواؿ الديف ومنا عو ومقسما  ذلؾ عم  ث

ثـ يبيف  ي النقطة الثانية معر ة قضايا وأحكاـ الديف و ق  امور أساسية ابتدأىا:  ي تعبد هللا 
األسس الثابتة لمعقيد  اإلسماعيمية ، اما النقطة الثالثة  قد تناوؿ  ييا معر ة باطف الشريعة 

 .(49)وتأوي  التنزي  ومعر ة الروح الروحانية والجسمانية 
ضح أىمية الجياد بالماؿ )بالخمس ، والصدقة، والنجوػ، والزكا ( بعدىا ينتق  ليو  

واخيرا  يشرح الصبل  والطيار  والحج ومناسكو مف خبلؿ التنزي  والتأوي  مما ورد  ي صور 
 .وآيا  كتا  هللا 

و ي ختاـ الرسالة يذكر اف رسالتو ىذه كان  مختصر  إال أف  ييا اجوبة وا ية  ي  
 مواؿ بقولو:توضيح أىمية صرؼ األ

" لو استقصي  لؾ الشرح  يما اوجبو عميو وعم  المؤمنيف  ي ىذا المعن  مف كتا   
وما  ي الشرائع كذلؾ مف الدالئ  لطاؿ الكتا  بذلؾ و يما ذكرتو مف   (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا وسنة رسولو

  ذلؾ كفاية ممف كاف لو قم  يعق  بو واذف يسمع بيا،  انيا التعم  االبصار ولكف تعمي القمو 
 . (51)التي  ي الصدور "
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 التأويل الباطني عند القاضي النعمان/ المبحث الثاني
اف التأوي  كغيره مف المبادغ والعقائد اإلسماعيمية األخرػ استخدمتو ك  المذاى    

 .(51)والفرؽ اإلسبلمية، وغير اإلسبلمية، لكنيا تختمف  يما بينيـ  ي الغمو واالعتداؿ 
ىر المفع عف وضعو األصمي إل  ما يحتاج إل  دلي ، وىو تفسير  التأوي  ىو نق  ظا 

،  يو رد الشي  إل  الغاية المراد  (52)الكبلـ الذؼ تختمف معانيو، واليصح ببياف غير لفظو 
مما  كاف أـ  عبل   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ كما  ي قولو تعال  ( 53)عِّ

﮳    ﮲ھ  ے  ے  ۓ  ۓۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ۀڻ   ڻ  ڻ

﮶   ﮷ ﮵       ﮸﮴  ﯁   ﮿        ﯀  ﮾   ﮼   ﮽                ﮹  ﮺  ﮻   

 . (54)ژ
المجيوؿ لمف جيمو،   قد عرؼ القاضي النعماف التأوي  بقولو: " بانو ايضاح المشك  

 مف ىذا التعريف نمحع اف القاضي يخالف آرا  الفرؽ التي اتخذ  مف ( 55)أو اشك  عميو"
ه طريقة عممية تمكنو مف الوصوؿ إل  الت أوي  وسيمة لجع  عقائدىا شرعية وصحيحة، وعدَّ

 (57).  قد  رؽ بيف التأوي  والتفسير(56)يبق  التفسير وسيمة مساعد  بذلؾ المجيوؿ،  ي حيف
 التأوي  ىو باطف المعن  أو رمزه، أو جوىره، وىو حقيقة مستتر  ورا  لفظة اليدؿ عمييا بينما 

 ر جبل  المعن  لك  كممة غامضة اليفيـ معناىا القارغ، أؼ البياف والتوضيح التفسي
اورده بكتابو الكريـ سبع عشر  مد  بمشتقا   والكشف واإلظيار. وألىمية التأوي  نجد اف هللا 

                تعال  اما التفسير  مـ يرد سوػ مر  واحد  بقولو (58) الكممة
.  مف ىذا يتبيف اف اإلسماعيمية ذىبوا (59) ژپ  پ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  ژ 

. وحاولوا اف يؤولوا آيا  الشرائع (61)اف التفسير يعتمد النق   ي حيف اف التأوي  يعتمد العق  
 (61)واحكاميا تأويبل  باطنيا  مبنيا  عم  العق 

 .(62)وليذا اطمق عمييـ " العقميف " أو " اى  العق " 
ضي النعماف لـ يختمط بالفمسفة العر انية عكس ما حدث  ي اف التأوي  عند القا 

المشرؽ اإلسبلمي ب  انو بأ كاره اقتر  مف الصو ية أكثر مما اقتر  مف الفمسفة حيث اآلرا  
واف كاف القاضي النعماف لـ يعش  تر  ( 63)الجاىز  التي يراد صرؼ النص الييا وجعمو ينطق بيا
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إل   رؽ،  قد عكس وجية نظرىا  ي الدور المغربي لذلؾ نراه  تطور النظريا  بتفرع اإلسماعيمية
 .(64)يرد بقو  وتعج  عم  الذيف قالوا بسقوط التكاليف، مع الوقوؼ عم  بواطنيا ويعده انحطاطا  

وقد استند عمما  اإلسماعيمية ومنيـ القاضي النعماف إل  تدعيـ ارائيـ بالتأوي  إل   
، ومما الشؾ  يو اف القرآف الكريـ حفم  آياتو وروايا  األئمة، القرآف الكريـ، والسنة النبوية، 

ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ  باشارا  واضحة بين  أىمية التأوي  مف ذلؾ قولو تعال 

ڃ     ڃ     ڃٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ

ۈ  ۈ      ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ وقولو ( 65) ژچ   چ  

ائ  ەئ  ەئ      ائۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  ى  ۅٴۇ  ۋ  ۋ

ژ  ڑ       ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  وقولو( 66) ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  

، وما ذى  اليو المسمموف بشأنو  اض  بو المصنفا  عم  ( 67) ژڑ  ک       ک  ک  ک  
عف ىذه اآليا  انيـ أوردوا  اختبل يا  ك  ىذه اآليا  ىي دلي  عم  وجو  التأوي ،  ضبل  

يبيناف  يو وجو  التأوي ، األوؿ أورده القاضي النعماف عف  (ملسو هيلع هللا ىلص)حديثيف عف الرسوؿ الكريـ
والحديث الثاني ( 68)اال وليا ظاىر وباطف " القرآف ( قاؿ: " ما نزل  عميَّ آية مف ملسو هيلع هللا ىلص)الرسوؿ 

ل  عمي اية اال وليا ظير انو قاؿ " ما نز   (ملسو هيلع هللا ىلص)أورده معاصره أبو حاتـ الرازؼ عف الرسوؿ
 (69)وبطف

والحديث الثاني أورده معاصره أبو حاتـ الرازؼ عف ( 68)اال وليا ظاىر وباطف"
 (69)انو قاؿ " ما نزل  عمي اية اال وليا ظير وبطف  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسوؿ

 .(71)ولك  حرؼ حد ولك  حد مطمع " 
صاح  التنزي  واالماـ  (ملسو هيلع هللا ىلص)وقد خص االسماعيميوف ائمتيـ بالتأوي   جعموا النبي دمحم  

بمفظو ومعناه الظاىر لمناس، ( ملسو هيلع هللا ىلص)صاح  التأوي ، واف القرآف نزؿ عم  النبي عمي)عميو السبلـ(
اما اسراره التأويمية الباطنية  قد خص بيا االماـ عمي واألئمة مف بعده 

، ويرػ القاضي (71)
يد الناطق وصاح  أساسيا  ي ع –االماـ  –النعماف اف الناطق صاح  الشريعة، والصام  

، ثـ يضيف: اف جذور التأوي  تمتد إل  بداية خمق اإلنساف، بقولو : " لما خمق آدـ (72)تأويبلتيا
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مف طيف بقي  جثتو ممقا  زمنا  طويبل  قب  اف ينفخ  يو الروح يعني العمـ الباطف الروحاني، واف 
وقد استند  ي ذلؾ إل  ( 73)اىرابميس كاف يأتيو ويفاتحو بالعمـ، ويجاريو  مـ يجد عنده اال الظ

أؼ اذعنوا لو بالطاعة، ( 74) ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ قولو تعال : 
، واف كاف القاضي النعماف يوجو نقدا  لبعض التأويبل  والتفاسير (75)إذ امددتو بالعمـ الروحاني

تمحيص مف ذلؾ مسألة خمق هللا األسطورية المغال   ييا،  انو احيانا  ينق  بعضيا دوف نقد، وال 
  (76)حوا  مف آدـ. 

اف القاضي النعماف لـ يأ ِّ بجديد  ي مجاؿ التأوي ، وانما جرده مف التعقيدا ،  
والفمسفا  ولـ يكثر مف الرموز واإلشارا  وليذا يمكف عد تأويمو ذا طابع مغربي، كما حاوؿ اف 

ؿ ببلد المغر ،  مو تصفحنا مؤلفاتو التأويمية يجد ربطا  بيف العقيد  اإلسماعيمية وبيف واقع حا
(  ملسو هيلع هللا ىلص) نجده يرتبيا عم  شك  مجالس يبدأىا بالحمد والتمجيد ثـ الصبل  والسبلـ عم  النبي دمحم

، ثـ يعطي تعريفا  لمتأوي ، وبعدىا يطرح عنواف الموضوع الذؼ سيتناولو  ي  وآلو األطيار 
 إال أف عرضو لمنص كاف يتصف ( 77)لمنصالمجمس مركزا  عم  اظيار التأوي  الباطني 

، إذ كان  المستويا  (79)الحاضريف بالمجمس (78)البساطة محاوال  توصي  الفكر  لممستجبيف
الفكرية والعممية متفاوتو وغير متكا ئة، لذا كاف القاضي النعماف يراعي ذلؾ عند تأويمو 

 .(81)لمنصوص لكي تكوف بمستوػ يسمح لمجميع االستفاد  منيا
 كاف يضر   ي التأوي  مف األمثمة الموجود  مف واقع البيئة التي يعيشيا اإلنساف  

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  آنذاؾ، لكي يوضح معن  التأوي  لممستجيبيف،  يضر  مثبل   ي وقولو تعال 

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ    ٺٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺ

، إذ يوضح (81) ژڃ  ڃ    ڃڄ     ڄ      ڄ    ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
ليـ معن  التأوي   ي الباطف  يشبلو ليـ األمر مث  حيا  الجنيف  ي ظممة البطف وظممة الرحـ 

الذؼ مر  بو الدعو  اإلسماعيمية قب  قياـ  (82)وك  ما يحيط بو، وىذا يشبو الستر والكتماف
وظف  كر  الجنيف  ي بطف امو والمراح   ـ(،  نراه قد919/ ھ 297الدولة الفاطمية بالمغر  )

 .(83)التي مر بيا قب  الوالد ، لتبياف ىد و وىو ايضاح منزلة الدعا  واألئمة  ي الدعو  
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ولمقاضي النعماف مصنفا  تكمـ  ييا عف التأوي ، وحاوؿ مف خبلليا رسـ صور   
تأوي ، والرسالة المذىبية، متناسقة لمسألة الظاىر والباطف ككتا  تأوي  الدعائـ، وكتا  أساس ال

وغيرىا تطرؽ  ييا إل  عقائد اإلسماعيمية، وىي اعماؿ تكامم   يما بينيا لتعطي صور  حقيقية 
عف موقف النعماف و كره  ي مسألة الظاىر والباطف، التي تناوليا  ي سياؽ الظروؼ التأريخية 

جو الخصوص بعد نجاح التي كاف يمر بيا العالـ اإلسبلمي عموما ، وببلد المغر  عم  و 
الدعو  اإلسماعيمية وقياـ الخبل ة الفاطمية،  امتاز اسموبو بالكتابة بالبساطة والوضوح والتفصي  
الذؼ لـ نجده  ي باقي الكت  والمؤلفا  التي تناول  الحديث عف التأوي  وغيره مف العقائد 

القاضي النعماف يتميز  وىذا اف دؿ عم  شي  انما يدؿ عم  اف (84)اإلسماعيمية )الفاطمية(
مف دور ( 85)" لمعر ة لما لمرتبة " داعي الدعا بجيد عممي وتصانيف ق  نظيرىا  ي مجاال  ا

واىمية  ي التنظيـ االسماعيمي، وتقع عم  صاحبو مسؤولية خطير ،  يو المنظر والمشرع 
وصا  عمـ والمحاجج والمدا ع عف الدعو ،  بلبد والحالة اف يكوف ممما  بعمـو عصره وخص

 التأوي ، بارعا   ي محصولو العممي بيف أقرانو، مما يمقي عم  االسماع وما يكت  وما يصنف.
 ابرز الصور التأويمية في الرسالة /المبحث الثالث

وآؿ بيتو األطيار( ملسو هيلع هللا ىلص) ورسولو االكـر يبدأ القاضي النعماف بالحمد والتبجي  هلل  
(86) 

زميمو الداعي أبو الحسف البغدادؼ وامتناعو عف اخراج  بعدىا يجي  عف األسئمة التي طرحيا
األمواؿ واعطائيا لبلماـ، مف خبلؿ تأويمو لآليا  القرآنية الكريمة والتكاليف الشرعية ومرات  

 الدعو :
 أواًل: تأويل اآليات القرآنية:

يفص  القاضي النعماف  ي شرح وتوضيح أىمية اخراج الماؿ  ي وجوه شت  وحدود  
واج  عم  المؤمنيف  ي اخراج أمواليـ إل  ولي هللا، ليصر و  ي مصالح األمة، وىنا  محدود ،

يفرؽ بيف الصدقة المحرمة عم  االماـ بقولو: " بل يسبق إل  وىمؾ اف ىذه حيمة عمميا داعيؾ 
، ظاىر وباطف لتكوف الفردانية الخذ مالؾ وماؿ غيرؾ، نعوذ باهلل مف ذلؾ لكف ديف هللا 

ويضيف قائبل  : اف اعطا  األمواؿ لبلماـ تؤوؿ عم  ثبلث حقائق، األول ، تعبد هللا  (87) "...لو
  ،والثانية، اف بو عمراف الدنيا، اعني باحكامو وقضاياه، والثالثة، اشار  إل  باطف الشريعة

، ويخمص القاضي إل  ضرور  رضا (89)الروحانية والجسمانية( 88)وتأوي  التنزي  وال  الحدود
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ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  ة لني  رضا هللا مستندا   ي ذلؾ إل  قولو تعال االئم

، واف التأوي  المحض ىو الذؼ يقبمو الداخ  بالدعو  عف رغبة (91)ژڻ   ڻ   ڻ    ۀ  ۀ     ڻ   
 .(91)وليس عناد
، مف ( 92)ژۓ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ےژ ثـ يؤوؿ قولو تعال   

رور  اعطا  الماؿ عف قناعة وبذلؾ يقسـ الماؿ المعط  إل  نوعيف ماؿ جعمو هللا قواما  ض
، ومصالح االخر ، وىو العمـ جعمو (93)لؤلجساد ومصالح األمور، وماؿ جعمو هللا قواما  لؤلرواح

باف د ع ( 95)ژے  ۓ  ژ  ، كما يؤوؿ قولو تعال (94)هللا تعال  لبلنفس  ي دار المعاد
لمداعي والتي تتحوؿ إل  ولي هللا االماـ ويتصرؼ بيا لخدمة الدعو ،  اف ذلؾ يؤدؼ إل  األمواؿ 

.  كما ىو معروؼ  ي تنظيـ الدعو  االسماعيمية حضور الداخميف  ي (96)ر ع منزلة المؤمف
الدعو  مجالس خاصة بيـ، وبعد استمالتيـ يمسح االماـ الفاطمي عم  رأسيـ لمبركة، اما اذا 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ  خ  بالدعو  االسماعيمية عف الد ع  ينطبق عميو قولوامتنع الدا

، وذلؾ ىو التكذي  بالتأوي ، وانقطاع العمـ الذؼ بو كخاتو، (97) ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ    
 .(98)وبالتالي يتخمف عف المحاؽ باماـ الزماف واوليا  الناطق والبرىاف

ڱ  ں  ں  ڻ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژ   ثـ يؤوؿ معن  قولو تعال 

 العيناف  ي العقيد  اإلسماعيمية ىي الناطق واألساس إذ ىما عينا هللا  ي ارضو، ، (99)ژڻ
إذ ىما ( 111)والمساف الحجة، النو يبرىف لممؤمنيف عمـ التأوي  والتنزي  والشفتاف الداعي والمأذوف 

 ژڻ   ڻژ ، اما تأوي  قولو تعال (111)جاىداف  ي هللا
مف الظاىر والباطف  أؼ الطريق (112)

، ومعن  الفكاؾ : اف يخرج ( 113) ژہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ژ  بعدىا يؤوؿ قولو تعال 
المستجي  ما يأمره بو داعيو، إذ جع  ذلؾ محنة لو،  الصبر عم  تمؾ المحنة ىو اقتحاـ العقبة 

 .(114)ليميز هللا الخبيث مف الطي  ولييمؾ مف ىمؾ عف بينة
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ  قولو تعال  مؤوال   ي ذلؾ 

يعني  كوىـ مف الوثائق، وأطمقوىـ لمكسر ( 115) ژ  ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  چ
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. ويستمر (116)كـ هللا، واخراجيـ مما يج  عمييـواالحتجاج، وا يدوىـ مف العمـ الذؼ ا اد
العقيد  اإلسماعيمية،  يو يوضح القاضي النعماف بتوضيح السور واآليا  القرآنية وتأويميا و ق 

معن  تاوي  الفكاؾ بقولو : " اف هللا تعال  امر بجياد الكفار  ي جميع األقطار،  مف ابتز 
منيـ، كاف عبدا   ي دار اإلسبلـ، إل  اف يعتنق، أو يفؾ ىو رقبة نفسو، وكذلؾ  ي باطف 

 .(117)أويمو ومعانيو ... " الشريعة: مف كسر عميو الداعي الظاىر الذؼ ىو عميو، إذ اليعرؼ ت
ۓ  ۓ    ےہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےژ  ويؤوؿ قولو تعال  

،  ظاىر الشريعة حس  تأويمو ىو مجي  المرأ  مف دار الشرؾ إل  دار اإلسبلـ (118) ژ﮲
وىي محبة لو، اما التأوي  الباطف  يو " اف المؤمنا   ي ديف هللا ىـ المتعمموف الف الذكر 

حد الطمبة  والمستفيد كاالنث ، ومعن  المياجر  : خروج المتعمـ مف حد الجي  إل كالمفيد 
وذلؾ الف  ژۓ  ۓ  ﮲  ےےژ  . واما تأوي  قولو تعال (119)"ومعر ة النور والبياف

 .(111)القمو  بيد هللا، اليطمع عم  ما  ييا غيره وليس لمداعي مف اإلنساف اال ما ظير
أىمية الصبر عم  المحف والمصاع  إلى  الدعو  إلج  ويؤكد القاضي النعماف عم   

تحقيق الفائد ، أال وىي ح  المفيد مفاتيحيـ وعموميـ التأويمية، ولذا يكوف لمصبر  ائد ، وىي 
االستقامة مف العمـ الباطف ألئمة الدعو ،  الذؼ يحاجج الداعي، بدوف بصير ،  يو اليعمـ اال 

السيما اذا كان  ىذه المحاججة بدوف معر ة والبصير  وأوؿ " الظاىر وأىمو وىذا يقوده لمنطيحة، 
المتردية " باف الشخص الذؼ اليطيق حم  التأوي ، وال يحيط بو معر تو،  رجع إل  الظاىر اما 
قولو " ما اك  السبع اال ما ذكيتـ " يعني ما أ سده احد مف أى  الظاىر وصرؼ وجيو عف دعو  

وعم  أساس ذلؾ يؤوؿ اآلية ( 111)ـ " يعني مف جدد عميو العيدالحق،  بل يفاتح " اال ما ذكيت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  الكريمة

وما ُذكر مف آيا  ما ( 112) ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ف مف ىو اال غيض مف  يض مما ذى  اليو القاضي النعماف  ي تأوي  اآليا  القرآنية، وقد بيَّ 

خبلليا عم  اف التأوي  ىو ابرز وأىـ دعائـ  كرىـ العقائدؼ حيث م يزَّ بيف  التأوي  والتفسير 
 بحيث جع  لك  ظاىر باطف ولك  تنزي  تأوي  حالو حاؿ أؼلٍّ مف مفكرؼ اإلسماعيمية.
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 ثانيًا: تأويل التكاليف الشرعية:
 الصدقة والنجوى: -1
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  اف ذلؾ إل  قولو تعال لقد استند القاضي النعماف  ي تبي 

.  قاؿ اف الصدقة (113) ژہ  ھ  ھ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
سمي  بذلؾ النيا مصداؽ المؤمنيف، بما يسمعوف مف البياف والتأوي   جعميا هللا  ي باطف 

واف د ع الصدقة  ،(114)بيا الداعي عم  حجة يقينيـ الشريعة محنة، يمتحف بيا المؤمنيف ليستدؿ
ىي الج  الدعا  ليـ بعدما يقضي الداعي،  اف بركة دعائو وصبلتو ليـ، تكوف ليـ سكينة ، 

ڀ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀژ كما  ي قولو تعال  

، ثـ يروؼ لنا القاضي النعماف بقولو: " بعد نزوؿ ىذه (115) ژٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ
،  باع درعو بأربعة دنانير، وجمس )عميو السبلـ(امير المؤمنيف عمي بف ابي طال  اآلية، بادر

، وكاف يسألو عف مسألة، مسألة ويخرج دينارا  دينارا   توقف الناس عف بيف يدؼ رسوؿ هللا 
 .(116)" ذلؾ

ثـ يوضح بعد ذلؾ كيفية اخذ النجوػ بمضي أوقاتيا ى  ىي تعط  عند ك  مسألة،  
ك  ثقبل  لدػ البعض، أـ بيف الحيف واآلخر، واألصح عندما يعطي مر  واحد   ي وكذلؾ قاؿ تش
 .(117)الحيف واآلخر

وىذه األمواؿ التي تعط  لمداعي مف قب  الداخميف بمجالس الدعو  تنفق  ي سبي  هللا  
ہ   ہ  ژ  وعم  يد ولي هللا و ي صالح المؤمنيف، ويضر  مثبل  عم  تأويمو اآلية الكريمة

﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ھھ  ھ  ھ ، وآية النجوػ، يعني (118) ژے  ے  ۓ  ۓ 
عف ك  مسألة ثـ رحـ عباده وعفا عف ذلؾ، اال انو غني عف أموالكـ، وانما ىي لبلمتحاف 

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ژ واالختبار،  مف يصبر عم  االمتحاف ومنكـ مف يتول ، مث  قولو تعال 

 .(119) ژېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ۈئۈئ
القاضي النعماف عم  اإلسراع  ي عممية اخراج النجوػ مستندا   ي ذلؾ لقولو  ويحث 

﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ﮾   ﮿  ﯀  ژ  تعال  ۓ  ۓ    ﮲        ﮳   ﮴ 

 ، ويحثيـ عم  اخراج الطي  مف الماؿ امتثاال  لقولو تعال (121) ژ﯁       

ڻ  ڻ    ڻںگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ژ 

،  يذه  (121) ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
، وىذا ما تنص (122)األمواؿ المقدمة مف المؤمنيف لمداعي انما ىي تزكية ليـ وطيار  ألمواليـ
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 ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  عميو اآلية الكريمة حس  التأوي  االسماعيمي
 .(124)" مصير اليار  مف د ع النجوػ الزجر ، واضاؼ قائبل  " بأف(123)

 الصالة: -0
يتحدث القاضي النعماف عف الصبل  وتأوي  حدودىا  يقوؿ: " الصبل   ي التأوي  مثميا  

مث  الدعو ، ولذلؾ جا   يما يؤثر مف الدعا  عند سماع االذاف الذؼ ىو مث  الدعا  ... وليس 
،  ي عصره وك  اماـ مف  (ملسو هيلع هللا ىلص) لداعي إل  هللا الرسوؿك  مؤذف يؤذف لمصبل  داعي هللا دائما ، ا

ويخمص إل  القوؿ، اف اوليا  هللا ( 125)بعده  ي زمنو ومف اقامة الرسوؿ واالماـ إل  الدعا  " 
ىـ الدعا  واليدا  والمنذروف إل  صاح  الزماف منيـ كان  اإلشار  عند سماع االذاف يقوؿ مف 

 .(126)  التي دعا ذلؾ المؤذف الييا ىي باطف الدعو سمع ذلؾ: لبيؾ داعي هللا الف الصبل
يذكر القاضي النعماف بأف الصبل  ىي الطاعة، والوضو  ىو الطيار  والتزكية التي  

أوج  هللا إخراجيا، وىنا يؤوؿ ذلؾ حس  ما جا   ي الفكر االسماعيمي، بانو اليقب  هللا طاعة 
يعني مث  ما  الوضو  ىو طيار  لقياـ المر  اال باخراج ما يج  عميو النو تطيير لو، 

 غس  الجوارح مرتيف يضاعف األجر، وبالتأوي  االسماعيمي  اف اخراج ما يج   (127)الصبل 
عميو مر  واحد   قد تطير، الف ادا  ذلؾ طيارتو، وأف اخرجو مر  ثانية، ضاعف هللا لو االجر 

غس  الجوارح ثبلثا ،  يقابميا بالتأوي   ، اما(128)مرتيف وبذلؾ عرؼ داعيو حسف نيتو وثبا  يقينو 
االسماعيمي، ىو اخراج المؤمف بالدعو  ثبلث مرا ، ارتفع  مكانتو عند ولي هللا، يقصد ىنا 

 (131) ريضة وسنة ونا مة  ، وىي مث  مرات  الصبل (129)االماـ، وصار حدا  مف حدود الديف 
وي  ىو اخراج الواج  مر  واحد  اما الفريضة  بل رخصة  ييا، واليجوز تركيا، وبالتأ 

، أؼ التفتح لو اسرار (131)ؤده كاف ظاىريا  اليفاتح بالبيافعم  المستجي  لمدعو ، واف لـ ي
التأوي ،  ي حيف اف النا مة وىي المرتبة الثانية،  إِّف أداىا بعد الفريضة، كاف تقيا ، ومعن  ذلؾ 

ثانيا  ظير  نفسو، وعرؼ وليو صحة نيتو  و ق التأوي ،  اف المستجي  لمدعو  أو اخرج واجبا  
وثبا  يقينو، واف قصر  ي ذلؾ لـ يخرجو لـ يكف ظاىريا ، وانما يكوف مقصرا  عف طم  العمـو 

 .(132) عة والشرؼ عند هللا أو عند وليووالر 
وتأوي  صبل  النا مة بالفكر االسماعيمي  إِّف أت  بيا العبد بعد السنة أو الفريضة كم   
عني بذلؾ اف المستجي  إذا أ خرج واجبو ثبلث مرا ، ارتفع  عند ولي هللا منزلتو و ي ايمانو، 

 .(133)المؤمنيف درجتو،  صار  نفسو مطير  وزكية وىو مث  الذؼ يقيـ صبل  الفريضة 
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نفيـ مف كبلـ القاضي النعماف بأف الصبل   عالية ظاىر  لمدعو  اإلسبلمية، والتي بدأ   
سماعيمية )الفاطمية( مف ادـ وما بعده مف االنبيا  الذيف مثموا دور الستر حس  نظاـ الدعو  اإل

 .(134)والكتماف
 الصوم: -3
يعرلؼ القاضي النعماف الصـو 

 اف الصـو  ي الظاىر ىو بقولو: "( 135)
، أما تأويمو  ي الباطف  يو (136)اإلمساؾ عف الطعاـ والشرا  والجماع وما يجرؼ مجرػ ذلؾ " 

باطف الشريعة عف أى  الظاىر واإلمساؾ عف المفاتحة بو مما يؤذف  ي ذلؾ، كتماف عمـ 
. ثـ يضيف اف  ريضة (137) العباد   ي المي  واإلمساؾ  ي النيار والمي  مثمو الباطف وأىمو

الصـو ىو الستر والكتماف والسكو ، ومعن  الفطر  ىو اخراج الواج  هلل ووليو مف الفكاؾ 
،  يحرج (138)الفطر  قب  طموع الشمس، ىي تصديق االماـ قب  ظيوره والقرباف، ويؤوؿ اخراج

مف الواج  اما اخراجيا بعد طموع الشمس بمعن  التصديق باالماـ بعد ظيوره، ويج  اخراجيا 
مستندا   ي (139)إل  الداعي والذؼ تعد مصدر الطاعة والسجود، وطم  العمو  ي الدرجا  بالعم 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ڎ  ڈژ  ذلؾ إل  قولو تعال 

پ  پ  پ  پ     ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  وقولو تعال ( 141) ژگ  گ   

 وغيرىا مف اآليا  القرآنية التي استند  ييا القاضي النعماف الثبا  تأويبلتو. (141) ژڀ
 الحج: -4
يؤوؿ القاضي النعماف اعماؿ الحج والمناسؾ التابعة ليا اخراج القرباف حس  قدر   

ھ  ھ  ے     ھہ  ہ  ہ   ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀژ  خص استنادا  لقولو تعال الش

،  أوؿ االستطاعة، (142) ژ﮶  ﮷         ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼         ﮵ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴
لزاد، العمـ بالزاد والراحمة وامف السبي ، والنفقة لمعياؿ،  مف وجد ذلؾ، وج  عميو الحج  معن  ا

، ومعن  الراحمة: الداعي الذؼ يسير بؾ  ي ديف هللا مف حد إل  حد، (143)سالذؼ ىو غذا  االنف
 مف وجد داعيا ، وج  عميو طم  االماـ حت  يص  اليو، ويقيـ طاعتو، ويعرؼ حدود ديف هللا، 
وأوؿ طرح الثيا  المخيطة التي كان  عميؾ، طرحؾ لعمـ ك  اماـ ظاىرؼ كن  تتعمق بو، 

طاعة االماـ والحجة، وتطيرؾ بالما : قبولؾ لمعمـ الذؼ بو ولبسؾ موزارا ، دخولؾ تح  
 . (144)تطيرؾ

اما تأويمو لقوؿ الحاج " لبيؾ الميـ لبيؾ " ىو االجابة الماـ العصر اذا دعاؾ الداعي  
لمعر تو، اما استبلمؾ الحجر: ىو قبولؾ العمـ واقرارؾ بأنو " با  االماـ"، وطوا ؾ سبع مرا  



                                                                      

 039 (0202 والعشرون/ حزيران )الثامنالعدد  مجمة دراسات تاريخية

 المنهج التأويمي عند القاضي النعمان 

االئمة السبعة، ووقو ؾ عم  الصفا والمرو : معر تؾ الناطق واالساس، ىو اقرار المستجي  ب
ْف م فَّ عميؾ بالمعر ة وىو  وسعيؾ بينيما ىو طم  عموميما، ويجيؤؾ لمن ، مجيؤؾ إل  م 

 .(145)داعيتؾ 
اما وقوؼ الحاج بعر ة والجمع بيف الصبلتيف الظير والعصر بالتأوي  االسماعيمي، ىو  

طاعة الناطق والقائـ واقراره بيما، وصعود الحاج إل  الموقف ىو ارتقا  اقامة المستجي ، بإِّ 
المستجي  إل  معر ة الحدود الروحانية السمائية  ي الفكر التأويمي، اما صبل  الحاج بمزدلفة ، 
يقابميا بالتأوي  ىو اقرار المستجي  باألساس واالماـ المستور مف األئمة المستوريف، اما جمع 

يف، ىو اقرار المستجي  بالسبعيف حد الذيف ىـ خير  هللا المجتمعيف مع ك  الحص  السبع
، اما رمي الحاج باحدػ وعشريف حصا ، يؤوليا القاضي النعماف ىي بمثابة برا    (146)اماـ

 .(147)المستجي  مف اضداد النطقا  السبعة واألوصيا  السبعة واألئمة السبعة 
بمثابة ستر لمستجي  عم  حدود ديف هللا وىـ  اما د ف الحاج لباقي الحصا ،  يي 

سبعة اسابيع، ثـ انفكاؾ واخراج الماؿ وىو القرباف الذؼ يقومو الحاج لمتقر  إل  هللا وتطيير 
، اما تأوي  حمق الرأس  يو بمثابة الكشف عف رئيس المستجيبيف وىو اماـ زمانو، ثـ (148)النفس

ار ثبلثة اياـ واظيار ماستر مف عمـ الناطق واالساس النطق بالبياف وىو ما يفعمو الحاج باال ط
واالماـ، وىذا يكوف مف قب  المستجي ، اما الرجوع إل  مكة،  يؤوليا القاضي النعماف ىو رجوع 

 .(149)المستجي  إل  داعيتو ويطم  االستفاد  منو
ثـ يخاط  القاضي النعماف المستجي  بأف ىد و مف إِّظيار مناسؾ الحج ىو اظيار  

ا وج  عم  المستجي  وعم  ك  مؤمف بالدعو ، تقديـ القرابيف التي يتقر  بيا إل  هللا تعال ، م
بعدىا يؤوؿ دعا  ذبح القرباف مف قب  الحاج " الميـ تقب  مني كما تقبم  مف إبراىيـ الخمي " ، 

امتناف ىو ظاىر يشير إل  ما يأمر بو الداعي لممستجي  ، مف اخراج ما أوجبو هللا عميو رحمة و 
 .(151)لتطيير األنفس

 ثالثًا: تأويل مراتب الدعوة وطريقة اخذ المال من المستجيب:
ل يـ   لقد أشار القاضي النعماف إل  اعم  درجة  ي ىـر الدعو  وىو االماـ، أو الوالي وأوَّ

الحجج الذيف ىـ ابوا  عمميا  ، وكذلؾ(151) ژڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ژ  باآلية القرآنية
 الحجج بتأويمو ىي التي تسفر ( 152) ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ژ  راض أو اإلقباؿ كمث  قولو تعال االعت
سرائر التأوي  والتنزي   يؤوؿ اية الصدقا  واالصناؼ المستحقة بشي  مختمف عما ذى   عف
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اليو المفسروف باختبلؼ مذاىبيـ، حيث ربطيا مباشر  باإلماـ أؼ السمطة الحاكمة  يؤوؿ الفقرا  
 .(153)يـ النطقا ، اما المساكيف  يـ األسس، والعامميف عمييا ىـ األئمةبأن

ثـ يعطي القاضي النعماف تأويبل  لك  لفع ورد  ي اآلية القرآنية، و ق المنظور  
بالحجج، والرقا  الدعا  والغارميف المأذونيف، الف ي  نراه يؤوؿ " المؤلفة قموبيـ "االسماعيم

ية الييـ،  ي حيف اف المأذونيف المحدوديف الذؼ بمغوا مف العمـ حاجتيـ، التربية  ي العمـو التأويم
قد اذف ليـ  ي تربية المستجيبيف، وا ادتكـ واليكسروف عم  احد مف اى  الظاىر،  اما المأذونوف 

، وأوؿ قولو " ابف (154)االولوف  يـ يكسروف ويفيدوف وىؤال  يفيدوف واليكسروف عم  احد 
ف الطالبيف المستفيديف لفوائد الديف  يؤال  ثمانية اجناس، جعميـ هللا تعال  قواـ ، بالمؤمني"السبي 

دينو وخزائف عممو، و رض عم  الخمق طاعتيـ، وامر باخراج الزكا  والصدقا  الييـ ووضعيا 
 .(155)عندىـ ليصر وىا مف كاف منيـ ليس بإماـ اال االماـ ليصر يا " 

يممكو ويتجرد مف هللا مف قميمو وكثيره ، أما األساس  أما الناطق  يو يخرج مف جميع ما 
 إنو يخرج مف نصف ما يممكو  ي ك  سنتيف ، واما اإلماـ  انو يخرج مف ثمث ما يممكو  ي ك  
ثبلث سنوا ، اما الحجة  انو يخرج مف ربع ما يممكو ك  اربع سنوا ، اما الداعي  يخرج خمس 

رج ما يخرجو عم  قدر يقينو، وحس  ما يفرض ما يممكو  ي خمس سنوا  واما المؤمف  يخ
، وال  رض الواج ، الذؼ بأدائو اياه مف  عميو الداعي،  اذا خرج مر  واحد   قد أدػ الديف البلـز

وكشف لو سرائر (156)اى  الظاىر،  اف اخرج ثاني مر ، عرؼ داعيو حسف نيتو وثبا  يقينو 
 .(158)د االماـ منزلتو وعند المؤمنيف درجتو اما اذا اخرج ثبلث مرا  ارتفع  عن( 157)التأوي 

اما كيفية حسا  الد ع و ق ذلؾ  يكوف عم  أساس سبعة ادوار،  ي ك  دور ناطق،  
واساس، واماـ الحق وجناح واثنا عشر حجة جممتو سبعة عشر ، وألج  ذلؾ يقوؿ القاضي 

 ي سبعة كاف مف النعماف " جع   ي  رض الصبل  سبع عشر  ركعة،  اذا ضربنا سبعة عشر 
ذلؾ مائة وتسعة عشر  يأمره الداعي اف يخرج مف ك  حد مف ىؤال  الحدود شيئا  معموما  محنة 

 .(159)لو ال يسعو اف يتخمف عف ذلؾ " 
وبعد ىذا الشرح والدالئ  والصور التأويمية، يطم  القاضي النعماف مف المستجي  اما  

ومف ىذه الصور التأويمية ( 161)ج مف الدعو  اف يفيـ ،  يد ع لمداعي ما  رض عميو أو يخر 
نخمص إل  القوؿ اف القاضي النعماف قد قدـ صور  متكاممة لطبيعة الدعو  اإلسماعيمية 
)الفاطمية( وآرائيا خصوصا   ي الجوان  المالية، حيث امتاز اسموبو بالبساطة والسبلسة ورصانة 

الكبلـ.
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 الخالصة
 :يمي ماب البحث اىمية نوجز اف لنا يمكف 

 وىذا اإلسماعيمي المذى  ومفكرؼ  عمما  اكبر احد مف صادر  كونيا الرسالة أىمية -5

 .وخطورتو الموضوع اىمية عم  يدؿ وايضا اضا يا زخما يعطييا

 عالمتب الديني الفكر مف مف أساس كجز  التأوي  عم  االسماعيمي المذى  اعتماد -6

 األىداؼ. وتحقيق اال كار لنشر

ؿ خبلؿ مف باإلماـ تصاديةاالق الموارد ربط -7  ذلؾ تؤيد التي الدينية النصوص تأول

 و.مقام والقائـ  الرسوؿ ريثو  ىو الحاكـ تباراعب

 وتسخير الحوار ادار   ي فالنعما لمقاضي كبير  امكانية عف الرسالة كشف  -8

 .وتوجياتو  كارهأ يخدـ امب النصوص
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  الهوامش
اف ودوره  ي الدولة الفاطمية، انظر: الكرببلئي، حيدر دمحم لمتفصي  أكثر حوؿ سير  القاضي النعم (1)

ـ(، 973ىػ/  363عبد هللا، المشرع االسماعيمي أبو حنيفة القاضي النعماف القيرواني المغربي )  
دوره  ي الدولة الفاطمية كتبو ومؤلفاتو، رسالة ماجستير غير منشور  )جامعة بغداد: كمية  –عصره 
رؼ ، دمحم اليادؼ، عقائد الباطنية  ي االمامة والفقو والتأوي  عند القاضي ـ(؛ الطاى2117اآلدا ، 

ومابعدىا؛ السامعي،= =إسماعي  ، الدولة  113ـ(، ص 2111)بيرو : دار االنتشارا ،  1النعماف، ط
)عماف: مركز  2الفاطمية وجيود القاضي النعماف  ي ارسا  دعائـ الخبل ة الفاطمية بببلد المغر ، ط

 ومابعدىا. 37ـ(، ص 2114، الكتا 
ـ(، وقي   ي 869ىػ/  256غير اف المراجع الحديثة رجح  والدتو  يذى  البعض انو ولد سنة )(2)

ىػ/  291-283ا البعض االخر  أنو حصر والدتو ما بيف )العشر األخير  مف القرف الثالث اليجرؼ، ام
ـ(، حوؿ ىذه االختبل ا  انظر: الكاظمي، عبد النبي، تكممة الرجاؿ، تحقيق: دمحم صادؽ 896-912

؛ الجبللي دمحم حسيف،  يرس  562، ص 2ىػ(، ج 1425بحر العمـو )بيرو : مؤسسة االعممي، 
؛ السبحاني، جعفر، موسوعة 461ىػ(، ص  1422ـ: ببل، )ق 1التراث، تحقيق: دمحم جواد الجبللي، ط

؛ حسيف، دمحم كام ، مقدمة كتا  اليمة 492طبقا  الفقيا ، )بيرو : دار االضوا ، د. (، ص 
؛ الدشراوؼ،  رحا ، كيف صار 5)القاىر : دار الفكر العربي، د. (، ص  1لمقاضي النعماف، ط

ـ(، ص 1979 ، )الميدية: منشورا  الحيا  الثقا ية، القاضي النعماف  قيو الدولة الفاطمية بالمغر 
211. 

حوؿ عقيد  القاضي النعماف واختبلؼ العمما  والمؤرخيف  ييا انظر: الكرببلئي، نظر  جديد   ي  (3)
 567ـ(، ص 2117( لسنة 7عقيد  القاضي النعماف، مجمة دراسا   ي التاريخ واالثار، العدد )

 ومابعدىا.
، اال انيا   رقة مف  رؽ الشيعة قال  بأمامة إسماعي  ابف االماـ الصادؽ اإلسماعيمية: ىي (4)

انقسم  إل  ثبلث  رؽ رئيسة ىي الخالصة، والمباركية والقرمطية ولك   رقة مف ىذه الفرؽ ليا نظر  
خاصة  ي االمامة لمتفصي  عف ىذه الفرقة وأىميتيا. انظر: النوبختي، أبو دمحم الحسف بف موس ،  رؽ 

؛ القاضي النعماف، شرح االخبار 81-79(، صص 1969)النجف: المطبعة الحيدرية،  4يعة، طالش
، 3ـ(، ـ2116)بيرو : مؤسسة االعممي،  1 ي  ضائ  االئمة االطيار، تحقيق: دمحم الجبللي، ط

؛ الشيرستاني، أ بي الفتح دمحم بف عبد الكريـ، المم  والنح ، تحقيق: عبد األمير عمي 319، ص 14ج
 .231-229، صص 1ـ(، ج1993)بيرو : دار المعر ة،  3نا وعمي حسف  اعور، طمي
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المعز لديف هللا: ىو أبو تميـ معد بف إسماعي  المنصور باهلل رابع خمفا  الدولة الفاطمية ، تول  ( 5)
ـ(، بعدىا نق  الخبل ة الفاطمية 945ىػ/  341امر الخبل ة بعد و ا  والده المنصور  ي المغر  سنة )

ـ( وتول  ابنو 975ىػ/  365ـ(، واستمر بالخبل ة حت  و اتو سنة )945ىػ/  358ل  مصر سنة )إ
العزير. الداعي إدريس، إدريس عماد الديف القرشي، عيوف االخبار و نوف االثار، تحقيق: مصطف  

ومابعدىا؛ حسف ، إبراىيـ حسف وشرؼ، طو  9، ص 6ـ(، ج1975غال : )بيرو : دار األندلس، 
)القاىر : دار النيضة المصرية،  1المعز لديف هللا الفاطمي اماـ الشيعة اإلسماعيمية  ي مصر، طأحمد، 
 ومابعدىا. 11ـ(، ص 1962

ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر، لساف الميزاف، اعتنا : عبد الفتاح أبو غد  ( 6)
لة، عمر رضا، معجـ ؛ كحا286، ص 8ىػ(، ج 1421)الرياض: مكتبة المطبوعا  اإلسبلمية، 

 .34، ص 4ـ(، ج1993المؤلفيف ، )بيرو : مؤسسة الرسالة، 
دمحم بف أحمد بف عثماف، سير اعبلـ النببل ، تحقيق: شعي  االرنؤوط، )بيرو : مكتبة الرسالة، ( 7)

 .151، ص 16ـ(، ج1984
 : الشركة المتحد  صبلح الديف خمي  بف ايبؾ، الوا ي بالو يا ، اعتنا  أوتفريد  اينتر ، )بيرو ( 8)

 .154، ص 27ـ(، ج1997لمتوزيع، 
عبد هللا بف اسعد بف عمي، مرآ  الجناف وعبر  اليقظاف  يما يعتبر مف حوادث الزماف، )بيرو : دار ( 9)

 .285، ص 2ـ(، ج1997الكت  العممية، 
 .34، ص 4كحالة، معجـ المؤلفيف، ج( 11)
 لمتفصي  أكثر حوؿ مؤلفاتو، انظر: ( 11)

Ivanw,W, AGuide to Ism'aili liter ture, (London, 1932), P.37-38; Fyzee, A.A, 
Qadian-Nu'man the Fatimid Jursist and Author, J.R.A.S, 1934,P.1-5; 

 ومابعدىا. 122ومابعدىا؛ الكرببلئي، المشرع االسماعيمي، ص  339السامعي، الدولة الفاطمية، ص 
براىيـ شبوح ودمحم اليعبلوؼ، طالقاضي النعماف، المجالس  (12)  1والمسايرا ، تحقيق: الحبي  الفقي وا 

 )تونس: المطبعة الرسمية لمجميورية التونسية، د. (، ص .
؛ ابف حجر 155، ص 27؛ الصفدؼ، الوا ي ، ج151، ص 16الذىبي، سير اعبلـ النببل ، ج (13)

؛ الكرببلئي، المشرع، 285، ص 2ج ؛ اليا عي، مرآ  الجناف،286، ص 8العسقبلني، لساف الميزاف، ج
 .38ص 
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أبو الحسف البغدادؼ: لـ نعثر لو عم  ترجمة  ي كت  الرجاؿ وكت  التاريخ العاـ التي اىتم  ( 14)
بالتراث الفاطمي ولكف ربما يكوف ىو ذاتو أبو جعفر البغدادؼ أحمد بف دمحم بف ىاروف المتو ي سنة 

ـ( 934-919ىػ/  322-296ريد لمخميفة الفاطمي الميدؼ )ـ(، الذؼ تول  الكتابة والب951ىػ/  341)
ـ(، وتردد كثيرا  عم  952-945/ ھ 341-334ـ( والمنصور )945-934ىػ/  334-322ثـ القائـ )

األندلس وجالس أى  األد ، وقد كاف مف الدعا  الداعييف لممذى  االسماعيمي  ي بغداد ثـ  ر منيا 
اسة، وعند قياـ الدولة الفاطمية  ي المغر  دخ   ي خدمة حيث التحق بالميدؼ الفاطمي  ي سجممس

الخمفا  الفاطمييف وقد كاف عم  جان  كبير مف العمـ والفض  والمعر ة وكاف مف معاصرؼ القاضي 
النعماف ، اال اننا لـ نعثر عم  مؤلفا  تخمده حوؿ ترجمتو انظر: تامر، عارؼ، القائـ والمنصور 

ـ(، كباشي، غنية ياسر، المكونا  الثقا ية  ي الدولة 1982اؽ الجديد ، الفاطمياف، )بيرو : دار اال 
 .382ـ(، ص 2117الفاطمية ، أطروحة دكتوراه غير منشور  )جامعة بغداد: كمية التربية )ابف رشد(، 

النجوػ: وىي رسـ اختيارؼ قدره ثبلثة دراىـ تجب  مف المؤمنيف بالدعو  والحاضريف مجالسيا ( 15)
ؽ عم  الدعو . القمقشندؼ، أبو العباس أحمد بف= =عمي، صبح االعش   ي صناعة وذلؾ لبلنفا

؛ المقريزؼ، أحمد بف عمي بف 438، ص 11ـ(، ج1994االنشا  )القاىر : الييئة المصرية لمكتا ، 
عبد القادر، المواعع واالعتبار بذكر الخطط واالثار المعروؼ " بالخطط المقريزية، )القاىر : ببل، د. (، 

   ٹپ  پ     پپ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿٱ   ژ. وقد استند الفاطميوف  ي اخذىا عم  قولو تعال  226، ص 2ج
 .12سور  المجادلة ، آية ژ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٹ  ٹٹ
 .18القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 16)
 .18المصدر نفسو، ص  (17)
 . 19-18المصدر نفسو، صص ( 18)
 .19مصدر نفسو، ص ال( 19)
 .19المصدر نفسو، ص ( 21)
 .51المصدر نفسو، ص ( 21)
 .52المصدر نفسو، ص ( 22)
 المقدمة . 12-11المصدر نفسو، صص  (23)
سممية: وىي بمد  مف ناحية البرية مف اعماؿ حما  بينيا مسير  يوميف وىي مف اعماؿ حمص ( 24)

  الديف ابي عبد هللا، معجـ البمداف، )بيرو : دار واليعرؼ اى  الشاـ اال بيا. ياقو  الحموؼ، شيا
 .61، ص  5، ج3احيا  التراث، د. (، ـ
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 .58، ص 1مقدمة كتا  شرح االخبار، ج( 25)
مجدوع االسماعيمي، إسماعي  بف عبد الرسوؿ،  يرس  الكت  والرسائ  لمف ىي مف العمما  ( 26)

 ـ(، ص .1969ببل، واالئمة والحدود واال اض ، تحقيق: عمينقي، )طيراف: 
 .58، ص 1مقدمة كتا  شرح االخبار، ج( 27)
، 21)بيرو : دار االضوا ، د. (، ج 2الطيراني، اغابزرؾ، الذريعة إل  تصانيف الشيعة، ط( 28)

 .219ص 
 1413)بيرو : دار التعارؼ،  1االميف، محسف، اعياف الشيعة، تحقيق وتعميق: حسف االميف، ط( 29)
 .223، ص 11(، جھ
، ص 2(، جھ 1418، )بيرو : دار التعارؼ، 2االميف، حسف، مستدركا  اعياف الشيعة، ط( 31)

341. 
 .58، ص 1نقبل  عف: الجبللي، مقدمة كتا  شرح االخبار، ج( 31)
وتمفع تمبانة أيضا  بكسر التا  وسكوف البلـ والبا  الموحد  والف ونوف، اربعة قرػ بمصر ثمبانة:  (32)

مف كور  الشرقية، الثانية: تمبانو عدؼ مف ناحية المرتاحية، الثالثة: تمبانة عدؼ  األول : تمبانة زيرؼ 
أيضا  مف ناحية حوؽ رمسيس، والرابعة: تمبانة األبراج مف حوؼ رمسيس أيضا . ياقو  الحموؼ، 

)جبي ، مكتبة بيبميوف،  1المشترؾ وضعا  والمفترؽ صقعا ، تحقيق : وستنفمد، تقديـ: كراتشكو سكي، ط
 .111ـ(، ص 2119

 (.61سور  التوبة، اآلية )( 33)
األسس: مفردىا أساس، وىو القائـ باعماؿ الرسالة ومنو يتسمس  األئمة المستقروف  ي األدوار  (34)

 2الزمنية. غال ، مصطف  ، تاريخ الدعو  االسماعيمية منذ اقدـ العصور حت  عصرنا الحاضر، ط
 .51)بيرو : دار األندلس، د. (، ص

الحجج: مفردىا حجة، تعبير عربي يعني البرىاف او تقديـ البرىاف وقد استخدـ االسماعيميوف ىذا  (35)
التعبير بمعاني تقنية مختمفة. وجا  استخدامو  ي األص  لينسجـ مع استخدامو مف قب  الشيعة األوائ ، 

ذلؾ الشخص الذؼ مث  حيث كاف يعني البرىاف عم  حضور هللا وارادتوِّ، وبيذا المعن ،  أنو يشير ال  
دليبل  عم  األراد  االليية بيف الناس  ي أؼ زمف،  يذا المعن  أيضا  تـ تنظيـ تطبيق لتعبير  ي الشيعة 
األمامية التراث المشترؾ لمشيعة االسماعيمية واألثني عشرية مف اج  تسمية  ئة األنبيا  واألئمة وبشك  

(، وحا ع االسماعيميوف مف  تر  ما قب  الفاطمييف عم  ىذا االستخداـ خاص األئمة بعد النبي دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
األصمي لتعبير حجة، عمما  انيـ استخدموه أيضا  لبلشار  ال  الشخصية  ي تنظيـ دعواتيـ او ىرميتيـ= 
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السيما ذلؾ الشخص الذؼ مف خبللو يمكف التباع الميي الغائ  اف يتصموا بو كما احت   -=الدينية
لحجة مرتبة ر يعة  ي ىرمية الدعو  عند االسماعيمييف الفاطمييف؛  كاف ثمة اثنا عشر حجة مف مث  ا

ىؤال  وك  واحد مكمف بمنطقة لمدعو  منفصمة عف األخريا  وتسم  الجزير ، اما  ي الدعو  
أو " الشيخ "  ي االسماعيمية النزارية  كاف التعبير يشير عموما  ال  الممث  الرئيسي لئلماـ الذؼ البيتر 

)لندف:  1بعض االحياف. د ترؼ،  رىاد، معجـ التاريخ االسماعيمي، ترجمة : سيف الديف القصير، ط
 .125-124ـ(، صص 2116مركز الدراسا  اإلسماعيمية، 

العيد: ىو القسـ السرؼ لبلنخراط  ي الدعو  الفاطمية،  يذكر النيسابورؼ )مف اعبلـ القرف ( 36)
نبغي عم  الداعية أوال  اف يكسر ايماف المتدر  السابق ويكسر عنده اعتقاده  بل يبق  الخامس اليجرؼ( ي

لديو حجة بقولو " حالما  يكوف قد كسر ايمانو السابق ويود اف يمنحو العيد، تقوؿ السنو، اف يحص  ذلؾ 
قييف وينبغي عمييا بعد اف يكوف المتمرف، قد صاـ لمد  ثبلثة اياـ، إذ ينبغي عميو ىو والداعية اف يكونا ن

اف يصميا ركعتيف التماـ تطييرىما، بعد ذلؾ يبدأ عمييما بالبسممة والحمد لو ، يعظـ هللا ورسولو 
واوصيائو واألئمة )عمييـ السبلـ( ومبايعة اماـ زمنو، ويحثو الداعية عم  االيماف باهلل ومبلئكتو واألئمة 

( أؼ عمي بف ابي طال  )عميو السبلـ(، أو اماـ شيعي إل  األطيار ووصيو او ممث  الرسوؿ دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
بموغ الحاضر كما يدعوه ال  ني  العمـ الظاىر والباطف، ومساند  االماـ وعدـ خيانتو وعدـ  ضح اسرار 
الديف ال  االشخاص غير المناسبيف أو الذيف لـ يأخذوا بعد العيد ويج  عميو اف يصادؽ اصدقا  

ف عدو اعدائو، وينقض الحمف مع اعدائو ويكوف صادقا  مع هللا ور اقو، ومت  ما نقض قسمو االماـ ويكو 
اصبح  ي عداد الممحديف والخونو، بعد ذلؾ يجع  الداعية المتمرف يقسـ العيد إلماـ زمانو ولو وحده 

شر:  يرنيا دوف اف يدعو الداعية لنفسو بحرؼ. احمد بف إبراىيـ ، الرسالة الموجز   ي اد  الدعا ، ن
ومابعدىا؛ كميـ، مذكرا  رسالة،  51ـ(، ص 2115)لندف: دار الساقي،  1كميـ، ترجمة: شارشيواف، ط

 .187ص 
 .32-31القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، صص ( 37)
الطوسي، أبو جعفر دمحم بف الحسف ، النياية  ي مجرد الفقو والفتاوؼ ، ) بيرو : دار الكتا  ( 38)

؛ السرخسي، أبو بكر دمحم بف أحمد المبسوط، )بيرو : دار المعر ة، 184(، ص ـ1971العربي، 
؛ ابف قدامة، أبو دمحم عبد هللا بف أحمد بف دمحم، المغني، )بيرو : دار الكتا  8، ص 3(، جھ 1416
 .527، ص 2(، جھ 1345العربي، 

ليداية لشرح بداية ؛ المرغياني، أبو الحسف عمي بف ابي بطر، ا184الطوسي، النياية، ص ( 39)
 .112، ص 1المبتدؼ، )القاىر : مطبعة البابي الحمبي، د.   (، ج



                                                                      

 047 (0202 والعشرون/ حزيران )الثامنالعدد  مجمة دراسات تاريخية

 المنهج التأويمي عند القاضي النعمان 

؛ المالكي، أبو دمحم عبد الوىا  بف عمي، المدونة عم  مذى  عالـ 184الطوسي، النياية، ص ( 41)
 .268، ص 1ـ(، ج1998المدينة، تحقيق: دمحم حسف الشا عي، )بيرو : دار الكت  العممية، 

؛ ابف األثير ، دمحم بف ابي السعادا  المبارؾ، النياية  ي غري  184، النياية، ص الطوسي( 41)
، ص 2ـ(، ج2111الحديث، تصحيح دمحم أبو الفض  عاشور، )بيرو : دار احيا  التراث العربي، 

343. 
ـ(، 1973الشا عي: دمحم بف إدريس، األمـ، تحقيق: دمحم زىرؼ النجار، ) بيرو : دار المعر ة، ( 42)
 .184؛ الطوسي، النياية، 71، 2ـ
؛ ابف تيمية، عبد السبلـ بف عبد هللا ، المحرر  ي الفقو، )القاىر : 184الطوسي، النياية، ص  (43)

 .223، ص 1ـ(، ج1951مطبعة الفقو الدمحمية، 
 .184الطوسي، النياية، ص ( 44)
 .271، ص 1؛ المالكي، المعونة، مج184المصدر نفسو، ص ( 45)
 .271، ص 1؛ المالكي، المعونة، مج184سي، النياية، ص الطو ( 46)
 .21-21ينظر: مفاتيح النعمة، صص  (47)
 .18-17المصدر نفسو، صص  (48)
 .17المصدر نفسو، ص ( 49)
 .51المصدر نفسو، ص ( 51)
 .258السامعي، الدولة الفاطمية، ص ( 51)
، لساف العر  (52) )بيرو : دار صادر،  1، طابف منظور، أبو الفض  جماؿ الديف بف مكـر

 .33، ص 11ـ(، ـ1956
الزيف، سميح عاطف، مجمع البياف الحديث تفسير مفردا  القرآف الكريـ، )بيرو : دار الكت  ( 53)

 .97ـ(، ص 1984المبناني، 
 (.7سور  آؿ عمراف، اآلية )( 54)
نسخة خطية مصور   ي  القاضي النعماف، أبو حنيفة النعماف بف دمحم القيرواني: كتا  التوحيد،( 55)

 . 43مكتبة الباحث، ورقة 
ـ(، 1984الخطي ، دمحم أحمد، الحركا  الباطنية  ي العالـ اإلسبلمي )األردف: مكتبة األقص ،  (56)

 .31ص 
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ـ( ، اف التفسير اعـ مف التأوي  وأكثر 1118ىػ/  512التفسير: يذى  الراغ  االصفياني )  ( 57)
تيا، واكثر استعماؿ التأوي   ي المعاني والجم ، وأكثر ما يستعم   ي الكت  استعماال   ي األلفاظ ومفردا

االليية. والتفسير يستعم   ييا و ي غيرىا،  التفسير اما اف يستعم   ي غري  االلفاظ أو  ي تبييف 
سور    َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٹٱٹٱُّٱالمراد وشرحو كقولو تعال  

 حت ٹٱٹٱُّٱة اليمكف تصوره اال بمعر تيا نحو قولو تعال  واما  ي كبلـ مضمف بقص،43البقر ، آية 

 َّ جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت
. نقبل  عف: السيوطي، جبلؿ الديف بف عبد الرحمف بف ابي بكر، االتقاف  ي عمـو 121سور  التوبة، آية 

 .167، ص 4ـ(، ج1426، )الرياض: ببل، 1القرآف، تحقيق: مركز الممؾ  يد، ط
 .261السامعي، الدولة الفاطمية، ص ( 58)
 .33سور  الفرقاف، اآلية ( 59)
 .261السامعي، الدولة الفاطمية، ص ( 61)
العق : تعد اإلسماعيمية اف العق  ىو المبدع األوؿ، وانو أوؿ الموجودا ، غير انيـ اختمفوا مع  (61)

طونية، وتبعيا اخواف الصفا بقوليـ : غيرىـ،  ي كيفية وجوده اىو عف طريق " الفيض " كما قال  األ بل
) بيرو :  1" العق  أوؿ موجود  اض مف وجود البارؼ " مؤلف مجيوؿ، اخواف الصفا وخبلؿ الو ا، ط

. أـ عف طريق االبداع كما صرح بيا الداعي المؤيد مستندا   ي 4، ص 3(، جھ 1473دار صادر،= =
ولو: "  العق  وجد عف هللا تعال  ابداعا " ، أبو ـ( بق1121/ ھ 411ذلؾ إل  قوؿ استاذه الكرماني )  

ـ(، 1975نصر ىبة هللا الشيرازؼ، المجالس المؤيدية، تحقيق: مصطف  غال ، )بيرو : دار األندلس، 
 .119ـ( ف ص 1952)القاىر : دار الفكر،  1؛ أحمد حميد الديف، راحة العق ، ط113، ص 1ج

العق  الكمي يمكف اف يح   ي اشخاص األنبيا ، اما العق  الكمي،  يذى  االسماعيميوف اف  
عق   والرس  الذيف يسموىـ " النطقا  "  الناطق عندىـ العق  الكمي ويروف اف ادـ عق  عمي ودمحم 

اما النفس الكمية  انيا مح   ي اشخاص االئمة واف ىاتيف الصفتيف النطق واالمامة اجتمع   عمي 
اني، أبو يعقو  اسحاؽ، تحفة المستجيبيف، تحقيق: عارؼ تامر،  ي ائمتيـ لممقارنة . انظر: السجست

؛ الداعي جعفر، منصور الديف جعفر بف  رج بف 17ـ(، ص 1983)بيرو : دار اال اؽ ،  1ط
-227ـ(، صص 1984)بيرو : دار األندلس،  1حوش ، اسرار النطقا ، تحقيق: مصطف  غال ، ط

228. 
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ـ(، ص 1996)بيرو : مركز دراسا  الوحد  العربية،  3طالجابرؼ، دمحم عابد، بنية العق ، ( 62)
291. 

 .259السامعي، الدولة الفاطمية، ص ( 63)
القاضي النعماف، الرسالة المذىبية، نشر ضمف كتا  ضمف خمس رسائ  اسماعيمية، تحقيق: ( 64)

 .75ـ(، ص 1956)سميمة: دار االنصاؼ،  1عارؼ تامر، ط
 (.6سور  يوسف ، اآلية )( 65)
 .21سور  يوسف ، اآلية ( 66)
 .78سور  الكيف، اآلية  (67)
ـ(، ص 1961)بيرو : دار الثقا ة،  1القاضي النعماف، أساس التأوي ، تحقيق: عارؼ تامر، ط( 68)

31. 
الظاىر والباطف: ىي مف العمـو التي خص بيا االسماعيميوف ائمتيـ وسموا الج  بالباطنية، وقد ( 69)

؛ الزركشي، بدر الديف، 167، ص 4ممقارنة انظر: السيوطي، االتقاف، جاختمف العمما   ي ذلؾ ل
، ص 2)القاىر : دار الناشر، د. (، ج 1البرىاف  ي عمـو القرآف تحقيق، دمحم أبو الفض  إبراىيـ، ط

 .21، ص 1ـ(، ج2111)القاىر : مكتبة وىبة،  1؛ الذىبي، دمحم حسيف، التفسير والمفسروف، ط149
)جنيف: دار الساقي،  1حاتـ، اعبلـ النبو  والرد عم  الممحد أبو بكر الرازؼ ، طالرازؼ، أبو (71)

 .281ـ(، ص 2113
 مقدمة المحقق. 6القاضي النعماف، أساس التأوي ، ص ( 71)
 ومابعدىا. 51المصدر نفسو، ص ( 72)
 .55المصدر نفسو، ص ( 73)
 (..1سور  اإلنساف، اآلية )( 74)
لعمـو التي يستسقوىا مف الحدود الروحانية وائمتيـ، ويقصد بالحدود العمـ الروحاني: ىو ا( 75)

 الروحانية الذيف ىـ:
السابق والتالي والحد والفتح والخياؿ الذيف اختصوا بالتأييد وذىبوا إل  اف جميع األنبيا  لـ  

 مك لك ُّٱٱٱيتص  بيـ الوحي اال بواسطة ىؤال  الحدود الروحانية غير متشخصة استنادا  إل  قولو تعال 
 مي خي حيجي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل
القسـ األوؿ مف ىذه اآلية ىو رتبو الحد الذؼ ىو كبلـ هللا  بأف 51سور  الشورػ آية  َّ  مئ هي

وحيا  وكممة ورا  حجا  ىي رتبة الفتح وكممة يرس  رسوال  ىي رتبة الخياؿ وقالوا اف السابق ا ض  ىذا 
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 بمغو ىذا إل  الناطق الحي الذؼ يمث   ي  مغو إل = =الخياؿ يعني جبرائي  بدوره إل  الفتح الذؼ اب
دوره السابق عما يمث  الحجة أؼ األساس دور التالي ويمث  الداعي الحد. والمأذوف الفتح والمكاسر 

       ، 1الخياؿ  ي كبل الدوريف. الحامدؼ، إبراىيـ بف الحسف ، كنز الولد، تحقيق مصطف  غال ، ط
 .2ىامش  76(، ص 1971دار النشر اسبلمي، ) قيسباف: 

 .58القاضي النعماف، أساس التأوي ، ص ( 76)
 .81،  ص1ـ(، ج2116القاضي النعماف، تأوي  الدعائـ، )بيرو : مؤسسة االعممي، ( 77)
المستجي : ىـ الذيف يقضوف دور التدري ، ويدخموف بمدارس خاصة  ي سف مبكر، ويتمقوف  (78)

كبار المقدميف ويشرؼ االماـ بنفسو، أو مف ينو  عنو، عم  تدريسيـ وتعميميـ، التعميـ عم  ايدؼ 
لمتفصي  حوؿ تعام  الداعية مع المستجي  انظر: السجستاني، الينابيع، تحقيق: مصطف  غال  ، 

المقدمة ؛ الداعي جعفر، العالـ والغبلـ، نشر ضمف  23ـ(، ص 1965بيرو : منشورا  االعممي، )
؛ 17ـ(، ص 1987)بيرو : مؤسسة الجامعة،  2حقانية، تحقيق: مصطف  غال ، ط كتا  اربع كت 

 .186النيسابورؼ، الرسالة الموجز ، ص 
المجالس: جمع مجمس والمجمس  ي األص  مكاف الجموس، وقد كان  وظيفة الداعي تقتضي اف ( 79)

ييـ  ي المناسبا  واالعياد يجمس إل  اتباع الدعو ،  ي وق  معمـو مف االسبوع باالضا ة إل  جموسو ال
الخاصة بيـ  يعضيـ ويبصرىـ بمذىبيـ،  سمي الدرس مجمس بأسـ المكاف الذؼ القي  يو. الداعي 
المؤيد، المجالس المؤيدية، تمخيص، حاتـ بف إبراىيـ الحامدؼ، تحقيق: دمحم عبد القادر عبد الناصر، 

 المقدمة. 12ـ(، ص 1975)القاىر : دار الثقا ة، 
 .81، ص 1جقاضي النعماني، تأوي  الدعائـ، ال( 81)
 (.6سور  الزمر ، اآلية )( 81)
الستر والكتماف: ويقصد بيا الدعو  السرية  ي تاريخ الدعو  اإلسماعيمية حيث اليمكف تحديد تاريخ ( 82)

مناس  لبد  ىذا الدور وذلؾ لكتماف األئمة سرىا خو ا  مف السمطا  العباسية التي كان  تبلحقيـ. 
ـ(، قواعد العقائد، تحقيق: عمي الرباني، 1273/ ھ 672متفصي  انظر: الطوسي، نصير الديف )  ل

(؛ البحراني، السيد ىاشـ سميماف الحسيني، بيجة الناظر  ي اثبا  ھ 1416)طيراف: مطبعة أمير، 
 .81-75ـ(، صص 1998الوصاية واالمامة لبلئمة االثنا عشر، تحقيق: عبد الرحيـ مبارؾ، )طيراف: 

 .81، ص1القاضي النعماف، تأوي  الدعائـ،ج( 83)
 لمتفصي  اكثر حوؿ العقيد  اإلسماعيمية انظر:( 84)

Ivanw, the Creed of the Fatimide, (Bombay: 1932). 
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داعي الدعا : ىي مرتبة تمي مرتبة قاضي القضا ، وكثير ما كان  الوظيفتاف تستنداف لرج  ( 85)
 ي نشر التعاليـ الفاطمية، اثنا عشر نقيبا ، ولو نوا  ينوبوف عنو  ي الببلد  واحد، ويساعد داعي الدعا 

وبذلؾ يعد الصمة بيف الخميفة وبيف اتباعو، ومف أىـ اعمالو ىو رياسة الدعو  اإلسماعيمية واخذ العيد 
 عم  المريديف اما مباشر  أو بواسطة نوابو  ي مصر و ي غيرىا مف الببلد التي ساد  ييا المذى 
االسماعيمي واالشراؼ عم  محاضرا  المجالس وتنقيحيا وعرضيا عم  الخميفة ألقرارىا وتزييميا مف 
خصائص داعي الدعا  أيضا  جمع النجوػ وتدويف اسـ مف يد ع أكثر مف الماؿ المقرر. ولخطور  ىذا 

لمرتض  بف عبد المنص  اسند اليو رئاسة بي  الحكمة ودار العمـ الممحق بيا. ابف الطوير أبي دمحم ا
، )شتوتغار : جمعية= 1السبلـ القيسراني، نزىة المقمتيف  ي اخبار الدولتيف ، تحقيق: أيـ  ؤاد السيد، ط

ومابعدىا؛ حسف، حسف إبراىيـ ، تاريخ الدولة الفاطمية  ي  111ـ(، ص 1992=المستشرقيف األلمانية، 
 .345(، ص 1958يضة المصرية، )القاىر : مكتبة الن 1المغر  ومصر وسوريا وببلد العر ، ط

 .17القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 86)
 .21المصدر نفسو، ص ( 87)
الحدود: تقسـ الحدود إل  قسميف حدود األرضية )الجسمانية( والحدود العموية )الروحانية( ، ( 88)

وحانية ىي السابق،  الحدود الجسمانية ىي: النبي، الوحي، االماـ، الحجة، الداعي، اما الحدود الر 
التالي، الجد، الفتح، الخياؿ. وقد اختمف عمما  اإلسماعيمية اختبل ا  كبيرا   ي تحديد ىذه الحدود، 
ٱ القاضي النعماف ينفرد بذكره ثبلث اعداد مختمفة، حيث عنده تار  الحدود تسعة طبقا  لقولو تعال 

سور  النم ، آية  َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ٹٱٹٱُّٱ
واحيانا  عنده ثمانية ، وتار  أخرػ خمسة كاالتي العموية: العق ، والروح، واسرا ي ، وميكائي ، ( 48)

وجبرائي  والسفمية: الناطق، األساس، والحجة، والبلحق والداعي، والماذوف. القاضي النعماف، أساس 
 .181.  ي حيف اف الكرماني قاؿ بأنيا ثمانية، راحة العق ، ص 351التأوي ، ص 

 .21القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 89)
 (.4-3-2-1سور  المي  اآليا  )( 91)
 .22القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص  (91)
 (.7-6-5سور  المي  اآليا  )( 92)
األرواح: اختمف العمما   ي ذلؾ  بعضيـ قالوا اف األرواح ثبلثة ىي الحركة وىي لسائر البرية ( 93)

 ٱُّٱٱي مما يد  عم  وجية األرض وروح الحيا  = =التي احياىا هللا بقولو تعال مف ك  متحرؾ، ونام

 جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
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. وروح اليقيف وىي صفة أرواح األنبيا  والصديقيف 122سور  االنعاـ، آية   َّ هب مب خب حب
ي روح دنيائية، ىوائية، ممكوتية، والشيدا  وبعضيـ قاؿ انيا يتصرؼ عم  خمسة وجود  ي مقاماتيا وى

الذاتية غير اف مفكرؼ اإلسماعيمية كالسجستاني وغيره قالوا بانيا واحد  وليس أرواح متعدد ، كتا  
( وما بعدىا. لممقارنة انظر: الشيخ 1تأليف األرواح، نسخة خطية مصور   ي مكتبة الباحث، ورقة )

)بيرو :  2ي ديف االمامية، تحقيق عصاـ عبد السيد، طالصدوؽ، دمحم بف عمي بف بابوية، االعتقادا   
ـ(؛ ابف قيـ الجوزية، أبو عبد هللا دمحم بف ابي بكر، كتا  األرواح ، تحقيق: دمحم 1993دار المفيد، 

 ومابعدىا.  1)جد : دار عالـ الفوائد، د. (، ص  1اجم  ايو  اإلصبلحي وكماؿ بف دمحم قاممي، ط

 .22يح النعمة، ص القاضي النعماف، مفات( 94)
 (.7سور  المي ، اآلية )( 95)
 .24القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 96)
 (.11، 9، 8سور  المي ، اآليا  )( 97)
 .24القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 98)
 (.11، 9، 8سور  البمد، اآلية )( 99)
اح والبياف ولكنيـ اختمفوا حوؿ أقساـ المأذوف: تناوؿ  بلسفة األسماعيمية ىذه الدرجة األيض( 111)

ـ( يصنفيـ ثبلثة اقساـ وىـ ماذوف مطمق ومأذوف محدود 972ىػ/  361المؤذنيف اما  السجستاني )  
ـ(  يقسميا إل  قسميف، ماذوف 1188ىػ/  418، اما الكرماني )19ومأذوف تحفة المستجيبيف، ص 

يـ قسماف وانيـ غير المكاسريف  يذى  . والراجح ان256مطمق وماذوف محدود. راحة العق ، س 
ـ( بقولو: اف اآلحاد واال راد اذا استجا  الواحد منيـ صار مؤمنا  ثـ 1161ىػ/  557الحامدؼ )  

صعد  صار مكاسرا  ثـ صعد  صار ماذونا  ثـ صعد  صار داعيا  )حاتـ بف إبراىيـ، زىر بدر الحقائق، 
. اما الداعي ابف الوليد 169ـ(، ص 1958تونسية ، جمع وتحقيق: عادؿ العو ، )دمشق: الجامعة ال

ـ(  يمحق رتبة الماذوف برتبة المكاسر بقولو : اف المؤمف لحق برتبة الماكسر 1215ىػ/  612)
والمكاسر عم  ا ق الماذوف المطمق )عمي، رسالة األيضاح والتبييف  ي كيفية تسمس  والدتو الجسـ 

ومابعدىا وىناؾ مؤلف مجيوؿ  154ـ(، ص 2119التراث،  والديف، تحقيق، شتورطماف )دمشق: خزانة
يقوؿ " ىناؾ ثبلث خطوط ىي تدؿ عم  رتبة المأذونيف والمؤمنيف والمكساريف والمأذونيف المطمقيف 

. ومف ىذا 154ـ( ، ص 2119)رسالة االسـ االعظـ، تحقيق: شتورطماف، )دمشق، خزاف التراث ، 
ألشخاص المستجيبيف الذيف ليـ رغبة  ي التزود بالتأويبل  يتبيف اف ميمة المأذوف ىو العم  مع ا
 الباطنية بأشراؼ االماـ أو ما ينو  عنو.

 .24القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 111)
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 .11سور  البمد، اآلية  (112)
 (.13-12سور  البمد، اآليتيف )( 113)
 .24القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 114)
 (.33ور، جز  مف اآلية )صور  الن( 115)
 .24القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 116)
 .25المصدر نفسو، ص ( 117)
 (.12سور  الممتحنة، جز  مف اآلية )( 118)
 .25القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 119)
 .26، ص المصدر نفسو( 111)
 .26المصدر نفسو، ص ( 111)
 .3سور  المائد ، اآلية ( 112)
 .113سور  التوبة، اآلية ( 113)
 .27القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 114)
 .12سور  المجادلة، اآلية ( 115)
 .27القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص (116)
 .28المصدر نفسو، ص ( 117)
 .26سور  دمحم، اآلية ( 118)
 (.38سور  دمحم، جز  مف اآلية )( 119)
 (.11ية )سور  المنا قيف، اآل( 121)
 (.254سور  البقر  ، اآلية )( 121)
 (.267سور  البقر  ، اآلية )( 122)
 .31القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 123)
 .11-9سور  الشمس، اآلية ( 124)
 .31-31القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، صص ( 125)
 .148، ص 1القاضي النعماف، تأوي  الدعائـ، ج( 126)
 .149، ص 1نفسو، جالمصدر ( 127)
 .35-34القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، صص ( 128)
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 .35المصدر نفسو، ص ( 129)
 .36-35المصدر نفسو، صص ( 131)
 .36المصدر نفسو، ص ( 131)
 .36المصدر نفسو، ص ( 132)
 .116-115، صص 2القاضي النعماف، تأوي  الدعائـ، ج( 133)
 .43-42المصدر نفسو، صص ( 134)
: يعد موضوع بدأ شير رمضاف ونيايتو مف اىـ موضوعا  الخبلؼ بيف عقائد ( 135) الصـو

الفاطمييف ومخالفييـ  ي العقيد  كما كاف مف اقوػ االسبا  إل  نيضة عممية= = ي مصر الفاطمية 
السيما  ي الرياضيا  والفمؾ والذؼ بسببو عرؼ الفاطميوف بالشغف بدراسة النجـو وحركاتيا واقامة 

المقدمة.  قد ردوا عم  مف يقوؿ اف  21وعم  الزيجا . الداعي المؤيد، السير  المؤيدية، ص  المراصد
" صوموا لرؤيتو  شير رمضاف يتـ تار  وينقص تار  أخرػ مستنديف  ي ذلؾ إل  قوؿ الرسوؿ الكريـ 

ذكرىا ونقيـ  أف غـ عميكـ  اكمموا ثبلثيف "  يقوؿ الداعي المؤيد " ىذا قوؿ  اسد مف عد  وجوه نحف ن
. كذلؾ 59االدلة عم  كوف شير رمضاف كامبل  ابدا  البعشريف النقص بحاؿ مف األحواؿ. السير ، ص 

تناوؿ الكرماني ىذا الموضوع بقولو: " قد كثر  اقاويميـ طعنا  منيـ عم  الجماعة وتكبيرا  ليـ  ي دخوؿ 
شيعة امير المؤمنيف قب  الوئؾ الصـو قب  العامة وسأل  اف اشرح لؾ امر الصـو  ي دخوؿ جماعة 

وخصوصا  سنة اربعمائة التي اوص  االوامر الوارد  مف الحضر  الطاىر  الدخوؿ  يو بيوميف قب  رؤية 
. ومف ىذا يتضح اف الكرماني يذى  كمو 61اليبلؿ عينا " الرسالة البلزمة  ي صـو شير رمضاف، ص 
ف الفاطمييف يصوموا بصياـ االماـ ويفطروا  ي اثبا  اف الروية يج  اف تكوف عممية، والراجح ا

لمتفصي  أكثر انظر: القاضي النعماف، االخبار  ي الفقو ، نسخة خطية مصور   ي مكتبة  .با طاره
ومابعدىا، القاضي النعماف، المنتخية  ي الفقو، نسخة خطية مصور   192الباحث، القسـ األوؿ، ورقة 

تصر االثار، القسـ األوؿ، نسخة خطية  ي مكتبة الباحث ومابعدىا؛ مخ 69 ي مكتبة الباحث ورقة 
 ومابعدىا. 61ورقة 

 .116، ص 2المصدر نفسو، ج( 136)
 .45القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 137)
 .45المصدر نفسو، ص ( 138)
 .45المصدر نفسو، ص ( 139)
 .8-7سور  الزلزلة، اآلية ( 141)
 .132سور  االنعاـ، اآلية ( 141)
 .97سور  آؿ عمراف ، اآلية ( 142)
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النفس: ويذى  اغم  عمما  اإلسماعيمية اف النفس نفساف األول  ىي النفس الناطقة أو النفس ( 143)
العاقمة، والثانية النفس الحسية مف حيث احساس اإلنساف، وطمبو الغذا  والمبلذ وىو  ع  الحيواف. 

سجستاني  جعميا ثبلثة اقساـ ىي: النفس النامية . اما أبو يعقو  ال118الكرماني، راحة العق ، ص 
)بيرو : المطبعة  1والنفس الحسية، والنفس الناطقة. كتا  اثبا  النبؤا ، تحقيق: عارؼ تامر، ط

. 29. وقاؿ بيذا الرأؼ الداعي الحامدؼ، كنز الولد، ص 128-127ـ(، صص 1966الكاثوليكية، 
بف الحسف بف ابي الحا ع، رسالة النفس )مخطوط(، لمتفصي  أكثر انظر: الداعي الخطا ، الخطا  

 وما بعدىا. 2نسخة خطية مصور   ي مكتبة الباحث، ورقة 
 .48القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 144)
 .49المصدر نفسو، ص ( 145)
 .49المصدر نفسو، ص ( 146)
 .49المصدر نفسو ، ص ( 147)
 .51المصدر نفسو ، ص ( 148)
 .51سو ، ص المصدر نف( 149)
 .51المصدر نفسو ، ص ( 151)
 .14-13سور  عبس، اآليتيف ( 151)
 (.7سور  عبس، اآلية )( 152)
 .31القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، ص ( 153)
 .32المصدر نفسو، ص ( 154)
 .33-32المصدر نفسو، صص ( 155)
 .34المصدر نفسو، ص ( 156)
اف ىناؾ تسعة مراح   ي الدعو  يدخميا المنظـ ليا، ـ(، ب1441/ ھ 845يذكر المقريزؼ )  ( 157)

اذ يتمق  الداخ   ي ىذه المراح  مختمف العمـو والمعارؼ واالحكاـ، بصور  تدريجية، وبعد اجتيازىا مف 
قب  المستجي ، يقب   ي الدعو ، ويص  إل  اعم  المرات . المقريزؼ، اتعاظ الحنفا باخبار األئمة 

)القاىر : المجمس االعم  لمشؤوف االسبلمية،  2، جماؿ الديف الشياؿ، طالفاطمييف الخمفا، تحقيق
 ومابعدىا. 226، ص 1ـ(، ج1996

 .36-35القاضي النعماف، مفاتيح النعمة، صص ( 158)
 .36المصدر نفسو، ص ( 159)
 .51المصدر نفسو، ص ( 161)



                                                                     

 056 (0202)الثامن والعشرون/ حزيرانمجمة دراسات تاريخية  

 . م. د. حيدر دمحم عبد هللا الكربالئيا

 ر والمراجع قائمة المصاد
 القرآن الكريم

 أواًل: المصادر األولية:
 لمخطوطات :ا-1

 م(1138هـ/  530الداعي الخطاب، الخطاب بن الحسن بن ابي الحافظ )ت 
 رسالة النفس، نسخة خطية مصور   ي مكتبة الباحث. -1

 م(972هـ/  361السجستاني، أبو يعقوب اسحاق )ت 
 كتا  تأليف األرواح، نسخة خطية مصور   ي مكتبة الباحث. -2
 م(970هـ /  363 بن أحمد )ت القاضي النعمان، أبو حنيفة النعمان بن دمحم 
 االخبار  ي الفقو ، نسخة خطية مصور   ي مكتبة الباحث. -3
 نسخة خطية مصور   ي مكتبة الباحث.التوحيد،  -4
 مختصر االثار، " القسـ األوؿ" ، نسخة خطية مصور   ي مكتبة الباحث. -5
 المنتخبة  ي الفقو، نسخة خطية مصور   ي مكتبة الباحث. -6

 المطبوعة:ثانيًا: المصادر 
 م(1030هـ /  626ابن األثير ، دمحم بن ابي السعادات المبارك بن دمحم)ت

النياية  ي غري  الحديث، تصحيح: دمحم أبو الفض  عاشور، )بيرو : دار احيا  التراث،  -7
 ـ(.2111

 م(1054هـ /  650ابن تيمية، عبد السالم بن عبد هللا )ت 
 ـ(.1951الدمحمية، المحرر  ي الفقو، )القاىر : مطبعة الفقو  -8

 م(1161هـ /  557الحامدي، إبراهيم بن الحسن ) ت 
 ـ(.1971) قيسباف ، دار النشر اإلسبلمي،  1كنز الولد، تحقيق: مصطف  غال ، ط -9

 م(1179هـ /  596الحامدي، حاتم بن إبراهيم )ت 
 ـ(.1958زىر بدر الحقائق، جمع وتحقيق: عادؿ العوا ، )دمشق: الجامعة التونسية ،  -11

 م(1448هـ /  850ابن حجر العسقالني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن عمي )ت 
 1421لساف الميزاف، اعتنا ، عبد الفتاح أبو غده، ) الرياض: مكتبة المطبوعا  اإلسبلمية،  -11

 (.هـ
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 م(1448م(1467هـ /  870الداعي إدريس، إدريس عماد الدين القرشي )ت 
 ـ(.1975مصطف  غال  )بيرو : دار األندلس،  عيوف االخبار و نوف االثار، تحقيق: -12

 م(.992هـ /  382الداعي جعفر، منصور اليمن جعفر بن فرج بن حوشب )ت: 
 ـ(.1984) بيرو : دار األندلس،  1أسرار النطقا ، تحقيق: مصطف  غال  ، ط -13
)بيرو :  2العالـ والغبلـ، نشر ضمف كتا  اربع كت  حقانية ، تحقيق: مصطف  غال ، ط -14

 ـ(.1987سة الجامعية، المؤس
 م(1278هـ /  472الداعي المؤيد، أبو نصر هبة هللا بن ابي عمران )ت 

 ـ(.1949)القاىر : دار الكتا  المصرؼ،  1السير  المؤيدية، تحقيق: دمحم كام  حسيف، ط -15
) بيرو : دار األندلس،  1المجالس المؤيدية )المائة األول (، تحقيق: مصطف  غال ، ط -16

 ـ(.19175
الس المؤيدية، تمخيص: حاتـ بف إبراىيـ الحامدؼ، تحقيق: دمحم عبد القادر عبد الناصر، ) المج -17

 ـ(.1975القاىر : دار الثقا ة، 
 م(1358هـ /  748الذهبي، شمس الدين دمحم بن أحمد بن عثمان )ت 

 سير اعبلـ النببل ، تحقيق: شعي  االرنؤوط ودمحم موس  العرقسوسي، )بيرو : مكتبة الرسالة، -18
 ـ(.1984

 م(930هـ /  300الرازي، ابن َأبي حاتم الورستاني )ت 
 ـ(.2113)جنيف، دار الساقي،  1اعبلـ النبو   ي الرد عم  الممحد أبو بكر الرازؼ، ط -19

 م(1344هـ/  745الزركشي، بدر الدين ابو عبد هللا دمحم بن عبد هللا ) ت  
 )القاىر : دار النشر، د. (. 1ىيـ، طالبرىاف  ي عمـو القرآف، تحقيق: دمحم أبو الفض  إبرا  -21

 م(970هـ/  361السجستاني، َأبي يعقوب اسحاق )ت 
 ـ(.1961)بيرو : المطبعة الكاثوليكية،  1أثبا  النبو ا ، تحقيق: عارؼ تامر، ط -21
 ـ(.1965الينابيع، تحقيق: مصطف  غال ، )بيرو : المكت  التجارؼ،  -22

 م(1292هـ/  483السرخسي، أبو بكر دمحم بن أحمد )ت 
 ـ(.1416المبسوط )بيرو : دار المعر ة،  -23

 م(1525هـ/  911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر )ت 
 ـ(.1426، )الرياض: ببل، 1االتقاف  ي عمـو القرآف، تحقيق: مركز الممؾ  يد، ط -24

 م(819هـ /  024الشافعي، دمحم بن إدريس )ت 
 ـ(.2111 : دار المعر ة، األمـ، تحقيق: دمحم زىرؼ النجار، ) بيرو  -25
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 م(991هـ/  381الشيخ الصدوق: دمحم بن عمي بن بابويه القمي )ت 
 ـ(.1993)بيرو : دار المفيد،  2االعتقادا   ي ديف االمامية، تحقيق: عصاـ عبد السيد، ط -26

 م(1267هـ/  462الشيخ الطوسي، أبو جعفر دمحم بن الحسن )ت 
 ـ(.1971و : دار الكتا  العربي، النياية  ي مجرد الفقو والفتاوػ، )بير  -27

 م(1153هـ /  548الشهرستاني، أبو الفتح دمحم بن عبد الكريم )
 ـ(.1992المم  والنح ، تحقيق: امير عمي مينا وعمي حسف  اعور، )بيرو : دار المعر ة،  -28

 م(1360هـ/  764الصفدي، صالح الدين خميل بن ايبك )ت 
 ـ(.1997تر  ، )بيرو : الشركة المتحد ، الوا ي بالو يا ، اعتنا : اوتفريد  اني -29

 م(1073هـ/  670الطوسي، نصير الدين )ت 
 ىػ( 1416قواعد العقائد، تحقيق: عمي الرباني )طيراف:  -31

 م(1002هـ/  617أبن الطوير، أبي دمحم المرتضى بن عبد السالم القيسراني )ت 
)شتوتغار : جميعة المستشرقيف  1نزىة المقمتيف  ي اخبار الدولتيف، تحقيق: ايمف  ؤاد السيد، ط -31

 ـ(.1992األلمانية، 
 م(973هـ/  363القاضي النعمان، أبو حنيفة النعمان بن دمحم بن أحمد القيرواني)ت 

 ـ(.1973)بيرو : دار األندلس،  1اختبلؼ اصوؿ المذاى ، تحقيق: مصطف  غال ، ط -32
 ـ(.1961)بيرو : دار الثقا ة،  1أساس التأوي ، تحقيق: عارؼ تامر، ط -33
 ـ(.2114تأوي  دعائـ اإلسبلـ )بيرو : مؤسسة االعممي،  -34
 1الرسالة المذىبية، نشر  ضمف كتا  خمس رسائ  اسماعيمية، تحقيق: عارؼ تامر، ط -35

 ـ(.1956)سممية: دار االنصاؼ، 
)بيرو : منشورا   2شرح االخبار  ي معر ة االئمة االطيار، تحقيق: دمحم الحسيني، ط -36

 ـ(.2116االعممي، 
)تونس، المطبعة  1الس والمسايرا ، تحقيق: الحبي  الفقي وابراىيـ شبوح ودمحم اليعبلوؼ، طالمج -37

 الرسمية لمجميورية التونسية، د. (.
 ـ(.1999مفاتيح النعمة، تحقيق: ميتدؼ مصطف  غال ، ) سممية ، دار الغدير،  -38
 الفكر، د. (. )القاىر : دار 1اليمة  ي ادا  اتباع االئمة، تحقيق: دمحم كام  حسيف ، ط -39

 م(1063هـ/  602ابن قدامة، أبو دمحم عبد هللا بن أحمد )ت 
 ىػ(. 1345المغني، )بيرو : دار الكتا  العربي،  -41
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 هـ( 1418هـ/  801القمقشندي، أبو العباس أحمد بن عمي )ت 
 ـ(.1994صبح االعش   ي صناعة االنشا، )القاىر : الييئة المصرية،  -41

 م(1352هـ/  751 دمحم بن أبي بكر )ت ابن قيم الجوزية، أبو عبد هللا
، )جد : دار عالـ 1كتا  األرواح، تحقيق: دمحم أجم  أيو  االصبلحي وكماؿ بف دمحم قاممي، ط -42

 الفوائد، د. (.
 م(1202هـ/  411الكرماني، أحمد حميد الدين )ت 

 ـ(.1952راحة العق ، تحقيق: دمحم كام  حسيف،)القاىر : دار الفكر،  -43
زمة لصـو شير رمضاف، نشر  ضمف كتا  مجموعة رسائ  الكرماني، تحقيق: الرسالة البل -44

 ـ(.1983مصطف  غال ، )بيرو : المؤسسة الجامعية ، 
 م(1232هـ/  400المالكي، ابي دمحم عبد الوهاب بن عمي )ت 

المدونة عم  مذى  عالـ المدينة، تحقيق: دمحم حسف الشا عي، )بيرو : دار الكت  العممية،  -45
  ـ(.1998

 م(1769هـ/  1183مجدوع االسماعيمي، الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول االجيني )ت 
 يرس  الكت  والرسائ  لمف ىي مف العمما  واالئمة والحدود واال اض ، تحقيق: عمي نقي:  -46

 ـ(.1969منزوؼ، )طيراف: ببل، 
 م(1196هـ/  593المرغياني، ابن الحسن عمي بن ابي بطر )ت 

 قاىر : مطبعة البابي الحمبي، د. (.بداية المبتدؼ، )ال -47
 م(1441هـ/  845المقريزي، أحمد بن عمي بن عبد القادر )ت 

المواعع واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروؼ " بالخطط المقريزية " ، ) القاىر : ببل، د.  -48
.)  

قاىر : المجمس )ال 2اتعاظ الحنفا باخبار األئمة الفاطمييف الخمفا، تحقيق: جماؿ الديف الشياؿ، ط -49
 ـ(.1996األعم  لمشؤوف اإلسبلمية، 

 م(1311هـ/  711أبن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن حمد )ت 
 (.1956لساف العر  )بيرو : دار صادر،  -52

 مؤلف مجهول
 ـ(.1473اخواف الصفا وخبلف الو ا )بيرو : دار صادر،  -51

 مؤلف مجهول
 ـ(.2119خزانة التراث، رسالة االسـ األعظـ، تحقيق: شتورتماف ) دمشق،  -50
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 م(913هـ/  322النوبختي، أبو دمحم الحسن بن عمي )ت 
 (.1969)النجف: المطبعة الحيدرية،  4 رؽ الشيعة، ط -53

 النيسابوري، أحمد بن إبراهيم )من اعالم القرن الخامس الهجري(
ار الساقي، )لندف: د 1الرسالة الموجز   ي آدا  الدعا ، نشر: ڤيرنيا كميـ، ترجمة: شارشيواف، ط -54

 ـ(.2115
 م(1015هـ/  610ابن الوليد، عمي بن دمحم بن الوليد )ت 

رسالة االيضاح والتبييف  ي كيفية تسمس  والد  الجسـ والديف نشر ضمف كتا  أربع كت   -55
 ـ(.2119) دمشق: دار التكويف،  3إِّسماعيمية، تحقيق: شتورتماف، ط
 (هـ/ م 768اليافعي، عبد هللا بن اسعد بن عمي )ت 

 (.1997مرآ  الزماف وغير  اليقظاف  يمف يعتبر مف حوادث الزماف )بيرو : دار الكت  العممية  -56
 م(1088هـ/ 606ياقوت الحموي، أبو عبد هللا شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الرومي )ت 

 معجـ البمداف، )بيرو : دار صادر، د. (. -57
: كراتشكو سكي، )جبيؾ: مكتبة بيبموف  المشترؾ وضعا  والمختمف صقعا ، تحقيق: وستفمد، تقديـ -58

 ـ(.2119، 
 ثانيًا: المراجع الحديثة:

 المراجع العربية والمعربة: -1
 األمين، حسن

 ىػ(. 1418مستدركا  اعياف اشيعة، ) بيرو : دار التعارؼ،  -59
 م(1950هـ/  1371األمين، محسن العاممي )ت 

 ىػ(. 1413اعياف الشيعة، )بيرو : دار التعارؼ،  -61
 اني، السيد هاشم سميمان الحسينيالبحر 
بيجة الناظر  ي اثبا  الوصابة واالمامة لبلئمة االثنا عشر، تحقيق: عبد الرحيـ المبارؾ  -61

 .81-75ـ(، ص 1998)طيراف: 
 تامر، عارف

 ـ(.1982القائـ والمنصور الفاطمياف، )بيرو : دار اال اؽ،  -62
 الجاللي، دمحم حسين

 ىػ(. 1422لجبللي، )قـ: ببل،  يرس  التراث، تحقيق: دمحم جواد ا -63
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 الجابري، دمحم عايد
 ـ(.1996)بيرو : مركز دراسا  الوحد  العربية،  3بنية العق ، ط -64

 حسن، حسن إبراهيم
 ـ(.1962الفاطميوف  ي مصر واعماليـ السياسية والدينية بشك  خاص )القاىر : دار النيضة،  -65

 حسن، حسن إبراهيم وشرف، طه أحمد 
 ـ(.1963) القاىر : مكتبة النيضة:  1فاطمي " إِّماـ الشيعة اإلسماعيمية" ، طالمعز لديف هللا ال -66

 الخطيب، دمحم احمد
 ـ(.1984الحركا  الباطنية  ي العالـ اإلسبلمي، )األردف: مكتبة األقص ،  -67

 الدشراوي، فرحات
منشورا  الحيا ،  –كيف صار القاضي النعماف  قيو الدولة الفاطمية بالمغر  )الميدية  -68

 ـ(.1979
 دفتري، فرهاد

)لندف: معيد الدراسا   1معجـ التاريخ اإلسماعيمي، ترجمة: سيف الديف القصير، ط -69
 ـ(.2116اإلسماعيمية، 
 الذهبي، دمحم حسين

 ـ(.2111)القاىر : مكتبة وىبة ،  1التفسير والمفسروف، ط -71
 الزين، سميح عاطف

 ـ(.1984ار الكتا  المبناني، مجمع البياف الحديث تفسير مفردا  القرآف الكريـ )بيرو : د -71
 غالب، مصطفى

 )بيرو : دار االندلس، د. (. 2اعبلـ االسماعيمية منذ اقدـ العصور حت  عصرنا الحاضر، ط -72
 السامعي، إسماعيل 

)عماف:  2الدولة الفاطمية وجيود القاضي النعماف  ي ارسا  دعائـ الخبل ة بببلد المغر ، ط -73
 ـ(.2114مركز اكد ، 

 رالسبحاني، جعف
 (.ھ 1418)قـ: مطبعة االعتماد ،  1موسوعة طبقا  الفقيا ، ط -74

 الطاهري، دمحم الهادي
)بيرو : دار االنتشار،  1عقائد الباطنية  ي االمامة والفقو والتأوي  عند القاضي النعماف، ط -75

 ـ(.2111
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 م(1972هـ/  1389الطهراني، اغابزرك دمحم محسن النجفي )ت 
 )بيرو : دار االضوا ، د. (. 2الذريعة إل  تصانيف الشيعة، ط -76

 الكاظمي، عبد النبي
 ىػ(. 1425تكممة الرجاؿ، تحقيق: دمحم صادؽ بحر العمـو )بيرو : مؤسسة االعممي،  -77

 ڤيرنيا، كميم
 1مذكرا  رسالة العالـ ورج  الديف والسياسة المؤيد  ي الديف الشيرازؼ، ترجمة ، شارشيواف، ط -78

 ـ(.2115) لندف: دار الساقي، 
 ، عمر رضاكحالة
 ـ(.1993معجـ المؤلفيف، )بيرو : مؤسسة الرسالة،  -79

 هالم، هاينز
الفاطميوف وتقاليدىـ  ي التعميـ، ترجمة سيف الديف القصير، مبلحظة: مجيد الراضي، )دمشق:  -81

 ـ(.1999مطبعة المدػ، 
 المراجع االنكميزية: -0

Ivanwv, W 
81-AGuide to Ism'aili Liter ture, (London, 1932). 
82-The creed of the Fatimide, (Bombay: 1932). 
Fyzee, A.A 
83-Qadian-Nu'man the Fatimid Jursis and author " , J.R.A.S, 1934. 

 
 ثالثًا: الرسائل واالطاريح والدوريات:

 كباشي، غنية ياسر
ير ـ(، أطروحة دكتوراه غ1171-919ىػ/  567-297المكونا  الثقا ية  ي الدولة الفاطمية ) -84

 ـ(.2117منشور ، )جامعة بغداد: كمية التربية )ابف رشد(، 
 الكربالئي، حيدر دمحم عبد هللا

ـ(، عصره 972ىػ/  363المشرع اإلسماعيمي أبو حنيفة القاضي النعماف القيرواني المغربي )   -85
دوره  ي الدولة الفاطمية كتبو ومؤلفاتو، رسالة ماجستير غير منشور ، )جامعة بغداد: كمية 

 ـ(.2117آلدا ، ا
نظر  جديد   ي عقيد  القاضي النعماف، مجمة دراسا   ي التاريخ واالثار، ) جامعة بغداد، كمية  -86

 ـ(.2117( لسنة 6اآلدا ، العدد )


