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 الدعىة اإلمساعيليت الطيبيت يف عهد اخلليفت الفاطمي احلافظ لدين اهلل
 وأثرها على الىضع السياسي

 توفيق دواي موسىد. .أ              عمي حسين سوادي العسكريم م.  
 كمية اآلداب/ جامعة البصرة          جامعة البصرة       كمية اآلداب / 

Yahoo.com@ Montana  _  Basra     

 : ممخص ال
بعد أف تكلى الخميفة الحافظ لديف اهلل الخالفة الفاطمية بصكرة فعمية في سنة   
حمؿ احدل زكجات ـ( بعد أف كاف قبؿ ىذه الفترة كفيالن لمخالفة بانتظار نتيجة 1131ق/526)

الخميفة اآلمر بأحكاـ اهلل كقد انجبت انثى لذل تكلى الخالفة، لذلؾ ظيرت الدعكة اإلسماعيمية الطيبية 
التي تنادم بإمامة كخالفة االماـ الطيب ابف الخميفة اآلمر بأحكاـ اهلل، إذ يعتقدكف بأنو كلد قبؿ كفاة 

ة الحافظ لديف اهلل، بعد ذلؾ انتقمكا مف مصر الى الخميفة اآلمر بأشير عدة، كذلؾ اعمنكا بطالف خالف
اليمف اذ ايدت كتبنت السيدة اركل الصميحية ممكة اليمف دعكتيـ، كاعتقادىا بكالدة الطيب ابف الخميفة 
اآلمر، كاف الحافظ لديف اهلل قد اغتصب الخالفة، لذلؾ قطعت جميع عالقاتيا مع الدكلة الفاطمية في 

 عيد الخميفة الحافظ.
 ، الوضع السياسي(.الحافظ لدين اهلل، الدعوة اإلسماعيمية الطيبيةالكممات المفتاحية: )

The emergence of the Ismaili call of kindness during the reign 

of the Fatimid Caliph Hafez of the religion of God 

and its impact on the political situation 
Ali Hussein Sawadi Al-Askari           Prof.Dr. Tawfiq Douai Musa 
College of Arts/ University of Basra      College of Arts/ University of Basra 

                                                                                                           Abstract:  

After the Caliph Al-Hafiz took over the Fatimid Caliphate in 526 AH (1131 

AD), he was a successor to the Caliphate, who was waiting for the result of 

marrying one of the wives of the Caliph who commanded the provisions of 

God. And the succession of Imam al-Tayyib Ibn al-Khalifa, the guardian of 

the provisions of God, believing that he was born before the death of the 

caliph al-Amir several months, also declared the invalidity of the succession 

of the custodian of the religion of God, then moved from Egypt to Yemen as 

it supported and adopted Ms. Arwa Sulayhidah Queen of Yemen and their 

call, The command, though Hafez al-Din Allah has usurped the caliphate, so 

severed all relations with the Fatimid state in the reign of Caliph Al-Hafiz. 
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Keywords: (The Tayyibi Ismaili call, Al-Hafiz Li-Din Allah, the political 

situation). 

 :المقدمة
اإلسماعيمية الطيبية في عيد الخميفة الحافظ الفاطمي مما ال شؾ فيو أف ظيكر الدعكة 

كاف لو أثره السياسي الكبير عمى الدكلة الفاطمية، إذ اعتبرت ىذه الدعكة اف الخميفة 
الحافظ لديف اهلل قد اغتصب الخالفة الفاطمية كلـ تعترؼ بخالفتو كأكدت اف الخالفة 

، اذ يؤكد دعاة اإلسماعيمية الطيبية لإلماـ الطيب ابف الخميفة الفاطمي اآلمر بأحكاـ اهلل
بأنو كلد قبؿ كفاة الخميفة اآلمر بعدة أشير كسماه الطيب كقد أدل ظيكر ىذه الدعكة 
الى انقساـ اإلسماعيمية الى حافظية نسبة الى الخميفة الحافظ لديف اهلل كطيبية نسبة الى 

مف كتبنت السيدة الحرة الطيب ابف الخميفة اآلمر، كمف ثـ انتقمت ىذه الدعكة الى الي
أركل الصميحية ىذه الدعكة كعدت الخميفة الفاطمي الحافظ لديف اهلل مغتصبان لمخالفة 

 كقطعت جميع عالقاتيا السياسية معو مما أثر سمبيان عمى الدكلة الفاطمية.
اعتمد البحث عمى مجمكعة مف المصادر التي ليا صمة كثيقة بالبحث كالقريبة مف 

ـ( 1173ق/567في مقدمة ىذه المصادر كتاب عماره اليمني )تاالحداث، كلعؿ 
بعنكاف تاريخ اليمف، كتكمف أىمية ىذا الكتاب الذخيرة ألف مؤلفو عاصر االحداث في 
تمؾ الفترة كاطمع عمييا، كذلؾ كتاب الذخيرة في الحقيقة ألبف 

ـ(، ككتب 1278ق/677ـ(،ك كتاب اخبار مصر ألبف ميسر)ت1215ق/612كليد)ت
ـ( إضافة الى كتب المراجع الحديثة التي أفادت البحث 1411ق/845ريزم )تالمق

كثيران منيا كتاب اإلسماعيمية رؤية مف الداخؿ لمؤلفو عمكم طو الجبؿ ككتاب 
اإلسماعيمية تاريخ كعقائد المؤلفة احساف اليي ظيير ككتاب طائفة اإلسماعيمية لمؤلفو 

الفاطمية في اليمف لمؤلفو، حسيف بف محمد كامؿ حسيف ككتاب الصميحيكف كالحركة 
فيض اليمداني كغيرىا الكثير مف المصادر كالمراجع التي أفادت البحث بالمعمكمات 

 القيمة كالكاضحة.
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 المطمب األول : بدايات ظهور الدعوة االسماعيمية : 
منذ أف تكلى الحافظ لديف اهلل الخالفة الفاطمية بصكرة فعمية في سنة  

، بعد أف كاف كفيالن ليا قبؿ ىذه الفترة انقسمت الدعكة اإلسماعيمية (1)ـ(1132ق/ػ526)
المستعمية الى قسميف الدعكة اإلسماعيمية الحافظية كىـ مؤيدك كأتباع الخميفة الحافظ 
لديف اهلل كاستقركا في مصر كالدعكة اإلسماعيمية الطيبية كىـ اتباع الطيب بف الخميفة 

 .(3)كاستقركا في اإلسكندرية( 2)ق(524-495)الفاطمي اآلمر بأحكاـ اهلل 
كسميت بيذا االسـ نسبة الى الطيب ىذا إذ زعمكا بأف الخميفة اآلمر قد رزؽ بكلد قبؿ 

، ككاف سبب انقساميـ عف الدعكة اإلسماعيمية المستعمية ألنيـ اعتبركا (4)كفاتو بأشير
كتجاىؿ عقائد  الخميفة الحافظ قد اغتصب حؽ غيره بعد إعالنو الخالفة لنفسو

اإلسماعيمية كعدـ التزامو بيا كالتي تنص عمى انتقاؿ االمامة في األبناء أم مف األب 
.لذلؾ انقسمت الدعكة (5)الى االبف كعدـ انتقاليا مف أخ اك مف أبف عـ الى ابف عـ

 . (6)اإلسماعيمية في مصر عمى نفسيا مرة ثانية في أقؿ مف خمسيف عامان 
مختمفة كدراستيا بحيادية نستشؼ نتيجة عف سبب انقساـ الدعكة كبعد تتبع المصادر ال

اإلسماعيمية في مصر ىك تكلي الحافظ لديف اهلل الخالفة دكف أف يكلي ابف الخميفة 
اآلمر )أبك القاسـ الطيب( المزمع كجكده، إذ يذكر بأف اغمب المؤرخيف لـ يذكركا اسـ 

ل زكجات الخميفة اآلمر كانت حامالن )أبك القاسـ الطيب( في كتبيـ بؿ ذكركا بأف احد
بعد كفاتو فتكلى الحافظ لديف اهلل كفيالن لمخالفة ليرل نتيجة ىذا الحمؿ كقد كضعت ىذه 

، كىناؾ مف يرل بأف الخميفة اآلمر لـ يرزؽ بكلد أسمو )أبك القاسـ (7)الحامؿ انثى
ف الخميفة اآلمر رزؽ ، كرغـ ىذا النفي انفرد المؤرخ ابف ميسر بركاية مفادىا أ(8)الطيب(

ـ( قبؿ كفاة بعدة اشير إذ قاؿ )) في ربيع األكؿ كلد لألمر 1129ق/ػ524بكلد سنة )
كلد فسماه أبك القاسـ الطيب كجعمو كلي عيده كزينت مصر كالقاىرة كعممت المالىي 
في األسكاؽ كبأبكاب القصكر كلبست العساكر، كزينت القصكر كاخرج اآلمر مف خزائنو 

ماشان كآالت كصياغات كأكاني ذىب كفضة فزيف بيا كعمؽ اإليكاف جميعو كذخائره ق
بالستكر كالسالح فأقاـ الحاؿ ذلؾ أربعة عشر يكمان كاحضر الكبش الذم يذبح في 
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العقيقة كعميو جؿ ديباج كقالئد فضة كذبح بحضرة اآلمر كاحضر المكلكد فتشرؼ 
كس الناس كعممت االسمطة قاضي القضاة ابف ميسر بحممو كنثرت الدنانير عمى رؤ 

ككتب الى الفيـك كالشرقية كالقميكبية باحضار الفكاكو فاحضرت كممئ القصر مف الفكاكو 
 . (9)كغيره كامتأل الجك بدخاف العكد كالعنبر((

كمما يضعؼ ركاية أبف ميسر أنو الكحيد الذم أتى بيذه الركاية مف بيف المؤرخيف 
اإلسماعيمية الطيبية كمؤرخي اليمف الذيف أعطكا اآلخريف ما عدا مؤرخي كدعاة الدعكة 

لمكضكع الطيب ابف الخميفة اآلمر تكضيح اكثر كأىمية كبرل لذلؾ يرل الباحث باف 
مكضكع الطيب فيو الكثير مف الغمكض كالضبابية إذ اختمؼ الكثير مف المؤرخيف في 

 كالدتو.
الدكلة الفاطمية لـ يشر  كمف المؤرخيف البارزيف المقريزم ك الذم يعد مف أبرز مؤرخي

بشكؿ صريح ككاضح الى كالدة طفؿ اسمو الطيب ابف اآلمر فقد ذكر نصا كنقمو عف 
قاؿ فيو )) رأيت صغيران في الغرافة الكبرل يسمى  (10)الشريؼ محمد بف سعد الجكاني

قفيفة سألت عنو قيؿ ىذا كلد اآلمر، ككلد ىذا الكلد فكتـ حالو، كأخرج في ُقفة عمى 
 . (11)سمؽ ككراث، كستر أمره الى اف ركب بعد ذلؾ ككشي بو فأخذ كقتؿ((كجييا 

كنخمص الى نتيجة مف الركاية التي أتى ذكرىا المقريزم بأف ىناؾ كلدان لألمر الفاطمي 
كلـ يذكر بأف اسمو الطيب بؿ ذكر بأف اسمو قفيفة ككاف مصيره القتؿ، أم لـ يخرج 

 اإلسماعيمية الطيبية التي استقرت في اليمف.الى اليمف اك يككف أمامان لمدعكة 
كعمى أم حاؿ فاف مؤرخك الدعكة اإلسماعيمية الطيبية كمؤرخك اليمف ىـ االكفر حظان 
في ذكر ركاية كالدة الطيب ابف الخميفة اآلمر كانتقالو الى اليمف، اذ ذكركا بأف الخميفة 

بالبشارة بيذا المكلكد  (12)جالن اآلمر قد أنجب كلدان قبؿ مقتمو بأشير قميمة ككتب بذلؾ س
الصميحية ممكة اليمف   (13)كالنص عمى امامتو كارسمو الى السيدة الحرة الممكة أركل

يعمميا بذلؾ فمف أىـ األمكر التي جاءت بيذا السجؿ منيا )) ... الى الحرة الممكة 
المؤمنيف ال الطاىرة الزكية ، كحيدة الزمف سيدة ممكؾ اليمف .... فإف نعـ اهلل عند أمير 

يحصى ليا عد ... بأف رزقو مكلكدان زكيان رضيان بران تقيان كذلؾ في الميمة المصبحة ليكـ 
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الرابع مف شير ربيع اآلخر مف سنة اربع كعشريف كخمسمائة ... سماه الطيب لطيب 
 .(14)عنصره ككناه أبك القاسـ...((

 المطمب الثاني : الممكة أروى والدعوة االسماعيمية :
ؼ مما كرد في ىذا السجؿ اف الخميفة اآلمر قد اكصى السيدة الحرة أركل أف نستش 

تذيع الخبر في جميع أرجاء اليمف فأذاعت الممكة بشرل المكلكد في جميع انحاء 
بأخذ البيعة كالعيد لمطيب كالدعكة  (15)مممكتيا كقامت ىي كالذؤيب بف مكسى الكداعي

 . (16)بالصمكات عمى الطيب بف اآلمر اليو كأمرت كذلؾ عند قراءة مجالس الحكمة
كمف نافمة القكؿ اف اختيار الخميفة اآلمر لمسيدة الحرة الصميحية ممكة اليمف ليخبرىا بنبأ 
كالدة ابنو يعكد الى العالقات الجيدة بيف الحكاـ الصميحييف في اليمف كالخمفاء 

عيد قياـ الدكلة الفاطمييف، إذ تذكر المصادر التاريخية اف ىذه العالقة تعكد الى 
ـ( 1047ىػ/439سنة ) (17)الصميحية عمى يد مؤسسيا األكؿ عمي بف محمد الصميحي

-427الذم أخذ يدعك لألماـ اإلسماعيمي الخميفة الفاطمي المستنصر باهلل )
فقد عادت الدعكة اإلسماعيمية الفاطمية في عيده الى اليمف بعد فترة  (18)ق(487

كاستمر الحكاـ  (19)ىػ(459انقطاع كاستمرت الدعكة الفاطمية الى اف قتؿ في سنة )
الصميحييف الذيف جاءكا بعده بالدعكة لمخميفة الفاطمي الى اف تكلت السيدة الممكة أركل 

حكاـ الصميحييف في استمرار الدعكة الحكـ في اليمف التي سارت عمى نيج ال
اإلسماعيمية الفاطمية في اليمف ككانت ليا عالقات جيدة مع الخمفاء الفاطمييف بؿ 
تعمقت ىذه العالقات اكثر حتى كصمت الى نساء الخمفاء الفاطمييف، إذ يذكر اف 

سيما السيدة زكجو الخميفة المستنصر باهلل كانت عمى اتصاؿ بالسيدة أركل الصميحية ال 
عندما أرادت اف تكسب الدعاة في اليمف الى جانب كلدىا المستعمي باهلل لذلؾ بعثت 
الى السيدة الحرة الصميحية رسالة تحدثت فييا عف عيد المستنصر باهلل لكلدىا 

بالخالفة ككتبت عف ثكرة نزار االبف األكبر لمخميفة المستنصر باهلل  (20)المستعمي باهلل
، كقد نتج عف ىذا النزاع (22)رية عمى خالفة المستعمي باهلل في اإلسكند (21)كافتكيف

، لذلؾ بادرت الممكة أركل الى االعتراؼ (23)ظيكر فرقتيف في مصر النزارية كالمستعمية
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بالخميفة الجديد المستعمي باهلل عمى الرغـ مف أنو لـ يحظى باجماع الفاطمييف كميـ في 
كلتيا بما أصاب الفاطمييف مف نزاع حكؿ مصر عميو كلـ تتأثر الممكة أركل كال أىؿ د

 . (24)الخالفة الفاطمية بعد كفاة الخميفة المستنصر باهلل
كاستمرت السيدة الحرة أركل بعالقاتيا الجيدة مع الخمفاء الفاطمييف حتى بعد كفاة 
الخميفة المستعمي باهلل كتكلي الخالفة مف بعده كلده اآلمر بأحكاـ اهلل إذ استمرت 

بينيما فيما يخص األمكر السياسية كالدينية كغيرىا مثؿ تبادؿ التياني المراسالت 
 . (25)كالتبريكات في المناسبات كأرساؿ اليدايا

كقد بمغت الممكة أركل في عيد الخميفة اآلمر الى مرتبة متقدمة مف مراتب الدعكة 
ت بذلؾ اإلسماعيمية كىي مرتبة الحجة، كقد أشار لذلؾ الداعي إدريس بقكلو ))...فرفع

عف حدكد الدعاة الى مقامات الحجج ككفمت كافة المؤمنيف كالدعاة المياميف كالحدكد 
المستجيبيف خير كفالة، كأكضحت البرىاف في كالية األئمة عمييـ السالـ، كأظيرت 

 . (26)معالـ الدعكة لمتابعيف كأبانت كما كىنت لما أصابيا في سبيؿ اهلل...((
أركل بالخميفة اآلمر كانت قكية بدليؿ انيا كصمت الى مف الكاضح أف عالقة الممكة 

اعمى مراتب الدعاة في اليمف لمدعكة اإلسماعيمية الفاطمية لذا ال نستغرب أف يرسؿ 
 الييا الخميفة اآلمر بخبر كالدة كلده الطيب كيطمب منيا نشر الخبر في أرجاء اليمف.

ة اإلسماعيمية الطيبية بعد مقتؿ لذلؾ فقد كاف لمممكة أركل دكران كبيران في نشر الدعك 
الخميفة اآلمر كتكلي الحافظ لديف اهلل الخالفة الفاطمية كانقساـ الدعكة اإلسماعيمية الى 
حافظية كطيبية، كزعمكا بأف الطيب ابف اآلمر ىك صاحب الحؽ الشرعي في خالفة 

يدة إذ اعتبرت ، بعد أف أيدت الممكة أركل ىذه الدعكة الجد(27)أبيو ثـ انتقمكا الى اليمف
الخميفة الحافظ مغتصب لمخالفة كأف خالفتو باطمة فاالمامة كالخالفة ليذا الطفؿ ابف 

 . (28)اآلمر الذم اخبرىا بو أبيو مف قبؿ
كيذكر باف الطيب ابف الخميفة اآلمر قد اخفاه احد الدعاة عف الخميفة الحافظ كأرسمو 

كجعمت نفسيا كفيمة كنائبة عنو في تكلي الى الممكة أركل باليمف كىي بدكرىا قد اخفتو 
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شؤكف الدعكة اإلسماعيمية الطيبية كاتخذت لنفسيا لقبان )كفيمة االماـ المستكر الطيب ابف 
 . (29)اآلمر(

كيتضح مف ذلؾ أف الصميحيف في اليمف قد أكجدكا ليـ دعكة جديدة ىي الدعكة الطيبية 
 . (30)نسبة الى الطيب ابف اآلمر الذم دخؿ دكر الستر

ككاف لظيكر الدعكة اإلسماعيمية الطيبية في مصر كمف ثـ انتقاليا الى اليمف اثرىا 
عمى الكضع السياسي الداخمي كالخارجي لمدكلة الفاطمية في عيد الخميفة الحافظ لديف 
اهلل إذ انفصمت الممكة الحرة أركل عف الدعكة اإلسماعيمية المستعمية في مصر كقطعت 

ميفة الحافظ لديف اهلل كلـ تعترؼ بو خميفة لمدكلة الفاطمية كعدتو جميع عالقاتيا مع الخ
مغتصب لمخالفة كاتخذت مف االماـ الطيب اماما مستكران ليا كألتباعيا فظمت تدعك لو 

 .(31)عمى منابر بالدىا كعرفت ىذه الفرقة الجديدة باسـ اإلسماعيمية الطيبية
في مصر عنيا في اليمف لو أثر كلتكضيح اكثر كاف النفصاؿ الدعكة اإلسماعيمية 

سياسي كبير عمى الدكلة الفاطمية ألف اليمف تعتبر مف أىـ مراكز الدعكة اإلسماعيمية 
الفاطمية، لذلؾ فقد حاكؿ الخميفة الحافظ مراسمة الممكة الحرة أركل بيدؼ إبقاء تبعيتيا 

بد المجيد ، كقد ذكر الداعي ادريس ذلؾ بقكلو )).... ككاف ع(32)لو لكنيا رفضت ذلؾ
يكاتب الممكة ابنة احمد حجة األئمة في الجزيرة اليمنية ذات الرتبة السنية مف كلي عيد 
المسمميف كأبف عـ أمير المؤمنيف ثـ كتب ألييا مف أمير المؤمنيف كاستكثرت السيدة 
الحرة ذلؾ كقالت: أنا أركل بنت أحمد باألمس كلي عيد المسمميف كاليكـ امير المؤمنيف 

 . (33)في غير ميدانو كأدعى أمران يبعد عف مكانو...(( لقد جرل
كيتضح مف ذلؾ بأف الممكة أركل قطعت مكاالتيا لمخميفة الحافظ لديف اهلل كأعممت أىؿ 
دعكتيا مف اإلسماعيمية الطيبية بذلؾ كقالت عنو )) أنو قد نكث عيده كخالؼ رشده، 

 . (34)فيو مف أىمو((كادعى ما أدعاه الظالمكف مف قبمو، كارتقى لمقاـ ليس 
كبما أف الممكة الحرة أركل كانت ترل في نفسيا المسؤكلة عف السمطة السياسية كالدينية 
في اليمف أم المسؤكلة عف الدعكة اإلسماعيمية الطيبية لذا قررت أف تنصب الداعي 
الذؤيب بف مكسى الكداعي في رتبة))الداعي المطمؽ(( فأصبح بذلؾ مركزه عظيمان ألنو 
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عف حجة االماـ بؿ عف االماـ نفسو كأصبح ىك المصدر الذم تستقي منو عمـك  ينكب
 . (35)الدعكة فال نجد داعيان مف الدعاة يكتب في التأكيؿ إال بعد الرجكع اليو

كبذلؾ أصبحت اليمف في ظؿ الممكة الحرة الصميحية المركز الرئيس لمدعكة اإلسماعيمية 
، قبؿ كفاتيا إذ كىبت كؿ ما تمتمكو مف (36)يةالطيبية، كعميو أكصت الممكة أركل بكص

جكاىر كحمي كثركة الى األماـ الطيب الذم ىك في دكر الستر لينفقيا في سبيؿ دعكتو 
 . (37)حتى تككف ىذه الثركة قربانان كشفيعان ليا يكـ الفزع األكبر

د ىػ( تكفيت الممكة الحرة أركل الصميحية بعد أف حكمت اليمف لمدة تزي532كفي سنة )
، كخمفيا في رئاسة الدعكة اإلسماعيمية الطيبية الداعي المطمؽ (38)عمى خمسيف عامان 

 . (39)الذؤيب بف مكسى الكداعي
كبكفاة الممكة أركل ككفاة ابرز قادتيا المخمصيف مف الصميحييف ضعفت ن الدكلة 

يرت الصميحية كثيرا حتى عدىا المؤرخكف)نيايتيا(، اذ خرجت القكل المحمية اليمنية كاظ
سياسة االنفصاؿ كاالستقالؿ في الحكـ، كاعمنت عدـ تبعيتيا لمدكلة الصميحية، كىكذا 
انتيت الدكلة الصميحية التي أستمرت تحكـ اليمف ما يقارب قرف مف الزماف كحدت 

 . (40)ىػ(563خالليا اليمف تحت راية كاحدة كلكنيا سقطت سنة )
اإلسماعيمية الطيبية كاتباعيا تأثيرا كبيرا إذ كقد أثر سقكط الدكلة الصميحية عمى الدعكة 

لـ يقـ بعدىا اتباع الدعكة اإلسماعيمية بأم نشاط سياسي ، بؿ ركنكا بمركر الزمف الى 
التجارة كعاشكا في محيط خاص بيـ، ككاف كثير منيـ يتخذ التقية فال يظير اسماعيميتو 

لطيب في تصريؼ امكرىـ عمى الرغـ مف كجكد داعية ليـ ينكب عف أماميـ المستكر ا
 . (41)الدينية

كقد ىيأت التجارة التقميدية بيف اليمف كاليند فرصة كبيرة لنشر الدعكة اإلسماعيمية 
الطيبية في اليند السيما في كالية جكجرات جنكب بكمبام كاقبؿ جماعة مف اليندكس 

عاة عمى اعتناؽ ىذه الدعكة حتى كثر عددىـ ىناؾ كيتبيف مف ذلؾ اف عدد مف الد
اإلسماعيمية الطيبية انتقمكا الى اليند لنشر الدعكة كمف ثـ عرفت الدعكة اإلسماعيمية 

 .(42)الطيبية بينيـ باسـ )البيرة( ككممة البيرة كممة ىندية قديمة معناىا التاجر
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 المطمب الثالث : المؤرخون العرب والدعوة االسماعيمية :
جكد أبك القاسـ الطيب ابف الخميفة اجتيد المؤرخ محمد كامؿ حسيف اذ اكد شكو بك  

الفاطمي اآلمر كاف الدعكة اإلسماعيمية الطيبية بنيت عمى أساس كىمي كغير حقيقي 
كذلؾ الدكلة الصميحية أرادكا مف تأييد ىذه الدعكة تحقيؽ االنفصاؿ السياسي كالديني 

صة عف الدكلة الفاطمية كليس ليدؼ آخر إذ ذكر ذلؾ بقكلو )) كفي اعتقادم أف ق
الطيب ىذه أقرب الى االساطير الخيالية منيا الى الكاقع التأريخي، فإف احدان مف 
المؤرخيف لـ يذكر كجكد الطيب بف اآلمر إال ما نراه في كتب دعاتو، أما ما يقاؿ عف 
كجكد سجؿ كجو الى الممكة الحرة مف اآلمر قبؿ مقتمو فإنو في رأيي سجؿ مكضكع 

يقة حتى يتسنى لمصميحييف كمف يتبعيـ االعتقاد بحقيقة قصد بو الباس القصة ثكب الحق
امامة الطيب، بينما سكت المؤرخكف عنو فمـ يذكركا حتى مجرد اسمو في كتبيـ، بؿ 
ذىب المؤرخكف الى اف زكجة اآلمر التي كانت حامالن عند مكتو كضعت انثى، كلكف 

ستره مع أف  الصميحييف قالكا بؿ كضعت ذكران ىك الطيب، كنحف نتساءؿ عف سبب
الدكلة كانت دكلة الصميحييف كالسمطاف في أيدييـ فمـ قبمكا أف يدخمكا أماميـ الستر كأف 
يخفكه ما دامكا يدعكف لو كيدينكف بطاعتو كامامتو يخيؿ الي اف الصميحييف كضعكا 
قصة اآلمر ىذه، حتى يتخذكنيا ذريعة لالنفصاؿ عف سمطاف الفاطمييف الديني كأف 

كذ الديني كالسياسي معان، كأكحى دىاء الممكة الحرة كذكاؤىا الشديد كحرصيا يستقمكا بالنف
عمى اف تجمع في يدىا السمطتيف السياسية كالدينية عمى أنيا كافؿ االماـ المستكر 

 . (43)كحجتو الكبرل، كسار عمى نيجيا كؿ داع مطمؽ في الدعكل الى اآلف((
د مؤرخي الدكلة الصميحية عمى تشكيؾ كقد رد المؤرخ حسيف بف فيض اهلل اليمداني اح

المؤرخ محمد كامؿ حسيف مفندان ىذا الشؾ باعطاء األدلة كالبراىيف في ذلؾ، إذ ذكر 
اليمداني فيما يخص السجؿ الذم أرسمو الخميفة اآلمر الى الممكة الحرة بانو مكضكع 

اليمني كليس صحيحان فقد أكد اليمداني بأف السجؿ قد أكرده المؤرخ الفقيو عمارة 
ىػ( في كتابو تاريخ اليمف كقد عاش في اليمف ثـ انتقؿ الى مصر 569-515الحكمي )
ىػ( في عيد الخميفة الفائز الفاطمي كلـ يكف طيبيان كال مجيديان بؿ كال 552في سنة )
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فاطميان في ميكلو الدينية، بؿ تمسؾ بمذىب أىؿ السنة كلكنو كاف مممان بحقائؽ األمكر 
ني كالمصرم كيزيدنا اعتمادان عميو أنو تحدث عف الطيب بف اآلمر في المسرحيف اليم

كذكر سجؿ اآلمر المكجو الى الممكة الحرة كىك في كسط أصحاب الدعكة المجيدية 
المصرية التي كانت تحارب الدعكة الطيبية بكؿ شدة فمـ يخؼ مف إتياف الحقيقة في 

 . (44)عف الطيب المستكركتابو كقد سبؽ عمماء الدعكة الطيبية بالتحدث قبميـ 
أما فيما يخص ما ذكر باف الصميحييف اخفكا االماـ الطيب كأف الممكة الحرة كانت 
كفيمتو فيقكؿ المؤرخ اليمداني اف الدعاة في مصر ىـ الذيف أخفكه كأف سمطات 
الصميحييف في أكاخر عيد السيدة الحرة أخذ بالزكاؿ كلـ يبؽ في دكلتيـ إال بعض 

ؿ كأما الممكة الحرة كانت كفيمة االماـ المستكر فما ىي األدلة عمى الحصكف كالمعاق
 .(45)ذلؾ فإف المؤرخ محمد كامؿ حسيف لـ يذكر مصادره في ىذا المكضكع

كرد المؤرخ اليمداني حكؿ ذكاء الممكة الحرة أركل في كضع قصة اآلمر ىذه عمى أف 
نت مممكتيا في أكاخر عصرىا تجمع في يدىا السمطتيف السياسية كالدينية فيقكؿ، اذا كا

أخذت تنيار فإننا نرل أف قبكليا دعكة الحافظ عبد المجيد يساعدىا عمى استرجاع 
بعض نفكذىا كفي تقكية سمطتيا السياسية الى حد كبير، ألف الفاطمييف في أياـ الحافظ 
ف عبد المجيد ال يزالكف يممككف امبراطكرية قكية كتعرؼ أف ما بقي مف مممكة الصميحيي

تنتيي بعد مكتيا اذا لـ تكسب حمفاء أقكياء كبقيت الممكة تحافظ عمى كالئيا لألماـ 
الطيب كدعكتو كاألئمة الفاطمييف مف قبمو كتقكؿ )) حسب بني الصميحييف ما عممكه 

 . (46)مف امر مكالنا الطيب((
لناس كذلؾ ذكر المؤرخ اليمذاني بأنو ليس مف المعقكؿ أف الممكة السيدة الحرة تخدع ا

كميـ كتخدع نفسيا في أكاخر أياـ حياتيا كذلؾ ألف االمامة مسألة ليا قداسة عند جميع 
فرؽ الشيعة بما ال شؾ فيو أنيا كانت تؤمف إيمانا صادقان مخمصان بكجكد اماميا 
المستكر، بؿ تعمـ ىي كبعض اكليائيا مثكل االماـ كمقامو، كما ىك ظاىر في نص 

 . (47)كصيتيا
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يح مف المؤرخ حسيف اليمداني بخصكص االماـ الطيب، كيدلكا الباحث بعد ىذا التكض
بدلكه بعد دراسة معمقة لممصادر المختمفة كمناقشتيا يتبيف أف مكضكع االماـ الطيب 
ينتابو الغمكض ال سيما بعد دخكلو في دكر الستر مما اعطى فرصة لممؤرخيف لمتشكيؾ 

يؿ الكاضح في ذلؾ عمى عكس في صحتو، كلكف أدلة المشككيف تفتقر الى الدل
المؤرخكف الذيف اثبتكا كجكد االماـ الطيب كانت أدلتيـ اكثر كاقعية، إذ مف غير 
المعقكؿ اف تستمر الدعكة لألماـ الطيب لمئات السنيف كالى يكمنا الحاضر كىي مبنية 

 عمى أساس غير صحيح.
 الخاتمة

عيد الخميفة الفاطمي الحافظ بعد دراسة مكضكع ظيكر الدعكة اإلسماعيمية الطيبية في 
 -لديف اهلل كأثرىا عمى الكضع السياسي فقد تكصمنا الى عدة نتائج منيا:

مف خالؿ البحث يتبيف أف تكلي الخميفة الفاطمي الحافظ لديف اهلل الخالفة  -1
الفاطمية عدتو الدعكة اإلسماعيمية كحسب عقائدىا خركجان عمييا اذ يجب اف تككف 

االعقاب مف األب الى االبف األكبر كىذا ليس الخركج األكؿ عمى  االمامة كالخالفة في
ىذه العقائد فقد تكلى المستعمي باهلل بف الخميفة المستنصر باهلل الفاطمي الخالفة دكف 

 أخيو األكبر نزار.
أظيرت الدراسة أف ظيكر الدعكة اإلسماعيمية الطيبية في عيد الخميفة الحافظ  -2

عمى الدكلة الفاطمية كعمى الخميفة الفاطمي اذ قطعت بالد  لديف اهلل كاف لو أثر كبير
اليمف عالقاتيا السياسية مع الخميفة الحافظ ككاف ليذه الدعكة دكر كبير في انقساـ 
اإلسماعيمية الى حافظية كطيبية كعدت خالفة الحافظ باطمة كاف الخالفة لإلماـ الطيب 

 ابف الخميفة اآلمر.
لحرة اركل الصميحية ممكة اليمف قد تبنت الدعكة اثبتت الدراسة اف السيدة ا -3

االساعيمية الطيبية ككاف ليا دكر كبير في انتقاليا مف مصر الى اليمف العتقادىا 
بصحة كالدة االماـ الطيب ابف الخميفة اآلمر كعدـ صحة خالفة الحافظ لديف اهلل كقد 

 ارة بكالدة ابنو الطيب.اعتمدت عمى الكتب التي أرسميا ليا الخميفة اآلمر كفييا البش
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مف خالؿ البحث يتبيف أف الدعكة اإلسماعيمية الطيبية التي ظيرت في مصر  -4
كمف ثـ انتقمت الى اليمف في عيد السيدة الحرة اركل الصميحية قد استمرت كلـ تنتيي 
بسقكط االسرة الصميحية في اليمف اك حتى بعد سقكط الدكلة الفاطمية في مصر سنة 

ت الى اليند عف طريؽ التجار كاستمرت ىناؾ الى يكمنا ىذا كتسمى ق( اذ تحكل567)
 البيره اذ يعتقدكف باالماـ الطيب.

 
 الهوامش

                                                           

؛ بيكمي، قياـ 146، ص3اتعاظ الحنفا، ج ؛ المقريزم،75، ص2ابف ميسر، أخبار مصر، ج (1)
 .40الدكلة األيكبية، ص

اآلمر بأحكاـ اهلل، ىك أبك عمي المنصكر بف المستعمي بف المستنصر بف ظاىر، بكيع بالخالفة  (2)
ىػ( كقاـ بتدبير دكلتو الكزير األفضؿ شاىنشاه بف أمير الجيكش 495يـك مات أبكه المستعمي سنة )

لما اشتد األمر كفطف لنفسو قتؿ كزيره األفضؿ، ككاف األمر سيء الرأم، كفي ككاف كزيره كالده، ك 
ىػ( كفي أيامو ايضان قصد 502ىػ( كأخذكا طرابمس الشاـ سنة )497أيامو أخذ الفرنج مدينة عكاسنة )

ىػ( كجمس عمى كرسي 490المصرية ليأخذىا، ككانت كالدة األمر سنة )بردكيؿ االفرنجي الديار 
ىػ(. ينظر : ابف القالنسي، ذيؿ 524الخالفة كىك صغير لو مف العمر خمس سنكات، كقتؿ سنة )

؛ ابف العبرم، أبك 302-299، ص5؛ ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج229-228تاريخ دمشؽ، ص
(، مختصر تاريخ الدكؿ، كقؼ عمى تصحيحو كفيرستو، ىػ685الفرج غكيغكريكس بف ىاركف، )ت 

؛ ابف كثير، 353-352(، ص1983-، الرائد المبناني، )بيركت 2أنطكاف صالحاني اليسكعي، ط
ىػ(، البداية كالنياية، تحقيؽ ، عبد اهلل عبد المحسف 774عماد الديف إسماعيؿ بف عمر الدمشقي، )ت

؛ 31، ص3؛ المقريزم، اتعاظ الحنفا، ج285-284(، ج، 1998 –التركي، دار ىجر،) القاىرة 
 .6-5(، ص1980 -، دار الجيؿ، )دمشؽ1ثامر، عارؼ، الخميفة اآلمر بأحكاـ اهلل، ط

؛ دعككر، الدكلة 252-251؛ سيد، الدكلة الفاطمية ، ص176حسف، تاريخ الدكلة الفاطمية، ص (3)
ه محمد، الحياة السياسية كمظاىر ؛ السركرم، محمد عبد140؛ المناكم، الكزارة، ص92الفاطمية، ص

 -ىػ(، دار الكتب، )صنعاء626-429الحضارة في اليمف في عيد الدكيالت المستقمة مف سنة )
 .164-162ـ(، ص2004

ىػ(، كنز الكلد، تحقيؽ، مصطفى غالب، دار صادر، 557الحامدم، إبراىيـ بف الحسيف )ت (4)
تاريخيـ  ؛ دفترم، االسماعيميكف72ص ،2؛ ابف ميسر، أخبار مصر، ج13(، ص1971 –)]يركت 
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؛ الحكيرم محمكد، مصر في العصكر الكسطى، 24؛ الجبؿ، الشيعة اإلسماعيمية، ص428، ص
 .159(، ص1996-، عيف لمدراسات كالبحكث، )القاىرة 1ط

؛ ماجد، ظيكر الخالفة 47؛ حسيف، طائفة اإلسماعيمية، ص63البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ، ص (5)
 .164؛ السركرم، الحياة السياسية، ص351الفاطمية، ص

 .252سيد، الدكلة الفاطمية، ص (6)
؛ ابف تغرم 201، 15؛ الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج194، ص28النكيرم، نياية االرب، ج (7)

 .231، ص5بردم، النجـك الزاىرة، ج
، كنز الدكادم؛ 9، ص3لفداء، المختصر، ج؛ أبك ا302، ص5ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج (8)

 .505، ص6الدرر، ج
 .72، ص2اخبار مصر، ج (9)

أبك عمي الجكاني العمكم عالـ الشريؼ محمد الجكاني، ىك محمد بف اسعد بف عمي بف معمر  (10)
نساب، أصمو مف المكصؿ كمكلده ككفاتو في مصر كلقب بالجكاني نسبة الى قرية الجكانية قرب باأل

مصنفات عديدة منيا طبقات الطالبييف كتاج االنساب = =صر كلوالمدينة ككلي نقابة االشراؼ في م
كىك صاحب كتاب النقط كمصمـ ما اشكؿ مف الخطط الذم نقؿ منو الكثير كمنيـ المقريزم، ككانت 

؛ 175، ص3ىػ(. ينظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج588ىػ كتكفي سنة )525كالدتو سنة 
؛ الزركمي، 44، ص6ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج؛ 17، ص1المقريزم، اتعاظ الحنفا، ج

 .31، ص6االعالـ، ج
 .146، ص3اتعاظ الحنفا، ج (11)
 .259-258 (، ص6ينظر نص السجؿ في ممحؽ رقـ) (12)
الممكة أركل الصميحية، ىي الممكة الحرة السيدة أركل بنت احمد الصميحي كاميا ىي الرداح بف  (13)

ىػ( في مدينة حراز كتنعت بالحرة الكاممة كبمقيس 440دت سنة )الفارع بف مكسى الصميحي، كل
الصغرل ، نشأت في حجر أسماء بنت شياب اـ المكـر الصميحي زكجة عمى بف محمد الصميحي 

ىػ(، ك أشرؼ عمى تنشئتيا تنشئو 563مؤسس الدكلة الصميحية في اليمف التي حكمت الى سنة )
لزكجتو أسماء اكرمييا فيي كاهلل كافمة ذرارينا كحافظة ىذا  عممية كأدبية صالحة فكاف كثيران ما يقكؿ

األمر عمى مف بقي منا، ككانت الى جانب كبير مف االخالؽ كالذكاء كالجماؿ تزكجت المكـر 
ىػ كانجبت عميان كمحمد كفاطمة كاـ ىمداف، كقامت بتدبير الحكـ بعد كفاة زكجيا 458الصميحي سنة 

مف كراء الحجاب ككاف يدعى ليا عمى منابر اليمف فيخطب اكالن  اذ يجتمع عندىا الكزراء كتحكـ
لممستنصر الفاطمي ثـ لمصميحي ثـ لمحرة، تعد مف زعماء االسماعيمييف في اليمف كتكفيت سنة 
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ىػ(، تاريخ اليمف، تحقيؽ، حسف 569ىػ(. ينظر: عماره اليمني نجـ الديف محمد الحكمي، )ت532)
؛الجندم، بياء الديف محمد بف يكسؼ، 62-61د.ت(، ص –قاىرة سميماف محمكد، دار الفنار، )ال

(، 1983 –ـ  -ق(، السمكؾ في طبقات العمماء كالممكؾ، تحقيؽ، محمد بف عمي االككع، )ب782)ت
ىػ(، عيكف االخبار كفنكف اآلثار، تحقيؽ، 872؛ الداعي ادريس، عماد الديف بف الحسف، )ت493ص

؛ محمكد، حسف سميماف، تاريخ اليمف السياسي في 131-122د.ت(، ص –أيمف فؤاد سيد، )القاىرة 
 .194-193(، ص1969 –العصر اإلسالمي، )العراؽ 

-192، ص7؛ الداعي ادريس، عيكف االخبار، ج102-100عماره اليمني، تاريخ اليمف، ص (14)
 ؛ اليمذاني، حسيف بف فيض اهلل كالجيني، حسف سميماف محمد، الصميحيكف كالحركة الفاطمية193

(، 1986 –.ـ  ، منشكرات المدينة، ) ب3ىػ(، ط626ىػ الى سنة 268في اليمف )مف سنة 
 .322-1831،321ص
الذؤيب بف مكسى، ىك أحد دعاة اإلسماعيمية الطيبية في اليمف، كاف متكاضعا مع عمك مرتبتو  (15)

في األمكر الدينية كمنزلتو ، نصبتو السيدة أركل ممكة اليمف بدرجة الداعي المطمؽ كجعمتو ينكب عنيا 
كقد تكفؿ الدعكة اإلسماعيمية الطيبية بعد كفاة الممكة الحرة أركل. ينظر: ابف كليد، عمي اليماني 

(، 1971 –ىػ(، الذخيرة في الحقيقة، تحقيؽ، محمد حسف االعظمي، دار الثقافة، )بيركت 612)ت
 .193يكف، ص؛ اليمذاني، الصميح188-187، ص7؛ الداعي ادريس، عيكف االخبار، ج9ص
؛ الخربكطمي, عمي 183؛ اليمذاني، الصميحيكف، ص194، 7الداعي ادريس، عيكف االخبار، ج (16)

 ,177د.ت(, ص -حسني, الدعكة الفاطمية دعكة الحؽ كالحضارة, )بكمبام
مف بالد حراز كىك  عمي بف محمد، ىك أبك الحسف عمي بف محمد الصميحي نسبة الى االصمكح (17)

مؤسس الدكلة الصميحية في اليمف كلد في مدينة قتر مف اعماؿ حراز، كاف أبكه القاضي محمد حاكمان 
في حبؿ مسار شافعي المذىب كنشأ عمي الصميحي في بيت عمـ كسيادة فقييان تكاقان لمرياسة كصحب 

قناع عمي الصميحي باعتناؽ عامر بف بعد اهلل الزكاحي أحد دعاة الفاطمييف إذ نجح الزكاحي با
المذىب اإلسماعيمي كاصبح أمامان فيو كعالمان فقييان في مذىب الدكلة الفاطمية مستبصران في عمـ 

ىػ( ثـ اتخذ 428التأكيؿ، أخذ يدعك لمخميفة الفاطمي المستنصر باهلل في مكسـ الحج في مكة سنة )
ع مع التجمع القبمي في اليمف فانتصر ىػ( مقران لو كتكاثر جمعو دخؿ في صرا429حبؿ مسار سنة )

ىذا االنتصار كتب الى الخميفة المستنصر باهلل معمنان اظيار الدعكة  ىػ( كبعد439عمييـ سنة )
اإلسماعيمية كمجددان الكالء لو كأرسؿ اليو ىدايا تعبيران عف ذلؾ فرد الخميفة المستنصر باهلل عمى ىذه 

كمنحو القاب كعقد لو بالكالية عمى اليمف، فمـ تكف سنة  اليدايا بأف ارسؿ لمصميحي رايات ككساكم
ىػ( تنتيي حتى ممؾ اليمف كمو كاستمر في فتكحاتو حتى دخؿ مكة المكرمة ككانت قد خرجت 455)
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ىػ( لكنو قتؿ في ىذه السنة بعد خركجو 459عف طاعة االسماعيميف كتييان بالتكجو الى العراؽ سنة )
ـ في اليمف، قتؿ في مكاف يسمى الدىيـ بظاىر الميجـ عمى يد سعيد حاجان الى مكة كترؾ كلده المكر 

األحكؿ ثأران ألبيو الذم قتمو الصميحي في جممة مف قتؿ مف ممكؾ اليمف. ينظر : عمارة اليمني، تاريخ 
؛ المقريزم، تقي الديف احمد بف 416-411، ص3؛ ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج55اليمف ، ص

المسبكؾ في ذكر مف حج مف الخمفاء كالممكؾ، تحقيؽ، جماؿ الديف الشياؿ، ىػ(، الذىب 845عمي )ت
؛ ابف الدبيع، أبك الضيا عبد الرحمف بف 95-94ـ(، ص2000-، مكتبة الثقافة الدينية، )مصر 1ط

ىػ(، قرة العيكف باخبار اليمف الميمكف، تحقيؽ، محمد عمي االككع، المطبعة 943عمي الشيباني)ت
بمكغ المراـ في شرح مسؾ الختاـ في  ؛ العرشي ، حسيف بف احمد،243(، ص1971-السمفية،)القاىرة

؛ حسيف، 25-24د.ت(، ص-مكتبة الثقافة الدينية، )مصر  مف تكلى ممؾ اليمف مف ممؾ ك اماـ،
 .49طائفة اإلسماعيمية، ص

مو السيدة رصد، المستنصر باهلل، أبك تميـ معد بف الظاىر العزاز ديف اهلل بف الحاكـ بأمر اهلل، أ (18)
ىػ( كجرل عمى أيامو مالـ 427ىػ( بالقاىرة، كبكيع باألمر بعد مكت كالده الظاىر سنة )420كلد سنة )

يجرم عمى أياـ احد مف أىؿ بيتو ممف تقدمو كتأخره ككانت خالفتو ستيف سنة كمرت بو أىكاؿ 
و عمى منابر بغداد. عظيمة كشدائد كعظمت االىكاؿ مف الغالء كالفتف كالجالء كالنيب، كخطب ل

ىػ(، أخبار مصر ، باعتناء، ىنرم 677ينظر : ابف ميسر، محمد بف عمي بف يكسؼ بف جمب )ت
؛ ابف خمكاف، كفيات االعياف، 34-30، ص2(، ج1919 –ماسبو، المعيد العممي الفرنسي، )القاىرة 

، 2؛ المقريزم، اتعاظ الحنفا، ج342، ص6؛ الدكادارم، كنز الدرر، ج230-229، ص5ج
 –مصرية، )القاىرة  -، مكتبة االنكمك1؛ ماجد، عبد المنعـ، المستنصر باهلل الفاطمي، ط184ص

عارؼ، مكسكعة الخمفاء الفاطمييف، الخميفة الثامف المستنصر باهلل،  –، ثامر 18-15(، ص1960
 .17-5(، ص1980 -، دار الجيؿ، )دمشؽ1ط

؛ اليمذاني، 95لذىب المسبكؾ، ص؛ المقريزم، ا55عمارة اليمني، تاريخ اليمف، ص (19)
 .175الصميحيكف، ص

ىػ( كلي األمر بعد كفاة ابيو 468المستعمي باهلل، ىك احمد بف المستنصر باهلل بف الظاىر، كلد ) (20)
ىػ( كفي أيامو اختمت دكلتيـ كضعؼ أمرىـ كتكلى الخالفة بتدبير مف 487المستنصر باهلل سنة )

، ىػ(495الكزير األفضؿ بف بدر الجمالي الذم استبعد نزاؿ صاحب الحؽ الشرعي، كتكفي سنة )
-11، ص3؛ المقريزم، اتعاظ الحنفا، ج180-178، ص1ينظر: أبف خمكاف، كفيات االعياف، ج

؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، 141-140، ص5؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج13
 .5(، ص1980، دار الجبؿ، )دمشؽ، 1؛ ثامر، عارؼ، الخميفة المستعمي باهلل، ط410، ص5ج
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مف مماليؾ األمير البكييي معز الدكلة كعندما كقعت الفتنة بيف االتراؾ كالديمـ في  افتكيف، كىك (21)
بغداد ذىب الى الشاـ كخمع المطيع العباسي كسيطر عمى الشاـ كأرسؿ الى معز الدكلة البكييي اف 
يمده بالسالح كالعسكر لفتح مصر كلكف األمير البكييي رفض ذلؾ ثـ كاتب القرامطة كبعد تكلي 

يز باهلل الفاطمي الخالفة سير لو جيشان قاده بنفسو فاستطاع مف ىزيمتو كأسره. ينظر : النكيرم، العز 
 .387، ص2؛ المقريزم، المكاعظ كاالعتبار، ج97-96، ص28نياية االرب، ج

 –السجالت المستنصرية ) سجالت كتكقيعات ككتب لمكالنا االماـ المستنصر باهلل أمير المؤمنيف  (22)
الى دعاة اليمف كغيرىـ قدس اهلل أركاح جميع المؤمنيف، تقديـ كتحقيؽ، عبد  –عميو  صمكات اهلل

 .170-169، ص51، سجؿ رقـ 117-109، ص35)، سجؿ رقـ 1954 –المنعـ ماجد، )القاىرة 
؛ غالب، الدعكة 736؛ ظيير، تاريخ كعقائد، ص11، ص3المقريزم، اتعاظ الحنفا، ج (23)

 .222، الدكلة الفاطمية، ص؛ سيد240-239اإلسماعيمية ، ص
؛ الطيار، صفحات مف التاريخ الفاطمي، 247-246حسف، تاريخ الدكلة الفاطمية، ص (24)
 .137-136ص
؛ عبده، عبد اهلل كماؿ 163؛ السركرم، الحياة السياسية، ص267ابف الديبع، قرة العيكف، ص (25)

 –، دار اآلفاؽ العربية، )القاىرة 1مكسى، الفاطميكف كآثارىـ المعمارية في افريقية كمصر كاليمف، ط
؛ المرسي، حياة عبد القادر، تاريخ اليمف كعالقتو بالدكلتيف العباسية كالفاطمية، 99، ص2001

مكة المكرمة(،  –أطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، )جامعة اـ القرل 
 .263-262ص
 .141، ص7عيكف االخبار، ج (26)
؛ بيكمي، قياـ الدكلة 186؛ اليمذاني، الصميحيكف، ص8ابف كليد، الذخيرة في الحقيقة، ص (27)

؛ 736؛ ظيير، اإلسماعيمية، تاريخ كعقائد، ص50؛ حسيف، طائفة اإلسماعيمية، ص38االيكبية، ص
 .352ماجد، ظيكر الخالفة الفاطمية، ص

-363أصكؿ اإلسماعيمية، ص؛ السمكمي، 247العبادم، في التاريخ العباسي كالفاطمي، ص (28)
 .139؛ الطيار، صفحات مف التاريخ الفاطمي، ص364
 .50؛ حسيف طائفة اإلسماعيمية، ص8الحامدم، الذخيرة في الحقيقة، ص (29)
 .50؛ حسيف، طائفة اإلسماعيمية، ص24-23الجبؿ، الشيعة اإلسماعيمية، ص (30)
؛ حسف، تاريخ الدكلة 347لفاطمي، ص؛ العبادم في التاريخ العباسي كا102عماره اليمني، ص (31)

؛ عطا اهلل، خضر احمد، عالقات الدكلة الفاطمية بالدكؿ اإلسالمية كاألجنبية، 247الفاطمية، ص
؛ المناكم، الكزارة، 92؛ دعككر، الدكلة الفاطمية، ص24د.ت(، ص –، دار ابف زيدكف، )بيركت 1ط
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ة اإلسماعيمية الجديدة، ترجمة ، سييؿ ؛ لكيس، برنارد، الدعك 21؛ تامر، الخميفة اآلمر، ص140ص
 .50(، ص1971 –زكار، دار الفكر، )لبناف 

؛ الطيار، صفحات مف 178؛ الخربكطمي, الدعكة الفاطمية, ص189اليمذاني، الصميحيكف، ص (32)
 .139التاريخ الفاطمي، ص

 .207، ص7عيكف االخبار، ج (33)
 .191اليمذاني، الصميحيكف، ص (34)
؛ الجبؿ، الشيعة 193؛ اليمذاني، الصميحيكف، ص8الذخيرة في الحقيقة، صالحامدم،  (35)

 .24اإلسماعيمية، ص
 .262-260(، ص7ينظر نص الكصية في ممحؽ رقـ ) (36)
-323-186؛ اليمذاني، الصميحيكف، ص220-209، ص7الداعي ادريس، عيكف االخبار، ج (37)
 .140، ص؛ الطيار، صفحات 164؛ السركرم، الحياة السياسية، ص330
؛ حسف، 228، ص7؛ الداعي ادريس، عيكف االخبار، ج61عماره اليمني، تاريخ اليمف، ص (38)

؛ تامر، عارؼ، أركل 194-193؛ حسف ، تاريخ اليمف السياسي، ص248تاريخ الدكلة الفاطمية، ص
 .87(، ص1986 –، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، )سكريا 1ممكة اليمف، ط

 .8ي الحقيقة، صالحامدم، الذخيرة ف (39)
؛ يحيى بف الحسيف، يحيى بف الحسبف بف القاسـ بف 284-281ابف الديبع، قرة العيكف، ص (40)

ـ(، غاية االماني في أخبار القطر اليماني، تحقيؽ كتقديـ، سعيد عبد الفتاح 1100محمد بف عمي  )ت
؛ 295، ص(1968 –عاشكر، مراجعة ، محمد مصطفى زيارة، دار الكاتب العربي، )القاىرة 

 .166؛ السركرم، الحياة السياسية ، ص364السمكمي، أصكؿ اإلسماعيمية، ص
 .51حسيف، طائفة اإلسماعيمية، ص (41)
؛ ماجد، ظيكر 365؛ السمكمي، أصكؿ اإلسماعيمية، ص51حسيف ، طائفة اإلسماعيمية، ص (42)

،مؤسسة االعممي 1ؿ، ط؛ عثماف، ىاشـ، االسماعيمية بيف الحفائؽ كاالباطي352الخالفة الفاطمية، ص
 .29-28(، ص1998 -لممطبكعات، ) بيركت

 .51-50طائفة اإلسماعيمية، ص (43)
 .188-187الصميحيكف كالحركة الفاطمية في اليمف، ص (44)
 .188الصميحيكف، ص (45)
 .102عماره اليمني، تاريخ اليمف، ص (46)
 .192الصميحيكف، ص (47)
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 المصادر والمراجع
 -األولية : أواًل// المصادر 

  ـ(:1037ق/429البغدادم ، أبك منصكر عبد القاىر بف ظاىر بف محمد )ت 
الفرؽ بيف الفرؽ كبيف الفرقة الناجية منيـ، تحقيؽ، محمد عثماف الخشف، مكتبة ابف سينا،  -1

 د.ت( –)القاىرة 
 ـ(:1469ق/874ابف تغرم بردم، جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ االتابكي )ت 
النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، تقديـ كتعميؽ، محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب  -2

 ـ(.1992 –العممية ، )بيركت 
 ـ(:1380ق/782الجندم، بياء الديف محمد بف يكسؼ )ت 
 ـ(.1983 -.ـ السمكؾ في طبقات العمماء كالممكؾ، تحقيؽ، محمد بف عمي االككع، )ب -3
 ـ(:1161ق/557ف )ت الحامدم، إبراىيـ بف الحسي 
 ـ(.1971 –كنز الكلد، تحقيؽ، مصطفى غالب، )دار صادر، )بيركت  -4
 ـ(.1978 –كفيات االعياف كانباء أبناء الزماف، تحقيؽ، احساف عباس، دار صادر، )بيركت  -5
 (1468ق/872الداعي ادريس، عماد الديف الحسف عبد اهلل بف عمي:)ـ 
 د.ت(. –فؤاد سيد، )القاىرة عيكف االخبار كفنكف اآلثار، تحقيؽ، ايمف  -6
 ـ(:1335ق/736الدكادارم، أبك بكر بف عبد اهلل بف أيبؾ )ت 
كنز الدرر كجامع الغرر الدرة المضيئة في أخبار الدكلة الفاطمية، تحقيؽ، صالح الديف المنجد،  -7

 ـ(.1961 –مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، )القاىرة 
 ـ(:1536ق/943بف عمي الشيباني )ت  ابف الدبيع، أبك الضيا عبد الرحمف 
، السمطة 2الفصؿ المزيد عمى بغية المستفيد في اخبار زبيد، دراسة كتحقيؽ، محمد عيسى،ط -8

 ـ(.1982 –التراثية، )الككيت 
  

 ـ(:1347ق/748الذىبي، شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف) ت 
براىيـ الزيبؽ،  -9  –مؤسسة الرسالة، )بيركت سير اعالـ النبالء، تحقيؽ، شعيب األرنؤكط كا 

 ـ(.1986
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  :السجالت المستنصرية 
 –صمكات اهلل عميو  –سجالت كتكقيعات ككتب لمكالنا االماـ المستنصر باهلل أمير المؤمنيف  -10

الى دعاة اليمف كغيرىـ قدس اهلل أركاح جميع المؤمنيف، تقديـ كتحقيؽ، عبد المنعـ ماجد، 
 ـ(.1954 –مطبعة االعتماد، )مصر 

 ـ(:1171ق/569اليمني، نجـ الديف أبك محمد عمارة بف ابي الحسف الحكمي )ت عمارة 
 د.ت(. –تاريخ اليمف، تحقيؽ، حسف سميماف محمكد، دار الثناء لمطباعة، )القاىرة  -11
 ـ(:1331ق/732أبك الفداء، عماد الديف إسماعيؿ بف عمي) ت 

 د.ت(. –المختص في اخبار البشر، مكتبة المتنبي، )القاىرة  -12
  ـ(:1441ق/845المقريزم، تقي الديف احمد بف عمي )ت 

اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفا، تحقيؽ، جماؿ الديف الشياؿ، لجنة احياء التراث  -13
 ـ(.1996 –اإلسالمي، )القاىرة 

، 1الذىب المسبكؾ في ذكر مف حج مف الخمفاء كالممكؾ، تحقيؽ، جماؿ الديف الشياؿ، ط -14
 د.ت(. -الدينية، )مصر مكتبة الثقافة

  ـ(:1278ق/677ابف ميسر، محمد بف عمي بف يكسؼ بف جمب، )ت 
 ـ(.1919 –اخبار مصر، باعتناء ىنرم ماسيو، المعيد العممي الفرنسي، )القاىرة  -15
  ـ(:1332ق/733النكيرم، شياب الديف احمد بف عبد الكىاب )ت 

كمت شكمي فكاز، دار الكتب نياية األرب في فنكف األدب، تحقيؽ، نجيب مصطفى فكاز كح -16
 ـ(.2004 –العممية، )بيركت 

 ـ(:1215ق/612ابف الكليد، عمي اليماني )ت 
 ـ(.1971 –الذخيرة في الحقيقة، تحقيؽ، محمد حسف االعظمي، دار الثقافة، )بيركت  -17

 ج

 (:1229ق/626ياقكت الحمكم، شياب الديف ابف عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل )ت 
 ـ(1977 –در، )بيركت معجـ البمداف، دار صا -18
 ـ(:1689ق/1100يحيى بف الحسيف، يحيى بف الحسيف بف القاسـ بف عمي) ت 

غاية األماني في أخبار القطر اليماني، تحقيؽ كتقديـ، سعيد عبد الفتاح عاشكر، مراجعة،  -19
 ـ(.1968 –محمد مصطفى زيادة، دار الكاتب العربي لمطباعة كالنشر، )القاىرة 

 -لحديثة :ثانيًا// المراجع ا
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 : بيكمي ، عمي 
 ـ(.1952 –، دار الفكر الحديث لمطبع كالنشر، )مصر 1قياـ الدكلة األيكبية في مصر، ط -20
 :تامر، عارؼ 

 ـ(.1986 -، دار الحكار لمنشر كالتكزيع )سكريا1أركل ممكة اليمف، ط -21
 :الجبؿ، عمكم طو 

 ـ(.2002 –الشيعة اإلسماعيمية رؤية مف الداخؿ، دار األمؿ، )القاىرة  -22
 : حسف ، حسف إبراىيـ 

، مكتبة النيضة 3تاريخ الدكلة الفاطمية في المغرب كمصر كسكريا كبالد العرب، ط -23
 ـ(1964 –المصرية )القاىرة 

 : حسيف، محمد كامؿ 
 ـ(.1959 –طائفة اإلسماعيمية، مكتبة النيضة المصرية، )القاىرة  -24
 :الحكيرم، محمكد 

 ـ(.1996 –راسات كالبحكث، )القاىرة ، عيف لمد1مصر في العصكر الكسطى، ط -25
 :الخربكطمي، عمي 

 الدعكة الفاطمية دعكة الحؽ كالحضارة، )بكمبام، د.ت(. -26
 :دعككر ، عرب 

 ـ(.2004 –، دار المكاسـ، )بيركت 1الدكلة الفاطمية ، التاريخ السياسي كالحضارم، ط -27
 :دفترم، فرىاد 

، دار الساقي، )بيركت 1قيصر، طاالسماعيميكف تاريخيـ كعقائدىـ، ترجمة، سيؼ الديف ال -28
 ـ(.2012 –

 :الزركمي، خير الديف 
، دار العمـ 15قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء كالمستعربيف كالمستشرقيف، ط –االعالـ  -29

 ـ(.2002 –لممالييف ، )بيركت 
 : السركرم، محمد عبده محمد 

-429قمة منو سنة )الحياة السياسية كمظاىر الحياة في اليمف في عيد الدكيالت المست -30
 ـ(.2004 –ق(، دار الكتب، )صنعاء 626
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 :السمكمي، سميماف عبد اهلل 
 ـ(.2001 –، دار الفضيمة، )الرياض 1أصكؿ اإلسماعيمية، ط -31
 :سيد، أيمف فؤاد 

 ـ(.2007 –الدكلة الفاطمية في مصر تفسير جديد، مكتبة االسرة ، )القاىرة  -32
 : الطيار ، ىيفاء عاصـ محمد 

 –، دار مكتبة عدناف المكتبة البغدادية، )بغداد 1صفحات مف التاريخ الفاطمي، ط -33
 ـ(.2014

 :ظيير ، احساف اليي 
 د.ت(. –اإلسماعيمية تاريخ كعقائد، إدارة ترجماف السنة ، )الىكر  -34
 :العبادم ، أحمد مختار 

 د.ت(. – في التاريخ العباسي كالفاطمي ، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، )بيركت -35
 :عبدة ، عبد اهلل كماؿ مكسى 

 –، دار اآلفاؽ العربية، )القاىرة 1الفاطميكف كآثارىـ المعمارية في افريقية كمصر كاليمف، ط -36
 ـ(.2001

 :عثماف ، ىاشـ 
 ـ(.1998 –اإلسماعيمية بيف الحقائؽ كاألباطيؿ ، مؤسسة األعممي لممطبكعات ، )بيركت  -37
 :العرشي، حسيف بف احمد 

ـ في شرح مسؾ الختاـ في مف تكلى ممؾ اليمف مف ممؾ كاماـ، مكتبة الثقافة بمكغ المرا -38
 د.ت(. –الدينية، )مصر 

 :عطا اهلل، خضر احمد 
 –، دار ابف زيدكف، )بيركت 1عالقات الدكلة الفاطمية بالدكلة اإلسالمية كاألجنبية، ط -39

 د.ت(.
 :غالب، مصطفى 

 د.ت(.– تاريخ الدعكة اإلسماعيمية ، دار االندلس، )بيركت -40
 :لكيس، برنارد 

 ـ(.1971اإلسماعيمية الجديدة، ترجمة، سييؿ زكار، دار الفكر، )لبناف ،  -41
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 :ماجد، عبد المنعـ 
 ـ(.1994 –، دار الفكر العربي)القاىرة 4ظيكر الخالفة الفاطمية كسقكطيا في مصر، ط -42
 :محمكد، حسف سميماف 

 ـ(.1969 –تاريخ اليمف السياسي في العصر اإلسالمي، )العراؽ  -43
 :المناكم، محمد حمدم 

 ـ(1970 –الكزارة كالكزراء في العصر الفاطمي، دار المعارؼ، )مصر  -44
 :اليمداني، حسيف بف فيض اهلل كحسف سميماف محمكد 

، 2ق( ، ط626ق الى سنة  268الصميحيكف كالحركة الفاطمية في اليمف )مف سنة  -45
 ـ(.1986 –منشكرات المدينة، )ب.ـ 

 كاألطاريح الجامعية :ثالثا// الرسائؿ 
 :المرسي ، حياة عبد الرزاؽ 

تاريخ اليمف كعالقاتيا بالدكلتيف العباسية كالفاطمية، أطركحة دكتكراه، كمية الشريعة، جامعة  -46
 ـ(.1988 –اـ القرل، )مكة المكرمة 

 


