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التاريخ ىو سجل األمم الذم حيفظ ذكرىا، كيعطيها اطتلود، بعد فنائها كما جرت سنة 

اهلل يف خلقو، كمن ىنا كاف اىتماـ اضتكاـ كأىل العلم كاظتعرفة بتدكين تاريخ دكعتم، ككما تطورت 

 اإلسالمية كحضارهتا تطور أيضا تبعا لذلك تدكين التاريخ فيها. الدكلة

: أنو يف سنة ثالث كأربعُت كمائة شرع علماء اإلسالـ يف ىذا العصر يف (1)يذكر الذىيب

إذل  –قبل ىذا التاريخ  –تدكين اضتديث كالفقو كالتفسَت، فمرت من مرحلة التسجيل غَت اظترتب 

ؼتتلف العلـو بعضها مع بعض يف عصر كاحد، كظهر التصنيف التصنيف اظتبوب، كتوافق تصنيف 

 .(2)يف ؼتتلف البقاع اإلسالمية معا، كتابع الذىيب يف ذلك بن تغرم بردم

كإف كاف قد سبق ىذا التاريخ جهود مضنية يف الكتابة كالتدكين إال أنو يعد نقلة مهمة يف 

 تاريخ العلـو اإلسالمية.

راحل ثالث: يف اظترحلة األكذل اتسم بالطابع الخصصي أما التدكين التارخيي فقد مر مب

بالنسبة للهدؼ، كبطابع العفوية كالفضوؿ العلمي كاظتنفعة الدينية أك االجتماعية بالنسبة للدكافع 

 العامة.

كيف اظترحلة الثانية: كاليت امتدت خالؿ القرف الثاين اعتجرم كلو تقريبا عٍت اإلخباريوف 

داث اظتصتلفة كاظتواضيع اظتتنوعة كلها، من رتيع األفواه كالركاة، كل منها خالعتا جبمع أخبار األح

 على حده كيف كتاب حيمل عنوانو اطتاص.

                                                           

 .191، ص1591، ط بَتكت 1ق( تذكرة اضتفاظ ج748الذىيب: مشس الدين أبو عبد اهلل ػتمد )ت ( 1)
، حتقيػػق د/ 1ق(: النجػػـو الهاىػػرة يف أخبػػار ملػػوؾ مصػػر كالقػػاىرة ج784دين أبػػو اساسػػن يوسػػف )تابػػن تغػػرم بػػردم: رتػػاؿ الػػ( 2)

 .449-444بَتكت )بدكف تاريخ(، ص –إحساف عباس، ط دار الكتب العلمية 
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أما اظترحلة الثالثة: فكانت مرحلة تدكين التاريخ على األساس الهمٍت اظتتسلسل كرتع 

 قة إذل فكرتُت أساسيتُت:اظتواضيع اظتتعاقبة على التوارل يف كتاب كاحد كىي تستند يف فلسفتها العمي

 كحدة التاريخ اإلسالمي كأمهية جتارب األمة اإلسالمية. -

 كحدة تاريخ البخرية من خالؿ سلسلة األنبياء. -

كقد امتدت ىذه اظترحلة حىت هناية القرف الثالث اعتجرم حىت استقرت كتوطدت، فتوطد هبا علم 

 .(1)التاريخ اإلسالمي كمناىجو يف التدكين

قرف الرابع بدأ علم التاريخ مسَتتو العلمية اظتستقلة ضتد كبَت مسجال طورا كمنذ مطلع ال

بنمو العلـو األخرل كاتساع نطاؽ اضتضارة  –دكف شك  –خاصا جديدا يف تلك اظتسَتة، كمتأثرا 

اظتادية كانتخار الورؽ كاتفق الغرب اإلسالمي )اظتغرب األندلس( مع التطور اظتنهجي اضتادث يف 

 .(2)نو اختذ تطورا ذا طابع ػتلي يف اظتواضيع كاظتادة خاصةاظتخرؽ إال أ

فظهر التدكين اسلي للدكؿ الناشئة يف اظتغرب، كنظرا لتنوع ىذه الدكؿ كمذاىبها كأفكارىا، 

 فقد تنوع التدكين كاختذ شكل الطابع اسلي يف مواضيعو.

دكلة العبيديُت  –إف دل تكن أمهها على اإلطالؽ يف ىذا العصر  –كمن أىم ىذه الدكؿ 

الذين أظهركا اىتماما بالتدكين التارخيي كباألخص  (3))الفاطميُت( أتباع مذىب الخيعة اإلشتاعيلية

                                                           

 .111-51ـ، ص1571، ط دار العلم للماليُت، بَتكت الطبعة الثالثة 1شاكر مصطفى: التاريخ العريب كاظتؤرخوف، ج( 1)
 .111 – 1/59اظترجع السابق، ج( 2)
الخػػػيعة اإلشتاعيليػػػة: ىػػػم طائفػػػة مػػػن الخػػػيعة اإلماميػػػة اسػػػتقلوا بػػػذاهتم كبأفكػػػارىم، يقولػػػوف بعػػػدـ كفػػػاة إشتاعيػػػل بػػػن الإمػػػاـ جعفػػػر ( 3)

إذل  الصادؽ، كأنو إمامهم كسوؼ يعػود ليملػك األرض، كقػد انقسػموا إذل عػدة طوائػف: مػنهم القرامطػة، كالبهػرة يف اعتنػد، إضػافة
، تقػدًن د/ عبػادة كليلػة، ط اعتيئػة العامػة 4ق(: تػاريخ ابػن خلػدكف، ج717الفاطميُت. ابن خلدكف: عبد الػرزتن بػن ػتمػد )ت
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رتاعة اضتياة السياسية من خلفاء كحكاـ ككزراء كقضاة ككتاب كحجاب كرجاؿ بالط، كإذا دتيه 

عمليا على "مناجم" التاريخ  الكتاب خاصة بكتابة اظتؤلفات التارخيية فألهنم كانوا يضعوف أيديهم

األساسية يف دكاكين الدكلة من كثائق كرسائل كغَتىا فكاف التأريخ من أقرب غتاالت العلم 

 .(1)لعملهم

إال أف االىتماـ باظتذىب كأفكاره، كاالنتصار لو طغى على كثَت من ىذه اظتؤلفات كسعى 

كعرض أفكارىم كمذىبهم، كتسجيل  العبيديوف )الفاطميوف( إذل االستنصار بأتباعهم يف التدكين

أخبارىم كأحداث دكلتهم، بل كرؤيتهم للتاريخ كأحداثو، فصيم التخيع على التدكين كأسلوب 

 الكتابة.

فمع هناية القرف الثالث اعتجرم كبداية القرف الرابع ظهرت معنا الدكلة العبيدية اليت اصطلح 

رضي اهلل عنها بنت رسوؿ  –ذل فاطمة الهىراء عليها دعاهتا الخيعة اسم اطتالفة الفاطمية )نسبة إ

اهلل صلى اهلل عليو كسلم( كمع اختالؼ اظتؤرخُت يف ىذا النسب كاتفاقنا مع منكريو، إال أننا 

 سنستصدـ ما اصطللوا عليو، كما جاء يف الكتب ػتل الدراسة.

عبيد اهلل اظتهدم كقد تواذل على حكم ىذه الدكلة عدد من اطتلفاء ىم: 

ـ، مث اظتنصور إشتاعيل 549ق/114ـ، مث القائم ػتمد أبو القاسم بن اظتهدم ت514ق/199ت

                                                                                                                                                               

 –. صػػػػالح الػػػػدين: الفػػػػرؽ كاصتماعػػػػات كاظتػػػػذاىب اإلسػػػػالمية، ط مكتبػػػػة النافػػػػذة 11ـ، ص9118القػػػػاىرة  –لقصػػػػور الثقافػػػػة 
 .71-81ـ، ص9119القاىرة، الطبعة األكذل 

 .1/441شاكر مصطفى: التاريخ العريب كاظتؤرخوف، ج( 1)
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ـ 589ق/119ـ، مث اظتعه لدين اهلل أبو دتيم بن إشتاعيل ت599ق/141أبو الطاىر بن ػتمد ت
 كىؤالء األربعة ىم من عاصرىم القاضي أبو حنيفة النعماف الخيعي منوذج الدراسة. (1)

 انشٍعً: انقاضً أتُ حىٍفح انىعمان

ىو: أبو حنيفة النعماف بن ػتمد بن منصور بن أزتد بن حيوف التميمي كالنسبة تدؿ على 

 أنو عريب األصل.

ق حبسب اجتهاد 951ق كسنة 971أما مولده فقد كلد بالقَتكاف ما بُت سنيت 

 .(2)الباحثُت

قبل أف  : أنو كاف مالكي اظتذىب مث حتوؿ إذل مذىب الخيعة اإلمامية(3)يذكر ابن خلكاف

منذ نخأتو، كاألرجح أف يكوف النعماف يدخل يف مذىب الخيعة اإلشتاعيلية، كقيل أنو كاف إشتاعيليا 

اف مبكرا منذ سنة إشتاعيلي اظتذىب منذ نخأتو ألف دخولو يف خدمة الدكلة الفاطمية ك

 .(4)كفاؤه طتلفائها إذل يـو كفاتو ـ، كاستمر594ق/119

حداثة سنو يف ديواف الرسائل حىت استقضاه اطتليفة اظتنصور كقد خدـ الدكلة الفاطمية منذ 

ق، فصلع عليو 118يف طرابلس، مث استقدمو بعد االنتهاء من تأسيس العاصمة اظتنصورية سنة 

كأحاطو بكل مظاىر التكرًن، كأمره أف يقيم صالة اصتمعة كخيطب يف جامع القَتكاف، إذ دل يكن 

                                                           

، حتقيق د/ حسُت مػؤتس، ط دار اظتعػارؼ 1ق(: اضتلة السَتاء، ج197ابن اآلبار: أبو عبد اهلل ػتمد بن عبد اهلل القضاعي )ت( 1)
 .951-979ـ، ص1579القاىرة، الطبعة الثانية  –

، اضتبيػػب الفقػػي 7ـ، ص1558بػػَتكت، الطبعػػة الثانيػػة عخػػرة  –للماليػػُت  ، ط دار العلػػم95الػػذركلي: خػػَت الػػدين: األعػػالـ، ج( 2)
 .1ـ، ص1551بَتكت، الطبعة األكذل  –كآخركف: مقدمة حتقيق اجملالس كاظتسايرات، ط دار اظتنتظر 

د/ ، حتقيػػػق 9ق( ت" كفيػػػات األعيػػػاف كأنبػػػاء أبنػػػاء الهمػػػاف، ج171ابػػػن خلكػػػاف: أبػػػو العبػػػاس مشػػػس الػػػدين أزتػػػد بػػػن ػتمػػػد )ت( 3)
 .47بَتكت )بدكف تاريخ( ص –إحساف عباس، ط دار الثقافة 

 .8اضتبيب الفقي كآخركف: مقدمة حتقيق اجملالس كاظتسايرات، ص( 4)



 د/ وليد محمد إبراىيم            خالل القرن الرابع الهجري   نموذج لكتابات الشيعة في تاريخ المغرب اإلسالمي 

 

 

 
5353 

لو بقضاء اظتنصورية كالقَتكاف كسائر مدف إفريقية كأعماعتا، مث جامع اظتنصورية قد بٍت بعد، كيعهد 

 .(1)كاله منصب قاضي القضاة

أما صلتو باظتعه فقد بدأت منذ ف كاف أمَتا يف خالفة كالده اظتنصور حيث كاف النعماف 

تقاريره قبل أف ترفع إذل اطتليفة فيعطي فيها الرأم، كيبدك أنو كاف شديد التعاطف مع  يويعرض عل

النعماف، فدائما ما كاف يقف إذل جواره كيقوم من عهديتو كيدافع عنو، كمن جهتو كاف النعماف 

 .(2)مطيعا لو دائم اظتخاكرة معو كاألخذ برأيو كما ذكر يف كتابو

كزاد نخاط القاضي النعماف إذل خارج القضاء يف غتاؿ الدعوة إذل اظتذىب الخيعي 

م كتبسيط عقيدهتم، كتدكين فقههم، كتسجيل أغتادىم اإلشتاعيلي، فأصبح يسهم يف نخر مذىبه

كأحداثهم ؽتا جعل منو دعامة متينة للفقو الخيعي كالفكر اإلشتاعيلي، فكانت لو غتالس علم تهاحم 

 .(3)عليها الناس حىت ال يصل الصوت إذل آخرىم

ىت حترؾ كقد ظل النعماف رجل اظتعه األكؿ بعد توليو اطتالفة الفاطمية، كزاد التصاقو بو ح

ـ، فمكث عاما قبل أف يوافيو أجلو يف آخر رتادم الثانية سنة 581ق/119معو إذل مصر سنة 

 .(4)ـ، فلهف ظتوتو اظتعه كصلى بنفسو عليو كدفن يف داره بالقاىرة584ق/مارس 111

ككفاءا لو كذل الفاطميوف بنوه خطط القضاء كالدعوة يف بالطهم، ككاف لو من األبناء اثنُت: 

سن علي، كأبو القاسم ػتمد، كقد ظهر بنوه كأحفاده يف بالط الفاطميُت يف مصر حىت كاف أبو اضت

                                                           

 .147، 91، 91القاضي النعماف: اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .191اظتصدر السابق، ص( 2)
 .11اضتبيب الفقي كآخركف: مقدمة حتقيق اجملالس كاظتسايرات، ص( 3)
 .4/111ابن تغرم بردم: النجـو الهاىرة، جػ( 4)
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آخرىم أبو ػتمد القاسم بن عبد العهيه بن ػتمد بن النعماف الذم توذل قضاء الدكلة الفاطمية حىت 

 .(1)ـ1148ق/415سنة 

 مؤنفاتً:

الخيعة اإلشتاعيلية أسهمت مؤلفات القاضي النعماف يف إعطاء صورة متكاملة عن مذىب 

كعن األمور اظتتعلقة بو من فقو كعقائد كعبادات ككذا يف األخبار كالسَت اطتاصة بأئمتو، كقد فاقت 

غَتىا من مؤلفات فقهاء الخيعة اظتخارقة شهرة حىت عد صاحبها حبق فقيو الخيعة اإلشتاعيلية 

 .(2)األكرب

ول عخرين كتابا مع اختالؼ عند كدل تصلنا كتب القاضي النعماف كلها، كدل يبق منها س

الباحثُت يف عددىا كأشتائها كصلة نسبتها إليو، كمن أشهر ىذه الكتب: دعائم اإلسالـ، تأكيل 

الدعائم، كتاب االقتصار، كتاب اعتمة يف آداب أتباع األئمة، كمن الكتب اليت حازت على جانب 

كىو ػتل  (3)ا كتاب اجملالس كاظتسايراتتارخيي منها: افتتاح الدعوة، كاألرجوزة اظتصتارة كمن أمهه

 البلث.

 

 
                                                           

، حتقيػػق د/ رتػػاؿ الػػدين 9ق(: أتعػػاظ اضتنفػػا بأخبػػار األئمػػة الفػػاطميُت اطتلفػػا، جػػػ749اظتقريػػهم: تقػػي الػػدين أزتػػد بػػن علػػي )ت( 1)
يوف يف مصر . د/ أزتد عبد اللطيف حنفي: اظتغاربة كاألندلس919، 914ـ ص1547القاىرة  –الخياؿ، ط دار الفكر العريب 

 .91-99ـ، ص9111القاىرة  –، ط اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب 9اإلسالمية، جػ
القػػاىرة، الطبعػػة  –(، ط دار الفكػػر العػػريب 499د/ ػتمػػد كامػػل حسػػُت: يف أدب مصػػر الفاطميػػة، سلسػػلة األلػػف كتػػاب عػػدد )( 2)

 .18ـ، ص1511الثانية 
، د/ شػػػػاكر مصػػػػطفى: التػػػػاريخ العػػػػريب كاظتؤرخػػػػػوف، 19-11كاظتسػػػػايرات، ص اضتبيػػػػب الفقػػػػي كآخػػػػركف: مقدمػػػػة حتقيػػػػق اجملػػػػالس( 3)

 .9/911ج



 د/ وليد محمد إبراىيم            خالل القرن الرابع الهجري   نموذج لكتابات الشيعة في تاريخ المغرب اإلسالمي 

 

 

 
5353 

 كتاب اجملانس َادلساٌشاخ:

يعد ىذا الكتاب من أىم ما كتبو القاضي النعماف، كباألخص مادتو التارخيية حيث اشتمل 

الكتاب علي معلومات كتدكين مهم لللوادث التارخيية يف فًتة حكم اظتعه، كبعضا ؽتا حدث يف 

 عهد من سبقوه.

ذه األمهية إذل موقع النعماف كخاىد عياف على ىذه اضتوادث، إضافة إذل تفرد  كترجع ى

كتاب "اجملالس كاظتسايرات" بتفاصيل دل ترد يف غَته من الكتب اليت أرخت عتذه الفًتة، كما أف 

الفاطمي كما كاف حيدث فيها، أضفت على اهلل  طبيعة الكتاب الذم يؤرخ جملالس اظتعه لدين

 تو حيتوم على أدؽ التفاصيل اظتختملة على كثائق دل تتوفر لغَته من اظتؤرخُت.الكتاب قيمة جعل

أما اسم الكتاب، فالنسصة اليت اعتمد عليها اسقق مدكف عليها "اجملالس كاظتسايرات يف 

إال أف اسقق يرجح أف يكوف اشتو "اجملالس كاظتسايرات كاظتواقف تاريخ اإلشتاعيلية كعقائدىم" 

طبقا ظتا أكرده بعض الباحثُت، كما أف ىذا االسم كثر مطابقتو ستول الكتاب كالتوقيعات" 

 .(1)كمادتو

كبعد دراسة ػتتول الكتاب نتفق مع اسقق يف ىذا الًتجيح، خصوصا إذا أضفنا اتفاؽ 

العنواف األخَت مع الغرض األصلي من تأليف الكتاب، كمع أسلوب القاضي النعماف يف التلدث 

 طميُت كىو قاضيهم كالداعي إذل مذىبهم.عن تاريخ الفا

ـ، 1551بَتكت يف سنة  –كقد طبع كتاب "اجملالس كاظتسايرات" من قبل دار اظتنتصر 

كىي النسصة اليت اعتمد عليها البلث، بتلقيق: اضتبيب الفقي، إبراىيم شيوح، ػتمد اليعالكم، 

                                                           

 .18اضتبيب الفقي كآخركف: مقدمة حتقيق اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
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كؿ: صورة ظتعهد إحياء كىذه النسصة اعتمدت يف طباعتها علي نسصة مركبة من نصفُت، األ

( تاريخ، كالنصف 9951اظتصطوطات العربية مصورة من اظتكتبة اآلصفية حبيدر آباد حتمل رقم )

( أما النسصة الثانية اليت اعتمد 91111الثاين مصور يف غتلدين مبكتبة جامعة القاىرة حتت رقم )

 S.O.A.Sية كاإلفريقية عليها التلقيق فهي صورة فوتوغرافية من نسصة مدرسة الدراسات الخرق

 (.99818بلندف رقم )

أما ترتيب القاضي النعماف لكتابو اجملالس كاظتسايرات فقد بدأ مبقدمة ذكر فيها اضتمد 

: "كأف أذكر يف ىذا الكتاب (1)كالثناء، مث فضل أئمة الفاطميُت، مث أعلن منهجو يف الكتاب فقاؿ

ئدة كعلم كمعرفة، عن مذاكرة يف غتلس أك مقاـ ما شتعتو من اظتعه صلوات اهلل عليو من حكمة كفا

بالغ أك توقيع أك مكاتبة، على تأدية اظتعٌت دكف اللفظ، حقيقة بال أك مسايرة، كما تأدل إذل من 

زيادة أك نقص"، مث انتقل إذل مادة الكتاب كقد قسمت إذل ذتانية كعخرين جهءا يف كتاب كاحد، 

مَت اظتؤمنُت اظتعه لدين اهلل صلوات اهلل عليو يـو قدمت من : "أكؿ لفظة شتعتها من أ(2)بدأىا بقولو

يؤرخ جملالس اظتعه لدين اهلل اليت حضرىا طرابلسي ككاف اظتنصور باهلل استقضاين عليها.... "كأكمل 

فدكل ما جيرم فيها، كما كاف حيدث من مسايرة أك حديث جرل بينو كبُت العه أك حىت توقيع 

 كاتبة؟.جاءه من قبلو يف خطاب أك م

أف يأيت بنص لفظ اظتعه معتذرا عن  –قدر جهده  –فذكر كل ما كعاه من حديث، كاىتم 

السهو، أك عدـ قدرتو على الوصوؿ إذل بالغة األئمة يف شيء كبَت من اإلطراء لورل نعمو كإمامو، 

 تفصيل منهجو يف اجملالس كاظتسايرات من خالؿ اظتباحث التالية:كاليك 

                                                           

 .48اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .49اجملالس كاظتسايرات، ص(2)
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 ادلثحج األَل

 انكتاتح انتاسخيٍح يف اجملانس َادلساٌشاخ خظائض

يعٌت اظتؤرخ أثناء تدكينو ظتادتو العلمية بالطريقة اليت سيتبعها يف تدكين كتابو، ككيفية عرض 

اظتادة التارخيية، ىل سيتم ذلك حبسب التسلسل الهمٍت أـ حبسب اظتوضوعات اليت سيتناكعتا أـ ىو 

 كلغتو عتما أمهيتهما يف ايصاؿ معلوماتو إذل قارئ كتابو. مذكرات خاصة، كما أف أسلوبو يف الكتابة

كقد أثرت العصور اظتصتلفة يف طريقة العرض كاألسلوب لدم كل مؤرخ فكل عصر لو 

طريقتو كأسلوبو اللذاف يتناسباف مع أىلو كتطور الكتابة فيو، كؿتن إذ نتناكؿ كتابات الخيعة يف 

منهج القاضي أيب حنيفة النعماف الخيعي من خالؿ   اظتغرب خالؿ القرف الرابع اعتجرم كحتديدا

كتابو "اجملالس كاظتسايرات" فنلن بال شك أماـ كتاب تأثر بطريقة كأسلوب ىذا العصر، كتفصيل 

 ذلك كما يلي:

 أَال: انعشع انتاسخيً َأٌمٍح انكتاب:

ؤرخ بدراسة كتاب اجملالس كاظتسايرات يتضح أنو كتب حبسب اظتوضوعات: كىو "التهاـ اظت

طريقة التأريخ إما للدكؿ أك لعهود اطتلفاء كاضتكاـ كإما للسَت أك الطبقات، فالكتابة حسب ىذا 

 .(1)اظتنهج قوامها األشصاص، كأعٌت هبم أشصاص اطتلفاء أك اضتكاـ"

ككتاب اجملالس كاظتسايرات دكَّنو القاضي أبو حنيفة النعماف الخيعي تأرخيا جملالس 

اظتعه لدين اهلل الفاطمي، كمت عرض ىذه اظتادة العلمية غتلسا غتلسا، فكاف كمسايرات إمامو كخليفتو 

إذا حضر النعماف غتلسا للمعه رجع مسرعا إذل داره فدكنو ما جرل فيو، كإذا حدثت بُت النعماف 

                                                           

 .51ـ، ص9111اإلسكندرية  –اصتامعة  د/ السيد عبد العهيه سادل: التاريخ كاظتؤرخوف العرب، ط مؤسسة شباب( 1)
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قدر جهده  –كخليفتو اظتعه مسايرة ما، كتطرقوا إذل حديث معُت قاـ النعماف قدكتو كما كرد ػتاكال 

نصوص اظتعه كما قاعتا، كبعد التدكين يقـو بالعرض على اظتعه فيمضي بعضو، كيرد البعض إيراد  –

 .(1)اآلخر ليقـو النعماف بتهذيبو حبسب رؤية اطتليفة اظتعه

كنتيجة لتنوع غتالس اظتعه كاختالؼ اظتوضوعات اليت ناقخها مع قاضيو النعماف، تنوعت 

كاظتسايرات، فخملت أحداثا تارخيية متعددة، إضافة إذل  تبعا لذلك اظتادة العلمية اظتدكنة باجملالس

 علـو أخرل تركه جلها يف أمور عقدية كمذىبية ختص مذىب الخيعة اإلشتاعيلية.

كنظرا ظتعاصرة كمعايخة النعماف عتذه األحداث التارخيية بل كمخاركتو يف بعضها اكتسب  

كما يعاصره من أحداث، كقد كصل األمر  ع أمهية بالغة، فالنعماف شاىد عياف يدكف ما يراهم كتابو

إذل تفرده بتدكين أحداث بعينها، أك حىت تفاصيل كردت عند غَته إرتاال، كاحتول كتابو على 

 تفاصيلها بدقة من خالؿ تدكينو جملالس اطتليفة اظتعه كمسايراتو.

 حاوًٍا: أسهُب اجملانس َادلساٌشاخ:

رخ موضوعو لذا يلهمو أف يعتٍت بو، كيراعي األسلوب ىو األداة اليت يعرض بواسطتها اظتؤ 

اظتستول العلمي كالوسط االجتماعي الذم يكتب لو، حبيث يكوف كاضلا كمؤديا لألىداؼ العلمية 

 .(2)اليت قصدىا من حبثو

ككتاب اجملالس كاظتسايرات مع أمهيتو، فإنو يعًتيو الكثَت من التكلف يف األسلوب 

طمي اظتعه لدين اهلل كسابقيو من خلفائهم، كىذا ليس يف كخصوصا يف اضتديث عن اطتليفة الفا

                                                           

 .994، 17-18اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .941د/ ػتمد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ اإلسالمي كتدكينو ص( 2)
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موضع بل شتة عامة يف الكتاب، حىت إف اظتؤلف ال يذكر أحدىم إال مقركنا بعبارات الدعاء )رضي 

 اهلل عنو، عليو السالـ، صلى اهلل عليو كسلم...(.

ع، كمرجع ذلك إذل أف مؤلف الكتاب ىو قاضي الفاطميُت األكؿ كفقيههم بدكف مناز 

كصاحب مكانة يف اظتذىب الخيعي، حىت إننا ال تكاد ؾتد من بُت رجاؿ الدكلة الفاطميُت من 

 .(1)كعرب عن معتقداهتا، كدافع كأرخ ألئمتها مثل القاضي النعماف اعيليةخدـ الدعوة اإلشت

كما أف اجملالس كاظتسايرات كتب كسَتة مفصلة للصليفة اظتعه لدين اهلل فهو تدكين جملالسو 

سايراتو اليت شهدىا ككاف طرفا فيها قاضيو النعماف، فكاف اظتعه ىو ػتور الكتاب الرئيس، كىو ما كم

 زتل اظتؤلف على التكلف يف إطراء اظتعه كسابقيو من الفاطميُت.

كذلك فإف نظرة النعماف للصلفاء الفاطميُت كمكانتهم عنده اليت تعدك كوهنم خلفاء، أك 

 ا دكر مهم يف زتلو على زيادة اإلطراء كاظتديح.حكاـ إذل مرتبة أعلى بكثَت عت

كمن أمثلة ذلك ما ذكره بعد أف كصلو كتاب من اظتعه يعلمو بعدـ اكًتاثو مبا شتعو عن 

النعماف من كشايات، كأف منهلتو باقية ال تتغَت، كإذا بالنعماف يدكف ذلك مث يقوؿ: "فو اهلل ما 

ت نظائرىا عندم لو )صع( كثَتة، كلو كاف ىذا ت. كال أدرم كيف أصف ىذه النعمة كإف كانيدر 

الفضل كاصتميل من القوؿ عندم لبعض اإلخواف، ألثقلٍت زتلو كألعجهين شكره، فكيف بو من كرل 

اهلل كابن نبيو، كمن جعل اهلل أمر ما يرحب من خَت الدين كالدنيا بيده؟ كلوال أف يطوؿ الفصل 

اب، كيصَت يف الطوؿ إال ماال يدرم كيف هنايتو، كالباب كينقطع عما رتب عليو ترتيب ىذا الكت

لفصلت لفظ اظتعه )صع( فيو، كأعطيت لكل لفظة قسطها من البياف كالتنبيو على ما فيها من 

                                                           

 .1-9اضتبيب الفقي كآخركف: مقدمة حتقيق اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
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الخرؼ كالفضل كاصتهالة ظتن عسى أف بعض ذلك يغيب عنو، كإف كاف نور الخمس ال خيفى عن 

ذلك لتهيأ من ىذا التوقيع كتب كثَتة األبصار، كضوء الخمس ال يستًت عن النظار. كلو قصدت 

كاجتمعت، ؽتا يتفرع منو أبواب عديدة، كإف كنت أعلم أف ذلك ال ينتهي غوره، كال تدرؾ هنايتو. 

 إثباتو كختليده كينفع بو من كيهدم اهلل لعلمو ذلك من اختاره كأحب ىدايتو، كينفعٍت إف شاء اهلل

 .(1)ما عنده" أه بعدم كانتسصو، إذ كثَت ثواب اهلل ككاسعقر 

كيف موضع آخر يطرل اظتعه فيذكر أف علمو فطرم دل يقع إليو بتلصيل كأنو عارؼ 

 .(2)بأصناؼ العلـو كلها

كغَت ذلك كثَت، ظهر عموما يف أسلوب كتابة اجملالس كاظتسايرات جاكز فيو النعماف حدكد 

طتلفاء كأئمة عند اتباعهم، الواقع، كمرجع ذلك كلو إذل مكانة النعماف يف الدكلة الفاطمية، ككضع ا

إضافة إذل طبيعة اظتذىب اإلشتاعيلي الخيعي كما يضفيو على أئمة اظتذىب الذين يقولوف بانتساهبم 

 إذل الرسوؿ )صلى اهلل عليو كسلم(.

كيف أسلوب كتابتو تأثَت النعماف بكونو قاض فقيو، حيث كثر كركد اآليات القرآنية 

 ات الكتاب، سواء على لسانو أك نقال عن اطتليفة اظتعه.كاالستخهاد هبا يف الكثَت من صفل

كمنو ما ذكره عن اظتعه لدين اهلل بأنو ال يؤمن بالتنجيم مثل جده جعفر الصادؽ فذكر: 
و هبذا الربىاف اظتبُت، ككشتو ناب"قلت: اضتمد هلل الذم منح أمَت اظتؤمنُت ىذا الفضل العظيم، كآ (3)

                                                           

 .195اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .148اظتصدر السابق، ص( 2)
 .411اجملالس كاظتسايرات، ص( 3)
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نتقاـ لو من أىل البغي كالظلم. كأمَت اظتؤمنُت كسلفو، كما قاؿ أصدؽ باإلناة كالصرب كاضتلم ككرل اال

 .(1) (ُذرِّيًَّة بَػْعُضَها ِمْن بَػْعٍض َواللَُّو َسِميٌع َعِليمٌ )القائلُت: 

كمنو ما ذكره النعماف بخأف خركج بعض الرببر على اظتعه فأرسل إليهم كتيبة من جنده، إال 

كت اضتكمة يف القتاؿ كفنوف اضترب حىت ضتقت هبا اعتهدية، فَتكم ًتت بنفسها كتر غإف ىذه الكتيبة ا

: "فقاؿ اظتعه )صلى اهلل عليو كسلم( عند انصرافهم: ناؿ ىؤالء ما ناؿ أصلاب (2)عن اظتعه قولو

َويَػْوَم ُحنَػْيٍن ِإْذ )رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم( يـو حنُت كما حكى اهلل )عه كجل( بقولو: 

كاهلل ما كثق قـو بأنفسهم قط إال ككلهم اهلل إليها، كال استهانوا . (3)... اآلية(َكثْػَرُتُكمْ َأْعَجَبْتُكْم  

قلوا أك كثركا كأخلصوا نياهتم لو، كأيقنوا أف ال حوؿ بعدكىم إال غلب عليهم، كال توكل قـو على اهلل 

لوت كأصلابو يف كال قوة إال بو، إال أيدىم اهلل بنصره، كذلك قولو كال شريك لو حكاية عن طا

ًراقولو: ) َنا َصبػْ . كقولو كىو أصدؽ (4)(... اآليةَوَلمَّا بَػَرُزوا ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا رَبػََّنا َأْفرِْغ َعَليػْ

 .(5)(... اآليةَكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرةً القائلُت: )

ه كأفعالو بالرسوؿ )صلى اهلل عليو كسلم( كذلك حرص النعماف على اإلكثار من تخبيو اظتع

 كآؿ البيت رضي اهلل عنهم كالتأكيد على انتساب اظتعه إليهم.

                                                           

 (.14سورة آؿ عمراف، آية )( 1)
 .994-991اجملالس كاظتسايرات، ص( 2)
 (.99سورة التوبة، آية )( 3)
 (.991سورة البقرة، آية ) (4)
 (.945سورة البقرة، آية )(5)
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: (2)بعد أف أسره اظتعه فقاؿ (1)كمنو ما ذكره عن حاؿ ابن كاسوؿ صاحب سجلماسة

( "كسأؿ ابن كاسوؿ أف يصلي يف اصتامع صالة اصتمعة فأذف لو أمَت اظتؤمنُت )صلى اهلل عليو كسلم

اقتداء بفعل جده على )صلى اهلل عليو كسلم( إذ كاف فيما يؤثر عنو أنو كاف يدع من أراد شهود 

 اصتمعة من أىل السجن أف يأتوىا مث يعادكف إذل السجن إذا قضيت الصالة".

كمنو ما ذكره من حديث اظتعه كىو يطمئن أتباعو إذل استقرار دكلتهم كحتقيق مطاػتهم 

: "كمن مات منكم قبل ذلك فسَتم ما تقر بو عينو من رزتة اهلل (3)يقوؿ لو أدركهم اظتوت فىتح

جعفر بن ػتمد )صلى اهلل عليو كسلم( قاؿ لخيعتو: أما كاهلل كيصَت إذل ما كاف يؤملو. أما إف جدنا 

 إنكم بتوليكم إيانا كلكم من أىل اصتنة، كإنا لضامنوف ذلك لكم عن اهلل".

كعبارات قوية إال القاضي النعماف يف كتابو لغة فصلى  كأما األسلوب اللغوم فقد استعمل

 أهنا اتسمت بالكثَت من التكلف حيث كثر فيها التعقيد كملئت بالسجع.

: "فعلمت أف اظتنصور قد قبض )صلى (4)كصفو لوفاة اطتليفة اظتنصور كتوذل اظتعه فقاؿكمنو 

ض، مث تداركت نفسي، كرأيت اهلل عليو كسلم( كىجم علي من ذلك ما كدت أف أسقط لو إذل األر 

الناس حورل، فاستثبت كقلت كالما ؿتو ما قالو اظتعه صلوات اهلل عليو ال أفهمو، كأنسانيتو ما كنت 

فيو كانصرفت عنو، كالعربة ختنقٍت، كالدموع تبتدر من عيٍت، حىت صارت إذل اطتالء من الفلص، 

                                                           

ٍت مػػػدرار يف سجلماسػػػة تػػػويف سػػػنة ػتمػػد بػػػن كاسػػػوؿ: جػػػده األعلػػػى أبػػػو القاسػػم شتعػػػوف بػػػن كاسػػػوؿ اظتكناسػػػي مػػػن أسػػس دكلػػػة بػػػ (1)
ىػ، كىم ينتموف إذل مذىب اطتوارج الصفرية كتواذل بعده أبناؤه حىت قضى العبيدكف )الفاطميوف( على دكلتهم، اف عذارل: 117

ة بػَتكت، الطبعػ –، حتقيق/ ج.س. كوالف، ليفي بركفنساؿ، ط دار الثقافػة العربيػة 1البياف اظتغرب يف أخبار األندلس كاظتغرب، ج
 .198-191ـ، ص1571األكذل 

 .414اجملالس كاظتسايرات، ص (2)
 .419-411اظتصدر السابق، ص( 3)
 .79اجملالس كاظتسايرات، ص( 4)
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ك عٍت كأقمت أياما على ذلك، فأرسلت عربيت، كرفعت عقَتيت كبكيت لذلك مليا، حىت خف ذل

 إذا امتأل صدرم كعيل صربم خرجت إذل ذلك اظتكاف فاستفرغت ما عندم".

كرمبا كاف مرجع ذلك التكلف كاظتبالغة إرل حرص النعماف أف تتناسب لغة كتابو مع مكانة 

هنا سيده الذم ينقل عنو حىت كلو أدل ذلك إذل إغفاؿ تبسيط معاين الكتاب ليفهمها العامة، أك أل

اللغة اليت سادت غتالس اطتليفة اظتعه حيث حرص النعماف على تسجيلها بدقة حىت أنو يتلرل 

: "فصار ما أثبتو يف ىذا (1)ليصل إذل نص اللفظ، مث يعرض ما يكتب على اظتعه، يقوؿ النعماف

ف الكتاب كأنو ىو لفظو كإف دل يكن ىو حبقيقتو ظتا أجازه على اظتعٌت كسقط عنو هتمة التلري

كاإلحالة، كإف سقطت منو فضيلة الفصاحة كاصتهالة، كمعجه األلفاظ يف اظتقالة، كلكنو صار بذلك 

 من أصدؽ اضتديث كأصح النقل، كزالت عنو بو التهمة ككجب لو بو الفضل".

أما شتة لغتو الرئيسية فهي إكثاره الخديد من استصداـ الضمائر يف سائر الكتاب، حىت 

ختلو من استصداـ الضمائر بصورة ظاىرة أدخلت على أسلوبو اللغوم الكثَت  إننا تكاد ال نرل رتلة

 من التعقيد، كصعبت من فهم معاين األلفاظ يف كثَت من اظتواضع.

 

 

 

 

 
                                                           

 .119اظتصدر السابق، ص( 1)
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 ادلثحج انخاوً

 احلُادث انتاسخيٍح َادلادج انُحائقٍح

اة اضتوادث رتع حادث، كاضتادث من كجهة نظر اظتؤرخ ىو: كل ما يطرأ من تغَت على حي

البخر، أك على األرض أك حىت يف سائر الكوف متصال حبياة البخر، كاضتادث قد يكوف مفاجئا  

كوقوع زلهاؿ يهدـ اظتدف، كقد يكوف عنيفا مثل قياـ حرب، كقد يكوف بطيئا غَت ػتسوس كعمليات 

 .(1)التطور البطيئة اليت ال يفطن اإلنساف إذل حدكثها إال على اظتدل الطويل

اجملالس كاظتسايرات باضتوادث التارخيية اظتهمة كالذم زاد من اىتمامنا هبا  كقد حفل كتاب

مخارؾ يف حدكثها، كما أننا  –يف بعض األحياف  –أهنا ذكرت على لساف معاصر عتا، كرمبا 

من خالؿ نظرة مغايرة، حيث أف كاتبها شيعي كقد اعتدنا تناكؿ ىذه األحداث اظترة نتناكعتا ىذه 

السنة، كللتعرؼ أكثر على مظاىر ىذه اضتوادث التارخيية اليت تناكعتا الكتاب  من خالؿ كتب أىل

 كاظتادة الوثائقية دين إرتاؿ ىذه اظتظاىر يف النقاط التالية:

 معاطش َمزكشاخ: –حمهً  –تاسٌخ عاو  –أَال: تىُع طُس احلُادث انتاسخيٍح 

الس اطتليفة اظتعه كما يدكر فيها بالرغم من أف القاضي النعماف جعل كتابو تدكينا كتأرخيا جمل

من مسايرات، إال أف الكتاب حفل بتنوع صور اضتوادث التارخيية الواردة، فظهرت بأشكاؿ شىت 

 أمهها:

حيث أرخ النعماف للصراع الذم دار بُت بٍت أمية كبٍت العباس، مث  حوادث التاريخ العام:

ا قد دعوا هبا لبٍت فاطمة رضي اهلل عنها، كيركه حتوؿ بٍت العباس إذل االستئثار باطتالفة بعد أف كانو 
                                                           

 .41ـ، ص1574القاىرة  –د/ حسن مؤنس: التاريخ كاظتؤرخوف، ط دار اظتعارؼ ( 1)
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إذل بٍت فاطمة رضي اهلل عنها بنت رسوؿ اهلل )صلى اهلل  (1)على اظتأموف الذم أمر بإرجاع فدؾ

عليو كسلم( كأف اظتأموف صرح بظلم من انتهعها من يدىا، كإعالنو أنو سيسلم اطتالفة ألبنائها مث 

 .(2)تنكر لذلك يف أحداث متوالية

لك ظهرت اضتوادث التارخيية يف صورة التاريخ اسلي يف مواطن شىت كمنها الصراع الذم كذ

، ككيف دارت اظتواجهات بُت الطرفُت، كما عاصر (3)دار بُت الفاطميُت كأيب يهيد ؼتلد بن كيداد

مة ذلك من توترات منعت اطتلفاء الفاطميُت يف أحياف كثَتة من اطتركج ظتواجهتو، كبسالة قبيلة كتا

الرببرية يف مساندة الفاطميُت حىت قضوا عليو، مث خركج ابنو بالثورة فكانت مواجهة اطتليفة اظتنصور 

الفاطمي معو، كبالرغم من شدة أكجاع اظتنصور كمرضو إال أنو دتكن من ىهديتو كالقضاء على ثورة 

 .(4)اظتغرباطتوارج كلية كتثبيت ملك الفاطميُت يف 

ية يف اجملالس كاظتسايرات يف صورة تاريخ معاصر. فمثال يؤرخ كما ظهرت اضتوادث التارخي

 القاضي النعماف ظتا رآه من انتصار اظتعه على ابن كاسوؿ أمَت سجلماسة كابن بكر أمَت فاس فيقوؿ:

"كظتا قفل اصتيش اظتنصور من أرض اظتغرب بعد أف أظفر اهلل تعاذل كليو بابن كاسوؿ اظتدعى  (5)

                                                           

ف كقيل ثالث، أفاءىا اهلل على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف سنة سبع صللا بعد فدؾ: قرية باضتجاز بينها كبُت اظتدينة يوما( 1)
مػػن فاطمػة الهىػػراء رضػي اهلل عنهػػا بعػد كفػػاة الرسػػوؿ  –رضػػي اهلل عنػو  –أف فػتح حصػػوف خيػرب، عتػػا قصػة حيػػث أخػذىا أبػػو بكػر 

مث أخػذىا يهيػد بػن عبػد اظتلػك حػىت ردىػا أبػو العبػاس صلى اهلل عليو كسلم، كردىا إذل بنيها عمر بن عبد العهيه )رضي اهلل عنػو(، 
السفاح فكاف فيها اختالؼ كثَت حىت بُت علي بن أيب طالب )كـر اهلل كجهو( كابن عباس )رضي اهلل عنهمػا(، يػاقوت اضتمػوم: 

 .4/917بَتكت )بدكف تاريخ( جػ –معجم البلداف ط دار الفكر 
 .411اجملالس كاظتسايرات. ص( 2)
ؼتلػػد بػػن كيػػداد ىػػو: قطػػب اطتػػوارج يف اظتغػػرب اظتعػػركؼ بصػػاحب اضتمػػار، خػػرج يف مواجهػػة الػػدعوة الخػػيعية )الفاطميػػة( أبػػو يهيػػد ( 3)

ـ. ابػػن 549ق/114كأكقػػع برجاعتػػا حػػىت دخػػل القػػَتكاف كرقػػادة كأعماعتمػػا، إال أف الفػػاطميُت اسػػتطاعوا اإليقػػاع بػػو كقتلػػوه سػػنة 
 .991-9/919عذارل: البياف اظتغرب ج

 .918-914لس كاظتسايرات، صاجملا( 4)
 .471اظتصدر السابق، ص( 5)
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ناكث اظتتغلب على فاس، كفتلها اهلل تعاذل على كليو كما كاالىا من أرض اإلمامة كابن بكر ال

اظتغرب، أخذ قائد ذلك اصتيش أبناء رتيع كجوه أىل اظتغرب كرؤسائهم رىائن عنده، كقدـ هبم 

كبكل كجو كاف بذلك الصقع ؽتن يطاع بو كخيالف جانبو، كجاء فيهم جبماعة من اضتسنيُت الذين 

كتأمركا يف القبائل كادعوا اظتلك، فلما كصلوا إذل اضتضرة، أمر أمَت اظتؤمنُت  تناسلوا من كلد إدريس

ص( بإنهاعتم، ككساىم، ككصلهم كزتلهم، كأجرل عليهم النهؿ الواسع. فأقاموا على ذلك مدة مث )

من عليهم بتسرحيهم كإطالقهم إذل بلداهنم، كأمرىم بصالت كخلع كزتالف، كبعث معهم إذل آبائهم 

 ىاليهم بكسي كصالت كسرج".كأكابر أ

كما ظهرت اضتوادث على شكل مذكرات كتبها القاضي النعماف عن مسايرة جرت بينو 

كبُت اطتليفة اظتعه، حيث سأؿ اظتعه قاضيو النعماف عن أبنيو كىل تهكجا، فأجابو النعماف بأف عتما 

ظتادية كأحواؿ عصره، جاريتُت، كاستمر اضتديث الذم يؤرخ لو النعماف فيعطي بو صورة ألحوالو ا

 .(1)حىت ينهيو كقد أمر عتما اظتعه مبسكن كمساعدة على الهكاج

 –حاوًٍا: طثٍعح احلُادث انتاسخيٍح يف اجملانس َادلساٌشاخ مه حٍج االستطشاد 

 انتكشاس: –اإلجياص 

من تنوع للصور اليت ظهرت عليها اضتوادث التارخيية يف اجملالس كاظتسايرات إذل طبيعة ىذه 

وادث من حيث االستطراد يف اضتدث أك ذكره بإجياز، كىل يكرر النعماف حوادثو اليت يركيها أـ اضت

 ال.

                                                           

 .944-941اظتصدر نفسو، ص( 1)
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كمن خالؿ التدقيق يف كتاب اجملالس كاظتسايرات، كتفصيل اضتوادث الواردة بو، يتضح ذلك 

اليت  التنوع الذم كردت عليو اضتوادث التارخيية يف الكتاب، فقد استطرد النعماف يف بعض اضتوادث

أكردىا كمرجع ذلك إذل أمهية ىذه اضتادثة، كما حازتو من اىتماـ يف بالط اظتعه لدين اهلل، كإذل 

 اىتماـ القاضي النعماف ذاتو هبذه اضتادثة ظتا تعنيو من أمهية لسيده اظتعه كتاريخ الدكلة الفاطمية.

طمي كعبد الرزتن كمن ىذه اضتوادث ما ذكره عن الصراع البلرم بُت اظتعه لدين اهلل الفا

الناصر اطتليفة األموم يف األندلس "كانتهى إذل أمَت اظتؤمنُت اظتعه )صلع( أف مركبا لبٍت أمية قدـ من 

اظتخرؽ، فلما صار بُت صقلية كإفريقية مر جبهيرة فصادؼ فيها قاربا فيو نفر قدموا من صقلية يريدكف 

، فصاؼ األندلسيوف أف ينذركا هبم فأخذكا إفريقية، كفيو كتاب من عامل صقلية إذل أمَت اظتؤمنُت

رجل قارهبم )أم سكانو( كاختطفوا بعض أمتعتهم كأخذكا فيما أخذكا اطتريطة اليت فيها كتاب عامل 

ف مر هبم مركب فركبوا فيو كأتوا باصتهيرة ال جيدكف من حيملهم إذل اصقلية، كتركوا القارب مبن فيو 

 عليو كأمر بإخراج مراكب حربية كأدخل فيها رجاال من باطتَت، فغضب أمَت اظتؤمنُت صلوات اهلل

عنها رتع كاهنـه  (1)رجاؿ الرب كالبلر.. كنهؿ من باألسطوؿ من رجاؿ البلر كاستولوا على اظترية

األموم، فأحرقوا ما هبا من اظتراكب كاطتهائن.. كحل باألمَت األموم الداىية، كاضطربت عليو البالد، 

اظتراكب كرتع رتيع رجالو كمن يوصف بالنكاية ببلده كأخرج أسطوال  كخاؼ خوفا شديدا، فألف

يف العاـ اظتقبل بعد أف كتب إذل طاغية الرـك يسألو النصرة... كانتهى أسطوؿ بٍت أمية إذل بعض 

مراسي اظتغرب اطتالية القليلة العدد.. فصرج إليهم أىل تلك الناحية فقتلوا منهم بخرا كثَتا فههموىم 

                                                           

اظترية: مدينة كبَتة يف ساحل األندلس الخرقي، منها يركب التجار كفيها حتل اظتراكب، هبا مرفأ كمرسى للسفن، يضرب ماء البلر ( 1)
 .9/115ف، جسورىا كفيها ترتيب أسطوؿ األندلس. ياقوت اضتموم: معجم البلدا
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بلر أكثر ؽتا قتلوه.. كأمر )اظتعه( بتجهيه اصتيوش إذل أرض اظتغرب لتتبع كل من ماؿ إذل فمات يف ال

 .(1)بٍت أمية بالقتل كاجتياحهم عن جديد األرض... فالكالـ يف ىذا يتسع"

استطرد النعماف يف ىذه اضتادثة فأفرد عتا تسع عخرة صليفة تؤرخ ظتا دار بُت اظتعه كالناصر 

سالت حىت كصل األمر إذل التالعن على اظتنابر يف األندلس كاظتغرب، ككاف من صراع حبرم مث مرا

 ألمهية ىذه األحداث يف بالط اظتعه كاىتماـ النعماف هبا األثر األكرب يف االستطراد يف سردىا.

كرمبا ذكر القاضي النعماف حادثة تارخيية مهمة بإجياز يف سطور قلية، كذلك رغبة يف إلقاء 

التقليل من أمهيتها، رمبا دل ضتق هبا من فخل سياسي مثلما حدث يف ػتاكلة فتح الضوء عليها مع 

: "كلقد أهنض اظتهدم باهلل )ص( قرة عينو كمهجة (2)مصر يف عهد اظتهدم، فقاؿ على لساف اظتعه

نفسو القائم )ص( إذل مصر كرتُت، كىو عادل بأهنا ال تفتح على يديو، كلكنو أراد تأكيد حجة اهلل 

دعوتو، كأال يدع شيئا من اجملهود إال بلغ منو ما يف نفسو، كإف كاف ذلك قد أدخل الخك عليهم ب

على بعض اظتستضعفُت يف أمره، كلذلك كرىنا أف ندخل عليهم مثلو باضتركة يف غَت آكاف الوقت. 

كلقد أخربين اظتنصور باهلل )ص( أنو تلقى القائم )عم( عندما انصرؼ من الكرة الثانية عن مصر، 

قد كاف اظتهدم باهلل ارحتل بعد خركجو إذل اظتهدية، قاؿ: فلما انتهى القائم )صلع( إذل باب ك 

. كدخل، كدخلت معو إذل اظتهدم (ِإَّلَّ َحاَجًة ِفي نَػْفِس يَػْعُقوَب َقَضاَىا)اظتهدية نظر إليو مث قاؿ: 

. (ي نَػْفِس يَػْعُقوَب َقَضاَىاِإَّلَّ َحاَجًة فِ )باهلل )صلع( يف كقتو ذلك، فسلم عليو كضمو إليو مث قاؿ: 

 فكأمنا نطقا بذلك معا )صع( بلساف كاحد كعن رؤية كاحدة".

                                                           

 .171-114اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .481اظتصدر السابق، ص( 2)
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كيف بعض األحياف كرر القاضي النعماف اضتديث يف موضوع كاحد، كذلك رمبا لتكرار 

اضتدث يف غتالس اظتعه اليت حيضرىا النعماف، أك ضتدكث جديد يف ىذا األمر، فمثال يف حديثو عن 

ظتا دتادل أمر اللعُت ابن كاسوؿ "ك  (1) عه مع ابن كاسوؿ أمَت سجلماسة يبدؤىا بقولو:عالقة اظت

كارتكب ما ارتكبو كتعاطى ما تعاطاه من التغلب بسجلماسة كخلع طاعة األئمة كتسمى باإلماـ 

 أمَت اظتؤمنُت الخاكر هلل، كىو الكافر باهلل )عج( لعظيم ما ارتكبو من هنيو، رأل اظتعه لدين اهلل

)صلع( جهاده لعظيم جرمو، كأنو ال يسعو تركو ظتا تعدل إليو كتعاطاه. فأهنض إليو عسكره فأمكنو 

 اهلل )عج( من رزتتو من غَت يد ألحد من اطتلق عليو فيو".

مث يرجع إذل ىذه اضتادثة بعدىا بصفلات كيسرد كضع ابن كاسوؿ يف ػتبسو ككيف أذف لو 

 .(2)رل بينهما من حديث كنقاشاظتعه بصالة اصتمعة يف حضرتو، كما ج

: "ككاف ىذا العيد كقد أمكنو (3)عن ابن كاسوؿ فيقوؿ –أيضا  –مث يعود بعدىا ليتلدث 

اهلل من ػتمد بن كاسوؿ اظتدعى بإمامة اظتسلمُت كاظتسمى بأمَت اظتؤمنُت... فأعرض عنو ظتا رآه دل 

 يفهم قولو".

: "كظتا قفل (4)ُت اظتعه كابن كاسوؿ فيقوؿمث يرجع القاضي النعماف ليؤرخ ألحداث اظتعارؾ ب

اصتيش اظتنصور من أرض اظتغرب بعد أف أظفر اهلل )تع( كليو بابن كاسوؿ اظتدعي اإلمامة... كبعث 

 معهم إذل آبائهم كأكابر أىاليهم بكسى كصالت كسرح".

                                                           

 .177اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .414-411ص –اجملالس كاظتسايرات ( 2)
 .495-497ص –اظتصدر السابق ( 3)
 .471اظتصدر نفسو، ص( 4)
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ذه ىذه األحداث اليت حتمل الكثَت من التكرار كاف مرجعها إذل معاصرة القاضي النعماف ى

األحداث، فهو شاىد عياف عليها، عاش خطواهتا مع اظتعه كجرت أحداثها على مرأل كمسمع منو 

يف بالط الفاطميُت، من أجل ذلك كاف ىناؾ شيء من التكرار حيدث كلما جد جديد يف أحداثها 

 أك كلما ذكر شيء عنها يف غتالس اظتعه لدين اهلل الفاطمي.

 َأسس اوتقاء مادتٍا:حانخًا: وُعٍح احلُادث انتاسخيٍح 

تنوعت اضتوادث التارخيية يف اجملالس كاظتسايرات فلم تأت كلها من نوع كاحد، فقد أرخ 

 القاضي النعماف يف كتابو ألنواع ؼتتلفة من اضتوادث.

الفاطمي عن ، كمنها ما ذكره عن عفو اظتعه لدين اهلل للحوادث السياسيةحيث أرخ 

: "فصفوا بُت يديو كأدىن اضتسنيُت كأمرىم باصتلوس، مث قاؿ (1)اؿبعض األمراء األدارسة اضتسنيُت فق

للجميع: قد علمت ما كاف من إحساننا إليكم كفضلنا عليكم، كعفونا كصفلنا عما سلف من 

أموركم، كقد سرحناكم ظتا اتصل بنا من شهرتكم كؽتا خلفتموه كراءكم يف سراحكم كشوؽ بعضكم 

 بو عليكم".لبعض، فآثرنا إسعافكم بذلك كاظتن 

، كمنو ما ذكره عن ىهدية اصتيش الذم أرسلو عبد الرزتن لحوداث عسكريةكما أرح 

: "لقد أخربين ؼترب قدـ من أرض األندلس أف اللعُت األموم ظتا أحس (2)الناصر إذل اظتغرب فقاؿ

كر بالعساكر اليت أكصتناىا الغرب، اشتد خوفو كاستوذل عليو ذعره، فأرسل أكثق قواده عنده بعس

أكعب فيو إذل ناحية اظترية، فضرب على ساحل البلر مضاربو كأناخ بو عسكره، إذل أف كاتى مركب 

                                                           

 .474-471اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .918اظتصدر السابق، ص( 2)
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اللعُت خيربكف بقتلو كقتل أىل بيتو كاستيالء العساكر يف ساعة كاحدة على مدينتو  (1)بو أىل يعلى

( كدل كقياطينو )خيامو(. كجاء يف مركب ؼترب آخر خيرب عن ىرب صاحب سجلماسة )ابن كاسوؿ

لو  هلليكن علمو بأسره، فما ىو إال أف بقى باظتناخ إال مضرب القائد، كىم من كراء البلر فاضتمد

 الذم ألقى لنا يف قلوب أعدائنا ذعره".

، كمنو ما ذكر يف التكلفة اليت حتملتها خهائنهم يف حرب أيب لحوادث اقتصاديةكما أرخ 

اإلماـ اظتعه لدين اهلل )ص( يوما كأنا جالس بُت يديو كذكر " (2) يهيد ؼتلد بن كيداد اطتارجي فقاؿ:

أمر الفتنة كما جرل فيها من اسنة، فذكر بعض من كاف بُت يديو ما أنفق فيها القائم )عم( من 

األمواؿ يقوؿ غتمل، يستكثر ذلك كيعظمو. فقاؿ اظتعه لدين اهلل )ص(: أفال أخربكم عن رتلة ما 

 أنفق فيها؟.

 ؤمنُت مبا أحبو، فإنا لنلب ذلك.قلت: خيرب أمَت اظت

أف ال  –كأكمأ بيده إذل خازف بيت ماؿ القائم كىو بُت يديو  –قاؿ: )عم( أمر )عم( ىذا 

خيرج من النفقة يف ذلك إال من مالو، كعهؿ لو مائة ألف دينار كأثٌت عخر ألف ألف درىم، كقاؿ 

اظتاؿ، فإنك إف أنفقت شيئا من  لو: احذر أف تنفق يف شيء من أمر ىذه الفتنة شيئا من غَت ىذا

 غَته ذىب ضياعا، كالبد من أف ينفذ ىذا اظتاؿ يف ىذه النفقة كلها.

فواهلل ما زاد عليو كال نقص منو، كال كاف إال كفاؼ النفقة يف ذلك حىت انقضت الفتنة 

 بفراغو.

                                                           

ىو: يعلى بن ػتمد اليفرين، كاف كاليا من قبػل اظتعػه علػى ايفكػاف كتػاىرت مث حتػالف مػع األمػويُت، فقلتػو جػوىر الصػقلي يف يعلى ( 1)
 .41، ص4ـ كأسر ابنو. ابن خلدكف: تاريخ ابن خلدكف ج577ق/148زتلتو اظتغربية الكربل سنة 

 .991اجملالس كاظتسايرات، ص( 2)
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 مث نظر إذل اطتازف فقاؿ : أليس كذلك كاف األمر؟

ئم )عم(، كما أنفقت غَته كما بقي منو درىم فما فوقو قاؿ: نعم، كذلك كاف أمرين القا

 كال احتيج إذل غَته".

: "كظتا أراد (1)، كمنها تأرخيو لطهور أبناء اطتليفة اظتعه فقاؿحوادث اجتماعيةكذلك أكرد 

اإلماـ اظتعه لدين اهلل )صلع( أف يطهر عبد اهلل كنهارا كعقيال بنيو تقدـ إذل خاصتو كأكليائو كسائر 

كعبيده، كرتيع رجالو ككافة من باضتضرة من سائر التجار كالصناع كعامة الرعية باظتنصورية جنده 

كالقَتكاف، كرتيع أىل مدف إفريقية ككورا من حاضر كباد، كأمر بالكتب إذل العماؿ من لدف برقة 

 كأعماعتا إرل سجلماسة كحدكدىا كما بُت ذلك كما حوتو ؽتلكتو كإذل جهيرة صقلية كمن هبا من

طبقات الناس يف حضر كبدك، أف يتقدموا يف طهور أبنائهم يـو الثالثاء أكؿ يـو من شهر ربيع 

األكؿ من سنة إحدل كستسُت كثالذتائة إذل انقضاء ىذا الخهر، كأمر أف حيمل إذل كل بلد من ىذه 

 البلداف من اضتضرة أمواؿ كخلق تفرؽ على كل من طهر من أبناء اظتسلمُت من خاص كعاـ".

: (2)كمن أمثلة ما ذكره فيها قولو بالحوادث العمرانيةد اىتم القاضي النعماف أيضا كق

"كذكر اظتعه لدين اهلل )صلع( يوما بناء لبعض األكلُت كما فيو من العجائب، فذكر بعض من حضر، 

وصة بناء اظتعه )ص( كما ىيأه اهلل )عه كجل( من بناء النهر اظتعهم كإجرائو يف القناة العجيبة اظترص

، مث بناء القصر الخامخ العظيم البنياف باضتجر  باضتجر كاصتَتة اظتبنية بو العجيبة البناء مسَتة يـو

اظتنلوت اظتقطوع من اصتبل، على بعد مسافتو، كدل يتهيأ ألحد من ملوؾ الدنيا الذين ملكوا اظتوضع 

                                                           

 .991اظتصدر السابق، ص( 1)
 .999الس كاظتسايرات، صاجمل( 2)
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من مسَتة يـو عتائلة أف يضعوا فيو حجرا على حجر، كبناء اإليواف العجيب الخامخ كجر العمد ا

 إليو كرفعها، بعد أف أرتع الناس على أنو لو اجتمع أىل األرض ما استطاعوا عمل ذلك منها".

كما تناكؿ النعماف يف كتابو نواحي إدارية خاصة بالدكلة الفاطمية كمنها كالية العهد فأكرد 

ع كرل العهد يف بالط من ذلك ركاية عن اظتعه لدين اهلل كتوليتو كالية العهد، كاألىم ىو كض

: "مذ كاهلل قبض اهلل اظتهدم باهلل )عمو( صرت (1)اظتعهالفاطميُت، فقاؿ يف ىذه الركاية على لساف 

إذل اسسن العظاـ، كإف كنت ظتمتلنا قبل ذلك مبلن كثَتة، إنو ظتا كاف من أمر اهلل يف اظتهدم 

دم كخال يب فقلدين عهده كأسر إذل )ص( ما كاف، دل يتقدـ القائم )عم( للصالة عليو حىت أخذ بي

ذلك كاستكتمٍت إياه، فواهلل ما علمو بذلك منو إرلَّ بعد اهلل غَتم، كأقمت مدة أياـ حياتو ثالث 

  عخرة سنة أنظر إذل من قرب منو كمن 

كقد نوع النعماف يف تأرخيو لللوادث حىت إنو ليؤرخ االخًتاع جاء على يد اظتعه لدين اهلل 

: "ذكر اظتعه لدين اهلل القلم، فوصف فضلو كرمه فيو بباطن العلم مث (2)فيو يقوؿك  –كما يذكر   –

قاؿ: نريد أف نعمل قلما يكتب بو بال استمداد من دكاة، يكوف مداده من داخلو، فمىت شاء 

اإلنساف كتب بو فأمده ككتب بذلك ما شاء، كمىت شاء تركو، فارتفع اظتداد، ككاف القلم ناشفا منو، 

كاتب يف كمو أك حيث شاء فال يؤثر فيو كال يرشح شيء من اظتداد عنو كال يكوف ذلك إال جيعلو ال

عندما يبتغي منو كيراد الكتابة بو فيكوف آلة عجيبة دل تعلم أف سبقنا إعتيا كدليال على حكمة بالغة 

 ظتن تأملها كعرؼ كجو اظتعٌت فيها.

 فقلت : كيكوف ىذا يا موالنا، عليك السالـ؟!

                                                           

 .447اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .191، 115اظتصدر السابق، ص( 2)
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 وف إف شاء اهلل.قاؿ: يك

فما مر بعد ذلك إال أياـ قالئل حىت جاء الصانع الذم كصف لو الصنعة بو، معموال من 

ذىب فأكدعو اظتداد ككتب بو فكتب، كزاد شيئا من اظتداد على مقدار اضتاجة، فأمر بإصالح شيء 

شيء من اظتداد، منو فأصللو كجاء بو فإذا ىو قلم يقلب يف اليد كدييل إذل كل ناحية فال يبدك منو 

فإذا أخذه الكاتب ككتب بو كتب أحسن كتاب ما شاء أف يكتب بو، مث إذا رفعو عن الكتاب 

 أمسك اظتداد.

 فرأيت صنعة عجيبة دل أكن أظن أف أرل مثلها".

، إال أف انتقائها كاف حيكمو أسس، كحتكمو يف إيرادىا كاختالفهاكعلى تنوع ىذه اضتوادث 

 كنوعيتها عوامل.

ىذه العوامل أف القاسم اظتخًتؾ يف كل ىذه اضتوادث أهنا جرت يف بالط اظتعه من أىم 

 لدين اهلل، فهو إما أحد صناع ىذا اضتدث، أك راكية، أك على األقل معٍت بو.

كما كاف من أسس انتقاد ىذه اضتوادث حضور القاضي النعماف عتا كمخاىدتو إياىا، أك 

 أتباع الدكلة الفاطمية. شتاعو عتذه اضتوادث من اظتعه أك من أحد

كذلك كاف من أسس انتقائها أف ىذه اضتوادث ىي تاريخ جملد الدكلة الفاطمية كخليفتها 

اظتعه، فكاف اظتقصود منها تسجيل أحواؿ الدكلة الفاطمية كتعظيم أئمتها، أك حىت تربير مواقفهم 

 كالتهوين من أخطائهم.
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 ٌشاخ:ساتعا: ادلادج انُحائقٍح يف اجملانس َادلسا

االعتماد عليو يف كتابة تاريخ عصر أك رجل أك ق رتع كثيقة: كىي كل ما ديكنك ئالوثا

 .(1)حادثة، كأمهها اظتؤلفات كاظتدكنات اظتكتوبة الرشتية كغَت الرشتية

كقد حول كتاب اجملالس كاظتسايرات يف طياتو الكثَت من مراسالت اظتعه لدين اهلل 

مهمة ترجع إذل عصر متقدـ، كقد حفظها لنا القاضي النعماف  الفاطمي، كاليت تعد كثائق رشتية

 بإيراد نصها يف كتابو.

كمن ىذه الوثائق كتاب اظتعه لدين اهلل الفاطمي اظتوجو إذل إمرباطور الدكلة الركمانية، بعد 

، فاستنجد أىلها باظتعه، ككانوا حتت دعوة (2)أف أرسل اإلمرباطور جيوشو الحتالؿ جهيرة أقريطش

العباس، فغضب عتم اظتعه كأرسل إذل امرباطور الرـك مهددا بنقض العهد الذم بينهما إف ىو بٍت 

: "كال ترل أف دعوة أىل أقريطش قبل اليـو (3)أقدـ على احتالؿ اصتهيرة، ككاف ؽتا جاء يف الرسالة

كهم إليك كترؾ إذل غَتنا كقد أنابوا اليـو إلينا كاستغاثوا بنا ؽتا يوجب لك عندنا دتاـ اظتوادعة بًت 

اعًتاضك فيهم. إف امتناع أىل اضتق ليس مبهيل حقهم كإف تغلبوا عليو دكهنم، بل ىو عتم بتصيَت 

اهلل )تع( إياه عتم. فأقريطش كغَتىا من رتيع األرض لنا، مبا خولنا اهلل منها كأقامنا لو فيها، أطاعنا 

كال بعصياهنم حيق علينا أف  منها من أطاع كعصانا من عصى، كليس بطاعتهم جيب لنا أف منلك

نًتؾ، كلو كاف ذلك لكاف األمر إعتيم ال هلل )تع( الذم خولنا كاليتهم، كإف شاؤكا أعطونا كإف أحبوا 

                                                           

 .91د/ حسُت مؤنس: التاريخ كاظتؤرخوف، ص( 1)
أقريطش: كىي جهيرة كبَتة يف حبر اظتغرب هبا مػدف كقػرل افتتلهػا أبػو حفػص عمػر بػن عيسػى األندلسػي اظتعػركؼ باألقريطخػي يف ( 2)

ىػػػػ علػػػى يػػػد عمػػػرك بػػػن شػػػعيب، كيقصػػػد هبػػػا )كريػػػت( اآلف. يػػػاقوت 991اظتػػػأموف، كقيػػػل فتلػػػت بعػػػد  ىػػػػ يف خالفػػػة911سػػػنة 
 .1/911اضتموم: معجم البلداف، ج

 .444اجملالس كاظتسايرات، ص( 3)
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منعونا، كال! إف ذلك هلل الذم لو ما يف السماكات كما يف األرض كىو الذم اصطفنا كملكنا 

نهم علينا كال رد ما انتهعوه بالغصب من كأعطانا، كلو كاف ذلك للصلق ظتا كسعنا قتاؿ من امتنع م

كبو قوانا... فانظر لنفسك كألىل ملتك فإنا مناجهكؾ كإياىم اضترب  لكأيدينا إذا أقدرنا اهلل على ذ

 بعوف اهلل لنا كتأييده، كال حوؿ كال قوة إال بو".

 كمن ىذه الوثائق اظتهمة تارخييا، اسفوظة يف اجملالس كاظتسايرات خطاب اظتعه إذل

، كقد جاء يف  اإلخخيديُت مبصر يطلب منهم التلرؾ إلنقاذ أىل أقريطش اظتسلمُت من ىجـو الرـك

قد خولنا من فضلو كأمدنا من عونو كتأييده مبا نرل أنا حبولو  –سبلانو  –: "إف اهلل (1)اطتطاب

صقع كقوتو كنصره لنا كإظهارنا على عدكنا نكف أيدم الكفرة عما تطاكلت إليو من حرب ىذا ال

كاإليقاع بأىلو. كقد انتهى إلينا أنك أظهرت اضتركة إذل اصتهاد كإمداد ىؤالء القـو مبراكب من 

قبلك، كأنت لعمرم بذلك أجدر لقرهبم منك كاتصاعتم بك كمَتىم بلدؾ ككوهنم كإياؾ يف دعوة 

آثرنا كاحدة، كلو أسلمناىم إليك كقعدنا عنهم ظتا كاف لك كال عتم علينا حجة يف ذلك، كلكنا 

نصرة أمة جدنا ػتمد )صلى اهلل عليو كسلم( كدل نرد التصلف عن ذلك كقد رجونا لو، كألقوا 

بأنفسهم إلينا فيو، كؿتن ال ؿتوؿ بينك كبُت اصتهاد يف سبيل اهلل، كال مننعك من دتاـ ما أملت لو، 

لى من فال يكن ما يتصل بك من إنقاذ أساطيلنا يريثك عن الذم مهمت من ذلك، كأف ختخى ع

بعث بو كعلى مراكبك منا، فلك علينا عهد اهلل كميثاقو أف ال نكوف معهم إال بسيل خَت، كأنا 

ؿتلهم ػتل رجالنا كؾتعل أيديهم مع أيدينا كنخركهم فيما أفاء اهلل علينا، كنقيمهم يف ذلك كغَته 

ليك على ذلك أك مقاـ رجالنا، كمراكبك مقاـ أساطيلنا حىت يفتح لنا إف شاء اهلل، مث ينصرفوا إ

يكوف من أمر اهلل كقضائو ما ىو فاعلو. فالعلم ذلك كثق بو منا، ففي تضافر اظتسلمُت على عدكىم 

                                                           

 .441-449اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
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كلمتهم إعهاز لدين اهلل ككبت ألعدائو، فقد سهلنا لك السبيل كاهلل على ما نقوؿ ككيل، كاجتماع  

رسى طنبة من أرض برقة بك إذل مكفإف كثقت بذلك كرأيت إيثار اصتهاد فاعمل على أف تنفذ مرا 

مستهل ربيع اآلخر  اظترسيلقرب ىذا اظترسى من أقريطش، كيكوف اجتماعهم مع أساطيلنا هبذا 

ـ( بتوفيق اهلل كقوتو كتأييده كنصره كعونو. كإال ترل ذلك فقد أبلغنا يف اظتعذرة إليك 511ىػ/191)

ييده كنصره كعونو مستغنوف عنك كالنصيلة لك، كخرجنا ؽتا علينا إليك. كؿتن حبوؿ اهلل كقوتو كتأ

خولنا اهلل إياه كأقدرنا عليو، ؽتا ماكعن غَتؾ، كعلى عـه كبصَتة يف إنفاذ أساطيلنا كرجالنا كعدتنا ك 

نرل حبولو كقوتو أنا نبلغ بو ما نـؤ إليك بذلك كنصمد ؿتوه. فباهلل نستعُت كعليو نتوكل، كعلى 

 تأييده نعوؿ، كىو حسبنا كنعم الوكيل".

اذج من كثائق كردت يف اجملالس كاظتسايرات، كقد مشلت الوثيقتُت حتليال كامال تلك من

عسكرية، كالعالقات يف منطقة البلر اظتتوسط يف تلك الفًتة بُت الفاطميُت لألكضاع السياسية كال

كاإلمرباطورية الركمانية كاإلخخيديُت ككذلك أحواؿ اطتالفة العباسية يف ىذا التوقيت، إضافة إذل 

 تفاصيل أخرل، كىذا ما يعطي للوثائق أمهتها الكربل يف االستناد إليها يف تدكين التاريخ عموما
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 انخانج ادلثحج

 ادلُاسد َطشق انىقم عىٍا يف اجملانس َادلساٌشاخ

يغٍت اظتؤرخوف القدامى بأحداث عصرىم، أك األحداث اليت سبقتو بفًتة قصَتة فكانوا 

يتصلوف بأعالـ اظتعاصرين كبرجاؿ اصتيش كاإلدارة كيسمعوف منهم األحاديث عن اظتوضوعات 

كب أك يف التدكين أك يف الوزارة أك شغلوا مناصب اظتصتلفة، ككاف بعض ىؤالء ؽتن اشًتكوا يف اضتر 

 .(1)رئيسة يف الدكلة، فكاف اعتمادىم عظيما على اتصاعتم بالرجاؿ كباألحداث نفسها

فتدكين التاريخ حيتاج إذل مصادر يستقي منها الكاتب مادتو التارخيية، تكوف ىذه اظتصادر 

لة على كقوعها، كعتذه اظتوارد أمهيتها معاصرة لألحداث أك ناقلة عمن عاصر ىذه األحداث أك دا

فبدكهنا ال تكوف مادة كتابة التاريخ، لذا كثر البلث فيها من حيث أنواعها كطرؽ النقل عنها كىي  

 كاآليت:

 أَال: أوُاع ادلُاسد:

تعددت اظتوارد اليت اعتمد عليها القاضي النعماف يف كتابو اجملالس كاظتسايرات، ما بُت ركاية 

يف معظمها إذل اطتليفة اظتعه لدين اهلل، كمخاىدتو كمخاركة يف األحداث، كمخافهة شفوية استند 

 الفاطميُت كغَت ذلك كأمثلتو كما يلي:كشتاع توفرا لو من خالؿ موقعو اظتتميه يف بالط 

كىي أحد أقدـ مصادر كتابة التاريخ كمن أىم موارده، كقد اعتمد عليها  الرواية الشفوية

ر يف ركاية عن اظتعه لدين اهلل ما دار بينو كبُت اطتليفة اظتنصور حوؿ تقصَت اطتليفة النعماف كثَتا، يذك

                                                           

 .94القاىرة )بدكف تاريخ( ص –د/ سيدة كاشف: مصادر التاريخ اظتصرم، كمناىج البلث فيو، ط مكتبة األؾتلو اظتصرية ( 1)
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: كشتعتو )صلع( يقوؿ: قلت (1)القائم يف مواجهة ثورة أيب يهيد ؼتلد بن كيداد اطتارجي يقوؿ فيها

يوما للمنصور )صلع( كقد ذكر أمر الفتنة كما حاكؿ فيها إذل أف كخفها اهلل )عج( على يديو، 

فقلت: لو قد كاف القائم بأمر اهلل )صلع( حاكؿ من ذلك ما حاكلت كقاـ منو مبا قمت، فجالىا، 

كاألمر غتتمع كاضتاؿ صاحل، كدل يدع ذلك إذل أف كاف ما قد كاف من الفساد يف األرض؟ فقد كاف 

 من القوة كاظتنعة كمكانفة الرجاؿ يف أكثر ؽتا كنت أنت فيو يـو قمت بذلك.

ؾ باهلل أف تعود إذل مثل ىذا القوؿ، بل استغفر اهلل منو، كاهلل ما كاف للقائم فقاؿ رل: أعيذ

 )عم( أف يفعل إال ما قد فعلو، كال كاف رل أف أفعل إال ما فعلت...".

الخهود مباشرة، كىي شتاع الخهادة من  المشافهة والسماعكمن موارد النعماف أيضا 

أرض األندلس أف اللعُت األموم ظتا أحس بالعساكر أخربين ؼترب قدـ من : "لقد (2)يذكر النعماف

 اليت أكصتناىا الغرب، اشتد خوفو كاستوذل عليو ذعره، فأرسل أكثق قواده...".

كقد أعطى ىذا اظتورد للنعماف ميهة  المشاىدة والمشاركةكذلك اعتمد النعماف على 

دين اهلل )صلع( رسوؿ بعض : "كقدـ على أمَت اظتؤمنُت اظتعه ل(3)كلكتابو أمهية، كمن ذلك قولو

الدعاة باظتخرؽ مباؿ زتلو ذلك الداعي إياه من أعماؿ اظتؤمنُت، فأدخلو اظتعه )ص( كسألو عن 

أحواؿ ذلك الداعي كاظتؤمنُت قبلو.. كذلك فيما ذكره: أنو أرسل يف طلبو فأدخلو إليو كسألو عما 

 قدـ بو فأخربه.

                                                           

 .947اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .918اظتصدر السابق، ص( 2)
 .181، 181اظتصدر نفسو، ص( 3)
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ك أكثره من عند أصلايب كرجارل. فقلت: فقاؿ: أما إين لو شئت أخذ ذلك ألخذتو ألنو أ

 أيها األمَت، أك تقوؿ غَت ذلك؟!

 فقاؿ: كما ىو؟

قلت: تقوؿ: إف الذم يف يديك أنت، منهم كعنهم، لقيامهم معك كعقدىم إياؾ. قاؿ: 

 أجل، إنو لكما قلت...".

اليت حتصل يف يده كىو يف بالط  الوثائق الرسميةكما اعتمد النعماف يف موارده على 

: "فكتب أمَت اظتؤمنُت اظتعه لدين اهلل )ص( إذل من يكاتبو مبصر جوابا عن  (1)لفاطميُت، كمنهاا

 كتابو إليو بذلك خيربه أنو قد أمر بإخراج األساطيل كأخذ يف عدهتا...".

: "كسألٍت بعض (2)كذلك جعل النعماف من مؤلفاتو السابقة موردا لكتابو، كمنها قولو

بسط كتاب ؼتتصر من قوؿ أىل البيت )صع( عتم يقرب معناه كيسهل القضاة كاضتكاـ كالطلبة 

حفظو كختف مؤنتو.. كشتو )اظتعه( "كتاب االختصار لصليح اآلثار عن األئمة األطهار.. ألف فيو 

 من علم أكلياء اهلل ما حيق على كافة اطتلق طلبو بأركاحهم فضال عن أموالو...".

جملالس كاظتسايرات، إال أف اعتماده على األنواع كىكذا تنوعت موارد النعماف يف كتابو ا

الثالث األكذل الركاية الخفوية، كاظتخافهة كالسماع، كأخص اظتخاىدة كاظتخاركة كاف ىو األعم 

األغلب من بُت موارده، كىذا ما أضاؼ قيمة علمية كبَتة للكتاب، فصاحبو من صناع اضتدث أك 

 ؽتن شاىدكه كعاصركه.

                                                           

 .449اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
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 د/ وليد محمد إبراىيم            خالل القرن الرابع الهجري   نموذج لكتابات الشيعة في تاريخ المغرب اإلسالمي 

 

 

 
5333 

 ه ادلُاسد يف اجملانس َادلساٌشاخ:حاوًٍا: طشق انىقم ع

تطور علم التاريخ عند اظتسلمُت حىت أصبلت كتابة التاريخ كنقل ركاياتو حيكمها أسس، 

كعتا مناىج متبعة، كيف فًتة كتابة اجملالس كاظتسايرات كانت حركة التطوير يف هنضة مستمرة تأثر هبا 

 رات.القاضي النعماف، كظهر ىذا التأثر يف اجملالس كاظتساي

ظتعرفة منهج القاضي النعماف كالطرؽ اليت اتبعها يف النقل عن موارده نستعرض النقاط ك 

 التالية:

 أ( اإلشاسج إىل ادلظذس انزي ٌىقم عىً:

عٍت النعماف بذكر اظتصدر الذم ينقل عنو مادتو، خصوصا كأف اظتصدر الرئيس عتذا 

ضركرة، ظهرت على كجوه: بذكره صراحة أك الكتاب كاف اطتليفة اظتعه لدين اهلل ذاتو، فكاف ذكره 

 اإلشارة إليو كأحيانا أمهل ذكر اظتصدر دتاما كرمبا زاد تفاصيل أكثر.

: "قاؿ اظتعه )صلع(: فكأنو كاف يرل ما حل بعد ذلك من (1)فمن ذكر اشتو صراحة قولو

 الفتنة...".

على الناس كالوقيعة  : "كشتعتو )صلع( يقوؿ كقد ذكر البغي(2)كمن أمثلة اإلشارة إليو قولو

 فيهم...".

كرمبا كاف مصدر النعماف كتاب كعندىا رمبا زاد على ذكر اسم الكتاب ذكر سبب تأليفو 

: "كسألٍت بعض القضاة كاضتكاـ كالطلبة بسط كتاب ؼتتصر من قوؿ أىل البيت (1)كمن ذلك قولو

                                                           

 .191اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .948اظتصدر السابق، ص( 2)



 د/ وليد محمد إبراىيم            نموذج لكتابات الشيعة في تاريخ المغرب اإلسالمي خالل القرن الرابع الهجري   

 
 

5333 

لصليح اآلثار عن  )صع( عتم يقرب معناه، كيسهل حفظو كختف مؤنتو.. كشتو "كتاب االختصار

 األئمة األطهار...".

: "كتصفح يوما أخبار (2)كيف أحياف أخرل يهمل النعماف ذكر اظتصدر دتاما كمن ذلك قولو

بٍت العباس يف بعض الكتب، فمر على يديو كتاب فيو أخبار اظتتغلبُت من بٍت العباس كسَتىم ؽتا 

 أخبارىم كمآثرىم...". ألفو كرتعو بعض رجاعتم عن قصد إذل ذكر فضائلهم كختليد

 ب( اإلشاسج إىل تذاٌح انىقم َاوتٍائً:

كما عٍت القاضي النعماف باإلشارة إذل كالـ مصدره من حيث بداية كانتهاء النقل كالتمييه 

 بُت حدثو اطتاص، كبُت اظتنقوؿ عن مصدره، كذلك بعدة كجوه كىي:

"كذكر الربيع يوما يف : (3)ذكر كلمات معربة عن أف ما سيأيت ىو كالـ مصدره كقولو

غتلس اظتعه )صلع( كما يكوف فيو من اطتضر كالهىر كالنبت كتفتح الخجر... كما خيرج بو أىل 

من ألواف  –إذا اعتم نبتو كزىا نواره كاخضر عخبو كتفتلت أشجاره  –اطتالعة كالبطالة إليو 

 .األطعمة كخبائث األشربة كيف نهىهم إليو، كما يعكفوف بو من عتوىم عليو

فقاؿ اظتعه )صلع(: سبلاف اهلل! ما كاف أكالىم إذا نظركا إذل عظيم قدرتو فيما أخرجو من 

 نبات األرض كنوارىا...".
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أك ذكر اظتنقوؿ عن مصدره بُت لفظُت يفيداف بداية كانتهاء كالـ اظتصدر كمن ذلك 

إذا تكمي بسالحو : "كذكر الكيمياء يوما فقاؿ: شتعت اظتنصور باهلل )عم( ذكرىا كقاؿ.. (1)قولو

 كتغطي بو.. ككاف ذكر اظتعه صلوات اهلل عليو لذلك يعقب شيء ذكره من علم الباطن...".

أك عن طريق الفصل بُت كالمو كما ينقلو عن مصدره كمن ذلك ما كاف يدكر بُت النعماف 

، فكيف مبساكئه(2)كاطتليفة اظتعه من مسايرات كقولو م؟ كىذا : "قاؿ اظتعه )عم(: ىذه ػتاسن القـو

 قوؿ من قصد بقولو مدحهم كفصرىم فكيف مبن قصد ذمهم كمعايبهم؟

فقلت: اضتمد هلل الذم دل جيعلنا من أتباعهم كيف أزماهنم فنكوف مثلهم كمعهم، كؿتخر يف 

زمرهتم. قاؿ: نعم، اضتمد هلل على ما من بو عليكم بنا كقسم لكم من كاليتنا كلطف لكم من 

 الكوف معنا".

يق ذكر كالـ داخل النص يفيد استمرار النقل عن نفس اظتصدر كمنو أك حىت عن طر 

: "كقدـ إليو )صع( بطريق من بطارقة الرـك كأشرافهم رسوال من طاغيتهم صاحب (3)قولو

 الدين  القسطنطينية مبا أكجبو على نفسو من مغـر اصتهية... فأجاب اظتعه )صع( رسولو عن ذلك بأف

دة.. فقاؿ اظتعه )صع(: فإذا كاف األمر على ما تصفو بمن اعتدنة اظتؤ  كالخريعة دينعاف من الذم سألو

من ملكك أنو يغلب على أمره.. كقاؿ اظتعه )ص(: إف أحدا من الناس ال يرسل رسوال إذل أحد إال 

 ضتاجة إليو كألمر جيب لو عليو...".
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 رـ( االٌتماو مبظادس مظذسي انزي ٌىقم عىً:

ده على الركاية الخفوية إضافة إذل اظتخاىدة كاظتخاركة، اعتمد القاضي النعماف يف موار 

كاظتخافهة كالسماع إذل جانب أنواع أخرل إال أف الًتكيه كاف على ىذه الثالث يف استسقاء مادتو 

 التارخيية، من أجل ذلك عٍت بذكر مصدر ىذه اظتوارد إف كانت منقولة عن مصدر.

رسل رتاعة  –صلوات اهلل عليو  –ين اهلل : "كقدـ على اإلماـ اظتعه لد(1)كمن ذلك قولو

من الدعاة من جهائر شىت بعيدة.. فقاؿ )ص(: إنا دل نتصلف عن ذلك إال انتظارا للمدة اليت 

كعدنا اهلل الظهور فيها.. كلقد أخربين اظتنصور باهلل )ص( أنو تلقى القائم )عم( عندما انصرؼ من 

 الكرة الثانية عن مصر...".

كر الركاية كمصدره كال يذكر اظتصدر الذم نقل عنو مصدره كمن ذلك كيف أحياف أخرل يذ 

: "ذكر للمعه )صلع( بعض دعاتو بعض عماؿ اظتهدم )ص(، فقاؿ: ذكر عنو أنو افتتح (2)قولو

مدينة فلم يصب فيها كثَت شيء، فاغتم لذلك كأرسل إذل أىلو خاصتو... كقاؿ اظتعه لدين اهلل 

 و كيقربو أنو أدخلو إليو يوما إذل داره...".)صلع(: كأخربين عنو بعض من خيص

 د( أسهُب انىعمان يف انىقم عه مظادسي:

اظتصدر الرئيس للمجالس كاظتسايرات ىو اطتليفة اظتعه لدين اهلل ذاتو، حيث كضع قاضيو 

النعماف ىذا الكتاب تأرخيا جملالسو كمسايرتو، كظتعرفة أسلوب النعماف يف النقل عن ىذا اظتصدر، 

لفظا كمعٌت أـ اكتفى باظتعٌت دكف اللفظ، ككيفية ترتيب النقوؿ كاألحداث، ديكننا معرفة ىل ىو 

 ذلك باالستناد مباشرة إذل كالـ نص عليو النعماف يف مواضع من كتابو اجملالس كاظتسايرات.
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"أذكر يف ىذا الكتاب ما شتعتو عن اظتعه صلوات  (1) ففي صدر الكتاب ذكر النعماف:

كمة كفائدة كمعرفة، عن مذاكرة يف غتلس أك مقاـ أك مسايرة، كما تأدم إذل من اهلل عليو من ح

أك توقيع أك مكاتبة، على تأدية اظتعٌت دكف اللفظ، حقيقة دكف زيادة كال نقص، بعد  غذلك عن بال

 بسط العذر يف التصلف عن تأدية حقيقة لفظو حبسبو".

ين ما شتعو يف غتلس اظتعه كيف طيات الكتاب يتلدث النعماف عن اجتهاده يف تدك 

: "كقمت كذم الثقل الثقيل من كثَت ما (2)فيقوؿ –قدر اإلمكاف  –كػتاكلتو ذكر اضتديث بنصو 

شتعت من اضتكمة من كرل اهلل كالفضل، كختوفت إف أنا انصرفت إذل غتلس اضتكم أف أنساه أك 

اظتؤمنُت عليو السالـ يف أخل بأكثره لخغب اطتصـو ككثرة الكالـ كطوؿ اجمللس، فاستأذنت أمَت 

التصلف عن غتلس القضاء يومي ذلك إذل أف أثبتو.. كانصرفت كأنا استبعد اظتنهؿ كأتذكر ما جرل 

 ال أجلس حىت ىنيف اجمللس. فما ىو إال أف كصلت إذل منهرل كعلم من كاف ينتظر يف اجمللس أ

ظتؤذف لصالة اظتغرب فصليت اتكفؤكا علّي، فما فرغت منهم كؽتا عرض رل من الخغل إذل أف أذف ا

اظتغرب كالعخاء األخرة. كجلست أتذكر اجمللس كأكقع ما حفظت منو شيئا بعد شيء حىت أتيت 

على ما حفظتو من ذلك، فأثبتو يف ىذا اجمللس كأرجوا أف قد بلغت منو رتاع ما كاف فيو كأتيت 

 على رتلة من لفظو كرتعت معانيو إف شاء اهلل تعاذل".

يتلدث فيو عن خطوات التدكين اظتتبعة يف اجملالس كاظتسايرات بدء  كيف حديث مطوؿ

بالسماع مث التدكين قبل العرض على اظتعه ذاتو كمراجعتو يف كل ما يدكف يف الكتاب يقوؿ 

: "قد كنت قدمت اظتعذرة يف صدر ىذا الكتاب أين كإف كنت دل آؿ اجتهادا يف حترم (3)النعماف
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عن اإلماـ )صلع( بنفس ألفاظو، فقد اعًتفت بأين ال أطيق ذلك باضتقيقة نقل ما نقلتو ؽتا أثبتو فيو 

كأعجه عنو إف كانت ألفاظ أكلياء اهلل األئمة كألفاظ جدىم رسوؿ اهلل )صلع( يف اصتهالة كالفصامة 

كالبياف... غَت أين صنعت يف ذلك صنيعا دل أعلم أف أحدا ؽتن نقل اضتديث سبقٍت إليو: كىو أين 

ثرت شيئا عن اإلماـ )عم( كتبتو كأريتو إياه كعرضتو عليو بعد أف قدمت يف ذلك جعلت كلما أ

العذر عنده، فكلما رأل أين غَتت اظتعٌت عنو قومٍت على اظتعٌت كردين إليو، فأصللتو عنو كصفح رل 

)صلع( عما دل أستطعو من حكاية لفظو حبقيقتو، فصار ما أثبتو يف ىذا الكتاب كأنو ىو لفظو كإف 

كن ىو حبقيقتو ظتا أجازه على اظتعٌت كسقط هتمة التلريف كاإلحاطة، كإف سقطت فضيلة دل ي

الفصاحة كاصتهالة، كمعجه األلفاظ يف اظتقالة كلكنو صار بذلك من أصدؽ اضتديث كأصح النقل، 

 كزالت عنو بو التهمة ككجب لو بو الفضل.

كأكقفٍت على أشياء منو فرفعت يوما إليو )صلع( منو جهءا فقرأه حىت أتى على آخره، 

فأصللتها على ما أمر بو أداـ اهلل علو أمره كصرفو إرل، فجعلت اعتذر يف التقصَت كإسقاط الكثَت، 

كإين إمنا أثبت عنو )صلع( بعض ما يعطيو اضتفظ، كالذم أسقطو النسياف، ظتا عليو من الغفلة طبع 

هلل جيهيك بنيتك كال يؤخذؾ اإلنساف، أكثر من ذلك. فقاؿ: إف كاف ذلك يا نعماف، فإف ا

لكتاب قلما يكوف مثلو من بنسيانك، كاهلل ما رتع عن آبائنا قبلك أحد مثل ىذا من رتعك كإنو 

 الكتب كإف فيو ضتياة ظتن كاف لو قلب".

ىذا ىو أسلوب القاضي النعماف يف النقل كما نص ىو عليو، كقد التـه يف كتابو ىذا 

كما زاد من التوثيق ىو عرضو  –قدر استطاعتو  –اضتديث نصا األسلوب، كحاكؿ االجتهاد يف نقل 

مادتو اليت يكتبها على مصدره كىو اطتليفة اظتعه لدين اهلل، فاكتسب الكتاب أمهية أكرب باشًتاؾ 

 اظتعه فيو، كحتملو كإقراره مبا جاء يف اجملالس كاظتسايرات.
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 ادلثحج انشاتع

 انىقذ انتاسخيً يف اجملانس َادلساٌشاخ

ىرة النقد كالتلليل كالتعليل، كربط النتائج باظتقدمات أخذت تنتخر أكثر عندما تعرض ظا 

اظتؤرخوف اظتسلموف لألحداث اليت أظتت بالدكلة اإلسالمية، ككانت اظتبادئ اليت أخذت تثار يف 

 .(1)اجملتمع اإلسالمي دافعا ظتهيد من التفكَت كالكتابة

ػ( ككتابو اجملالس كاظتسايرات فقد كاف تطور النقد ى111كبالنسبة للقاضي النعماف )اظتتوىف 

التارخيي يف الكتابة ال يهاؿ يف مراحلو األكذل، إضافة إذل طبيعة الكتاب الذم كضع تأرخيا ألحداث 

غتالس كمسايرات اطتليفة اظتعه لدين اهلل فلم يكن من اظتقبوؿ عنده التعرض بالنقد ألفعاؿ اطتليفة، 

 هج النعماف يف النقد التارخيي نستعرض ما يلي:كلكي تتجلى الصورة عن من

 أَال: أوُاع انىقذ انتاسخيً يف اجملانس َادلساٌشاخ:

تأثر النقد التارخيي يف اجملالس كاظتسايرات باعتدؼ من تأليف ىذا الكتاب، فلم يظهر فيو 

ر على استلياء النقد التارخيي بأنواعو كمظاىره كاملة من نقد لللوادث كاألفراد كاظتصادر، كإمنا ظه

يف نقد لبعض اضتوادث، كظهر جليا يف نقد األفراد من خصـو اطتليفة اظتعه لدين اهلل، كفيما يلي 

 مناذج من أنواع النقد التارخيي اليت كردت يف الكتاب:
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 أ( وقذ احلُادث:

تعرض القاضي النعماف يف كتابو لبعض اضتوادث بالنقد كالتعليق، فوصفها بأكصاؼ ؼتتلفة 

 اضتوادث التارخيية اليت تناكعتا، كرؤيتو عتا إما باإلجياب كإما بالسلب: حبسب

: "كظتا قرب كصوؿ اصتيش من (1)كمن اضتوادث اليت تناكعتا باإلجياب ككصفها بالسبق قولو

اظتغرب إذل اضتضرة أمر اإلماـ اظتعه لدين اهلل )عم( البن كاسوؿ كابن بكر بعمل عجلتُت ليكوف كل 

كاحدة جتر بو يف حُت النداء عليو. كذلك ؽتا دل يعلم أنو سبق بو كال رأه أحد..  كاحد منهما على

 فتعجبنا لذلك ظتا عمل كرأيناه، كيف اخًتع ذلك كاىتدل إليو صلوات اهلل عليو".

: "كذكر اظتعه لدين اهلل )صلع( (2)كقولو  بالفخامة والتفردكمن ذلك أيضا كصفو العمل 

فيو من العجائب، فذكر بعض من حضر، بناء اظتعه كما ىيأه اهلل )عج( يوما بناء لبعض األكلُت كما 

من بناء النهر اظتعهم كإجرائو يف القناة العجيبة اظترصوصة باضتجر كاصتَتة اظتبنية بو العجيبة البناء 

، مث بناء القصر الخامخ العظيم البنياف باضتجر اظتنلوت اظتقطوع من اصتيل على بعد  مسَتة يـو

دل يتهيأ ألحد من ملوؾ الدنيا الذين ملكوا اظتوضع أف يضعوا فيو حجرا على حجر، كبناء مسافتو، ك 

اإليواف العجيب الخامخ كجر العمد اعتائلة من مسَتة يـو إليو كرفعها، بعد أف أرتع الناس على أنو 

 لو اجتمع أىل األرض ما استطاعوا عمل ذلك منها".

: "فما ندرم كيف نصف ما كاف من (3)كقولوأك رمبا كصف اضتادثة باظتبهجة اظتفرحة  

ابتهاجنا بذلك كموقعو من قلوبنا مبا أجراه اهلل منو على يد كليو كيسره لو، كمنلو من صنعو فيو، 
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كعولنا على تقبيل األرض بُت يديو، كزتدنا اهلل كشكرناه مبا قدرنا عليو كاستطعناه، كسألنا إؾتاز 

 كعد كليو كبلوغنا إليو".

مثل  بعدم جواز الحدوثخرل تناكؿ كصف اضتادثة بالسلب كوصفها كيف أحياف أ

: "ككتبت إذل اإلماـ اظتعه لدين اهلل )صلع( أطالعو فيما يرفع إذل من تراث عبيده كالرقيق، كيف (1)قولو

من يـو عندم بذلك من كرثتهم يطلبونو من عبيد كأحرار، كعن شهادة بعضهم لبعض إذ كاف 

دل جيدكا يف ذلك حدا علمتو كرأيت أكثرىم يرث بعضهم بعضا،  )عم( كمن قبلو من األئمة

كالقضاة يورثوهنم كجييهكف شهادة بعضهم لبعض، كذلك ال ينبغي يف اضتقيقة.. ككذلك شهادهتم 

 لبعضهم ال جتوز...".

: "كذكر اظتعه لدين اهلل (2)كقولو  اَّلستعاذة منهاكرمبا علق على اضتادثة بالسلب عن طريق 

بو بالء عظيم يف نفسو ككصف ما صارت حالو إليو. ككاف ىذا الرجل قد أضتد يف )ص( رجال أصا

أكلياء اهلل كغال يف دينو، كقد كاف قلد شيئا منو، كنالو بسبب ذلك من سصط األئمة ما نعوذ باهلل 

 منو".

: "كظتا قدـ عليو )ص( (3)كقولو  بالطولحياف أخرل اقتصر نقده لللادثة بوصفها أكيف 

ريطش أمر بإدخالو إليو، فلما مثل بُت يديو قبل األرض مرارا كأدل إليو عن القـو ما رسوؿ أىل أق

كسؤاعتم كرغبتهم كاسًتحامهم، كجعل يذكر لو قدر البلد  أرسلوه بو من دتضرعهم كاستغاثتهم

إف أقدره على دفع اظتخركُت عنو  –كموضعو من بلد الرـك كمن مصر، كأنو فرضة عتما، كأف اهلل )تع( 

                                                           

 .151ص اظتصدر السابق،( 1)
 .415اظتصدر نفسو، ص( 2)
 .441اظتصدر نفسو، ص( 3)
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. كعدد ما فيو من اآلالت اهللكاف سبب فتح القسطنطينية كاظتخرؽ عليو إف شاء   –كو كمل

 القسطنطينية كمن مصر، يف كالـ طويل ذكره".كقربو من كاظتعادف، كما يتهيأ بو من إنخاء األساطيل 

: (1)كذكر تفاصيل رآىا بعينو كيضع فيها رأيو كقولو بتحليلهاأك رمبا كاف نقده لللادثة 

ىذا العبد كقد أمكنو اهلل من ػتمد بن كاسوؿ.. كابن بكر صاحب فاس.. ككانا يومئذ "ككاف 

معتقلُت يف سقيفة القصر، ككاف كصوعتما يف آخر شعباف. كظن الناس أف سيقتال إذا كصال، فلما 

ابقيا قيل: أهنما يـو الفطر يقتالف. فلما انصرؼ )ص( كدخل إذل داخل قصره، أحضرمها إعتي، 

فقبال األرض ككقفا، فقاؿ عتما أيهما كاف  –كىو قائم على فرسو كالرمح بيده  –يديو فمثال بُت 

أحسن لكما: أف تكونا اليـو يف مثل حالكما ىذه مبعصيتكما كعداكتكما أك تكونا اليـو يف رتلة 

 –أكليائنا كمن أنتم بنا، فتقضياف فرض ربكما معنا، أك حيث كنتما على طاعتنا اليت افًتضها اهلل 

عليكما كعلى سائر خلقو، كأنتما كادعاف ساظتاف آمناف، فلم يفهم عنو ابن كاسوؿ ما قالو،  –تعاذل 

كالهعر غلب عليو، فقاؿ بل الذم ؿتن فيو يا موالنا أفضل. فتبسم أمَت اظتؤمنُت ظتا كأظن اطتوؼ 

ك.. فأحسبو كأظن البائس إمنا ظن أنو خاطبو مبثل ما خاطبو بو قبل ذل –علم بأنو دل يفهم عنو 

 ظن أف اطتطاب الذم خاطبو بو أمَت اظتؤمنُت )ص( يف ىذا اظتقاـ كذلك كاف".

 قذ األشخاص:وب( 

كأما النقد التارخيي لألشصاص فقد تركه على خصـو سيده اظتعه لدين اهلل، كخصـو        

 الفاطميُت كتنوعت األلفاظ اليت استصدمها يف نقد اطتصـو كمنها:

                                                           

 .495-497اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
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: "كسايرت اإلماـ اظتعه لدين اهلل )صلع( فذكر رجال (1)كقولو  لباَّلنتحاكصف اطتصم 

ينتلل الوالية، كأنو بلغو أنو ألف كتابا يف الرد على أيب بكر يف انتهاعو "فدكا" من فاطمة صلوات 

اهلل عليها، كأف بعض من كقع إليو ذلك الكتاب ؽتن يقصر فهمو من اظتتسمُت بالوالية أعجبو كبالغ 

 يف مدحو".

... كمن ابن بكر صاحب مدينة فاس : "(2)كقولو  بكفر اإلحسانصف اطتصم أك كر 

 الغامط نعمتو الكافر إحسانو...".

فسكت ابن كاسوؿ شبيها باظتتعجب اظتتلَت كدل : "(3)كقولو  بالتعجب والحيرةأك كصفو 

 يوفق إذل سؤاؿ ما يفتح لو ذلك".

ـك قد رغب إذل أمَت اظتؤمنُت : "ككاف طاغية الر (4)كقولو  بالطاغيةأك رمبا كصف اطتصم 

 اظتعه لدين اهلل )ص( يف اظتوادعة...".

                                                           

 .411اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .497اظتصدر السابق، ص( 2)
 .999اظتصدر نفسو، ص (3)
 .449اظتصدر نفسو، ص( 4)
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: : كطواغيت بٍت أمية الذين ماؿ ؿتوىم كدعا (1)كقولو  قاسيةكأحيانا استصدـ ألفاظا 

إليهم كأصغى إذل باطلهم ىذا التذؿ ابن بكر كابتدعتم بنا، ىم عدك جدنا ػتمد )صلع( كحربو 

يعدلنا باألرجاس من بٍت أمية كمن ىو يف مثل كجنوده.. فمن ذا كلعناؤه كطرداؤه كحهب الخيطاف 

 حاعتم، إال من أعمى اهلل قلبو، كغلبت عليو شقوتو...".

 من أتباع سيده كما فعل مع بعض دعاة مذىبهم يف قولو: اكرمبا تناكؿ بالنقد أيضا بعض

ن حالؿ كحراـ، ككانوا "كاف الدعاة يومئذ عامتهم ال يعرفوف شيئا من ظاىر دين اهلل )عج( م (2)

يأنفوف أف يعًتفوا باصتهل لخيء يسألوف عنو، فما أحصى ما شتعت عن كاحد من أكابرىم يسأؿ 

 عن شيء من ذلك...".

كىكذا كاف تناكؿ النعماف ضتوادث كتابو، كخصـو سيده بخيء من النقد كالتعرض 

سيده اظتعه صاحب ىذه  بالتلليل أك ذكر األكصاؼ اليت تعرب عن كجهة نظره اليت توافق نظرة

 اجملالس كاظتسايرات، اليت دكف الكتاب للتأريخ عتا كرصد أحداثها.

 

                                                           

 .471اظتصدر نفسو، ص( 1)
 .455اجملالس كاظتسايرات، ص( 2)
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 حاوًٍا: وقذ مىٍذ انىقذ انتاسخيً يف اجملانس َادلساٌشاخ:

كتاب اجملالس كاظتسايرات دكنو القاضي النعماف الخيعي يف منتصف القرف الرابع اعتجرم 

لدين اهلل الفاطمي، حيث كاف النعماف من اظتقربُت للصليفة تأرخيا جملالس كمسايرات اطتليفة اظتعه 

كما تناكلنا   –باعتباره قاضي القضاة يف بالطو، كبدراسة ىذا الكتاب كتفصيل النقد التارخيي فيو 

تظهر لنا نقاط ػتددة تضع ىذا الكتاب يف ميهاف النقد التارخيي سواء  –يف الصفلات السابقة 

 ب.أكاف ذلك باإلجياب أك بالسل

 أَال: اجلُاوة انسهثٍح:

 أ( تأحش انكتاب َكاتثً تىفُر اخلهٍفح ادلعض نذٌه اهلل انفاطمً:

كاف الخيعة اإلشتاعيلية يف اظتغرب يف ىذا التوقيت كالنعماف قاضيهم ينظركف للمعه لدين   

، كىو مصدر العلـو كأساس التأكيل ككاشف األسرار، كىو كرل نعم تو كدل اهلل على أنو اإلماـ اظتعصـو

تنقطع ثقتو كال فًت عطفو، كىو اظتلجأ الذم يسكن إليو، إذا دمهو أمر أك حَتتو قضية أك غمضت 
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عليو السبل، فلذلك أحاط النعماف شصصية اظتعه بالعناية التامة فألف ىذا الكتاب كجعلو سجال 

 ، فظهر ما يلي:(1)يوميا ألقوالو كمآثره كتوقيعاتو

لس كاظتسايرات خارج دائرة النقد بل أكثر من ذلك حيث دأب ىذا الوضع جعل اظتعه يف اجملا -1

النعماف على دتجيده حىت أنو ال يذكره إال مقركنا بلفظ دعائي )صلى اهلل عليو كسلم، عليو 

السالـ، رضي اهلل عنو.... إخل( كىذا أخرج الكتاب من دائرة حياد اظتؤرخ يف الكتابة إذل 

 ات كتابا خاصا بتمجيد اظتعه لدين اهلل كأعمالو.اؿتياز شديد جعل من اجملالس كاظتساير 

تأثر النعماف يف كتاباتو بكونو شيعي إشتاعيلي يكتب التاريخ من ىذا اظتنطلق فأحسن  -9

اضتديث عن اطتلفاء الفاطميُت، كنقل تربير اظتعه ألفعاعتم كأخطائهم حىت السياسية، كما فعل 

. ككذلك تربيره لفخل ػتاكليت (2)لد بن كيدادمع القائم كتقصَته يف مواجهة الثائر أيب يهيد ؼت

 .(3)اظتهدم كالقائم غهك مصر

                                                           

 .94ي: مقدمة حتقيق اجملالس كاظتسايرات، صاضتبيب الفق( 1)
 .947اجملالس كاظتسايرات، ص( 2)
 .481اظتصدر السابق، ص( 3)
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دل يتوقف تأثر النعماف عند تربير اظتواقف كإمنا كصل إذل مهارتة األعداء كالتعريض هبم كما  -1

فعل مع بٍت أمية يف الصراع الدائر بُت اظتعه لدين اهلل الفاطمي كعبد الرزتن الناصر األموم 

 .(1)لعن اظتتبادؿ على اظتنابرحىت زاد إذل ال

كاف القاضي النعماف يراجع ما يكتبو على اطتليفة اظتعه ذاتو فإف راقو األمر أمضاه، كإف كجد  -4

 .(2)ما ال يرضيو رده إذل النعماف يصوبو حبسب رغبة اظتعه

 ب( طثٍعح ادلادج انعهمٍح يف انكتاب:

فقط بل ىو أيضا كتاب عقيدة دل يكن اجملالس كاظتسايرات كتاب تاريخ كال كتاب سَتة 

ككتاب أدب، فيو إشارات تارخيية متنوعة، كما ؾتد فيو مسائل عقدية كمبلث اإلمامة، كما قيل يف 

نسب الفاطميُت كما نسبو الغالة إذل األئمة ؽتا ال يتفق مع عقيدة اإلسالـ، كمسائل يف الظاىر 

 .(3)كالباطن

الس كاظتسايرات كتابا متنوع العلـو حيتوم كىذا االختالط يف اظتادة العلمية جعل من اجمل

 على مادة تارخيية قيمة جدا، إال أهنا ختتلط مع علـو أخرل أكثرىا عقدية ختص الخيعة اإلشتاعيلية.
                                                           

 .979اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
 .119 – 111اظتصدر السابق، ص( 2)
 .15اضتبيب الفقي كآخركف: مقدمة حتقيق اجملالس كاظتسايرات ص( 3)



 د/ وليد محمد إبراىيم            نموذج لكتابات الشيعة في تاريخ المغرب اإلسالمي خالل القرن الرابع الهجري   

 
 

5335 

 د( إٌمال انىقذ انتاسخيً:

كأمهل أيضا  –كما ذكرنا   –أمهل النعماف نقد مصادره كباألخص مركيات اظتعه لدين اهلل 

كحىت اضتوادث اليت تناكعتا بالنقد كاف ذلك علي  –مع أنو شاىد عياف عليها  –نقد معظم اضتوادث 

استلياء بعبارات قليلة، أما األشصاص فقد تركه نقده على خصـو اظتعه كخصـو الدكلة الفاطمية، 

 كدل يتعرض لباقي من أكردىم يف كتابو بخيء من النقد.

 حاوًٍا: اجلُاوة اإلجياتٍح:

سايرات كما كرد فيو من مادة تارخيية ذا أمهية كبَتة يف التأريخ عتذه يعد كتاب اجملالس كاظت

الفًتة من التاريخ اإلسالمي، كحىت مع ما ذكرناه من سلبيات يف النقاط السابقة إال أف ذلك ال يقلل 

 من األمهية التارخيية للكتاب لألسباب اآلتية:

القاضي النعماف الخيعي، كتاب اجملالس كاظتسايرات كتب كدكف على يد شاىد عياف ىو  -1

. كحىت مع ما (1)كاظتادة التارخيية الواردة بو موثقة حترل النعماف الدقة يف تسطَتىا كما ذكر

                                                           

 .119-111اجملالس كاظتسايرات، ص( 1)
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اعًتضنا عليو من عرضها اطتليفة اظتعه، إال أف ذلك أيضا زادىا توثيقا، كلنا أف نعترب أف 

 ىذه اظتادة تعرب عن كجهة نظر طرؼ كاحد من طريف اضتوادث.

ادث كثَتة تفرد هبا القاضي النعماف ككتابو اجملالس كاظتسايرات من بُت كتب ىناؾ حو  -9

فلم يذكرىا غَته أك حىت قل ذكرىا، أك كردت إرتاال يف اظتصادر  –فيما أعلمو  –التاريخ 

الناصر كالتهديد  بُت اظتعه لدين اهلل كعبد الرزتن األخرل، كمن ذلك اظتراسالت اليت دارت

ككذلك الصراع بُت اظتعه كابن  .(1)اللعن كتعديد اظتسالب من الطرفُتاظتتبادؿ كصوال إذل 

كاسوؿ صاحب سجلماسة كابن بكر صاحب فاس كحاعتما يف األسر لدل اظتعه لدين 

 ، كغَت ذلك من حوادث فصلها الكتاب.(2)اهلل

كتاب اجملالس كاظتسايرات من كتب السبق يف التدكين التارخيي كمن أىم مصادر تاريخ  -1

ب اليت كصلت إلينا حيث أنو دكف يف القرف الرابع اعتجرم، كىذا كفيل بأف نلتمس لو اظتغر 

العذر يف تقصَته يف أسس الكتابة التارخيية مثل اضتياد كالنقد كغَت ذلك، فسبقو يخفع 

 لتقصَته.

                                                           

 .148، 979، 914، 151، 114، 119ظتصدر السابق، صا( 1)
 .471، 497، 414، 411اجملالس كاظتسايرات، ص( 2)
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حاجتنا اظتللة اآلف عند إعادة كتابة التاريخ إذل التعرؼ على نظرة الطرؼ اآلخر  -4

اعة كتاباتنا يف األعم األغلب تتبٌت كجهة نظر أىل السنة كاصتم  لألحداث، فمصادر

يستلـه التعرؼ على الوجهة األخرل من خالؿ مصادرىا   كمؤرخيهم، كلكن حياد اظتؤرخ

 ككتاب اجملالس كاظتسايرات الذم ؿتاكؿ نفض تراب القركف اظتاضية عنو.

 

 



 د/ وليد محمد إبراىيم            خالل القرن الرابع الهجري   نموذج لكتابات الشيعة في تاريخ المغرب اإلسالمي 

 

 

 
5333 

 اخلامتح

إلسالمي طابعا خاصا يف التدكين التارخيي، كبعد... ففي القرف الرابع اعتجرم اختذ اظتغرب ا

كإف كاف قد اتفق مع اظتخرؽ يف نواحي منهجية عدة، إال أف كضع اظتغرب السياسي كخضوع معظمو 

ضتكم العبيديُت )الفاطميُت( أك دكيالت أخرل جعلو يتجو يف التدكين إذل الطابع اسلي، كمن 

ظتسايرات" كنموذج عتذه الكتابات ظهرت عدة خالؿ منهج القاضي النعماف يف كتابو "اجملالس كا

 حقائق ىي كاآليت:

طغى عليها ركح التخيع فظهرت كاضلة  –كاجملالس كاظتسايرات إحداىا  –كتابات الخيعة  -1

جلية النهعات اظتذىبية حىت يف طريقة التناكؿ لألحداث، كاطتضوع الخديد لخصص اطتليفة 

 مة.اإلماـ الذم كصلت مكانتو عندىم إذل حد العص

اؿتازت كتابات التاريخ يف اظتغرب لتدكين ىي األخرل بالوالء للخيعة العبيديُت فكتبوا  -9

التاريخ من خالؿ نظرهتم اظتذىبية، كدل يكتفوا بالتاريخ اظتعاصر عتم بل تعدـ إؿ بدايات 

 الدكلة اإلسالمية كباقي مراحلها.
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هاج بعلـو أخرل أكثرىا تدكين تاريخ اظتغرب كدكلو يف ىذه الكتب تداخل معو خلط كامت -1

 دينية كمذىبية زاد ىذا أك قل تبعا للهدؼ من التدكين.

كتاب التاريخ كمدكنوه يف ىذا العصر ىم رجاؿ الدكلة أك التابعوف عتا، ألهنم من توفرت  -4

عتم الوثائق كاألخبار كاضتوادث إضافة إذل اظتعرفة، كمن ىنا كانت كتاباهتم هبا جانب من 

 التليه.

يف كتاب "اجملالس كاظتسايرات" على ؾتاحات العبيديُت، بينما أمهلت اعتهائم مت الًتكيه  -9

 كالنكبات، أك ذكرت ؼتتصرة يتلوىا تربير عتا.

أسلوب الكتابة يف "اجملالس كاظتسايرات" اعًتاه تعقيد مقصود ليعطي إحياء بأف كالـ األئمة  -1

رفة لتوضيلو كتبسيطو بو من اضتكم ما يصعب فهمو على العامة كحيتاج لفقهاء كأىل مع

 من باب إضفاء ىالة من التعظيم على اطتلفاء أكذل العصمة كاظتكانة.

كمع ما سبق.. فهناؾ أكجو من الفائدة، كما ال ختلو ىذه الكتابات من إجيابيات مهمة 

 للتدكين التارخيي منها:
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عبيديُت حاجتنا يف أف نرل التاريخ اإلسالمي من خالؿ نظرة شاملة، فكيف يكتب تاريخ ال -1

)الفاطميُت( من خالؿ نظرة أىل السنة لو، أليس من العدؿ كاضتيدة أف تؤخذ نظرهتم 

 حىت مع اختالفنا مع أفكارىم كمذاىبهم. –لتارخيهم بعُت االعتبار 

دكهنا شهود عياف  –كمنها اجملالس كاظتسايرات  –كثَت من كتابات الخيعة يف اظتغرب  -9

هم شارؾ فيها فكانوا مصدرا بالغ األمهية يف عاصركا ىذه األحداث كشاىدكىا، كبعض

 التأريخ عتا، كمن ىنا ديكننا األخذ عنهم بعد مقارنة ركاياهتم مبا كرد عن غَتىم.

ىناؾ اختالفات كثَتة بُت أىل السنة كاصتماعة، كالخيعة كطوائفهم تستند إذل حوادث  -1

ضعت مبادئ سياسية تارخيية ترتب على االختالؼ فيها، اختالؼ يف اظتواقف كالرؤل، كك 

لدل الطرفُت بناءا على ذلك، فكاف لهاما الرجوع عتذه اضتوادث من خالؿ مصادر الطرفُت 

 أك بناء موقف يستند إذل حقائق. –إف أمكن  –للتقريب 

كتاب "اجملالس كاظتسايرات" قد رتع بُت عدة حقائق مهمة، فكاتبو قاضي قضاة اظتعه  -4

شاىد عياف على كثَت من حوادث التدكين، كما أنو لدين اهلل، كقد توفرت لو إمكانيات 

إلمامو كللدكلة  –الذم ال شك فيو  –عصره، كمخارؾ يف بعضها، إضافة إذل كالئو 
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العبيدية )الفاطمية( كمن ىنا كقع االختيار عليو كنموذج معرب عن ىذه الكتابات يف القرف 

 الرابع اعتجرم.

بقة إذل إلقاء الضوء على كاقع كتابات ىذا كقد سعت الدراسة من خالؿ الصفلات السا

الخيعة يف تاريخ اظتغرب اإلسالمي يف القرف الرابع اعتجرم، من خالؿ منهج القاضي النعماف يف  

كتابو اجملالس كاظتسايرات، ػتاكلة السعي لرؤية التاريخ اإلسالمي بعيوف مغايرة دل نعهدىا كثَتا يف  

ىا خطوات تستدرؾ، ما احتوت عليو ىذه الدراسة من كتاباتنا التارخيية، لعل ىذه اطتطوة تتلو 

 كتتقدـ بنا خطوة أخرل ؿتو رؤية ػتايدة ضتقيقة تارخينا اإلسالمي. –عن غَت قصد  –تقصَت 

 واهلل من وراء قصد السبيل

 الباحث
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 ادلظادس َادلشارع

 القرآن الكريم. -

 أَال: ادلظادس:

 ه(197عثذاهلل ته عثذاهلل انقضاعى )خ  أتُ

 ؾ.1579القاىرة الطبعة الثانية  –ضتلة السَتاء، حتقيق د/ حسُت مؤنس، ط دار اظتعارؼ ا -

 ىػ(.985ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف )ت

النجـو الهاىرة يف أخبار ملوؾ مصر كالقاىرة، حتقيق د/ إحساف عباس، ط دار الكتب العلمية  -

 بَتكت )بدكف تاريخ(. –

 ىػ(474النعمان: النعمان بن محمد )ت القاضي أبو حنيفة 

 –اجملالس كاظتسايرات، حتقيق/ اضتبيب الفقي، ػتمد اليعالكم، إبراىيم شبوح، ط دار اظتنتظر  -

 ـ.1551بَتكت، الطبعة األكذل 

 ه(919ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد )ت
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لة كليلة، ط اعتيئة العامة العرب كديواف اظتبتدأ كاطترب اظتعركؼ بػ "تاريخ ابن خلدكف" تقدًن د/ عب -

 ـ.9118القاىرة  –لقصور الثقافة 

 ىػ(.792ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد )ت

بَتكت )بدكف  –كفيات األعياف كأنباء أبناء الهماف، حتقيق د/ إحساف عباس، ط دار الثقافة  -

 تاريخ(.

 ه(859الذىبي: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد )ت

 ـ.1591اضتفاظ، ط بَتكت تذكرة  -

 ه(835ابن عذاري المراكشي: أحمد بن محمد )ت

البياف اظتغرب يف أخبار األندلس كاظتغرب، حتقيق / ج.س. كوالف، ليفي بركفنساؿ، ط دار  -

 .1571بَتكت، الطبعة األكذل  –الثقافة العربية 

 ه(956المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي )ت

الفاطميُت اطتلفا، حتقيق د/ رتاؿ الدين الخياؿ، ط دار الفكر  اتعاظ اضتنفا بأخبار األئمة -

 ـ.1547القاىرة  –العريب 

 ه(.737ياقوت الحموي: أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل )ت

 بَتكت )بدكف تاريخ(. –معجم البلداف، ط دار الفكر  -
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 حاوًٍا: ادلشارع:

 أحمد: د/ أحمد رمضان

ية العصور الوسطى، ط اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب تطور علم التاريخ اإلسالمي حىت هنا -

 ـ.1575

 حسين: د/ محمد كامل

القاىرة،  –ق( ط دار الفكر العريب 499يف أدب مصر الفاطمية، سلسلة األلف كتاب عدد ) -

 ـ.1511الطبعة الثانية 

 حنفي: د/ أحمد عبد اللطيف

هناية العصر الفاطمي ط اعتيئة  اظتغاربة كاألندلسيوف يف مصر اإلسالمية من عصر الوالة حىت -

 ـ.9111القاىرة  –اظتصرية العامة للكتاب 

 الزركلي: خير الدين

 ـ.1558بَتكت، الطبعة الثانية عخرة  –األعالـ، ط دار العلم للماليُت  -
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 سالم: د/ السيد عبد العزيز

 ـ.9111اإلسكندرية  –التاريخ كاظتؤرخوف العرب،ك ط مؤسسة شباب باصتامعة  -

 ود: صالحأبو السع

 ـ.9119القاىرة الطبعة األكذل  –الفرؽ كاصتماعات كاظتذاىب اإلسالمية، ط مكتبة النافذة  -

 السلمي: محمد بن صامل

اظتنصورة، الطبعة األكذل  –اإلسالمي كتدريسو، ط دار الوفاء  التاريخ منهج كتابة -

 ـ.1577ق/1417

 فضل:

 د/ محمد عبد الوىاب:

الطبعة الثانية  –القاىرة  –ـ، ط مطبعة اإلدياف كتطوره يف ديار اإلسال التاريخ -

 ـ.9111ىػ/1491

 الفقي: الحبيب وآخرون
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 ـ.1551مقدمة حتقيق اجملالس كاظتسايرات، ط دار اظتنتظر بَتكت، الطبعة األكذل  -

 كاشف: د/ سيده

القاىرة )بدكف  –مصادر التاريخ اظتصرم، كمناىج البلث فيو، ط مكتبة األؾتلو اظتصرية  -

 تاريخ(.

 مؤنس: د/ حسين

 ـ.1574مصر  –التاريخ كاظتؤرخوف، ط دار اظتعارؼ  -

 مصطفى: شاكر

 ـ.1571الطبعة الثالثة  –التاريخ العريب كاظتؤرخوف، ط دار العلم للماليُت  -
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