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المقدمة:

لقد أخذت الفرق الباطنية تصطنع لنفسهاا ننها

فكريهة لتسهير يهياهاال أن أع ن ههه هذ

الف ههرق ا ههد ان ههدعر ابقه ه ب ر ههااال ان ههع الف ههرق الته ه ط ههارت نفس ههاا ااس ههتفادت ن ههع الناره ه فرا ههة

اإلسناييهية.

لقد أعارت الريب االقالال ف ال اله اإلسالن افه الهينع خاصهة فه فتهرات طايههة نهع
تاريخه أل جانب أناا استطايت أع تحافه يه تراعاا الفكري ااجاد ا التاريخ يه الهرمه نهع
كعرة الحراب الت خارا ا.

فحافهاا يه اجاد ه ف شكل جنايات افرق ااتخذاا نع الينع االاند ننطهقا لاه.
ألع الدياة اإلسناييهية بدأت سرية تخرع لنهاه دايق نع (التقية) ينال بنا يراى يع

اإلنهاه ج فههر الصههادق( (التقيهة دينه اديههع بها ال نههع ن تقيههة لهه فههال ديههع لهه )..ااالههه( ( النههذيع
()i

ألنرنهها كالجاح ههد لههه)

ههذا نهها ج ههل اإلسههناييهية يحرص ههاع كههل الح ههر

يهه ه أع تهههل أسه هرار

دياتاه ب يدة يع نتناال النعقفيع االباحعيعال انع ليست لاه يالاة بالدياة.

لههذلف فههؤع نههلرخ الههدياة اإلسههناييهية لههه ي طهاا صههارة صههحيحة يههع أفكار هها اأسهرار اال

يههدا ب ههم النللفههات الته اسههتطاو الباحههك بااسههطتاا فههف ب ههم اإلشههارات االرنهها السهريةال ب يههة
الت رف يه ادسية األيداد يند اإلسناييهيةال ألناهه ي تقهداع أع كهل ناجهادال ها نهع الااحهد أله
ال ش هرة فنهها فاااهها أل ه نهها ن ناايههةال ا ههذا نهها سههيته تارههيحه نههع خههالل كتههباه انللف هاتاه ف ه

البحك.
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أهمية البحث ودواعي اختياره:

اتكنع الداافع اراء اختيار ناراو( "تقديس األيداد يند اإلسناييهية" ف اآلت (
 -1حاج ههة النكتب ههة ال ربي ههة ااإلس ههالنية االينني ههة بخاص ههةال أله ه د ارس ههة "تق ههديس األيه ههداد" ين ههد
اإلسناييهية.

 -2كشههف الت هراك الفكههري ل،سههناييهيةال ااخ ارجههه نههع حالههة الس هرية االتقيههة أل ه حالههة الهاههار
اال هنيةال حت يكاع يرره لهبحك االتنقيبال انسينا تقديس األيداد.
 -3ا تنهاه الباحههك بد ارسهة الفكههر السههري ل،سهناييهية كاناهها نهع أاههده الفههرق الباطنيهة اجه ء نههع
تراعنا ال قدي اال ددي فه الينعففاإلسهناييهية ليسهت نهع ال قا هد الننقررهة أا الننهدعرةال بهل
نا ال لاا تااجهد فه أنهاكع نختهفهة نهع الهينع نعهل شهرا حه ار (ن قهل اإلسهناييهية) افه
الن احع ايراس ايريه انجراع اكريتر يدع امير ا.
الهدف من البحث

يادف ذا البحكال نع خالل فصاله انطالبه النبينة ف النخطط أل (
 .1أيطههاء فكهرة يههع األيههداد اادسههيتاا فه الفكههر اإلسههناييه البههاطن ال ارليههتاه حههال أ نيههة
ذ األيداد.

 .2الخ ههرات بنت هها

تيس ههر فا ههه الفك ههر اإلس ههناييه الب ههاطن ال اتاره ه خصاص ههياته اله هها رة

االباطنة.
 .3تاري ندى انتناء الفكر ال قا دي االهدين اإلسهناييه البهاطن أله اإلسهاله أا نجانبتهه
له.
منهجية البحث:

يتبههع ههذا البحههك النههنا الاصههف ف ه تقص ه الحقهها قال اد ارسههة الههها رة كنهها ه ف ه

الاااع نستفيدا نع الننا التاريخ ف تتبع الجذار التاريخية لهفكر اإلسناييه .
خطة البحث:

ااه الباحك بتقسيه ذا البحك أل نقدنة انبحعيع اخاتنةال ايحتاي النبحك األال يه

أرب ة نطالب االعان يه عالعة نطالب.
النقدنة( افياا ته التطرق لأل نية ااألسباب االادف االنناجية لهبحك اتقسيناته.
النبحههك األال( األيههداد اكيفيههة اسههتخدانااالااد تههه تقسههينه أل ه أرب ههة نطالههب ر يسههةال
(

النطهب األال( ت ريف ال دد أا الراه.
النطهب العان ( خاصية ال دد احساب الجنل.
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النطهب العالك( الجذار التاريخية نست نال األيداد.
النطهب الرابع( أ نية تقديس األيداد يند اإلسناييهية.

النبحههك العههان ( "األيههداد اتقديسههاا ينههد اإلسههناييهية"ال اتههه تقسههينه أل ه عالعههة نطالههب
ر يس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههة
(نع الخاتنة االنتا )ال

(

النطهب األال( األيداد النختهفة (4ال 5ال  )8اأ نية تقديساا.
النطهب العان ( أ نية تقديس ال دد .7
النطهب العالك( أ نية تقديس ال دديع 11ال .12
الخاتنة االنتا .

فارس النصادر االنراجع.
المبحث األول

األعداد وكيفية استخدامها
تمهيد:

نههع ال قا ههد النشههتركة بههيع الفههرق الباطنيههة اسههتخداه األيههداد احسههاب الجنههلال الههه يكههع

انستخداه لريارة الفكر أا لهتسهيةال بل كاع استخداناا يقيدةال اختصاا باا حت بهغ حد التقديس
ألع الباطنيه ههة أخ ه ههذ فك ه ههر ه ن ه ههع جني ه ههع الن تقه ههدات االفهس ه ههفات األخ ه ههرىال اخاص ه ههة ن ه ههع الفالس ه ههفة
الفيعههامارييعال الههذيع لجههىاا أل ه األيههداد لنحاالههة تفسههير الاجههادال ألناههه لههه ي رفهاا ال ههدد ك هههه اهها ه

بذاته ال ااننا كننا لهتاصل أل الحقيقة ا ذا نا سيتنااله ذا البحك.
المطلب األول

تعريف العدد أو الرقم

ت ريف ال دد( ا أحدى النفا يه ال قهية األساسيةال ااد يرفه ب م ال هناء بنسهبته أله

ميههر نههع الن ههان القريبههة ننهههال فقههالاا ال ههدد هها الكنيههة النلتهفههة نههع الاحههدات ال أا الكنيههة النللفههة

نع نسبة الكعرة أل الااحد(.)ii

ايهههه ال ههدد( هها ال هههه الريار ه النحههمال اينقسههه أل ه يهههه الكههه الننفصههل كالحسههاب
االجبههر ايهههه الكههه النتصههل كالاندسههةال انهريههة األيههداد فههرو نههع ال هههه الريار ه ا هها يبحههك ف ه

اخ ه ههتالط الخه ه هاا

الجبرية(.)iii

ال ددي ه ههة ب ه ههاختالف األي ه ههداد خالف ه هها لهخه ه هاا
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أنا فيعامارس( ( )فيقال أع أصل ال اله ا ال ددال فال دد ا صفة يانة ف كهل شه ء

ان يخه هاا نناهها ش ه ء نههع األشههياءال اب بههارة أخههرى ن ينتهها ش ءينش ه ء أن بال ههددال فال ههدد هها

جا ر الاجاد احقيقته(.)iv

ااههد تههىعر أخ هااع الصههفا()vااإلسههناييهية ف ه ال ههدد بالفيعههامارييع الههذيع يستشههاداع يه ه

جنيع الناجادات ف ال الهال بنعانت يددية اب ار يع ندسية.

فربطهاا ت ريهف ال ههدد بت ريهف الشه ءال ااهالاا( األلفهاه تههدل يهه الن ههان ال االن هان

ه

النسنيات ااأللفاه ه األشهياءال االشه ء أنها أع يكهاع ااحهداك أا أكعهر نهع ااحهدال فالااحهد يقهال لهه
يه الاجايعال أنا بالحقيقة اانا بالنجها ال فالااحهد بالحقيقهة ها الشه ء الهذي ن جه ء لهه البتههال ان
ينقسه اكل نها ن ينقسهه فاها ااحهد االااحهد نها لهيس فيهه ميهر ال اأنها الااحهد بالنجها فاها كهل جنههة

يقال لاا ااحد كنا يقال( يشرة ااحدةال انا ة ااحدة األف ااحد(.)vi

ااههالاا أع األي هداد ننههاذت تحاكياهها الناجههادات نههع ميههر أع تكههاع ههذ الننههاذت نفاراههة
لصار ا ف الذ ع ال اأع األيداد

أصال الناجادات(.)vii

الراه( ا ف األصل الكتابةال االنقش اال النهةال االخهتهال انها يكتهب يهه العيهاب امير ها

نع أعناعال اف يهه الحساب رن ينعل يددا(.)viii

االحسههاب ( هها جنههع ال ههدد اتفريقهههال االااحههد الههذي ابههل انعنههيع هها أصههل ال ههدد انبههدل

اننه ينشى ال دد كههال فؤذا أريف يه الااحد ااحد خر يقال يند ذلهف اعنهاعال ااذا أرهيف أليانها
ااحهد خههر يقههال عالعههة كنها أنههه أذا أخههذ نههع ال شهرة ااحههد تبقه تسه ةال ااذا ألقه نههع العنانيههة ااحههد

تهل سب ة(.)ix

ااأليههداد النجههردة( ه الن ههان الدالههة بههذاتاا يه ه الكع هرةال ا ه نارههاو يهههه الحسههاب

كالااحد اانعنيع االعالعة ..الخ(.)x

اال ههدد الصههحي ( هها الههذي يتههىلف نههع أرههافة الااحههد أل ه نفسههه يه ه الت هاال ال اتسههن
األيههداد الصههحيحة باأليههداد الطبي يههةال اله ههدد ينههد ب ههم الفالسههفة اينههة نطهقههة نههع جاههة دنلتههه

يه طبا ع األشياء(.)xi

ااأليههداد الفيعاماريههة( ه ه صههارة لألشههياءال تشههنل كههل الاجههاد الن ههادي االن نههاي يههه

السااءال ا ذا الشنال يشنل أيرا ال ناصر الحسية االنادية(.)xii
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المطلب الثاني

خاصية العدد وحساب الجمل

يتن ههاال ه ههذا النطه ههب تاره ههيحا لخاص ههية ال ه ههدد احسه ههاب الجن ههل ف ه ه رأي اإلسه ههناييهية
الباطنية كنا اردت ف نصادر ه يه النحا اآلت (
الخاصية(

الصفة النخصاصة لهناصاف الت ن يشركه فياا مير ال اف ال دد( نها نهع يهدد

أن اله خاصية أا يدة خاا

(.)xiii

والخاصــية( ه نهها يتني ه بههه نههاو نههع األن هااو األخههرى نههع جنسهههال ألع ههذا الش ه ء خهها
الناو.

باههذا

االخاصة يه اجايع(
 -1أع تكهاع فه النهاو بىجن ههه افه كهل األااههاتال نعهل الرهحف ا هها خها

ل،نسهاع نههع

داع الحيااع.
 -2أع تكاع ف الناو بىجن هال الكع ليس ف كل ااتال نعل الشيب فاها خاصهة ل،نسهاع
ف اات الاره(.)xiv

فخاصههية ال ههدد اأح ههد أنههه أصههل ال ههدد اننشههل

()xv

ااع ابتههداء ال ههاله نههع الااحههدال ا ههذا

الااحد ا صانع ال الهال انع أحديته هار ال اله نتكع اكر ال ألع الااحد نع األيداد اا ه بذاته امير

نحتات ااأليداد كهاا نحتاجة أل الااحد ف اجاد اال ااذا له يكع ااحدا ن يكاع يدداك اط(.)xvi

االااحد يند ه ا أال ال هددال فهؤذا ِّيهددتال اعِّنيهتال اعِّهعهت بهىلف نها بههغ فالااحهد ناجهاد

فيههه ميههر خههارت ننهههال اف ه ذلههف دنلههة يه ه أع جنيههع الخهقههة شهها دة لهبههاري بالربابيههةال دالههة يه ه
ال قههل الههذي لههه رتبههة الااحديههةال اأع جنيههع الحههداد يههالياه ادانههياه ناحههداع لنبههدياهال دالههاع يهه
()xvii

ن رفة ناجد ه انخترياهال ان ترفاع بسبق األال يهياه الهذي ها ااحهد

كنها ي تقهداع .ااتخهذ

اإلسههناييهيةال األيههداد أصههان آلراء دينيههة يعبتههاع باهها يقيههدتاهال ااتخههاذ األيههداد لههيس بجديههد يه ه
()xviii

الفكر البشري فنحع ن رف أع الفهسهفة الفيعاماريهة تقهاه يهه أع كهل يهدد أصهل آل ار اهه

انهع

جاة أخرى أرافاا أل األيداد ننااب أخالاية ااجتناييةال فايتبراا ال دد سب ة ينعل احدة الاات
الكانهةال اال دد أرب ة ينعل ال دالة اال هدد عالعهة ينعهل اله ااتال عهه ذ بهاا أله أع الااحهد ها ال قهلال

أنا ال دد يشرة فقد أيطا صفات ادسية(.)xix

الكع اإلسناييهية له يتخذاا يدداك ب ينه بل كاع بكل يدد يند ه خاصية افهسفة ن ينةال

فقد االاا بان داات االتعهيك فهكل يدد أصل يند ه اله يقفاا يند يدد ب ينه(.)xx

ااإلسناييهية له يستخدناا حساب الجنهل فه أعبهات ار اهه نهع أناهه اسهتخدناا هذا ال ههه
ف التنجيهال فحساب الجنل كاع ن رافا لدياه الكناه له ي ترفاا به ف أنار الديعال نعهل نها ف هها
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نع األي داد الت تشها د فه ترتيهب الخههق حته اهالاا (أع اد أسهس دينهه يهه نعهال خهقهه ليسهتدل
بخهقه يه دينه ابدينه يه احدانيته)(.)xxi

احس ههاب الجن ههل( هها حس ههاب ن ههع ار ههع ال ههرب اب ههل الن ههيالد بق ههراعال ف ن ههدنا اره ه اا
األبجدية ج هاا ترتيب حرافاها يهه الصهارة اآلتيهة( ( أال ب ال تال دال ه ال ا ال
فال

ع ال س ال و ال ف ال

ال

ل

ال ح ال طال ي ال
ه

ال ق ال ر ال ش ال تال كال خ ال ذال م ال ه ال غ)ال ع ه ه ه ههه ج هه ه ه ه هاا بك ه ه ه ههل

حرف نع ذ الحراف اينة يددية(.)xxii

االحهراف انبجديهة يهدد ا عنانيههة ايشهراع حرفهاكال ا ه جان ههة لههديع كهههال فهاأللف تههدل

يهه النههاطق ألناهها نبههدأ الحههرافال الههيس ابهاهها شه ءال االبههاء تههدل يهه الاصه ألناهها ب ههد األلههف

االاص ب د الرسال  ...الخال ا

نع التىايالت اإلسناييهية(.)xxiii

ااإلسناييهية ي داع الان ة أناا ليست نع الحرافال اأناا ن تقع يه ش ء نع حراف
الن جههه أن يه ه عالعههة حههراف ه األلههفال اال هاااال االيههاء ال االان ه ة ليسههت لاهها صههارة ف ه اله ههة
()xxiv

انبانياها

اي تبههر اكتشههاف األبجديههة نههع أيهههه انكتشهافات فه تههاريخ البشهريةال انسههبه الههب م

أل ال رب البابهييعال انسبه خراع أل الفينيقييعال ايناه أخذت األنهه النختهفهة األبجديهة احسهاب

الجنل(.)xxv

وحســاب الجمــل( هها التقنيههة الحسههابية الت ه تسههتخده إليطههاء كههل حههرف ا ن هاك راني هاك أا
()xxvi

يههددياك ي ادلهههال ا ه تهراك يههددي اههديه اشههتركت بههه شه اب يههدة

ااع النبههدأ الههذي ت تنههد يهيههه

الجنل ا أع لكل حرف ا ناك رانياك يقابههال فا تقنية حسابية نستخدنة ابل اإلسهاله
تقنية حساب ك
اب د (.)xxvii
أنهها اليانههانياع فكههاناا ياتنههاع بخصهها

األيههدادال اا تن هاا بال نهيههات الحسههابيةال اكههاع

الفالس ههفة االريار ههياع ن ني ههيع بنهري ههات األي ههدادال اأيطا هها الفيع ههامارياع اأتب ههاو أفالط ههاع ش ههىنا

كانيه هاك()xxviiiالهفيع ههامارييع ن رف ههة ااسه ه ة بخه هاا

األي ههداد بحاص هههااال اج ههذار ا انرب اتا هها اس هها ر

خااصه ههاا(.)xxixالاه ههذا ته ههىعر اإلسه ههناييهية باه ههه ف ه ه نهريه ههة ال ه ههدد اله ههذيع يستشه ههاداع يه ه ه جنيه ههع

الناجادات الت ف ال الهال نع الجاا ر ااأليرام االبسا ط االنجهردات االنفهردات االنركبهات...
اخااصاا اترتيباا انهاناا يه نها ه يهيهه اآلعال ايهع كيفيهة حهداعاا انشها اا بنعهانت يدديهة
()xxx

اب ار يع ندسية

ااإلسهناييهية مههاا فه ن تقهداتاهال ألناهه يربطهاع خهاا

األيهداد بن تقهداتاه

الدينية اينسباع ألياا أس ار اكر خاصة ن يقبهاا يقلال اينسباع ألياا فرا ل اأس ار اكر نتصههة بهالاجادال

ااست ها ا ألمراراه اأفكار ه.
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المطلب الثالث

الجذور التاريخية الستعمال األعداد.

أع يالاة الفيعامارية ااألفالطانية

xxxi

باإلسناييهيةال كاع يه صارة أاعهقال ألناهه كهاناا
()xxxii

ي تقه ههداع بقدسه ههية ال ه ههدد سه ههب ةال ااه ههد كانه ههت ناجه ههادة ف ه ه الفيعاماريه ههة القدينه ههة

االحقيقه ههة أع

اإلسناييهية أخذاا نا االه الفالسفة الفيعامارياع القدناء الذيع ج هاا كل األيداد أصهان ل قيهدتاهال

اصب اا راء الفيعامارييع بالصب ة اإلسالنية يه حسب ال قيدة اإلسناييهية(.)xxxiii

القههد ااناإلسههناييهياع بؤسههباغ الن ههان الدينيههة يه ه األراههاهال فاسههت اناا بنهريههة الفههيم
()xxxiv

األفالطانيةال اج ها ا أساسا لاه

ألناه كهاناا نتهىعريع بالفهسهفة الفيعاماريهةال ايهدركاع أع هذ
(.)xxxv

ال قا د ن ي يجيب نع نجناية النذا ب االديانات ااآلراء الفهسفية القدينة

أع اسههت نال اإلس هناييهية لأليههداد اسههتقتاا نههع الفهسههفات القدينههةف فقههد اتخههذ النص هرياع

القدناء خطى ينادياك لهدنلة يه الااحدال اخطيع لهدنلة يه انعنيعال ا كذا أل ال شرة(.)xxxvi

اسههتخده البههابهياع األشههكال النسههنارية (األسههفينية) لهدنلههة يه ه األراههاهال فج ه هاا يالنههة

نسههنارية ااحههدة لهدنلههة يهه الااحههدال ايالنتههيع نسههناريتيع لهدنلههة يهه انعنههيعال اعههالك يالنههات
لهدنلة يه العالعهة ا كهذاال عهه ج ههاا له شهرة يالنهة ه ع ال اله شهريع يالنتهيعال أنها أحهد يشهر
()xxxvii

فكاع يدل يهياها يالنهة ال شهرة نهع يالنهة نسهنارية ااحهدة أله اليسهار ا كهذا

أنها السهانياع

ينهدنا اختريهاا األحهرف الاجا يههة دانهاا باهها األراهاه ااأليههداد حسهب الترتيههب األبجهديال أي أع كههل
حرف نع األحرف األبجدية كاع يدل يه راه ن يع كنا يه (-
ا

ب ت د

2 1

ح ط ي

ه ا

ف

ه

ل

ع

س

و

ف

ق

111 91 81 71 61 51 41 31 21 11 9 8 7 6 5 4 3

ر

ش

ت

ك

خ

ذ

م

ه

211

311

411

511

611

711

811

911

غ

()xxxviii

1111

أنا طريقة الترايه الرانانية فكانت تكتب فه األصهل يهه شهكل خطهاط يناديهة تصهف

بجاار ب راا الب م لتدل يه األيداد(.)xxxix

أنهها ال ههرب ف ه ال صههر ال باس ه اطهههع يه ه نهههاه الت ههرايه الانههديال حيههك كههاع لهانههاد

أشهكال نختهفهة لألراههاه ال ااسهتطاو ال ههرب أع ياحهداا تهههف األراهاه اأع ياههذبا اال اكانهت النتيجههة أع
ابتكراا نهانيع لهترايه نا(
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 -1نهاه األرااه الانديةال ا

العدد 31

الطريقة النتب هة حاليهاك فه ن ههه البههداع ال ربيهة ااإلسهالنية

(1ال 2ال 3ال 4ال  ..... 5الخ).

 -2األرااه ال بارية ال ا

النست نهة حاليا ف أارابهاال ااهد دخههت هذ األراهاه أله أارابها

يههع طريههق األنههدلسال اسههنيت مباريههة ألع الانههاد كههاناا ير ه اع مبهها اكر يه ه لههاح نههع
الخشب ايرسناع يهيه األرااه ألجراء ينهياتاه الحسابيةال ااألرااه ال باريهة نرتبهة يهه

أسههاس يههدد ال اايهها الت ه يرههناا كههل راههه نناههاال فههالراه يترههنع اايههة ااحههدةال اراههه 2
يترنع اايتيع اذلف يه الشكل
1
2 3
+ 5
6
7
8 9
()xl
عه ط أر يه ذ األشكال ب م الت يرات البسيطة فىصبحت بالشكل الن راف حالياك (
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ااع ذ األرااه التس ة اد نشىت بشكل نا ف الاندال عه انتقهت أل حام النتاسط ف
يصر ا د رت فيه التجهارة بهيع الشهرايع األاصه ااألدنه ال ف رفاها أتبهاو الندرسهة الفيعاماريهة نهع
()xli

أمريقييع اراناع عهه تطهارت أشهكالاا

الاهذا فهؤع الانهاد بتسه ة أراهاه فقهط يسهتطي اع أع يكتبهاا

أي يدد كا ناك نا كاعال انناا نستنت أع ذ األرااه بدأت تتسرب أخبار ا أل الشرق األاسهط فه
القرع السابع النيالدي(.)xlii

المطلب الرابع
أهمية تقديس األعداد عند اإلسماعيلية

أع الباطنيههة (اإلسههناييهية) نههذ ب فهسههف أخههذ يترههخه نبت ههدا يههع راح اإلسههالهال اننهها
يلكد تىعير الفهسفات ف يقا د الباطنية (اإلسناييهية) أناا استندت فكر ا ان تقهداتاا نهع نصهادر
نت ددة اأخهذت نادتاها نهع الفهسهفة اليانانيهةال كنها صهار ا النسههناع ن يجها نهع فهسهفات أفههاطيعال

اأرسطا االفيعامارية ايقا د نسيحية اياادية(.)xliii

الاههذا أاههيه الن تقههد الههدين ينههد اإلسههناييهية يهه ديهها ه فهسههفيةال فىصههب ن تقههدا فهسههفياك

ينتا بنا يقه ادليل ننطق ال ات نق الدياة فه د ارسهة الفهسهفة االشهرح االت هيهق يهه نها تركهه
أفالطههاع اأرسههطا طههاليسال اأفهههاطيعال احههاالاا التافيههق بههيع الفهسههفة اليانانيههة االش هري ة اإلسههالنية

اذ باا نذ ب الفيعامارييع الذ

يههع يههراع أع الناجههادات بحسههب طبي ههة ال ههدد اخااصهههال

ااالاا أع لكل يدد خاصية ليست ل ير (.)xliv

كنهها أع اإلسههناييهية اجا هاا ا تنههاناه أل ه الطبي ههة انناهها يهههه ال ههدد فقسههنا يه ه أربههع

ن ارتههب اآلحههادال اال شهراتال االن ههاتال ااأللههافال ااههالاا بههىع ههذا التقسههيه لههيس أنه اكر رههرارياك لطبي ههة
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ال ههدد نعههل كانههه أ ااجهها اأف هرادا اصههحيحا اكسهها ار ب رههاا تحههت ب ههم لكنههه أنههر اره ال لتكههاع

األنار ال ددية نطابقة لنراتب األنار الطبي ية(.)xlv

اأنهها أ نيههة األيههداد ينههد الفالسههفة الحكنههاءال أننهها هها السهههاف االتطههرق نناهها أل ه يهههاه
الطبي ياتال اأنا مرراه نع النهر ف الطبي يات فاا الصه اد نناهاال االتراه فه ال ههاه اإللايهة

الههذي هها أاص ه مههرم الحكنههاءال االناايههة الت ه ألياهها يرتق ه بالن ههارف الحقيقيههة()xlviال لقههد أدرف
الفيعههامارياع نههع خههالل د ارسههتاهال أ نيههة األيههداد ااألشههكال االحركههات ااألصهااتال انهها بيناهها نههع
تقابل يجيب انهاه اتناسبال ف أراا أع ذا ال اله أشبه ب اله األيدادال ااالاا أع نبادئ األيداد

يناصر الناجاداتال أا أع الناجادات أيدادال اأع ال اله يدد ان ه(.)xlvii

اأ نية األيداد أناا يناصر كل الكا نهات اأع السهناء كهاها ه انسهجاه ايهددال اانهه لنها

كههاع اننسههجاه يقههاه يهه ال ههدد كههاع نههع الطبي ه أع يقههال أع جهها ر األشههياء ال ههددال ألع الااحههد

ااحد ا أصل األيدادال ألع ذا ا أصل الناجاداتال ينه نشىت اننه تكانت(.)xlviii
المبحث الثاني

تمهيد:

األعداد وتقديسها عند اإلسماعيلية
بن اإلسناييهية يقا د ه يه األيهدادال ااهد اسهت نهاا أمهباهاال اركه اا يهه ال هدد سهب ة

اال ههدد اعن ه يشههرال ااإلسههناييهية ك ير هها نههع الفههرق الباطنيههة ي تقههداع أع ل،سههاله ديهها ه سههب اال
ب ير ه هها ن يكه ههاع اإلنسه ههاع نلنن ه هاكال ا ه ه ( الانيه ههةال الطاه ههارةال الصه ههالة ال الصه ههاهال ال كه ههاةال الح ه ه ال
الجااد(.)xlix

ااههالاا( أع األ نههة تههدار أحكههاناه يه ه سههب ة كىيههاه األسههباو االسههناات السههبع االكااكههب

السههبعال القههد أ تن هاا بجنيههع األيههداد ألع يقيههدتاه نبنيههة يه ه األيههدادال اار ه اا لكههل يههدد أ نيههة
خاصههة ا ههذا نهها سههيته تناالههه فه

ههذا النبحههكف حيههك تههه تقسههيه النبحههك أله عالعههة نطالههب ر يسههة

(
النطهب األال( األيداد النختهفة (4ال 5ال  )8اأ نية تقديساا .
النطهب العان ( أ نية تقديس ال دد .7

النطهب العالك( أ نية تقديس ال دديع 11ال 12
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المطلب األول

األعداد المختلفة ( )8 ،5 ، 4وأهمية تقديسها

اههال فيع ههامارس الفيهسههاف الههذي أخههذت ننههه اإلسههناييهية تق ههديس األيههداد( ( أع ال ههاله
الحس نتصار اأع نهاه ال اله يه ترتيب الحسهابال اابتهداء ال هاله نهع الااحهدال ا هذا الااحهد ها
صههانع ال ههاله)

()l

اكههاع السههابق األال( أي لههه يسههبقه ش ه ء نههع األيههدادال ان نههع األف هراد ان نههع

األ ااتال االسهابق األال فه الاجهاد يهع طريههق اإلبهداو تت هدد نسهبه اتتكعههر أرهافاته أله نها سهاا
()li

نههع الناجههادات ال الكنههه يهههل نههع ذلههف ااحههداك أبههداك

ا ههذا نهها يج هنهها نتحههدك يههع أ نيههة تقههديس

ب م األيداد النختهفة األخهرى نعهل( أذا بههغ النالهاد سهن التربيهة أربهع سهنيع بنالهد ال انتقهل بهاب
أبيههه الههذي صههارت ينههد تهههف الصههار االنفههاس النسههتخرجة نجتن ههة ااتصهههت بههنفس ذلههف النالههاد
الذي ا اإلناه يه فيصير تهف الصار االنفاس يكال نارانيا ادسانياال ايصير تهف النفس راحا

بذلف الايكل جارية فيه صا رة

()lii

اايا ذاتا ااحدة ننت جهة بهه

ألنهه ن يهته انتصهال باإلنهاه أن

ب د افاء أربع سنيعال ايسناناا سن التربيةال ألع اإلسناييهية ي تقهداع أع الهذي جهاء ب ههه النجهاه
ا النب أدريس يهيه السالهال فارع لاه يهه النجاه ايهناه أيا (.)liii

اال هراه أرب ههة ناجههاد ف ه الف ه ار م األربههع نههع الارههاءال اف ه الصهههاات العالعههة الهاههر

ه السهابق

اال صر ال اال شاءال انكاح األربع نع الح ار هرال اال هدد نربهاط باألصهال األرب هة الته
االتال (اإللااع) االناطق ااألساس (اإلناناع) (.)liv

ألناه ي تقداع أع السابق ها نفتهاح جنيهع اإليسهيات نهع الراحهان االجسهنان ال االتهال
نفتههاح جنيههع األشههياء ذاات الههنهه االتههىليفال االنههاطق نفتههاح جنيههع األلفههاه الننطقيههة الن ب هرة يههع
الفرهها ل ال قهيههة ااألسههاس نفتههاح جنيههع التههىايالت ال هنيههة نههع الكهنههةال اي تبههراع ههذ األصههال

األرب هة ه الههديا ه األساسههية الته يرتكه يهياهها النههذ ب اإلسهناييه ()lvاي تقههداع أع ال ههرش فه
الباطع أرب ة أركاع أي أرب ة أشخا

ال فالركع األال نحند صه اد يهيه اسهههال االهركع العهان
()lvi

أنيههر النههلننيع يه ه بههع أب ه طالههبال االههركع العالههك الحسههعال االههركع ال اربههع الحسههيع

اي تقههد

اإلسههناييهية أع الكهنههات األربههع نههع الشههاادة (ن ألههه أن اد) ه جنههة الحقيقههة انفاتيحاهها األرب ههة

األصالع ال ْ ِهاّياع السابق االتال ااألساساع السفهياع الناطق ااألساسال انع ينكر أصال نع ذ
األصههال ن يتايههى أع يفههت لههه ش ه ء نههع ن ههاله دينههه( )lviiاالنااايههت الت ه يح هره نناهها الحههات أرب ههة(
دنلههة يه ه الحج ه األرب ههة الههذيع ن ينفصهههاع يههع اإلنههاهال ايىخههذاع ننههه ال ههههال اياصهههانه أل ه
الخهقال اكل نهع ن يصهل أله

الت

هذ الدرجهة ن يقبهل يههه اإلنهاه أن بااسهطة()lviiiال ااألركهاع األرب هة

النار االاااء االنهاء ااألرمال االطبها ع األربهع ا ه البهرادة االيباسهة االرطابهة االحه اررةال

ااألخالط األرب ة ( الصفراء االساداء االهده االهبه هال االجاهات األربهع( النشهرقال االن هرب االشهنال
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االجنابال ااألاتاد األرب ة( الطالع اال ارب ااتد السناء ااتد األرم ال ااأل نه ههاع األرب ه ههة( الربيه ههع
االص ههيف االخريه ههف االشه ههتاءال اأيه ههاه ال نه ههر األربه ههع( أيه ههاه الصه ههباال اأيه ههاه الشه ههبابال اأيه ههاه الكااله ههةال
( الن ادع االنبات االحيااع ااإلنس(.)lix

اأيانالشيخاخةال االنكانات األربع

أنا يقيدتاه ف ال دد خنسة فؤع أفهالف الهديع النحيطهة خنسهة هه( النهىذاع النحصهار

أا النطهقال داي الهبالغال البهابال الحجهةال اإلنهاه()lxاالشهري ة اأ هاها االتىايهل اأ هههال يسهااي اهالاه
ف أع الحداد الراحانية خنسة ه( السابقال التهال ال الجهدال الفهت ال الخيهال الهذيع اختصهاا بالتىييهدال
ااه ههالاا أع جني ه ههع األنبي ه ههاء ل ه ههه يتصه ههل با ه ههه ال ه ههاح أن بااس ه ههطة ه ههلنء الح ه ههداد الراحاني ه ههة مي ه ههر
()lxi

النتشخصههة

()

ااههال رسههال اد صههه اد يهيههه اسهههه

ابين ابيع رب خنس اأنا اأ ل بيت خنس.

ذلف أع الخنسة الذيع تسهه نناه النب

ان ن

تسهههنت نههع خنههس اسهههنت أل ه خنههس
ه( بحيرةال انيسرةال ا يدال اينرا بع

نافل اخديجةال االخنسة الذيع سهه ألياه ه( األساس االداي

االحجة ااإلناه االاص ال اأنا

الخنسة الذيع بينه ابيع ربه فاه( ال قلال النفسال الجدال الفت ال الخيالال اأنا اأ ل بيت خنس ه(

نحندال يه

()lxii

فاطنةال الحسعال الحسيع

ااألرب ة األركاع الت

دانه نع( النار االاااء ااألرم االناءال االخنسة األجناس نع الحيااع

( اإلنساعال الطيرال السا
الحيااع التاه الخهقة ا

ااألجساه الطبي ية الخنسة الت

جسه الفهفال

النشاء ذا الرجهيعال اذا األربعال الحااس الخنس الناجادة ف

السنع البصرال الشهال الذاقال الهنس االخنسة األج اء الناجادة ف

النبات ا ( األصلال ال رقال الارق ال رال العنرال االخنسة أالال ال ه نع الرسل االصهاات

الخنس – ابن

اإلساله يه

()lxiii

خنس

كاع

فف

ذ الناجادات يه

ذ األيداد

النخصاصة دنلة لنع كاع له يقل راج ال افاه دايق اتبيع اال الحكناء الفيعامارييع أع

الناجادات بحسب طبي ة ال دد(.)lxiv

أنهها ادسههية ال ههدد عنانيههة ينههد اإلسههناييهية فاهها ال ههرش ا هها ال هههه البهها رال االنههار ال ا ههر

االعنانيههة الحههانهاع له ههرش ههه( دهال ابيههلال شههيكال سههاه بههع نههاحال أب ه ار يهال ناس ه ال ييس ه ألع
()

الخطاب نتاجه أل نحند صه اد يهيه اسهه

()lxv

(كنها ي تقهداع) فاهلنء عنانيهة حنههة ال هرش

ههه عنانيههة ن يجاا اناهها ب يههادة ان نقصههاعال ا ههذ دنلههة يه ه األ نههة السههب ة الههداييع أل ه نن لههة
()lxvi

صاحب النرتبة العاننةال ا ا القا ه النادي سابع النطقاء اعانع الخهفاء

االذي حنهها ها يههه

يهه الننتقههل نههع أال األداارال احنهههة ال ههرش ف ه دار نحنههد صههه اد يهيههه اسهههه ههه( فاطنههةال
الحسههعال الحسههيعال يههع ال اب ههديعال البههاارال الصههادقال أسههناييلال نحنههد بههع أسههناييلال فاههه حنهههه
()lxvii

ال رش السر الخف الذي ن يهار اد ألحد نع خهقهه أن لاهه خاصهة

كنها ي تقدانالهذي يكهاع

الح هااس العنههاع ا ه ( فاطنههةال الحسههع الحسههيعال يه ه بههع الحسههيعال نحنههد بههع يه ه ال ج فههر بههع
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نحنههدال أسههناييل بههع ج فههرال نحنههد بههع أسههناييل فاههلنء العنانيههة يكانههاع الح هااس التاليههة( حاسههة
()lxviii

السنعال حاسة البصرال الشهال الذاقال الهنسال حاسهة التخيهلال الحفههال الهذكر

االعنانيهة ناجهادة

ف النقدار الذي يجهب ال كهاة يهه الحبهابال افه األصهناف العنانيهة الهذيع أاجهب اد دفهع ال كهاة
()lxix

ألهياهال افه العنانيههة األبهااب النفتاحههة لهجنههة

اال هااله أا األبهااب العنانيههة لهجنهة ه (  )1جنههة

النيهراك ا ه رتبههة اإلنسهانية  )2جنهة يههدع ا ه الرتبهة النهكيههة )3جنهة الخههد ا ه ال هااله الفهكيههة

 )4الجنههة ال اليههة ا ه ال هااله الراحانيههة النجههردة نههع ال هااله الجرنانيههة  )5جنههة الفههرداس ا ه
النفسانية  )6جنة الن يه ا ه يهاله ال ههه  )7جنهة ررهااع ا ه يهاله ال قهل  )8جنهة النهىاى ا ه
ياله األنر الذي ننه بدت ال االه االيه ن اد ا(.)lxx

المطلب الثاني

أهمية تقديس العدد  7سبعة

أنهها تسههنيتاه بالسههب يةال فألناههه اههد ين هاا أع الكااكههب السههب ة نههدبرة له ههاله السههفه

()lxxi
()lxxii

ايطهههق القههدناء اسههه السههب ية يه ه اإلسههناييهية لهقههال بههىع ال ههاله بن ه يه ه أصههال سههبايية

نيتقاد ه أع أداار اإلنانة سب ةال اأع اننتااء أله السهابع ها خهر الهدارال ا ها النهراد بالقيانهةال
()lxxiii

اأع ت ااب ذ األداار ن خر لاها اهط

ااع الكااكهب السهب ة ه أربهاب األيهاه السهب ةال فهرب

ياه األحد الشنسال ارب ياه انعنيع القنرال ارب ياه العالعهاء النهريخال ارب يهاه األرب هاء يطهاردال
()lxxiv

ارب ياه الخنيس النشتري ارب ياه الجن ة ال رةال االسبت حل
أيراء ر يسية

اايهاه اإلنسهاع يهه سهب ة

( النخ القهبال الكبدال الر ةال الن اررةال الطحالال الكهه  .االصهالة تقهاه يهه سهب ة
()lxxv

أير ههاء ه ه ( الق ههدنيعال الي ههديع اله هركبتيعال الجبا ههة

االنطقاء ا ه(

اح ههداد الص ههالة س ههب ة يهه ه ي ههدد األ ن ههة

-1

دخال الاات( ا ا دليل يه العان الذي يحدد ال نع.

-2

القبهة( دليل يه األال الذي ا ابهة النخهااات.

-3

النية( ا

-5

األذاع( ا ا دليل يه النته.

-4

دليل يه الناطق.

الاراء( ا ا دليل يه األساس.
دليل يه الحجة.

-6

اإلاانة( ا

-7

الجناية( دليل يه الداي الذي يجنع النلننيع حاله

()lxxvi

.

ا ناف سبع ف ار م لهصالة ف نقابل األ نة السب ة ا ه(

 -1التكبيههر  )2أاانههة الفريرههة  )3ا هراءة الفاتحههة  )4الركههاو  )5ن رفههة األسههاس  )6التشههاد
()lxxvii

 )7التسهههيه

خهههق السههناات ااألرم ف ه سههتة أيههاهال ااسههتراح ف ه اليههاه السههابع يههع
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الحنههلال ااسههتاى يهه يرشههه فيهههال ب ههد أع أتههه الخهههق اأكنههلال االن ن ه فه ذلههف أنههه أتههه
سناات الديع الذيع هه النطقهاء السهب ةال اج هل دار دار انسهتراحة يهع األينهالال ا ها

دار النجا اة االعااب يه األف ال النتقدنة(.)lxxviii
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اأنا النار فا ال االه السب ة النتالدة نع العالعة األركاع ا (

 -2لهه ه ا ه ه كه هرة األعي ههر  )2الجح ههيه نركه ه الاه هااء اال ناري ههر )3السه ه ير نق ههر الن ههاء )4
الااايههة نك ههاع ال بههار  )5جا ههنه يههاله الحيه هااع مي ههر اإلنس ههاع )6نقههر نرتب ههة النب ههات )7
سجيل نن لة الن دع ادرجاته اأجرانه الكعيفة االعقيهةال اأ هاها هه النفهاس الج يهة القا ههة
()lxxix

ف ه اآليههات بالباطههل اانيتقههادات الردي ههة

ا نههاف سههبع اههاى ش هريفة فارهههة راحانيههة

(  )1القاة ال ااهة  )2القاة النفكرة  )3القاة الذاكرة  )4القاة النتخيهة  )5القاة النني ة

 )6القههاة الحافهههة  )7القههاة الناطقههة

()lxxx

اف ه الصههارة أيرهها سههب ة اههاى لطيفههة خفيفههة

راحانية ا (  )1القاة الجاذبة  )2القاة الناسهكة )3القهاة الداف هة  )4القهاة النصهارة )5
()lxxxi

الق ههاة الاار ههنة )6الق ههاة ال اذي ههة )7الق ههاة الناني ههة

االس ههناات الس ههبع اس ههكاناا ال ههذيع

يسكناع ف كل سناء ا ه(  )1نساكع األ نة  )2نساكع النقباء  )3نساكع النجباء )4

نساكع النخهصيع  )5نساكع األياه  )6نساكع الحجب  )7نساكع األبااب(.)lxxxii

ااإلسههناييهية أاجههداا نهريههات الاياكههل السههب ةال ااألداار السههب ة فقههالاا يههع الاياكههل أناهها
يه ناييع( سب ة نلتهفةال اسب ة نختهفةال االنطقاء سب ةال ااأل نة سب ة.
فالنطق ههاء الس ههب ة ههه(  )1ده  )2نه هاح  )3ابه ه ار يه  )4ناسه ه  )5ييسه ه )6نحن ههد )7

أسناييل بع ج فر الصادق.

ااأل نه ههة السه ههب ة ه ههه(  )1يه ه ه  )2الحسه ههيع  )3يه ه ه

يه ههع ال ابه ههديع )4نحنه ههد البه ههاار

)5ج فههر الصههادق  )6أسههناييل بههع ج فههر )7نحنههد بههع أسههناييل (ااههالاا أنههه نب ه نسههخ بش هري ته
شهري ة نبينهها نحنههد صههه اد يهيههه اسهههه)

يه (  )1ده( بنن لة اآلحاد اننه الساللة.

()lxxxiii

اطهابقاا ههذ النهريههة يهه األيههداد ارتبا هها كنهها

 )2ناح ( بنن لة ال شرات ا ا كالنطفة ف الصارة الجسنانية.
 )3أب ار يه( بنن لة الن ات ا ا كال هقة ف الصارة الجسنانية.
 )4ناس ( بنن لة اآلنف ا ا كال هاه ف الصارة الجسنانية.

 )5ييس ( بنن لة يشرات األلاف ا ا كالهحه ف الصارة الجسنانية.
 )6نحند( بنن لة ن ات األلاف ا ا كالصارة التنانية.
 )7القهها ه( بنن لههة نف األلههاف ا هها كالنفحههة األخيهرةال اا نهها بههالقبالال اأطهههق يهيههه اسههه

الهاح النحفاه(.)lxxxiv

ال،نانة يند اإلسناييهية سهب ة شهراط ه (  )1أع يهن

ينتس ههب أله ه

يهيهه اإلنهاه السهابقال  )2أع

ل البي ههت  )3أع يك ههاع يالنه هاك بال ههديع  )4أع يك ههاع تقيه هاك  )5أع يجا ههد الكف ههار بي ههد

()lxxxv

االننههافقيع بهسههانه  )6أع يكههاع نحنههاد الخصههال  )7أن يكههاع ف ه حاجههة أل ه الههد رة لنفسههه
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االديا ه يند اإلسناييهية سبع ( يع أب ج فر نحند بهع يهه أنهه اهال( بنه اإلسهاله يهه سهبع
ديا ه

( الانيةال الطاارةال الصالةال ال كاةال الصاهال الح ال الجااد(.)lxxxvi

ألع اإلسههناييهية ي تقههداع أع باإلنههاه يههته الههديعال ايههته الخهههقال فاهها النقصههاد نههع خهههق
اإلنسه ههاع ابه ههه يتاصه ههل اإلنسه ههاع أل ه ه حه ههداد ن ه هرة عانيه ههة به ههال ادة يه ههع طريه ههق اإلنه ههاه حت ه ه يبهه ههغ
()lxxxvii

ال قههل

()lxxxviii

الفه

ااههالاا أع العقههب يه ه رأس اآلدنه سههب ةال ه ( األذنههاعال ال ينههاعال الننفههذاع لهتههنفسال

ااإلسناييهية ياتناع باأليدادال ايراع أع ال دد سب ةال أشرف األيداد اأفرهاا.
المطلب الثالث

أهمية قدسية العددين 03 ،01

له دد يشرة ادسية خاصة يند اإلسناييهية ألنه ياجد اايهدة عابتهةال انهريهة بهار ةال يهنهه
بناجباا ال قال ال شرة الت تاصل أل أيجاد ا يع طريق اإلبداو ااننب اك ايطابقاا نع ن ارتهب
الناجادات انراتب الدياة اإلسناييهية ا

يشرة يقال ياجد كهاها يهع ال قهل األالال ا ه يهه

الشكل التال (

 -1ال قل األال( أا النبدو األال ايقابهه الناطق اله رتبة التن يل.
 -2ال قههل العههان ( ا هها الننب ههك األال اف هههه ف ه الفهههف العههان ايقابهههه األسههاس الههه رتبههة
التىايل.
 -3ال قل العالك( (فهف حل) ايقابهه اإلناه اله رتبه اآلنر.
 -4ال قل الرابع( (فهف النشتري) ايقابهه الباب اله رتبة نبحك الخطاب.
 -5ال قل الخانس( (فهف النريخ) ايقابهه الحجة اله رتبة الحكه.

 -6ال قل السادس( (فهف الشنس) ايقابهه داي البالغ اله رتبة انحتجات.
 -7ال قههل السههابع( (فهههف ال هرة) ايقابهههه الههداي النطهههق الههه ت ريههف رتبههة الحههداد ال هايههة
اال بادة الباطنية.

 -8ال قههل العههانع( (فهههف يطههارد) ايقابهههه الههداي النحههدادال ارتبتههه ت ريههف الحههداد السههفهية
اال بادة الها رة.
 -9ال قل التاسع( (فهف القنر) ايقابهه النىذاع االنطهقال ارتبته أخذ ال اد االنيعاق.
 -11ال قل ال اشر أا ال قل الف ال( (نا داع فهف القنر) ايقابهه النىذاع النحداد ارتبته جهر
()lxxxix

األنفههس النسههتجيبة

اال قههال ال ش هرة ههه النال كههة النقربههاعال اأخر هها ال قههل الف ههال ا هها
()xc

جبريل الذي تفيم بااسطته الن قانت يه أنفس البشر

بل االاا بآلاة يدة ا

ال شرة ألناه ي تقداع أع كل ااحد نع ذ ال قال ي هه نا كاع انا سيكاع(.)xci
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القههد رتههب اإلسههناييهية ن ارتههب الههدياة أل ه  12ات تبههر األسههاس الههذي أاههيه يهيههه جاهها

أنهنة الدياة ا (

 -1الناطق اله رتبة التن يل (النب صه اد يهيه اسهه).
 -2األساس اله رتبة التىايل.
 -3اإلناه اله رتبة األنر.

 -4الباب اله رتبة نبحك الخطاب.
 -5الحجة اله رتبة الحكه فينا كاع حقا أا باطالك.

 -6داي البالغ اله رتبة انحتجات ات ريف الن اد.
 -7الداي النطهق اله رتبة ت ريف الحداد ال هايةال اال بادة الباطنية.

 -8الداي النحداد اله رتبة ت ريف الحداد السفهيةال اال بادة الها رة.
 -9النىذاع النطهق اله رتبة أخذ ال اد االنيعاق.
 -11النىذاع النحداد اله رتبة جذب األنفس النستجيبةال اي رف بالنكاسر.
 -11نحق
 -12الجناح(

الانا رتبة نلا رة النىذاع النحداد االقياه بنانته أعناء ميابه(.)4

اته تقسهيه الشهاادة يهه اعنه يشهر حرفهاكال تناعهل فه ال هاله الجسهنان اعنه يشهر برجهاك

ا ههه ( (الحنههلال العههارال الجهها اءال السههرطاعال األسههدال السههنبهةال الني ه اعال ال قههربال القههاسال الجههديال

الههدلاال الحههات) اف ه يههاله الههديع اعن ه يشههر أنان هاك( .)xciiااإلنسههاع اعن ه يشههر ننفههذاكال تس ه ة نناهها
نفتاحههة ه ( ال ينههاعال األذنههاع ال الفرجههاعال فتحتهها األنههف االفهههال اعالعههة ن هقههة( عههدياعال اس هرة ف ه

نقابل حراف الشاادة انعن يشر()xciiiال ا داب الصهالة اعنه يشهر ه (  )1الخشهاو  )2النههر
أل نكاع السجاد  )3يده انلتفات  )4يهده الرهحف  )5يهده فرا هة األصهابع  )6يهده التاليهب
بالهحية )7تاجه أصابع اليد االقده ناحية القده  )8ارع القهدنيع فه نكهاع ااحهد )9الااهاف صهفاك
 )11انيتنههاد يهه القههده اليسههرى فه التحيههات )11تفراههة األصههابع يهه الركبههة ف ه الركههاو )12
()xciv

نسههاااة األصههابع بههاألرم ف ه السههجاد

ااإلسههناييهية ي تبههراع ال َّسههنة نقسههنة أل ه اعن ه يشههر

شهها اكرال اال ههاله يجههب أع يقسههه أل ه أعن ه يشههر اسههناك اأطهههق يهه كههل اسههه (ج يهرة) اج ههل اإلنههاه
ينيد الدياة يه كهل ج يهرة نهع هذ الجه ر داييهاكال ها النسه ال األال يهع الهدياة فياهاال اأطههق
يهيه لقب (داي دياة الج يرة أا حجة الج يرة)(.)xcv

اي تقد اإلسناييهية أع الهدياة ن ينكهع اسهتقانتاا أن بهىعن يشهر داييهاك يتالهاع أدارتاهاال

ايقابهاه ف ياله الفهف الااحد اعنا يشر برجاكال تطابقاا فه جسهد اإلنسهاع اعنها يشهر عقبهاكال ايقابهاها
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فهه ي ههاله الحج ههب اعنهها يش ههر حجابه هاك ههه( )1حج ههاب الق ههدرة )2حج ههاب ال ه ه ة  )3حج ههاب ال هن ههة

)4حجههاب الايبههة  )5حجههاب الجبههرات )6حجههاب الرحنههة  )7حجههاب النبههاة  )8حجههاب الكربههة )9
حجاب النن لة )11حجاب الرف ة )11حجاب الشفاية  )12حجاب الس ادة(.)xcvi

النا كاع الياه نقسه أل أربهع ايشهريع سهايةال اعنته يشهر سهاية بالهيهلال ااعنته يشهرة

سههاية بالناههارال اج ههل اإلنههاه اإلسههناييه لكههل داو نقيههب أربههع ايش هريع دايي هاكال نههناه اعنهها يشههر

دايي ه هاك هه هها اكر كهاه ههار الشه ههنس بالناه ههارال ااعنه هها يشه ههر داييهه هاك نحجابهه هاك نسه ههتت اكر اسه ههتتار الش ه ههنس

بالهيل(.)xcvii

ااأليداد ناراياا حقيق ألع الرسالة عابتة اأناا حق اليس ش ء نهع األيهداد فهردا أا

اجاك أن ا ا ناسهاه بسهنة الااحهدال فيقهال عالعهة ااحهدةال أرب هة ااحهدةال خنسهة ااحهدةال الهيس نهاف

ش ء نع النارايات الشهريية أن ا ها نقصهاد طايهة الااحهد يهع سهنات النربهابيعال اال هدد نهع

أاساه الكنية(.)xcviii

وأخيـــ ار( فهق ههد أراد الباح ههك أها ههار الحقيق ههة الديني ههة ل،س ههناييهية الته ه ت ي ههب كعيه ه اكر ي ههع

الب ههاحعيع االنفكه هريع االفالس ههفةال ااخه هرات ههذا الته هراك الفك ههري ن ههع دار التقي ههة االس ههترال اسه هراديب
الكتناعال أل دار الهاار اال هعال ااهاار نصهنفات كعيهرة لهيننيهيع الهذيع كهاع لاهه الهدار الريهادي
االفكههري فه القهرنيع الخههانس االسههادس الاجهرييع نههع نارههينا النجيههدال اتراعنهها نههع أراو نصههنفات

يهنههاء اديههاة افالسههفة افقاههاء الههدياة اإلسههناييهية ف ه الههينع خاصههةال اال ههاله ال رب ه ااإلسههالن
يانةال الذيع

اا ال اله نع أاصا أل أاصا ال فحركت فياه األيناقال اننست الجذارال اانتهدت

يانهههة فايهههة ف ه ااايههد ااننههه فتنخرههت ف ه النيههداع الفكههري يههع عههارة يهنيههة اعقافيههة كبههرىال
ني ال أل ماية ياننا ذاالبصهرف النههر يهع صهحة نها ذ بهت أليهه اإلسهناييهية أا خط اهاال فهؤع
ههذا التهراك ال ار ههدال يجههب أن يبقه نب ع ه ار انسههتت اكر تحجبههه التقيههة االسهريةال الت ه تحههال داع ن رفههة

البههاحعيع لاههذ األفكههار انرههناناا ااخراجاهها بشههكل يهنهه نحايههدال تسههتفيد ننههه األجيههال اتنقح ههه
اتطار .
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أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
 .0ترى الطائفةاإلسماعيلية:

أ -أع ال ههدد هها أصههل ال ههاله اأصههل الاجههاد اأع ال ههاله نههع الااحههدال ألناههه ي تنههداع يهه
األيداد الفيعامارية الت ي تبراناا أصل األشياء النادية االن ناية.
أ)

أع لكل يدد خاصية نحددة تني يع مير نع األيداد.

ب) أع الح ههراف األبجدي ههة العناني ههة اال شه هريع جان ه هة له ههديع كه هههال اي تب ههراع اكتش ههاف
األبجدية نع أيهه انكتشافات.
 .3إن الطائفة اإلسماعيلية:

أ -مالت ف ربط خاا
أ)

األيداد ف ن تقداتاا الدينية بنا ن يقبهه ال قل.

تهتقه ه ن ههع الفيعاماري ههة ااألفالطاني ههة فه ه تق ههديس ال ههدد()7ال مي ههر أع اإلس ههناييهية
صب ا ا بصب ة أسالنيةال بحسب ن تقداتاه.

ب) اسه ههتخدنت األنهنه ههة ال دديه ههةال نعه ههل احتسه ههاب القه ههيه ال دديه ههة لهحه ههراف أا طريقه ههة
احتساب الكهنات.
ت) ت تبر أع األيداد

يناصر كل الكا نات اجا ر األشياء اأصل الناجادات.

 .2وتكمن أهمية تقديس األعداد عند اإلسماعيلية في اآلتي:

أ) ال ههدد( )4اتب ههر أ نيت ههه فه ه األص ههال األرب ههة( اإللايع(الس ههابقال الت ههال )ال ااإلن ههانيع
(الناطقال األساس).

ب)ال ههدد ( )5اتبههر أ نيتههه ف ه الحههداد الراحانيههةال ا ه ( السههابقال التههال ال الجههدال الفههت ال
الخيالال ٍاأع جنيع األنبياء له يتصل باه الاح أن بااسطة لنء الحداد الراحانية.

ت) ال دد( )8اتبر أ نيته ف أع الذيع يحنهاع ال رش يدد ه عنانية(جسنانية)ال ن يادة
ان نقصاع فيااال ا ه ي تبراع أناه يحنهاع يرش يه بع أب طالبال ا ه يقيهدة نها
الت تنارس أل ياننا ذا ال حيعنا اجد اإلناه.

د) ال هدد( )7اتبهر أ نيتههه نهع خهالل تسههنيتاه بالسهب يةال نسهبة أله األ نهة السهب ة ااأليههاه
الس ههبع االكااك ههب الس ههبع ادي هها ه اإلس ههاله الس ههبعال اي تب ههراع ال ههدد  7أش ههرف األي ههداد
اأفرهاا.
ه) ال ههدد( )11اتب ههر أ نيت ههه فه ه ال ق ههال ال شه هرة الته ه تتط ههابق ن ههع ن ارت ههب الناج ههادات
انراتب الدياة اإلسناييهية.
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ا) ال ههدد( )12اتبههر أ نيتههه فه ايتبار هها األسههاس الههذي أاههيه يهيههه جاهها أنهنههة الههدياةال
اأع تقسههيه الشههاادة أله اعنه يشههر حرفهها تناعههل فه ال ههاله الجسههنان اعنه يشههر برجهها
اف ياله الديع اعن يشر أنانا.
قائمة المراجع والمصادر
 .1القرع الكريه.

 .2ابع سيناء بيع الديع االفهسفة – حنادة مرابة –دار الطباية – نصر الجديدة – 1948ه.
 .3أعبات النباات – أبا ي قاب السجستان ( ت  331ه) الفاا – صن اء – الينع – د/ت.
 .4أخااع الصفا – د /ينر فراخ– دار الكتاب ال رب – بيرات – 1981ه.
 .5أربههع رسهها ل أسههناييهية – شههنس الههديع بههع أحنههد بههع ي قههاب الطيب ه (ت 673هه) تحقيههق د/
يارف تانر– دار الحياة – بيرات 1978-ه.

 .6أربع كتب حقانية – تحقيق د /نصطف مالب -النلسسة الجان ية – بيرات – 1981ه.
 .7اإليجهها ال ههددي ف ه القههرع الك هريه – يبههد الههر اق نافههل– دار الكتههاب ال رب ه – بيههرات -
1983ه.
 .8األن هاار الهطيفههة  -نحنههد بههع طهها ر الحههارع الينههان (ت  584هه)  -الفههاا لهنشههر االتا يههع
صن اءال د/ت.

 .9بي ه ههاع ن ه ههذ ب الباطني ه ههة ابطالن ه ههه – نحن ه ههد بهه ههع الحسهه ههع الهه ههديهن (ت  745ه ه هه) تحقيه ه ههق /
شتراطناع–أدارة ترجناع السنة – ن ار – باكستاع – د /ت.
 .11تاريخ الدياة اإلسناييهية– د /نصطف مالب– دار انندلس – بيرات – 1953ه.
 .11تاريخ ال هه – ترجنة د /أب ار يه بيان ا خراع  -دار الن ارف – القا رة – 1991ه.
 .12تاريخ ال هاه يند ال رب – د /ينر فراخ– دار ال هه لهنالييع – بيرات – 1971ه.

 .13تاريخ الفهسفة اليانانية  -د /نحند يبد الرحنع نرحبا -دار األندلس -بيرات1993 -ه.
 .14تراك ال رب ال هن ف الرياريات االفهف – طاااع ادرى– دار ال هه – القا رة – 1963ه.
 .15العهها ر الحنيههري – الحسههع بههع الصههباح ( ت 518هه) – د /نصههطف مالهب –دار اننههدلس –
بيرات – 1979ه.

 .16جههانع الحكتههيع -ناصههر خسههرا -ترجنههة د /اب ه ار يه الدسههاا  .بشههتاال  -دار العقافههة -القهها رة
1974ه.
 .17ديها ه اإلسههاله  -أبهها حنيفهة الن نههاع بههع نحنهد بههع حيههاع الن ربه (ت 363هه)  -تحقيههق د/
صف يه

صفر فير  -دار الن ارف –القا رة1951 -ه.
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 .18ارحههة ال قههل – أحن ههد حنيههد ال ههديع الكرنههان ( ت 411هه) تحقي ههق د /نص ههطف مال ههب –دار
األندلس بيرات – 1983ه.

 .19رسا ل أخااع الصفا اخالق الافاء  -دار صادر – بيرات -د/ت.
 .21رياريات التاحيد -د /خالد فا ق ال بيدي -دار النسيرة -يناع2111 -ه.
 .21ه ههر الن ه ههان  -أدريه ههس ينه ههاد اله ههديع (ت 872ه هه) تحقيه ههق د /نصه ههطف ماله ههب -النلسسه ههة
الجان ية بيرات1981 -ه.

 .22الص هههة ب ههيع التص ههاف االتشه ه ءو– د /كان ههل نص ههطف الش ههيب –دار األن ههدلس – بي ههرات –
1982ه.
 .23طا فة اإلسناييهية -د /نحند كانل حسيع  -النارة النصرية -القا رة1959 -ه.

 .24طا فة الدرا تاريخاا ايقا د ا -د /نحند كانل حسيع -دار الن ارف -القا رة1962 -ه.
 .25الفصهال فه الحسههاب الانهدي – ألبه الحسههع أحنهد بههع أبه ار يه اناهيدسه – تحقيههق د /أحنههد
سهيه س يداع –ننشارات جان ة حهب – 1984ه.
 .26فرهها

الباطنيههة – أبهها حانههد ال اله ( ت  515هه) – تحقيههق د /يبههد الههرحنع بههداي –الههدار

القانية – القا رة – 1964ه .

 .27القرانطهة – يبهد الهرحنع الجها ي (ت 597هه) – تحقيهق /نحنهد الصهباغ –النكتهب اإلسههالن
بيرات – 1968ه.
 .28ااايد يقا د ل نحند – نحند بع الحسع الهديهن " نهع يهنهاء أاا هل القهرع العهانع الاجهري"
تحقيق /نحند ا د بع الحسع الكاعري– نكتبة الينع الكبرى – صن اء – 1987ه.

 .29كنه ههر الاله ههد – اب ه ه ار يه به ههع الحسه ههيع الحانه ههدي (ت  557ه هه) – تحقيه ههق د /نصه ههطف ماله ههب
دار اآلندلس– بيرات – 1979ه.
 .31نجناية رسا ل الكرنان – أحند حنيهد الهديع الكرنهان (ت  411هه) – تحقيهق د /نصهطف
مالب –النلسسة الجان ية – بيرات – 1983ه.

 .31الن جه الفهسف  -جنيل صهيبيا-دار الكتاب ال النية– بيرات1994 -ه.
 .32النقتطههف نههع بينههات اإليجهها ال ههددي – بسههاه ناههاد جهرار –جهها ة دبه الداليههة لهقههرع الكهريه
2118ه.
 .33الننهار الاندس ف القرع  -د /خالد فا ق ال بيدي -دار النسيرة -يناع2111 -ه.
 .34نشىة الفكر الفهسف ف اإلساله -د /يه سان النشار  -دار الن ارف -القا رة1966 -ه.

 .35الافت ااألههة – النفرل بهع ينهر الج فه – تحقيهق د /يهارف تهانر– النطب هة الكاعاليكيهة
بيرات1961 -ه.
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الهوامش :
( ) ديا ه اإلساله ال أبا حنيفة الن ناع بع نحند بع حياع الن رب (ت 363ه) ال
i

 61ال تحقيق د /صف يه

صفر فير ال دار الن ارف ال القا رةال 1951ه.

)الن جه الفهسف ال جنيل صهيبياال 61/1ال دار الكتاب ال النينه ال بيراتال 1994ه.

(ii

)الن جه الفهسف ال جنيل صهيباال .61/1

(iii

()فيعامارس( الد بيع سنت  571-581ق.ه نشى ف ج يرة ساناس طاف ف أنحاء الشرقال النا نا

iviv

األرب يع

اده أل أيطاليا ان ل أاراطانا حيك كانت ندرسة طيبةال انا لبك أع يرف بال هه االفرلال فطهب أليه نجهس
الشياخ أع ي ه الناس فف ل فذاو اسنه اأابل يهيه النريداع نع نختهف ندع أيطاليا الجنابيةال اصقهية نع
الرجال االنساء اكاع كل أيراء الندرسة ننهنيع تنهينا دايقاال اكاع الن هه نتشب ا ب اطفة دينية انقتن ا
بفكرة تتهخ

ف

أع ال هه اسيهة لتاذيب األخالق اتقديس النفسال تاريخ الفهسفة اليانانيةال ياسف كرهال

 21ال دار القههال بيراتال د/ت اكاع فيعامارس أال نع سن نفسه فيهسافاال ايرف الفالسفة بىناه الباحعاع
يع الحقيقة بتىنل األشياء ال (الن جه الفهسف د /يبد النن ه الحفن ال

)212ال اله يكع فيعامارس حكيناك ال

افيهسافاك فحسبال بل كاع يالنا با ألنار ال ددية ابالاندسةال ابالريارياتال االتبشير الدين ال فاا يرى أع ال دد
نبدأ الاجادال ابشكل ندس ننتهه ننسجهال االنهاه االاحدة

ننشى الاجاد االكاع النحيط باإلنساع انهانه

ال جيب النرتك فاق أسس ريارية ايددية (فيعامارس د /نصطف مالبال
1981ه).

()iv
)(v

 8-7ال دار الاالل ال بيراتال

تاريخ الفهسفة اليانانية ال د /نحند يبد الرحنع نرحباال

أخااع الصفا

68ال دار األندلسال بيراتال 1993ه.

( جناية نع الفالسفة الش بييعال جنع بيناه الاد االافاء كنا يفاه اسناهال اداناا أحدى اخنسيع

رسالة ف الفهسفةال شنهت الرياريات االننطق االطبي يات االنفس ااألخالق االديعال اكاناا نرتبطيع بالطا فة
اإلسناييهية(الن جه الفهسف ال د .يبد الحفن ال

()vi

رسا ل أخااع الصفا اخالق الافاءال 51/1ال دار صادر ال بيراتال د/ت.

()vii

نشىة الفكر الفهسف ف اإلسالهال د /يه سان النشار 127/1ال دار الن ارفال القا رةال 1966ه.

()viii
()ix

.)14

الن جه الفهسف ال جنيل صهيبياال .619/1
رسا ل أخااع الصفاال .51/1

()x

الن جه الفهسف ال جنيل صهيبياال .61/2

)الن جه الفهسف ال جنيل صهيبيا .61/2

(xi

)فيعامارسال د /نصطف مالبال

(xii

)رسا ل أخااع الصفاال .56/1

(xiii

.37

(xiv
(xv

)جانع الحكنتيعال ناصر خسراال ترجنة د /اب ار يه الدساا بشتاالال

)رسا ل أخااع الصفاال .57/1

)جانع الحكنتيعال ناصر خسراال

(xvi

()xvii

(xviii

216ال دار العقافةال القا رةال 1974ه.

.264

ر الن ان ال أدريس يناد الديع (ت 872ه) تحقيق د /نصطف مالبال

32ال النلسسة الجان يةال بيرات

1981ه.

)طا فة الدرا تاريخاا ايقا د اال د /نحند كانل حسيعال
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()xix

فيعامارس – د /نصطف مالب –

()xx
()xxi

طا فة الدرا

 -د /نحند كانل حسيع-

طا فة الدرا

 -د /نحند كانل حسيع-

.91

النقتطف نع بينات اإليجا ال ددي – بساه نااد جرار –

ااايد يقا د ل نحند – نحند بع الحسع الديهن " نع يهناء أاا ل القرع العانع الاجري" – تحقيق /نحند
ا د بع الحسع الكاعري –

()xxiv

 – 68نكتبة الينع الكبرى – صن اء – 1987ه.

األناار الهطيفة ال نحند بع طا ر الحارع الينان (ت  584ه) ال
النقتطف ال بساه جرار ال

()xxvi

.74

رياريات التاحيدال د /خالد فا ق ال بيديال

()xxvii

()xxix

411ال دار النسيرةال يناعال 2111ه.

الننهار الاندس ف القرع ال د /خالد فا ق ال بيديال

()xxviii

تاريخ ال هه – ترجنة د /أب ار يه بيان ا خراع –  -141/5دار الن ارف – القا رة – 1991ه.

أخااع الصفا – د /ينر فراخ –

xxxi

()xxxiii

()xxxv
()xxxvi

طا فة اإلسناييهية – د /نحند كانل حسيع –

.174

الصهة بيع التصاف االتشيع – د /كانل الشبيب – .218/1
طا فة اإلسناييهية -د /نحند كانل حسيع –

.174

تاريخ ال هاه يند ال رب – د /ينر فراخ –

()xxxvii
()xxxviii
()xxxix

.)28

الصهة بيع التصاف االتشيع – د /كانل نصطف الشبيب –  218/1دار األندلس – بيرات – 1982ه.

()xxxiv

تاريخ ال هاه – د /ينر فراخ –

 – 21دار ال هه لهنالييع – بيرات – 1971ه.

.21

تراك ال رب ال هن ف الرياريات االفهف – طاااع ادري–

تراك ال رب – طاااع ادري –

تراك ال رب – طاااع ادري –

()xlvi

احتااء الن تقدات السا دة ااألساطير االطقاس ايبادات

الشرقال االسحر ايهه الكينياء(الن جه الفهسف ال يبد النن ه الحفن ال

()xxxii

()xlv

.71

 – 57دار الكتاب ال رب – بيرات – 1981ه.

فهسفة أفهاطيع ااألفالطانييع الذيع تىعراا بهال ا

()xliv

131ال دار النسيرةال يناعال 2111ه.

تاريخ الفهسفة اليانانية – د /نحند يبد الرحنع نرحبا –

()xxx

()xliii

171ال الفاا لهنشر االتا يعال صن اءال

د/ت.

()xxv

()xlii

 -73جا ة دب الدالية لهقرع الكريه –

2118ه.

()xxiii

()xli

.38-37
.91

()xxii

()xl

د /عمر محمد مرشد

 – 37دار ال هه – القا رة – 1963ه.

.47
.48

الفصال ف الحساب الاندي – ألب الحسع أحند بع أب ار يه اناهيدس – تحقيق د /أحند سهيه س يداع –
 22ننشارات جان ة حهب – 1984ه.
الفصال ف الحساب الاندي –األاهيديس –

.7

نشىة الفكر الفهسف ال د /يه سان النشار – .317/2
العا ر الحنيري – الحسع بع الصباح ( ت 518ه) – د /نصطف مالب –

-111دار انندلس –

بيرات1979ه.
تاريخ الدياة اإلسناييهية – د /نصطف مالب –

 – 17دار انندلس – بيرات – 1953ه.

رسا ل أخااع الصفا – .76-75/1
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مجلة بحوث جامعة تعز
()xlvii
()xlviii
()xlix
()l
()li

يوليو 3102م

تاريخ الفهسفة اليانانية – ياسف كره –

()lii
()liii

.22

تاريخ الفهسفة اليانانية – د /نحند يبد الرحنع نرحبا –

ديا ه اإلساله – القار الن ناع بع حياع الن رب –

جانع الحكنتيع – ناصر خسرا–
ر الن ان – أدريس يناد الديع –
األناار الهطيفة – الحارع الينان –

.119

األناار الهطيفة – الحارع الينان –

.121

أعبات النباات – أبا ي قاب السجستان ( ت  331ه) =

()lv

.69-68
.2

.264
.44

()liv

العدد 31

 -132-131الفاا – صن اء – الينع – د/ت.

راحة ال قل – أحند حنيد الديع الكرنان ( ت 411ه) تحقيق د /نصطف مالب –
األندلس بيرات – 1983ه.

()lvi

الافت ااألههة – النفرل بع ينر الج ف – تحقيق د /يارف تانر –

 – 71النطب ة الكاعاليكية –

بيرات 1961ه.

)كنر الالد – اب ار يه بع الحسيع الحاندي (ت  557ه) – تحقيق د /نصطف مالب –

(lvii

()lix

()lxi

 -43دار اآلندلس–

بيرات – 1979ه.

()lviii

()lx

 -118-111دار

جانع الحكنتيع – ناصر خسر ا –

فرا

.81

الباطنية – أبا حاند ال ال ( ت  515ه) – تحقيق د /يبد الرحنع بداي –

 - 67الدار القانية

القا رة – 1964ه – أخااع الصفا – .53-52/1
كن الالد – الحاندي –

.163

كن الالد – الحاندي –

.76

( )ا ذا الحديك ناراو يه الرسال صه اد يهيه اسهه حيك أع كتب الستة الن تندة له يعبت ذا الحديك ا ذ
()lxii
()lxiii

دياى أ ل الكفر االرالل.
.26

الافت ااألههة – النفرل بع ينر الج ف –
أخااع الصفا – .217/3

()lxiv

أخااع الصفا – .218/3

()نحند صه اد يهيه اسهه ليس النقصاد به نبينا نحند صه اد يهيه اسهه ااننا ايتقاد ه بنحند بع اسناييل
سابع النطقاء اعانع الخهفاء.

()lxv
()lxvi
()lxvii
()lxviii
()lxix
()lxx

ر الن ان – أدريس يناد الديع –

.127

ر الن ان – أدريس يناد الديع –

.112

األناار الهطيفة – الحارع الينان –
كن الالد – الحاندي –
أعبات النباات –السجستان –

.39

.257
.131

أربع رسا ل اسناييهية – شنس الديع بع أحند بع ي قاب الطيب (ت 673ه) تحقيق د /يارف تانر –
 – 71-69دار الحياة – بيرات 1978-ه.
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تقديس األعداد عند اإلسماعيلية"

()lxxi

د /عمر محمد مرشد

القرانطة – يبد الرحنع الجا ي (ت 597ه) – تحقيق /نحند الصباغ –

 – 51النكتب اإلسالن –

بيرات 1968ه.

()lxxii

طا فة اإلسناييهية – د /نحند كانل حسيع –

()lxxiii

فرا

()lxxiv

الباطنية – ال ال –

.173

.16

أخااع الصفا – .344/4

()lxxv
()lxxvi

جانع الحكنتيع – ناصر خسرا–

 – 73-71راحة ال قل – الكرنان –

جانع الحكنتيع – ناصر خسرا–

.75

جانع الحكنتيع – ناصر خسرا–

.76

()lxxvii
()lxxviii
()lxxix

ر الن ان – أدريس يناد الديع –

.316

أربع رسا ل اسناييهية – الطيب –

()lxxx

.71

أربع كتب حقانية – تحقيق د /نصطف مالب –

()lxxxi

أربع كتب حقانية – د /نصطف مالب –

()lxxxii
()lxxxiii

.49

-119النلسسة الجان ية – بيرات – 1981ه.

.121
.71

الافت ااألههة – النفرل بع ينر الج ف –

52ال يقا د ل نحند – نحند بع الحسع الديهن –

تاريخ الدياة اإلسناييهية – د /نصطف مالب –
.36

()lxxxiv

تاريخ الدياة اإلسناييهية – د /نصطف مالب –

()lxxxv

جانع الحكنتيع – ناصر خسرا–

()lxxxvi

.84

ديا ه اإلساله – القار الن ناع بع حياع –

()lxxxvii
()lxxxviii

. 52

جانع الحكنتيع – ناصر فسرا –

.2

.85

نجناية رسا ل الكرنان – أحند حنيد الديع الكرنان ( 411ه) – تحقيق د /نصطف مالب –

-32

النلسسة الجان ية – بيرات – 1983ه.

()lxxxix
()xc
()xci

راحة ال قل – الكرنان –

63-62

ر الن ان – ادريس يناد الديع –

ابع سيناء بيع الديع االفهسفة – حنادة مرابة –

()xcii
()xciii

.285-284

 – 137دار الطباية – نصر الجديدة – 1948ه.

بياع نذ ب الباطنية ابطالنه – نحند بع الحسع الديهن (ت  745ه) تحقيق  /شراطاع–
ترجناع السنة – ن ار – باكستاع – د /ت.
جانع الحكنتيع – ناصر خسرا–

.74-68

جانع الحكنتيع – ناصر خسرا–

.71

جانع الحكنتيع – ناصر خسرا–

.76

()xciv
()xcv
()xcvi

تاريخ الدياة اإلسناييهية – د /نصطف مالب –

()xcvii
()xcviii

العا ر الحنيري – الحسع بع الصباح –

.61-59

تاريخ الدياة اإلسناييهية – د /نصطف مالب –
أعبات النبااتال السجستان –

.28
.29

.131
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 – 35أدارة

