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 عقائدية لدى الطائفة اإلمساعيليةالتحّوالت الفكرية وال
 جامعة مصراتة –كلية اآلداب   -قسم التاريخ  :أ. دمحم دمحم املسعودي

 مقدمة
إمامهم السادس جعفر الصادؽ،  يفاإلمساعيلية فرقة من الفرؽ الشيعية، كيشًتكوف مع ابقي الفرؽ  دتع

ة ذات طابع يكبعد كفاتو بدأ اإلنشقاؽ حوؿ مفهـو اإلمامة، كظهرت على مسرح األحداث كحركة دين
ة، جعلتها اترؼليًّا يسياسي، كاستطاعت أف تطٌور نفسها بعد أف أحاطت هبا بيئة من الصراعات السياس

 ن كجماعة ابطنية.مجاعة غامضة، كظهرت أفكارىا كمبادئها لدل الكثَتي
كربٌوالت أثرت يف مسارىا الفكرم كعملها الدعوم،   أحداثن كشهدت ىذه الطائفة على مدل اترؼلها 

رب ىي احلركة األـ اليت نشأت يف مهدىا عدة حركات كاف من بينها اإلمساعيلية الفاطمية تكما تع
 كالقرامطة.

فة، كىذا ما اصطلح على تسميتو ابلتاريخ البحث لدراسة األفكار كالعقائد ذلذه الطائ أعلية تكجاء
كما أهنا الفكرم، بعد أف كاف لتاريخ احلدث السياسي ادلكانة األبرز على صعيد الدراسات التارؼلية،  

بدراسة األسباب اليت انبثقت عنها الطائفة اإلمساعيلية عن الفرؽ الشيعية، كتبيُت اجلوانب الفكرية  هتتم
 ؼلية، مرتكزان على التحٌوالت كالتطورات اليت طرأت عليها.الناحية التار  منكالعقائدية 

كهتدؼ الدراسة إىل ربليل كتفسَت التحوالت اليت حدثت يف سياسة ىذه الفرقة كادلغزل من تلك 
التغَتات اليت انتقلت هبذه الطائفة إىل االنقساـ لعدة فرؽ كاستيضاح األسباب كالدكافع كراء ذلك 

ة طبيعة الفكر اإلمساعيلي كعقائده، كما ترمي الدراسة إىل اإلدلاـ كالذم يصل ابلبحث إىل معرف
ابدلتغَتات الفكرية كادلذىبية للطائفة كالتأثَتات اليت تعرضت ذلا خالؿ مراحل تطورىا كىل كانت سببان 

 يف صلاحها أـ انقسامها أـ فشلها كاضلسارىا.
عرفة أىدافها الرئيسية من تلك ادلبادئ كل ذلك يفضى إىل معرفة ماىية ادلذاىب اإلسالمية الشاذة كم

 كاألفكار كادلعتقدات ككيف اتبعت ألجل ذلك تنظيمان فكراين كسياسيان معقدان.
كىنا ؽلكن فهم سبب اختيار ىذا ادلوضوع الفكرم التارؼلي كىو تفسَت األساليب التنظيمية للطائفة 

للوصوؿ ألىدافها السياسية كالدينية كنشر  ة كربليل بعض أفكارىا كمبادئها اليت اعتمدت عليهاياإلمساعيل
أفكارىا كعقيدهتا للوصوؿ ألكرب عدد من التابعُت كادلؤيدين، كىو ما يتنقل ابلباحث إىل ربليل ما ىو ككيٍنو 

  .الطرؽ كاألساليب كادلبادئ كدفتها مع كضعها ربت ادلنظور ادلنهج النقدم كالتحليلي للوصوؿ لنتائج علمية
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 نشأهتم
            كثر أتباع العلويُت من ذرية علي بن أيب طالب يف زمن حياة إمامهم اخلامس دمحم الباقر 

، كظهرت فرؽ كثَتة كاف من أعلها الفرقة ادلنصورية؛ كىي من ـ(735 – 675/ ق117 - 57)
، -عليها السالـ–أتباع منصور العجيلي اليت رأت أف اإلماـ يف أكالد علي بن أيب طالب من فاطمة 

 ع بومسما عند ك يف دعوتو،  فاحلدأبيب جعفر بن دمحم، كادعى لنفسو أنو خليفة بعد الباقر، كانتهت 
حارب  -(ـ749 – 661/ق132-41عامل الكوفة يف زمن الدكلة األموية ) -يوسف بن عمر 

 .(1)دعوتو كأمسك بو كصلبو، ككاف موقف اإلماميُت الباقر كالصادؽ، قد تربأ منو
 – 702ق/148 – 83األكرب ) وؿ أتباعو إبمامة جعفر الصادؽ كىو ابنبعد كفاة دمحم الباقر قا

شخص ، ككاف من أبرز ادلوالُت بو -ابلنسب العلوم كىو اإلماـ السادس –( كظلوا موالُت لو ـ765
 .(3)الذم أسس فيما بعد فرقة اخلطابية (2)أبو اخلطاب يدعى

كعند كفاة جعفر الصادؽ انقسم اتباعو، كنشأ اجلدؿ حوؿ مسألة اإلماـ من بعده، فمنهم من رأكا أف 
إبمامة ابنو موسى ، كرأل غَتىم (4)كىذه الفرقة تسمى الناككسية –كىو ادلهدم  -جعفر مل ؽلت 

، ابتداءن من (5)ئمةالكاظم كتسمى ابدلوسوية أك اإلمامية أك ادلعتلوف أك االثنا عشرية، نسبة إىل عدد األ

                                                 

إدريس عماد الدين القرشي، اتريخ اخللفاء الفاطميُت ابدلغرب )القسم اخلاص من كتاب عيوف األخبار كفنوف اآلثر(،  ( الداعي1)
 .287، ص 1973ربقيق: مصطفى غالب، دار الًتاث الفاطمي، بَتكت، )د.ط( 

 عبد هلل جعفر بن دمحم الصادؽ، ( أبو اخلطاب: ىو دمحم بن أيب زينب األسدم األجدع، موىل بٍت أسد كىو الذم عزا نفسو إىل2)
فلما كقف الصادؽ على غلوه الباطل تربأ منو كلعنو، فلما اعتزؿ عنو ادعى اإلمامة لنفسو، ينظر: أبو الفتح دمحم عبدالكرًن 

 .196ـ، ص 2013، 1الشهرستاين، ادللل كالنحل، ضبطو كعلق عليو: كسرل صاحل القلي، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط
كقتلهم بعد أف بلغو أهنم أظهركا اإلابحات  -عامل الكوفة –رجوا يف حياة جعفر الصادؽ فحارهبم عيسى بن موسى ( ىم فرقة خ3)

، القاىرة، ط ، 1كادعوا إىل نبوة أيب اخلطاب األسدم، ينظر: إحساف اذلي ظهَت، اإلمساعيلية اتريخ كعقائد، دار ابن حـز
 .81 – 79ـ، ص 2008

؛ 57، ص 1931يت، فرؽ الشيعة، عٍت بتصحيحو، ق. ريًت، مطبعة الدكلة، استانبوؿ، )د.ط(، ( أبو دمحم بن موسى النوخب4)
 .185 ، صمصدر سابقالشهرستاين، 

 .66، ص مصدر سابق( النوخبيت، 5)
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كاحلسن، كاحلسُت، كعلي زين العابدين، كدمحم الباقر، كجعفر الصادؽ، كموسى  --اإلماـ علي 
 .(1)، كدمحم التقى، كعلي الفقي، كاحلسن العسكر، كدمحم ادلهدميالكاظم، كعلي الرض

ىذه الفرقة  كالفرقة الثالثة رأت أف ابنو إمساعيل أحق ابإلمامة من أخيو موسى الكاظم، كتسمى
، فانقسمت اإلمساعلية على (3) (ـ782ق/145، غَت أف إمساعيل مات يف حياة أبيو )(2)ابإلمساعيلية

نفسها، األكىل أنكرت موت إمساعيل يف حياة أبيو، كقالت أف أابه أظهر موتو على سبيل التقٌية خوفان 
ض كىو القائم كحجتهم بذلك أف كرأت ىذه الفرقة أنو ال ؽلوت حىت ؽللك األر ، (4)من بطش العباسيُت

أابه أشار إليو ابإلمامة، كأخربىم أنو صاحبهم، كاإلماـ ال يقوؿ إال احلق، فلما أظهر موتو علموا أنو قد 
 .(6)ابإلمساعيلية الواقفة، لوقوفهم عند إمساعيل بن جعفر ا، كمسو (5)صدؽ، كأف القائم مل ؽلت

ياة أبيو، كلكنهم قالوا أف جعفر نص عليو يف حياتو، ألنو أما الفرقة الثانية، أقرت دبوت إمساعيل يف ح
ابنو األكرب كالفائدة من ذلك انتقاؿ اإلمامة من إمساعيل إىل أكالده، كيربطوف ذلك أبف نص موسى 

مث مات ىاركف يف حاؿ حياة أخيو، كفائدة النص انتقاؿ اإلمامة منو  -عليهما السالـ –على ىاركف 
؛ ألهنا ال تنتقل من أخ إىل أخيو بعد احلسن كاحلسُت كال (7)ميرجع القهقر  إىل أكالده، فإف النص ال

 .(8)تكوف إال يف األعقاب

                                                 

ـ، ص 1959، 4ادلصرية، القاىرة، ط ( دمحم كامل حسُت، طائفة اإلمساعيلية، إشراؼ: أمحد عزت عبدالكرًن، مكتبة النهضة1)
11. 

ـ، ص 2009( أبو منصور عبدالقاىر البغدادم، الفرؽ بُت الًفرؽ، ربقيق: دمحم زلي الدين، دار الطالئع، القاىرة، )د.ط(، 2)
53. 

، 2005، 3( عبدادلنعم احلفٍت، موسوعة الفرؽ كاجلماعات كادلذاىب كاألحزاب كاحلركات اإلسالمية، مكتبة مدبويل، القاىرة، ط3)
 .74ص 

 .186، ص صدر سابقم( الشهرستاين، 4)
 .13، )د.ت(، ص 2( مصطفى غالب، اتريخ الدعوة اإلمساعيلية، دار األندلس، بَتكت، ط5)
 .75، ص مرجع سابق( عبدادلنعم احلفٍت، 6)
، ربقيق: علي عبدالواحد 2؛ عبدالرمحن بن دمحم بن خلدكف، مقدمة ابن خلدكف، ج209، ص مصدر سابق( الشهرستاين، 7)

 .535ـ، ص 1958، 1البياف العريب، مصر، طكايف، مطبعة جلنة 
 .58، ص مصدر سابق( النوخبيت، 8)
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كالفائدة يف النص أف اإلماـ بعد إمساعيل ابنو دمحم كىؤالء يقاؿ ذلم ادلباركية، نسبة إىل رئيس ذلم يقاؿ لو 
إمساعيل، كالفرقة األخرل نسبوا اإلمساعيلية  كىذه الفرقة نسبوا اإلمساعيلية إىل إمامهم دمحم بن، (1)ادلبارؾ

 إىل إمساعيل بن جعفر إمامهم األكؿ.
إمساعيل بن جعفر حىت على رأم الفريق القائل دبوتو يف حياة  إىلكعلى أية حاؿ فإف اإلمساعيلية نسبة 

بل أبيو أبيو؛ ألف إمامة ابنو دمحم بن إمساعيل ثبتة عن طريق ثبوت إمامة إمساعيل كالنص عليو من ق
 جعفر، كما يقولوف عن أنفسهم.

كيؤكد العديد من ادلؤرخُت على تسميتهم ابإلمساعلية النتساهبا إىل إمامهم األكؿ إمساعيل على 
يقولوف أف إطالؽ لفظ اإلمساعلية ابن األثَت فالنوخبيت كالشهرستاين ك  اختالفهم يف تعيُت ىذا اإلماـ؛

 .(2)كالقوؿ إبمامتو بعد أبيو سواء مات يف حياة أبيو أك بعدهالنتساهبم إىل إمساعيل بن جعفر الصادؽ 
، (3)إىل زعيمهم دمحم بن إمساعيل بن جعفر الذين يزعموف أف أدكار اإلمامة انتهت بوفينسبهم أما الغزايل 

لية ألان سبيزان عن يمساعحيث يقولوف ضلن اإل، كللشهرستاين رأم آخر حوؿ تسميتهم ابإلمساعلية؛ (3)بو
"إف اإلمساعلية امتازت عن  :هبذا االسم كىذا الشخص، كيعلل تسميتهم بذلك بقولوفرؽ الشيعة 

ادلوسوية كاإلثٌت عشرية إبثبات اإلمامة إلمساعيل بن جعفر كىو ابنو األكرب ادلنصوص عليو يف بدء 
 .(4)"األمر

ت على نفسها؛ األكىل إىل الفرقة ادلباركية اليت قالت إبمامة دمحم بن إمساعيل، فبعد كفاتو انقسم كابلعودة
كيعتربكنو إمامهم السابع كاألخَت، كالثانية أقركا دبوتو  ،كادلهدم يف ادلستقبل  كقالت بعودتو ،أنكرت كفاتو

الن إىل عبيد و إمساعيل كص بن كسلسلوا اإلمامة يف ذريتو، كمن ىذه الطائفة يف تسلسل األئمة بعد دمحم
، (6)كتسميهم كتب الفرؽ بعدة ألقاب منها الباطنية، (5) هلل ادلهدم مؤسسة الدكلة الفاطمية

                                                 

( أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعرم، مقاالت اإلسالميُت كاختالؼ ادلصلُت، عٍت بتصحيحو: ىلموت ريتز، اذليئة العامة 1)
 .27ـ، ص 2000، 4لقصور الثقافة، )د.ـ(، ط

؛ عز الدين بن األثَت، اللباب يف هتذيب األنساب، 186، ص مصدر سابقستاين، ؛ الشهر 58، ص مصدر سابق( النوخبيت، 2)
 59ـ )د.ط(، ص 1980، دار صادر، بَتكت، 1ج

 .24ـ، ص 2009( أبو حامد الغزايل، فضائح الباطنية، راجعو: دمحم علي القطب، ادلكتبة العصرية، بَتكت، )د.ط(، 3)
 .188، 187، ص مصدر سابق( الشهرستاين، 4)
 .96ـ، ص 2000، 2( أؽلن فؤاد السيد، الدكلة الفاطمة يف مصر تفسَت جديد، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، ط5)
 .210، ص مصدر سابق( حلكمهم أف لكل تنزيل أتكيل كلكل ظاىر ابطن، ينظر: الشهرستاين، 6)
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، كما تشعبت فرقة منهم تسمى ابلقرامطة نسبة لرئيس ذلم يسمى بقرمط، كأهنم قد خالفوا (1)كالتعليمية
، علي، كاحلسن، كاحلسُت، كعلي بن احلسُت، --كقالوا ال يكونوا إال سبعة أئمة بعد دمحم  ،ادلباركية

 .(2)دمحم، كدمحم بن إمساعيل، كىو األخَت عندىم كدمحم بن علي، كجعفر بن
كاليت قالت  ،ف فرقة دخلت يف فرقة دمحم بن إمساعيل، فقد كوٌ ادلذكور آنفناأما عن أصحاب أيب اخلطاب 

لت عن جعفر يف أيب اخلطاب، مث أف أاب اخلطاب كاف نبيًّا مرسالن، كقالت أف ركح جعفر بن دمحم ربوٌ 
 .(3)إمساعيل كساقوا اإلمامة إليوربولت إىل دمحم بن 

شلا سبق ؽلكن القوؿ أبف اإلمساعيلية ال تعترب فرقة قائمة لوحدىا كمل تنشأ إال بعد موت جعفر الصادؽ 
أصبح الشيعة من بعده حزابف حوؿ مسألة اإلمامة؛ حزب ينادم إبمامة إمساعيل ـ( ك 765ق/148)

ية، فالغريب عن الفرقة اإلمساعيلية الذين قالوا كاآلخر ينادم إبمامة موسى الكاظم كىم اإلثٌت عشر 
ـ( فكانت 698ق/148( يف حُت أف جعفر تويف )145/686إبمامة إمساعيل كأنو مات يف سنة )

كفاتو قبل كفاة أبيو بثالث سنوات تقريبان، فبذلك تكوف أقواذلم كادعاءاهتم عن بقاء إمساعيل كاستمرار 
 الصحة. حياتو بعد أبيو ابطلة ال أساس ذلا من

كهبذا كانت اختالفات الشيعة بعد موت جعفر الصادؽ حوؿ مسألة اإلمامة، كىذا اخلالؼ يعترب من 
 األمور البارزة اليت سبيزت هبا كل فرقة عن األخرل.

يو سمى بدكر الظهور، فيي  : األكؿثالثة أدكاركبعد أف ثبت األمر حملمد بن إمساعيل انقسمت إمامتو إىل 
الدعاة يف سلتلف األقطار لنشر معتقداهتم، ككاف حينها مقيمان يف احلجاز، كعندما علم عمل على تفريق 

خبطر دعوتو بدأ دبطاردتو كالقبض عليو،  ـ(808 – 786ق/193 – 170) اخلليفة ىاركف الرشيد
فرحل عن احلجاز كبدأ ينتقل من مكاف آلخر إىل أف انتهى دبدينة دمحم آابد، ككلف من ينوب عنو يف 

يف الدكر الثاين كىو دعوتو، كىذا ما يعرؼ حبجة اإلماـ، كبذلك يكوف دمحم بن إمساعيل قد دخل نشر 
أخذت ، كهبذا (4)دكر السًت أك اختفاء اإلماـ كالذم يعرؼ عند اإلمساعيلية ابألئمة ادلستورينمرحلة 

                                                 

، ينظر: الشهرست1)  .210، مصدر سابقاين، ( يقولوف أف أبواب التعليم مغلقة إال من اإلماـ ادلعصـو
 .81، ص مرجع سابق( إحساف اذلي ظهَت، 2)
 .81 - 79( ادلرجع نفسو، ص 3)
مرجع دمحم كامل حسُت، ؛ ، 132 -125، ص مصدر سابق؛ مصطفى غالب، 536، ص 2، جمصدر سابق( ابن خلدكف، 4)

 .133ص  ،مرجع سابق
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حجج تكوف ذلم يف الدعوة اإلمساعيلية طابع مغاير يف نشر دعوهتم، يف دكر السًت من اختيار نواب أك 
 .(1)قيادة األمور، فعمل ىؤالء النواب على كضع األسس السرية لنشرىا

بدأت الدعوة أتخذ طابع التسًت كالكتماف يف إخفاء شخصية األئمة، ككاف حجج األئمة ىم ادلعوؿ 
ظهور، دكر ال الدكر الثالث عليهم يف ىذه الفًتة، فاستمركا بذلك حىت ظهور عبيد  هلل ادلهدم أكؿ أئمة

 .(2) (ـ909 -ق297قياـ الدكلة الفاطمية يف أفريقية سنة )و نتج عنالذم ك 
كابستخدامهم السرية كالكتماف يف دعوهتم التبس األمر على الكثَتين، فلم يعرفوا حقيقة القائمُت عليها 

ب أىم من األئمة احلقيقيُت من أبناء إمساعيل أـ من الدعاة، ككما نعرؼ أف ىناؾ اختالؼ حوؿ نس
نسبهم إليو، كأف ىذه ادلسألة مل  ينكرساللة إمساعيل بن دمحم كمنهم من نسبهم لمنهم من فالفاطميُت؛ 

تستقر عن نتائج ثبتة فكانت زلل جدؿ بُت ادلصادر كادلراجع اليت تعرضت إىل ىذه القضية، كبُت أىل 
 السنة كالشيعة، كما أف السًت كاف سببان يف غموض اترؼلهم كحقيقتهم على اإلمساعيليُت أنفسهم.

ة األئمة بُت دمحم بن إمساعيل كسعيد مهدم كحوؿ ىذا الغموض يذكر أحد ادلستشرقُت "أف سلسل
ككف ذلا ركاايت عديدة سلتلفة مازالت مشكلة من أعقد ادلشاكل يف التاريخ اإلسالمي فادلؤرخوف السنة ير 

 .(3)مساعيليوف كغَتىم من يعًتؼ حبق الفاطميُت الشرعي ال يبدك أهنم متفقوف فيما بينهم عليها"كاإل
ات اجلذرية اليت أدخلها عبيد  هلل ادلهدم مؤسس اخلالفة الفاطمية كؽلكن أف نفسر ذلك بسبب التغَت 

على أصل الدعوة، شلا بذؿ يف تراتبية الرؤساء ككضعهم من مرتبة احلج إىل مرتبة األئمة، كبدأت ىذه 
التحوالت تثَت اجلدؿ بُت اإلمساعيلية أنفسهم، كبذلك عرفت الطائفة أكؿ انشقاؽ يف بنائها، أدل إىل 

 إىل حزبُت منهم من يؤيد النسب كمنهم من ينكر ذلك. انقسامها
 املراتب واألساليب الفكرية يف نشر دعوهتم:

بعد أف صلح اإلمساعيليوف يف تكوين طائفة ذلم بدأكا يف كضع أساليب كأسس فكرية تكوف أساسان 
 نتقاالن إىلاادلدلوالت اليسَتة  تبدأ من للمعتقد اإلمساعيلي، فجاءت دعوهتم على شكل خطوات دقيقة

وضع أسرار فكرية بقاموا لسفية اليت ال ؽلكن للعواـ فهمها، فادلبادئ الف معتمدين على العميقة األفكار
                                                 

دمحم كامل  ؛59، ص 1980، (قياـ الدكلة الفاطمية ببالد ادلغرب، دار مطابع ادلستقبل، القاىرة، )د.ط عادلة علي احلمد، (1)
 .139 – 133ص  ،مرجع سابقحسُت، 

، 2( حسن إبراىيم حسن، اتريخ الدكلة الفاطمية يف ادلغرب، كمصر، كسورية، كبالد العرب، مكتبة النهضة ادلصريٌة، القاىرة، ط2)
 .42، ص 1958

 .168، ص 1أمحد جلو، مطبعة دار الكتاب العريب، مصر، ط :برانرد لويس، أصوؿ اإلمساعيلية، ترمجة (3)
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كانت يف دكر السًت سبعان، مث صارت   حيثنضماـ إليهم، ن يدعوه لالمتدرجة ادلراتب تكوف مالئمة دل
تسعان يف دكر الظهور، كجعلوا لكل مرتبة من ىذه ادلراتب أساليبها اخلاصة يف جذب ادلريدين للدخوؿ 

أبنو  كإيهامهم يف الدعوة؛ فيبدأ الدعاة يف بث أفكارىم على أتكيل اآلايت القرآنية كاألمور الشرعية،
كمت ضمو  إال رجل مؤمن أك نيب مرسل، كإذا جذب ادلدعو إليو علم خفي سًته  هلل، كال ينهض أبعبائو

 .(1)ادلرتبة األخرلللجماعة، انتقلوا بو إىل 
 إذا مع ادلبتدئُت إال يف ادلواضيع العامة ةكاجلدير ابلذكر أف الداعي مل يتطرؽ يف ادلرحلة األكىل من الدعو 

أثرت الرغبة يف الدخوؿ معهم أطلعهم على أسرار كتعاليم دعوهتم، فيبدأ الداعي ابلتدرج هبم إىل أف 
الداعي ال  كمامن كتب الفالسفة،   ادلستقاةىل آخر ادلراتب كىي اليت يعلن فيها عن الرموز ا إيصلو 

لدعوة على ترؾ ، كىذا النجاح ػلمل ادلستجيب ل(2)يكشف عنها إال دلن اجتاز ادلراتب السابقة
 .(3)معتقداتو كدخولو يف معتقدات جديدة مع الكتماف الشديد ذلا

،  كأف يكتموا (4)من أمر  هلل كأمر أكليائو هبم حواؿ من يدعوىم، كمعرفة ما يصلحأبككاف للداعي معرفة 
كونوا  : "مفاده أسرار نشر دعوهتم يف سرية اتمة، كينسبوف جلعفر الصادؽ حديثان حوؿ التسًت كالكتماف

لنا دعاة صامتُت"، مث بٌُت ذلك كأخربىم أهنم إذا عملوا صاحلان علم الناس أهنم أىل خَت فدخلوا يف 
بل غلب أف ، (5)مجلتهم، كليست الدعوة ابأللسن بل ابألعماؿ، ككل من يعمل خَتان فهو داعو لألئمة

فكاف يتظاىر أماـ أىل  يكتم كيسًت عقيدتو حىت ال يفطن أحد إىل ما يرمي إليو أك يشك فيو أحد،
السنة أبنو سٌٍت، كأماـ الشيعة أبنو شيعي؛ كىكذا كاف ؼلاطب كل قـو حسب عقيدهتم كمذىبهم، 

 .(6)فيقـو الداعي على مكاسرة الفرؽ األخرل دكف أف يشعر بو أحد أبنو على ادلعتقد اإلمساعيلي

                                                 

( لالطالع على تلك ادلراتب اليت تؤخذ على ادلستجيب للدخوؿ يف الدعوة، ينظر: تقي الدين أيب العباس أمحد بن علي 1)
كما  391العامة لقصور الثقافة، القاىرة، )د.ط(، )د.ت(، ص  ، اذليئة2ادلقريزم، ادلواعظ كاالعتبار بذكر اخلطط كاآلثر، ج

 بعدىا.
 .395، ص 2( ادلصدر نفسو، ج2)
 .29ص  مرجع سابق،( عادلة احلمٌد، 3)
، ربقيق: دمحم كامل حسُت، دار الفكر العريب، )د.ـ(، 2( القاضي النعماف بن دمحم ادلغريب، اذلٌمة يف آداب اتباع األئمة، ج4)

 .137ص  )د.ط(، )د.ت(،
 .136، ص 1( ادلصدر نفسو، ج5)
 .136، ص مرجع سابق( دمحم كامل حسُت، 6)
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كاؿ التلقُت ابلطريقة ، تصف أش(1)وشب منصور اليمنكىناؾ نصوص إمساعيلية تنسب إىل ابن ح
ادلذىب اإلمساعيلي، كذركة ذلك يف  قة داعية جٌواؿ ينجح يف تلقينو فنادلثالية، ككيف يقتنع الناس بث

كصف التحضَت ادلؤدية إىل إبالغ األسرار ككشفها، كبذلك تكوف اخلطوة األكىل يف التوجيو ضلو الفكر 
 .(2)اإلمساعيلي

دينية فلسفية إضافة إىل موضوعات الظاىر كالباطن، كجعلوىا من كما كانوا يعتمدكف على موضوعات 
كيذكر أحد ادلستشرقُت أبف عقائد اإلمساعيلية كانت مبنية على الفلسفة ، (3)صميم عقيدهتم كفلسفتهم

اليواننية، كيوضح ذلك أبف الفلسفة األفالطونية مل تكن على كل حاؿ جذران للعقيدة اإلمساعيلية، كإظلا 
ية يف تطٌورىا، كيضيف أيضان أبف األفالطونية كانت رلرد طبقة ثنوية متأخرة يف التطٌور مرحلة ثنو 

ابلدين  االدايانت كالعقائد القدؽلة كمزجوىك القدامى  أراء الفالسفة مناستفادكا ، (4)الفكرم اإلمساعيلي
موضوعات دينية كفلسفية من أمثاؿ محيد الدين  ، كتناكؿ دعاهتم كمؤلفيهم(5)ابلدين اإلسالمي

الكرماين، كادلؤيد يف الدين الشَتازم، كانصر خسرك، كيعقوب السجستاين، أما فيما ؼلص ادلذىب، 
فقد صينف من قبل القاضي النعماف الذم مجع الفكر اإلمساعيلي يف مصنفات على أيدم الدعاة يكوف 

 .(6)ادلعتقد اإلمساعيليذلم الدكر يف إدخاؿ الفلسفة يف الفكر ك 
كما عٌولت الطائفة على استعماؿ الدعاية كتنظيمها، كجعلوىا من صميم عقيدهتم كفلسفتهم، كجعلوا 

يبشركف ابألئمة كبعقيدهتم  عليهم ألهنممن حدكد الدين، كذلك إمعاانن منهم يف إسباغ الفضائل  هتمدعا

                                                 

( ىو أحد دعاة اإلمساعيلية من جهة اليمن: كازبذ من مدينة العة على جبل جنويب صنعاء كجعلها دار ىجرة، كأصبحت مركز 1)
نشر دعوتو، كاستطاع يف جذب الدعاة إليو، فسمى ادلنصور ابليمن، دلا أتيح لو من النصر، ينظر: القاضي النعماف بن دمحم 

 .32ـ، ص 1986، 2الدشراكم، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط ادلغريب، افتتاح الدعوة، ربقيق: فرحات
( ديلفَتد مادلونغ، أبويعقوب السجستاين كقول العقل السبع، )يف كتاب اإلمساعيلية يف العصر الوسيط(، ترمجة: سيف الدين 2)

 .100ـ، ص 1999، 1القصَت، دار ادلهدم للثقافة، )د.ف(، ط
كالدراسات اإلمساعيلية، )يف كتاب اإلمساعيلية يف العصر الوسيط(، ترمجة: سيف الدين القصَت، دار فرىاد دفًتل، اإلمساعيليوف  (3)

 .14، ص 1، طـ1999ادلدل للثقافة كالنشر، )د.ف(، 
( ىاينزؿ ىامل، كوزمولوجية اإلمساعيليُت من العهد ما قبل الفاطمي، )يف كتاب اإلمساعيلية يف العصر الوسيط(، ترمجة: سيف 4)

 .84، ص 1999، 1، طين القصَت، دار ادلدل للثقافة، )د.ف(الد
 .31 مرجع سابق، ( دمحم كامل حسُت،5)
 .14، ص مرجع سابقفرىاد دفًتل،  (6)
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الذم ،  كما عملوا على أتصيل مذىبهم، (1)ذىبادلذىبية، فال ػلاجو أحد كال ؼلالفو إال مارؽ عن ادل
من مظاىر الدعاية أيضان، فلم غلعلوا تسلسل اإلمامة يف عهد إمساعيل بن جعفر، بل ذىبوا إىل  يعدكنو

كأضافوا إىل دعوهتم نظاـ األدكار، الذم ينقسم إىل دكر النطقاء كدكر  ،(2)-عليو السالـ –عهد آدـ 
 .(3)األئمة

النفس الكلية، زعمهم ابنتقاء سبعة عقوؿ قائمة ابلفعل عنو، ككجود كل كاحد منهم م يف اهتكمن اعتقاد
، ال فرؽ بينهم يف احلياة كالقوة كالقدرة كالكماؿ إال برتبة السبق يف االنبعاث، ىذه العقوؿ يف عن اآلخر

لسبعة عن العقوؿ ا ىذه على أساس انبعاثها يف العامل السفلي سبعة أئمة، ، يقابل(4)العامل العلوم
النفس الكلية، فهم يزعموف أف العامل دكرات متعاقبة تقـو على مبدأ الرقم سبعة، ككل دكر لو نطقاء أك 

كىذا ما يؤكد تسميتهم ابلسبعية، حلرصهم على ىذا العدد يف مجيع ، (5)أنبياء سبعة، أك أئمة سبعة
، كيف ىذا (6)غات السبعةابلبال مسيتفيها مبادئ دعوهتم  دكنتمعتقداهتم، كما كانت ذلم كتب 

 .(7)ابن الندًن: "قرأتو فرأيت فيو أمران عظيمان من إابحة احملضورات" ذكرالصدد 

                                                 

 .56سيف الدين القصَت، ابن حوشب كاحلركة القرمطية يف اليمن، دار الينابيع، دمشق، )د.ط(، )د.ت(، ص ( 1)
 .394، ص 2، جمصدر سابق( ادلقريزم، 2)
( النقطاء السبعة أكذلم آدـ كأساسو شيت، كنوح أساسو ساـ، كإبراىيم أساسو إمساعيل، كموسى أساسو ىاركف، كعيسى أساسو 3)

كأساسو علي بن أيب طالب، كإمساعيل بن جعفر كأساسو عبد هلل بن ميموف القداح، ينظر: مصطفى   --مشعوف، كدمحم 
 PARM.s GUARD, fra Grments, ALA, Doctrine؛ 52غالب، اتريخ الدعوة اإلمساعيلية، ص 

Desismaelis, Imprimerie Nationale, Paris, P, 26; 
( كىي اجلنود الركحانية يف العلـو العالية الذم ىو عامل احلق كالكوف، كالعامل السفلي كوف األجساـ ادلستحلة، اخلمسة الذاتية، 4)

طبيعة ادلسماة ابذليويل عند الفالسفة القدماء تكونت هبا ادلركبات اثناف حياف كعلا الركح كالنفس ككاحد تنفعل كىي ال
 .Guyard, Fragrments, P.P 43 – 44ادلعصوبة، ينظر: 

؛ دمحم أمحد 141ـ، ص 1997، 5( زلمود إمساعيل، احلركات السرية يف اإلسالـ، مؤسسة االنتشار العريب، بَتكت، ط5)
، ص 1986، 2مي عقائدىا كحكم اإلسالـ فيها، مكتبة األقصى، عماف، طاخلطيب، احلركات الباطنية يف العامل اإلسال

90. 
( كتاب البالغ األكؿ للعامة، ككتاب البالغ الثاين لفوؽ ىؤالء قليالن، ككتاب البالغ الثالث دلن دخل يف ادلذىب سنة، ككتاب 6)

دلذىب ثالث سنُت، ككتاب البالغ السادس البالغ الرابع دلن دخل يف ادلذىب سنتُت، ككتاب البالغ اخلامس دلن دخل يف ا
، ربقيق: دمحم عوين عبدالرؤكؼ كإؽلاف 2دلن دخل يف ادلذىب أربع سنُت، ينظر: دمحم أمحد يوسف بن الندًن، الفهرست، ج

 .189ـ، ص 2006السعيد جالؿ، اذليئة العامة لقصور الثقافة، )د.ط(، 
 ( ادلصدر نفسو، كاجلزء كالصفحة.7)
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كقد كصف إحدل دعاة اإلمساعيلية قول العقل السبع اليت كانت كما يقوؿ يف ذات اإلبداع مع العقل 
يء معقوؿ سبتد امتداد ول احلق، إذ أف حقيقة أم شفهي قمل تتأخر عنو، فهي تالزمو كال تفارقو، ك 

نشر يف شرح معتقداهتم الفكرية لأف الداعي استخدـ النظرايت الفلسفية  ، كابلتايل(1)العقل ادلكتسب
 دعوهتم.

كجعلوا على كل  إىل أبعد من ذلك أبف قسموا العامل إىل اثٌت عشر قسمان، لقد ذىب الطائفة اإلمساعيلية
الشهر ثالثُت يومان، لذا كاف لكل داعية ثالثوف داعيان عيان، كلقب بداعي الدعاة، كدبا أف اقسم د

دلساعدتو يف نشر الدعوة، كدبا أف اليـو مقسم إىل أربعة كعشركف ساعة، اثٌت عشر ابلليل كاثٌت عشر 
لكل داعو أربعة كعشركف داعيان منهم اثٌت عشر ظاىران كظهور الشمس، كاثٌت عشر داعيان وا ابلنهار، فجعل
 .(2)مستًتان ابلليل

( حوؿ فكر التقسيم بقولو: ـ975 – 952ق/ 365 – 341يؤكد ذلك قوؿ ادلعز لدين  هلل ) كما
"إف أكثر الناس غلهلوف أمران يظنوف أان ال نعٍت إال من شاىدانه، ككاف حبضرتنا، كلو كاف ذلك لكنا قد 

كاذلجرة كالسعي إلينا ضيعنا من بعد عنا، كقد أكجب  هلل على مجيع خلقو كاليتنا كمعرفتنا كاتباع أمران 
من قرب كمن بيعد، كلكننا للرأفة هبم كدلا نرجوه كضلبو من ىدايتهم قد نصبنا بكل جزيرة ذلم من يهديهم 

، يفهم من ذلك أف الدعوة كضعت خططها على أساس جذب القريب كالبعيد (3)إلينا كيدذلم علينا"
 من ىذه اجلزر.

ثرت إىل أبعد احلدكد ابلنظاـ السرم اإلمساعيلي، كما أف الدعوة قد أت يتضحكمن خالؿ ىذا التقسيم 
فالدعوة اإلمساعيلية يف الشاـ  غلب اإلشارة إليو أف الدعوة قد زبتلف عقائداين كفلسفيان من مكاف آلخر،

ككاف  زبتلف عقائداين كفلسفيان عن اإلمساعيلية يف اليمن كاإلمساعيلية يف فارس غَت اإلمساعيلية يف ادلغرب،
 .(4)م حسب ما تقتضيو ادلصلحة، كبتفاكت األزمنةاختالفه

أساسية يف نشر دعوهتم يف طورىا األكؿ، كىي تشمل، اإلماـ: الذم يستمد  قواعدازبذت اإلمساعيلية 
ة: أيخذ العلم ادلص  مث ذك  من اإلماـ، كيكوف حجة لوجوده، اإلذلاـ فييوضو من  هلل، كاحلجة: يستمد

                                                 

 .93، ص مرجع سابقمادلونغ، ( ديلفَتد 1)
 .133، ص رجع سابقم؛ دمحم كامل حسُت، 28، ص مرجع سابق( مصطفى غالب، 2)
 .25، ص ـ1964، دار اليقضة العربية، بَتكت، )د.ط(، ( مصطفى غالب، أعالـ اإلمساعيلية3)
 .140، ص مرجع سابق( زلمود إمساعيل، 4)



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

02 

 

 أف األكرب كىو أعظم ادلؤمنُت، كالداعي ادلأذكف: أيخذ العهد شلن يشاءكؽلتصو من احلجة، كالداعي 
من علت مرتبتو يف الدين كمل ، كىو ادلكالبمث  يدخل يف الدين من أىل الظاىر كيدخلو يف ذمة اإلماـ،

، (1)من اتبع الداعي كآمن ابلعهد كاستيقن بو كدخل يف ذمة الداعي كىو دعوة، كادلؤمنلو ابل يؤذف
 .ذكر آنفناؿ أبف اعتقادىم بسبع رسل كسبعة أئمة كاف سببان يف تسميتهم ابلسبعية كما كىذا يد

 تطٌورت كربولت ىذه األسس على النحو التايل:اإلمساعيلية الطور األكؿ من الدعوة  مرحلة كبعد
 .اإلماـ: فهو أعلى سلطة يف الدعوة 
 أنو ابب األسرار  كيعٍت إماـ  احلجة أك الباب: كىو انئب اإلماـ عند غيابو كال حجة من دكف

 كمستودع األعماؿ.
 .داعي الدعاة: كىو ادلسؤكؿ األكؿ أماـ احلجة عن توزيعاهتم يف اجلزر كاألقاليم 
 .داعي البالغ: كىو ادلسؤكؿ عن تبليغ األكامر كإيصاذلا إىل دعاة األقاليم 
 .الداعي ادلطلق: صاحب صالحية التجٌوؿ يف كل مكاف لنشر تعاليم الدعوة 
  :من داعي الدعاة. إبذف إال كالتنقل غَت سلوؿ ابلسفر كىو داعيةالداعي ادلأذكف 
 .الداعي احملصور: ػلدد مهامو داعي الدعاة 
 قدـ اخلدمات للداعي ادلطلق.: كعلا من ياجلناح األؽلن كاأليسر 
  االختبار ادلقرر لو، يف رلاؿ الفلسفة كالفقو.ادلكاسر: تعطى مل غلتاز 
  أعلى من رتبة ادلستجيب كأدىن من رتبة ادلكاسر.ادلكالب: رتبة 
  ادلستجيب: أكؿ رتبة تعطى للمنتسب إىل الدعوة بعد اجتيازه االختبار من داعي الدعاة كالدعاة

 .(2)اآلخرين
 ىذا كتوجد عدة 

ي
ريدين، فينبغي أف يكوف متيقظان للباطن ابلنظر إىل أساليب اتبعها الدعاة إلقناع ادل

يوافق كل من ىم بدعوتو يف أفعاؿ  كىو أف مى ابلتفرس، كبعدىا أييت التأنيس،الظاىر، كىذا ما يس
يتعاطاىا ىو كمن ؽلثل إليو نفسو، فيبدؿ الداعي جهده يف تغيَت اعتقاد ادلستجيب أبف يشكك يف 

                                                 

 .16ـ، ص 1981، 1اإلسالـ، دار العلم للماليُت، )د.ـ(، ط ( طو الوايل، القرامطة أكؿ حركة اشًتاكية يف1)
 -125، ص 1991، 1، رايس الريس للكتب كالنشر، لندف، ط1( عارؼ اتمر، اتريخ اإلمساعيلية "الدعوة كالعقيدة"، ج2)

؛ دمحم أمحد 24أعالـ اإلمساعيلية، ص مصطفى غالب، ؛ 34؛ مصطفى غالب، اتريخ الدعوة اإلمساعيلية، ص 126
 .119، ص مرجع سابقطيب، اخل
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عهود ك عقيدتو، كيطوم عنو جوانب ىذه الشكوؾ إذ ىو استكشفو عنها، كيربط لسانو أبؽلاف مغلظة 
و على مقدمات مقبولة الظاىر مشهودة عند عواـ الناس، مث يستدرجو منها بنتائج ابطلة، يوطئك مؤكدة، 

ؼلتص ابلعمل  ما ، مث أييت دكر اخللع كالسلخ كىوبعد ذلك كىذا ما يعرؼ ابلتدليس كالتلبيس
 .(1)كاالعتقاد

الدخوؿ يف دعوتو شلا سبق نستنتج أف الداعي يثَت الشك يف نفس ادلريد يف مبادئو كعقائده كػلملو على 
صاحبة العلم الصحيح ككنز ادلعارؼ احلقيقية على حد زعمهم، كما أف عقائدىم ليست ثبتة لفرقة أك 
طائفة موحدة، بل تطورت كربٌولت من زمن إىل آخر، فاختلفت آراؤىا كنظرايهتا حىت أصبح من 

 تظهر يف بوتقة كاحدة.ك تبلور ىذه العقائد ت الصعب أف
يس الذم كاف غلمع الدعاة يف سلتلف ادلناطق ىو اعتمادىم على فكرة ادلهدم غَت أف الشيء الرئ

 .(2)فكاف ىذا عامل من عوامل صلاح دعوهتم كتطٌورىا ،ادلنتظر أبنو إمامهم ادلستور
 أصوهلم العقائدية وتطّورها

 فكانوا (ـ1258 – 749/ ق656 – 132ظهر ادلعتقد اإلمساعيلي ادلبكر زمن اخلالفة العباسية )
يتبعوف فقو أم بلد استوطنوه، كازبذكا التقية لكتماف أفكارىم كمعتقداهتم، كبعد أف صلحت دعوهتم 
كأصبح ذلا أنصار سبكنوا من أتسيس دكلة ذلم، بدأت نظرايهتم حوؿ ادلعتقد ابلنشوء كالتطور فأخذت 

رية للخالفة معارضة الفكطوران آخر، فتحٌولت عقيدهتم ابإلمامة إىل كائن حي، كأصبحت سبيالن لل
 العباسية، كتعتمد اإلمساعيلية على عدة أصوؿ عقائدية ارتكزت عليها دعوهتم كمذىبهم، كييذكر منها:

 اإلمامةأواًل: 
ىي نقطة اخلالؼ بُت الشيعة كالسنة بوجو عاـ، كالشيعة فيما بينهم بشكل خاص، كىي احملور ك 

الشهرستاين ىذا اخلالؼ بقولو: "كأعظم خالؼ األساسي الذم تقـو عليو عقيدة اإلمساعيلية، كيوضح 
بُت األمة خالؼ اإلمامة؛ إذ ما سيٌل سيف يف اإلسالـ على قاعدة دينية مثل ما سيٌل على اإلمامة يف  

 .(3)كل زماف"

                                                 

 .230 – 222، ص مصدر سابق؛ أبو منصور عبدالقاىر البغدادم، 37 – 29، ص مصدر سابق( الغزايل، 1)
 .29، ص مرجع سابق( عادلة احلمٌد، 2)
 .46، ص مصدر سابق( الشهرستاين، 3)
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فتسميو "إماـ" تشبيهان إبماـ الصالة يف اتباعو  ،(1)ككلمة إمامة كانت تعٍت عند الشيعة الرايسة كالتقدـ
كقد  ،(2)يف أمتو --و؛ كذلذا يقاؿ اإلمامة الكربل، كأما تسمية "خليفة لكونو ؼللف النيب كاالقتداء ب

:  --كاستدلوا بقوؿ الرسوؿ  --أسند الشيعة كمنهم اإلمساعيلية اإلمامة إىل علي بن أيب طالب 
كأخذؿ من ه كانصر من نصره، امن كااله كعاد من عاد "اللهم من كنت مواله فعلي مواله، اللهم كاؿً 

 .(3)خذلو، كأدر احلق معو حيث دار"
ابإلماـ نعتان لو ابإلمامة  --، كبذلك خصوا عليًّا (4)كيقولوف أف اإلمامة ال تصح إال ابلنص كالتوقف

كيف ، (5)اليت بلغت ىي أخت اخلالفة، فتكوف اإلمامة يف الشؤكف الدينية كاخلالفة يف األمور السياسية
 .(6)القاضي النعماف كىو أحد دعاة اإلمساعيلية: "ىم األئمة مٌنا كطاعتهم مفركضة" :ؿاىذا الشأف ق

أما عن اخلالؼ بُت اإلمساعيلية أنفسهم حوؿ مسألة اإلماـ، فقد حدث مع أحد دعاهتم كىو 
السجستاين الذم كاف يؤمن إبمامة دمحم بن إمساعيل بن جعفر الصادؽ، أبنو ىو القائم مث حٌوؿ ىذا 

د كاعًتؼ ابألئمة يف عقبو كىم األئمة الفاطميُت، ابعتبارىم خلفاء اإلماـ دمحم بن إمساعيل، االعتقا
من خالؿ كالـ السجستاين ، ك (7)كرأل السجستاين أف ىذا التحٌوؿ يعترب تعديل ضئيل يف نظرية اإلمامة

بتسلسل السجستاين ؽلكن القوؿ أبنو غَت مطلع على أسرار الدعوة فيما ؼلص التأكيل الباطن، كابعًتافو 
األئمة بعد دمحم بن إمساعيل يوحي لنا أنو قد اطلع على تلك األسرار اخلاصة بدعوهتم حوؿ عقيدهتم يف 

                                                 

 .122، )د.ت(، ص 5( أمحد أمُت، ظهر اإلسالـ، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، ط1)
 .519، ص 2، جمصدر سابق( ابن خلدكف، 2)
، دار 3713لب، حديث رقم ( أبو عيسى دمحم بن عيسى الًتمذم، أخرجو يف كتاب ادلناقب، ابب مناقب علي بن أيب طا3)

، كقاؿ عنو: ىذا حديث حسن غريب؛ أبو العباس أمحد القلقشندم، صبح 845ص   ،1999)د.ط(،دمشق،الفيحاء،
؛ أمحد محيد الدين الكرماين، 241ـ، ص 1918، ادلطبعة األمَتية، القاىرة، )د.ط(، 13اإلنشا، جاألعشى يف صناعة 

؛ دمحم شيخاين، الفرؽ 86ـ، ص 1996ادلصابيح يف إثبات اإلمامة، ربقيق: مصطفى غالب، دار ادلنتظر، بَتكت، 
 .43، ص 2009، 1اإلسالمية كادلتأسلمة، دار قتيبة، دمشق، ط

 .80، ص در سابقمص( الكرماين، 4)
 .53، ص مرجع سابق( عادلة احلمٌد، 5)
، ربقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، )د.ف(، )د.ـ(، )د.ط(، 1( القاضي النعماف بن دمحم ادلغريب، دعائم اإلسالـ، ج6)

 .25ـ، ص 1963
، 1غرب اإلسالمي، )د.ـ(، ط( أبو يعقوب إسحاؽ أمحد السجستاين، االفتخار، ربقيق: إمساعيل قرابف حسُت يوانكاال، دار ال7)

 .28، ص 2000
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انقسمت إىل فرعُت اليت مسألة اإلمامة؛ كىذا االختالؼ قد ظهر جليان بُت أصحاب الطائفة الواحدة 
فاطمية، كالقرامطة الذين اإلمساعيلية ال -حوؿ مسألة ذات أعلية قصول، كىي اإلمامة -متنافسُت  

ة يف عقب دمحم بن إمساعيل، كالقرامطة كقفوا عنده اممادلباركية، فالفاطميُت سلسلوا اإلانشقوا عن الفرقة 
االختالؼ بُت اجلانبُت أف اإلمساعيلية قالوا ابلتأكيل الظاىر ، كردبا كاف (1)كمل يعًتفوا بعبيد  هلل ادلهدم

ذه اخلاصية على أئمتهم، كادلعٌت الباطن ال يعلمو إال األئمة، كرجاؿ كالباطن، كأف الفاطميُت كرثوا ى
 .(2)ادلذىب الكبار، كليس ألحد غَتىم ىذا احلق

فمن خالؿ الطرح آنف الذكر ؽلكن أف نفسر أبف أتكيلهم للمعٌت الباطن الذم ىو عكس الظاىر، 
بن إمساعيل، على أف ادلعٌت  يكوف القرامطة ليست لديهم الفكرة على أف األئمة تندرج يف عقب دمحم

الظاىر ؼلتلف عن الباطن، كالتأكيل عندىم زلصور يف نفر قليل من أفراد ادلذىب، كردبا يكوف القرامطة 
مغيبُت على معرفة التأكيالت الباطنية، فيكوف ىذا سببان للتناقضات كاخلالفات بينهم كبُت الفاطميُت 

 حوؿ مسألة اإلماـ.
القائم مقاـ  مة بعدة نظرايت ربكم تصرفات كأعماؿ اإلماـ فقالوا بعصمتو ألنوأط ر اإلمساعيلية اإلما

 الرسوؿ 
--فتكوف عصمتو سبب ائتالؼ (3)، كال ذبوز عليو اخليانة فيما يستودع، كال اخلطأ فيما غلعل إليو ،

األيمة سببان إىل  بل تكوفبومسة على الوجو كال حباؿ ظاىرة يف اخللقة،  كال تتضح ، (4)ائتالؼ اجلماعة
، كخبصوص العصمة (5)معرفتو، كليس ذلا احلق يف اختياره، كأف من يولد إمامان ال ؽلكنو أف يقًتؼ اجلرؽلة

العصمة يقوؿ العزايل عنهم: "قد اتفقوا على أنو ال بد يف كل عصر من إماـ معصـو قائم ابحلق يرجع 
ادلعقوالت ... كاتفقوا على أف اإلماـ إليو يف أتكيل الظواىر كحل اإلشكاليات يف القرآف كاألخبار ك 

 .(6)"يساكم النيب يف العصمة، كاإلطالع على حقائق احلق يف كل األمور

                                                 

 .6-5( ينظر: البحث، ص 1)
 .162، ص مرجع سابق( دمحم كامل حسُت، 2)
 .76، ص مصدر سابق( الكرماين، 3)
 .7( ادلصدر نفسو، ص 4)
 .79( نفسو، ص 5)
 .47، ص مصدر سابق( الغزايل، 6)
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تطٌورت نظرايهتم الفقهية، فأخذت شكالن سلتلفان عما كانت عليو يف السابق،  بعد قياـ دكلة اإلمساعيلية
كاالستحساف كمصادر للفقو، كبذلك  اع كاالجتهاد كتغَتعلا ابالستدالؿ كالنظر كالعقلفتم رفض االمج

، كما (1)بعد القرآف كالسنة على أهنا ادلصدر الثالث -عبيد  هلل ادلهدم –جاءت سلطة اإلماـ ادلعصـو 
؛  فجمع بُت الرتب الثالث: (2)ترل اإلمساعيلية أف األخَت اجتمعت فيو صفات اإلمامة كالنبوة معان 

فعقيدهتم يف عصمة اإلماـ ؽلكن القوؿ إليو اإلمساعيلية،  ذا أمسى ما يصلاحلجة كاإلماـ كالناطق، كى
كللشعراء دكرىم يف شرح تلك العقيدة، متساكايف كيف منزلة كاحدة،   --أهنم يركف أف اإلماـ كالنيب 

 :فيقوؿ أحدىم كتوضيح أف اإلماـ طاعتو مفركضة كىو ادلصدر الثالث للفقو
 كىىيٍم أكلوا اأٍلىٍمًر أىئًٌمةي اذليدىل

 
*

* 
ذى هًبًٍم ًمنى الر دىل  ًعٍصمةي مىٍن الى

 
 مىٍفريكضىةه طىاعىتػيهيٍم عىلىى األيمىمً 

 
*

* 
 قىاًطبىةن ًمٍن عيٍربو كىًمٍن عىجىمً 

 
 اقٍػرىٍأ كىأىًطيعيوا  هلل كىالر سيوالى 

 
*

* 
 مثي  أيكيل اأٍلىٍمًر هًبًٍم مىٍوصيوالى 

 
ًلثي طىاعىاًت غىذىٍت مىٍعليومىة  ثى

 
*

* 
ةو مىٍنظيومىة يف  آيىةو كىاًحدى

(3) 

 
: "كلوال كجود األئمة دلا كاف يف خلقة البشر حكمة، كدلا ظهرت كحوؿ كجود اإلماـ تقوؿ اإلمساعيلية

الفضائل، فاهلل أكجد لقبوؿ الفضائل كالعلم، كالتمسك أبمور الدين، كلذا كجب تعلم العلم كأخذ الدين 
كيركف أف العلم ال يكوف إال ابلتعلم من ، (5) ژ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ ، كيستدلوف بقولو تعاىل:(4)عن األئمة"

                                                 

، القاضي النعماف كالفقو اإلمساعيلي، )يف كتاب اإلمساعيلية يف العصر الوسيطي(، ترمجة: سيف القصَت، دار ( إمساعيل بونواال1)
 .134ـ، ص 1999، )د.ـ(، 1ادلدل للثقافة كالنشر، ط

، ـ1998، 1، ضبطو: أمحد عبدالشايف، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط2( أيب إسحاؽ إبراىيم بن دمحم الشاطيب، االعتصاـ، ج2)
 .340 – 337ص 

 .13ـ، ص 1984، 1( أمحد بن إبراىيم النيسابورم، إثبات اإلمامة، ربقيق: مصطفى غالب، دار األندلس، بَتكت، ط3)
 .41( ادلصدر نفسو ، ص 4)
 .71( سورة اإلسراء، اآلية 5)
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أف اإلمساعيلية جعلوا لإلمامة ، األمر الذم ؽلكن تفسَته (1)األئمة خاصة، كأف األئمة ىم ىداة الناس
 ف البشرية ربتاج ذلا إلسباـ شرع  هلل كإقامة العدؿ بُت الناس.ألمكانة عظيمة 

من معرفة أم أبنائو جدير هبا، كيعتقدكف أف  ؽلتلكاإلمامة تنتقل بنص شرعي، فاإلماـ دبا  كما جعلوا
 .(2)أبم حاؿ من األحواؿ تواإلماـ ال ؼلطئ يف معرف

أف اإلمساعيلية تقوؿ بضركرة كجود إماـ معصـو منصوص عليو كمن نسل دمحم بن كذبدر اإلشارة إىل 
ف من اإلماـ الذم سبقو بتسلسل اإلمامة يف األعقاب، أم: إمساعيل بن جعفر كالنص على اإلماـ يكو 

الطائفة اإلمساعيلية، كىو ادلبدأ الذم ىذا األصل ىو مبدأ كجود ك مامة أحد أبنائو، إباألب  يوصيأف 
 .(3)عن الشيعة بعد كفاة جعفر الصادؽ انبثقت بسببو اإلمساعيلية

أف األئمة اإلمساعيلية أنفسهم مل ػلًتموا ىذا األصل األساسي من أصوؿ عقيدهتم، كمل يتقيدكا  نالحظ
 بو، فبدأ التحٌوؿ كالتطٌور يظهر عن النص األصلي حوؿ مبدأ عقيدهتم يف اإلماـ.

عز ادل فأكصىعلى كالية ابنو عبد هلل من بعده، كلكن عبد هلل تويف يف حياة أبيو،  أكصى فادلعز لدين  هلل
مرة أخرل على كالية ابنو العزيز، فخالف بذلك األساس الذم قامت عليو الطائفة اإلمساعيلية يف أف 

 .(4)من أخ إىل أخ، كإظلا تنتقل من األب إىل االبن اإلمامة ال تنتقل
دعائم الدين، كمسوىا الوالية، كقالوا أهنا أفضل الدعائم كمن آرائهم كنظرايهتم أبف جعلوا عصمة اإلماـ 

ن جعفر الصادؽ أنو قاؿ: "بٍت الـ يقـو على سبعة أركاف، كيرككف عأف اإلس كقالوا، (5)كأعلها بعدالنبوة
، كاحلج، كاجلهاد"  .(6)"بٍت اإلسالـ على سبع، الوالية، كالطهارة، كالصالة، كالزكاة، كالصـو

اكية يف ادلعتقد حجز الز  –أضافت ركنُت إىل العقيدة اإلسالمية أم: الوالية  بذلك تكوف اإلمساعيلية قد
كأصبح جزءن ال يتجزأ من عقيدهتم، كقد احتوت يف داخلها عقيدة اإلمامة اليت تقع يف  ،-اإلمساعيلي

                                                 

 .239، ص 13، جمصدر سابق( القلقشندم، 1)
 .86، ص 1، جمرجع سابق( عارؼ اتمر، 2)
 بحث يف نشأة اإلمساعيلية.( ينظر: ال3)
 .154( دمحم كامل حسُت، طائفة اإلمساعيلية، ص 4)
 .75، ص 1، جمرجع سابق( عارؼ اتمر، 5)
 .2، ص 1( القاضي النعماف، دعائم اإلسالـ، ج6)
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إىل مبدأ أكثر تقديس، كتعترب من أرفع األركاف السبعة يف  تلموضع األساس، كبعد قياـ دكلتهم ربوٌ 
 .(1)فقو اإلمساعيلي اليت بدكهنا ال تقبل الصالة كال أية عبادات أخرل عند  هللال

كمن معتقداهتم أيضان: "من مات كمل يعرؼ إماـ زمانو أك مل يكن يف عنقو بيعة إماـ، مات ميتة 
سًت مل بقوذلم: "إف األئمة اإلمساعيلية يف دكر ال، غَت أف اإلمساعيلية انقضوا كخالفوا عقيدهتم (2)جاىلية"

 .(3)يكن أحد يعرفهم إال دعاهتم ادلقربوف"
طاعتهم بطاعة  هلل كرسولو، كجعلوا النظر إىل اإلماـ عبادة، كقرنوا اإلماـ  كقرنوااألئمة،  ىذا كقدسوا

كبذلك ، -(4)-، كيزعموف أف كالمهم مأخوذ من كالـ النيب إليوتعبد الكادلصحف من حيث النظر ك 
، كإعطائو --ئمة، إىل جانب إعطاء اإلماـ صفات النيب كبذلك يساككف طاعة  هلل بطاعة األ

 ي لألئمة:كىذا ما يفسر مدح ابن ىاين األندلس -عز كجل –صفات اخلالق 
 (5)فاحكم فأنت الواحد القهاري  * ما شئت ال ما شاءت األقدار

عند دخوؿ شخص يف دعوهتم كاف ؽلينهم كحق عامل الغيب عادهتم  ، كانتكمن مغاالهتم يف اإلمامة
؛ يقصد بو عبيد  هلل ادلهدم، فاإلمساعيلية قد خالفوا قوذلم أبف األئمة من (7)( 6)ادةقكالشهادة الذم بر 

دعوة ، كما سوغوا (8)البشر، إذ صلدىم ينعتوهنم بصفات  هلل، كأنو ىو الذم ػلاسب الناس يـو القيامة

                                                 

 .135، ص مرجع سابق( إمساعيل بونواال، 1)
-ىلية ضالؿ، فجاىلية الكفر ما كاف قبل مبعث النيب ( رككا عن جعفر الصادؽ، قولو: "اجلاىلية جاىليتاف، جاىلية كفر، كجا2)

-  ،103، ص مرجع سابقكجاىلية الضالؿ ما يكوف بعد مبعثو فيمن ضل عن إماـ زمانو، ينظر: دمحم أمحد اخلطيب. 
 .658، ص مرجع سابق( إحساف اذلي ظهَت، 3)
 .46، ص 1( القاضي النعماف، اذلٌمة، ج4)
 .79، ص مرجع سابق( احساف اذلي ظهَت، 5)
: بلدة كانت أبفريقية بينو كبُت القَتكاف أربعة أايـ، كذكرك أف أحد بٍت األغلب كريقا كشرد عنو النـو أايمان فنصحو طبيبو ةقادري ( 6)

ق، فلم 263، ككانت أتسيسو على يد إبراىيم بن أمحد، سنة خبركج كمشي، فلم كصل إىل موضع رقادة انما فسميت رقادة
تزؿ دار ملك البٍت األغلب إىل أف ىراب عنها زايدة  هلل من أيب عبد هلل الشيعي كسكنها األخَت إىل أف انتقل إىل ادلهدية، سنة 

، 1العلمية، بَتكت، ط، ربقيق: فريد عبدالعزيز اجلندم، دار الكتب 3ايقوت احلموم، معجم البلداف، جق، ينظر: 308
 .63، ص 1990

( عواطف العريب شنقارك، فتنة السلطة "الصراع كدكره يف نشأة بعض غالة الفرؽ اإلسالمية من القرف األكؿ حىت القرف الرابع 7)
 .249، ص 2011، 2اذلجرم"، دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، بَتكت، ط

 .157، ص مرجع سابق( دمحم كامل حسُت، 8)
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اإلماـ، فنادكا بنظرية اإلماـ ادلستقر كاإلماـ ادلستودع، كىي تقر أف اإلماـ ادلستقر ىو الذم يورث 
اإلمامة ألبنائو، أما ادلستودع فيظل إمامان طواؿ حياتو، كال ػلق لو نقل اإلمامة إىل أبنائو، كىذا التحٌوؿ 

اب نسب عبيد هلل ادلهدم إىل إمساعيل بن يف ادلعتقد حوؿ مسألة اإلماـ كاف سببان يف إنكار بعض الكت
 .(1)جعفر، أك أنو كاف إمامان مستودعان 

كيف ىذا الصدد شرح ادلعز لدين  هلل ىذه النظرية: "فليس ادلستقر كادلستودع كال الوكيل كادلوكل كال 
ىي أمانة  كال لو أف ؽللك شيئان شلا لو يف يديو كال أف يعدؿ بذلك إىل غَته عنو، ادلوصي كادلوصى عليو،

تكوف  ىو من كيفهم من ىذا النص أبف اإلماـ ادلستقر، (2) هلل اليت قد استحفظها ككديعتو اليت أكدعها"
ادلستودع الذم تكوف عنده كديعة يردىا  اإلماـ تكوف اإلمامة مستقرة فيو كيف أبنائو من بعده، خبالؼ

 إىل أصحاهبا يف الوقت ادلناسب.
، ىمأساسان دلعتقد كافالقوؿ أف األئمة اإلمساعيلية قد غَتكا سياساهتم كاستطاعوا تكوين تنظيم   كخالصة

أصبح  مث يف سياؽ نظاـ فكرم، تاحلقائق الثابتة، ككضع فتطورتخالؿ الفًتة الفاطمية،  كالذم تطٌور
 الًتاث الفكرم العقائدم اإلمساعيلي. أركاف ىذا التحٌوؿ كالتطور من

 والباطن الظاهر أويلالتاثنياً: 
يعترب التأكيل أصل من أصوؿ معتقداهتم، كىو األساس الذم ترتكز عليو دعائم الدعوة اإلمساعيلية 

بضركرة كجود الباطن إىل جانب  كرأكا، (3)الفكرية، كالتأكيل عندىم ىو سر العقيدة، كمفتاح الدعوة
 .(4)ها الفوائد كتعرؼ ادلقاصدالظاىر؛ ألف الظاىر كالباطن كاجلسد كالركح تتولد من اجتماع

كجعلوا العبادة العملية يف عقيدهتم علم الظاىر، كىو ما يتصل بفرائض الدين كأركانو، كالعبادة العلمية 
كطٌوركا اجلوانب الظاىرة كالباطنة للكتب ادلقدسة كالتعاليم الدينية، كاعتقدكا  ،(5)علم الباطن من التأكيل

أبف لكل حرؼ ظاىر آخر ابطن مستوران كفيو تكمن احلقيقة، كابعتقادىم أف الشرائع الدينية اليت نطق 

                                                 

 –الثقايف  -؛ حسن إبراىيم حسن، اتريخ اإلسالـ السياسي، الديٍت39 – 38، ص مرجع سابقإبراىيم حسن،  ( حسن1)
 .201، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، ص 3االجتماعي، ج

، 1ط، ربقيق: احلبيب الفقي كآخركف، دار ادلنتظر: بَتكت، 19( القاضي النعماف بن دمحم ادلغريب، اجملالس كادلسايرات، ج2)
 .411ـ، ص 1996

 .6( القاضي النعماف بن دمحم ادلغريب، أساس التأكيل، ربقيق: عارؼ اتمر، منشورات دار الثقافة، بَتكت، )د.ط(، )د.ت(، ص 3)
 .9( ادلصدر نفسو، ص 4)
 .147، ص مرجع سابق( دمحم كامل حسُت، 5)
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رح هبا األنبياء أك النطقاء زبضع لتغيَتات دكرية يف حُت تبقى احلقائق خالدة، ككظيفة ىؤالء ىي ش
 .(1)ادلعاين ادلستورة من خالؿ التأكيل الباطٍت

الغزايل عن أتكيلهم الباطٍت: "إف لظواىر القرآف كاألخبار بواطن ذبرم يف الظواىر رلرل اللب من  قاؿ
القشر، كأهنا بصورىا توىم عند اجلهاؿ، كاألغبياء صوران جلية، كىي عند العقالء كاألذكياء رموز 

 .(2)كإشارات إىل حقائق معينة"
كيؤكد الشهرستاين ما ذىب إليو الغزايل بقولو: "إظلا لزمهم ىذا اللقب، أم الباطنية حلكمهم أبف لكل 

، ؼلصوف التأكيل أبنو كاجب يف األعماؿ الشرعية، كىو يفهمو (3)ظاىر ابطنان، كلكل تنزيل أتكيل"
 .(4)العقالء دكف العامة

كأفكارىم  استخدموا أراء فلسفية عميقة لنشر عقيدىمكيبدك يل من الرأيُت السابقُت أف اإلمساعيلية 
كردبا استعانوا ببعض الفالسفة أك تعلموا من رجاذلم، شلا يدؿ على عمق دعوة أصحاب ىذه الطائفة 

 كخطورهتا.
العمل ابلظاىر كالباطن على حد قوذلم: " من عمل ابلباطن كالظاىر فهو منا،  كما أكدكا على ضركرة

: الناطق --، كيقولوف أف النيب (5)الباطن فالكلب خَت منو، كليس منا" كمن عمل ابلظاىر دكف
الدعوة الباطنة؛ يذكر القاضي النعماف: "فالناطق  يف ىو الصامت --ا ابلدعوة الظاىرة، كأف عليًّ 

 .(6)ىو صاحب الشريعة، كالصامت ىو أساس الشريعة يف عهد الناطق، كصاحب أتكيلها"
أتكيلهم: "مث أتكلوا لكل ركن من أركاف الشريعة أتكيالن يورث تضليالن"، فزعموا  أما البغدادم فيتحدثت عن

،  كىذا ما يؤكده كتاب إمساعيلي معاصر، إذ يقوؿ: "لكل فريضة من (7)أف معٌت الصالة موالة إمامهم"
 .(8)فرائض الدين أتكيل ابطٍت ال يعلمو إال األئمة ككبار حججهم كدعاهتم كحدكدىم"

                                                 

 .13، ص مرجع سابق( فرىاد دفًتم، 1)
 .21، ص مصدر سابق( الغزايل، 2)
 .210، ص مصدر سابق( الشهرستاين، 3)
 ، ص1982، 2دين للطباعة، بَتكت، ط( علي بن دمحم الوليد، اتج العقائد كمعدف الفوائد، ربقيق: عارؼ اتمر، مؤسسة عزال4)

133. 
 .462، ص مرجع سابق( احساف اذلي ظهَت، 5)
 .41( القاضي النعماف، أساس التأكيل، 6)
 .221، ص مصدر سابق( البغدادم، 7)
 .42( مصطفى غالب، اتريخ الدعوة اإلمساعيلية، ص 8)
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اإلمساعيلية كل فرائض الدين كالشريعة العتقادىم أف لكل ظاىر ابطنان كال يوصل إليو إال  كلذلك أك ؿ
بتأكيل مجيع النصوص الشرعية اليت ال بد من أتكيلها فالصالة عندىم ىي الصالة على كالية األكلياء 

 .(1)الذين غلب على اخللق طاعتهم كاالقتداء هبم
قوؿ  هلل  كيفسركف، (2)مهم أنو أريد بو سًت مرتبة القائمكأتكيلهم عن صـو شهر رمضاف على حد زع

، يعٍت يف أتكيلهم: "فمن أدرؾ زماف إمامو فليلـز الصمت من حده كال (3) ژ ہ ہ ہ ہ ۀژتعاىل: 
أف الصـو عند اإلمساعيلية ما ىو إال كسيلة من كسائل احلفاظ على ، كيستنتج من ذلك (4)يظهره"

استمرار دعوهتم حىت ال تستطيع  كىو ما يضمندعوهتم كاخلوؼ عن حياة اإلماـ كالدعوة لو ابلسًت، 
، كهبذا ؽلكن للمتأمل أف يرل مدل خطورة ىذه الطائفة السلطة السياسية معرفتهم ما داموا صائمُت

 على اإلسالـ.
يلهم يف احلج يعٍت طاعة اإلماـ، كعدد الطواؼ ابلبيت سبعان يعٍت إعالـ األمة أف عدد األئمة كأتك 

 ، كهبذا ذىب اإلمساعيلية للتأكيل الباطٍت خلدمة دعوهتم.(5)سبعة، فاحلج الفرض منو معرفة األئمة
، ككانت أثر (6)أما عن مصدر فكرىم الباطٍت فقد استمدكه من الفلسفة اليواننية كالدايانت القدؽلة

 .(7)رئيسي يف الفكر الباطٍت ابلعامل اإلسالمي، كما أتثرت ابلعرفانيُت كادلانوية كالديصانية كغَتىم
فالفلسفة أصبحت من معتقداهتم األساسية، فقد مت تصنيف رسائل من ادلؤلفُت اإلمساعيليُت تناكلت 

، كخلصت ف الصفا كخالف الوفاء(ل إخوارسائ)موضوعات دينية فلسفية كأخرل ابطنية كظاىرية، مسيت 
، كما ألفت رسالة أخرل مجعت علـو مجيع الرسائل، (الرسالة اجلامعةمسيت )فيما بعد يف رسالة كاحدة 

 ، كىذا ردبا راجع إىل السرية اليت كانت من صميم عقيدهتم.(8)غَت أهنا رلهولة ادلؤلف

                                                 

 .240، ص مصدر سابق( السجستاين، 1)
 .256( ادلصدر نفسو، ص 2)
 .185( سورة البقرة، اآلية 3)
 .256، ص مصدر سابق( السجستاين، 4)
 .259( ادلصدر نفسو، ص 5)
 .213، ص مصدر سابق( البغدادم، 6)
 .37، ص سابقمرجع ( دمحم أمحد اخلطيب، 7)
 .163( مصطفى غالب، اعالـ اإلمساعيلية، ص 8)
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إلمساعيلية بعد أتسيس دكلتهم، أبف كىناؾ حقيقة غلب اإلشارة إليها فيما ؼلص التأكيل الفكرم ل
 كأمركاخَت العمل إىل األذاف للصالة،  أدخلوا عدة عبارات كأسقطوا ما كاف ثبت، منها عبارة حي على

الصالة على علي كفاطمة كاحلسن كاحلسُت بعد  واكأضاف ؼ الصالة خَت من النـو يف أذاف الفجر، ذحب
صالة الًتاكيح يف شهر رمضاف، كأصدركا أمران دبنع  واميف صالة اجلمعة، كحر  --الصالة على النيب 

كىكذا كانت التحٌوالت كالتطٌورات يف ادلعتقد ، (1)اجلعفرم همدلذىبهاء من إعطاء الفتاكم إال طبقان الفق
 اإلمساعيلي من طور إىل آخر.

الفيتاغورية كاألفالطونية احلديثة، ابألعداد، فقد أتثركا ابلفلسفات اليت أخذهتا من  إؽلاهنمكمن معتقداهتم أيضان، 
فكما أف الفيتاغوريُت جعلوا األعداد أساسان لفلسفتهم، كذلك فعل اإلمساعيلية، عندما جعلوا األعداد أصوالن 

، على (3)، فكاف للعدد سبعة أعلية كربل، فالنطقاء سبعة كاألئمة سعبة، كتدكر أحكامها على سبعة(2)لعقيدهتم
كاألرضُت سبع، كالنجـو سبع، كاألراض سبعة أقاليم كإىل غَت ذلك، كلتمسكهم على معٌت أف السماكات سبع 

عنهم الغزايل: "اعتقادىم أف أدكار اإلمامة سبعة، كأف  كقاؿهبذا العدد كأتكيدىم عليو أطلق عليو اسم السبعية، 
 .(4)لكواكب السبعة"االنتهاء إىل السابع ىو آخر الدكر، كىو ادلراد ابلقيامة، كأف تعاقب ىذه العمر منوطة اب

الحظ أهنم قد أتثركا ابألعداد عند رليء الداعية احلسُت األىوازم لسواد الكوفة عند نشر دعوتو، ازبذ معو يك 
؛ كلعل ىذا العدد لو مدلولو دبا (5)-عليو السالـ –اثٌت عشر نقيبان، ككصفهم أبهنم كحواريي عيسى بن مرًن 

 اثٌت عشر شهران.ازبذتو اإلمساعيلية بتقسيم السنة إىل 
كما ازبذت اإلمساعيلية يف طورىا اجلديد معياران لتحديد شهر رمضاف كاستحدثوا تقوؽلان ثبتان مبنيان على 

 ، كىكذا كانت نظرية االستدالؿ ابألعداد يف معتقداهتم.(6)حساابت فلكية
ت جزءن مكمالن يضاؼ إىل معتقداهتم السابقة أف اعتمدت اإلمساعيلية على مبدأ التقٌية اليت صار 

 لتعاليمهم كركنان أساسيان من مذىبهم.
 

                                                 

 .126 – 125، ص مرجع سابق( إمساعيل بونواال، 1)
 .184ـ، ص 1994( مصطفى الشكعة، إسالـ بال مذاىب، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، 2)
 .52( مصطفى غالب، اتريخ الدعوة اإلمساعيلية، ص 3)
 .25، ص مصدر سابق( الغزايل، 4)
، )د.ت(، ص 3، ربقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار ادلعارؼ، القاىرة، ط10( دمحم بن جرير الطربم، اتريخ الرسل كادللوؾ، ج5)

24. 
 .133، ص مرجع سابق( إمساعيل بونواال، 6)
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 التقيةاثلثاً: 
، كىي أف (2)، كىي إحدل عقائد الشيعة الرئيسية على اختالؼ طوائفها(1)إظهار ما ليس ىو احلقيقية 

إذا خاؼ من عدكه أك عجز عن مواجهتو، فهي مداراة ككتماف، كظاىر  ػلافظ ادلرء على عرضو كمالو
 .(3)دبا ليس ىو احلقيقة

فأصبحت التقٌية كاجبة عند اإلمساعيلية، كعمدكا إىل إحاطة علـو الباطن ابلسًت كالكتماف، كخطر 
لكتماف، ابفمن ىذا أمرمت كقالوا حديث عن جعفر الصادؽ: )، (4)إظهارىا إال دلن يستحق ذلك فقط

كىو امتحاف الطاعة كادلعصية؛ ألف التقٌية ديٍت كدين آابئي كأجدادم، كمن ال تقية لو ال إؽلاف لو ... 
فدخل الكتماف يف ادليثاؽ الذم أخذه على األنبياء كاألكصياء فقاؿ: اسًتكا ذلك كاكتموه دلا علم يف 

 .(5)(قوؿ األعداء
كأسره إىل  --ئمتهم علمان ابطنيان أكحاه جربيل للنيب أل كاكحاكؿ دعاة اإلمساعلية جاىدين أف يظهر 

مل تبعض، كىذا العلم الباطٍت يشقلتو األئمة من بعده إىل بعضهم ، كتنا--علي بن أيب طالب 
 .(6)على حد زعمهم حقائق الدين ككافة حوادث العامل

لداعي أف يكوف عارفان بكل كعلى ىذا األساس اتبع الدعاة مذىب التقية؛ ألف نظاـ دعوهتم كاف يفرض على ا
عقائد الفرؽ اليت تعيش يف عصره، كملمان بقواعدىا كنظمها كفركعها، كهبذا صلحت اإلمساعيلية يف تكوين قوة  
كبَتة ذلا نظمها كفكرىا كمعتقدىا، نتج عنها قياـ دكلة ذلم، كالدليل على ذلك ما قاـ بو عبد هلل الشيعي عندما  

 .(7)ـ( ابدلغرب اإلسالمي909 -ق297حىت داعلهم جبيوشو سنة )كتم أمره تقٌية على األغالبة 
كؽلكن القوؿ أبف الدعاة اإلمساعيلية استطاعوا أف يضعوا األسس الفكرية للتنظيم السرم للدعوة، أبف أثركا يف 
قلوب الناس من تشكيل مجاعة دأهبا التقية، فأصبحت ىذه اجلماعة يف خدمة األئمة اإلمساعيلية، فأحاطتهم 

 بستار من التخفي كالكتماف، كىذا يعترب عمالن ابرزان من نوعو مقارنة بباقي الفرؽ الشيعية.
                                                 

 .19، ص مرجع سابق( دمحم كامل حسُت، 1)
 .48، ص مرجع سابق( دمحم أمحد اخلطيب، 2)
 .19، ص مرجع سابقحسُت، ( دمحم كامل 3)
 .31( مصطفى غالب، اعالـ اإلمساعيلية، ص 4)
في، اذلفت الشريف "من فضائل موالان جعفر الصادؽ"، ربقيق: مصطفى غالب، دار األندلس، بَتكت، غ( ادلفضل بن عمر اجل5)

 .31 – 30، )د.ت(، ص 2ط
 .48، ص مرجع سابق( دمحم أمحد اخلطيب، 6)
 .18ية الفاطميُت "أضواء على الفكر كالتاريخ الفاطمي"، مكتبة احلياة، )د.ـ(، )د.ط(، )د.ت(، ص ( دمحم األعظمي، عبقر 7)
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 اخلالصة:
اعيلي كأتصيلو كأتثر الدعاة بو كأتثَتىم على أكضحت دراسة ادلوضوع مدل عمق الفكر اإلمس -

 خالفتهم.الناس، خصوصان أف أفكارىم ظهرت إىل حيز الوجود مع قياـ دكلتهم، كطبقوىا يف زمن 
دعاة ادلذىب اإلمساعيلي عملوا على زلاكاة مجيع األدايف كادلذاىب كإغلاد قواسم مشًتكة بُت  -

أفكارىا من أجل اجتذاب عدد كبَت من األنصار كادلريدين، كذبلي ذلك من خالؿ األسلوب 
 الفلسفي ادلعتمد على التأكيل الظاىر كالباطن لألشياء.

ضركرة العمل يف سرية اتمة كبطريقة التخفي، ساعد على نشر اقناع دعاة ادلذىب اإلمساعيلي ب -
 عقائد ىذا ادلذىب كال سيما عواـ الناس.

تنظيم الدعوة اإلمساعيلية كأساليب دعاهتا يوضح مدل اإلدراؾ العميق لنفسيات تلك الشعوب يف  -
رئيسية يف أكؿ تلك الفًتة، من قبل أكلئك الدعاة الذين كانوا ؼلتاركف كيدربوف على فهم ادلبادئ ال

 اطلراطهم للدعوة كقبوذلا بسهولة كيسر.
ؽلارسوف  خالذلا عاشت الطائفة اإلمساعيلية أكثر من قرف كنصف يف تقية كسرية اتمة، كانوا -

 هم.ف ظهرت إىل حيز الوجود بقياـ دكلتأعماذلم يف نشر الدعوة إىل أ
لتطور الذم حدث خالؼ الطائفة على نفسها مل يستطع العديد منهم أف يستوعب ىذا ا -

ألف  ؛ة اإلماـ ادلستقر كادلستودعيابالنتقاؿ من إماـ غائب إىل إماـ حي، كما مل تستطع فهم نظر 
، كما أف التغَتات اليت طرأت اىذه النظرايت ربتاج إىل فلسفة كإىل أتكيل للوصوؿ إىل مبتغاى

 .قسمت احلركة ادلوحدة حوؿ مسألة ذات أعلية، كىي مسألة اإلمامة
كىناؾ أمران مهمان ىو الذم ؽلثل السبب اجلوىرم يف اشتداد التناقضات كالتحٌوالت يف الفكر  -

كادلعتقد، كىو اخلالؼ حوؿ تفسَت قضااي كنصوص دينية، فمنذ بداية نشأة الفرقة كانوا متفقُت 
 كلكن احملتول السياسي كاف ،على اخلطوط العامة لذلك ادلذىب دبا يف ذلك االذباىات كالتأكيل

أكرب من التوجهات العقائدية، كخصوصان بعد أف توفرت األسس النظرية كالفلسفية قاموا بتوظيفها 
 .اإلمساعيلية الفاطميةدكلة المن أجل خدمة مصاحلهم السياسية كىي قياـ 
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 قائمة املصادر واملراجع
 أواًل: القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم

 اثنياً: املصادر
  ـ(.1232ق/630الدين )ت ابن األثَت، عز 
 ـ.1980اللباب يف هتذيب األنساب، دار صادر، بَتكت، )د.ط(،  .1
  ـ(.936ق/324األشعرم، أبو احلسن علي بن إمساعيل )ت 
مقاالت اإلسالميُت كاختالؼ ادلصلُت، عٍت بتصحيحو: ىلموت ريتز، اذليئة العامة لقصور  .2

 ـ.2000، 4الثقافة، )د.ـ(، ط
 ـ(.1037ق /429دالقاىر )ت البغدادم، أبو منصور عب 
 ـ.2003، 1الفرؽ بُت الًفرؽ، ربقيق: دمحم زليي الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط .3
  ـ(.892ق /297الًتمذم، أبو عيسى دمحم بن عيسى )ت 
 ـ.1999جامع الًتمذم، دار الفيحاء، دمشق، )د.ط(،  .4
 .اجلغفي، ادلفضل بن عمر 
الصادؽ، ربقيق: مصطفى غالب، دار األندلس، بَتكت، اذلفت الشريف من فضائل موالان جعفر  .5

 ، )د.ت(.2ط
 (.ـ1229ق/626)ت ايقوت ،احلموم 
 .1990، 1، فريد عبدالعزيز اجلندم، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط3معجم البلداف، ج  .6
  ـ(1405ق/808ابن خلدكف، عبدالرمحن بن دمحم )ت 
، 1علي عبدالواحد كايف، مطبعة جلنة البياف العريب، مصر، ط :مقدمة ابن خلدكف، ربقيق .7

 ـ.1958
 )السجستاين، أبو يعقوب إسحاؽ )ت هناية القرف الرابع اذلجرم/العاشر ادليالدم 
 ـ.2000، 1االفتخار، ربقيق: إمساعيل قرابف حسُت يوانكاال، دار الغرب اإلسالمي، )د.ـ(، ط .8
 ( 1267ق/760ت الشاطيب، أبو إسحاؽ إبراىيم بن دمحم)ـ 
 ـ.1988االعتصاـ، ضبطو: أمحد عبدالشايف، دار الكتب العلمية، بَتكت،  .9
  ـ(1153ق/548الشهرستاين، دمحم عبدالكرًن، )ت 
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 ـ.2013، 1ادللل كالنحل، ضبطو كعلق عليو: كسرل صاحل القلى، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط .10
  ـ(922ق/310الطربم، أبو جعفر دمحم بن جرير )ت 

 ، )د.ت(.3كادللوؾ، ربقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار ادلعارؼ، القاىرة، ط اتريخ الرسل .11
  ـ(1467ق/872القرشي، الداعي إدريس عماد الدين )ت 

اتريخ اخللفاء الفاطميُت ابدلغرب )القسم اخلاص من كتاب عيوف األخبار كفنوف اآلثر، ربقيق:  .12
 ـ.1973مصطفى غالب، دار الًتاث الفاطمي، بَتكت، )د.ط(، 

  ـ(1419ق/821القلقشندم، أبو العباس أمحد بن عبد هلل )ت 
 ـ.1918صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ادلطبعة األمَتية، القاىرة، )د.ط(،  .13
  ـ(1017ق/408الكرماين، أمحد محيد الدين )ت بعد سنة 

 ـ.1996، 1ادلصابيح يف إثبات اإلمامة، ربقيق: مصطفى غالب، دار ادلنتظر، بَتكت، ط .14
  ـ(.1411ق/845ادلقريزم، تقي الدين أيب العباس أمحد بن علي )ت 

 ادلواعظ كاالعتبار بذكر اخلطط كاآلثر، اذليئة العامة لقصور الثقافة، القاىرة، )د.ط(، )د. ت.(. .15
  ق(993ق/ 383ابن الندًن، دمحم أمحد يوسف )ت 

العامة لقصور الثقافة، الفهرست، ربقيق: دمحم عوين عبدالرؤكؼ كإؽلاف السعيد جالؿ، اذليئة  .16
 ـ.2006القاىرة، )د.ط(، 

  ـ(673ق/363النعماف، القاضي بن دمحم ادلغريب )ت 
 ـ.1986، 2افتتاح الدعوة، ربقيق: فرحات الدشراكم، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط .17
 ت(.اذلمة يف آداب اتباع األئمة، ربقيق: دمحم كامل حسُت، دار الفكر العريب )د.ـ(، )د.ط(، )د. .18
 ـ.1963دعائم اإلسالـ، ربقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، )د.ف(، )د.ـ(، )د.ط(،  .19
 ـ.1996، 1اجملالس كادلسايرات، ربقيق: احلبيب الفقي كأخرين، دار ادلنتظر، بَتكت، ط .20
 أساس التأكيل، ربقيق: عارؼ اتمر، منشورات دار الثقافة، بَتكت، )د.ط(، )د.ت(. .21
 ،ت أكائل القرف الرابع اذلجرم/ احلادم عشر ادليالدم( النوخبيت، أبو دمحم بن موسى( 

 ـ.1931فرؽ الشيعة، عٍت بتصحيحو: ق. ريًت، مطبعة الدكلة، استانبوؿ، )د.ط(،  .22
 )النيسابورم، أمحد بن إبراىيم، )ت يف القرف الرابع اذلجرم/ احلادم عشر ادليالدم 

 ـ.1984، 1إثبات اإلمامة، ربقيق: مصطفى غالب، دار األندلس، بَتكت، ط .23
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  ـ(1215ق/612الوليد، علي بن دمحم )ت 
، 2اتج العقائد كمعدف الفوائد، ربقيق: عارؼ اتمر، مؤسسة عزالدين للطباعة، بَتكت، ط .24

 ـ.1982
 اثلثاً: املراجع العربية

 .إمساعيل، زلمود 
 ـ.1977، 5احلركات السرية يف اإلسالـ، مؤسسة االنتشار العريب، بَتكت، ط .1
 .األعظمي، دمحم 
 عبقرية الفاطميُت "أضواء على الفكر كالتاريخ الفاطمي"، مكتبة احلياة، )د.ـ(، )د.ط(، )د.ت(. .2
 .أمُت، أمحد 
 ، )د.ت(.5ظهر اإلسالـ، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، ط .3
 عارؼ ،اتمر 
 ـ.1991، 1الدعوة كالعقيدة(، رايس الريس للكتب كالنشر، لندف، ط)اتريخ اإلمساعيلية  .4
 م حسن.حسن، إبراىي 
اتريخ الدكلة الفاطمية يف ادلغرب، كمصر، كسورية، كبالد العرب، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة،  .5

 )د.ت(.
 اتريخ اإلسالـ السياسي، الديٍت، الثقايف، االجتماعي، مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، )د.ت(. .6
 .حسُت، دمحم كامل 
راؼ: أمحد عزت عبدالكرًن، مكتبة النهضة طائفة اإلمساعيلية اترؼلها، نظمها، عقائدىا، إش .7

 ـ.1959، 1ادلصرية، القاىرة، ط
 .احلٌمد، عادلة علي 
 ـ.1980قياـ الدكلة الفاطمية ببالد ادلغرب، دار كمطابع ادلستقبل، القاىرة، )د.ط(،  .8
 .احلفٍت، عبدادلنعم 
مدبويل، القاىرة، موسوعة الفرؽ كاجلماعات كادلذاىب كاألحزاب كاحلركات اإلسالمية، مكتبة  .9

 ـ.2005، 3ط
 .اخلطيب، دمحم أمحد 
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، 2احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي عقائدىا كحكم اإلسالـ فيها، مكتبة األقصى، عماف، ط .10
 ـ.1986

 .السيد، أؽلن فؤاد 
 ـ.2000، 2الدكلة الفاطمية الفاطمية، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، ط .11
 .الشكعة، مصطفى 

 ـ.1994، 1بال مذاىب، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، ط سالـإ .12
 .شنقارك، عواطف العريب 

 ـ.2011، 2فتنة السلطة، دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، بَتكت، ط .13
 .شيخاين، دمحم 

 ـ.2009، 1الفرؽ اإلسالمية كادلتأسلمة، دار قتيبة، دمشق، ط .14
 احساف اذلي. ،ظهَت 
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