
 
 )المحاضرة الحادية عشر(

 ) تعريفها ، نشأتها ، أفكارها وعقائدها ومواقفها(ثانيا : االسماعيمية :
 تعريف الشيعة االسماعيمية : -

تستمد ىذه الفرق اسميا من أنيا خالف االثنا عشرية تختتم سمسمة أئمتيا الظاىرين باإلمام السابع 
، وىو اسماعيل بن االمام جعفر الصادق ، ولذلك  الذي ال تعترف الشيعة االثنا عشرية بامامتو

تسمى أيضا بالشيعة ) السبعية( واسماعيل ىو األبن االكبر لالمام السابع جعفر الصادق ،وكان قد 
توفي في حياة ابيو فاختمفت الشيعة بسبب ذلك في سوق اإلمامة من بعد ، فترى اإلمامية االثنا 

الى اخيو الكاظم وىو االمام السابع في سمسمة االثنا  عشرية أن الصادق نقل االمامة من بعده
عشرية ، أما االسماعيمية السبعية فقد اعتقدوا بأن " النص ال يرجع القيقري والفائدة من النص بقاء 
االمامة في أوالد المنصوص عميو دون غيره " ، فال يجوز غير ذلك النيا ال تنتقل من أخ إلى أخ 

السالم وال تكون اال في االعقاب "، ومن ثم فاالمام عمي راييم بعد  بعد الحسن والحسين عمييما
اسماعيل ىو ابنو محمد . وىنا تفترق االسماعيمية الى شعبتين رئيستين، شعبة وقفت في موت 
محمد بن اسماعيل ) الممقب بالمكتوم(وقالت برجعتو بعد موتو وانتظرتو ميديًا يبعث ، وىؤالء ىم 

مع اختالف في ترتيب اشخاصيا  –ت االمامة من بعده في سمسمة  متصمة القرامطة . وشعبة ساق
كانوا في رأييم أئمة مستورين مختفين اجتنبوا المجاىرة بالدعوة الى المحظة التي أثمرت فييا  –

مؤسس الدولة الفاطمية  –الحركة االسماعيمية بظيور االمام الشرعي في شخص عبيد اهلل الميدي 
و أول األئمة الظاىرين ، وىذه عقيدة االسماعيمية الفاطميين بشعبتييا النزارية الذي ى –في المغرب 
 والمستعمية .

 موجز عن تاريخ نشأتهم  -
اشتدت ضربات العباسيين ومقاومتيم لمحركات الشيعية بعد فشل ثورة محمد الممقب بـ ) ذو النفس 
الزكية ( وىكذا اضطر أكثر الشيعة الى االختفاء وعمدوا الى نشر دعوتيم بالتستر والكتمان 

أن  وتممسوا أماكن يختفون بيا؛ ليدرؤوا عن انفسيم ما اضمره ليم العباسيون من حنق ونقمة ، حتى
محمد بن اسماعيل فر إلى الري ومنيا الى دماوند حيث استقر بقرية سميت محمد آباد نسبة اليو ، 
وسار ابناؤه عمى منوالو فاختفوا في خراسان وفي اقميم قندىار وفي السند واخذ دعاتيم يجوبون 

اة ببالد الشام البالد لجذب االتباع الييم . وقد اتخذ ائمة االسماعيمية مدينة سممية من اعمال حم
مركزا لنشر الدعوة في ارجاء العالم االسالمي ومن اشير نوابيم الذين تصدوا لنشر ىذا المذىب ، 
ميمون القداح الذي وضع دعامة المذىب االسماعيمي حتى اعتقد بعض المؤرخين أنو ىو محمد 

ميول  بن اسماعيل بن جعفر الصادق نفسو ، واعتقد بعض آخر انو كان يصدر في عممو عن
شعوبية ترمي الى مقاومة االسالم ، ثم خمفو في زعامة الدعوة ىذه ابنو عبد اهلل بن ميمون الذي 



اتخذ من االىوار مركزا لنشر دعوتو ؛ ولما اتصل خبره بوالييا اضمر لو الشر فيرب عبد اهلل الى 
 الشام واقام في سممية الى أن مات فييا .
عوة لبث عقائد المذىب االسماعيمي أو مذىب السبعية الذي وقد ضع عبد اهلل بن ميمون اساس الد

يدعو الى امامة اسماعيل بن جعفر الصادق ، وابتدع لذلك دعوة منظمة قسميا الى سبع درجات 
أو مراتب زيدت بعده حتى اصبحت تسعا في أيام الفاطميين ، وقد صور بعض المؤرخين ) امثال 

ندلى جوزي( عبد اهلل بن ميمون " صاحب مؤامرة قوية دوزى، بروكممان، نيكمسون ، فميب حتى وب
الدعائم تم تنظيميا بميارة فائقة ..وقد تممكت نفسو الكراىية في أبشع صورىا لمعرب واالحتقار 
لالسالم والمسممين مدفوعا الى ذلك بما يدعيو من حرية الفكر والعقيدة ، وقد عمل عمى ايجاد 

مبادئيا كل فرد عمى قدر عقمو واستعداده " ، فاضطر الخمفاء جمعية سرية كبيرة تمقن الناس جميعا 
الى تضييق الخناق عمى الشيعة عامة ، فاضطرت االسماعيمية الى مغادرة سممية مركز دعوتيم 
ومواصمة جيودىم في بالد أكثر صالحية لبث ىذه الدعوة وىكذا نجح احد دعاة االسماعيمية واسمو 

ليم االسماعيمية في بالد المغرب ، وواتتو الظروف ىناك حيث ابو عبد اهلل الشيعي في نشر تعا
ثبت مركزه فييا ، ولم يمض وقت طويل حتى غدا الشيعة اصحاب السمطان المطمق في جميع 
الجيات الواقعة الى الغرب من مدينة القيروان ، ثم انفذ عبد اهلل الشيعي الرسل الى ابي عبيد اهلل 

ولة الفاطمية وامام االسماعيمية آنذاك يدعوه لمحضور الى افريقية الميدي الجد االعمى لخمفاء الد
فرحب عبيد اهلل  بيذه الدعوة فوصل بالد المغرب ودانت لو ودعا الناس الى مذىب االسماعيمية ، 
فدخل فيو الناس طوعا أو كرىا ، ثم امتد نفوذ االسماعيمية منيا الى مصر حيث فتحيا المعز لدين 

م ، ومن مصر انطمقت " االسماعيمية حتى صارت تشكل حركة ;8;ه/583اهلل الفاطمي سنة 
قوية انتشرت من سواحل االطمس حتى االجزاء الشرقية البعيدة عن العالم االسالمي ، كبالد ما 
وراء النير واليند واشتدت قوتيا في ايران بصورة خاصة ، حيث ظير اعاظم فالسفة االسماعيمية 

ب السجستاني ، ناصر خسرو ، ابي حاتم الرازي وحميد الدين الكرماني " الباطنيين أمثال ابي يعقو 
. 

وخالل القرن الخامس اليجري وبعده دب الضعف واالنحالل في صفوف االسماعيمية ، وانشقت 
م عندما 3243ه /633الحركة عمى نفسيا ، وصارت فرقا مختمفة ،وقد حدث االنشقاق االول سنة 

فانفصمت  -وربما مات مقتوال –ن التجسيد االليي قد حل فيو ثم اختفى اعمن الحاكم بامر اهلل : با
الطائفة الدرزية عن بقية االسماعيمية العتقادىم بانو لم يمت وانو سيعود فيو االمام المنتظر عند 

م ، حيث اكره 6;32ه/6:9ىذه الطائفة . ثم حدث االنشقاق االخر بعد وفاة المستنصر باهلل سنة 
ار عمى التخمي عن االمامة وذلك بتدبير من اخيو المستعمي الذي قبض عمى نزار ابنو االكبر نز 

واودعو السجن حيث القى فيو حتفو ، وقد سبب ىذا قمقا واضطرابا شديدين في صفوف 
 -االسماعيمية التي انشقت منذ ذلك الحين الى فرعين رئيسيين :



م(  وقد انتقل مركز 6;32ه/6:9المستعمية : نسبة الى المستعمي ابي القاسم احمد ) . أ
دعوتيا الى اليمن بعد ان سقطت الدولة الفاطمية في مصر عمى يد صالح الدين االيوبي سنة 

م ، وقد استمرت في اليمن لمدة خمسة قرون ،ثم جابيت نجاحا كبيرا في اليند ، فنقل مركز 3393
ي صف ىذا الفرع بعد الدعوة الى كوجارت وذلك في القرن التاسع الميالدي ، ثم حدث انشقاق ف

م في مدينة )أحمد آباد( 73;3ه/;;;وفاة الداعي السادس والعشرين داود بن عجب شاه سنة 
فتبعت االكثرية ابنو داود بن قطب شاه الذي اعتبر الداعي أو االمام السابع والعشرين ، في حين 

. ويعتبر غالم حسن تبع الفرع اليماني الداعي سميمان بن حسن ) ومن ىنا عرفوا بالسميمانية( 
الداعي السادس واالربعين في سمسمة السميمانية اليوم ، أما داعي الفرع الداودي واسمو طاىر بن 
محمد فيعيش في بومبي باليند اليوم وىو يمثل الداعي الحادي والخمسين واتباعو يسمون أيضا 

 بالبيرة .
نو القاضي الميتدي من قبل النزارية : بعد مقتل نزار عمي يد أخيو المستعمي ، نقل اب  . ب

اتباعو المخمصين الى بالد فارس ، حيث نشئ في خفية وكتمان عمى يد كبير الدعاة الحسن بن 
ه تولى ابنو حسن القاىر باحكام اهلل العرش جيرة ، واعمن قيام 779صالح . وعند وفاتو سنة 

ن كل عبودية القيامة الكبرى ومجيء اسالم روحاني خالص متحرر من كل ذىن تشريعي وم
لمقانون ، وبقية ىذه الفرقة تعرف اليوم في اليند بالخوجا ، وىم يعترفون باالغا خان زعيما روحيا 

 ليم ، ومن اسالفيم " الحشاشون " 
 تعاليم االسماعيمية : -

بعد ىذا العرض التاريخي نود أن نشير الى أن الفكر االسماعيمي في عيد الستر األول منذ 
اهلل الميدي ؛ وكذا عيد الظيور في ايام الفاطميين ، قد اتسم بروح فمسفية  اسماعيل وحتى عبيد

يحاول القوم أن يمبسوىا ثوبا دينيا عن طريق التأويل المسرف . وقد الحظ المؤرخون العقميون ذلك 
إن الباطنية القديمة قد خمطوا كالميم ببعض كالم الفالسفة،  »من قديم ، يقول الشيرستاني : 

ان »، ومن قبمو يقول ابو حيان راويا عن االسماعيمية : (1)«..عمى ىذا المنياج بيموصنفوا كت
الشريعة قد دنست بالجياالت واختمطت بالضالالت ، وال سبيل الى غسميا وتطييرىا اال بالفمسفة  

وىذا متفق مع ما يصرح بو القوم أنفسيم والباحثون الغربيون المحايدون أيضا ، ولذا فإن وضع  «
ىذه الفرقة في أقصى طرف العقل ال يتعارض مع ما نذكر بعد من افكارىم ذات المظير الديني ، 

 ومنيا : 
نظرية التعميم :  وىي تقوم عمى التشكيك في العقل وأنو قابل لمخطأ والصواب ، ولذا ال ينبغي  .3

االعتماد عميو في أمر الدين الذي يتطمب اليقين ، فالعقل وحده عاجز عن معرفة اهلل ومن ثم كان 
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ىو من الضروري االعتماد عمى مصدر آخر ىو المعمَّم المعصوم أي االمام االسماعيمي ،الذي 
وحده الطريق الى معرفة اهلل ومعرفة احكام الدين ، بل ىو قوام الكون كمو ، وتعاليمو التي تصل 
الى اتباعو عن طريق حجتو ثم داعي الدعاة ثم سائر مراتب الدعوة " ىي مصدر كل قانون أو حق 

ابناء الدعوة أو تشريع "  والنتيجة التي قد ينتيي الييا ىذا الطريق " التعميمي " ىي أن ييمل كل 
عقوليم ليستسمموا لتعاليم ىذا االمام الذي يدعي العصمة ولما ينسبو اليو اعوانو السريون والعمنيون 
، ولذا يرد عمييم االمام الغزالي وغيره بأن عاصم العقل إما أن يمتمس في العقل نفسو أي في 

القاطعة ، وليس في العمم  قوانين المنطق ، أو في الشرع الذي ثبتت صحتو وعصمة مبمِغو باالدلة
 ومعارفو الباطنية . 

نظرية التوحيد : وتقوم عمى التنزيو المطمق كما يسمونو ، أو تعطيل الذات عن صفاتيا في الحقيقة  .4
: " إنا ال نقول ىو موجود وال ال موجود ، وال عالم وال جاىل ، وال قادر وال عاجز .. وكذلك في 

قي يقتضي شركة بينو وبين سائر الموجودات " وىم ال يعتبرون جميع الصفات ، فان االثبات الحقي
ىذا تعطيال ؛ إذ " التعطيل الصريح إنما يكون بأن يتوجو حرف النفي )ال( نحو اليوية قصدا كأن 

وال إلو ، وليس ىذا ما تقول بو االسماعيمية " ، وىذا " التوحيد " الذي يخالف –يقال : ال ىو 
جماع المسم  مين ىو ما تقول بو االفالطونية في كتاب " الخير المحض" تماما .صريح القرآن وا 

 نظرية المثل والممثول . .5
حسب المصطمحات االسماعيمية  –وتقوم عمى المحاكاة والمقابمة بين عالم الغيب وعالم الشيادة أو 

يا ىو بين الحدود العموية والحدود السفمية ، فكل حد ىنا في عالم الدين ىو مثل يمثل حدا عمو  –
ممثولو الموجود في المأل األعمى . وىذه النظرية كما يقول أحد رجاليم المعاصرين " ىي قوام 
عقيدة الفاطمين في التأويل وفي جميع مناسك الدين" ، والواقع أن أساس ىذه " العقيدة" ىو نظرية " 

لكي تنفذ الى صميم  –فيما يرى جولد تسيير  –الفيض" األفالطونية التي استعانت بيا االسماعيمية 
الديانة االسالمية ، وتعمل عمى تعديل احكاميا وعقائدىا ، وفكرة االمامة عندىم لم " تكن اال قناعا 
تتستر وراءه برامجيم اليدامة ، ولم تكن إال تكأة إسالمية المظير اعتمدوا عمييا كأداة لمتقويض 

 والتدبير " 
، عن طريق " األمر " الذي ىو االرادة االليية ، فاهلل ىو مبدع المبدعات المتعالي عن كل صفة 

ولذا فيو شأن إليي أو ىمزة الوصل بين اهلل والعالم، وليس ىو من الحدود العموية حتى يقابمو مثل 
في عالم الدين أو الطبيعة . وعن األمر فاض العقل ، الذي ىو الخمق األول الذي فاضت الييولي 

في عالم الدين يقابل العقل أو  –ثم الجسم الكمي .. الخ والنبي أي الجوىر البسيط القابل لمصور ، 
يمثمو ، واإلمام يمثل النفس الكمية ، والحجة يمثل الييولي وىكذا سائر درجات الدعوة يقابميا كائن 

ىذا ما جرى عميو الفكر الفاطمي في تفسير ظاىر الوجود وباطنو ،كما  –عموي في عالم األمر 
فالصالة والزكاة والية –ص الدينية واألحكام الشرعية حسب الطريقة نفسيا جرى عمى تفسير النصو 



االئمة والصوم حفظ اسرارىم والحج زيارتيم ، وىكذا . ولكنيم بعد عصر " القيامة " جعموا االمام 
ممثال لألمر وحجتو لمعقل والنبي لمنفس ، وسائر حدود الدعوة لمحدود العموية األخرى ونسخوا 

عية الظاىرية تماما اكتفاء ببواطنيا . وىذا يتبين التطور العميق الذي طرأ عمى " األحكام الشر 
 عقيدتيم" أو فمسفتيم المذىبية حينذاك .

ونكتفي بيذا القدر في بيان أصول تعاليم االسماعيمية التي تكاد تكون عديمة الصمة بعمم الكالم ، 
نية ، التي يتوسعون في تأويميا طبقا لمنيجيم لوال أن القوم يمبسونيا ثوبيا دينيا من النصوص القرآ

الباطني المشار إليو آنفا، غير أنا نحب أن نؤكد أن فكرة " القيامة والقائم " عميقة الجذور في الفكر 
االسماعيمي منذ أواخر عيد الستر األول، وقد عبر عنيا إخوان الصفا بكل وضوح ، وىي مرتبطة 

التي نكتفي باالشارة الييا ىنا ، والتي تمثل التفسير االسماعيمي عندىم بفكرة " األدوار األزلية " 
لمتاريخ ، وقد كانت ىذه الفكرة وراء انشقاق الدروز في عصر الظيور الفاطمي ، اذ اعتقد انصار 

ه بينما ظل البوىرة 778الحاكم أنو القائم وألَّيوه ، واعتقد النزاريون أنو الحسن الثاني الذي قام عام 
مستعمي ينتظرونو حتى  اآلن ، كما كانت الفكرة وراء انشقاق البابية والبيائية  عن اإلثنا أتباع ال

 عشرية بل عن جسم األمة االسالمية في العصر الحديث .  
 
 


