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 ةاإلسماعيليّ 

ّالشيخّحسنّبدران
ّ

 القرآن. ،الفرق الباطنّية اإلمساعيلّية، إمساعيل بن الصادق )ع(،حسن بدران، ة:ّالكلماتّالمفتاحيّ 
مة ة التاز حتركهم بالسريّ ومتيّ  ،اسيّ ط العبّ ن من خلق معارضة متماسكة ومتينة بوجه التسلّ ومتكّ  يف الوسط اإلسالميّ  اإلمساعيليّ  ارانبثق التيّ 

ة التصدي واملقاومة أمام ، وتربية الكوادر اليت تتحمل مسؤوليّ والسياسيّ  ة التغيري والصراع الفكريّ والرتكيز على نشاطات الدعاة يف عمليّ 
د بن إمساعيل، ، وحممّ عليه السالم اهتم اليت ينتسبون إليها إمساعيل بن اإلمام جعفر الصادق. ومن أبرز شخصيّ ار السلطة املتشددتيّ 
 .القداح، واحلسن الصباحيمون وم

 كان حملّ   كما،كرب أبنائهأم تكون لولد  إمساعيل اليي كان ة هم القائلون بأن اإلمامة بعد اإلمام الصادق عليه السالاإلمساعيليّ و      
 . ليوم معروفدفن يف البقيع وقرب  اعليه باإلمامة من بعد . وقد مات إمساعيل يف حياة أبيه و  ه نصّ نّ أعناية أبيه، وزعموا 

بوفاة إمساعيل يف حياة أبيه، ويكون النص  منهم قالت فرقةفرق عدة نتيجة تعدد اآلراء بني صفوفهم، ون إىل ف  مساعيليّ انقسم اإل     
ة اليت الفرقو  ،1ة نسبة للمبارك موىل إمساعيلنسب هيا القول إىل املباركيّ د بن إمساعيل، وي  هلم حممّ ا لرجوع اإلمامة إىل أوالد ، وأوّ عليه سبب  

 قبل أبيه جعل جعفر ا تويفّ ه، فلمّ األمر كان إلمساعيل يف حياة أبي : إنّ بن إمساعيل بن جعفر، وقالواد حممّ اإلمام بعد جعفر  زعمت أنّ 
ى كان يسمّ   برئيس هلم 2ة(املباركيّ )ون د بن إمساعيل، وكان احلق له وال جيوز غري ذلك، وأصحاب هي  املقالة يسمّ د األمر حملمّ بن حممّ 

 . 3املبارك موىل إمساعيل بن جعفر
د بن سليمان بيلك وأشهد حاكم املدينة حممّ  اوقد أظهر والد  موته وكتب حمضر   بعد أبيه، اببقاء إمساعيل حي   وقالت فرقة أخرى     
 .  4نيعليه من العباسيّ  اخوف  

 
 قال النوخبيت:       

و قالوا : كان ذلك على جهة ، إمساعيل يف حياة أبيه و أنكرت موت ، عيل بن جعفرفرقة زعمت: أن اإلمام بعد جعفر ابنه إمساو 
و أنه هو ، [بأمور الناس]و يقوم ، و زعموا أن إمساعيل ال ميوت حىت األرض، به عنهمألنه خاف فغيّ ، التلبيس من أبيه على الناس

 .5القائم ألن أبا  أشار إليه باإلمامة بعد 
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:  وت إمساعيل يف حياة أبيه، وقالواوأنكرت م بنه إمساعيل بن جعفر،ااإلمام بعد جعفر  نّ إزعمت  ة اخلالصة فقدا اإلمساعيليّ أمّ       
وإنه هو  ،ن إمساعيل ال ميوت حىت ميلك األرض ويقوم بأمور الناسإكان ذلك يلتبس على الناس ألنه خاف عليه نفسه عنهم، وزعموا 

 . 6عد ، فلما أظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنه القائم مل ميتالقائم، ألن أبا  أشار إليه باإلمامة ب
روا مبوت إمساعيل يف حياة أبيه، وكانت د بن إمساعيل، وأقّ ة، وقد دخلت منهم فرقة يف فرقة حممّ ابيّ ة اخلالصة فهم اخلطّ ا اإلمساعيليّ أمّ      
 . 7ابتلوا مع أيب اخلطّ ة الرؤساء منهم ق  ابيّ اخلطّ 

 ة فرقتني : مساعيليّ وافرتقت اإل     
 . يخ على موت إمساعيل يف حياة أبيهرة إلمساعيل بن جعفر، مع اتفاق أصحاب التوار فرقة منتظ   - 1
نصب ابنه إمساعيل للداللة على إمامة  جعفر ا بن إمساعيل بن جعفر، حيث إنّ د : كان اإلمام بعد جعفر سبطه حممّ وفرقة قالت - 2

 . 8د بن إمساعيلابنه حممّ 
ام األسبوع والسماوات السبع واألرضني السبع، بأن اإلمامة تدور على سبعة سبعة، كأيّ  ةالقائل (ةالسبعيّ ) ةمساعيليّ فرق اإلمن و     

د بن إمساعيل، بن جعفر، والدور الثاين يبتدئ من حممّ عليه السالم وينتهون بإمساعيل  يّ ول يبتدئون بعلواألفالك السبعة، والسبعة األ  
ا ظاهر مكشوف قائم، إمّ  ، ألن األرض ال ختلو من إمام حيّ اا ويظهرون الدعاة جهر  املستورون اليين يسريون يف البالد سر   ةاألئمّ  موه
 .9مها باطن مستور، واإلمام السابع ينسخ شرائع من تقد  وإمّ 
 
 
 

 يقول الشهرستاين :      
من تعدى عنه، وجعل اإلمامة يف سبعة سبعة، بني مستور وظاهر، د بن إمساعيل ومل يتجاوز  لغري ، ومنهم ومنهم من وقف على حممّ 

لد  د احلبيب، مث عبد اهلل املهدي اليي ظهر يف مشال أفريقيا، ومن و  د بن إمساعيل، مث ولد  جعفر املصدق، مث ولد  حممّ هلم حممّ أوّ 
 .10"ةتكونت الدولة الفاطميّ 

بن إمساعيل، السابع التام، وقال برجعته بعد د منهم من وقف على حممّ ، و (ةاملباركيّ )ة : يقال للفرقة الثانية من اإلمساعيليّ ويقول      
ا، ومنهم من ساق ا ويظهرون الدعاة جهرّ ئ منه باألئمة املستورين اليين كانوا يسريون يف البالد سر  د  ابت   دور السبعة به، مثّ  غيبته، وإمنا تّ 
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ا قائم، إمّ  إمام حيّ  : ولن ختلو األرض قط من. قالواةمن بعدهم، وهم الباطنيّ  (هرين القائمنيالظا)يف  منهم، مثّ  (املستورين)اإلمامة يف 
أن يكون   بدّ ا فالا، وإذا كان اإلمام مستور  ته مستور  ا جاز أن يكون حجّ ا باطن مستور، فإذا كان اإلمام ظاهر  ظاهر مكشوف وإمّ 

. لى إمام بعد إمامع ا بعد نصّ باهلل، والقائم بأمر اهلل وأوالدهم نص   ظهور املهديّ  ة املستورين كانمث بعد األئمّ  ،ته ودعاته ظاهرينحجّ 
. ةة، وكيلك من مات ومل يكن يف عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهليّ من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّ  أنّ ومن ميهبهم 
 ون: فبالعراق يسمّ ألقاب كثرية. وهلم ا ولكل تنزيل تأويال  لكل ظاهر باطن   قب حلكمهم بأنة، وإمنا لزمهم هيا اللّ الباطنيّ  وأشهر ألقاهبم

رق الشيعة هبيا االسم وهيا زنا عن فة، ألنا متيّ : حنن إمساعيليّ وهم يقولون ،ة، وامللحدةالتعليميّ وخبراسان  ،ةالقرامطة، واملزدكيّ ة، و الباطنيّ 
الدعوة )ا أصحاب . أمّ فة وصنفوا كتبهم على هيا املنهاجبعض كالم الفالسة القدمية قد خلطوا كالمهم بإن الباطنيّ  . مثّ الشخص
د بن الصباح دعوته واستظهر بالرجال وحتصن بالقالع، وكان بدء صعود  بوا هي  الطريقة حني أظهر احلسن بن حممّ فقد تنكّ  (اجلديدة

 . 12يف شهر شعبان سنة ثالث ومثانني وأربعمائة 11قلعة املوتعلى 
ة على فرق املسلمني أعظم من ضرر اليهود والنصارى : إن ضرر الباطنيّ الة وقالة من فرق الغ  يين فرقة الباطنيّ ئسفرااإل وعد      

. وقد حكى ال اليي يظهر يف آخر الزمانة وسائر أصناف الكفرة عليهم، بل أعظم من ضرر الدجّ واجملوس، بل أعظم من مضرة الدهريّ 
د  جلعفر بن حممّ : ميمون بن ديصان املعروف بالقداح، وكان موىل  ة مجاعة، منهمدعوة الباطنيّ  أصحاب املقاالت أن اليين أسسوا

، اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان يف سجن وايل دندانقب بد بن احلسني امللّ . ومنهم : حممّ ، وكان من األهوازعليه السالم الصادق
رحل ميمون بن ديصان إىل ناحية املغرب، وانتسب يف تلك الناحية إىل عقيل بن ة، مث العراق، فأسسوا يف ذلك السجن مياهب الباطنيّ 

د بن إمساعيل بن ة منهم، ادعى أنه من ولد حممّ أيب طالب، وزعم أنه من نسله، فلما دخل يف دعوته قوم من غالة الرفض واحللوليّ 
هر بعد  يف الدعوة إىل البدعة أبو سعيد اجلنايب وكان من ة رجل يقال له محدان قرمط، مث ظ. مث ظهر يف دعوته إىل دين الباطنيّ جعفر

ا متادت األيام هبم ظهر املعروف منهم بسعيد بن احلسني بن أمحد بن عبد اهلل بن . مث ملمحدان، وتغلب على ناحية البحرين مستجيبة
د بن إمساعيل بن جعفر الصادق، مث ن حممّ بن احلسني ب13ميمون بن ديصان القداح، فغري اسم نفسه ونسبه وقال ألتباعه أنا عبيد اهلل

 . 14ظهرت فتنته باملغرب واستوىل على أعمال مصر
ال  امر ، ووجد من الشيعة أنفسهم حرب  يف بداية أ اا للشيعة، ولكنه مل يصادف رواج  نشأ يف العراق حيث كان مقر   ةالسبعيّ  وميهب     

ألهل البيت عليهم السالم، فانتقل دعاته إىل بالد فارس وخراسان وغريمها ع الصحيح هوادة فيها عليه، وعلى كل منحرف عن التشيّ 
التصال دعاته بأصحاب الديانات  اونظر   ،رف بعض دعاته يف تفكريهممن األقطار األخرى، فتأثر دعاته بعقائد أهلها وفلسفتهم، واحن

يف عقائدهم، فإهنم يشرتكون فيها على  (ةالسريّ )عتماد . ومن خصائصهم املناطق ظهر فيهم االحنراف الدييناليت كانت تعيش يف تلك ا

                                           
 أي تعليم العقاب . (إله موت)من نواحي قزوين، بناها أحد ملوك الديلم ومساها  (طالقان) أشهر قلعة حصينة من قالع11

 .200الصفحة  ،مصدر سابق ،لالمللّوالنح12

وكان يظهر الرفض ويبطن  322هو عبيد اهلل امللقب باملهدي، والد اخللفاء العبيديني الفاطميني، وقد افرتى أنه من ولد جعفر الصادق، وهلك سنة 13
 .  920 الصفحة ،2 اجلزء(ّةبيت األفكار الدوليّ  ة،السعوديّ  األردن، )اعتىن به أبو صهيب الكرميّ ،ّالعبر،ّابن خلدون ) الزندقة

 .81 الصفحة ،مصدر سابق ،الفرقّبينّالفرق14
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باكستان، واملعروفون )بالبهرة( فإهنم يتسرتون يف عتدلني منهم، وهم املنتشرون يف ما بينهم من اختالف يف األصول والفروع، حىت امل
 .15ةعقائدهم عن مجيع املسلمني مع أهنم معتدلون بالقياس إىل غريهم من فرق اإلمساعيليّ 

 يف حياة والد  اإلمام الصادق عليه السالم وقبل وفاته نص ة الفرقة املعروفة بالقرامطة، ويدعون أن إمساعيل تويفّ ومن اإلمساعيليّ        
ة، ابيّ ة اليت انشعبت هي عن اخلطّ هي  الفرقة انشعبت من فرقة املباركيّ و مساعيل، فكان هو اإلمام من بعد .د بن إعلى إمامة ولد  حممّ 

ة مث خالفوهم، ، وكانوا يف األصل على مقالة املباركيّ (قرمطويه) قب بيت القرامطة لرئيس هلم من أهل السواد من األنباط كان يلّ ومسّ 
وجعفر بن  ،د بن عليّ وحممّ ،بن احلسني  وعليّ  ،وهو إمام رسول، واحلسن واحلسني : عليّ د غري سبعة أئمة: ال يكون بعد حممّ وقالوا
 .16وهو رسول، وإنه من أويل العزم وهو اإلمام القائم املهديّ  ،إمساعيل بن جعفرد بن وحممّ ،د حممّ 

اخلارج  17قب بقرمطإىل محدان بن األشعث امللّ  ا بالقرامطة نسبة  ون أيض  ة، ويسمّ املباركيّ بون يسمّ هم اليين وأصحاب هي  املقالة       
طلق ون، والقرمط هو اآلجر، ويف لغة الروم )كرمت( وبعد تعريبه أ  ر اللّ ب بقرمط، ألنه كان أمحات أنه لقّ ، ويف بعض املرويّ 264سنة 

 عليه قرمط. 
األصل من ولد الشلملع  رق أن اليي وضع نواة ميهب القرامطة هو عبد اهلل بن ميمون القداح، وكان يهوديّ ويف بعض كتب الف         

م الفلسفة، وعرف الكثري من و كان من أحبار اليهود، تعلّ  ،وابع محصيدا( من تى )بلى )سلمية( كما تسمّ يف مدينة ببالد الشام تسمّ 
عني يبث ع، واندس يف صفوف املتشيّ ة، وأضمر الكيد لإلسالم، وتسرت بالتشيّ  عبد اهلل القداح خدمة اإلمساعيليّ توىّل  مياهب األمم مثّ 

لشعوذات. وحينما التقى بقرمط اتفقا على خطة واحدة، لني مبا أظهر  من األساليب واال واملغفّ فيهم مسومه، فأغرى مجاعة من اجلهّ 
 ار( جلهة بغداد. ه قرمط امللقب )بالبقّ ل عبد اهلل القداح بالكوفة، وتوجّ فاستقّ 
ة، هو من أوالد ميمون القداح، ة املعروفة بالدولة الفاطميّ ويدعي مجاعة من املؤرخني أن عبيد اهلل اليي تنتسب إليه الدولة العبيديّ       

ا ومنها إىل املغرب داح، وكان قد خرج إىل مصر متنكر  د بن عبد اهلل بن ميمون الققيل أن امسه سعيد بن احلسن بن أمحد بن حممّ و 
ني، وهي الدولة ديّ له تأسيس الدولة املعروفة بدولة العبيّ  ، وتّ ب باملهديّ ى نفسه بعبيد اهلل وتلقّ النسب، ومسّ  فاطميّ  عى أنه علويّ فاد

 ة. الفاطميّ 

                                           
 .50صفحة  1اجلزء ( القاهرة: دار الفكر العريب)ّسالميةإلالمذاهبّا ،د أيب زهرةللشيخ حممّ  راجع15

 .161الرقم  ،83الصفحة  ،مصدر سابق ،المقاالتّوالفرق16

 ،ة الشيخ املفيد أللفيّ  املؤمتر العامليّ  ،) ال مكان نشر من مصنفات الشيخ املفيدونّوالمحاسنالفصولّالمختارةّمنّالعي ،الشريف املرتضى :راجع 17
 .306و  305ه( الصفحتان 1413 ،1الطبعة  ،مؤسسة اإلمام الصادق عليه السالم

موسى بن جعفر يف اخلروج إىل العراق، فأذن له  قد استأذن من عمه اإلمام ة،ل األئمة املستورين كما تدعي بعض فرق اإلمساعيليّ د بن إمساعيل هو أوّ وحممّ 
عليها ألف ومخسمائة درهم، وملا دخل على الرشيد قال له: خليفتان يف األرض أنت  وأعطا  زيادة   ،ارر فيها أربع مائة ومخسون دينار  ودفع إليه ثالث ص

مصدر  ،المللّوالنحلراجع  .ة فمات يف ليلتهأصابته علّ  ودخل منزلها قبضها ئة ألف درهم فلمّ هلي  الوشاية م اسى بن جعفر، فدفع له الرشيد مثن  ومو 
  . 279فحة صال، 1زءاجلّسابق،
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هلم تأسيس دولتهم يف املغرب وامتدت إىل  ني. وملا ظهر أمرهم وتّ ة انتساهبم للعلويّ وألجل ما قيل حوهلم حامت الشكوك يف صحّ      
العلماء، وفيهم  مجع القادر باهلل اخلليفة العباسيّ  ،م بعد استيالء جوهر قائد  عليهاهل عاصمةّ  مصر. واختيها املعز لدين اهلل الفاطميّ 

 عه مجاعة من العلماء. ال  يف نسبهم اليي ينتهي إىل ميمون القداح وقد وقّ ، ووضعوا سجّ بن األكناينّ د قاضي أبو حممّ ال
د بن إمساعيل بن د بن جعفر بن حممّ بن حممّ  قب باملهديّ د امللّ ني ينتسبون إىل عبيد اهلل بن حممّ د أكثر املؤرخني أن الفاطميّ ويؤكّ     

، اليي اعتنق الم، وكان اليي وطد األمور له يف املغرب، ودعا الناس إىل ميهبه هو أبو عبد اهلل الشيعيّ جعفر الصادق عليه الس
 ة. على ميهب اإلماميّ  اة بعد أن كان اثنا عشري  ميهب اإلمساعيليّ 

ل دولة فيها، هو اإلمام كّ يي استوىل على بالد املغرب، وشيرى أن الّ  ةتاريخّالدعوةّاإلسماعيليّ ولكن مصطفى غالب يف كتابه       
، ومنه انتقلت إىل ولد  القائم بأمر اهلل، ومنه انتقلت لولد  اإلمام املنصور والد املعز لدين اهلل اليي استوىل على مصر، د املهديّ حممّ 

 وتوطدت له األمور فيها. 
ون، بعد أن عجزوا من ام العباسيّ ني هم احلكّ الفاطميّ به حول انتساهبم إىل يين أثاروا هي  الش  يف أن الّ  ومهما كان احلال فال شكّ       

ني وغريها، فلم جيدوا ة، ودعا هلم اخلطباء على املنابر يف بغداد عاصمة العباسيّ مقاومتهم، وانتشر دعاهتم يف أحناء اململكة اإلسالميّ 
  هبيا األسلوب الفاشل، فنسبوهم إىل ميمون القداح.وسيلة حملاربتهم إاّل 

 وا الدعوة إىل ميهب القرامطة أبو سعيد اجلنايب، وقد ملك البحرين واليمامة واألحساء، وادعى فيها أنه املهديّ ين تولّ ومن الي     
وقد  ،احلجر األسود ومحله إىل األحساء اج واقتلعجّ فقتل احل   317رمة يف موسم احلج سنة ة املكّ القائم بدين اهلل، وهو اليي دخل مكّ 

 اج فيما وراء النهر وقد صنع قمر  خر  اا فيلسوف  كان حكيم  ومنهم احلسن بن مهران املعروف باملقنع، و  عشر ألفا .اج ثالثة جّ قتل من احل  
 )بالطلسم( يطلع يف السنة أربعني ليلة. 

له القداح ، أرساا اثنا عشري  ة بين جدث، وأصله من جيشان، قرية من قرى اليمن، وكان شيعي  بن فضل اجلدثي، من ذريّ  ومنهم عليّ      
بنفسه،  له االستيالء على بعض أجزاء اليمن استقلّ  . وبعد أن تّ لولد  عبيد اهلل، وذلك يف أواخر القرن الثالث اهلجريّ  اإىل اليمن داعي  

عليه وآله ه صلى اهلل سان نبيّ مجيع ما فرضه اهلل يف كتابه على ل وترك ميمون القداح وولد  عبيد اهلل، واستباح مجيع احملرمات، واستحلّ 
 نكر القيامة والبعث واجلنة والنار. أة، و عى لنفسه النبوّ واد
 يف النصف األخري هم من اليمن إاّل ص ظلّ وقد استوىل قادة القرامطة على معظم أجزاء اليمن ومنها قد انطلقوا إىل غريها. ومل يتقلّ     

ة ة، ومنهم قبيلة )يام( اليت تتصل بعقيدهتا باإلمساعيليّ يليّ ، وبقي فيها بعض القبائل على ميهب اإلمساعمن القرن اخلامس اهلجريّ 
 .18ةة طوائف اإلمساعيليّ بالنسبة إىل بقيّ  ان يف اهلند وباكستان، وهؤالء معتدلون نسبي  )البهرة( املوجودي

ميمون القداح ووالد   بنوليلك جيعلون عبد اهلل  ،الشيعةرق، أهنم حياولون إلصاقهم بتاب الف  يلفت النظر فيما كتبه بعض ك  وما 
السالم وروى عنهما وكان من الثقات،  مامن أبطال دعوهتم، مع أن عبد اهلل بن ميمون قد عاصر اإلمامني الباقر والصادق عليه

فهرستّأسماءّ، وقد ذكر  الطوسي يف كتابه وكتاب يف صفة اجلنة والناركتابّمبعثّالنبيّصلىّاهللّعليهّوآلهّوله كتب منها 

                                           
المللّ ،شهرستاينال (.راجعد عثمان اخلشت ) الرياض: مكتبة السعيّ حتقيق حممّ ، ةّوأخبارّالقرامطةكشفّأسرارّالباطنيّ د بن مالك اليماين،حممّ  راجع18

 . 123م( الصفحة 1983 –ه 1403 ،1الطبعة  ،بريوت: عامل الكتبحتقيق كمال يوسف احلوت ) ،بصيرّفيّالدينالت ،يين. راجع اإلسفراوّالنحل
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 ماالباقر عليه د بن عليّ د، أن أبا جعفر حممّ للمريزا حممّ  منهجّالمقالي. ويف اشي والكشّ كما ذكر  كل من النجّ   ،المصنفين
 حنن أربعة، قال : إنكم نور اهلل يف ظلمات األرض. :ن ميمون : كم أنت مبكة؟ قالباالسالم قال له يا 

وأكثر املؤلفني يف الرجال  ،اخلروج بالسيف، وذلك مل يثبت عنهوجوب  ة يفه كان يرى رأي الزيديّ وجاء يف بعض كتب الرجال أنّ       
 أن عبد اهلل بن ميمون القداح، ووالد  ميمون كانا من شيعة أهل البيت ومن ذلك تبنّي 19هيدتينه وعقوصفو  بالوثاقة واالستقامة يف د

د بن مالك يف كتابه وصفه به الشهرستاين والفقيه اليماين حممّ  ايف شيء مّ  هورواة أحاديثهم، ومل يرد يف عبد اهلل ما يشري إىل الطعن علي
عى فيه الشهرستاين ظهور عبد اهلل القداح بفكرة القرامطة ال إلضافة إىل أن العصر اليي ادهيا با ،أخبارّالقرامطةّوّةأسرارّالباطنيّ 

، بينما ذكر الثاين أن قرمط 176ظهر هبي  الفكرة سنة  ل أن عبد اهلل، فقد ذكر األوّ ةأسرارّالباطنيّ ف يتفق مع العصر اليي ذكر  مؤلّ 
ة، فقد فني يف الرجال من الشيعة اإلماميّ ، وكالمها خيالفان ما هو متفق عليه عند املؤلّ 274التقى مبيمون القداح وولد  عبد اهلل سنة 

م. ومن الثابت أن اإلمام الصادق عليه السالم تويف السال مااإلمامني الباقر والصادق عليه اتفقوا على أن عبد اهلل ووالد  كانا يف عصريّ 
وقيل أكثر من ذلك، فالعصر اليي وجد فيه عبد اهلل  111كما يف تاريخ أيب الفداء وغري ، والباقر عليه السالم تويف سنة   148سنة 

. ولكن املتتبع يف التاريخ يرى فيه من القداح ووالد  ال يتفق مع العصر اليي اّدعا  الشهرستاين، وال مع العصر اليي ظهر فيه القرامطة
عن الشيعة  بأكثر مدوناته، وعلى األخص فيما يعود إىل مدونات املؤرخني التجين على احلقائق والكيب واالفرتاء ما جيعله يف شكّ 

 يف عاصمة إنكلرتا لندن .فريقيا واهلند وهلم مركز كبري ألون فرقة كبرية موجودة يف مشال ون اليوم يشكّ مساعيليّ . واإلوفرقهم ورجاهلم
ّ

ّةمعتقداتّاإلسماعيليّ ّأهمّ 
ة درجات ومقامات وهلم ئمّ ل واملثل األعلى، ولألاملظهر األوّ ة، ويعدونه م ينظرون إىل اإلمام نظرة خاصّ ة بأهنّ ز اعتقاد اإلمساعيليّ يتميّ 

النتهاء إىل السابع هو آخر الدور وهو املراد بالقيامة ا نّ إأدوار اإلمامة سبعة و  نّ إ. ويعتقد فرع منهم  يتجاوزوهناات حمدودة الصالحيّ 
إىل التعليم من اإلمام ـ فيدعو ميهبهم إىل إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة اخللق وهي فرع آخر،ة ة التعليميّ ا اإل مساعيليّ أمّ 

 نه ال مدرك للعلوم إال التعليم .أاملعصوم و 
ه تن تكون حجّ أا جيوز طن مستور، فإذا كان اإلمام ظاهر  ا باا ظاهر مكشوف وإمّ قائم إمّ  م حيّ األرض ال ختلو من إما ويرون أنّ       

 .ته ودعاته ظاهرينن تكون حجّ أا البد مستورة وإذا كان اإلمام مستور  
ب عليه السالم للناس بن أيب طال صلى اهلل عليه وآله انقطعت عنه الرسالة يف اليوم اليي أمر فيه بنصب اإلمام عليّ  ن النبّ أو       

بن أيب طالب عليه السالم، والنص على اإلمام  وحيكمون بضرورة وجود اإلمام املعصوم املنصوص عليه من نسل اإلمام عليّ  ،بغدير خم
وهم ينفون  .إلمام األب على إمامة أحد أبنائهجيب أن يكون من اإلمام اليي سبقه حبيث تتسلسل اإلمامة يف األعقاب أي ينص ا

 نه ال موجود وال غري موجود . أ، وييهبون إىل نفي التسمية عنه و ن كل صفة وموصوف خملوقالصفات عن اهلل سبحانه وتعاىل أل عمجي
ن االعتماد على الظاهر دون الباطن خمالف لروح العقيدة أا و ا وباطن  للقرآن ظاهر   ة وهم يرون أنّ ة من الفرق الباطنيّ واإلمساعيليّ       

ن اهلل تعاىل مل حيكم على نفس قط أو  ،كامل واجلحيم يرمز إىل اجلهلوأن اجلنة ترمز إىل حالة النفس اليت حصلت العلم ال ،ةاإل مساعيليّ 

                                           
 .212 ( الصفحة14271، )قم: مؤسسة النشر اإلسالمّي، الطبعة األصفهاينّ  ، حتقيق جواد الفيوميّ رجالّالكش ي، الطوسي19
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ن تعرف اإلمام املوجود يف العصر اليي عادت فيه وتأخي عنه أىل األرض ثانية بالتناسخ إىل باجلحيم األبدي، ولكن النفس تعود إ
 .ةاملعارف الدينيّ 

 
 


