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حاول الباحث التعرض لهذا الموضوع دون تحيز أو تعصب، معتمدًا على المصادر األصلية التي كانت : الملخص
يخرج  أالتقيد بالتسلسل التاريخي، شريطة قريبًة من فترة الدراسة، ومعتمدًا على المنهج التجريبي والتاريخي معًا، دون ال

بإقليم باليمن.  مواهتمامهقبل عبيد هللا المهدي إلسماعيلية أئمة ااألول:  :ثالثة محاور شملوقد  ذلك عن فترة الدراسة.
إسماعيلية اليمن. الثالث: الخليفة الفاطمي األول عبيد هللا المهدي ب هعالقتو اإلسماعيلي عبيد هللا المهدي  الثاني: اإلمام

والمصادر والمراجع  من المخطوطات على العديدللعديد من النتائج، واعتمد  توصل البحثو  إسماعيلية اليمن.ب هعالقتو 
 العربية واألجنبية.
 اليمن. ،إسماعيلية ،عالقات ،الفاطمي ،المهدي ،عبيد هللا ،األول -الخليفة الكلمات المفتاحية:

 

 

 

First Caliph Obaid Allah Al-Mahdi Al-Fatimi and his relationship with 

the Ismailia of Yemen (280-322  /894-934)  

Mohammed Qaid Hassan Al- Wijeeh 

Abstract: The researcher tries to expose the subject without prejudice or fanaticism, 

relying on the original sources that were close to the period of study. The research follows 

both the experimental and historical approaches without being restricted to the historical 

sequence, considering into account that this does not come out of the study period. The 

research includes three axes: First: Imams of Ismaili before Obeid Allah Al-Mahdi and 

their interest in the province of Yemen. Second: The Ismaili Imam Obeid Allah Mahdi 

and his relationship with the Ismailia of Yemen. Third: The first Fatimid Caliph Obaid 

Allah Al-Mahdi and his relationship with Ismailia of Yemen. The research reveals many 

results, and depends on many Arabic and foreign manuscripts, sources, and references.  

Keywords:  First - Caliph - Obeid Allah – Al-Mahdi – Al-Fatimi - Relations - Ismailia - Yemen. 
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  :المقدمة

قائمة بين اإلمام والخليفة  الوقوف البحث حاول يد هللا الفاطمي )عباإلسممممممماعيلي على العالقات ال

في  سممواءك كإمام م،934-894هـمممممممم 322-280المهدي(، وبين إسممماعيلية اليمن لالل الفترا النمنية 

 للفاطميين في بالد المغرب.كخليفة أو بالد العراق، 

تمامهم بإقليم دي واه: أئمة اإلسمممماعيلية قبب عبيد هللا المهاألول يتناول البحث ثالثة مباحث أسممماسمممية:

: الخليفة ثالثال: اإلمام اإلسممممممماعيلي عبيد هللا المهدي وعالقته بإسممممممماعيلية اليمن. الثاني اليمن.

 اعيلية اليمن.الفاطمي األول عبيد هللا المهدي وعالقته بإسم

التعليمات ألتباعه من اإلسممممماعيلية  هحاول عبيد هللا المهدي إقامة عالقات مع إقليم اليمن عبر توجيه

م، عن 894هـ 280في اليمن في مرحلة مبكرا عند تولي ِّه اإلمامة اإلسماعيلية في سلمية العراق سنة 

ن إيهامه ألتباعه بأن اليمن هي قبلته طريق تتبع ألبار إسمممماعيلية اليمن عبر الرسمممب والهدايا،  ير أ

إلقامة دولته المنتظرا منها، ثم تحوله إلى بالد المغرب جعب باب أبوابه يتركه في مصممممممر ثم ي ه  

ب علي بن الفضمممممممب) ا إلى اليمن، ثم يحر  با له ابن 2مغضمممممم مه وعلى امي ما ماعيلي على إ ( االسمممممم

ب وابن حوشمم ( في صممراي مرير بعد )ابن الفضمم ( وعلى اإلسممماعيلية بشممكب عام، ليدلال3حوشمم )

 ذلك. 

ماعلية اليمن بموت ابن حوشمم  ترك أمر من يخلفه بيد الخليفة عبيد هللا المهدي ال ي التار لقيادا إسمم

لى عرجالا من لارج بيت ابن حوشمممممم  وبنيه، األمر ال ي أثار روق االعتقام عند بعضممممممهم فهجموا 

هم، وتحولوا إلى بيالوالي ال ي التاره الخليفة عبيد هللا المهدي وقتلوه، وعكلوا بمن عرفوا من أتباي أ

عتيجة  م ه  أهب السممممممنة، وب لك لسممممممر الخليفة الفاطمي عبيد هللا المهدي أتباعه في إقليم اليمن

في مرحلة  لمحاولته ابعاد أبناء ابن حوشممم  عن الحكم في اليمن، مما دفع بإسمممماعيلية اليمن الدلول

لدولة الصممممممليح ماعيلية سممممممتر جديدا اسممممممتمرت أك ر من قرن من النمان حتى اهور ا ية االسمممممم

 م.1037هـ 429سنة

 موضوع البحث وأهميته: 

 المهدي يحاول البحث اإلجابة على بعض التسممممممانالت ومنها: ما أوجه العالقة بين الخليفة عبيد هللا

رقة وعلى الف لاصقة على إسممممممماعيلية اليمن بشممممممكب وبين إسممممممماعيلية اليمنت وما تأثير تلك العال

 ت عاماإلسماعيلية بشكب 

عيلية حاول البحث تسممممليض الضمممموء على دور قيادا اإلسممممماعيلية في إثارا الخالفات بين إسمممممايكما 

ا( في إثارا اليمن، لاصة عندما برا الخالف بين اإلمام عبيد هللا المهدي وحجته وباب أبوابه )فيرو

ة ااعبوقوف كب واحد منهما مع أحد األطراف المتن ،الشممممممقاق والحرب بين دعاا إسممممممماعيلية اليمن

ب بنهاية الوجود اإلسممممممماعيلي في اليمن في مرحلته األولى ألك ر من قرن من  دون اآللر، مما عج 

 النمان ليعود للسرية والكتمان والتخفي من جديد كما بدأ. 

 

 

 :البحث أهداف

                                                 
، ندولد في اليمن في الج، (2هامش، 75ص(. 1981)، عمر بن علي، الجيشممممممماعي. )ابن سممممممممرا الخنفرى هو علي بن الفضمممممممب الجدعي - 2

، 389ص، 1981، العلوي، 41ص ،1986، )الحماديباألفكار اإلسماعيلية. عشري قبب أن ي ه  إلى العراق ويتعمق  وتشرب الفكر اإلثنا

 .(179ص ،1954،الديبع، ابن 
ن أهب عشمممأ في م أصمممله من الكوفة، (529، ص4، ج د.ت المقريزي،). الكوفيهو أبو القاسمممم الحسمممن بن الفرج بن حوشممم  بن اادان  - 3

 .(396، السبع الرابع، ص 1986)إدريس، التشيع االثناعشري. 
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 :على التعرف البحث إلى يهدف

لمغرب االعراق، أو مع إسممممماعيلية اليمن سممممواء وهو في  طبيعة العالقات بين عبيد هللا المهدي  -1

وما  م،902 ـممممه290م حتى ما بعد 894هـمممم 280امن دعاته ابن حوش  وابن الفضب في الفترا من 

 تأثيراتها على اسماعيلية اليمن.

لاصممممممةا ابن  أهم النتائج المترتبة على عالقة عبيد هللا المهدي مع قيادا اإلسممممممماعيلية في اليمن -2

د ابن الفضمممممب على إمامه وعحوشممممم  وابن الفضمممممب مما عجب بقيام الحرب بي لى نهما، ومن ثم تمرُّ

 م.919هـ 307م حتى 902هـ 290اإلسماعيلية جميعا لالل الفترا من 

اولته عالقة الخليفة عبيد هللا المهدي مع إسممممممماعيلية اليمن بعد موت ابن حوشمممممم  من لالل مح -3

لية ترك اإلسممممممماعيإبعاد أبناء ابن حوشممممممم  عن الحكم، ومحاولته فرب قيادا عليهم، مما دفعهم ل

م 919 هـممممم307بقي من اإلسماعيلية في مناطقهم لالل الفترا  لتحول للم ه  السني ومالحقة من وا

 م.934هـ 322حتى 

 

 :منهج البحث

الخليفة  التحليلي حيث يقوم بعرب وتحليب المصادر المختلفة عن عالقة المنهج البحث على يعتمد -

اإلسمممماعيلية،  الل فترا حكمه كحجة ثم إمام ثم لليفة للفرقةعبيد هللا المهدي مع إسمممماعيلية اليمن، ل

 وما عجم عن تلك العالقات من عتائج سيتناولها البحث.

 

  تقسيم البحث:
  شمب البحث ثالث مباحث:

 األول: أئمة اإلسماعيلية قبب عبيد هللا المهدي واهتمامهم بإقليم باليمن.

 وعالقته بإسماعيلية اليمن. ال اعي: اإلمام اإلسماعيلي عبيد هللا المهدي

 الخليفة الفاطمي األول عبيد هللا المهدي وعالقته بإسماعيلية اليمن. ل الث:ا

 

  التمهيد:

اهورها  حس  ، والتي برا منها ثالث فرقالفرقة اإلسماعيلية أحد فرق الشيعة في العالم اإلسالمي

قض التي ديث هنا عن االسممماعيلية فالنيدية(، وسممينصمم  الح–االسممماعيلية -التاريخي )االثنا عشممرية

ي بن وإلى عل تد عي م لها م ب  يرها من فرق الشمميعة وصممول عسممبها إلى فاطمة بنت رسممول هللا 

، 1988)سيييييييد،، ، وتنعم أن إمامها إسممممممماعيب بن جعفر الصمممممممادق بالن أبي طال  اوجها 

ولكوعه  ،(200، ص3ـييييييج، 1991)حسن، ، وهو االبن األكبر ألبيه، فسميت باإلسماعيلية، (91ص

عليهم اسممممم  مات في حياا أبيه فقد حولوا اإلمامة البنه محمد وهو اإلمام السممممابع عندهم ول لك ي لق

كري ، التي دللت في جمود ف(70، ص1995)حسيينين، السممبعية تميناا لهم عن فرقة االثنا عشممرية، 

نة عسممممكري ال ي التفى سممممل ول اعتظار أتباعها إلمامهم ال اعي عشممممر محمد المهدي بن الحسممممن ال

، 1997  )الشجاع، م، األمر ال ي أدى لعدم سعي أتباعها إليجاد كيان لهم على الواقع، 873هـ 260

ة للدولة الظروف لفرقة اإلسممممممماعيلية للقيام بأعمال دعائية في األقاليم المختلف أمما هي (،150ص

 م اليمن.وال شك أن من بينها إقلي (،151ص،1972حلمي،  )أحمد، العباسية

ال يجد البحث فيما توفر من مصادر أي ذكر للفرقة اإلسماعيلية قبب النصف ال اعي من القرن ال الث، 

الهجري، وإن كان ال ابع العام له ه الفرقة في بداية اهورها السمممرية (، 34، ص1993 )الشيييجاع،
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نة سمممممملمية) قد التار أئمتها مدي ناء محمد بن 4والكتمان، ف لدعوا للمهدي المنتظر من أب (، مركناا ل

، بواسممممم ة (207ص، 1960)العش،إسمممممماعيب ووجهوا الدعاا إلى جميع أق ار العالم اإلسمممممالمي، 

الحمام الناجب ال ي برعوا في استخدامه حتى ذه  البعض بأن دعاا اإلسماعيلية أول من استخدمه 

 (.155ص، 1953.)غالب، لغرب سياسي

اعلين من جاإلسمممممماعيلية وكبار دعاتهم من العراق مركناا لهم، حيث التفوا عن األعظار،  اتخ  أئمة

ة عن جابخهم،  ير أن ما يهم البحث هنا اإلالتقية والسممممممتر وسمممممممائب لهم في ه ه المرحلة من تاري

 عتمدوا فيالتسممممممانالت التالية: متى بدأ أئمة اإلسممممممماعيلية يتجهون بأعظارهم إلى اليمنت وعلى من ا

من وفق عشممر أفكارهم فيهت وهب عجد دعاتهم في اليمن في عشممر ما أرادوات وهب سممار دعاتهم في الي

ماذات وما ما ل  وا له أم حادوا عنهت وإذا كان البعض من إسممممممماعيلية اليمن قد تمرد على أئمته فل

 أبرا األسباب والنتائج المترتبة على ذلكت 

 يد هللا المهدي واهتمامهم بإقليم باليمن.المبحث األول: أئمة اإلسماعيلية قبل عب

لمكتوم، ألعه تولى محمد بن إسممماعيب قيادا الفرقة الشمميعية اإلسممماعيلية والتي يسممميه أتباعه بمحمد ا

ا لها في ه ه المرحلة، حيث بدأوا  طل  منهم كتم اسمممممممه، وقد اتخ ت ه ه الفرقة من السممممممرية طابعا

ا لألئ اق، ثم ابنه ، ولعب أشمممهرهم ميمون القدحجج األئمةقوا عليهم مة المسمممتورين وأطليختارون عوابا

ي عهده إرسمممال عبد هللا بن ميمون، ثم ابنه أحمد الملق  بأبي الشممملعلع، ثم اإلمام الحسمممين ال ي بدأ ف

 (89، 88ص، 1994.)عبد النعيم، دعاا اإلسماعيلية إلى اليمن والمغرب

لخالفة ااضمممرا جهودهم على األقاليم البعيدا عن حعمب أئمة اإلسمممماعيلية وكبار دعاتها على تركين 

 ، وألن اليمن بعيد عن عاصمممة الخالفة(460، ص1، ق1، مج1992)مؤنس،  العباسممية وسممل اعها،

)حسييين يمن،، القرن ال الث الهجري بقيام دولتهم في ال أوالر فقد سممماد االعتقاد لدى االسمممماعيلية في

يمن ي أئمة اإلسمممماعيلية اسمممتق اب دعاا لهم في ال، ول لك اسمممت ا(232، صإبراهيم وآخرون، د.ت

ل ي عجد اقبب اهور عبيد هللا المهدي، وإن كان البحث لم يصمممب إلى تحديد اسمممم اإلمام اإلسمممماعيلي 

م من اليمن إلى سممممملمية أحد أبناء اليمن ويدعى علي بن الفضمممممب، ليتم لق اء بينه وبين في ذلك، فقد قكدِّ

ا قدومه، وما كان ذلك ليتم لوال وجود اتفاقعك ق ِّ وك تك اإلمام اإلسمممماعيلي ال ي كان م    )الشيييجاع،مسمممبق،  ا

ليمن اتم التنسيق له عن طريق شبكة العيون والجواسيس والدعاا اإلسماعيليين في (، 36، ص1993

يدعى ابن بين ابن الفضممممممب وبين أحد دعاا اإلسممممممماعيلية في العراق والترتي  للقاء والعراق، ثم تم 

ا من التربية واإلعداد،  ا قس ا ى إقليم إل اتوجهيل(، 159-158ص،  1997)الشجاع،حوش ، ليناال معا

م ما مع إ ماعه هدف تم اجت ه ا ال جب تحقيق  يه، ومن أ ية ف ماعيل ام اليمن ليعمال على عشممممممر اإلسمممممم

ا من اإلسممممممماعيلية في الكوفة، ح لتربية ايث تم تنويدهما بالتعليمات الالامة، بعد أن عاال قسمممممم ا

تخاذ اوبعد أن اطمأن أئمة اإلسمممماعيلية باسمممتعدادهما، تم (، 150ص، 1997 )الشيييجاع، واإلعداد، 

ا إلى اليمن، حيث وصممال إليها سممنة   ,Kay:H.C., (1892)م، 881هـمممممممم 268القرار بتوجههما معا

P.225)  ،)وا هما في اليمن كاعت قد اهرت بوادر  ير مرتقبة في مركن الدعوبعد اعتشمممممممار أمر

، 1ج ،)تامر، د.تاإلسمممممماعيلية في سممممملمية بتسممممملم عبيد هللا المهدي شمممممةون اإلمامة اإلسمممممماعيلية.

  (.274ص

اتخ  دعاا اإلسماعيلية من موسم الحج   اءا لتحركاتهم بين األقاليم اإلسالمية المختلفة، وهو ما قام 

  وابن الفضممب في تحركهما من العراق لليمن، حيث سممارا مع حجاج العراق إلى مكة، به ابن حوشمم

ثم توجها مع حجاج اليمن حتى وصمممال ابيد، ومنها افترقا، واتفقا على أن يتصمممال ببعضمممهما ليعرف 

ا، فننل ابن الفضمممب في جنوب  دد له سممملفا كب منهما أحوال صممماحبه، حيث عنل كب منهما في مكان ح 

                                                 
 (.172ص، 1995، )َزبيبم عن س د البحر. اعظر: 0150كم عن حماا على ارتفاي  34سلمية: مدينة اراعية تبعد حوالي  -(4)



 

 163 محمد قايد الوجيه... .الخليفة األول عبيد هللا المهدي الفاطمي وعالقته بإسماعيلية اليمن

 

 

 

وعنل ابن الفضممممب في شمممممال  رب اليمن، ومن المرجد أن مكان عنول كب منهما تم شممممرق اليمن، 

(، اقصمممد، وعليها 5"إلى عدن العة)ال ي قال البن حوشممم : باتفاق مسمممبق مع اإلمام اإلسمممماعيلي، 

، السييبع الرابع، 1986)إدريس، "فاعتمد، فمنها يظهر أمرعا، وفيها تعن دولتنا، ومنها تفترق دعاتنا

م حتى 881هـمممممممممممم 268، ور م أعهممما لم يلتقيمما لالل الفترا النمنيممة الممتممدا من عممام (401ص

، (191، ص1ـج، 1968)ابن القاسم، م، حيث ش غب كب واحد بمن قته التي عنل فيها، 905هـ 293

 وعنل ابن حوشممممم  في عدن العة، فال يسمممممتبعد أن تكون ،(6فقد عنل ابن الفضمممممب في سمممممرو يافع)

، وهو ما أشممار (159، 158ص، 1997الشييجاع، ) هما مسممتمرا دون اعق ايالمراسممالت السممرية بين

إليه البعض باتفاقهما قبب تفرقهما في ابيد حيث أل ا على بعضممهما العهود والمواثيق "بأن ال ينسممى 

 (. 233ص 1ـج ،1983)الجندى، أحد منا صاحبه وال يق ع لبره عنه". 

ا من قبب أئمة ابعد عنول بن الفضممب وابن حوشمم  في المناطق المح ، حاوال إلسممماعيليةددا لهما سمملفا

لتوسمممع احدا من أجب عشمممر الفكر اإلسمممماعيلي في أوسممماط القبائب اليمنية، ومن أجب مواتباي وسمممائب 

لنهد وسمميلة اتخاذ ا تلك الوسممائب في البداية فيواالعتشممار في أكبر قدر ممكن في بالد اليمن، تم لت 

ل لك "أصممممممبد كب واحد منهما مسممممممموي القول في عاحيته، للوصممممممول إلى قلوب العامة، وعتيجة 

ا ليوهما العامة أعهما دعا(، 184، 183ص ، 1954)، ابن الديبع، 46، ورقةمخطوط)الخزرجي، 

 المهدي المنتظر.

 المبحث الثاني: اإلمام اإلسماعيلي عبيد هللا المهدي وعالقته بإسماعيلية اليمن.

، 119، ص1985إدريس، )م، 873هـ 260ي ه  البعض أن مولد عبيد هللا المهدي في الكوفة سنة  

 (، وال ي لق  بسعيد الخير، إال أن البحث عن عس  عبيد110، 109، ص6ـييييييج، 1961الداوداري،

، حسيييين 78-73ص، 1958)حسيييين،  هللا ه ا أمر شممممائك اللتالف المصممممادر اإلسممممالمية في ذلك، 

يه البعض(، 58-44، صد.ت إبراهيم وآخرون، ما أشمممممممار إل ، 1، ق1، مج1992، )مؤنس، وهو 

لك ألن األقاويب في ذ ،فال يسمممممت يع أحد الق ع برأي حاسمممممم في عسممممم  عبيد هللا المهدي(، 470ص

شمممممائك في  ك يرا، لكن يبقى التسمممممانل كيف اعتقلت اإلمامة إليه مع أعه حجة وليس إمام، وه ا األمر

شخ  إلى  ن اإلسماعيلية أجاات اعتقال اإلمامة منأكتنفه من  موب، إال اعيلية لما يتاريخ اإلسم

)حسن ت إليه.مام الحسين، ثم اعتقل، أو الروحاعية، حيث أل ها عن اإلآلر عن طريق البنوا التعليمية

 (. 80، 78، صإبراهيم وآخرون، د.ت
وتدقيق، فال يجد  يحتاج إلى بحث إال أن تحديد تاريخ اعتقال اإلمامة اإلسماعيلية إلى عبيد هللا المهدي

ا  ا ل لكالبحث في المصادر اإلسماعيلية امنا تلك المرحلة  ربما ألن اإلسماعيلية ومصادرها في . معينا

)حسيييييين  كاعت تعتمد على سممممممتر األئمة، واالعتماد على التمويه والتقية، لكن ما ذه  إليه البعض،

عملية من  اإلسمممممماعيلية آلت إليه من الناحية البأن اعامة الدعوا (، 78، ص د.ت إبراهيم وآخرون، 

ن عمره م، حيث آلت إليه رتبة حجة اإلمام المستور الحسين، وكا893هـ 280مات أحمد القداق سنة 

يه تنظيم عشممممرون سممممنة، فلم يحتج إلى وصمممماية، بب تقلد قيادا اإلسممممماعيلية كحجة ل مام، ثم ع هد إل

 اليمن.وجميع أق ار العالم اإلسالمي، ولاصة في المغرب الدعاا، وترويج الم ه  اإلسماعيلي في 

على توايف النصوص واألحاديث بجعلها تص  في أن  -لاصة في اليمن-عمب دعاا اإلسماعيلية 

المهدي المنتظر هو عبيد هللا المهدي، ثم حاوال إيهام محبيهما وأتباعهما بأن عبيد هللا المهدي "من 

، وفي ذلك (30، ص8ـيييييييج، 1995، ابن األثير،74، ص28ـيييييييج،1992"، )النويري،عندهم يخرج

                                                 
ل قد وهي اآلن أطال، (677، ص4ـيييييج ،1984)الحجرى، ،لواء حجة، في عنلة بني علي، في عدن العة: قرية تقع شمال  رب صنعاء - 5

 (.4، تعليق المحقق، هامش233ص 1ـج ،1983)الجندى،لربت. 
وسرو م حج: ، عسرو حمير: وهو بلد ياف، والسرو سروان، بن قاول بن ايد بن شرحبيبعسبة إلى سرو ، وسكون ثاعيه، السرو بفتد أوله - 6

 (.4، هامش41ص، 1955، الهمداني، 1، هامش 183ص، 1954)ابن الديبع، وهو ما طب على يافع وأبين 
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إشممارات واضممحة لبداية التعامب المباشممر بينهما وبين إمام اإلسممماعيلية عبيد هللا المهدي في سمملمية، 

م، بعد أن أصممبد 902هـممممممم 290وتلقي األوامر منه، والمراسمملة بينهما وبينه، ولعب ذلك تم بعد سممنة 

وابن الفضمممب االسمممتفادا من ة من سممملمية، وقد حاول ابن حوشممم  عبيد هللا المهدي يقود اإلسمممماعيلي

 مين في ه ه المرحلة هما: مهأمرين 

تحت مسممممى النكاا، وتحت قاما بجمعها تحت مسمممميات عدا، وحتى ال ي يروا العامة  جمع األموال: -

، ليتسممممنى لهم عن (221، ص1982، )زكار، ه ا الغ اء كاعوا يجمعون أعشممممار أموال أعصممممارهما

ه ا المال شممممممراء ك ير من اعماء القبائب المحي ين بهما، فلم يتمكن ابن حوشممممممم  من أل   طريق

( إال بعد أن "تمكن من إقناعهم بواسمممممم ة 8(، من قبائب واعماء بني العرجي)7حصممممممن عبر محرم)

  (.263، ص1979)غالب، المال".

ابن الفضممب دأ ابن حوشمم  وعندما بالترابط الهش بين الدويالت السيينية والتجمعات القبلية اليمنية:  -

ة المحي ة التوسمممممع كب في من قته التي عنل فيها، كان ال بد من الصمممممدام مع الدويالت والقوى القبلي

سممممكها وتعاوعها بهما، فوجدا ما لم يكوعا يتوقعاعه، إذ وجدا ه ه الدويالت والقوى القبلية هشممممة في تما

حتى  على ه ه القوى واحدا تلو األلرى،فيما بينها، ول لك سمممممميعمب كب واحد منهما على القضمممممماء 

يتم إال  يتمكنا من السممي را على مناطق واسممعة في اليمن، ومع ذلك فإن البعض يشممير إلى أن ذلك لم

 ،)الشجاعم.902هـ 290م حتى 883هـ 270بعد مرحلة إعداد استمرت لما يقارب العشرين سنة من 

  (.159ص، 1997

اعيلية، به ه الجهود الموحدا والوسائب المنسقة است اي ابن حوش  وابن الفضب عشر الدعوا اإلسم

في منمماطق واسممممممعممة من اليمن، لتصممممممبد اليمن مهيممأا لظهور اإلمممام (، 132ص، 1982)الفقي، 

ن قة حميمة بياإلسمماعيلي عبيد هللا المهدي فيها، وال ي ما ينال مسمتتراا في سملمية، حيث كاعت العال

سمممممماعيلية على ابن كبار دعاا اإل قك لك ط  دعاا اليمن اإلسمممممماعيليين وبين اإلمام عبيد هللا المهدي، فقد أك 

بك ابن حوشمم  إلى عبيد هللا المهدي  سممك نجاحاته يخبره برسمموالا حوشمم  لق  "منصممور اليمن"، كما أكر 

لك إال بعد م يكن ليتم ذول(، 48ص ،1997، )الحريري، دولته فيها واستعداد اليمن الستقباله وإقامت

  (.159ص، 1997)الشجاع، م.902هـ 290أن تم إعالن الدولة اإلسماعيلية في اليمن سنة 

 

 استعداد إسماعيلية اليمن الستقبال عبيد هللا المهدي وإعالن قيام دولته: -

كُّون بأن دولة المهدي هم، الدبسممممممتظهر من  –عبيد هللا  -لم يكن دعاا اإلسممممممماعيلية في اليمن يكشمممممم 

ريري، )الحول لك أرسمملوا إلى عبيد هللا المهدي ي لبون منه القدوم إليهم، (، 21ص، 1974)سييرور،

لعهد اكت  إليه بأن يأل   -عبيد هللا–(، بب أن ابن حوشمم  أشمماي بأن المهدي 48ص ، 1997محمد، 

  (.39، السبع الخامس، ص، إدريس، د.ت17ص، 1996.)القاضي، له في اليمن

سي)بتولي الخليفة  سي )901-892هـممممممم 289-279المعتضد العبا -289م(، ثم الخليفة المكتفي العبا

ا إليواء أئمة السممممت907-901هـممممممممم 295 ا صممممالحا ر من م( أمر الخالفة العباسممممية لم تعد سمممملمية مكاعا

، فأصممممممبد عبيد هللا المهدي بين ل رين (124د.ت، صن، )حسيييييين إبراهيم وآخرواإلسممممممماعيلية 

ل ين لم ، وبين القرام ة ا(172، 171ص، 1995، )َزبيب، العباسممممممية التي تتعقبهيهدداعه، الخالفة 

  (.53ص، 1982)تامر، يعجبهم تسلمه ل مامة اإلسماعيلية ف اروا عليه. 

تنامن وصممممممول الدعوا إلى عبيد هللا المهدي من بالد اليمن والمغرب، فكان عليه أن يختار أحدهما، 

)إدريس، هللا أاهر ألتباعه والمقربين منه أعه يريد اليمن،  ومع أن عبيد(، 30ص، 1959)حسيييين، 

                                                 
 (.184ص، 1954)ابن الديبع، موضع بنى العرجي تحت مسور. ، موضع يسمى عين محرم :عبر محرم -(7)

 (.48ص، 1986)الحمادي، قوم من سالطين مغرب اليمن من همدان  :بنى العرجى -(8)
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حتى أن الك ير منهم  (.(Farhad Daftary, (1992), P.134، 92د.ت، السيييييبع الخامس، ص

صرق أقرب المقربين من عبيد هللا بقوله: "...فسرعا مع المهدي ال عشك  فقدعلى يقين من ذلك، كاعوا 

فقد كان في الحقيقة يريد التوجه (، 111، 110، ص4، مج1936"، )اليماني،أن إلى اليمن سمممممميرعا

(، 10( في تكوين جيش قوي قوامه قبيلة كتامه)9إلى بالد المغرب التي عجد فيها عبيد هللا الشمممممميعي)

  (.76، ص3مج، 1976.)إسماعيل، است اي به االستيالء على كافة بالد المغربوال ي 

ا  مغرب رجحت كفة ال سمممممو اتبب كان له ما يسمممممو ه من م لم يكن قرار عبيد هللا المهدي ه ا جنافا

علي على اليمن، فعن طريق عيوعه وجواسيسه است اي الحصول على أدق المعلومات في البلدين، و

 ضمممممموء ذلك جاء قراره بالتوجه إلى بالد المغرب، ومن الممينات التي رجحت كفة المغرب على

 اليمن: 

ا للدولة اإلسماعيلية في حال قيامها، بالد المغرب عن السل ة المركنية ب ع د  العباسية، فهي أك ر أماعا

إضممافة (، 90)حسيين، د.ت، صوألن أهلها يبغضممون الوالا العرب ال ين أثقلوا كاهلهم بالضممرائ ، 

عة الموقع نا عدد، وم بأس وك را ال مة من قوا ال تا لة ك به قبي ما تتمين  )حسيييييين، إبراهيم حسيييييين، ،ل

بال (114، ص4(، مج1984) عد ، في ج يد هللا المهدي ب بار إلى عب لت األل قد وصمممممم األوراس، ف

وصمموله إلى مصممر، بأن عبيد هللا الشمميعي قد اسممت اي تحقيق الك ير من االعتصممارات على الدويالت 

كن الخالفة العباسمممية، (، بعكس بالد اليمن القريبة من مر11المختلفة المعارضمممة له في بالد المغرب)

ية أهب بفيها، كما أن أهلها يم لون االتجاه السممممممني، ال ي يعتنقه  ال الك ير من الوالا يتواجد والتي

عد أن (، 49(.ص1997)الحريري، )اليمن،  يد هللا المهدي التوجه إلى بالد المغرب ب ل لك قرر عب

، ولعله لم يفصد (159، 158ص، 1953)غالب،وصلته رسالة عبيد هللا الشيعي وعلم بمضموعها،.

ن وصمممب كتاب من الخالفة العباسمممية فيه صمممفاته ي ل  من والي مصمممر عن طريق توجهه إال بعد أ

، حيث كان قبب (95ص، 1988)سييييد،  القبض عليه، فأفصمممد عن عيته الخروج إلى بالد المغرب،،

 (.246، ص1ـج، 1979.)سيد، ذلك يوهم أصحابه بأعه يريد التوجه إلى بالد اليمن

  اليمن والتوجه إلى بالد المغرب:العوامل التي دفعت عبيد هللا المهدي إلى ترك  -

فر عنممدمما قرر عبيممد هللا المهممدي وهو في مصممممممر التوجمه إلى بالد المغرب وترك اليمن، أعماد جع

لحاق به إلى الحاج  إلى سممملمية السمممتخراج قمقمين مليةين بال ه  ال يعلم مكاعهما إال هو، وأمره بال

 صممممممريد ألتباعه "فلم يظهر سمممممميره إلىطرابلس، وهنا فقض تحدد طريق عبيد هللا المهدي بشممممممكب 

  (114، ص4مج ، 1936"، )اليماني،  المغرب إال تلك الليلة.

ا ع سمممم  إلى أما عن العوامب التي أثرت في قرار عبيد هللا المهدي ترك اليمن والتوجه إلى المغرب م

صمر ملى ابن عياش داعي المهدي في مصمر ال ي عنل المهدي في داره، فقد قال لعامب العباسميين ع

يه شيء إال ما عندما سأله عن حقيقة الرجب المختفي عنده: "أما الرجب الناال علي  فوهللا ال وصب إل

عه توجه يصممب إلي، ألعه... تاجر من وجوه التجار... وال ي أتى الرسممول في طلبه قد أع يت لبره أ

 رأث مما، (113ص ،4، مج1936 "، )اليماني، إلى اليمن قبب ورود ه ا الرسممممممول بمدا طويلة"، 

 في عيوعهم أرسمملوا ال ين العباسمميين، قبضممة في يقع ال حتى اليمن طريق من فخشممي المهدي قرار على

  (.95 ،94ص ،1994  المنعم، .)عبدفيها يكون أن ي حتمب التي ال رق كب
                                                 

علم" وهو يمنى " أو "المالصممموفيأو " الصمممنعاعيأو  الشممميعيعبد هللا  بأبيهو: حسمممن بن أحمد بن اكريا عرف بتاريخ اليمن فيما بعد  -(9)

ة الفاطمية الدول مؤسسييمنى من  شيعيداي (، 214، ص1، جتد.)تامر،  األصب كان يعيش في بغداد ويتولى وايفة أعمال الحسبة. اعظر:

ه حيث كان وصمممممممول (،20، ص1996)المنجد في اإلعالم،في المغرب قد مه عبيد هللا المهدى ثم عقم عليه وأمر بقتله مع أليه أبى العباس. 

  (.86ص، 1968 )ماجد،م. 893هـ   280للمغرب، 
ا  أك رها: من قبائب المغرب ومن قبيلة كتامة -(10) أفريقيا وهى  الجنوب منفي  فكاعت تسمممكن جبال أوراس الوعرا، عدداا وأصمممعبها حراسممما

  (.85، 84ص، 1968، )ماجدالبالد الممتدا من طرابلس الغرب إلى طنجة. 

 (.49ص، 1997، )الحريري : األ البة والرستمين والخوارج الصفرية وبعد ذلك على األدارسة. اعظر:مثل -(11)
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 واإلسماعيلية: المهدي هللا عبيد على الفضل ابن تحريض في فيروز الداعي دور -

 المسمممممممى أبوابمممه (12وبممماب) دعممماتمممه داعي عنمممه اعفصممممممممب مصممممممر من المهمممدي هللا عبيمممد بخروج

ا  توجه ثم(، 78، 77ص، 1960، األعظمي، 99، 98ص، 1996)القاضي،فيروا،.  بالد إلى مغاضبا

 اليمن من المهدي هللا عبيد حولت التي المباشممممرا األسممممباب من ذلك يعتبر (13البعض) جعب مما اليمن،

 عند اليمن في الفضممممممب بن لعلي إفسمممممماد من به قام وما أبوابه باب من حصممممممب بما علم أن بعد للمغرب

 لروج قبب حوش  ابن اميله وعلى المهدي هللا عبيد على ثار الفضب ابن أن ذلك ومعنى إليه، وصوله

ا، م903هـممممممم 291 سممنة في أي للمغرب، مصممر من هللا عبيد  لم الفضممب ابن ألن دقيق،  ير وذلك تقريبا

 لروج بعد أي م911هـممممممم 299 سممنة إال اإلسممماعيلية وعلى واميله المهدي هللا عبيد إمامه على يخرج

 يؤكده ما وهو(، 2، هامش114، صد.ت)حسن،  أك ر، أو سنوات ب ماعي مصر من المهدي هللا عبيد

 كب على قضى أن بعد إال حوش  ابن واميله المهدي هللا عبيد طاعة يخلع لم الفضب ابن نأ من البعض

 (14اليمن.) شرق جنوب في له المناوئين

 إلى بوابهأ وباب اإلمام حجة باعتباره معلومات من فيروا قد مه ال ي ما عفسه ي رق ال ي التسانل لكن

 عند اا مباشممر إليه وصممب وهب اإلسممماعيليةت وعلى يالمهد هللا عبيد على الخروج إلى دفعته الفضممب ابن

 قبب اإلسممممممماعيلية على والخروج الت مر عوامب الفضمممممممب ابن على أاهر وهب اليمنت إلى وصمممممموله

  وصولهت

، 4مج ،1936)اليمياني،  اليمن، إلى ومضممممممى مصممممممر في إمماممه لمالف فيروا بمأن البعض يم هم 

 مما شمممميء له يظهر ولم البداية في شمممم حو ابن عند عنل لكنه ،(77ص، 1960، األعظمي، 114ص

ا  حوشمم  ابن يعرف لم ول لك إمامه، وبين بينه حصممب  هللا عبيد من كتاب إليه وصممب ولما ذلك، من شمميةا

 ينل ولم" الفضب، ابن إلى وتوجه تركه قد كان بقتله، ويأمره منه ويح ره فيروا أمر له يشرق المهدي

  (.115، ص4، مج1936)اليماني، إليهما..". لرج فضب..ال ابن علي فتن أعه علم... فلما عنه، يبحث

 التالمراس طريق عن تم بب ي تصور، كما بسرعة يتم لم الفضب ابن إلى فيروا الداعي لروج أن  ير

 من نالمقربي من فيروا فيهم ي ق أشخاص طريق عن تم قد ذلك أن شك وال المسبق، والتنسيق السرية،

 لعلمه إليه، حوشمممممم  ابن عظر يلفت ما بعمب فيروا يقوم أن دون تم قد ذلك كب أن كما حوشمممممم ، ابن

 ممكن. وقت أقرب في عليه لروجه تفاصيب يشرق من سيرسب المهدي هللا عبيد بأن المسبق

ا  تقدم ال المصادر أن ر م  قناعهإ است اي وكيف الفضب، البن أسرار من فيروا الداعي كشفه عما شيةا

ا، إلسممممماعيليةوا المهدي هللا عبيد على بالخروج  عما ولاأل المسممممةول هو فيروا اعتبر البعض لكن معا

 ماعيليةاإلسممممم والدعوا بب المهدي هللا عبيد واإلمام الفضمممممب ابن بين العالقة على عميق تأثير من حدث

ها  فقدان من وجده ما إمامه على للخروج فيروا دفع ما ولعب (،173ص ،1975 )صيييييييال ، ،عفسمممممم

 ول لك (،233ص)حسيين إبراهيم وآخرون، د.ت،  والعراق، والشممام رمصمم في ل سممماعيلية لنعامته

ا  يجد لم فلما(، 42، ص1993)الشييييجاع،  إليه، اسممممتمالته حاول حوشمممم  ابن على عنل لما  بنا مع عفعا

 لديه، قبوالا  وجد وقد المهدي، هللا عبيد على بالخروج إ رائه على وعمب الفضب ابن إلى توجه حوش 

ا، (96ص، 1988، )سيييييييد، ل لك النفسممممممي االسممممممتعداد لديه كان حيث  هللا عبيد تقديم من يجده كان لِّمك

 حدكأ وعامله حوشمممم  ابن عليه تعالى حتى واألوامر، بالرسممممائب وإي اره حوشمممم ، ابن لنميله المهدي

  (.123ص ،1996 تامر، ،125ص ،1ـج ،د.ت .)العقيلي،ألعماله النقد توجيه في وأل  أتباعه،

 ادرالمصمم أن بب واعقسممام، تفكك من اليمن إلسممماعيلية حدث ما كب فيروا الداعي حميبت البعض حاول

 (، 115، ص4، مج1936)اليماني،  بالنفاق، اتهمه فالبعض به، التهم من العديد ألصقت اإلسماعيلية

                                                 
 (.24ص، 1984، )جعفرأي باب سر اإلمام ومستودي أعماله.، اسم ي لق على حجة اإلمام )أي عائبه( الباب: -(12)

وأقام بمصمممر ، لفكره دلول اليمن على ه ه الحا، ما كان من ذلك باإلمام : "واتصمممبسييييرع جعفر الحاجبمن ذلك ما قاله اليماعي في  -(13)

 (.114ص، 4مج، 1936، )اليمانيمستتراا في اي التجار".

 ب طاعة عوابن اياد و يره ، وجعفر الكرعدي، ي كر الحمادي اليماعي بأن ابن الفضمممب بعد أن قضمممى على لصمممومه م ب: المنالي -( 14)

  (.62ص ،1986، )الحمادي . اعظر:-ابن حوش –والمنصور  -عبيد هللا المهدي –عبيد بن ميمون 
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)القاضيييييي، اإلسمممممالم،. دين  على والخروج المحرمات بإباحة الفضمممممب ابن مع اتهمه اآللر والبعض 

)حسيين إبراهيم وآخرون، قرمض. حمدان مدرسممة تالم ا من فاعتبروه آلرون وبالغ(، 40ص، 1996

 .(233صد.ت، 

 ما كب يتحمب فهب فيروا، للداعي تهم من اإلسممماعيلية المصممادر في سممبق فيما المبالغة من الر م على

  بمفردهت اليمن إلسماعيلية اعقسام من حدث

 بعد بالغرور أصممممي  فقد التسممممانل، ه ا على اإلجابة في تسمممماعد الفضممممب ابن شممممخصممممية معرفة لعب

 اليمن مبكا على للسي را يسعى كان فقد اليمن، في عفوذه مناطق في حققها التي المتالحقة االعتصارات

 حظلع ربما(، 39، ص1993)الشييجاع، لغيره، وال المهدي هللا لعبيد ال الخضمموي دون الخاص لحسممابه

، )الخزرجي، مخطوط، صنعاء في م911هـممممممم 299 سنة حوش  بابن جمعه ال ي اللقاء لالل من ذلك

 لمدا القتال عن التوقف عليه حوش  ابن عرب حيث(، 139، ص1ـيييييج، 1983، الجندي، 50ورقة 

 أن الإ ،(197ص ،1954)ابن الديبع،  اليمن، من واسعة مناطق من عليه االستيالء تم ما ليصلحا عام

 صاحبه. على الحرب أعلن ثم ذلك رفض الفضب ناب

 على للخروج والنية العدا أعد قد كان حيث عليها، يتكأ التي الحجة فيروا الداعي في الفضمممممب ابن وجد

 إلقامة المغرب بالد إلى المهدي هللا عبيد لروج في وجد ل لك حوشممممممم ، ابن وعلى المهدي هللا عبيد

 على الخروج وك ا الجميع، عن االسممممتقالل ليعلن السمممماعحة صممممةوالفر الكافي السممممب  الفاطمية الدولة

 أبي تجربة من جعب الفضب ابن أن البعض وي كر(، 50ص ،1997)الحريري،  اإلسماعيلي، الم ه 

  (.135ص ،1982)الفقي، له قدوا البحرين في (15الجنابي) سعيد

، 4، مج1936)اليماني،  فيروا، الداعي بقتب يأمره حوشممممممم  ابن إلى المهدي هللا عبيد ل اب كان

 بشممكب اليمن إسممماعيلية وبين الفضممب، وابن حوشمم  ابن بين الحرب شممرارا بإشممعال كفيب، (115ص

 عم فيروا الداعي تحالف وقد نف هاسي وكيف إمامه، وصية تنفي  على صمم حوش  ابن أن حيث عام،

 العوداب يسممتع فه الفضممب البن فأرسممب المراو ة إلى لجأ ول لك وعتاداا، قوا منه أقوى وهو الفضممب ابن

 أما له، عاءالد ببركة إال ليراا  ترى لم من طاعة تخلع "كيف له: قاله ومما المهدي هللا عبيد طاعة إلى

ا  علينمما ألمم  وممما العهود، من وبينممه بينممك ممما تمم كر  ،االفتراق" وعممدم قواالتفمما الوصمممممميممة من جميعمما

 حوار أي رفض الفضممممب ابن أن إال(، 202ص ، 1954، ابن الديبع، 52، ورقةمخطوط)الخزرجي، 

، 1ـييييييييييج ،)تامر، د.ت افترسممممها"، بها افر من شمممماا "الدعيا معتبراا  االسممممماعيلية الدعوا في اميله مع

ا (، 276ص  عليه. الحرب ومعلنا

 في بنميله لقائه من  عدته لألمر أعد حيث نوات،لسممم امتدت التي للحرب حوشممم  ابن اسمممتعدادات ر م

 بصمممنعاء"، اجتمعنا حين وجهه في الشمممر عرفت لقد يقول:"... حيث م911هـممممممممم 299 سمممنة صمممنعاء

د لم ذلك أن إال(، 204ص،1954، ابن الديبع، 241، ص1ـيييج، 1983)الجندي،  ا  ي ج   القوا لفارق عفعا

 ،(202، ص1ـيييييييج، 1968، )ابن القاسم، مقاتب آالف عشرا الفضب ابن قوا كاعت فقد ال رفين، بين

ما تب لفأ حوشممممممم  ابن قوات تتجاوا لم بين تالي(، 67ص ،1986،، )الحماديمقا تائج كاعت وبال  ع

ا  محسمومة المعركة ، 1ـيييييييج،1983)الجندي،  شمبام، في ال رفان التقى حيث الفضمب، ابن لصمالد سملفا

 وحاصره الفضب ابن فلحقه مسور، من القري  (16الجميمة) جبب إلى وفر   حوش  ابن فهنم (،241ص

 دلوله على كدليب عنده رهينة أوالده من ولداا  له قدم أن بعد إال عنه الحصار يرفع ولم أشهر، ثماعية فيه

 .(205ص ،1954)ابن الديبع، )طاعته. في

 اعيليةاإلسم المصادر بعض حاولت فقد حوش ، ابن بها مني التي الساحقة الهنيمة ه ه من الر م على

 فيروا بالداعي الظفر اسمت اي حوشم  ابن بأن البعض ذكره ما ذلك ومن االعتصمارات، من عوي إيجاد

                                                 
بحرين. وقتب واستولى على هجر واالحساء والق يف وسائر بالد ال، م899هـمممم 286اهر سنة ، أبو سعيد، الحسن بن بهرام الجنابي هو - 15

 (.106هامش، 48ص، 5ـج، ، د.تابن حزمم )913هـ 301سنة 
 (.2شهام 241ص، 1ـج، 1983، )الجنديهضبة  رب مسور من بلد العة.، ثم ياء م ناه من تحت، بالجيم ثم ميم مكسورا الجميمة:-16
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 من المتاحة المصممممممادر من أي في البحث يكجد ولم(، 96، السييييييبع الخامس، صد.ت)إدريس،  وقتله،

ا، األحداث من يختفي ال ي ،فيروا الداعي نهايةل بعيد من أو قري  من  أشار  من صف في أعه مع تماما

 يتم حتى فيروا الداعي عهاية عن الوحيد المصممممدر هي الرواية ه ه تظب وبالتالي الحرب، في اعتصممممر

 ينفيها. أو يؤكدها ما المصادر في الع ور

 ادر،مصممم من أتيد ما في إشمممارا أي البحث يجد لم تالرجلين بين الحرب كاعت متى الهام التسمممانل لكن 

 بنا ووفات ، م911هـممممممم 299 سنة المهدي هللا لعبيد ال اعة على الفضب ابن لروج كان فإذا ذلك ومع

 تيسن بين كاعت اليمن في االسماعيلية دعاا بين الحرب ه ه فإن وبالتالي م914هـمممممم 302 سنة حوش 

  .(1، هامش234، ص)حسن إبراهيم وآخرون، د.ت م.914-911هـ 299-302

 مفرده،ب مصيره يالقي فتركه حوش ، ابن اليمن في لداعيه مساعدا أي تقديم في المهدي هللا عبيد عجن

 مسمممماعدا أي تقديم من هللا عبيد منعت التي األسممممباب أحد كاعت والمغرب اليمن بين المسممممافة ب عد ولعب

 دبال في دولته دعائم بترسمممممميخ منشممممممغالا  كان الوقت ه ا في المهدي هللا عبيد أن كما حوشممممممم ، البن

 البن النصممممممر فتم المهممدي هللا عبيممد يشممممممتهي ممما  ير على الحرب اعتهممت فقممد يكن ومهممما المغرب،

 . (124ص، 1996، تامر، 235)حسن إبراهيم وآخرون، د.ت، صالفضب.

 لها يحس  ديالمه هللا عبيد يكن لم اليمن بالد في النتائج من الك ير تحقيق است اي الفضب ابن باعتصار

ا،حساب  له ضبالف نبا يترك لم "التي مسور سوى حوش  بنا عفوذ تحت يعد فلم بال، على له تخ ر ولم ا

ل (،126ص ،1ـيييييييج ،د.ت العقيلي، سواها"،  ني،الس الم ه  إلى اإلسماعيلية معتنقي من ك ير وتحو 

ا  الفريقان وأصبد اإلسماعيلي الصف فتمنق (،235، ص)حسن إبراهيم وآخرون، د.ت  لهجمات هدفا

  (.139ص، 1982)الفقي، لهما. المنافسين

 من بأحد ي ق يعد ولم حوشمممم ، ابن يحكمها كان التي المناطق في طويالا  البقاء الفضممممب ابن يسممممت ع لم

ا  كان التي العقائدية القوا فقد أعه فأحس حكمها، له ليترك حوشممم  ابن أتباي  اآلن ولكنه إليها، ينتمي يوما

 عقد فقد بالفعب تم ما وهو هناك، السممممممنية القوى أحد مع التحالف من يمنعه ال ي فما عليها، لرج قد

ا   ابن باسممممم ولكن صممممنعاء أمر إليه وأوكب اليعفرية، الدولة اعماء أحد (،17يعفر) بن أسممممعد مع صمممملحا

(، 202، ص1ـييييج ،1968)ابن القاسم،  س،،العبا لبني الخ بة وق ع له، والخ بة عنه وعيابة الفضب

 بن أسممعد كان فقد ،بينهما االتفاق تم فقد اآللر، مع منهما كب إلالص بعدم يعلمان كاعا ال رفين أن ومع

 ،1954)ابن الديبع،  عليه، وهجومه  دره من يخشممممممى كان حيث الفضممممممب، ابن قوا يتحاشممممممى يعفر

ا  (،18خرا)الم ي عاصمته إلى توجه الفضب ابن أن إال ،(205ص  فيها. االستقرار معلنا

 ألتباعه يةالقاسممم الهنائم ه ه بعد اليمن أمر المهدي هللا عبيد ترك هب إجابة: عن يبحث ال ي والتسمممانل

  هناكت

ني ما ر م ا  كان من يد على اليمن بالد في هنائم من المهدي هللا عبيد أتباي به م   فإن أتباعهم، أحد يوما

ا، ل تهم من اليمن دوايسممممتبع لم اإلسممممماعيلية أئمة  تشممممغب ألرى كجبهة أو كبديب، عليها أبقوا بب تماما

ا أو المغرب، بالد في تحركاتهم عن لصمممممومهم  الخالفة على القبضمممممة إحكام من له يخ  ون كاعوا لِّمك

 بعض أشممممممارت وقد(، 157، ص1993)الشييييييجاع،  واحد، آن في ومشممممممرقها مغربها من العباسممممممية

 أورد فقد االسماعيلية، وأئمة دعاا كبار أذهان في تجول كاعت فكاراأل  ه ه لم ب اإلسماعيلية المصادر

ا  به بعث إعما اإلمام "أن إليه وصممموله عند حوشممم  البن فيروا الداعي قول البعض  أن إلى عليه مشمممرفا

                                                 
الفرصة  ي إتاحةفالهادي النيدي وابن حوش  وابن الفضب دور  كان لموت، الحوالي احد اعماء الدولة اليعفرية يعفر أسعد بن أبيهو  - 17

 (G.Rex Smith, P.131)له بالتوسع في صنعاء وفي مناطق بعيدا عن صنعاء في الشمال. اعظر: 
، 265ص، 1988 ،.)األكوعوليسمممممممت في جبب صمممممممبر, ةوهي مركن عاحي، بلدا عامرا في العدين من أعمال محافظة إب :الُمذَْيِخَرع - 18

 (.1هامش



 

 169 محمد قايد الوجيه... .الخليفة األول عبيد هللا المهدي الفاطمي وعالقته بإسماعيلية اليمن

 

 

 

، 1936)اليماني،  اليمن"، أهب بعسممماكر ليسمممتقبله إليه ويكت  مصمممر، إلى بالعسممماكر المغرب من يقدم

ةة فكرا وه ه (115، ص4مج ها البد جري يد بخاطر جالت أع لداعي فرددها المهدي، هللا عب  فيروا ا

 (.115)حسن إبراهيم وآخرون، د.ت، صأبوابه. وباب دعاته داعي

 المبحث الثالث: الخليفة الفاطمي األول عبيد هللا المهدي وعالقته بإسماعيلية اليمن.

 المهدي هللا عبيد إمامه طاعة عن لروجه بعد الفضب ابن حكم مناطق في للتفاصيب البحث يتعرب لن

 المغرب، بالد في (19) المهدي هللا عبيد األول يالفاطم الخليفة يتبع يعد لم باعتباره اإلسمممماعيلية، وعن

 اليمن، إقليم في التهوتدل وسياسته المهدي هللا عبيد شخصية على مرتكن والبحث ألوامره، ينصاي وال

 عبيد الخليفة من والنواهي األوامر يتلقى من باعتبارهم وأتباعه حوش  ابن على البحث سيركن ول لك

 في (،20وأتباعه) الفضب البن متشابهة النهايات كاعت وإن سياسته، بهم ستعصف من وهم المهدي، هللا

 مسور. في حوش  ابن وأتباي , الم يخرا

 الحصممار فك   الفضممب ابن أن ر م وفاته، حتى األعظار عن بعيداا  مسممور في محصمموراا  حوشمم  ابن اب

 وقت في لرجلين اإلسمممممماعيلية بالدعوا الوصممممماية حوشممممم  ابن ارتكبه ال ي الخ أ فإن ذلك ومع عنه،

 بن هللا عبد يدعى أصممحابه من رجال واآللر الحسممن ابنه أحدهما كان ألحدهما، األمر يحسممم فلم واحد،

 ولكن أبنائه، في الدعوا تكون أن أراد حوشمممم  ابن أن الوصممممية ه ه من ويبدو (،21ي)الشمممماور عباس

 ابن أن من البعض إشممممممارا من ذلك يظهر الشمممممماوري، هللا لعبد تكون أن أراد المهدي هللا عبيد الخليفة

 من ليختار -المهدي هللا عبيد– اإلسممماعيلي إلمامه بعده للدعوا المسممتخلفين الرجلين أمر ترك حوشمم 

ا  البمماب ترك "وبمم لممك منهممما يشمممممممماء ا  يراه من التيممار في المهممدي أمممام مفتوحمما "، )غييالييب، منمماسممممممبمما

 الشاوري هللا عبد أن سبق ما يعضد ومما (،236، ص، حسن إبراهيم وآخرون، د.ت290ص،1979

 معرفة فعرفه إليه، بهدية أرسممممله حيث المهدي، هللا عبيد يفةالخل إلى الخاص حوشمممم  ابن رسممممول كان

  (.245، ص1ـج،1983الجندي،  تامة.

ا  يدرك حوشمم  ابن كان  وأن لشمماوري،ا هللا عبيد إال بعده من يختار لن المهدي هللا عبيد الخليفة أن تماما

 ولم (،236، ص)حسييييين إبراهيم وآخرون، د.ت عليه، وصممممميته في فن  إليه، يميب الفاطمي الخليفة

ا ق كان ما يراعي لم آلر بمعنى أو وصممية،لصمم من اليمن في اإلسممماعيلية الدعوا تحتاجه ما يراعي  ائما

 أوصمممممى وإن لعقبه بعده من بالحكم يعهد فلم والحكم، للدعوا وراثة من مكان كب في اإلسمممممماعيلية لدى

ا لصممم معه ترك فقد ألحدهما  صممهإلال على يدل إعما وه ا اإلسممماعيلي، الم ه  في متضمملع ،اا شممديد ا

 ظاه...فاحف األمر به ا أوصمممممميتكما "قد وصمممممميته: في جاء ومما والفاطميين، المهدي هللا عبيد للخليفة

 عون منكمممما واحمممد كمممب ويكون أحمممدكمممما، بواليمممة أمره يرد حتى المهمممدي ب ممماعمممة فمممأوصمممممميكمممما

 (. 241ص، 1953، غالب، 75ص ،1986)الحمادي، لصاحبه".

 بأن برهيخ ربالمغ في المهدي هللا عبيد الخليفة إلى رسممالة الشمماوري هللا عبد ارسممب حوشمم  ابن بوفاا

 منه وطل  امقي لير بإدارتها يقوم بأعه فيها وألبره منه، يرد ما على متوقف اليمن في اإلسممماعيلية أمر

 (. 339ص، 1953، غالب، 76ص، 1986)الحمادي، حوش . ابن أوالد ويعنل اليمن أمر يوليه أن

                                                 
رها، وتلق  م، وعنل قصممراا من قصممو910هـمممممممم يناير 297دلب عبيد هللا المهدى مدينة رقادا في العشممر األليرا من ربيع اآللر سممنة  - 19

، .تد)القلقشندى، النواحي واستقام أمره.، حيث بويع بالبيعة العامة وبعث العمال على (149، ص1ـييج، د.ت)تامر، بالمهدى أمير المؤمنين.

 (.123، ص5ـج
ته وال لم ينـممممني عد، م وتوجه بهم عحو الم يخرا فحاصرها لمدا عام كامب915هـمممم 303رج  سنة في  لرج اسعد بجيوشه من صنعاء - 20

ب في تلك تباي علي بن الفضثم كاعت عهاية كب أ، (209ص، 1ـييج، 1968، )ابن القاسمم 916هـمم 304سالحه ثم دللها عنوا في رج  سنة 

 المناطق.
ة كان من أقرب المقربين البن حوشمممممم  حيث سمممممميرسممممممله إلى مصممممممر للدعوا لألئم، رجب من قبيلة بني شمممممماور عبد هللا الشيييييياوري: - 21

  (.38ص، السبع الخامس، د.ت، )إدريسوبعد مدا رجع إلى اليمن فاستخلفه ابن حوش  بعده في الدعوا. ، اإلسماعيليين



 

 2018 (28) 9، والتكنولوجيامجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم  -أماراباك 170

 

 

 رايات سبع إليه فأرسب لبه،م ا لكب استجاب المهدي هللا عبيد الخليفة إلى الشاوري رسالة وصول فور

 أن يسممتبعد فال ك يرا دالالت ذلك وفي (،76(.ص1986)الحمادي، ) ب اعته، حوشمم  ابن أوالد وأمر

ا  اتفق قد المهدي هللا عبيد الخليفة يكون  ما كب على حوشممممم  ابن وفاا قبب الشممممماوري هللا عبد مع مسمممممبقا

 يسممتجي  فكيف وإال إليه، الخاص حوشمم  ناب رسممول وكان المعرفة حق يعرفه فهو اليمن، بأمر يتعلق

 أيما ول سماعيلية ولدعوته له ألل  ال ي حوش  ابن أبناء ويعنل ويوليه السرعة، به ه الرسالة لتلك

 منه  ي ل المغرب بالد في المهدي هللا عبيد الخليفة إلى وصممب لما حوشمم  ابن الحسممن أن ثم إلالصت

 أقر   قد أعه متعلالا  ل لبه يسممممتج  لم أبيه، بعد يقل ده وأن ،يمنال إسممممماعيلية حكم عن وإلوته يعنله ال أن

، 50ص، 1955الهمداني،  ،76ص، 1986)الحمادي،إليه. وصممممموله قبيب اليمن على الشممممماوري ابن

 (. 33ص، 1980عبد العال،

 الدعوا رئاسممة أتباعه من يشمماء من يقل د أصممبد المهدي هللا عبيد الخليفة أن سممبق مما اسممتنباطه يمكن ما

 أن واليمن المغرب في دعاته كبار يشممممممعر أن أراد أعه كما المختلفة، األقاليم في اإلسممممممماعيلي والحكم

 في دعاته بين الشمممقاق ب ور ىألق قد األمر به ا أعه عسمممي ولكنه سمممواه، دون وحده له وأليراا  أوالا  الرأي

 (،238 ،237، ص)حسن إبراهيم وآخرون،د.ت قبب، من وآلبائه له كامب والء على الوا ال ين اليمن

 من عنه سينتج ما  بسب اليمن في اإلسماعيلي الوجود على سيقضي ه ا بتصرفه أعه يدرك يكن لم كما

 اعتبار إلى ي ه  البعض جعب ما هوو اليمن، بالد من يسممممممير جنء في الحكم على دعاته بين شممممممقاق

 Farhad) جديد. من االستتار إلى بهم أدت كبيرا لنكسة تعرضوا قد حوش  ابن بعد اليمن إسماعيلية

Daftary.(1992), P.208.)  

 مسور إلى "...فرجع اليمن إلى المغرب من عودته بعد أبيه بعد بالحكم حوش  بن الحسن آمال تالشت

 بن هللا عبد إلى عنهم األمر بصممممممرف وعشمممممميرته ألوته وألبر الوالية"، من يرجوا كان مما يةس وقد

ن   الشاوري، (،67ص، 1986)الحمادي،  عباس،  منهم. ك ير عفوس في ذلك فكحك

 إمامه أمر عارب قد يكون الشمممماوري ابن من والحكم بالدعوا أحق بأعه حوشمممم  بن الحسممممن بمجاهرا

 مهما يخ ةه أن الناس من ألحد ليس اإلسممممماعيلية المعتقدات وفق ال ي المهدي، هللا عبيد اإلسممممماعيلي

 عن معصوم وأعه فيه، شر ال لير يفعله ما وكب منه ييأت ما كب أن يعتقدون أعهم بب أفعال، من منه يأت

 ،(46، ص1ـيييج، 1951، )القاضي،البشر مقام فوق همقام ألن ب اعته، إال األعمال تقبب ال بب الخ أ،

ل ِّم لم فلماذا اإلسماعيلية عند ك لك األمر كان وإذا  يريدت من التيار في اإلمام بحق حوش  بن الحسن ي سك

 من باعتباره منه يضمممميع يراه ما اسممممترجاي ليحاول للمغرب اليمن من السممممفر عناء عفسممممه كلف ولماذا

ا  عظره وجهة ا  حقا ا  يكن لم أعه أم أبيهت بعد مكتسبا   أبيهت كان كما وإلمامها ل سماعيلية مخلصا

 في لاب قد وااهرها األمور ببواطن وعلم وعصمة فراسة من أئمتها في اإلسماعيلية تقوله ما أن يبدو

 البن وتعيينه اليمن، في والحكم الدعوا عن حوشممممممم  ابن أبناء عنل في المهدي هللا عبيد الخليفة قرار

شاوري سام ضعف إلى أدى فقد عنهم، الا بد ال  حوش  ابن الحسن أصبد حيث ،هناك اإلسماعيلية واعق

 لم كما(، 76ص، د.ت ، سيرور،51ص، 1955)الهمداني، والعداوا"، للشماوري... الشمر "... يضممر

 أوج  من أن يرون ال ين أولةك من "... يعد فلم اإلمام تقدس التي اإلسممممممماعيلية بالمعتقدات يأبه يعد

  (.126ص ،1ـج،د.ت )العقيلي،إمامهم". طاعة بالفرو

 أبيه، بعد الحكم في حقه سلبه أعه اعتقد ممن التخل  وقرر عفسه، في الشر حوش  ابن الحسن أضمر

  يره به عني ملك في يتنعم تركته ما "وهللا بقوله: جعفر ألليه سممممممره بمكنون باق عندما ذلك يتضممممممد

 ،(3، حاشييييييية214، 213ص، 1954ابن الديبع،  ،67ص، 1986)الحمادي،  منه"، به أحق وعحن

 لتنفي ه. يخ ض واب سره وكتم له، يصغ لم أعه إال ذلك، عن ثنيه أليه محاوالت ور م
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 جنء بحكم لينفرد الشمممماوريت ابن من تخل  ومتى مخ  هت بتنفي  حوشمممم  ابن الحسممممن قام متى لكن

 وإن مصممادر، من أ تيد فيما واضممحة بدالئ البحث يجد ال ويخ ض، ي مد كان كما اليمن بالد من يسممير

 هللا بدلع وبالده ملك...مسور استقر م944هـممممم 333" سنة: في بأعه بالقول ذلك حدد قد منها البعض كان

، )ابن القاسييييم فقتله"، أحد عنده يجد فلم منصممممور بن حسممممن األيام بعض في عليه فدلب الشمممماوري...

 الحسن فإن القول به ا البحث أل  ما وإذا ،(18ص، 1984، الكبسي،220 ،219، ص1ـييييييج، 1968

 نأ السممب  كان فهب الشمماوري، ابن من بالتخل  القاضممي مخ  ه تنفي  في ك يراا  تألر قد حوشمم  ابن

 معنىب بنجاقت جاورها وما مسور من قة في اليمن إسماعيلية من بقي من إدارا است اي الشاوري ابن

 تنفي  عن يعجن حوشمممم  ابن الحسممممن جعب مما فأحبوه إليه اليمن إسممممماعيلية كسمممم  اسممممت اي هب آلر

  منهت بالتخل  مخ  ه

 أن ي كر فالبعض تسممممانالت، هك ا م ب على تجي  التي اليمنية المصممممادر في اإلشممممارات بعض هناك

 بمفرده، رآه حينما الغفالت، بعض اسممممممتغب حيث  دراا، الشمممممماوري ابن قتب حوشمممممم  ابن الحسممممممن

 في األعصممممممار من أحد معه يشممممممترك فلم(، 214ص، 1954ابن الديبع،  ،77ص، 1986)الحمادي، 

 أبيه وفات من امتدت التي النمنية الفترا ه ه طوال يـمممممممممسمممت ع لم أعه يوحي بما بمفرده، كان بب القتب،

ا  ال الثين يقارب لما م944هـممم 333 حتى م914هـممم 302  في اإلسماعيلية دعاا كبار من أحد كس  عاما

 ابن من تخلصمممه بأن ألرى إشمممارات على حصممملنا إذا لاصمممة أراد، ما معه ينف  أو ليخ ض إليه، اليمن

 ما "فقبد جعفر ألاه عليه دلب للشممماوري قتله فبعد (،22القائم) الفاطمي الخليفة عهد في كان الشممماوري

 المسمممممممى هللا عبيممد ولممد إلى جعفر ولرج قولممه، إلى يلتفممت فلم بيممدك، يممدك ق عممت وقممال: فعلممه،

 (23(.)77ص، 1986الحمادي، بالقائم".)

شاوري، من تخلصه بعد جاورها وما مسور حكم حوش  ابن الحسن بتولي  دعبي الخليفة على اعقل  ال

 رمواها، كب وعلى عليها القضممماء على حرص بب فحسممم ، ه ا ليس اإلسمممماعيلية، وعلى المهدي هللا

، الجندي ،77ص، 1986)الحمادي،  السممممنة"، أهب م ه  واعتنق اإلسممممماعيلي، الم ه  عن "فارتد

عك  عام اجتماي عكب ر (،246، ص1ـيييييييييج ،1983 مك )حسيييين  ذلك، على وأشممممهدهم العشممممائر، رجال له جك

بن حماد، ا) وأطاعوه، الناس أحبه وله ا(، 76ص، ، سيييييرور، د.ت239إبراهيم وآخرون، د.ت، ص

 أعها ر م عنها رضاهم وعدم ل سماعيلية الناس ح  عدم على داللة ذلك وفي(، 22ص، هـييييييي1401

 المناطق. ه ه في تحكم طويلة رالفت استمرت

 أن ور م اإلسماعيلية، ودعاا رموا من إليه وصب من كب من التخل  على حوش  ابن الحسن عمب

 الم اه  على األمور أصع  من ول لك رئيسهم، ابن كوعه بهم أعلم كان فقد سري م ه  اإلسماعيلية

، )حسيييييين إبراهيم وآخرون، د.ت أسممممممرارها، يعرفون ال ين اعمائها أحد عليها ينقل  أن السممممممرية

 يبق لم حتى "وشمممردهم اإلسمممماعيلية أعصمممار تتبع حيث حوشممم  ابن الحسمممن به قام ما وهو (،239ص

 فلم ذلك ومع(، 52ص،1955الهمداني،  ،247، ص1ـييييج، 1983)الجندي، يعرف". ال من إال حوله

ا، منهم التخل  يسمممت ع  ابن لحسمممنفا والكتمان، والتقية سمممريةال في بري سمممري، تنظيم أمام فهو جميعا

 لالياه، كب أو التنظيم، أفراد كب على يتعرف أن يمكنه فال السابق، التنظيم رئيس ابن كان وإن حوش 

، )سييييييرور، د.ت إلي ائه"، يتعرضمممممموا ال حتى أمرهم كتمان على "حرصمممممموا منهم يعرف ال من فبقي

                                                 
الخالفة الفاطمية  وتولى، ثم ارتحب مع أبيه إلى بالد المغرب، م في سلمية893هـممممممم 280ولد في محرم سنة ، القائم بن عبيد هللا المهدي - 22

، 1953، )غالبودفن بالمهدية. اعظر: م.945هـمممممممم 334شممول سممنة  13وكاعت وفاته في ، م.933هـمممممممم 322ربيع أول سممنة  15بعد أبيه في 

 (.174، 170، 162ص
ي الدفاي فواشممترك ، ي كر البعض بأن جعفر بن منصممور المين ألا الحسممن ابن حوشمم  توجه بعد قتب أليه للشمماوري إلى بالد المغرب - 23

صور شعراا عندما اعتصر بب أعه هنأ الخليفة المن، عن المهدية في عهد الخلفاء الفاطميين القائم والمنصور ضد ثورا أبي ينيد مخلد بن كيداد

 (.498ص، 1ق، 1مج، 1992،)مؤنسورا. اعظر: على تلك ال 
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 لارج اآللر البعض وفر   للتخفي، وسممممميلة اليمن في المنيعة والجبال الحصمممممون من متخ ين (،76ص

 . (100ص، 1988)سيد، ع مان. في استقروا حيث اليمن

 تدلله أن بب اليمن، إسمممممماعيلية تجاه وسمممممياسمممممته بتدلالته ك يراا  يالمهد هللا عبيد الخليفة لسمممممر ب لك

الجندي، ) جديد، من السممممممتر كهوف في الدلول على اليمن في اإلسممممممماعيلية دعاا أجبر ه ا الفكري

 لفترا اليمن من عدا مناطق في حكموا قد كاعوا أن بعد (،77ص، د.ت، سرور ،247، ص1ـييج،1983

 عيوعهم الت حيث منه، لينتقموا الدوائر حوش  بن بالحسن يتربصون الوا أعهم إال بالقصيرا، ليست

 (،24بقتله) قام المناسبة الفرصة وجد لما ثم له، كنائ  العمب من أحدهم تمكن أن إلى منه، بالقرب تعمب

، ـ1ج، 1983)الجندي،  أحد، منهم يبق لم حتى اإلسماعيلية من وجدوا من على بالهجوم الناس قام وقد

 اإلسممممممممماعيلي للممم همم  كراهيتهم على دليممب ذلممك وفي(، 215ص، 1954، ابن الييديبع، 247ص

 قاتليه. من له بال أر وقيامهم حوش  بن للحسن حبهم وفي ،(142ص، 1982)الفقي، وأعصاره،

 

 الخاتمـــة

ا من ق883هـ 268بوصول دعاا اإلسماعيلية إلى اليمن سنة ة بب أئمم وعنولهم في مناطق محددا سلفا

ن  وقت مبكر اإلسمممممماعيلية يتبين لنا حجم التدلب الفكري من قبب أئمة اإلسمممممماعيلية في إقليم اليمن م

 في تاريخ اإلسالم. 

ه مرتبة حجة ل مام اإل ي ِّ سممممممماعيلي بدأ التدلب من قبب عبيد هللا المهدي في شممممممةون اليمن من  تول

ن أعظار المغرب باعتبارهما بعديين عالمسممممتور في سمممملمية بالعراق، حيث كان يهتم بإقليمي اليمن و

ق عليه الخالفة العباسمممممية ووالتها، وكان يخ ض لقيام دولته المنشمممممودا في أحدهما، ول لك لما ضممممما

ا الخناق في سلمية وقد أصبد إمام ا مستوراا فكر في الخروج إلى أحد ا  بعد أن أرسب البلدين، إسماعيليا

 فيهما. سماعيليةاإل الحرث لنشر األفكار والمبادئ أدعاته وهي

هر بوصممممممول عبيد هللا المهدي إلى مصممممممر في رحلة هروبه من العراق باتجاه اليمن أو المغرب أا

 ي تركه لدعاته ألول مرا وجهته الحقيقية عحو المغرب، فاعشممممممق عليه باب أبوابه وحجته فيروا، ال

تمرده على  وتوجه لليمن، ولما عجن عن تحريض ابن حوشممم ، توجه عحو ابن الفضمممب وعمب على

 عبيد هللا المهدي وعلى اإلسماعيلية بشكب عام حيث وجد في شخصيته ما ساعده على ذلك.

ي اليمن، سمماهمت سممياسممة عبيد هللا المهدي في إشممعال الخالف وايادا الهوا بين دعاا اإلسممماعيلية ف

 بين مما سممممماعد في إعالن تمرد ابن الفضمممممب وتوجه بقواته إلى مقر ابن حوشممممم ، فاعدلعت الحرب

ب بنهاية الفكر اإلسمممماعيلي ف ي اليمن الرجلين وكسمممبها ابن الفضمممب حيث كان األقوى، لكن ذلك عج 

ي من قة ة، ول لك مات ابن حوشمم  محاصممراا مع فكره فميسممياسممة عبيد هللا المهدي الغير حكعتيجةا ل

بب قكاعت  مسمممور، وقتب ابن الفضمممب في الم يخرا، ثم تحولت تكب المناطق إلى الم ه  السمممني كما

 دلول اإلسماعيلية إليهما.

حاول عبيد هللا المهدي تدارك األمر بتدلله في من يرث إسممممماعيلية اليمن المحصممممورا في مسممممور، 

مك أبناء ابن حوشمم  من وراثة الدعوا وعين ابن الشمماوري بدالا عنهم، وهو ما لالف النمض العام  رك فحك

بتعيين أبنائهم، وقد عجب قراره ذلك بنقمة أبناء  ل سممممممماعيلية لارج اليمن حيث كان األئمة يقومون

ابن حوشممم  على ابن الشممماوري، فدلب عليه أحدهم وقتله، وعك ب بأتباي اإلسمممماعيلية ولم ينج منه إال 

من لم يعرف، وتحولت اإلسمممماعيلية في اليمن من الجهر إلى السمممتر لفترا طويلة جاوات القرن من 

                                                 
ا فيما بين يدي من مصادر وقد قام بقتله ف - 24 سمى ابن أبي العرجاء ولم أجد له تعريفا ي بلدا عين محرم عندما ت كر المصادر أن عائبه ه ا ي

  (.215م(.ص1954)، الديبع ابن، 56ورقة، )مخطوط(، )الخزرجيكان منفرداا به. اعظر حول ذلك: 
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ج اليمن قد أقاموا لالفتهم في المغرب ثم في مصممممممر بعد ذلك، النمان، فيما كان اإلسممممممماعيلية لار

 وبه ا يظهر أمامنا األثر الفكري الناتج عن تدلالت عبيد هللا المهدي في إقليم اليمن.

 النتائج:

 مستفيدين مبكر، وقت من  اليمن بالد على التركين على السرية المرحلة في اإلسماعيلية أئمة عمب .1

 بينهم، فيما قبائلها وتناحر العباسممممممية، الخالفة حاضممممممرا عن اهك دك ع  وب   عرا،الو الجبلية طبيعتها من

ا  لهم وحددوا إليها دعاتهم من اا عدد فأرسممملوا  قوا على داللة ذلك وفي يننلوعها، التي المناطق مسمممبقا

 وساكنيها. المناطق ه ه طبيعة عن إليهم األلبار تنقب كاعت التي اإلسماعيلية السرية الجاسوسية

 اإلسممماعيلي اإلمام قبب من اليمن في اإلسممماعيلية الدعوا بنشممر الفضممب وابن حوشمم  ابن كليفت تم .2

 اإلعداد فترا لالل اليمن، من عدا مناطق في اإلسمماعيلية عشمر اسمت اعا وقد سملمية، في المسمتور

 اليمن. في اإلسماعيلية دولتهما قيام ناأعل بعدها ثم عاما العشرين اربيق لما استمرت التي

جت .3 ا  ثم المسمممتور، ل مام كحجة المهدي هللا عبيد در   لليفة ثم سممملمية، في السمممرية ل سمممماعيلية إماما

فاطميين ماما، اليمن يولي مراحله كب في وكان المغرب، في لل تدلالت طريق عن اهت  الفكرية ال

 كما مارهاث تؤتِّ  لم الغال  في والتي اليمن، يف اإلسممممممماعيلية دعاا إلى والنواهي األوامر وتوجيه

 يح . كان

 باتجاه المستور اإلسماعيلي اإلمام المهدي هللا عبيد لرج سلمية، على الخناق ونالعباسي ضي ق لما .4

  ير حتى مصر إلى وصب أن وما اإلسماعيلية، دولته بها ليقيم اليمن يريد أعه أتباعه وأوهم مصر،

ته كبار أ ضممممممم  ال ي األمر المغرب، بالد إلى وجهته به وباب دعا  فخرج فيروا، ويدعى أبوا

ا   المهدي. هللا عبيد وعلى االسماعيلية على الفضب ابن تحريض على وعمب من،الي إلى  اضبا

 اإلسمممممماعيلي الداعية بقتب اليمن في حوشممممم  ابن المخل  داعيته إلى المهدي هللا عبيد بتوجيهات .5

 ذلك، تنفي  لصمممعوبة إدراكه ر م به، أ مر ما تنفي  سممموى ليار من حوشممم  ابن أمام يكن لم فيروا،

 اإلسماعيلية أن إال األلير، فيها اعتصر التي الفضب، وابن حوش  ابن بين الحرب مقيا إلى أدى مما

 الفكرية وتدلالته المهدي هللا عبيد ألوامر وكان والتفكك، الضممممممعف مرحلة في دللت اليمن في

 ذلك. في األكبر الدور

ل حوشمم  ابن موت قبب .6 ا ل ليكون التاره ممن يشمماء من تنفي  في المهدي هللا عبيد لو   إدارا في له لفا

 من رجب إلى المغرب بالد في األول الفاطمي الخليفة المهدي هللا عبيد مال وقد اليمن، إسممممممماعيلية

 التار. من على قلوبهم أو ر مما حوش ، ابن أبناء  ير

 هللا عبيد التاره ال ي الشاوري ابن من تمكن حتى المناسبة الفرصة يتحين حوش  ابن الحسن اب .7

ا  ليكون المهدي  ينج ولم عليهم فقضى جيداا  يعرفهم كان ال ي أبيه أعصار من واعتقم فقتله، ألبيه، للفا

 السنة. أهب م ه  إلى تحوله وأعلن يعرف، لم من إال منه

ا، اليمن في اإلسممماعيلي الوجود على القضمماء تم ب لك .8  السممرية إلى الفكر ه ا أصممحاب ليتحول تماما

 الظهور من تمكنوا أن إلى النمان، من القرن يقارب لما تهمسري في وليستمروا جديد، من والكتمان

 م.1037هـ 429 سنة الصليحية الدولة عهد في ألرى مرا
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