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 مقدمة:
 أن  بعد  و ِجدت،  مذ  واملسلمني  اإلسالمِ   على  خط ر    مصدر    -زالت  وما-  الباِطنيَّة    كانت  لقد
ِدي    لن  لوجه    وجًها  املسلمني  مع   املواجهة  ح ْسم    أنَّ   اإلسالمِ   أعداء    أيق ن  أهداِفهم   حتقيق  يف  شيًئا  ُي 

 للكيد   جديد    الجتاه    نتيجةً   وِفت ِنها  بعقاِئِدها  الباِطنيَّة    احلركات    كانت  ولذلك  ملآرهبم؛  والوصولِ 
  رها ودبَّ   حاكها  ،ماكرة  خبيثة  فكرة  وهي،  البيت  آل  حبب ِ   والتسُتُِّ   ابمِسه  التدثُّرِ   طريق   عن   للمسلمني

 وبث   مسومه  نفث  على  ذلك  خالل   من   وعمل  ،ابإلسالم  تظاهر   الذي  اليهودي   سبأ  بن   هللا  عبد
 .(1) املسلمني بني مؤامراته
  البغدادي  طاهر   بن  القاهر  عبد  فهذا،  بعيد  زمن  منذ   اإلسالم   علماء   له  تنبه  اخلطر  وهذا
 فرق  على  الباطنية  ض ر ر  أن  -هللا   سعدكمأ-  "اعلموا  يقول:  هـ(429  :ت)  األسفراييين  التميمي
 و س ائِر   الدهرية  مضرَّة  من   عظمأ  بل ،  ع ل ْيِهم  واجملوس  و النَّص ار ى  اْليـ ه ود  ض ر ر   من   عظمأ  اْلم سلمني 
 ضلوا   الَّذين  أِل ن  الزَّم ان؛  آخر  يف   يْظهر  يالذ  الدَّجَّال  ض ر ر  من  عظمأ  بل،  ع ل ْيِهم  اْلك ف ر ة  أ ْصن اف
 يف   ابلدجال  يضلون  الَّذين  من  كثرأ  يـ ْومن ا  ىلإ  دعوهتم  ظ ه ور  و قت  من  الباطنية  بدعوة  الد ين  ع ن
ن ة  نأل    ظ ه وره؛  و قت  عدد  من  أكثر  الباطنية   وفضائح  ،يـ ْوًما  أربعني  على  مدَّهت ا  تزيد  ال    الدَّجَّال  فتـْ
 .(2)والقطر" الرمل

  التشيع  ألن  الشيعة؛  بنشأة  يلم    أن  بد  ال  اإلسالمي  العامل  يف  الباطنية  نشأة  يف  الباحث  أن  على
 يريد   من  كل  إليه  يلجأ  ومأوى،  واملسلمني  اإلسالم  يف  الفنت  بذر  يريد  من  كل  وراءه  يتسُت  ثوابً   كان
 .وأفالطونية وهندوسية ونصرانية  يهودية من وأجداده ابئهآ تعاليم   إبدخال  اإلسالم هدم

،  اخلالفة   يف   البيت   آل   حق   عن   الدفاع   بفكرة   بدأت   والت ،  الشيعة   عقائد   لتطور   املتتبع   أن   كما 
  أن   ُيزم ،  سياسية   أغراض   إىل   هتدف   خاصة   دينية   مذاهب   لنشر   وسيلة   الكري   البيت   هذا   اختاذ   إىل 
 . ( 3) سالم اإل   عقائد   ضد   مؤامرة   الظالم   يف   حتيك   خبيثة ا  يدً   التطورات   هذه   وراء 

  الكثري  امنه  خرجت  الت  اإلمساعيلية  طائفة  :لإلسالم  سب ت ن  الت  الباطنية   الطوائف  هذه  ومن
 . الباطنية الفرق من

 

 .(7احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي، د: حممد أمحد اخلطيب، ط: دار عامل الكتب )ص:  (1)
 .(265 بريوت )ص: -، ط: دار األفاق اجلديدة  بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالفرق  (2)
 .(20احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي )ص:  (3)
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 اإلمساعيلية: تعريف
  آلل   التشيع  ظاهرها  الصادق،  جعفر  بن  إمساعيل  اإلمام  إىل  انتسبت،  ابطنية  فرقة  اإلمساعيلية

 احلاضر،   وقتنا   حىت  الزمان  عب   وامتدت  فرقها   بتتشع    اإلسالم،  عقائد  هدم  وحقيقتها   البيت،
 الشيعة   أن  لدرجة  الشديد  الغلو ِ   إىل  مالت  وقد  الصحيحة،  اإلسالمية  العقائد  ختالف  وحقيقتها
 . (1) أعضاء ه ا يكفِ رون  عشرية االثين

 فرقها: وأهم اإلمساعيلية انقسام
  ن ب   الكاظم  موسى  مجاعة  تبعت  ذإ،  نفسها  على  الشيعة   انقسمت  الصادق  جعفر  وفاة  بعد
 وابنه   جعفر  بن  إمساعيل  أتباع  ادعاءات  أخرى  وصدقت،  عشرية  ثىنالا  ابإلمامية  ومسيت  جعفر
  سنني   خبمس  بيهأ  وفاة  قبل   تويف  قد  كان  إمساعيل  أن  مع،  جعفر  عن   اإلمامة  وراثة  يف  حبقهما  حممد
 واىل   عليه  وأشهدا  حمضرً   فكتب،  كثريين  شهود  أبقوال  ابنه  وفاة  يوكد  أن  جعفر   وأراد،  هــ143  سنة
 .املدينة

  عليه   تقية  موته   أظهر  ولكنه  ميت،  مل  "أنه  زعموا  بعضهم  أن  موته  ىعل   جعفر  إشهاد  وسبب
 مضى   ألمه؛  أخوه  وهو  صغريا،  كان  حممدا  أن   منها  ،دالالت  القول  وهلذا  ،ابلقتل  يقصد  ال  حىت
  مفزعا   أبيه  إىل  فعاد  ،عينيه  فتح   وقد  فأبصره  املالءة  ورفع  عليه  انئما  إمساعيل  كان  الذي  السرير  إىل
 يف   حاهلم  تكون  كذا  السالم  عليه  الرسول  أوالد   إن  والده:  قال  .أخي  عاش  أخي،  عاش  وقال:
 على   سجل   ميتا  نعهد   ومل   عنه  احملضر  وكتب  موته  على  اإلشهاد  يف  السبب  ومنها  قالوا:   .اآلخرة
 له  فدعا  قعدم    على  مر  وقد  ابلبصرة،  يئر   جعفر  بن  إمساعيل  أن  املنصور إىل رفع  ملا  هذا  وعن  .موته
 ي ئر   وأنه   األحياء،  يف  جعفر  بن  إمساعيل  أن  الصادق  إىل  املنصور  بعث  تعاىل،  هللا  إبذن  فبئ

 .(2)ابملدينة"  عامله  شهادة وعليه  إليه، السجل أنفذ ابلبصرة،
 منها: ،فرق عدة إىل اإلمساعيلية فرقة نقسمتا هذا وعلى

 ، جعفر  بن  إمساعيل  هابن    جعفر  بعد  اإلمام  إن  قالوا:  الذين  وهم  :اخلالصة  اإلمساعيلية  -1

 

دار ، ط: مـانع بـن محـاد اجلهـين .د، يف األداين واملذاهب واألحـزا  املعاصـرةانظر: املوسوعة امليسرة    (1)
(، واحلركـــات الباطنيـــة يف العـــامل اإلســـالمي )ص: 383 /1، )النـــدوة العامليـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع

 .(67)ص:  . حممود مزروعة، ط: دار اليسرالفرق املنتسبة لإلسالم، ددراسات يف و (،  57
 .(191 /1) مؤسسة احلليبللشهرستاين، ط:  امللل والنحل (2)
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 به فغيَّ   عليه  خاف  ألنه  ؛التلبيس  جهة  على  ذلك  إن  :وقالوا  ،أبيه  حياة  يف  إمساعيل  موت  وأنكروا
  أابه  ألن  ؛القائم  هو   وأنه  ،الناس  أبمور  ويقوم  األرض  ميلك  حىت  ميوت  ال  إمساعيل  أن  وزعموا   ،عنهم
  بن   إمساعيل  تنتظر  الفرقة  وهذه  .صاحبهم  أنه   وأخبهم  ،له  ذلك  وقلدهم  ،بعده  ابإلمامة  إليه  أشار
  قبل   اخلطا   أيب  أتباع  اخلطابية  هي  الفرقة  هذه   أن  والنوخبت  القمي  األشعري  من  كل  وجزم  ،جعفر
 مع   أبيه  حياة  يف  إمساعيل   إبمامة  وقالوا  اإلمساعيلية  إىل  أتباعه  انضم  اخلطا   أبو  توىف  وملا  ،موته

 .الفُتة تلك يف ملوته إنكارهم
  حممد هو  جعفر بعد اإلمام أبن  القائلون وهم :الثانية  اإلمساعيلية أو   املباركية اإلمساعيلية -2
  قبل  تويف  فلما  ،أبيه   حياة  يف  إلمساعيل   كان  األمر   إن  :وقالوا  ،ولد  أم  وأمه   جعفر  بن  إمساعيل  بن
 ال   ألهنا  ؛ذلك  غري   ُيوز  وال  له  احلق   وكان  ،إمساعيل  بن   حملمد  األمر  حممد  بن   جعفر  جعل  أبيه
 ومل  ،العقا   يف  إال  اإلمام  يكون  وال  ،عنهما  هللا  رضي  واحلسني  احلسن  بعد   أخ  إىل  أخ  من  تنتقل
  حق   فيها  احلنفية  ابن  حملمد  يكن  مل  كما  حق  اإلمامة  يف  -وموسى  هللا  عبد-  إمساعيل   خوةإل  يكن
 كان   املبارك  يسمى  هلم  رئيس   إىل  نسبة  املباركية  يسمون  املقالة  هذه   وأصحا   .احلسن  بن  علي  مع
 .(1) جعفر بن إلمساعيل  موىل

  فرق   ولإلمساعيلية  وغريهم،  والدروز  والفاطميون   واحلشاشون  القرامطة  انبثق  اإلمساعيلية  ومن
هي:  ،  كثرية  وألقا   خمتلفة  ووجوه  متعددة ستة  الشهرستاين  منها  واإلمساعيلية، ذكر  الباطنية، 

الباطنية،  هي:  ألقا   عشرة  الغزايل  منها  وذكر  واملزدكية،  وامللحدة،  والتعليمية،  والقرامطة، 
واحملمرة  والبابكية،  والسبعية،  واإلمساعيلية،  واخلرمدينية،  واخلرمية،  والقرمطية،   ، والقرامطة، 

  أبن   حلكمهم  اللقب  هذا  لزمهم   وإمنا  ية،الباطن  :ألقاهبم  وأشهر"  الشهرستاين:  يقول  ،(2) والتعليمية
   .(3) "اابطنً ا ظاهرً  لكل

  ذكره   ما  هي   ،القبً   عشر  مخسة  هلم  ذكر  فقد  (4)الديلمي  احلسن   بن  حممد  املؤرخ  الفقيه  أما

 

مـن جامعـة أم  رسـالة علميـة لنيـل درجـة الـدكتوراه لسليمان بن عبد هللا السـلومي،اإلمساعيلية،  أصول    (1)
 .(435 /2القرى )

 .(11 :صللغزايل )  فضائح الباطنية، (2)
 .(192 /1، ط: مؤسسة احلليب )امللل والنحل (3)
حممــد بــن احلســن الــديلمي الفقيــه العالمــة احلــافل، خــرل مــن الــديلم إىل الــيمن وصــنف فيهــا  قواعــد  (4)

ــة  ــر مـــذهب اإلماميـ ــل اآلل، وذكـ ــتمل علـــى فضـ ــة، اشـ ــول الكتـــب الزيديـ ــن أصـ ــو مـ ــل البيـــتم وهـ أهـ
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 .(1)واملزدكية والزاندقة، واملالحدة، واإلابحية،  املباركية، األلقا : هذه زايدة مع الغزايل
  الشيعية   الفرق  كل   يشمل  اإلمساعيلية  مفهوم  جعلت  لإلمساعيلية   األلقا   هذه   أن  هنا   ويالحل

  اببك   إىل  نسبة  البابكية  مثل:  التشيع  وصف  حتت  تندرل  ال  األلقا   هذه  بعض  إن   بل  الغالية،
  والقرمطية،   القرامطةك  ألفاظه،  اختلفت  واحد  لقب   عن  عبارة   األلقا   هذه  بعض  أن  كما  اخلرمي،
 املختلفة   لفرقهم  أمساء  عن   عبارة  األلقا    هذه  من  البعض  أن  كما  .قرمط  محدان   إىل  نسبة  كالمها
 وأ سسه  اإلسالم  دعائم  تقويض  وهي  والغاية،  اهلدف  ويف  الباطين  املسلك  يف  بينها  فيما  تشُتك  والت
 للدعوة   مراتب  عن   عبارة  هي  إمنا  اإلمساعيلية  الفرق  بعض  أن  كما  اختالف،  من  بينها   ما  على

 أهنا   أساس  على  الفرقة  فيصور  ، إليها  وصل  الت   املرتبة  إال  يعرف   ال  املدعو   أن   ذلك  اإلمساعيلية،
  دعوهتم  سبيل  أن  ذلك   فرق،  أهنا  أساس  على  املراتب  تفسر  قد  وهكذا  إليها،  وصل  الت  املرتبة  تلك
  هلم   ابالنقياد  منهم  يظفروا  أن  بعد   رأيه  يوافق  مبا  فريق  كل  خياطبون  بل  واحد،   فن  يف  مبتعني  ليس
  .(2) عليها  ويقروهنم معتقداهتم مجلة على واجملوس والنصارى اليهود  فيوافقون ،إلمامهم واملواالة

  الباطنية،   : يسمون  فبالعراق  البلدان:  ابختالف ا  أيضً   ختتلف  ألقاهبم  أن  الشهرستاين  ويذكر
 جديدة   ومقالة  زمان   كل  يف  دعوة  هلم  إن  ث   .وامللحدة  التعليمية،   :وخبراسان  .واملزدكية  والقرامطة،
 .(3) لسان بكل

  يهمنا   والذي.  البهرة  طائفة  وهي:  الدراسة  حمل  هي  الت  االطائفة  هذه   اإلمساعلية   طوائف   ومن
 . الدراسة حمل  هي إذ البهرة اسم اليوم عليهم يطلق من اإلمساعيلية  من  الورقة هذه يف

 البهرة: نشأة
 يف  التجارة  تعين  الت  فيوهار  من  مأخوذة  أهنا  البهرة  كلمة  صلأ  نع   حبثت  الت  املصادر  تشري
  تعمل   األمة  تلك  من   األعظم  السواد  ألن  بذلك  ومسوا،  التجار  هم  فالبهرة،  اهلندية  الكجراتية  اللغة

 

. تــــويف رمحــــه هللا ســــنة وأن مــــذهب أهــــل البيــــت الُتضــــي عــــن الصــــحابة ،وإبطالــــه، وتكفــــري الباطنيــــة
 .(194 :ص) : ملحق البدر الطالعانظر .هـ711

م، 1938بيــان مــذهب الباطنيــة وبطالنــه، حممــد بــن احلســن الــديلمي، ط: مطبعــة الدولــة، إســطنبول  (1)
 .(21ص: )
 .(37 :ص)  ( فضائح الباطنية2)
انصر بـن عبـد هللا بـن  .، دمسألة التقريب بني أهل السنة والشيعةوانظر:    (.292  /1امللل والنحل )  (3)

 .(149 /1) ، دار طيبةعلي القفاري
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 . اإلسالم مبهد ارتباطهم منذ ابلتجارة
  إمساعيلي   أول  املصري  أمحد  أن  البهرة  رواية  وتشري،  اهلند   يف  سورت  مدينة  هو  احلايل  ومركزهم

  مساعيلية إلا  الدعوة  لنشر  الفاطمي  ابهلل  املستنصر  من   أبمر،  اهلند  يف  كهينبابت  أرض  قدماه  وطئت 
 .األرجاء تلك يف

  ومؤلفات ا،  وتشريعً   عقيدة  دعوهتم  وأمناء  املصريني  الفاطميني  ورثة  احلايل   بوضعهم  البهرة  ويعتب
  أتثر   قد  عامتهم  أن  ترى  كنت  وإن،  ريب  دون   لباطنيتهم   املعتمدة  املصادر  هي  الفاطمي  العهد

 وأسرار ،  واالنزواء  التكتم  قيود  من  يتخلص  خذأو ،  املعاصرة  ونةاآل  يف  الغريب  والفكر  ابهلندوسية
 ال   لذا  والتكتل؛  احلركة  حمور  زال  ما  -املطلق  الداعي-  زعيمهم   أن  غري،  اليوانن  وفلسفة  الدعوة
، هللا  شرع  مع  خالف  أو  وفاق  من   به   حيتفظون   وما ،  عندهم  ما   إىل  والوصول،  إليهم  النفوذ   يسهل
 سببني:  إىل ذلك ويعود

  فإن ،  النهار  وضح  يف  العمل  وعدم  خفاءإلا  هو  اإلمساعيلية  الدعوة  قوام  أن  األول:السبب  
  هلم   متت  فقد  السري  ذلك   على  جبوهم أ  الغابرة   األزمنة  يف   والعباسيون   األمويون  هم ؤ أعدا  كان

 يف   والصليحيني  مصر  يف  الفاطميني  عهد  ابن إ  اإلسالمي  العامل  من  يسري  غري  جزء  على  السيطرة
 العلمانية  انتشار  رغم  كذلك  تزال  وما،  احلديدية  القضبان  وراء  من  تظهر  مل  دعوهتم  أن   غري،  اليمن
 إن   مواهلمأو   وأعراضهم  أرواحهم  على  مأمن  يف  اليوم  وإهنم،  اآلن  نوهنايسك  الت  الدول  يف  واإلحلاد
 .الليل ظلم يف  تون يبي   عما الكشف  أرادوا

  يقول   لذا،  هبري  صلأ  من  يولد  مل  ما  مذهبهم  ابعتناق  ألحد  يسمحون  ال،  كاليهود  فالبهرة
،  حمصورة  أمة  العموم   على   البهرة  "إن:  -اهلند  يف  التعليم  وزارة   يف  املعتمدين  حدأ-  سعيد  حممد  املرزا
  بينهم   فيما  تدور  النكاح  أواصر  أن  كما،  البتة  مذهبهم  اعتناق  اآلن  إمساعيلي  غري  لفرد  يصح  ال

 هذا  كسر  حاولت    وأتباعه  البهرة  زعيم  بني   االتصال   حبل  قطعت  الت  زجنبار   ويف  ،املفرغة  كاحللقة
  قولتهم   على  يتفقوا  نأ  وكادوا،  فلحأ    فلم  يدينون   عما  التكلم  إىل  البهرة  من  العديد  جبر  الطوق
 .(1) ه"ؤ إخفا ُيب كالذهب  املذهب: العامة

،  والنهي  األمر  له،  الشيعة  البهرة  أفراد  جلميع   الفعلي  احلاكم   هو  املطلق  الداعي  الثاين:السبب  

 

الفكــر الغــريب يف ا ــراف اجملتمــع املســلم يف شــبه القــارة اهلنديــة، خــادم حســني إهلــي خبــ  )ص: أثــر  (1)
242). 
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 إال   املصلني   يؤم   أن   هبري  من  يصح   فال،  معان  من   الكلمة  هذه  حتمله  ما   بكل  واألبيض  واألسود
 أذن   من  أو  الداعي  عقده  إذا  إال  البهرة  نكاح  ينعقد  وال  أبمره،  إال  اخريً   يعمل  أن  له  حيق   وال،  إبذنه
  من   والزوال  النكاح  مراسم  يف  املشاركة  إىل  يدعو  أن  الداعي  متبع  من  يصح  ال  كما،  عماله  من  له
 .(1)عامله إذن أو إبذنه إال ببهري  ليس

  أهم   يف  -أزمات  من   أهله  يعاين   وما،  البيت  يف  مبا  اخلبري-  البهري  على   زاهد  الدكتور  يقول  لذا
 وجود  منذ  اإلمساعيلي  املذهب  أن  ذكره  ُيدر  "ومما  اآلن:  حىت  املعاصرة  البهرة  عن  نشر  مؤلف
 ابلدعوة   املسماة  اإلمساعيلية  منظمة  ألن  ؛قط  املأل  على   يظهر  مل  فراشها  طوي  حىت  الفاطمية  الدولة
 حىت ،  حدأ  لكل  أسراره  تكشف  ال  هنا  ومن،  املذهب  عليه  جبل  مما  واألسرار  فالسُت،  مستور  أمر  
 إليه  يصل  فال  احلقيقة   علم  أما،  ومواثيق  عهود  بعد  إال  التأويل  علم  يتلقى  لن  اإلمساعيلي  الدارس  إن
 املذهب   حبقيقة  العارفني  إخواننا  نعد  أن  نستطيع  احلالية  األونة  ويف  ...البهرة  من  الشاذ  إال

،  (2) العربية  هي  الدعوية  كتبنا   لغة  أن  أوهلما  :سببان  والقلة  الندرة  ولتلك،  صابعاأل  على  اإلمساعيلي 
 . (3) الكتب" تلك  من كتا   لقراءة ذناإل على  احلصول صعوبة  واثنيهما

 البهرة: انقسام
  احلياة   يف  ثرأ  أي  الطيبية  الشيعة  أو  املستعلية  لإلمساعيلية  يكن  مل  الصليحية  الدولة  هناية  بعد
 دعوهتم   لنشر  الفرصة  أعطتهم   الت  التجارة  إىل  وانصرفوا  ،"التقية"  مببدأ  التزموا  بل  ،ابليمن  السياسية
 . اهلندوس من مجاعة  اعتنقها حيث اهلند يف اإلمساعلية
  ،ابليمن  حراز  جببال  طائفة  منهم  وتوجد،  نوعد    وابكستان  اهلند  بالد  يف  متفرقون  اليوم  والبهرة

 

 )ص: ارة اهلنديــة، خــادم حســني إهلــي خبــ ه القــ يف ا ــراف اجملتمــع املســلم يف شــبأثــر الفكــر الغــريب (1)
424). 

فرقــة البهــرة مــا زالــت حتــافل علــى اللغــة العربيــة وعلــى نشــر كتــبهم ابللغــة العربيــة؛ وذلــك يرجــع إىل أن  (2)
فهـم حيـافظون عليهـا إىل اآلن، فنجـدهم   ،أغلب مصنفات دعاة الدولة الفاطمية كانـت ابللغـة العربيـة

ا ابللغــة العربيــة الداوديــة( أن ي لقــي "وقــد اعتــاد طــاهر ســيف الــدين )داعــي البهــرة  .أكثــر اهلنــود تكلمــً
بنفسه حماضرات على أتباعه يف شـهر رمضـان مـن كـل عـام ابللغـة العربيـة، وت طبـع هـذه احملاضـرات يف 

 .يةاللغة األوردومع ذلك فهم يتكلمون اجلوجراتية أو ، جملدات ابسم )الرسالة الرمضانية(
 .(121،  81انية )ص: زاهد علي، الطبعة الث .انظر: مذهبنا اإلمساعيلي حقيقته ونظامة، د (3)
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  إىل  وهي  ،ايم  قبيلة  -النشار  يقول  كما-  آاثرها  ومن،  (1)الباطنية  أو  القرامطة  اسم  عليهم  ويطلق
 . (2) اهلند هبرة إىل تنتمي ابطنية اليوم

 واألخرى  ،ابلداودية  إحدامها  تسمى  ،طائفتني  إىل  البهرة  انقسم  اهلجري  العاشر  القرن  ويف
 .للطائفة  املطلق الداعي مرتبة يتوىل من  على اخلالف إىل االنقسام هذا ويرجع ،ابلسليمانية

  املستعلية  الفرقة   دعاة  سلسلة  من   والعشرين  السابع  الداعي  إىل  تنتسب   :الداودية  فالفرقة
  هبرة   وهم  ،األكثرية  وهم   ،هـ1021  سنة  املتوىف   الدين  برهان   داوود  شاه  بقطب   ويسمى  ،الطيبية
 يف   الدين   سيف  طاهر  وهو   اآلن  داعيتهم   يقيم   حيث  اهلند  يف   دعوهتم  مركز  أصبح   ولذا  ؛كجرات
 الذي  الداعي  وبني  بينه  حيث  الدعاة   سلسلة  من  واخلمسني  احلادي  الداعي  ويعتب  ،بومباي   مدينة
 . (3) ابلُتتيب العزاوي ذكرهم ، داعيا وعشرون   اثنان الداودية إليه تنتسب

 يف   وهلم  نسمة,  مليوين  حبوايل  -التسعينات  أوائل  يف  إلحصائية  وفًقا-  اهلند  يف  عددهم   ويقدَّر
  أسَّسها ،  السيفية  ابجلامعة  تسمى  هلم  جامعة  أول  إبنشاء  وقاموا  مسجد،  مائة  من  أكثر  اهلند
 طالب,  مخسمائة  طالهبا  وعدد  هـ,1220  سنة  الدين  سيف  اللطيف  عبد  واألربعون  الثالث  الداعي
 .بباكستان  كراتشي  يف هلا  فرًعا وأنشأ حممد، الدين  برهان احلايل الداعي جدَّدها والت

  االعُتاف   أتباعه  أىب  الذي  احلسن   بن  سليمان  الداعي  إىل  فتنتسب  :السليمانية  الفرقة  أما
  تزال   ال  أنه  مجاعته  ويدعي  ،بذلك  وثيقة  وأعطاه  سليمان  اختار  شاه  عجب  أن  بدعوى  ؛بداود
  بن   علي   احلايل  ورئيسها  ،اليمن  يف  ويتواجدون  ،إليه  نسبوا  قليلة  شرذمة  وتبعه  ،الوثيقة  تلك   عندهم 
 ، ابليمن  ايم  بين  قبائل   يف  منتشرة  الطائفة  وهذه   .السعودية  جنويب  بنجران  إقامته  وحمل   ،احلسن
 وراثية   مرتبة   وهي  مطلق(  )داع  برتبة   الداعيان   وكال  ،والباكستان  اهلند  يف   مقيمون   ا أفراده   وبعض 
 أهنا   على  األئمة  هبا   يوصف  كان  الت  الصفات  بنفس  يتمتع  وصاحبها  ،ابن  إىل  أ    من  تنتقل
 .(4)ذاتية وليست مكتسبة صفات

 

 .(228)ص:  الفرق يف اتريخ اخلوارل والشيعة دراسة عن (1)
 .(432 /4) على سامي النشار، ط: دار السالم نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، (2)
 .(9-8)ص:  مسط احلقائقيف مقدمة   (3)
هللا  لسليمان بن عبـد  صول اإلمساعيلية،وانظر: أ  .(52طائفة اإلمساعيلية، حملمد كامل حسني )ص:    (4)

 .(362/ 2)السلومي 



اقف      البهرة شذوذ في العقائد شذوذ في املو

 

 

9 

 :ألتباعهم  اإلمساعليةاستعباد  
  املظاهر   لألئمة  خيضعون  كما  هلم  وخضوعهم  ألتباعهماإلمساعيلية    دعاة  استعباد  على  يدل  مما
 التالية: 
 إهنم  حىت  يديهم  بني  األرض  وتقبيل  الرؤوس  اب ناء  وحتيتهم  املطلقني  دعاهتم  تعظيم  -1
أنليكادو    ، ابدً أ   يضل  وال  خيطئ   ال  ،كاملعصوم  املطلق  الداعي  أن  يعتقدون   كما  ،هلم  يسجدوا  ن 
 .واجبة  وطاعته
  علي   عن  نقل  مما  وهذا  .اجلنة  من  عط  قِ   على  الصكوك  هلم  يصنع  أنه  لدرجة  له  التقديس  -2
 .جنران يف املكارمة زعيم احلسن بن

 كامل  حممد  الدكتور   نقله  ما  ذلك  دالئل  ومن  ،ماماإل  حملَّ   حيل    الذي  املطلق  الداعي  أتليه  -3
  قوله   ومنها ،  احلاضر  العصر  يف   األغاخانية  زعماء   أحد  وبني  بينه  جرت   حماورة  عن  حسني 
  فضحك   إله؟!  يدعوك   أن  ألتباعك  تسمح  فكيف  ،وعقليتك  بثقافتك   أدهشتين  "لقد:  األغاخان
 هذا   عن   اإلجابة  تريد  هل  قال:  ث  الضحك  كثرة  من  عيناه  ودمعت  قهقهاته   وعلتا  جد    طوياًل 
  لزعيم ا  ثً يحد  كان  وإن  وهذا  !؟البقرة  منا  خريً   ألست    ،البقرة  يعبدون  اهلند  يف  القوم  إن  ؟السؤال

 .(1) ويؤهلونه" أتباعه يعبده حيث كذلك  البهرة زعيم  أن إال ،األغاخانية
  اجلامعات  إىل   الدخول  أو   صحيفة  أية  قراءة  هبري  كل   على  حرم  البهرة  إمام  أو  والداعي
 وجه   يف  اثروا  الذين   البهرة  أبناء   أحد  وهو-  أكنز"  كونُت  آل  "نورمان  يقول،  وغريها  والُتشيح
 أن   ميلك   ال  طائفته  أفراد  من  فرد  أي  إن"  :-البهرة   طائفة   شؤون   إبصالح  للمطالبة   واإلمام  الداعي
 من  إبذن  إال  إصدارها  يف   يساهم  أن  أو   ،كتاابً   أو  صحيفة  أو   جملة  يقرأ  أن   أو  ،به  اخلاصة  حياته  حييا

 من   خاص  إبذن  إال  إليها   أبناءه  يرسل  أو  جامعة  أو  مدرسة  يف  يدرس  أن  يستطيع  وال   ...الداعي
 أو  الطب  أو  احملاماة  أو  التجارة  أنواع  من  نوع  أي  ميارس  أن  فرد  أي   يستطيع  وال   ...الداعي
 من   واألدهى  .كذلك  الداعي  من  إبذن  إال  األخرى  األعمال  من  ذلك  غري  أو   احلسابية  األعمال
 أفراد  من  فرد  ألي  حرية  وال  . منه  بتصريح  إال   مواتهم  دفن  يستطيعون   ال  الطائفة  أفراد  أن  ذلك
 وال   ..الداعي   عنه  يرضى  ال  -احتادات  أو   هيئات  أو  أحزا   من-  مرشح  أي  انتخا   يف   الطائفة

 

 .(456 /1)  صول اإلمساعيليةأ (1)
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 .(1) "...منه إذن بغري  مجعية أو  نقابة عضوية إىل ينسب  أو  نقابة يشكل  أن يستطيع
 أبمر   أعدم  فقد  اإلعدام،  هو  البهرة  أئمة  طواغيت  وجه  يف  اثر  الذي  الرجل  هذا  هناية  وكانت
 . (2)الداعي

 البهرة: عقيدة
  يتمسكون  زالوا  وال  ،عقيدهتم  على   وحمافظة  ملذهبهم ا  تعصبً   الباطنية  الشيعة  أكثر  البهرة  يعتب
 اسم:   عليها  يطلقون  للعبادة   خاصة  أماكن  وهلم،  غريهم  عن  مييزهم   والرجال   للنساء  خاص  بزي
  من   لغريهم  الت  املساجد  يف  الصالة  يقيموا  أن   يرفضون  أهنم  كما،  غريهم  يدخلها  ال  خانة"  "جامع
 . املسلمني
  عقائد   يعتقدون  هنمإف  ،والشعائر  العبادات  يف   املسلمني  من  غريهم  مع   ظاهراي    البهرة  اتفاق  ورغم
 عقائدهم   إمجال   وميكن،  الدين  أصول  وعن   واجلماعة،  السنة  لأه   معتقد  عن  البعد  كل  بعيدة  ابطنية
 حقيقة ) كتابه  يف علي   زاهد الدكتور  وهو  منهم رجل  لسان على  خمتصرة  ننقلها  الت التالية النقاط يف

 ال  حىت،  الغالبة  العقائد  يف  متفقون  والقرامطة  البهرة  أن  فيها  بني  والت  (،ونظامه  اإلمساعيلي  مذهبنا
 : عليهم احلكم يف ذلك بعد أحد يرات 

 التوحيد: :أوًل 
  واقعة  احلقيقة  يف  وهي،  جمازية  عندهم  والقادر  والعامل  كاخلالق  ونعوته  تعاىل  هللا  أوصاف   مجيع
 يف  والنعوت   الصفات  هبذه  واملوصوف،  اإلبداع  عامل  يف  األول   املوجود  هو  الذي   األول  العقل  على 
 لفل  نإ  حىت،  اإلبداع  عامل  يف  األول   للعقل   مقابال  العامل  هذا  يف  لكونه  اإلمام؛  هو  اجلسماين  العامل
 .واإلمام األول العقل  على  يطلقا أيضً  (هللا)

  فهم ،  للشرك  مرادف  هو  الذي  ذاته  يف   لكثرةل   إثبات    عندهم  هو  كانت  صفة  أبي  هووصف  
 عليه   يوجب  عليه  إطالقها  فإن  منها؛ا  شيئً   عليه  يطلقون  وال،  النعوت  مجيع  عن  تعاىل  الباري  ينزهون
 . عندهم ذاته يف الكثرة

 

ــامل الكتـــب ) (1)  (، موســـوعة615 /2سلســـلة مـــاذا تعـــرف عـــن، أمحـــد عبـــد العزيـــز احلصـــني، ط: دار عـ
املكتبـــة الشـــاملة  -(116 )ص: املطلـــب الرابـــع زعمـــاؤهم -الســـنية  الفـــرق املنتســـبة لإلســـالم الـــدرر

 .احلديثة
 .(615 /2سلسلة ماذا تعرف عن ) (2)
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 وال   اسم  حتت  يدخل  ال  سبحانه  "فهو  يقول:  احلامدي  احلسني  بن  إبراهيم  داعيهم  جند  لذلك
 وال   كامل  وال  عاقل   وال  عامل  وال  قادر  وال  حي    عنه:  يقال  وال  مكيفة،  ابإلشارة  إليه  يوم أ  وال  صفة،
 حاملة  ذات   كل  ألن  ذات؛  له  يقال:  وال  الفاعل،  الكامل  التام   العاقل  العامل  القادر  احلي  وال  اتم

 ينقسم   اجلوهر  ألن  جوهر؛  إنه  يقال:  وال  وصفاهتا,  والنفس  التسعة  وأعراضه  كاجلسم  للصفات،
 إنه   يقال:   وال  وزائل,  مالزم  مقبول،  حممول   العرض   ألن  عرض؛  يقال:   وال   اجلسم,  غري  وإىل  جلسم
  هويته   على   شاهد  القدي  ألن  قدي؛  إنه  يقال:  وال  العلة,  آاثر  بعض  املعلول  يف   ألن  علة؛

 . (1) "ابحلدث
  أو   األول  العقل  وهو  األول  للموجود  والصفات  األمساء  صرف  هو  التوحيد   أن  احلامدي  ويؤكد

  ألول   هو  واملعرفة  الصفة  حد  فإن  التوحيد  معرفة  "وأما  فيقول:  يقولون،  كما  السابق  أو  األول  عاملبد 
 عاجز  والكل  اإلشارات،  عن  ويتنزه  الصفات،  عن  يتعاىل  احلق  املبدع  وأن  احلق،  املبدع  عن  موجود
 يف   قول  وكل  والتشبيه،  التعطيل   من  واخلرول  التوحيد  معرفة  فهذه  ...ليهإ   واإلشارة  وتومهه  صفته   عن 

 .(2)برمحته"  ذلك عن هللا  أعاذان التعطيل، يف أو التشبيه يف يدخل  خطأ فهو هذا  غري التوحيد
 عليه   أمجع  ما  وهذا   ،كتبهم  مجيع  يف  اثبت  تعاىل  هللا  عن  واألمساء  والصفات  األفعال  نفيو 
  خلطوا  "قد  فيقول:  عنهم  خيب  الشهرستاين  جند  ولذلك  بينهم،  ذلك  يف  خمالف  يوجد  وال  ،دعاهتم
  ال  إان   تعاىل:  الباري  يف  فقالوا  .املنهال  هذا  على   كتبهم  وصنفوا  الفالسفة،  كالم  ببعض  كالمهم
  املتقابلني  إله  هو  بل  ...عاجز  وال  قادر  وال  جاهل،   وال  عامل  وال  موجود،  ال  وال  موجود،  هو  نقول:
 .(3)املتضادين" بني واحلاكم املتخاصمني، وخالق

 واملوجود   ،األول  "العقل  هللا  على  يطلقون  الذين  اليوانن  وفالسفة  املعتزلة  مذهب  هو  وهذا
  علة  هو   األول  واملوجود،  علة  املوجودات   يف  شيء  ولكل ،  املوجودات  سائر   به  يتعلق  الذي  األول"

 

فرقــــة البهــــرة نشــــأة وعقيــــدة ونشــــاطًا، رســــالة مقدمــــة لنيــــل درجــــة املاجســــتري يف العقيــــدة اإلســــالمية،  (1)
عقيـدهتم يف  :مليـة، الفصـل األول، املبحـث األولللباحث ايسر حسني مجعة علي، جامعة املدينـة العا

 .(54)ص:  اإلله
، رســــالة مقدمــــة لنيــــل درجــــة املاجســــتري يف العقيــــدة اإلســــالميةفرقــــة البهــــرة نشــــأة وعقيــــدة ونشــــاطًا، ( 2)

ــيللباحـــث  ــة علـ ــني مجعـ ــةايســـر حسـ ــة العامليـ ــة املدينـ ــل األول، املبحـــث الثالـــث ، جامعـ  )ص: ، الفصـ
55.) 

 .(193 /1) امللل والنحل، للشهرستاين (3)
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 . (1) العلل
  شىت   عقائد  هلم  ذلك   مع  وهم،  الفالسفة  عند  كما  الفيض  بنظرية ا  جازمً   إمياانً   يؤمنون  هم   ولذا
 والفلسفة،  واهلندوكية،  والفيثاغورية  ،واحللولية،  أبنواعها  والوثنية،  واجملوسية  الثنوية  مذاهب  من

 والتناسخ  احللول   عقيدة  كله  ذلك   يغلف  ، احلديثة  واألفلطونية ،  القدمية  واألفالطونية ،  اإلحلادية
 خذواأ  الت  اجلذور  هذه  ألن  لديهم؛   اثبتة  عقيدة   وال  هلم  دين  ال  القوم  أن  هذا  وحمصلة،  والتعطيل
 متناقضة  وفلسفات  أداين  هي  عقائدهم  منها  استقوا  الت  والفلسفات  األداين   وهذه  دينهم   عنها

 أن  استقام  فكيف،  واحدة  وشيجة  جتمعها  وال،  بينها  فيما  وتتناقض ا،  بعضً   بعضها  يرفض،  متعارضة
  .(2)؟!عقيدة  منها تتألف  وأن، دين منها يؤلف

 واجلسمانية: الروحانية احلدود  يف عقيدهتم  :ااثنيً 
 هذه   فبمعرفة  واجلسمانية؛  الروحانية  احلدود  معرفة  وكماله  البهرة  عند  التوحيد  واجبات  من  إن
 العامل  أقام  هللا   أن   يعتقدون  فهم،  للعبد  الكامل  التوحيد   يتم   وابلتايل   ،هللا   على  التعرف  يتم  احلدود
 والتايل   السابق  فهي:   الروحانية  احلدود  فأما  حدود،  بعشرة  اجلسماين  السفلي  والعامل  الروحاين  العلوي
 اجلسمانية   احلدود  السفلي  العامل  يف  يقابلها   العلوية  الروحانية  احلدود  هذه  وأن  واخليال،  والفتح  واجلد
 .والداعي )البا ( واإلمام واحلجة واألساس )النيب(  الناطق وهي:

 مل   وم ن   هللا،  على  التعرف  يتم  وهبم   البوهري,  عند  التوحيد  يكتمل   هذه  العشرة  احلدود   ومبعرفة
ًدا  يعد  وال  التوحيد  من  خرل  فقد  ي طعهم  ومل  احلدود  هذه  يعرف   ذلك   ويبني،  عندهم  ابهلل  موحِ 
 حدوده   يف  أحلد  م ن  الذي  إال   إله  ال  أن  "وأشهد   يقول:  حيث  احلامدي  حسن  بن  إبراهيم   الداعي
 حمدوده   خالف  ومن  ...ابلتطهري  هكتاب  هلم  شهد  من  اتباع  عن  عدل  ومن  توحيده،  معامل  عن   سقط
 . (3)"س عوده هللا سلبه  حدوده وحاد

 املعصومني:  األئمة يف عقيدهتم  :ااثلثً 

 

 .(103)ص: حقيقة مذهبنا اإلمساعيلي من الداخل  (1)
 .(141دراسات يف الفرق املنتسبة إىل اإلسالم )ص:  (2)
، رســــالة مقدمــــة لنيــــل درجــــة املاجســــتري يف العقيــــدة اإلســــالميةفرقــــة البهــــرة نشــــأة وعقيــــدة ونشــــاطًا، ( 3)

ــيللباحـــث  ــة علـ ــني مجعـ ــةايســـر حسـ ــة العامليـ ــة املدينـ ــل األول، املبحـــث الثالـــث ، جامعـ )ص:  ، الفصـ
65.) 
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  لإلمام   صالهتم  إن   :يقولون  ولكنهم  املسلمون  يصلي  كما  ونفيصل    أئمتهم،   أبلوهية  البهرة  يعتقد
  أئمتهم   وأن  ،اعتقادهم"  "حسب  هـ525  سنة   السُت  خلد  الذي  اآلمر  بن  الطيب  اإلمساعيلي
يف  وقد  .احلاضر  يومنا  إىل  نسله  من   املستورون  /10  /6  بتاريخ  الباكستانية  "من"  جريدة  جاء 
 . (1)"البهرة علماء لكبري يسجد بوهري رجل": ما نصه م1977
 :وهي الروحانية قوهتا يف خمتلفة سبعة درجات لألئمة أبن  لالعتقاد البهرة ذهبت  ث
  الرتبة   هذه  صاحب  ألن  عندهم؛  اإلمامة  درجات  أعلى   تعتب  الرتبة  وهذه  :املقيم  اإلمام  -1
 .هبا  ينطق  الت النطق رسالة ويعلمه هعد  ي   الذي وهو ،)الرسول( :أي الناطق قبل يكون
  يف   يعاونه   الناطق  جبانب   يكون   فهو   ،الرسالة  أبعمال  القائم   اإلمام  وهو   :األساس  اإلمام  -2
 .)الوصي( وهو اإلمامة تتسلسل  ذريته ومن  الرسالة، نشر
  الناطق،  هذا  دور  هناية   يف   الناطق   هبا  جاء  الت  الرسالة  يتم   الذي  وهو  :املتم  اإلمام  -3
 .)القائم( وهو دوره أئمة  خصائص  نفس وله ،السابع هو  يكون املتم وهذا سبعة, ويكونون 
  لولده   التوريث  حق  له  يكون  والذي  ، اإلمامة   يف  احلق   صاحب  هو  ر:املستق  اإلمام  -4
 .فيه موجوًدا يكون الذي الزمان إمام وهو  ،وفاته قبل عليه  ابلنص وذلك ،األكب
  االستثنائية،  الظروف  يف  وذلك  ،عنده  أمانة  اإلمامة  ي ستود ع   الذي  وهو  :املستودع  اإلمام  -5
 اإلمامة   يورث  أن  له  ُيوز  وال  االستثناء،  هذا  زوال  بعد  لصاحبها  يردها   عنده  وديعة  فتكون

 .عنده وأمانة  وديعة جمرد هي بل  ،فيها حق له  ليس ألنه وذلك أبنائه؛ من ألحد عنده  املستودعة
  فهو   الفعل،  قوة   لديه  ليس   ألنه  ؛ذاته  يف  انقًصا  يكون  اإلمام  وهذا  :ابلقوة  القائم  اإلمام  -6
 .الفعل حد إىل  القوة حد من  ينقله ملن حاجة  يف يكون
  والفعل   القوة  لديه  يكون  ألنه  ؛والفعل  الذات   يف  التام  اإلمام  وهو  :ابلفعل  القائم  اإلمام  -7
 . فيه جمتمعني
 النبوة:  يف عقيدهتم :ارابعً 

 

 ، على الرابط:الفرق الدرر السنيةنظر: موسوعة ا (1)
https://www.dorar.net/firq/3096/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-
%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85 
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  أهل   عند  اثبت  هو  كما  تعاىل  هللا  من  اصطفاء  وليس  مكتسب  أمر  النبوة  أن  البهرة  يعتقد
 يف  حصروها  معينة  خصال  العبد  يف  توافرت  إذا  للعباد  مكتسًبا  النبوة  أمر  جعلوا  بل  واجلماعة,  السنة
 الوفا   وخالن  الصفا  إخوان  رسائل  من  نقال  ظهري  إهلي  إحسان   الشيخ  ذكرها   خصلة  ةعشر   تاثن

 .(1) الطائفة هذه  عند املعتمدة
  العلوية   السبعة  الرؤساء  عدد  مثل   ،فقط  سبعة   والرسل  األنبياء  أبن  البهرة  وتعتقد   ،هذا
  هللا   صلى  وحممد  وعيسى,  وموسى،  وإبراهيم،  ونوح،  آدم،  هم:   السبعة  الرسل  وهؤالء  السماوية,
 . والقائم وسلم, عليه

  طريق   عن   ولكن  ،السماع  طريق  عن   الوحي   يتلقى  ال  الرسول   أبن   لالعتقاد  البهرة  وذهبت 
  يستمدون   الذين  وجبائيل(  وميكائيل   إسرافيل  وهم )  واخليال  والفتح  اجلد   من   القلب  يف  اإللقاء
 .(2) والتايل السابق من الوحي

 واملعاد:  املبدأ   يف البهرة عقائد :اخامسً 
  آدم   خبلق   كانت  اإلنسان  خلق   بداية  أن  وينكرون   واحدة،  دفعة  كان  اخللق  بدء  أن  البهرة  يعتقد

  ابلبطن  األول  البطن   بتزاول  وذلك -  أوالده  بني  وابلتزاول  ضلعه،  من  حواء  خ لقت  ث  ،طني  من
  كذلك   كان  إذا  األمر  أبن  ويقولون  ،سفاًحا  ذلك   يعدون  فإهنم   وذريته،  آدم  ساللة  جاءت  -الثاين
 . واحدة  مجلة اخللق خلق على مقدرته عدم معناه ذلك  ألن ؛هللا  يف طعن فهذا

  ابتداء  أن  إىل  يذهبون  الذي  مجيع  خيالفون  احلق  "وأهل   غالب:  مصطفى  اإلمساعيلي  يقول
  عن   األرض  من  كانت  الوالدة  أبن  يرون  فهم  وحواء،  آدم  بواسطة  التناسل  على  كان  البشري  اجلنس
 واالنبعاث،   اإلبداع  طريق   عن   الروحاين  املبدأ  بني  يفرقون   وهم  األفالك،  أتثري   حتت  التفاعل   طريق 
 .(3)األفالك" بتأثري األرض مع التفاعل طريق عن والفساد الكون عامل يف البشري واملبدأ
  صاحلة   نفس  إما  صورتني:  على   تكون  اجلسد  مفارقة  بعد  النفس  أن  يعتقدون   فهم  املعاد  أما
 الرابنية   املعارف  اكتسبت  الت  هي   املستجيبة  الصاحلة  فالنفس،  خمالفة  خبيثة   نفس  وإما  مستجيبة،

 

 .( وما بعدها306)ص:  بكستانإدارة ترمجان السنة الهور انظر: اإلمساعلية، إحسان إهلي ظهري،  (1)
، رســــالة مقدمــــة لنيــــل درجــــة املاجســــتري يف العقيــــدة اإلســــالميةفرقــــة البهــــرة نشــــأة وعقيــــدة ونشــــاطًا،  (2)

 (.94، جامعة املدينة العاملية )ص: ايسر حسني مجعة عليللباحث 
 (.77مفاتيح املعرفة، مصطفى غالب اإلمساعيلي )ص:  (3)
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 مرتبته  يف  بفضله  حد  لكل  االعُتاف  مع  احلدود  من  العلوم  من  املستفادة  املنجية  الصحيحة  واآلراء
 من   النفس  هذه  اكتسبت  فكلما  عليها،  واملواظبة  والشرعية  اخلريية  األعمال  من  الكثرة  مع  الوحدانية
  ئاشي  لرتبته  وصلت  يذال  احلد  وهذا  هي  وتصري  ،حد  إىل   حد  من  ترتقي  أخذت  اخلريات  تلك
  هو   الرقي  هذا  هلا  ييسر   والذي  القائم،  اب    جوار  إىل  تصل  حىت  احلدود  يف  ترتقي   وتظل   ,اواحدً 
 .الدنيا  يف اكتسبته ما قدر على ذلك  تستحق  أهنا من علم  ملا ؛املدبر
  الرهبة   للنفس  فيحصل  ،مظلم  عامل  يف  ظلمانية،  صور  إىل  فتتحول  اخلبيثة  املخالفة  النفس  أما
 أن   تستطيع  وال  ،منه  انبثقت  يذال  الروحاين  احلد  إىل  الصعود  تستطيع  فال  واالستوحاش،  والفزع
 ث   ،الفلك  يف  التنني   ذن ب  إىل  تصعد  حىت  هذا  املظلم  العامل  يف  فتظل   فارقته،  الذي  اجلسد  إىل  ترجع
 . (1)األكب العذا  إىل تصعد  بعده من والذي ،األدىن العذا  برزخ إىل تذهب

 والقيامة: البعث  يف البهرة عقائد :اسادسً 
 وذهبوا   والسنة،  القرآن  يف  جاء  كما  وفزع  أهوال  من  عليها   يُتتب  وما  القيامة  البهرة  فرقة  تنكر
 له   كانت  وانتظره به  آمن فمن  هللا، دون  من  الناس حملاسبة  املنتظر القائم قيام هي القيامة أبن  يقولون
  ِمن  هو   البشر   سيحاسب  الذي  القائم  وهذا  الشقاوة،  له   كانت   ينتظره  ومل   جحده  ومن   السعادة,
 .هللا أبحكام اآلمر بن  الطيب  ولد

  ضعف   على  يدل   فهذا  ذلك  صح   لو   ه أبن  القيامة  يوم  يف   الدنيا  بفناء  قال  من  على   وينكرون
 .(2) زعمهم حد  على القيامة يوم ينكرون  لذلك ؛حمال وهذا ,هونقص الباري أبدعه الذي الوجود

 الصحابة: يف العقيدة :اسابعً 
 الشيعة   فرق  من  غريها  عن   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب   أصحا   يف  البهرة  عقائد  ختتلف  مل
 نفرًا  إال  وسلم   عليه   صلى   النيب  بعد  رتدوااو   كفروا  قد  الصحابة  مجيع  أن   يعتقدون   فهم  األخرى؛
  بن   علي  من  اخلالفة  مغتصبون  -وعثمان  وعمر  بكر  أبو-  الثالثة  األئمة  أن  ويعتقدون  ،منهم  يسريًا

 

، رســــالة مقدمــــة لنيــــل درجــــة املاجســــتري يف العقيــــدة اإلســــالميةفرقــــة البهــــرة نشــــأة وعقيــــدة ونشــــاطًا،  (1)
 (.97، جامعة املدينة العاملية )ص: ايسر حسني مجعة عليللباحث 

 مكتبـــة مـــدبويل،، ط: ســـامة شـــحادة؛ وهيـــثم الكســـواين، املوســـوعة الشـــاملة للفـــرق املعاصـــرة يف العـــامل (2)
 .(122 )ص: -ة اإلمساعيليةفرق-القاهرة   م2007
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 .(1)طالب أيب
اإلمساعيلي   الداعي  "وقد  علي حممد  يقول  اتبعهم:  ومن  الصحابة  الوليد يف حق  اعُتف بن 

املخالفون أن إمامة الثالثة ليست بنص؛ ألهنم قد جحدوا النص والوصية، وفيما جرى يف السقيفة 
 .(2)"من األحوال ما ُيب للعاقل أن يفكِ ر فيه

 البهرة: عند الظاهرة العبادات
  أهنم   إال،  التقية  ملبدأ  إعمااًل   الظاهرة   العبادات  يف   للمسلمني  املوافقة  ظهرون ي    كانوا  وإن  البهرة
 .فقط الظاهر  يف تكون إمنا  واملوافقةا، اتم    اختالفًا املسلمني عن شرائعهم يف خيتلفون 
، الربيع  وإكمال،  صفر  ونقصان ا،  يومً   نيبثالث   رماحمل  شهر  إمتام  اإلمساعيلي  التقوي  عمدةف
 وإمتام ،  شعبان  ونقصان،  رجب  وإمتام،  خراآل  ونقصان،  األوىل  مجادى  وإمتام،  أخيه   ونقصان
 . كبيسة  السنة تكن مل ما احلجة ذي  ونقصان ،القعدة ذي وإمتام، شوال ونقصان ،رمضان

  إىل  احلج  وهكذا  ،يومني  أو   يوم  قبل  وأعيادهم  صالهتمو   صيامهم  تقدي  التقوي  هذا  على  وينبين
 .(3)احلرام هللا  بيت

  وصلنا   "إان  احلج:  مناسك  أداء  يف  قوله  البهرة  حجال  أحد  عن  الغين  جنم  حممد  الشيخ  وينقل
 الناس  قبل   احلج  مراسم  مجيعنا   ىأد    وقد  ...اليمن  إمساعيلية  إليها   وصل  كما  الناس،  قبل   عرفات 
 السنة،   أهل  من  مجع  بنا  أحاط  ميين   إمساعيلي  عامل  قيادة  حتت  عرفات   يف  جتمهران   وحني   .بيومني
  اجلوا    هذا  مساع  بعد  فانصرفوا  مأثورة،  أدعية  بقراءة  فأجبناهم  الوقفة،  قبل   نعمل  عما  وسألوان 
 احلجال  يسلكه  الذي  الطائف  طريق  جوار  ليلتنا  فيها  وقضينا   مزدلفة،  إىل  انصرفنا  ث  الساذل،
  عنها   انصرافنا  سبب   عن   عرفة  إىل  القادم  السين  اجلمع  ناسأل    وكلما  املدينة،  هذه  من   القادمون
 الليلة،   تلك  قضينا  وهكذا  عرفة،  إىل  منها  نقدم   ث  مكة،  سننزل  الطائف،  من  قادمون  أبان  أجبناهم

 . (4)"احلجيج لعامة شركاء وسران عرفة، إىل عدان  ث
 

 (.650 /2انظر: ماذا تعرف عن ) (1)
 .(66 ، بريوت )ص:مؤسسة عز الدين، ط: اتل العقائد ومعدن الفوائد (2)
 .(247)ص:    يف ا راف اجملتمع املسلم يف شبه القارة اهلنديةأثر الفكر الغريب (3)
 ينظر الرابط: (4)

https://dorar.net/firq/3096/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-
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 . اإلمام على رمز هي الكعبة أن يرون، و اوأخذً  عطاءً   عالنيةً  الراب أابحوا كذلك
  بومباي   مدينة  يف   املدفون  الدين  طاهر  واخلمسني   احلادي  الداعي  قب  إىل  يتوجهون   صالهتم   يفو 
 ."الطاهرة "الروضة اسم  عليه ويطلقون ،اهلند يف

  . الصالة  عليهم  جتب   ال  غريها  ويف  ،رماحمل  شهر   من  األوىل  أايم  العشرة  يف  الصالة  عليهم  وجتب
 اجلامع  إىل  منهم  الشخص   يذهب  مل  وإذا  ،خانة   اجلامع  :يسمى   هبم   خاص  مكان   يف  إال   يصلون  وال
 .احلرمان عليه  ويفرض  الطائفة من  يطرد رماحمل من األوىل أايم العشرة يف خانة

 . عامة املسلمني  فهمهاي الت غري معان عندهم  واحلج والصيام  والزكاة
 جاء  إذا  وهكذا  .مرات  عدة  هبا   ويطوف  الطاهرة  الروضة  إىل  يذهب  يسافر  أن  قبل   فرد  كلو 
 .(1) وأهله بيته إىل  الذها  قبل مرات  عدة يطوف السفر من

 اإلسالمي:  العامل يف  البهرة  أطماع
 إال  آمًنا  مالًذا  اُيدو   فلم  هبا،  حيتمون  دولة  للبهرة  يعد  مل  اليمن  يف  الصليحي  احلكم  سقوط  بعد

 معتقد   إىل  اهلندوس  من  كثري  لدخول  وذلك  بومباي؛  مبدينة  جوجرات  والية  يف  وخاصة  اهلند،  يف
 آنذاك،  واهلند  اليمن   بني  قائمة  كانت  الت  التقليدية   التجارة  ذلك  يف  ساعدهم   والذي  اإلمساعيلية،
 مل   القوم  ولكن   شيء،  عنهم  ي سمع  ومل  ،السياسي  احلراك  عن   بعيًدا  اتم   سكون  يف  البهرة  وظلت
 . أسالفهم  فعل كما  جمدها وإعادة إقامتها إىل االشتياق طال والت دولة، هلم كانت  أنه ينسوا

  العبيدية  الدولة  إقامة  حلم  يعاودهم   بدأ  اهلند   يف  وشتاهتم  مشلهم  مجع  استطاعوا  أن  وبعد
 نتيجة  وذلك  وخارجها؛  اهلند  داخل  ومكانة  شأن   هلم  أصبح  أن  بعد  خاصة   جديد،  من  الفاطمية
 التالية: النقاط خالل من  سيظهر وهذا، هبا متيزوا الت واالقتصادية السياسية للعالقات
 :والستعمار البهرة: أوًل 
 ما يلي:  االستعمار مع تعاوهنم مظاهر  من
  اللورد   مسكن  من  ضخمة  سرقة  وقعت  الدين  عز  حممد  واألربعني  الرابع  الداعي  عهد  يف  -1

  ضمن   من  وكان،  بومباي  يف  م1816  هــ/1233  عام  الشرقية  اهلند  شركة   عن  املسئول  لفنسنتأ
 فلم   اجملرمني  على  القبض  الشركة  حاولت،  الثمينة  شياءاأل  وبعض،  الرمسية  الشركة  سجالت  السرقات

 
%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85 

 .(356 /1)ألمحد بن عبد العزيز احلصني  ،سلسلة ماذا تعرف عنانظر:   (1)



اقف      البهرة شذوذ في العقائد شذوذ في املو

 

 

18 

 خالل   ومتكن،  بذلك  فرحب،  ذلك  يف  العون  منه  والتمست،  اهلند  داعي  بنائب  فاتصلت،  تفلح
  فرض   وأصبح،  الطرفني  بني  العالقات  وطدت  احلني  ذلك  ومنذ،  غريها  دون   السجالت  رد  من  أايم
 .األمن استتبا  يف ملعونته ا طلبً  ابلداعي االتصال للشركة  رئيس  كل   على  عني
  يف   هـــ1239  الثاين  ربيع  25  يف  مبندسهور  البهرة  حي  يف  السين  علي   رمضان  العامل   قتل  -2
 مبحاصرة   بثأره  األخذ   السنيون  وحاول،  اخلاص  حرسه  أيدي   على  واألربعني  اخلامس  الداعي  عهد
 . املسلح جيشهم من  كتائب  بثالث فأسعفوه ،ابإلجنليز فاستنجد ،الداعي مسكن
  السالح   حبمل  له  ومسحت،  تباعهأ  وحتفل  حتفظه  مسلحة  كتيبة  إقامة  لهخيو    قانوانً   له  شرعوا  -3
 اختاذ  يف  ابحلرية   له  ومسحت  ، الوقت  ذلك   يف   السالح  محل  مبنع  قانوانً   فيه  سنَّت  الذي  الوقت  يف

  املثول   من  له  احلامية  هي  وكانت  الوقت،  ذلك  يف  املشُتكة  للمصلحة  مناسبة  يراها  الت  القرارات
  االحتالل  سلطات  له  أعطتها  الت   الصالحيات  هذه  بسبب  نزاع  أي  حدث  إذا  القضاء   أمام

 . اإلطالق على  دكن منطقة رؤساء أعظم جنليزاإل واعتبه، البيطاين
  س دَّة   توىل  ن إ  ما ف  الدين  سيف  طاهر   للبهرة  واخلمسني  احلادي  الداعي   عهد  يف  أما  -4
 اإلجنليزي،   االحتالل  لسلطات  والءه  أعلن  حىت  -األوىل  العاملية  احلر   أثناء  ذلك  وكان-  الدعوى
  بكل   وإنقاذها  االحتالل   قوات  مساعدة  على  نفوذ  من  أ وت   ما  بكل   عمل   بل  ،بذلك  يكتف   ومل

 اإلجنليز  مساعدة  على  أتباعه  وحث  أنواعها،  بكافة  واملساعدات  الطائلة  األموال  هلا   فوهب   السبل، 
 .(1)الطرق بكل

 اإلجنليز:  حكم حتت السنة أهل من موقفهم
  طاهر   البهرة  داعي  لفأو ،  السنة  ألهل  الشديد  العداء  البهرة  أظهر  األوىل  العاملية  احلر   بعد
  من   ليس  من  وكل،  التوحيد  أمة  مجيع  بكفر  فيه  وحكم،  املبني"  احلق  نور   "ضوء  كتابه  الدين  سيف
 . (2) الوبيل والعذا  املبني ابلضالل واهتمهم، أتباعه

 واألمريكان: البهرة
  االبن،   بوش  دبليو  جورل  أمريكا  يف  احلكم  توىل  عندما  ذروهتا  ابألمريكان  البهرة  عالقة  وصلت
 مرجعية  على  أثَّرت  والت  ،الصليبية  مبرجعيته  املعروف  احملافل  اجلمهوري  احلز   إىل  ينتمي   والذي

 

 .(244ه القارة اهلندية )ص: لم يف شب يف ا راف اجملتمع املسأثر الفكر الغريب (1)
 (.666/ 2انظر: ماذا تعرف عن ) (2)
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 الصلييب  الرئيس  هذا  ظل  يف  القوة  هذه  إىل  العالقة  هذه  بلوغ  لنا   يفسِ ر   وهذا  أمريكا،  يف  القرار  اختاذ
 الشيعة   بني  العصور  مر  على  الدائم  املشُتك  التعاون   وجود   من  عليه  اعتدان   ما  وهو  احملافل،
 . املشُتكة ومصاحلهم خمططاهتم  حتقيق يف واليهود والنصارى
  وإقامة،  ألمريكا  زايرته  عند   البهرة  بسلطان  البالغ  واالهتمام  احلفاوةيف    يظهر  التعاون  وهذا
 .مكان كل  من عليه الوفود وتوافد، والوالئم له االحتفاالت
  بزايرات   البهرة  قامت  الثمانينيات   مطلع  فمنذ،  إسرائيل  مع  قوية  عالقات  إقامة  عن  فضاًل 
 .(1)بينهما العالقات توطيد على فيها حرصت إلسرائيل متعددة

 مصر: يف البهرة
 ابلعودة   أنفسهم  ونومين  ،  فاطمية  دولة  مصر  يعتبون  اآلن  إىل  فهم،  هلم  مريااثً   مصر  البهرة  عتِب ي  
  مصر   إىل  العودة  خمطط   يف  واؤ بد  البهرة   أن  والظاهر ،  املزعومة  الباطنية   اطميةالف  اخلالفة  وإعادة  إليها 
 احلاكم   مسجد  ترميم  وافتتح   بل  وجودهم،   على  وافق  الذي  السادات  عهد  يف  السبعينات   أواخر  يف
 .م1980 عام معهم  هللا أبمر
 القاهرة   إىل  مصر  إىل  وصوهلم  فور  البهرة  اجته  وقد  .الثمانينات  فُتة   يف  نشاطهم  ازداد  ث
 بعثها   على  والعمل  ،الفاطميني  وآاثر  مراقد  عن  البحث  رحلة  واؤ وبد  ،فيها  وأقاموا،  الفاطمية
 . وجتديدها
  هللا   أبمر  احلاكم  مسجد  مصر  يف  بتجديدها  البهرة  قام  الت  الفاطمية  اآلاثر  أشهر  من  وكان
 من   وهو،  الفتوح  بوابة  جبوار  الشمالية  اجلهة  من  القاهرة  لسور  املالصق  ،األنور  ابجلامع  املسمى
 إغالق   مت  أن  بعد  األيوبيني  ملوك  بعده  ومن  الدين  صالح  استخدمه  وقد،  القاهرة  مساجد  أضخم
 . األزهر اجلامع
  آل   مراقد  لتشمل  امتدت  بل  ،وحدهم  الفاطميني  آاثر  على   مصر  يف   البهرة  مهمة  تقتصر   ومل
 رأس   مقصورة  جددوا  كما  ،ومقصورهتا  ابلقاهرة  زينب  السيدة  مرقد  بتجديد  فقاموا،  مصر  يف  البيت
 . البهرة شيخ شقيقا مؤخرً  جواره إىل دفن الذي األشُت مالك قب  وجددوا ،املزعومة نياحلس

  سلطاهنم   األزهر  وأهدى،  والفضة  الذهب  ضرائح  زينب  والسيدة  احلسني   ملشهد  ووهبوا
 .هللا  أبمر احلاكم مسجد يفا علنً  شعائرهم البهرة ويقيم  الفخرية! الدكتوراه

 

 (.126فرق الشيعة واإلمساعيلية، أسامة شحاته، ط: مطبعة مدبويل، القاهرة )ص:  (1)
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  املشروعات   إقامة  إىل  اجتهوا  بل،  القدمية  القاهرة  وجبوار  مصر  يف  اإلقامة   مبجرد  يكتفوا  مل  وهم
 القدمية  القاهرة  قلب   يشق  الذي  القدي  الشارع  يف  جتارية  وحمالت  بيواتً   اشُتوا  وبعضهم  ،التجارية
 . الفاطمي هللا  لدين املعز بشارع واملسمى
 اخلدمات   تقدم  هلم  مراكز  أصبحت  األثرية   املساجد  وبعض  زينب  السيدة  ضريح  ترميم  وبعد
 تقدم   اخلدمات  هذه  ومع،  الفقرية  األحياء  وهي  ،القاهرة  من  القدمية  األحياء  هذه  يف  واأليتام  للفقراء
 .(1)الشيعية  الدعوة

 مصر: يف  للبهرة السياسية العالقات
  عبد   مجال  عهد  ففي،  السياسيني  ابلزعماء  عالقتهم  توطيد  مصر  إىل  البهرة  تسلل  يف  املالحل

 الذهبية  ابلقبب  حمماًل   وجاء،  مصر  إىل  الدين  سيف   طاهر  ن و واخلمس  احلادي  الداعي  جاء  الناصر
 دفع  مما  معها،  العالقات   لتوطيد  مصر  هاي هدي  الذهبية  القبب  هبذه  فجاء،  املزعومة  البيت  آل  لقبور
  أثرية  قطعة  39  إبعطائه   وذلك  مثلها   هبدية  اهلدية  يرد  أن  إىل  الناصر  عبد  مجال   املصري  الرئيس
 احلايل   الداعي  الدين  برهان   حممد  ابنه  إبرسال   الدين   سيف  طاهر   قام  ث  الداعي،  هلذا  هدية  فاطمية
 مبنحه  ملصريةا  احلكومة  فكرمته  الذهبية،  القبب  هذه  تركيب  على  بنفسه   ليشرف  البهرة  لفرقة

 .م1966 عام وذلك  القاهرة جامعة  من الفخرية الدكتوراه
  م أهن   ذلك  من  واألدهى  بل ،  ذكران  كما  هللا  أبمر  احلاكم  جامع  بُتميم  قاموا  السادات  عهد  ويف
 والت  ،بومباي  يف   أنشؤوها   الت  السيفية  اجلامعة  غرار  على   هبم   خاصة  جامعية  مؤسسة  إبنشاء  طالبوا
 على  هلم   يوافق  مل  ولكن   ،اجلامع  بُتميم  السادات  هلم   فسمح  الشيعي،  اإلمساعيلي  املعتقد  ستدر ِ 
 .إبنشائها طالبوا الت اجلامعية املؤسسة إنشاء
  عندما   جلي ا  ظهر  وهذا،  ذلك  قبل  هلم  تكن  مل  كثرية  امتيازات  البهرة  انل  مبارك  عهد  ويف
 ال   الذي  وشاحهم  مرتدايً   الدين  برهان  حممد  البهرة  سلطان  مع  مبارك  بصورة  الصحف  طالعتنا
 وصلت   يذال  واملدى  اجلانبني  بني  العالقة  لعمق  واضحة  إشارة  لتكون  الطائفة؛  زعيم  سوى  يرتديه
 .إليه

  استقبلهم   وقد  ،جنيه  ماليني  عشرة  مببلغ  "مصر  حتيا"  لصندوق  ابلتبع  قاموا  احلايل  الوقت  ويف
 األوىل  زايرتهيف    البهرة   بسلطان  الرئيس  رحب  "وقد:  الرمسية  األهرام  جريدة  يف  وجاء،  بنفسه  الرئيس

 

(1) https://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=8976#.YqstaHZBzIV 
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 طائفة   تبذهلا  الىت  ابجلهود  مشيدا  لوالده،  خلفا  م2014  يناير يف    املنصب  هذا  توليه  منذ  مصر
 الدولة   تتخذها  الىت  االقتصادية  جراءاتاإل   إىل  اهً منو ِ   مصر،يف    األثرية  املساجد  لُتميم  البهرة

 طائفة  اشتغال  ضوءيف    وذلك   لالستثمارات،  اجلاذ   املناخ  وهتيئة   االقتصادية،  ابألوضاع  للنهوض
 وصناعات  الغذائية  املنتجات   جماليف    سيما  ال  مصر،يف    ابالستثمار  واهتمامهم  ابلتجارة   البهرة
 .(1)"والرخام الورق

 مع   القاهرة  يف  احلسني  مسجد  ابفتتاح  االحتفال  يف  الدين  سيف  مفضل  البهرة  سلطان  وشارك
 له  البهرة   سلطان  إن  :فيه  قال  بياان  اجلمهورية  لرائسة  الرمسي  املتحدث  وأصدر،  اجلمهورية  رئيس
 أضرحة   منها   التارخيية،  املصرية  املساجد  من  وعدد  البيت   آل   مقامات  وجتديد  ترميم يف    مقدرة  جهود
 لطائفة   املتنوعة  األخرى  اخلريية  األنشطة   عن  فضال   احلسني،  ومسجد  زينب  والسيدة  نفيسة  السيدة
 .(2)"مصر "حتيا صندوق   دعم إىل ابإلضافة مصر، يف البهرة

  الت   أبنشطتهم  يتعلق  فيما  خاصة  مصر،  يف  استفهام  عالمات  البهرة  طائفة  أعداد  تزايد  وأاثر
  عام   كل  مصر  إىل  أيت  أصبح  برهان   حممد  البهرة  سلطان   إن   حىت  كبري،  بشكل  ظاهرة  أصبحت
 قلبيف    هللا   أبمر  احلاكم  مسجد  أمام  مبولده  هم   حيتفلون   كما  ،الطائفة  وأبناء  رعاايه   على  لالطمئنان
 .القاهرة
  البهرة   طائفة  سلطان   مكتب  :يدعى  مكتب   للبهرة  يوجدا  حتديدً   سوراي   وشارع  املهندسني   وىف
 الطائفة  أعداد  حجم   حول  للتساؤل  يدعو  ما  وهو  ،الطائفة  أبناء  بني  املنسق  بعمل  يقوم  ،مصرميف  
 .(3)الظاهرة غري  ونشاطاهتا مصريف 

  األراضي  على  يستولون  فذهبوا  ،دهاءً   أكثر   خمطط  تنفيذ   إىل  ذلك  بعد  البهرة  اجتهت  ث

 

 على الرابط:  ،م2022يونيه   22، األربعاء جريدة األهرام املصرية (1)
 https://gate.ahram.org.eg/News/2813233.aspx 

(2) 79566125-https://www.bbc.com/arabic/world  
 على الرابط: (3)

https://www.elbyan.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-
%D9%82%D9%84%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%9F/ 

https://gate.ahram.org.eg/News/2813233.aspx
https://www.bbc.com/arabic/world-61257956
https://www.elbyan.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%9F/
https://www.elbyan.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%9F/
https://www.elbyan.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%9F/
https://www.elbyan.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%9F/
https://www.elbyan.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%9F/
https://www.elbyan.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%9F/
https://www.elbyan.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%9F/


اقف      البهرة شذوذ في العقائد شذوذ في املو

 

 

22 

 حال ِ 
  املناطق   هذه  سكان  يُتدد  ال  حىت  األمثان  أبهبل  الشراء  طريق  عن  وذلك،  السكنية  والشقق  وامل
 %75  حد  إىل  وصل  اجلمالية  منطقة  أغلب  شراء  استطاعوا  أبهنم  األمر  وصل  أن  إىل  هلم،  عالبي  يف
 .(1)ابالحتالل أشبه األمر  فأصبح مساحتها،  من

 : مصر  يف الصويف  للنفوذ  البهرة استغالل
 املصري  اجملتمع  داخل  لهاتوغ    يف  تعتمد  البهرة   فإن  صالت   من  والتشيع  التصوف  بني  ملا ا  نظرً 
 وإظهار   ،البيت  آلل  املنسوبة  والقبور  األضرحة  على  الجتماعا  خالل  من  وذلك  ،الصوفية  على
  بُتميمها  والقيام  املساجد  بناء  على  احلرص  من  هنيظهرو   ما   مع  هذا،  هلم  واالنتسا   فيهم  الغلو

 .عليها واإلنفاق
  الطريقة   مع  حدث  كما،  التشيع  إىل  الصوفية  الطرق  من  الكثري  لحتو    ذلك   يف  البهرة  وساعد
 وجعلت   بل  ،التشيع  عن  للدفاعا  صيصً خِ   ص نعت  التو   "،وطن  اإلسالم"  جملة  تصدر  الت  العزمية
  للدفاع   "الشيعة  حول  شبهات  األئمة   ورؤية  القادة  فكر  يف  والتشيع   الشيعة"  :اسم  حتتا  ملحقً   هلا

 .الصحابة  سائر  على عنه هللا  رضي طالب يب أ بن  علي أفضلية وإثبات  الشيعي الفكر عنا خصيصً 
 :اخلليج يف البهرة
  الت   السبع  اإلمارات  يف  رمسية  مكاتب  هلم  أصبح  أن  لدرجة  اخلليج  دول  إىل  البهرة  لتسل  
، كثرية   ألسبا   هلم؛   حربة   رأس  لتكون   ديب  اختاروا  وقد  املتحدة،  العربية   اإلمارات   دولة  احتاد  تشكل 
  إغفال   ميكن  ال  كذلك  ،-التجار  من  البهرة  ومعظم-  املنفتح   التجاري  املدينة  طابع  أمهها  لعل
 .للجميع معلوم أمر وهو ديب يف األوقاف على الصوفية سيطرة
 لدى   الصحيحة  الدينية  واملعلومات  العربية  اللغة  وضعف  اإلمارات  يف   السكانية  الُتكيبة  أن  كما
  للُتويج   مثالية  انطالق  نقطة  البلد  من  ُيعل  -اآلسيوية  اجلنسيات   منا  وخصوصً -  الوافدين  معظم
 .(2) هؤالء بني  ملذهبهم 

  هو  مبا  اجلميع  فوجئ  واإلسالمية  العربية  الدول  يف  الواسع  واالنتشار  النشاط  هذا  وبسبب
 إىل  مجيًعا  بدعوهتم  يقوم   العريب  العامل  على  عربية  دولة  رئيس  خبرول  وذلك  وأعظم،  ذلك  من   أخطر

 

 :األمة املصرية جريدة صوت( 1)
www.masress.com/soutelomma/4242  

(2) #.YqstaHZBzIV8976https://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=  

http://www.masress.com/soutelomma/4242
https://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=8976#.YqstaHZBzIV
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 .(1) اخلالفة وتقوم األمة دتتوحَّ   إبقامتها أن مدعًيا ،الفاطمية الدولة إلقامة التكاتف
 :البهرة فرقة عن العلماء فتاوى

 : لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية هذا السؤال    الدائمة اللجنة   ورد
  فهل ،  يزورونه  كلما  سجدة  له  يقدموا  أن  أتباعه  على  ُيب  أنه  على  يصر  بوهرة  علماء  كبري
 صورة   نشرتا  وحديثً ،  الراشدين  اخللفاء  أو  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  زمن  يف  العمل  هذا  وجد
 /10  /6  يف  الصادرة  املعروفة  الباكستانية  "من"  جريدة  يف  بوهرة  علماء  لكبري  يسجد  بوهري  لرجل
 الصورة؟ تلك لكم  نرفق عليها  طالعكموإل ، م1977

 :فأجابوا
 أن   ُيب  الت  القر   من  وقربة،  خاصة  لنفسه  هبا  هللا  أمر  الت  العبادة  أنواع  من  نوع  السجود

 اّللَّ    ا ْعب د وا  أ نِ   ر س واًل   أ مَّة    ك ل ِ   يف   بـ ع ثْـن ا  }و ل ق دْ :  تعاىل  قوله  لعموم  وحده؛  هللا  إىل  هبا  العبد  يتوجه
{  و اْجت ِنب وا ْلن ا   }و م ا:  وقوله   ،[36  :]النحل   الطَّاغ وت   ال   أ نَّه    إِل ْيهِ   ن وِحي  ِإال  ر س ول    ِمنْ   قـ ْبِلك    ِمنْ   أ ْرس 
تِهِ   }و ِمنْ :  تعاىل  ولقوله  ،[25:  ]األنبياء  ف اْعب د وِن{  أ ان    ِإال  إِل ه    ال   و اْلق م ر    و الشَّْمس    و النـَّه ار    اللَّْيل    آاي 

ت مْ   ِإنْ   خ ل ق ه نَّ   الَِّذي  ّللَِّ   و اْسج د وا  لِْلق م رِ   و ال  لِلشَّْمسِ   ت ْسج د وا ه    ك نـْ  [، 37  :]فصلت  تـ ْعب د ون {  ِإايَّ
  يستحقان   فال  ،هلل  خملوقتني   آيتني   لكوهنما   ؛والقمر  للشمس  السجود  عن   عباده  سبحانه   فنهى
  من   ولغريمها   هلما ا  خالقً   لكونه   ابلسجود  إبفراده  تعاىل  وأمر،  العبادات  أنواع   من  غريه  وال  السجود
ا   أ ف ِمنْ }:  تعاىل  ولقوله  ،عامة  املخلوقات   من   تعاىل   لغريه   ي سجد   أن   يصح   فال ،  املوجودات   سائر   ه ذ 

 :النجم]  {و اْعب د وا  ّللَِّ   ف اْسج د وا  *  س اِمد ون    و أ نـْت مْ   *  تـ ْبك ون    و ال  و ت ْضح ك ون    *  تـ ْعج ب ون    احلْ ِديثِ 
 أنواع   بسائر  وحده  إليه  يتوجهوا  أن   عباده  فأمر  عمَّ   ث،  وحده  تعاىل   له  ابلسجود   فأ مر  ،[59-62
  لكبريهم   فسجودهم  السؤال  يف  ذكر  كما  البوهرة  حال  كان  فإذا،  املخلوقات  من  سواه  دون  العبادة
 ُيعله   به  رضاه  أو  بذلك   إايهم  وأمره،  هللا  دون  منا  إهلً   أو،  هللا   معا  شريكً   له  واختاذ،  له  وأتليه   عبادة 
 ملة   عن  بذلك  خارل  ابهلل  كافر  -واملتبوع  التابع-  الفريقني  فكال،  نفسه  عبادة  إىل  يدعو  طاغواتً 

 

، رســــالة مقدمــــة لنيــــل درجــــة املاجســــتري يف العقيــــدة اإلســــالميةفرقــــة البهــــرة نشــــأة وعقيــــدة ونشــــاطًا،  (1)
مخيـين العـر  حسـن . وانظـر: (136)ص: ، جامعـة املدينـة العامليـة ايسـر حسـني مجعـة علـيللباحث  

 )ص: ، القـاهرة، د. سيد حسني عفاين، ط: دار العفاين نصر هللا والرافضة الشيعة الشر الذي اقُت 
623.) 



اقف      البهرة شذوذ في العقائد شذوذ في املو

 

 

24 

 .ابهلل والعياذ، اإلسالم
  الشيخ   -  غداين   بن  هللا  عبد  الشيخ   -  عفيفي  الرزاق  عبد  الشيخ  -  ابز  بن  العزيز  عبد  الشيخ

 ببب  .(1)قعود بن  هللا  عبد
 :الطائفة تلك شرعية بشأن  اإلسالمية البحوث جممع فتوى يف وجاء
  عشر  ثيناال  األئمة  يف  الظهور  بعد  هللا  أن  يزعمون  حيث،شيعي  فكر  أساسها  الطائفة  هذه  نإ"
  الالفتات   هو   العام  شعارهم  أن  ذلك  على  يدل   وما  ،بعده  واؤ جا  ومن  حسائي األ  أمحد   يف   ظهر
 وعدم  ،حممد  بسيدان  النبوة  ختم  عدم  يزعمون  كما،(هباء  إهلى  اي)  :عبارة  وعليها   بيوهتم  يف  املعلقة

  وإنكارهم   ،الروحي  ابملوت  والنار  ،الروحية  ابحلياة   اجلنة  وأتويلهم   ،بعدها  وما  ابلقيامة  االعُتاف
  ".القرآن أتويل يف سراف اإلو  ،األنبياء ملعجزات
  الشريف   األزهر  شيخ  البشري  سليم  للشيخ  فتوى  هناك  أن  اإلسالمية  البحوث  جممع  وذكر
  من  م1946  عام  قضائي  حكم  صدر  كما،  عباس  ميزر  ني ي البهائ  زعيم   بكفر  م1910  عام  وذلك
 . امرتدً  اعتباره على النحلة تلك زوجها  اعتنق مرأةا بطالق الشرعية  الكبي احمللة حمكمة
 .الطائفة تلك  يعتنق من بردة فتوى م1947 عام ابألزهر  الفتوى جلنة  أصدرت كما
  : فيها   جاء  ، م2014  /2  /18  بتاريخ   ، 680732  رقم   حتتفتاء  دار اإل صدرت فتوى من  و 
  عدم   يف  املشركني  حكم  نفس   التعامالت  يف  وحكمهم  اإلسالم،  عن   خارجة  فرقة  البهرة  طائفة  نإ"

 .(2)"نسائهم من الزوال جواز وعدم ذابئحهم، أكل جواز
 : صقر   عطية الشيخ س ئل، م1997سنة  مايويف ، املصرية اإلفتاء دار  فتاوى ويف
  صلتها   وما  ؟الطائفة  هذه  أصل  فما  ابلبهرة،   تسمى  اهلنديف    تعي   مسلمة  طائفة  عن  نسمع
 اإلسالمية؟ ابألمة

 : اجلواب
  ونصف   مليون  من  عددهم  يقر   ،ابهلند  "يبومبا"  اآلن  مركزها  الشيعة  من  طائفة  :البهرة  -1

 

 .)383-382/ 2)  فتاوى اللجنة الدائمة (1)
(2) 583690https://www.elnabaa.net/   

لكــن مــن املؤســف أن هــذه الفتــاوى مت  ،ولــدار اإلفتــاء املصــرية أكثــر مــن فتــوى تصــرح بتكفــري البهــرة
 .حذفها من موقع دار اإلفتاء املصرية

https://www.elnabaa.net/583690


اقف      البهرة شذوذ في العقائد شذوذ في املو

 

 

25 

  من   لقبيلة  اسم  األصل يف    وهو  الطريق،  من  الوسط  أو  ء،يش  كل  من  الوسط  يه   والبهرة  املليون،
  حني   الفاطميون   الدعاة  :-السيفية  اجلامعة  أمري-  الدين  جنم  يوسف  الدكتور   األمري  يقول  اليمن،
 جئنا   قالوا:  أنتم؟  من  اهلند:  أهل   سأهلم  العر "  حبر  "ساحل   للهند  الغريب  الساحل  على  نزلوا

 والباء   الواو  حيث  اهلند  وبلغة  ،"وهرة"  :يسمون  كانوا احمللية  اهلندية  اللغةيف    والتجار  .للتجارة
 . اهلند غريب  يف السائدة "اجلوجاراتيه" الكجراتية اللغة  من مشتق   فامسهم ،"البهرة"  مسوا مُتادفتان
 مصر  من  زواهلا  وعند  قائمة،  الفاطمية  والدولة  مصر  من  خرجوا  ،ي فاطم  أصلهم  البهرة  -2
  من   مرحلة  ببداية  التنبؤ  موته  قبل  ادعى  م1130  سنة  ابهلل"  "العامر  العشرين  اخلليفة  واغتيال
 األوسط   ابنه  عنه  ورث  وقد  واخلفاء،  السُت  يف  يكون  أن  بد  ال  دعوته  استمرار  وأن  الفوضى،
 ث   تقريبا،  قرون  أربعة  اليمنيف    الدعاة  تسلسل  وقد  اليمن،  إىل  أتباعه   مع  وهاجر  اإلمامة  "الطيب"
 .اهلند إىل الدعوة مركز نقلوا

 ، الصادق  جعفر  أايم  إىل  املدينة  يف  أوال  كانوا  فقد  ا،فاطمي    حياهتم   طراز   يكون  أن  البهرة  وحياول 
 كجان" إي"  يف  أوال   فأقاموها  دولة،  يقيموا  أن  وأرادوا  بسوراي،  "سلمية"  يف  مراكز  عدة  إىل  انتقلوا  ث

 مت   وقد  القاهرة،  ث  هلم،  عاصمة  "املنصورية"  واختاروا  تونس،  يف  "املهدية"  عاصمتهم   بنوا  ث   ابجلزائر،
 نقل   يالذ  هللا   لدين  املعز  ث  ابهلل،  املنصور  هللا،  أبمر  القائم  ابهلل،  ياملهد  أئمة:  أربعة  عهد  يف  ذلك

 .القاهرة إىل العاصمة
 أبحكام  واآلمر  ،واملستعلي  واملستنصر،  والظاهر،  واحلاكم،  ابهلل،  العزيز  جاء  هللا  لدين  املعز  بعد
 الطيب   وابنه  .طالب  أيب  بن  يعل  بعد  الفاطميني  األئمة  عداديف    العشرون  اإلمام  هو  واألخري  هللا،
 بقعة  إىل  القاهرة  عن  وإبعاده  اإلمام  ابنه  حبمل  أمر  الذي  هو  اآلمر  واإلمام  والعشرون،  احلادى   هو

 اإلمام  نسل  من  األئمة  أن  يعتقدون  فالفاطميون  انئبا،  اليمنيف    هلم  أقاموا  ث  الناس،  عن  أخفوها
 وجود   على  يدل  يالداع   فوجود  هذا،  وقتنا  إىل  نسله  من   تسلسلوا  والدعاة   النوا   وأن  الطيب،
 . اإلمام

  مع   خنتلف   ن   الدين:  جنم   يوسف  الدكتور  األمري  يقول  .اإلمام  فيه  يظهر  يوم  أيت  وسوف
 أما  ما،  يوما  بشخصه  سيظهر  يوالذ  عشر  الثاين  اإلمام  هو   عندهم  اختفى  فالذي  عشرية،   االثىن
 إماما،   ابنه  خلفه  يالطبيع  عمره   انتهى  وحني  ي،لطيب"اي "  هو  اختفى  الذى  إن  فنقول:   ن

 .يالطبيع عمره فوق يعي  اإلمام أن نعتقد ال  فنحن وهكذا
  يف   ابلسالطني  واشتهروا  املطلق،  الداعي  رتبة  هي   الدينية  ورتبهم   النوا ،   هم   البهرة  وسالطني
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  ينو    ومن   لإلمام  والعصمة  .ألنفسهم   يدعون   وال  هلم   ويدعون  . رتبة  األئمة  دون   وهم  واهلند،  اليمن
 . املذهب عن  خيرل ال حىت الدعاة  من عنه

  للوصاية  جملسا وفاته  قبل  عني   م1130  سنة املتوىف ابهلل  العامر أن عنهم:  احلديثيف  جاء -3
 اجلماعة   شئون  لرعاية   املاجد  عبد  أخاه   عني  كما  ،الطيب  ابنه   وهو   ورثته  على  الدعاة  بعض  من

  أخيه   ابن   من  اإلمامة  املاجد  عبد  اغتصب  العامر  موت  بعد  ولكن   الطيب،  عن  نيابة  الدنيوية 
 ومل   األنظار،  عن  أخفوه  للخطر  الطيب  بتعرض  اجمللس  أعضاء  شعر  فلما   اجلي ،  قائد  مبساعدة
 منذ   اليمن   يف  الدعوة  نشطت  وقد   السُت،  عهد   بداية  هذا  واعتبوا  ذلك،  بعد  شيء  عنه  يعرف
  أفريقيا  شرقي  يف  التجارة   طريق  عن   وانتشرت   لداعيهم،   مقرا  كانت  حيث  عشر  احلادي  القرن  أواخر
 .العظيم والثراء  التجارة مبزاولة  مشهورون وهم اهلند، وغريب
 ثروته   مع  يتناسب  العام،  يف  دفعتني  على  للجماعتني  املال  من  مبلغا  ابلغ  كل  يدفع  أن  بد  وال
 السلطان،   خزينة  إىل  املبالغ  من  جزء  يذهب  .شلن  5-1  من  يكون  ماا  وغالبً   املناسبة،  وأمهية
 ومقر    اثبت   مرتب  على  منهم  كل   وحيصل  ،ابلباقي   األقاليم  يف  ابلعمال  املعروفون  مندوبوه  وحيتفل
  هذه   يف   الكثريون  يطمع  وهلذا  للطائفة،  اجمللس  خزينة  من   مكافأة  عن   فضال  ابجملان،  إلقامته
 .املناصب
  والطهارة،   والوالية،  واحلج،  والصيام،  والزكاة،   الصالة،  سبعة:  عندهم  اإلسالم  أركان  -4
  ابلطهارة  قولنا  الدين:  جنم  يوسف  الدكتور  األمري  ويقول  واألفالم،  واملوسيقى  الدخان  حتري   وتتضمن
 والعصر،   الظهر  بني  ُيمعون  صلواهتم   يف  وهم  -ابهلند-  مسلمة   غري  بيئة  وسط  يف  ألننا   احتياط،
 ركعات،   أربع  خطبة  بدون  العيد  ويصلون  ظهرا،  يصلوهنا  بل   اجلمعة،  يصلون  وال  والعشاء،  واملغر 
 احلجة   يذ  من  18  يوم  يف  خم"  "غدير  بيوم  وحيتفلون  أايم،  عشرة  ملدة  كربالء  مأساة  ويقدسون
 الدعاة   أو  يبومبا  يف  املطلق  للداعي  العهد  وُيددون  فيه  يصومون  ،يعل   لإلمام  الوصية  متت  حيث
 لإلمام  ابلوالء قدي  عهد   وهناك عمياء،  طاعة يطيعونه الداعي وأتباع .األقاليم  يف نوابه وهم  املبايعني 
 . تصرفاته كل  يف  معصوم عندهم  املطلق والداعي .املنتظر واإلمام الطيب
 ورأس   ،اشاعرً   كان  الدين،  سيف  طاهر  حممد  أبو  صاحب  مال  الدكتور  هو  الراحل  زعيمهم  -5
 سلسلة  يف  51  رقم  الداعية  وهو   ،الفاطمي  الُتاث  وإحياء  الدينية  ابلعلوم  واهتم  "،"عليكره  جامعة
سنة  1915  سنة  من  الدعوة  هذه  وتوىل  الفاطميني،  الدعاة إىل   يف  الدراسة  وطور  ،م1965م 
  حماضرات   ييلق  وكان  والعربية،  اإلسالمية  الثقافة   حصن  ي وه   "سورت"  مدينة يف    "السيفية"  اجلامعة
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 حممد   الدكتور  هو   احلايل  والزعيم  .الرمضانية"  "الرسالة  :بعنوان  وتطبع  ،رمضان  يف  العربية  ابللغة
 التجاري  ياحل  قلب  يف  وضرحيا  مسجدا  الراحل  للداعية  أقاموا  وقد  .52  رقم  الداعية  الدين   برهان 
 سنة  اآلخر  ربيع  من  8  السبت  يوم  ابفتتاحه  واحتفلوا  ،ابزار"  ي"هباند  منطقة:يف    يبومبا  يف

  الدكتور   منهم  كثريون،  علماء  إليه  ودعي  . هللا  رمحة  إبراهيم  شارع   يف  م(1975  /4  / 9)  هـ1395
  خليل  حممود   الشيخان  ومعهما  مصر،  مفت  خاطر  حممد  والشيخ   األزهر،  شيخ   حممود  احلليم   عبد

 .لألانشيد الطوخي  حممد والشيخ القرآن، لقراءة الصمد عبد حممد الباسط وعبد  احلصري
  الدولة ضعف بعد  نقلت  فاطمية  خمطوطات ة يالسيف اجلامعة  ومكتبة السلطان مكتبة يف ويوجد
  أو  السلطان   أابح  ث  تداوهلا،  منعوا  حىت  عليها   وحافظوا  اهلند،  ث   اليمن  إىل  مصر  من   الفاطمية
 .بعضها نشر  الراحل الزعيم

 ، مرتد  حيىي  امسه   منهم  مهندس  مصر  إىل  حضر  حيث  ،الفاطمي  الطراز  على   مبين   والضريح
 مُت  آالف  ثالثة  مساحته  ،طاهرة"  "روضة  :يسمى  واملسجد  العهد،  ذلك  من  مساجد  عدة  وصور
 رمزا ا  قدمً   مثانون  واالرتفاع  املتوىف،  الداعية  لرقم  رمزا   قدما،  ومخسون  إحدى  جدار  كل  عرض  مربع،
 مميزاته  ومن  ابهلند،  "راجستان"  منطقة   من  حمل"  "اتل  ملرمر  ياملضاه   ابملرمر  جدرانه  وغطيت  لعمره،
  كل   772  عددها  مرمرية  ألواح  على   كله  القرآن  ونق    اجلو،  حرارة  من  الرغم  على  ابردا  يظل  أنه
 ،الدر  املرجان،   الياقوت،   اجلواهر:  من  أنواع  خبمسة   البسمالت  ورصعت  األقدام،  من  3×2  لوح
 . املاس الزمرد،

 حلفر   أربع  منها   ،سنوات  مثاين  البناء  واستغرق  األمحر،  ابلياقوت  مرصعة  كلها  اإلخالص  وسورة
 . (1)-والُتصيع والطالء -للنق ،  وسنتان ،للحفر  سنتان- وطالئه القرآن

 كان ،  2390  الفتوى  رقم،  م2013  يناير  14  بتاريخ  املصرية  اإلفتاء  لدارا  أيضً   فتوى  ويف
 فأجابت:، واإلابضية اإلمساعلية  حكم عن  السؤال

  آلل   التشيع  ظاهرها  الصادق،  جعفر  بن   إمساعيل  اإلمام  إىل  انتسبت  ابطنية،  فرقة  اإلمساعيلية:
 احلاضر،   وقتنا   حىت  الزمان  عب   وامتدت  فرقها   بتتشع    اإلسالم،  عقائد  هدم  وحقيقتها   البيت،
 االثين  الشيعة  إن  حىت   الشديد  الغلو   إىل  مالت  وقد  الصحيحة،  اإلسالمية  العقائد  ختالف  وحقيقتها 
 .يكفروهنا  عشرية

 

 .(394  /8) فتاوى دار اإلفتاء املصرية (1)
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  -قر   عن  الطائفة   هذه  أغوار  سبوا  ممن  واحد  وهو-  الغزايل  حامد  أبوحجة اإلسالم    يقول
 الثقافية،   الكتب  دار  مؤسسة  .ط  ،18  )ص:  الباطنية"  "فضائح  كتابه  يف   اإلمساعيلية  دعوة   عن 

  وال   ،ملة  إىل  منتسب  يفتتحها  مل  الدعوة  هذه   أن   قاطبة  املقاالت   نقلة  عليه  تطابق  مما"  الكويت(:
 من   الشعرة  كانسالل  الدين  من  االنسالل  إىل  ينقاد  مساقها  فإن  بنبوة،  معتضد  لنحلة   معتقد
 .اهـ "العجني

 .ط  ،76  )ص:   واملشركني"  املسلمني  فرق   "اعتقادات  كتابه  يف  الرازي  الدين  فخراإلمام    ويقول
 وفرق   .مسلمني  يكونوا  مل  وإن  ابإلسالم  يتظاهرون  الذين  يف  التاسع:  البا "  العلمية(:  الكتب  دار
  من   الالزم  الفساد  أن  اعلم  .الباطنية   األوىل:  فالفرقة  منهم:  األشهر  نذكر  أننا  إال  ا،جد    كثرية  هؤالء
 فرق،  عدة  وهم  الكفار،  مجيع  من  عليه  الالزم  الفساد  من  أكثر  احلنيفي   الدين  على  هؤالء

 وال  ،امللل  من  بشيء   يؤمنون  وال  الصانع،  ونفي  أبسرها  الشريعة   إبطال   اإلطالق  على  ومقصودهم
 .اهـ "ابآلخرة إال األشياء هبذه  يتظاهرون  ال أهنم إال ،ابلقيمة  يعُتفون
  بعدة   واشتهرت  وتشعبت  ،والكتمان  ابلغموض   نفسها  وأحاطت  الطائفة  هذه  نت تلو    وقد
 ويشرح   ذلك،   وغري   واإلمساعيلية  والتعليمية  والسبعية  واحملمرة  والقرامطة  واخلرمية  كالباطنية  أمساء؛
-11  )ص:  الباطنية"  "فضائح  يف  فيقول  األمساء  هذه  ببعض  تلقيبهم   سبب  الغزايل  اإلسالم   حجة
 الظواهر   يف  جتري  بواطن  واألخبار  القرآن  لظواهر  أن  لدعواهم  هبا  لقبوا  فإمنا  الباطنية  أما"   (:12
 العقالء   عند  وهي  ،جليَّةً   صورًا  األغبياء  اجلهال  عند  توهم  بصورها  وأهنا  القشر،  من  اللب  جمرى

 واألسرار  اخلفااي  على   الغوص  عن  عقله  تقاعد  من  وأن  معينة،  حقائق  إىل  وإشارات  رموز  واألذكياء
 ابألوزار   عىن  م    واألغالل   األواصر  حتت  كان  االغُتار  إىل  مسارًعا  بظواهرها  وقنع  واألغوار  والبواطن
 التكليف،  عنه  ا ط  الباطن  علم  إىل  ارتقى  من   فإن  الشرعية،  التكليفات  ابألغالل  وأرادوا  واألثقال،
ل    ِإْصر ه مْ   ع نـْه مْ   و ي ض ع  ﴿  :تعاىل  بقوله  املرادون  وهم  أعبائه،  من  واسُتاح  ﴾ ع ل ْيِهمْ   ك ان تْ   الَِّت   و اأْل ْغال 

  الذين  هم  للباطن  املنكرين  اجلهال  إن  بقوهلم:  عليه   ابالستشهاد  موهوا  ورمبا  [،157  ]األعراف:
نـ ه مْ   ﴿ف ض ِر     :تعاىل  بقوله  أريدوا ِطن ه    اب      ل ه    ِبس ور    بـ يـْ ﴾   ِقب ِلهِ   ِمنْ   و ظ اِهر ه    الرَّمْح ة    ِفيهِ   اب   اْلع ذ ا  

 الظواهر   موجب  العقائد  عن  انتزعوا  إذا  فإهنم  ،الشرائع  إبطال   األقصى  وغرضهم  .[13  ]احلديد:
 سقطت  إذا  الدين  قواعد  عن  االنسالخ  يوجب  ما  حسب  على   الباطن   بدعوى   احلكم  على  قدروا
 . اهـ "عليه ويعول إليه يرجع عصام للشرع يبقى فال ،الصرحية األلفاظ مبوجب الثقة
  حاصل   إىل  هلم  نسبة  هبا   فلقبوا  اخلرمية  "وأما  (:17-14  )ص:  يف  اإلسالم  حجة  يقول  ث
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 وتسليط   املتعبدين،  عن  الشرع  أعباء  وحط ِ   التكليف،  بساط  طي  إىل  راجع   فإنه  وزبدته،  مذهبهم
 .واحملرمات  املباحات من الوطر وقضاء الشهوات، وطلب اللذات، اتباع على الناس

  مبشاهدته   إليه  اإلنسان  يراتح  الذي  املستطا   املستلذ    ءيالش  عن  ينبئ  أعجمي    لفل  وخرم:
 قباذ،   أايم  يف  نبغوا  الذين  اجملوس  من  اإلابحة  أهل  وهم:  "للمزدكية"  لقًبا  هذا  كان  وقد  لرؤيته،  ويهتز  
 أيًضا   فهؤالء  .""خرمدينية  يسمون  وكانوا  ،حمظور  كل  وأحلُّوا  احملارم،  من  كن    وإن  النساء  وأابحوا
 يف  احليل   وسوابق  املقدمات  يف   خالفوهم  وإن  املذهب  آخر  يف  إايهم   ملشاهبتهم  هبا  لقبوا

 .. االستدرال
  ودعوة   العقول،  تصرف  وإبطال  الرأي،  إبطال  مذاهبهم  مبدأ  ألن  هبا   لقبوا  فإهنم  التعليمية  وأما
  : جمادلتهم  مبتدأ  يف   ويقولون  التعليم،  إال  للعلوم  مدرك  ال  وأنه  املعصوم،  اإلمام  من  التعليم  إىل  اخللق
 اآلراء  لتعارض  الرأي؛  على  التعويل  بطل   وقد  ابلتعلم،  يعرف  أن  وإما  ابلرأي  يعرف  أن  إما  احلق
  هو   اللقب  وهذا  والتعلم،  التعليم  إىل  الرجوع  فتعني  العقالء،  نظر   مثرات  واختالف  األهواء  وتقابل
  وإُيا    الرأي،  وإبطال   التعليم،  إىل  الدعوة  على  األكثر  تعويلهم   فإن  ، العصر  هذا  بباطنية   األليق
  وآله   عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  منزلة   به  واالقتداء  التصديق  وجو   يف  وتنزيله  املعصوم،  اإلمام  اتباع
 . اهـ "وسلم

  والواثئق   الكتب  دار  .ط  ،63  /5)  األفكار"   "أبكار  يف  اآلمدي  الدين  سيف  اإلمام  ويقول
  وذلك   الدينية؛  النواميس  ودحض  الشرائع،  إبطال   على  مبين  هؤالء  دعوة  وأصل"  القاهرة(:  القومية،
 عليه   أسالفهم  كان   ما  فتذاكروا  اجتمعوا  -غيارية   :هلم  يقال-  اجملوس  من  نفرًا  أن  دعوهتم   ابتداء  ألن
 وقوة   لكثرهتم  ابلسيف؛  دفعهم  إىل  لنا  سبيل  ال  فقالوا:  املسلمون،  عليه  غلب  الذي  امللك  من

 ونستدرل   اجملوس،  من  األسالف  قواعد  إىل  تعود  وجوه  على  شرائعهم،  بتأويل    تال  لكنَّا   شوكتهم،
 . اهـ "كلمتهم  واضطرا  بينهم، االختالف يوجب مما ذلك  فإن منهم، الضعفاء به

  اإلسالمية   املذاهب   دائرة  وعن  الرحبة،  اإلسالم  دائرة   عن  ابلفعل  خارجة  الطائفة  فهذه
 وأهنا  الطائفة،  هذه   إليه  تدعو  ما  بطالن   اإلسالمية  األمة  علماء  لدى  حتقق  وقد   املعتربة،
  جحد   وإىل  األمر،  هناية  يف  ابلكلية  الدين  من  والنسالخ  اإلابحية،  إىل  أتباعها  تستدرج
 وابطًنا،   ظاهرًا  الشرعية   للنصوص  أن   ابدعاء  لذلك   وميهدون  السماوية،  والشرائع  والنبوة  األلوهية
 التفسري  حيتكر   معصوم   إمام  على   مقصور  ابطنها   علم   وأن  الظاهر،  دون  املقصود   هو  الباطن  وأن

 املنحرفة   الطائفة  هذه  رؤساء  وهم  ،نوابه  خالل  من   أتباعه  مع  ويتواصل  الشريعة،  لنصوص  احلقيقي
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  .إليها  والداعني
 :قوهلم الشاذة  الباطنية أتويالهتم صور ومن
  اإلمام   غيبة  عند  املأذون  من   األخذ  هو  التيمم   وأن  إمامهم،  مواالة  عن   عبارة   الوضوء:  إن  -
ة    ﴿ِإنَّ   :تعاىل  قوله  بدليل  الرسول  هو  الذي   الناطق  عن   عبارة  الصالة  وأن  احلجة،  هو  الذي  الصَّال 
 .[45 العنكبوت:] و اْلم ْنك ِر﴾ اْلف ْحش اءِ  ع نِ   تـ نـْه ى
 وأن   منه،  قصد  بغري  أهله  من  ليس  من  إىل  أسرارهم  من  سر  إفشاء  عن  عبارة  االحتالم:  وأن  -
 .العهد  جتديد الغسل
  للشريف   وشرحه"  "املواقف  انظر:  .الدين  من  عليه  هم  ما  مبعرفة  النفس  تزكية  الزكاة:   وأن  -
 . (1) اجليل( دار .ط ،687 /3) اجلرجاين

 وصحبه أمجعني. وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله  
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