اإلمساعيلية  ..ديانة وطائفة

ينفون بأن اهلل خلق العالم خلقًا مباشرًا
هند الو نداوي

صورة االمام املهدي املنتظر بدون شعره
الطويل ووالده االمام احلالي واخته زهره

كثرية هي املذاهب والفرق الإ�سالمية التي انبثقت من رحم الإ�سالم ،حتى �أن املرء
ق��د يحت��ار يف معرفة املذه��ب �أو الفرقة التي ينتم��ي �إليها بع�ض املحيطني به ل�ش��دة
ً
مثال على عدم �إف�شاء املبادئ واملعتقدات التي يدينون بها  ،ملعرفة
حر�صهم وتكتمهم
فيما �إذا كانت تنتمي بحق للإ�سالم �أم ي�شوبها التحريف والت�شويه.
ل��دى ف�أننا هذه املرة �سيكون مو�ضوعنا ع��ن الطائفة الإ�سماعيلية ع َلنا ن�ستطيع �أن
ُ
نكون فكرة عن هذه الفرقة ال�شيعية.

القر�آن من وجهة نظرهم لي�س ً
وحيا و�إمنا
معارف فا�ضت على قلب النبي حممد
اإلسماعيلية  ..ماهى ؟
هي إحدى الفرق اإلسالمية الكبرى التي
انبثقت عن املذهب الشيعي في منتصف القرن
الثاني الهجري والتي تتبنى  ،حتى اآلن  ،نهج
الدعوة السرية في حتركها ومتيل إلى الغلو في
أفكارها.
النشأة
بعد وفاة اإلمام السادس للشيعة (جعفر
الصادق) أعلن االسماعيليون أن اإلمامة من
حق ابنه األكبر إسماعيل  ،والذي لم ميت في
حياة أبيه ،كما يظن البعض ،وإمنا أقام له أبوه
جنازة وهمية إلخفائه عن األعني بعد أن ازداد
نشاطه ومطاردة العباسيون له  ،لدى نقلوا
اإلمامة إلى ابنه محمد رافضني أن يكون اإلمام
السابع للشيعة موسى الكاظم الشقيق األصغر
إلسماعيل.
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اغاخان الثالث امام االسماعيلية

الإ�سماعيلية (البهرة) يف اليمن يتهمون
النظام الإمامي بت�شويه �صورتهم
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ام املؤمنني عند االسماعيلية واملسماة ايضا ب ام حبيبة

محمد برهان الدين سلطان االسماعيلية البهرة

 ،االبن األصغر للمستنصر بالله  ،ومن بعده
اآلمر ثم ابنه الطيب  .وينتشرون في الهند
واليمن وقد تركوا العمل بالسياسة واشتغلوا
بالتجارة وانقسموا إلى فرقتني هي:
•البهرة الداودية :نسبة إلى قطب
شاه داود  ،وينتشرون في الهند
وباكستان.
•البهرة السليمانية  :وينتسبون إلى
سليمان بن حسن  ،ويتواجدون
في اليمن.
6اإلسماعيلية األغاخانية  :وهي إسماعيلية
نزارية ظهرت في إيران في الثلث األول من
القرن التاسع عشر امليالدي.
7اإلسماعيلية الواقفة :وهي التي وقفت عند
إمامة محمد بن إسماعيل باعتباره أول األئمة
املستورين وتقول برجعته بعد غيبته.

عقائد اإلسماعيلية
يؤمن اإلسماعيليون بضرورة وجود إمام معصوم ،
منصوص عليه من نسل محمد بن إسماعيل على أن
يكون االبن األكبر ،وإن كان حدث خروج عن هذه
القاعدة عدة مرات .
 كذلك فأن العصمة لديهم ليست في عدم ارتكاباملعاصي واألخطاء  ،بل أنهم يؤولونها وفق مايتناسب
ومعتقداتهم  .أما من مات منهم ولم يعرف إمام زمانه
ولم يكن في عنقه بيعه فقد مات ميتة اجلاهلية  ،فاإلمام
هو محور الدعوة  ،كما أن محور العقيدة يدور حول
شخصيته  ،فاألرض ال تخلو من إمام ظاهر مكشوف أو
باطن مستور ،فهو وارث جميع األنبياء واألئمة .

 وذهب اإلسماعيليون إلى نفي جميع الصفات عنالله سبحانه وتعالى ،ألن كل صفة وموصوف مخلوق
 ،وذهبوا إلى نفي التسمية عنه وقالوا انه ال موجود
وال غير موجود ،كما أنهم ينفون أن الله خلق العالم
خلق ًا مباشر ًا وإمنا أبدع (الكاف) واخترع (النون) (كن)
فالله بنظرهم لم يخلق اخللق  ،وال يدبر شؤونهم  ،وال
يرزقهم وال يحييهم وال مييتهم  ،وإمنا الذي يقوم بذلك
كله العقل الذي أبدعه الله .
 أيض ًا من عقائد اإلسماعيلية أناجلنة هي رمز حلالة النفس التي
حصلت على العلم الكامل فيما
اجلحيم يرمز إلى حالة اجلهالة .
 ويرون أن النبي محمد صلى اللهعليه وسلم قد انقطعت عنه الرسالة
في اليوم الذي أمر فيه بنصب اإلمام
علي بن أبي طالب للناس بغدير (خم)
وأن القرآن ليس وحي ًا بل أنه من
املعارف التي فاضت على قلب النبي
محمد.
اإلسماعيلية (البهرة) في اليمن
يعد احلسن بن حوشب وعلي بن الفضل
هما اللذان نشرا الدعوة اإلسماعيلية
في اليمن  .وقد أدعى األخير النبوة
وأحل ألصحابه احملرمات وخرب كثير
من املساجد ونشر العقائد اإلحلادية
ومات مسموم ًا سنة (303هـ) ويدعى
أتباعه باملكارمة  .أما احلسن بن
حوشب فقد استطاع أن ينشر املذهب
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فرق اإلسماعيلية
لم يكتف االسماعيليون بانشقاقهم عن املذهب
الشيعي  ،بل انشقت عنهم عدة فرق وكان لكل
فرقة إمام  ،وهذه الفرق هي:
1 .1اإلسماعيلية القرامطية  :كان
ظهورهم في البحرين والشام بعد أن
شقوا عصا الطاعة على اإلمام
اإلسماعيلي وسرقوا أمواله
ومتاعه  ،فهرب من منطقة
30
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ماوراء النهر خوف ًا من بطشهم.
2اإلسماعيلية الفاطمية  :ويرى البعض
بأنها احلركة اإلسماعيلية األصلية
والتي مرت بأدوار عدة  .وكان أول
انقسام حدث في تاريخ اإلسماعيلية
في عهد اإلمام السادس عشر
اخلليفة الفاطمي (احلاكم بأمر
الله) عندما ظهرت في عهده حركة
املوحدون (الدروز) ،أما االنقسام
الثاني لإلسماعيلية الفاطمية
فكان بعد وفاة اخلليفة الفاطمي
(املستنصر بالله) حيث انقسمت إلى
نزارية شرقية ومستعلية غربية.
3اإلسماعيلية احلشاشون :وهؤالء
إسماعيلية نزارية يرون أن اإلمامة
هي من حق نزار االبن األكبر (
للمستنصر بالله) الذي متت تنحيته
عن اإلمامة بعد إلقاء القبض عليه
وزجه في السجن حتى وفاته .
وينتشرون في الشام وبالد فارس.
4إسماعيلية الشام :وهؤالء أيض ًا
إسماعيلية نزارية  ،ظلوا يجاهرون
بعقيدتهم في قالعهم وحصونهم ،
وال يزالون طائفة دينية إذ ليست لهم
دولة رغم الدور الذي الزالوا يلعبونه
في نشر عقيدتهم.
5اإلسماعيلية البهرة :إسماعيلية
مستعلية  ،يعترفون باإلمام املستعلي

البهرة االسماعيلية

اإلسماعيلي في اليمن ،وجنح في جعله يتغلغل بني
القبائل اليمنية ويقودها باسم اإلمام املستور ،ويقيم
دولة إسماعيلية ( سبقت الدولة الفاطمية بـ ( )31عام ًا
) وهي الدولة الصليحية التي قضى عليها صالح الدين
األيوبي  ،ففر من بقي منهم إلى الهند لنشر الدعوة
هناك.
ويقدر عدد أبناء طائفة البهرة في اليمن مابني ( 12ـ
 )16ألف شخص  ،ولهم مقر رئيسي في منطقة حدة
بالعاصمة صنعاء ويسمى ـ (الفيض احلامتي) وغالب ًا
مايتم زواج أبناء هذه الطائفة فيما بينها ،وإذا مت من
خارجها فأنه يجب أن يتم وفق مذهب الطائفة  .ويرى
أبناء طائفة البهرة في اليمن أنه مت تشويه صورتهم
خالل فترة حكم آل حميد الدين  ،نظر ًا المتناعهم عن
الرضوخ حلكم األئمة  ،وإن هذا التشويه الزال مستمر ًا
من قبل بعض معتنقي املذاهب الدينية الدخيلة على
املجتمع اليمني خاصة الوهابية .
ويتركز اإلسماعيليون البهرة في اليمن في ثالث مناطق
رئيسية هي قمم جبال حراز غرب صنعاء  ،وبلدة عراس
في قضاء يرمي جنوب ذمار ،وأقلية قليلة من بقايا الهنود
الذين عاشوا في عدن أيام االستعمار البريطاني.

احد اتباع طائفة البهرة االسماعيلية يسلم على امام الطائفة

