
:املبحث الثالث
فرق الغزو الباطني



:  املطلب األول
:كرثة فرقهم

.الفرق المنتسبة للتشيع كثيرة جدا  ▪

الفذذرق ارتذذراعي  منذذد  ذذام كذذ    ذذ   تذذركر كتذذبي   ذذ ▪

. من يّدمان     ته، أي    يربا ملى ستين ررعة

االي  يزممذذان أن اتالذذتال نالتنذذ عر  ذذ  رذذرعي  نأعذذ▪

ن ذذذذذااعفي  أ ذذذذذر  موذذذذذاو نال ذذذذذة  ا ذذذذذامة  ن لذذذذذ  

يمذذذة إلالفذذذ ق قميمذذذة المذذذره، نكتم فذذذه، ل نذذذه  ذذذ  ال م

.طبيعة ك  ف لة ب طلة ليست  ن مند هللا



:  املطلب الثاين
فرق الشيعة 

:املعارصة

.لج رنويةاغيرالزيديةب ستثن قرارضةب طنيةكلي 

 ن ه  الزيدية؟

  ألن الزيديذذذة أتبذذذ ب  يذذذد بذذذن ملذذذ ، نت تذذذدال   ذذذ  الذذذرنارر

مذذذا  الرارضذذذة هذذذ  ا تذذذداو للسذذذبدية  ت أفيذذذ  واللذذذاا  ذذذ  م

، ثذذذذ  الشذذذذيعة بعذذذذد  متذذذذ  ال سذذذذين، نت ذذذذ هرنا ب لتشذذذذيع

  جذذ هرنا بمعتمذذده  أثنذذ ق الذذرن   يذذد بذذن ملذذ  ملذذى هشذذ 

ذذذذذد  مذذن أ ذذ  ب ذذر نممذذر ي ر ذذ-بذذن مبذذد الملذذ ، نقذذين سن

ذذّماا رار-هللا منيمذذ  ضذذة  ، رتذذرق  ملييمذذ  ررضذذه عذذا ، رسن

ذّمي  ذن لذ  يررضذه  ذن الشذيعة  يذ ديّ    لررضي   يذ ،، نسن

.تفتس بي   ليه



اإلسذذذذذذذذذذذذذم ميلية، :األنلذذذذذذذذذذذذذى

ع لذذذذت بة   ذذذذذة  سذذذذذم مي  

.بن جعفر الو وق

هةة ععةو وفةاة ثم انقسمت الرافضةة نةنة 

:جعفر الصادق، إىل طائفتني

عية، الماساية أن الم :الث فية

ع لذذذت بة   ذذذة  اسذذذ  ال ذذذ   

بذذذذذذذذن جعفذذذذذذذذر الوذذذذذذذذ وق، نهذذذذذذذذ  

.أسال اتثني مشرية



:فصار املنتسبون للتشيع يف عرصنا ثالث طوائف

اإلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم ميلية، :الث فيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

تذذذ، اشذذذتيرم تسذذذميتي   ذذذ  ك

.المم تم ب لب طنية

الزيديذذذذذذة، نهذذذذذذ  ليسذذذذذذاا :األنلذذذذذذى

عذر  برارضة نت ب طنية ب  ه  أ

، رذذذرق الشذذذيعة  لذذذى أهذذذ  السذذذنة

ة ب سذذذذذذذذذتثن ق ط وفذذذذذذذذذة الج رنويذذذذذذذذذ

.أسال ال اثية، ري  رنارر

اتثنذذذذذذذذذذذذذ  مشذذذذذذذذذذذذذرية، :الث لثذذذذذذذذذذذذذة

وذذرف  اشذتيرم تسذذميتي   ذذ  م

مذذذة ب لشذذذيعة، نهذذذي  ذذذ  ال مي

.ب طنية أيض  



: املطلب الثالث
فرق االثني 

:عرشية

ية، أصذذذال: افبثذذذن  ذذذن اتثنذذذي مشذذذرية رذذذرق كثيذذذرة،  نيذذذ 

.نأالب رية، نشيخية، نكشفية، نغيره 

ميذذذة،  عتمذذذد الت:اتسذذذعت اتثنذذذ  العشذذذرية ألسذذذب    نيذذذ 

نكثذذذذذذرة ال ذذذذذذر  ملذذذذذذى األومذذذذذذة، نافضذذذذذذااق المل ذذذذذذدين  ذذذذذذ 

ان صذذفاري ، نمجذذز شذذياالي  مذذن تنميذذة المذذره،، نرمذذد

. الماا ين الو ي ة لتم يص الرناي م نت ميمي



ثنةةةةة لفرقةةةةةولية ةةةةةاألكولية ةةةةة لية    ةةةةةول ةةةةة ليا

كناةةةةهلعشةةة  ولا لها اةةةهلية؛ ها ةةةوبلايأل ةةة  لا

.شري ةّ  ل؛ ًفهل  للانكوليألةذهبلياثن لع



يمنعذذذذان اتجتيذذذذ و، نيعملذذذذان بوالبذذذذ ره ، نيذذذذرنن أن  ذذذذ   ذذذذ : األالبذذذذ ريان

وذذ ر،  ذذن ت ال ذذ   ، التيذذري،، اتستب)كتذذ، األالبذذ ر األربعذذة منذذد الشذذيعة 

ان مذن كلي  ص ي ة ع عية الودنر من األومة، نيعر ذ( ي ضر، الفميه

رنن المذذذرفن  ذذذ    مذذذ   اتقتجذذذ  ، نين ذذذرنن اإلجمذذذ ب نوليذذذ  العمذذذ ، نت يذذذ

.صّ ة أصال الفمه

:  ذذ  هذذ  المذذ ولان ب تجتيذذ و، نبذذون أولذذة األق: األصذذاليان أن المجتيذذدنن

 ذذ   ذذ  ال تذذ   نالسذذنة ناإلجمذذ ب نوليذذ  العمذذ ، نت ي  مذذان بوذذ ة كذذ 

 ميذذذن ناإلجمذذذ ب ن ن أثبتذذذا،  ت أفذذذ  تذذذراه   ذذذ    مذذذ   الت. ال تذذذ، األربعذذذة

. ليةين عشان ثباته نين زمان    ت ممه قت  يضم   أثر، ب ل

.عاقدلجرىلاكنلههيكنليألفرقتكنلردادلامنهزعهتلايكفكرلايشنك



جعفذذر أّلذذف رييذذ  شذذيخي من صذذر الخذذال بذذين الفذذريمين

وذذذاي، ال ذذذن المبذذذين  ذذذ  ت: )ك شذذذف ال  ذذذ  كت ب ذذذ  بعنذذذاان

ر أفيذذذذذذ  ريذذذذذذه من صذذذذذذ( المجتيذذذذذذدين نتخ دذذذذذذة األالبذذذذذذ ريين

 نل أن بينمذذذ  شذذذيخي  الب را ذذذ  ي ذذذ. الخذذذال  لذذذى ثمذذذ فين

رى أن يمل   ن  س و  الخال رموره   لى ثمذ ن  ألفذه يذ

  ال عذن هرا الخال يمدح    شياخ ال ررين نيفذت  بذ 

.ملى الشيعة



شذذف هذذرا الخذذال الذذري نعذذع بذذين هذذ تين الفذذرعتين عذذد ك

أ ذذذذار ا كثيذذذذرة  ذذذذن قمذذذذ ون المذذذذره، اتثنذذذذ  مشذذذذري ب  ذذذذ 

.ارتف ب التمية    صالة النزاب


