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 2الشيخ الوائيل ق  – 12ضعف عقيدة الرباءة ج 
 1437ذى الحجة  21م ــ 23/9/2016الجمعة: 

اليزال الحديث يف مالمح املنهج األبرت الذي يُهيمن عىل ساحة الثقافة الشيعية، خصوصاً يف وسط املؤسسة الدينية. كان الحديث  ✤
 يف الحلقة املاضية عند املثال النموذجي الذي تتجّىل فيه مالمح املنهج األبرت بشكل واضح جّدا، وهو الشيخ الوائيل.

موعة من الوثائق الصوتية والفيديوية، تتحّدث مضام� هذه الوثائق عن ِس�ت منهجيّة الشيخ يف الحلقة املاضية تناولت مج ✤
 ؛ ألنّها تتبنّى املنهج األبرت املناقض واملعارض ملنهج الكتاب والعرتة (بحسب منطق أهل البيت).باملدرسة البرتاءالوائيل التي أصفها 

بشأن مصطلح (االجتهاد) وما يتبنّاه الشيخ الوائيل بشأن االجتهاد. (املالحظات  مالحظات أضيفها عىل ما مّر يف الحلقة السابقة ✤
 هي تنبيه لَِمن يُتابع الربنامج من طلبة الحوزة).

تحت هذا العنوان:  696إىل صحة  634فل�اجعوا (كتاب املُستصفى من علم األصول) أليب حامد الغزايل. (من صفحة  :1املالحظة ◀
ملجتهد، الفن األّول يف االجتهاد والنظر يف أركانه وأحكامه.. أن يقرؤوا ما جاء يف هذا الفصل بتمّعن، ويُقارنوا القطب الرابع/حكم ا

ب� ما جاء فيه وب� ما يعرفونه عن معنى االجتهاد وعملية االستنباط يف الوسط الشيعي، ليخرجوا بنتيجة وهي: مدى التشابه 
يد عن أهل البيت، وب� ما هو موجود يف املؤسسة الدينية الشيعية). فهذا هو الكتاب األصل يف والتالقي الكب� ب� هذا الِفكر البع

 علم األصول بعد كتاب [الرسالة] الذي تحّدثت عنه يوم أمس.

وصياء تتعلّق مبا ذكره الشيخ الوائيل من كذب فاضح واضح عىل لسان سيّد األوصياء بشأن عائشة ح� قال أّن سيّد األ : 2املالحظة ◀
لرسول الله (أّن الله قد طهّر نعلك فكيف ال يُطهّر عرضك). فهذه الكلمة هي كذب عىل أم� املؤمن� ك� أرشت يوم أمس. وقفة 

 -] لبيان موقف أم� املؤمن� من عائشة.. يقول الشيخ املفيد: (حتّى دنوا الجمل والنرصة لسيد العرتة يف حرب البرصةعند كتاب [
ِمن عسكر أم� املؤمن� وألقت عائشة عىل نفسها بُردة كانْت معها وقلبْت �ينها عىل منكبها األيرس واأليرس  -ها أي عائشة وأتباع

إىل األ�ن ك� كان رسول الله يصنع عند االستسقاء ثّم قالت ناولو� كفاً من تراب فناولوها، فحثْت به يف وجوه أصحاب أم� املؤمن� 
فعل رسول الله بأهل بدر..) إىل أن يقول الشيخ املفيد: (وملّا فعلت عائشة ما فعلت من قلْب الُربد وقالت: شاهْت الوجوه ك� 

وحصب أصحاب أم� املؤمن� بالرتاب، قال أم� املؤمن�: وما رميِت إذ رميِت يا عائشة ولكن الشيطان رمى) هذا هو موقف أم� 
ذين نارصوا عائشة ونارصتهم، إذا يقول سيّد األوصياء ملّا جيئ له برأس الزب� بن املؤمن� من عائشة، ونفس اليشء قاله األم� عن ال

العّوام، يقول: (فتفرس يف وجه الزب� وقال له: لقد كان لك برسول الله ُصحبة ومنه قرابة، ولكّن الشيطان دخل منخريك، فأوردك 
 هذا املورد).

 م أمسالتي عرضْت يو  18ترتبط بالوثيقة رقم  :3املالحظة ◀

وهو تسجيل صويت للوائيل يتحّدث فيه عن رسالته يف املاجست� والتي كانت عن أحكام  18(إعادة عرض مقطع الوثيقة  :1مقطع ★
عبد القادر عودة السجون يف اإلسالم) من جملة املصادر التي أشار لها الوائيل يف هذا املقطع ومقاطع أخرى هي إشارته إىل كتاب 

فه من قيادات اإلخوان.. وقد مّر علينا يف حلقة يوم أمس قضيّة طابعة الرونيو التي جاء بها الشيخ الوائيل وهو كتاب معروف، مؤلّ 
 ولكنّه كرع يف هذا الِفكر اإلخوا� القطبي! -وإن مل ينتمي إليه  -لطباعة مناش� حزب الدعوة.. فالشيخ الوائيل هو جزء من هذا الجّو 

انت تتناول ِس�ت من مدرسة الشيخ الوائيل البرتاء، ويف هذه الحلقة سأتناول ِس�ت فكر الشيخ ما عرضته من وثائق يوم أمس ك ✤
 الوائيل تحت العناوين الرئيسة يف الفكر الشيعي.

الوضوء مصاحباً . والرباءة مبثابة الوضوء للصالة، فالصالة من دون وضوء باطلة، والبّد أن يكون العنوان األّول يف عقديتنا: الرباءة ■
للصالة إىل نهايتها لتكون صحيحة، كذلك هي عقيدة الرباءة البّد أن تكون مالزمة للوالية وال تنفّك عنها.. عل�ً أّن الحديث هنا هو 

ة عن الرباءة الفكرية، أّما الّلعن وذكر مطاعن أعداء أهل البيت أو الجدل مع املخالف� الثبات ضاللتهم فتلك أمور تقع يف حاشي
الفكرية الرباءة. الرباءة التي يُريدها أهل البيت هي الرباءة الفكرية، والرباءة الِفكرية ترتتّب عليها براءة عاطفية، وتتجّىل هذه الرباءة 

 والعاطفية يف األقوال واألفعال.

 الوائيل دامئاً  هذه الوثائق هي �اذج مّ� يتحّدث به الشيخالرباءة)،  - 2( عرض لجملة من الوثائق تحت عنوان  ✽

(تسجيل للوائيل يقول فيه أنّه ال فرق ب� أن يستقي هو من جدول أهل البيت، ويستقي غ�ه من  2مقطع ★:19الوثيقة  ❂
جداول الصحابة فهذه الجداول �ّدها نبع واحد وهو اإلسالم)! أقول: أّي إسالم هذا الذي يتحّدث عنه الوائيل بأنّه �ّد هذه الجداول؟ 

وعيون صافية هي عيون الكتاب والعرتة) املنطق الذي يتحّدث به الوائيل  -وصياء حّدثنا عن لون� من املنابع: (عيون كدرة سيّد األ 



منطق معارض ملنطق أم� املؤمن�، فإّن العيون الكدرة هي املنبع لتلك الجداول القذرة التي يستقي منها املخالفون، والعيون الصافية 
 داول النظيفة الصافية وهي (عيون الكتاب والعرتة).هي املنبع لتلك الج

(للوائيل يقول فيه: أنّنا ال نسب الصحابة، وأّن الصحابة عندنا موضع تقدير، وأّن كتبنا املعتربة ال تسّب  3مقطع ★:20الوثيقة  ❂
بعض الجهّال!) أقول: لو رجعنا  الصحابة! والكتب التي تسّب الصحابة عندنا هي غ� معتربة، وسّب الصحابة هو رّدة فعل تصدر من

وألقينا نظرة فاحصة عىل الزيارات واألدعية التي وردت فيه، لوجدنا أّن الوائيل يتحّدث عن طائفة أخرى  -مثالً  -إىل مفاتيح الجنان 
 غ� الشيعة (يتحّدث عن نفسه وعن ج�عته)

كالم ُ�كن أن يكون مقبوالً لو صدر من الوائيل مرّة أو مرّت�، أّما هذا الوأقول: ، قد يقول البعض أّن كالم الشيخ الوائيل هذا تقيّة ■
أن يكون هذا الكالم هو قول الوائيل عىل طول الخط، يف الشعر والنرث، والجّد والهزل، فهذا ال يقع تحت عنوان التقية. وقد مّر علينا 

 أنّه كان يُدرّس فقه املذاهب األربعة وفقه الصادق عىل حّد سواء!

 (تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن خلفاء األموي� والعبّاسي�)  4مقطع ★:21وثيقة ال ❂

(تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن موقف سيّد األوصياء من السقيفة، ويستند يف كالمه عىل مصادر  5مقطع ★:22الوثيقة  ❂
عليه حتّى نُشّخص موقف أم� املؤمن� يف للمخالف� مثل كتاب الصواعق املحرقة البن حجر!) أقول: هل الصواعق مصدر نعتمد 

عالقته مع كبار رؤوس السقيفة؟! وهل ِمن إكرام أم� املؤمن� أن يفرش له عمر عباءته ك� يقول صاحب الصواعق املحرقة ويستند 
ياء رواها اس�عيل حّقي (ال الوائيل لكالمه؟ مثل� استند الوائيل يف الدفاع عن عائشة وتنزيه ساحتها إىل رواية مفرتاة عىل سيّد األوص

يعبأ بها حتّى املخالفون أساساً) فهنا أيضاً استند إىل مصادر املخالف� يف تشخيص موقف سيّد األوصياء من السقيفة! فهو يعرض لنا 
حلقات سابقة أّن أم� املؤمن� وعمر يف حالة من االنسجام والتوافق، وهذه ترّهات ُشحنت بها كتب املخالف�. وقد مّر علينا يف 

 موقف سيّد األوصياء من أيب بكر وعمر يف صحيح البخاري وأنّه يرى كّالً منه� (آمثاً كاذباً غادراً خائناً)!

(فيديو للوائيل يقول فيه أّن أبو بكر وعمر وسيّد األوصياء أوالد عم ورفقاء سالح، وأنّهم جميعاً َحَملة  6مقطع ★:23الوثيقة  ❂
 فهل هذا منطق أهل البيت؟! القرآن ومنابع الفكر!)

(تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن مروان وأنّه ال يضع مروان يف منزلة واحدة وصّف واحد مع خلفاء  7مقطع ★:24الوثيقة  ❂
 السقيفة وسيّد األوصياء!)

فهو ال يرى مقايسة بينهم، (تسجيل للوائيل يقارن فيه ب� خلفاء األموي� والعبّاسي� وب� أيب بكر وعمر،  8مقطع ★:25الوثيقة  ❂
! يذهب -برغم أنّها طعن يف خلفاء السقيفة -ألنّه يرى أفضلية أيب بكر وعمر، وبعد ذلك يذهب إىل مقطع من الخطبة الشقشقيّة 

ويقول ما  لهذا املقطع من خطبة األم� (فياللّه وللّشورى، متى اعرتض الّريب يفَّ مع األّول منهم حتّى رصُت أُقرن إىل هذه النّظائر)
مضمونه أّن خلفاء األموي� والعبّاسي� ليست لهم مكانة كخلفاء السقيفة حتّى يُقرنوا مع سيّد األوصياء! فالشيخ الوائيل يف حالة 

 تيه وتخبّط وعدم الوضوح!

العمل) من األذان، فيقول (تسجيل للوائيل يُربّر فيه لعمر بن الخطّاب إجتهاده وإزالته (حّي عىل خ�  9مقطع ★:26الوثيقة  ❂
 أّن عمر تصّور أّن الناس إذا أبقى (حّي عىل خ� العمل) يف األذان فالناس ستقعد عن الجهاد!

 -الكاظم عليه الّسالم  -] (عن محّمد بن أيب عم� أنّه سأل أبا الحسن 2وقفة عند ما يقوله أهل البيت يف كتاب [علل الرشائع: ج ■
 تركْت من األذان؟ فقال: تريُد العلّة الظّاهرة أو الباطنة؟ قلُت: أريُده� جميعاً، فقال اإلمام: أّما العلّة مل» حّي عىل خ� العمل«عن 

» حّي عىل خ� العمل«الظّاهرة فلئال يدع النّاس الجهاد إتكاالً عىل الّصالة، وأّما الباطنة فإنَّ خ� العمل الوالية، فأراد َمن أمر برتك 
 حثٌّ عليها ودعاٌء إليها) من األذان أال يقع

(تسجيل للشيخ الوائيل فيه مدح رصيح وواضح لطاغوت من طواغيت الكفر وهو املعتصم قاتل اإلمام  10مقطع ★:27الوثيقة  ❂
تحمل الجواد!) هذا يف مستوى النرث. أّما يف مستوى الشعر، فقد مدح الشيخ الوائيل أيضاً قتلة األمئة يف ديوانه يف القصيدة التي 

عنوان (بغداد) والتي يقول فيها: يقول وهو �دح هارون العبايس املُسّمى بـ(الرشيد) وهو قاتل اإلمام الكاظم، يقول: سيظلُّ من 
ٌل * يُضفي عليِك بسحره جلبابا ثّم يقول وهو �دح املأمون العبّايس قاتل اإلمام الرضا: ويظلُّ لل�مون عندِك مجلٌس   مجد الرشيد ُمؤثـّ

 ي العلوم ويغرس اآلدابا ثّم يقول وهو �دح املعتصم العبّايس قاتل اإلمام الجواد: وصداً ملعتصٍم يُعدُّ كتائباً * لنداء ُمسلمة دعت* يبن
 فأجابا

 (تسجيل للوائيل �دح فيه عمر بن عبد العزيز!)  11مقطع ★:28الوثيقة  ❂

 بن عبد العزيز و�دح أوالده)!(تسجيل آخر للوائيل يتحّدث فيه عمر  12مقطع ★:29الوثيقة  ❂

 وقفة عند ما جاء عن أهل البيت يف عمر بن عبد العزيز!  ✤



(أّن عبد الله بن عطاء قال: كنت قاعداً مع عّيل بن الحس� إذ مّر بنا عمر بن عبد العزيز بن  2يف كتاب الخرائج والجرائج: ج ●
: يا ابن عطاء، أجمل الناس، فنظر إليه زين العابدين عليه السالم فقال مروان، ويف رجله نعل رشاكها فّضة، وكان إذ ذاك هو شاب من

أترى هذا املُرتف؟ إنّه ال �وت حتّى يَيل أمر الناس، وال يلبث يف ُملكه كث�اً، فإذا مات لعنه أهل الس�وات ألنّه يظلمنا حّقنا، 
 )!ولتستغفر له أهل األرض

: كنت مع الباقر عليه السالم يف املسجد، إذ دخل عليه عمر بن عبد العزيز عليه ثوبان (عن أيب بص� قال 1ويف الخرائج أيضاً :ج ●
�وت فيبيك عليه أهل األرض ممّرصان، متّكئاً عىل موىل له، فقال عليه السالم: ليلّ� هذا الغالم فيظهر العدل ويعيش أربع سن� ثّم 

؟ قال: يجلس يف مجلسنا -أي بالقياس إىل خلفاء األموي� -عدله وإنصافه  ، فقلنا: يا بن رسول الله، أليس ذكرتويلعنه أهل الس�ء
 وال حّق له فيه، ثّم ملك وأظهر العدل جهده)

 (تسجيل للوائيل �دح فيه عن أحمد بن حنبل، وأّن له مواقف مع أم� املؤمن� يفخر بها!) 13مقطع ★:30الوثيقة  ❂

] أّول فقرة من فقرات النجف األرشف -ي األّول لعل�ء السنّة والشيعة يف العراقامللتقى الوطنوقفة عند كتيّب تحت عنوان [ ■
إّن نقاط هذا امللتقى الوطني األّول: توجيهات اإلمام السيستا� لدى استقباله أعضاء امللتقى.. مّ� جاء يف هذه التوجيهات، يقول: (

ء املذهب الواحد أيضاً.. اإلمام أبو حنيفة هو الذي طالب بالوقوف هو موجود ب� أبناالخالف ب� الشيعة والسنة يف قضايا فقهية 
 إىل جانب زيد بن عّيل يف زمن األموي�، وإىل جانب محّمد وإبراهيم النفس الزكية يف زمن العباسي�..) إىل أن يقول السيّد السيستا�:

 ة رابع أمراً رسمياً)! وكأّن هذه القضيّة قضيّة مهّمة!(اإلمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار اإلمام عّيل بن أيب طالب خليف

تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن عرص عث�ن بن عفان وعن تطبيقه لالقتصاد االسالمي! يقول سيّد  14مقطع ★:31الوثيقة  ❂
النثيل هو الفضالت  -نثيله  األوصياء يف الخطبة الشقشقية يتحّدث عن عرص عث�ن، يقول: (إىل أن قام ثالث القوم نافجاً ِحضنيه ب�

الخضم هو أكل  -وقام معه بنو أبيه يخضمون مال اللّه ِخضمة اإلبل نبْتة الربيع ، -أي املكان الذي تأكل منه الحيوانات-وُمعتلفه  -
أين هو االقتصاد اإلسالمي ، إىل أن انتكث عليه فتْلُه وأجهز عليه عََمله، وكبَْت به بطْنَتُه..)! ف-اليشء وهو طري إشارة للرشاهة والنهم 

الذي يتحّدث عنه الوائيل يف عهد عث�ن؟ أليس هذا خداع للشيعة الذين ال يعرفون حقائق التأريخ؟! واملرجعية الشيعية تؤكّد عىل 
 نرش هذا الضالل!

أنّه روعة، وأنّه �وذج رائع (تسجيل للوائيل �دح فيه املأمون العبّايس قاتل اإلمام الرضا، ويقول عنه  15مقطع ★:32الوثيقة  ❂
 اد!جّداً وُمرشّف! هذا ما يقوله الوائيل يف النرث، وأّما يف الشعر فقد مّر علينا مدحه لقتلة األمئة ومن بينهم املأمون يف قصيدته: بغد

 وقفة عند ما تقوله أحاديث أهل البيت يف املأمون. ✤

ا إّال مقتول شهيد، فقيل له: فَمن يقتلك يا ابن رسول الله؟ قال: ّرش خلق الله حديث اإلمام الرضا يف [آمايل الصدوق] (والله ما منّ  ●
 يف زما� يقتلني بالسم، ثّم يدفنني يف دار مضيعة وبالد غربة)

ضيعة ويف زيارة األحاديث السبعة لإلمام الرضا: (وقلَت وقولك حّق إّن ّرش ما خلق الله يف زما� يقتلني بالسم، ثّم يدفنني يف دار م ●
 وبالد غربة) فل�ذا تدافعون عن الشيخ الوائيل، وهذا هو قول األمئة يف املأمون؟!

(تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن أيب حنيفة ورأي أيب حنيفة يف أّن اإلمام يتحّمل القراءة عن املأموم)  16مقطع ★:33الوثيقة  ❂
 والوائيل دامئاً يُدافع دفاع ُمستميت عن أيب حنيفة!

(تسجيل للوائيل يف أجواء أيب حنيفة، �دح فيه أبا حنيفة ويُشيد مبواقفه، وأّن أبا حنيفة نرص ثورة  17مقطع ★:34قة الوثي ❂
محّمد بن عبد الله املحض)! وأقول: اإلمام الصادق كان معارضاً لثورة محّمد بن عبدالله املحض، فلم تكن بإذن اإلمام، ولذلك نرصها 

 إلمام الصادق يف كّل يشء، ف� قيمة هذه النرصة؟!أبو حنيفة، ألنّه يُخالف ا

(تسجيل للوائيل يطرح فيه تربيراً لكلمة عمر بن الخطاب (أّن النبي ما مات) وهذه الكلمة هي جزء  18مقطع ★:35الوثيقة  ❂
 من برنامج ومخطط، ولكن الوائيل يُربّر ألعداء أهل البيت عىل طول الخط!

للوائيل يقول فيه أّن اإلمام السّجاد كان يدعو بدعاء أهل الثغور لجيوش بني أميّة!) ونفس (تسجيل  19مقطع ★:36الوثيقة  ❂
ل هذا الكالم الذي قاله الوائيل موجود أيضاً يف كتاب أستاذ الشيخ الوائيل [عقائد اإلمامية] للشيخ املظّفر، فالشيخ املظّفر أيضاً يقو 

لجيوش بني أميّة! وقد قرأُت عليكم ما جاء يف هذا الكتاب يف حلقات سابقة.. وقرأت  أّن اإلمام السّجاد كان يدعو بدعاء أهل الثغور
عليكم أيضاً يف حلقات سابقة أّن السيّد الخويئ ح� ُسئل عن هذا الكتاب للشيخ املظّفر قال عنه أنّه كتاب نفيس، والشيخ التربيزي 

 يوافقه يف رأيه!

فيه نفس املضمون، ويقول أّن اإلمام السجاد كان يدعو يف دعاء أهل الثغور لجيوش  يُكّرر: فيديو للشيخ بش� النجفي 20مقطع ★
 بني أميّة!



أقول: عبائر دعاء أهل الثغور ال ُ�كن أن تنطبق عىل جيوش بني أميّة، عىل سبيل املثال: هذه العبارة (واجعل الجنة نَصب  ■
لُخلد ومنازل الكرامة والُحور الحسان، واألنهار املُطّردة بأنواع األرشبة، أعينهم، ولّوح منْها ألبصارهم ما أعددَت فيها من مساكن ا

واألشجار املتدلية بصنوف الثمر، حتّى ال يهّم أحٌد منهم باألدبار، وال يحّدث نفسه عن قرنه بفرار ) هذا الوصف املذكور يف هذا 
د الشهداء، فكيف تكون هذه الصفة التي هي ألصحاب الحس� املقطع من الدعاء مل يكن ألحد إّال ألصحاب الحس�، وبتدّخل ِمن سيّ 

كيف تكون لقتلة الحس� وأصحاب الحس�؟! يعني صار بنوا أميّة كأصحاب الحس� عليه السالم يوم عاشوراء، يُلّوح ألبصارهم ف�ون 
 منازلهم يف الجنّة

 املوقع الرسمي للشيخ بش� النجفي). (والسؤال موجود عىل سؤال وّجه للشيخ بش� النجفي عن الشيخ الوائيل  ✤

(س�حة الشيخ ممكن نعرف رأيكم بالشيخ الوائيل وخصوصاً بعدما انترش له فيديو وهو يرتّىض عىل عمر وأبا بكر، نّص السؤال:  ●
 فهل هو اآلن يف نظركم منحرف؟)

وينبغي أن يُعلم أنّه كان خطيباً عاملياً، ورمّبا كان يضطّر (بسمه سبحانه، رحمة الله عىل املرحوم الوائيل ريض الله عنه، الجواب:  ●
إىل إلقاء الخطبة يف مجتمع يشتمل عىل طوائف املسلم� املختلفة، وكان يرى من وظيفته لح�ية نفسه وح�ية شيعة املنطقة التي 

له والرباءة مّمن ظلم أّي أحد منهم والله يخطب فيها أن يفعل ما ذكرت تقيّة، ونعلم من س�ته االستقامة والوالء الشديد للنبي وآ 
 الهادي).

هذا الجواب ينّم عن جهل واضح مبعنى التقية، وينّم عن جهل واضح بس�ة الشيخ الوائيل، وجهل واضح بطبيعة املجالس التي كان 
واطن التي يُدفع اإلنسان إليها دفعاً، يقيمها الوائيل. أوالً: التقية ال تكون عىل طول الخط، وإّ�ا تكون باملقدار الرضوري، تكون يف امل

والوائيل مل يكن ُمضطراً، بل هو عىل طول الخط هكذا، فالتقية محدودة جّداً وال تكون عىل طول الخط، والشيخ الوائيل يتحّدث 
 بهذه الطريقة عىل طول الخط يف شعره ونرثه ومجالسه وجلساته الخاّصة والعاّمة!

 الوالية) . – 3(من حديث الوائيل تحت عنوان آخر من عناوين العقيدة الشيعية وهو عنوان:  عرض لن�ذج أخرى من الوثائق ✽

وهذا كذب (مقطع للوائيل يقول فيه أّن سيّد األوصياء أرسل أبناءه للقتال يف جيوش خلفاء السقيفة)!  21: مقطع 37الوثيقة  ❂
ل من أهل البيت يقول أّن األم� أرسل الحسن� للقتال يف حروب الرّدة عىل األم� وعىل الحسن�، وأنا أتحّدى أي واحد أن يأيت بدلي

  تحت راية السقيفة!

الذي كتبه يف أوائل حياته، ذكر فيه أّن األم� [فدك يف التأريخ] عل�ً أّن السيّد محّمد باقر الصدر ذكر أيضاً هذا الهراء يف كتابه  ●
ضاً يف أواخر أيّام حياته يف البيان الثالث الذي خاطب به الشعب العراقي (وقد قرأت شارك يف حروب الرّدة، وقد كّرر هذا الهراء أي

 عليكم البيان يف الحلقات السابقة). 

(تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن عمر بن الخطاب، ويُثني عليه بأنّه كان ذا منطق سليم وهو يقول  22مقطع ★:38الوثيقة  ❂
 ؤمن�، ويقول عن األم� أنه كان يصعد عىل املنرب ويغّ� رأيه اجتهاداً!)للنّاس قّومو�، ثم يذكر أم� امل

(تسجيل للوائيل يساوي يف حديثه ب� سيّد األوصياء وب� بالل وب� عث�ن بن مضعون، وأّن هؤالء  23مقطع ★:39الوثيقة  ❂
 الثالثة يف مستوى االدراك سواء!)

 للوائيل أيضاً يتحّدث فيه عن سيّد األوصياء وأنّه مل يكن عارفاً باألولويات!)(تسجيل  24مقطع ★:40الوثيقة  ❂

(تسجيل للوائيل يفرتي فيه عىل رسول الله ويقول أّن النبي يقول أّن فاطمة تلبس لباس الجبابرة، وأّن  25مقطع ★:41الوثيقة  ❂
كان يُدمدم!) وهذه أحاديث املخالف�.. وحتّى لو فرضنا النبي غضب من فاطمة ح� رآها تلبس لباس الجبابرة، ويقول أّن النبي 

 أنّها موجودة يف كتبنا فنحن نرفضها.

! الشيخ النجفي ليس مطّلعاً عىل العربية بكّل تفاصيلها، : فيديو للشيخ بش� النجفي يتحّدث فيه عن دكتاتورية النبي26مقطع ★
 معا� السوء، فقالها يف حّق النبي وهو ال يعي ما يقول!وهو ال يعرف معنى كلمة (دكتاتور) التي تجتمع فيها كل 

(تسجيل للوائيل يقول فيه أّن فاطمة كبقيّة النساء، وأّن مسألة طهارتها من الطمث ال يُعد فضيلة،  27مقطع ★:42الوثيقة  ❂
حالة الطمث! وعىل نفس هذه  فك�ل فاطمة أن تكون كبقيّة النساء يف الحالة الطبيعية! وأّن ك�ل الخلقة اإلنسانية هو بوجود

النغمة فضل الله يتحّدث عن الزهراء فيقول: (إّن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يُعترب حالة َمرَضية تحتاج إىل العالج؟ 
نسبة للنُفاس) أو هي عىل األقل حالة نقص يف أنوثتها ويف شخصيتها كامرأة، وال �كن عدها ِمن كراماتها وفضائلها، وكذا الحال بال

ويف موطن آخر يقول أّن تنزّه الزهراء عن الطمث والنفاس من السخافات! (وقد وقفت عند هذه النقطة يف الحلقات السابقة). 
القرآن يقول: {ويسألونك عن املحيض قل هو أذًى} إذا تنزّهت الزهراء عن (األذى) فكيف تكون بحاجة إىل عالج؟! وقد قرأت عليكم 

 ة اجت�ع كلمة املراجع عىل نجاسة دم املعصوم حتّى يف حالته اإلعجازية!يف حلقات سابق



وقفة عند رواية اإلمام الكاظم يف [الكايف] وهو يتحّدث عن أّمه فاطمة الزهراء صلوات الله عليه�، يقول: (إّن فاطمة صّديقة  ■
ء من الطمث أّن املوضوع ال يستحق املناقشة! وفضل شهيدة وإّن بنات األنبياء ال يطمنث) الوائيل يقول عن موضوع طهارة الزهرا

الله يقول عنه أنّه من السخافات! أّما اإلمام الكاظم فقد جعل صفة تنزّه الزهراء عن الطمث قرينة لصفتي (الصّديقة والشهيدة).. 
 فاإلمام هنا يُبّ� لنا أهم أركان اعتقادنا بفاطمة، والوائيل وفضل الله يستسخفان املوضوع!

 إمام زماننا يف مدرسة الشيخ الوائيل). - 3(عرض لن�ذج أخرى من الوثائق من حديث الوائيل تحت عنوان:  ✽

 (تسجيل للوائيل �دح فيه كتاب [البيان] للكنجي الشافعي، و�دح مقّدمته، ويوّجه الشيعة إىل قراءته). 28مقطع ★:43الوثيقة  ❂

 فيه عىل قراءة كتاب البيان للكنجي الشافعي) (فيديو للوائيل يّرص  29مقطع ★:44الوثيقة  ❂

 (مقطع للوائيل يوّجه فيه الشيعة ملجموعة من الكتب، أّولها كتاب البيان للكنجي الشافعي!) 30مقطع ★:45الوثيقة  ❂

 (فيديو للوائيل أيضاً �دح فيه كتاب البيان للكنجي الشافعي، و�دح مقّدمته!). 31مقطع ★:46الوثيقة  ❂
 ر رسيع عىل هذا الكتاب ملعرفة محتواه).(وقفة مرو 

عبد (فيديو للوائيل عىل نفس هذه السخافات يُرشد الشيعة إىل كتاب ناصبي، ملؤلف وهايب وهو  32مقطع ★:47الوثيقة  ❂
صفحة  40 وهو بحث من عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر..وهو من عل�ء الوهابية يف السعودية، وكتابه: املحسن العبّاد 

 ، وكل صفحاته مشحونة بالنصب الشديد.1969شباط  -جاء يف مجلة الجامعة اإلسالمية 
 ] للشيخ مهدي الفقيه إ�ا�. 2(قراءة سطور مّ� جاء يف هذا البحث أقرؤها عليكم من كتاب [اإلمام املهدي عند أهل السنّة: ج

معرفة إج�لية وأنّه يؤمن بفكرة املهدي بشكل إج�يل من دون (تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن  33مقطع ★:48الوثيقة  ❂
 تفاصيل!). أقول للشيخ الوائيل: هو أنت ماذا تعرف عن اإلمام حتّى تتحّدث عن معرفة إج�لية!

يهات، مقطع من حديث اإلمام الرضا يف معرفة اإلمام املعصوم: (فَمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام أو ُ�كنه اختيارُه؟ هيهات ه ■
 ضلّْت العقول، وتاهْت الحلوم، وحارْت األلباب، وخِسئْت العيون، وتصاغرْت الُعظ�ء، وتحّ�ْت الُحك�ء، وتقارصْت الُحل�ء، وحِرصْت 

، وكلّْت الُشعراء، وعجزْت األُدباء، وعيّيْت البلغاء عن وصف شأن ِمن شأنه، أو فضيلة ِمن -جمع لبيب  -الخطباء، وجهلْت األلبّاء 
ضائله، فأقرّت بالعجز والتقص�، وكيف يُوصف أو ينعت بكنهه، أو يُفهم يشء ِمن أمره، أو يُوجد َمن يقوم مقامه، ويغني غناءه؟ ف

ال، كيف وأّ� وهو بحيث النجم من أيدي املتناول� ووصف الواصف�، فأيَن االختيار من هذا، وأين العقول عن هذا، وأين يوجد مثل 
 هذا؟)

(تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن اإلمام الحّجة أنّه نظرية مطروحة، ويتحّدث عن قضيّة اإلمام يف غيبته  34مقطع ★:49الوثيقة  ❂
وأنّه كالشمس إذا غطّاها السحاب، ويقول أّن العل�ء يقولون عنه هكذا! والحال أّن هذا هو كالم اإلمام الحّجة يف توقيعه الرشيف، 

 لك، والشيخ الوائيل ال يعلم!وأهل البيت أيضاً تحّدثوا عن ذ

(تسجيل للوائيل يقول فيه عن اإلمام الحّجة أنّه فكرة إيجابياتها أكرث من سلبياتها! ويف املقطع يُيسء  35مقطع ★:50الوثيقة  ❂
يتحّدث األدب مع اإلمام الحّجة وهو يقول: احنه ما منتظرين واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا!) كيف يُجيز الوائيل لنفسه أن 

 بسوء األدب هذا مع إمام زمانه!

، ويقول عن تفس� اإلمام الحّجة أنّه تفس� عجوز كهيعص(للوائيل يستهزئ فيه بتفس� إمام زماننا آلية:  36مقطع ★:51الوثيقة  ❂
نه يف الحلقات مخرّفة!) وقد تحّدث بنفس هذا املنطق االستهزايئ يف كتابه [نحو تفس� علمي للقرآن] وقد قرأت عليكم سطور م

 املاضية.

وقفة رسيعة عند رواية إمام زماننا يف تفس� (كهيعص) التي ينقلها سعد بن عبدالله األشعري القّمي ويف كتاب [ك�ل الدين:  ■
] للشيخ الصدوق، مع وقفة أخرى عند ما يقوله الرجاليون يف سعد بن عبدالله األشعري، وما يقوله السيّد الخويئ عن هذه 2ج

 ية.الروا

 (للوائيل يقول فيه أّن عقيدة الرجعة ليست مهّمة، وليست لها تلك املكانة!) 37مقطع ★:52الوثيقة  ❂

(فيديو للوائيل يُجيب فيه عىل سؤال متصل سنّي بشأن بعض الروايات املُتعلّقة بخروج إمام زماننا،  38مقطع ★:53الوثيقة  ❂
ويُضّعفها، ويستشهد يف جوابه بكلمة ملحّمد حس� كاشف الغطاء وهي(أّن أخبار الشيخ الوائيل يفهم الروايات أنّها يف الرجعة، 

الرجعة ال تساوي عنده فلساً) ويتّضح ِمن خالل املقطع مدى جهل الشيخ الوائيل، وأّن املُتّصل السنّي أكرث عل�ً ِمن الوائيل بحديث 
 أهل البيت!

قيدة الرجعة ويقول أنّها عقيدة فهمها بعض املُفّرسين ِمن خالل الجمع (للوائيل يقلّل فيه من شأن ع 39مقطع ★:54الوثيقة  ❂
 ب� بعض آيات القرآن! وأنّها ليست من رضوريات الدين!)



(للوائيل يقول فيه أّن عقيدة الرجعة مجرّد فهم آلية من آيات القرآن، وهي ليست من األشياء التي  40مقطع ★:55الوثيقة  ❂
 يسألنا الله عنها!). 

مام الصادق يف كتاب [من ال يحرضه الفقيه] يقول: (ليس منّا َمن مل يؤمن بكرّتنا).. ويف الزيارة الجامعة الكب�ة نخاطب األمئة اإل  ●
 ونقول (مصّدق برجعتكم). هذا جزء من العقيدة األساس، وأصول العقائد.

، ويقول أنّه ليس لها ذلك الوزن الكب�، وأنّها (تسجيل آخر للوائيل أيضاً يستسخف فيه عقيدة الرجعة 41مقطع ★:56الوثيقة  ❂
 ال تساوي فلس عند الشيخ كاشف الغطاء!).

 (عقيدة الرجعة)وقفة مرور رسيع عىل كتب املراجع، وما يقولونه يف  ✤

يف زيارة آل ياس� نحن نخاطب إمام زماننا (أُشهدك يا موالي أّ� أشهد أن ال إله إّال الله...) فنعرض عىل إمام زماننا عقائدنا إىل  ■
 أن نقول: (وأّن رجعتكم حّق ال ريب فيها) يعني أّن عقيدة الرجعة هي مبستوى االعتقاد باملعصوم�.

بواليتك تُقبل األع�ل...) إىل أن نقول (وَمن عدل عن واليتك وجهل معرفتك واستبدل بك يف زيارة إمام زماننا نقول (أشهد أّن  ■
غ�..) هذه العديلة عن اإلمام الحّجة قد تكون عند املوت، واالستبدال قد يكون يف الحياة وقد يكون عند املوت! الروايات تُحّدثنا 

ستحباب التلق� للميّت أو املُحترض عند املوت، فالبُّد من تذك�ه بالعقائد عن العديلة، وعن اإل�ان املستقر واملستودع، وهنا جاء ا
 الصحيحة، ومن صار الشيعة يقرؤون دعاء العديلة عند امليت.

 (وقفة عند دعاء العديلة تُش� إىل أّن املضام� املذكورة يف هذا الدعاء صحيحة، ولكن العقائد املذكورة فيه عقائد ناقصة ال ذكر فيها
لعقيدة الرجعة، والشيخ الغزي يعتقد أّن دعاء العديلة غ� وارد عن املعصوم�، وإّ�ا كتبه أحد العل�ء وقد أشار إىل القرآئن التي 

 فيها لهذا الرأي). استند 

للشيعة أن يقرؤوا عند امليّت أو املحترض الزيارة الجامعة الكب�ة فهي جامعة للعقائد الحّقة، أو زيارة نصيحة الشيخ الغزي  ■
 عاشوراء فهي منهاج الوالية والرباءة يف محرض الحس�، أو زيارة آل ياس� التي نعرض فيها العقائد الحّقة عىل إمام زماننا.

 (للوائيل يتحّدث عن رسداب اإلمام الحّجة يف سامراء، وأنّه دعا أكرث من مرّة لدفن الرسداب بالرتاب!) 42مقطع ★:57لوثيقة ا ❂

 (للوائيل يتحّدث فيه عن رسداب اإلمام الحّجة، ويّرص عىل أنّه يتمنّى دفن الرسداب بالرتاب!) 43مقطع ★:58الوثيقة  ❂

ن أهل البيت يف كتاب [مصباح الزائر] التي يُستحب االتيان بها يف الرسداب الرشيف. إذا دفن وقفة عند بعض الطقوس الواردة ع ■
 الوائيل الرسداب، ف�ذا نصنع بهذا الطقوس املعصومية؟! 

(تسجيل للوائيل أيضاً يتحّدث فيه عن رسداب اإلمام الحّجة، يتحّدث بطريقة ينفي فيها أّي قيمة  44مقطع ★:59الوثيقة  ❂
 ب!).للرسدا

(للوائيل يقول فيه أنّه إذا وجد تراب يطؤه الصحابة فإنّه يقّدسه!) أّما رسداب اإلمام الحّجة فليست  45مقطع ★:60الوثيقة  ❂
 له قيمة قدسيّة ك� يف املقطع السابق!

 (للوائيل يتحّدث أيضاً أنّه يقّدس تراب أقدام الصحابة!). 46مقطع ★:61الوثيقة  ❂

أنا ال أتّهم الشيخ الوائيل أنّه ناصبي، ولكن الرجل يُعا� من جهل مركب ُمطبق، ويتصّور أّن هذه الضالالت التي يحملها هي من  ■
 فكر أهل البيت.

السيّد محّمد باقر الصدر كان يُشكّك يف يتحّدث فيه عن طقوس مسجد السهلة، وينقل أّن : فيديو للسيّد عيل الصالح 47مقطع ★
 وأّن من مثراتها اللقاء باإلمام الحّجة! ه الطقوسصّحة هذ

يتحّدث عن قضيّة املاء املعروف الذي �ّر تحت الحرضة العبّاسية املقّدسة، وأّن : فيديو آخر للسيّد عيل الصالح 48مقطع ★
ت قرب أيب الفضل العبّاس مجرّد ! فاملاء املوجود تحاملرجعية السيستانية تقول: وّجهوا الناس إىل أيب الفضل، وليس إىل مائهتوجيهات 

 مياه جوفية!
وأنا أقول: إّن تربة الحس� لها خصوصية وردْت يف الروايات، فهل التمّسك برتبة الحس� واإللتزام مبستحبّاتها املذكورة يف الروايات 

من نهر العلقمي.. قدسيّته أنّه مياه يُبعدنا عن الحقيقة، ويُبعدنا عن الهداية؟ قدسية املاء تحت قرب أيب الفضل العبّاس ليس ألنّه 
 جوفية المست أرشف تراب يف كربالء، المست ط� قرب الحس�.

(فيديو من قناة كربالء، تقرير عن تحوّل تربة اإلمام الحس� إىل دم) ملاذا تحجب املؤسسة الدينية هذه الفضيلة عن : 49مقطع ★
 زّوار الحس�؟

 
 


