
 135الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 
 19مالمح املنهج االبرت ق - 52ج  -لبيك يا فاطمة 

 3الشيخ الوائيل ق  – 13ضعف عقيدة الرباءة ج 
 1437ذى الحجة  22م ــ 24/9/2016السبت: 

اليزال الحديث يتواصل يف مالمح املنهج األبرت الذي يتحرّك بفاعلية ونشاط شديدين يف الوسط الشيعي، وخصوصاً يف املؤسسة  ✤
 الدينية، وبنحو أخّص يف الوسط املرجعي الحوزوي!

ولها وشعبها، وانعدام الرباءة والحديث يف الحلقت� املاضيت� كان يف املثال النموذجي حيث تتجّىل مالمح املنهج األبرت (الصنمية وذي
 الفكرية) إنّه الشيخ الوائيل.

تقّدم الحديث يف مجموعة من الوثائق تدور مضامينها حول س�ت منهجية مدرسة الوائيل، وكذلك عنوان آخر مهم وهو: الرباءة،  ●
 وسأتناول عناوين أخرى يف الحلقات القادمة. يليه عنوان: الوالية، وآخر عنوان وصلنا إليه وهو: إمام زماننا يف مدرسة الشيخ الوائيل،

 .(الشهادة الثالثة يف مدرسة الشيخ الوائيل)عرض ملجموعة من الوثائق حول هذا العنوان:  ✤
والحديث هنا سواء (كانت الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة، أو كانت يف التشهّد الوسطي واألخ� يف أجزاء الصالة) عل�ً أّ� قد 

 القول يف الشهادة الثالثة يف الحلقات األوىل من هذا الربنامج. وبحسب اعتقادي:فّصلت 
ولكن يجب أن يُؤىت بهذا املستحب بالصورة الصحيحة، وإّال  -رغم أنّه� مستحبّان  -فالشهادة الثالثة جزء واجب يف األذان واإلقامة 

ان الجزئية الواجبة، فمن جاء بالشهادة الثالثة فيه� بعنوان فهو باطل، وصورته الصحيحة أن يشتمل عىل الشهادة الثالثة بعنو 
 االستحباب أو الجزئية املستحبّة فأذانه وإقامته باطلة.. وكذلك الحال مع التشهّد الوسطي واألخ� يف الصالة فمن ترك الشهادة الثالثة

 ليه أن يتوب ويستغفر الله، ويأيت به�.عامداً من التشهّد الوسطي واألخ� فصالته ليست صحيحة، وَمن تركها جاهالً فع

(للوائيل يقول أّن الشهادة الثالثة يف األذان هي رّدة فعل عىل سّب األموي� ألم� املؤمن� عىل املنابر!  1مقطع ★:62الوثيقة  ❂
 !)ذانأشهد أّن أبا بكر وّيل الله! أو أشهد أّن عمر ويل الله يف األ ويقول أنّه ال مانع من أن يقول الشخص: 

هذه الفكرة التي طرحها الوائيل من أّن الشهادة الثالثة جاءت ردّة فعل عىل سّب بني أمية ألم� املؤمن�، هي فكرة شيطانية  ●
وأتحّدى وهي كذٌب محض وتزوير للحقائق، وجهل فاضح بحديث أهل البيت، وجهل بالتأريخ وبالعقيدة ومبعارف أهل البيت، 

يأتوا بدليل من مصادر أهل البيت يقول أّن الشيعة ذكروا أم� املؤمن� يف األذان كرد فعل عىل سّب  الذين يُتابعون الوائيل أن
 األموي� ألم� املؤمن�.. هذا األمر ال أصل له ال يف كتب املخالف� وال يف كتبنا.

رّدة فعل) هذا تضليل لشباب الشيعة، وتضييع عل�ً أّن هذا التحليل الذي ذكره الوائيل (أّن ذكر الشهادة الثالثة يف األذان جاء ك ●
للعقائد الحّقة، وتثويل مغناطييس من الدرجة األوىل. (وهذا الهراء تسمعه يف الفضائيات من قِبل ع�ئم كب�ة ومعروفة ولكنّها 

 فارغة املحتوى، وكذلك تسمعه عىل املنابر وعىل ألسنة الوكالء!).

ل طُرح عىل الوائيل عن حكم ذكر الشهادة الثالثة يف التشهّد يف الصالة، فقال بعدم (فيديو، فيه سؤا 2مقطع ★:63الوثيقة  ❂
جواز ذكرها يف األذان واإلقامة بنحو الجزئية، وبعدم جواز إدخالها يف التشهّد! وهذا الجواب هو التزام من الوائيل مبا هو موجود يف 

 الجّو املرجعي الشيعي!)
] وهو يجهل أّن عندنا روايات عديدة عن املعصوم� تجاريب مع املنربالحوزوية ك� يقول يف كتابه [ فالوائيل أساساً مل يُكمل دراسته

وردت فيها ِصيغ عديدة للتشهّد بذكر الشهادة الثالثة يف الصالة، ولكن املراجع علّموا الشيعة صيغة عاّمة للتشهّد توافق ذوق 
 املخالف�، فهي صيغة توافق صيغة تشهّد الشافعي!

يف الوسط الشيعي، هذه املجموعة معروفة برفضها للشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة الخالصية  يف نفس هذا الجّو املجموعات ■
 بشكل واضح، فمن باب أوىل أنها ترفضها يف تشهّد الصالة.

 أنّها تسبّب مفسدة يف الصالة!فال يُجيز الشهادة الثالثة يف تشهّد الصالة، ويف اإلقامة �نع منها ويقول فضل الله أّما  ■

 وقفة عند جواب السيّد السيستا� عن سؤال� عىل موقعه الرسمي بخصوص الشهادة الثالثة. ■

 : (ما حكم الشهادة الثالثة يف التشهد؟)1نّص السؤال ◀
 الجواب: (األحوط وجوباً تركه)!

(امرأة تصّيل ولسنوات عديدة فكانت تأيت بالتشهّد عيل هذه الصفة [أشهد أن ال إله إال الله وأشهد أّن محّمداً  :2نّص السؤال ◀
 رسول الله وعلياً ويل الله] ف� حكم صلواتها؟)

 (إذا كان جهلها قُصورياً فال قضاء عليها، وإن كان تقص�ياً قضت تلك الصلوات عىل األحوط لزوماً)!الجواب: 



(تسجيل للوائيل يقول فيه أّن ذكر الشهادة الثالثة يف األذان هو تعب� عن تأكيد الذات! ويُكّرر نفس  3مقطع ★:64ثيقة الو  ❂
املضمون السابق أنّها رّدة فعل عىل سّب األموي� لعّيل، ويأيت بقانون نيوتن يف حديثه (لكل فعل رّدة فعل مساوية له يف املقدار..) 

 بها هم الصفوي�! ويقول أّن الذين جاؤوا

ها، مسألة البّد من اإلشارة إليها: الوائيل إضافة لربطه الشهادة الثالثة بقضيّة التأكيد عىل الذات، أشار إىل الصفوي� أنّهم َمن أىت ب ■
يعتي وهذا ِفكر ناصبي محض، فالنواصب هم الذين يقولون أّن الصفوي� هم الذين جاؤوا بالشهادة الثالثة، وبعد ذلك جاء رش

 وأرضابه يُكّررون هذا الكالم وهم يرقصون عىل أنغام الفكر القطبي!

 جولة رسيعة نعرف من خاللها من أين بدأت الشهادة الثالثة؟ وهل هي رّدة فعل عىل سّب األموي� لعّيل ك� يُقال؟ ✤

أي ذكرنا وأراد  -باب مولد النبي ووفاته: (إنَا أّول أهل بيت نّوه الله بأس�ئنا  -] 1وقفة عند حديث اإلمام الصادق يف [الكايف: ج ■
أشهد أّن محّمداً رسول  -ثالثاً-، إنّه ملّا خلق الس�وات واألرض أمر منادياً فنادى: أشهد أن ال إله إال الله -ا أن يُلفت األنظار ألس�ئن

 ثالثاً)-أشهد أّن عليَّاً أم� املؤمن� حّقاً  -ثالثاً -الله 
ه يف الوجود، ف� بال أذانكم هذا الحديث يتحّدث عن بداية الخلق، فهل كانت هناك دولة أموية أو صفويّة؟! هذا هو أذان الل 

أعور؟! فهذه الرواية تتحّدث عن رفع األذان يف الوجود بالصوت، وهذا كان قبل آدم وقبل النبّوات وقبل الديانات، فل�ذا ال تتبعون 
 الله يف صيغة األذان؟ ملاذا تتبعون املراجع الذين يُخالفون الله يف صيغة األذان؟!

ش� إىل أّن هذه الجزء وهو (الشهادة الثالثة) هو األهم يف األذان، فالشهادة الثالثة هي األهم يف أجزاء كلمة (حّقاً) يف الرواية تُ ●
 األذان واإلقامة، ويف التشهّد الوسطي واألخ�.

خلق  وقفة عند حديث اإلمام الصادق مع القاسم بن معاوية يف [االحتجاج] للطربيس، والتي تتحّدث عن ذكر الشهادة الثالثة قبل ■
الس�وات واألرض: (عن القاسم بن معاوية، قال: قلت أليب عبد الله عليه السالم: هؤالء يروون حديثاً يف معراجهم أنّه ملّا أُرسي 
برسول الله، رأى عىل العرش مكتوباً ال إله إال الله، محّمد رسول الله أبو بكر الصديق، فقال: سبحان الله، غّ�وا كل يشء حتّى هذا؟ 

 نعم، قال اإلمام:قلت: 
ال  إّن الله عزّ وجل ملّا خلق العرش كتب عليه ال إله إال الله محّمد رسول الله عيل أم� املؤمن�، وملّا خلق الله املاء كتب يف مجراه

رسول الله، عيل أم� إله إال الله، محّمد رسول الله، عيل أم� املؤمن�، وملّا خلق الله الكريس كتب عىل قوامئه ال إله إال الله، محّمد 
بهته املؤمن�، وملّا خلق الله الّلوح كتب فيه ال إله إال الله، محّمد رسول الله، عيل أم� املؤمن�، وملّا خلق الله إرسافيل كتب عىل ج

محّمد رسول الله، عيل  ال إله إال الله، محّمد رسول الله، عيل أم� املؤمن�، وملّا خلق الله جربئيل كتب عىل جناحيه ال إله إال الله،
رض� أم� املؤمن�، وملّا خلق الله الس�وات كتب يف أكنافها ال إله إال الله، محّمد رسول الله، عيل أم� املؤمن�، وملّا خلق الله األ 

 إله إال الله، محّمد رسول كتب يف أطباقها ال إله إال الله محّمد رسول الله عيل أم� املؤمن�، وملّا خلق الله الجبال كتب يف ُرؤوسها ال
مر الله، عيل أم� املؤمن� وملّا خلق الله الشمس كتب عليها ال إله إال الله، محّمد رسول الله، عيل أم� املؤمن� وملّا خلق الله الق

أحدكم ال إله إال الله محّمد  فإذا قالكتب عليه ال إله إال الله، محّمد رسول الله، عيل أم� املؤمن� وهو السواد الذي ترونه يف القمر، 
 ).رسول الله فليقْل عيل أم� املؤمن�

هذه العبارة األخ�ة يف الرواية (فإذا قال أحدكم ال إله إال الله محّمد رسول الله فليقْل عيل أم� املؤمن�) هي ترشيع من اإلمام  ●
لوجوب، فهي فعل مضارع اتّصل بالم األمر، فهو يدل عىل الصادق، والترشيع ال يتخلّف عن التكوين، وهذه العبارة يُفهم منها ا

 الوجوب املستمر (يف الحال واالستقبال)، وليس فقط الوجوب.
لو كانت هذه الصيغة صادرة عن مرجع من مراجع الشيعة، فإّن الشيعة سيفهمون منها الوجوب الرصيح يف ذكر الشهادة الثالثة، 

 مام الصادق يعبثون فيها ما يعبثون!ولكن ح� تكون صيغة الكالم صادرة من اإل 

والخالصة التي نصل إليها من الرواية هي: أّن اإلمام الصادق هنا يُّرشع الشهادة الثالثة بلسان الوجوب الرشعي الجزيئ الكامل يف  ■
أن يُتابع هذه الرتّهات التي األذان واإلقامة والتشهد والوسطي واألخ�، ومن سمع كالم اإلمام الصادق هنا وفهمه ال يجد له عُذراً يف 

 تحّدث بها الوائيل أو جاءت يف فتاوى مراجعنا.

 وهو أحد األصول األربعة يقول:] 1الشيخ الصدوق يف كتابه [من اليحرضه الفقيه: جوقفة عند كالم  ■
�، ويف بعض رواياتهم بعد أشهد أن (واملفّوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً، وزادوا يف األذان "محّمداً وآل محّمد خ� الربّية" مرّت

 محمداً رسول الله: "أشهد أن علياً وّيل الله" مرت�، ومنهم َمن روى بدل ذلك: "أشهد أن علياً أم� املؤمن� حقاً حقاً" مرت�..)
يتحّدث عن  الشيخ الصدوق -هل هم غالة أم ال -بغّض النظر عن رأي الشيخ الصدوق يف املجموعة التي تحّدث عنها يف كالمه 

حقيقة عىل أرض الواقع، وهي وجود مجموعة عىل أرض الواقع يف زمانه يذكرون الشهادة الثالثة يف األذان، فاملسألة ليست من وضع 
 الصفوي� ك� يقول الوائيل والنواصب ومن يتابعونهم!

 عيل بن محمد التنوخي.] للقايض أيب عيل محسن بن 2[نشوار املُحارضة وأخبار املذاكرة: جوقفة عند كتاب  ■



هـ، يعني أّن هذه الحادثة التي ذكرها والتي تتعلق بذكر الّشهادة الثالثة 356املؤلف ينقل حادثة عن أيب الفرج األصفا� املُتوىف سنّة 
كر الشهادة يف األذان يف الكاظمية وقعت قبل هذا التأريخ. أبو الفرج األصفها� ينقل أّن هناك أذاناً يف الكاظمية يشتمل عىل ذ 

 الثالثة. فأين الصفوية من هذا التأريخ؟!

والذي انتهى من كتابه عام [تحفة النّظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار] للرحالة السني (ابن بطوطة)، وقفة عند كتاب  ■
التأريخ.. يقول يف كتابه وهو  هـ ك� يذكر ذلك يف نهاية كتابه، يعني أّن الحادثة التي سيذكرها يف كتابه هنا كانت قبل هذا 756

 يتحّدث عن وصوله يف رحلته إىل منطقة (القطيف)، يقول:
ثّم سافرنا إىل مدينة القطيف وهي مدينة كب�ة حسنة ذات نخل كث�، يسكنها طوائف العرب وهم رافضية غالة يُظهرون الرفض 

» حّي عىل خ� العمل«، ويزيد بعد الحيعلت� »أشهد أّن عليّاً وّيل الله«جهاراً ال يتّقون أحداً، ويقول ُمؤذّنهم يف أذانه بعد الشهادت�: 
 محمد وعيل خ� البرش من خالفها فقد كفر).«ويزيد بعد التكب� األخ� 

 فأين الصفويون من هذا التأريخ؟!

 محّمد وآل محّمد يف مدرسة الشيخ الوائيل.عرض ملجموعة من الوثائق حول عنوان آخر وهو:  ✤

(تسجيل للوائيل يقول أّن النبي تراب يف قربه، وأنّه ح� يقف عىل قرب النبي يقف عىل مضمون وعىل  4مقطع ★:65قة الوثي ❂
 موقف ومكان فيه ذكريات النبي، ويقول أنّه ال يُهّمه أكان النبي تراب يف قربه أو ليس تراب)!

هراء من القول وأضاليل.. وقول الوائيل أنّنا نزور النبي تكر�اً  هذا املنطق أنّنا نزور مضمون ونزور موقف مل يرد عن أهل البيت، هذا
للنبي هذا هراء، فنحن نزور أهل البيت لننال نحن الرشف والكرامة بالزيارة، وليس نحن نُكرم أهل البيت بالزيارة. ثّم إّن عقيدتنا 

 يسمعنا ويرّد علينا بروحه وجسده.يف النبي هي أنّنا ح� نخاطبه من قريب أو من بعيد فنحن نعتقد أنّه يرانا و

(تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن قرب سيّد األوصياء، ويقول أنّه ح� يقف عىل قرب أم� املؤمن� يقف  5مقطع ★:66الوثيقة  ❂
 عىل معامل تشّده إىل كيان معنوي، وال يقف عىل عظام)! فهو يف عقيدته يرى أّن علياً عظام يف قربه.

ال يريد أن يزور قرباً، ألّن يف ذهنه أّن علياً مجموعة عظام.. ف�ذا نصنع مع هذه الروايات الكث�ة عن أهل البيت  إذا كان الوائيل ●
 التي توّجهنا لزيارة قرب عّيل، وتقبيل قرب عّيل، ووضع الخّد عىل قرب عّيل؟!

 يقف عىل عظام بالية، وإّ�ا يقف عىل (تسجيل للوائيل يقول أنّه ح� يقف عىل قرب الحس� فهو ال 6مقطع ★:67الوثيقة  ❂
 موقف، فالحس� مضمون واملضمون ال �وت)!

 (تسجيل للشيخ الوائيل أيضاً يقول فيه أنّه حين� يزور الحس� فهو يزور موقف)! 7مقطع ★:68الوثيقة  ❂

 ىل موقف وليس قرب)!(تسجيل للوائيل يكّرر فيه نفس املضمون أنّه ح� يزور الحس� يقف ع 8مقطع ★:69الوثيقة  ❂

(تسجيل للوائيل يعتقد فيه بنجاسة دم الحس�)! عل�ً أّن املراجع يقولون أيضاً بهذا، ولكن الوائيل  9مقطع ★: 70الوثيقة  ❂
ذهب بعيداً، فقد ذهب إىل نجاسة دم الحس� حتّى بعد استشهاده، مع أنّه يف كتب املخالف�، بل وحتّى يف الفقه الشيعي أّن املسلم 
ح� يُقتل يف املعركة فإّن دمه طاهر! فهذا سوء أدب، وسوء اعتقاد، وجهل بالفقه عند الوائيل وعدم اطّالع حتّى عىل فقه املخالف�! 
وأّما عل�ؤنا ومراجعنا فهم يحكمون بنجاسة دم الحس� قبل شهادته، بل أنّهم يذهبون إىل نجاسة دم املعصوم حتّى يف الحالة 

 اإلعجازية!

تعليق ملراجعنا من  40] للسيّد كاظم اليزدي. ويف هذه الرسالة أكرث من 2عند كتاب [العروة الوثقى والتعليقات عليها: جوقفة  ■
 األموات واألحياء.. وحتّى الذين مل تُذكر أس�ؤهم من املراجع فهم أيضاً يتّفقون معهم عىل نجاسة دم املعصوم!

التي يذكرها صاحب العروة الوثقى يف هذه الرسالة، فيقول: (الّدم األبيض إذا فُرض العلم بكونه  3قراءة ما جاء يف املسألة رقم  ●
دماً نجس، ك� يف خرب فْصد العسكري..). الّسيد كاظم اليزدي يريد أن يقول أّن دم املعصوم نجس كدمائنا سواء كان أبيض أو أحمر، 

 لّقوا عىل العروة الوثقى يُوافقونه يف ذلك!واملراجع الذين ع
(وقد قرأت مقاطع من خرب فصد العسكري يف حلقات سابقة، وهو رواية تتحّدث عن دم أبيض خرج من اإلمام العسكري يف حالة 

 إعجازية، وبسبب هذه الحالة اإلعجازية اهتدى راهب مسيحي وصار شيعياُ)

وقفة قراءة ألس�ء مراجع الطائفة الذين علّقوا عىل العروة الوثقى، ووافقوا صاحب العروة الوثقى يف قوله بنجاسة دم املعصوم  ●
 يف حالته اإلعجازية!

 الحس� يف كل�ت أهل البيت: ■

العرش، وبىك له جميع الخالئق، يف زيارة سيّد الشهداء املطلقة األوىل نقرأ (أشهد أن دمك سكن يف الخلد، واقشعرّت له أظلّة  ●
 وبكت له الس�وات السبع واألرضون السبع وما فيهنَّ وما بينهّن وَمن يتقلّب يف الجنّة والنار ِمن خلْق ربّنا، وما يرى وما ال يرى)



د وطهُر حرمك أيضاً نقرأ يف زيارة سيّد الشهداء (أشهد أنّك طهر طاهٌر ُمطهّر من طهر طاهر مطهّر، طهرَت وطهرْت بك البال  ●
 وطهُرت أرٌض أنت فيها). ك� أّن دم البالد طهرت بالحس�، فكذلك الُخلد طهرت ح� سكنها دم الحس�.

(تسجيل للوائيل يقول فيه أّن الحس� ذهب إىل افريقيا وإىل طربستان، وإىل اسطنبول يقاتل يف  10مقطع ★:71الوثيقة  ❂
 كذبة التي حصلت يف اسطنبول كانت بقيادة يزيد لعنه الله! هذا الذي يذكره الوائيل الفتوحات اإلسالمية!). والحال أّن املعرك

محض، وأنا أتحّدى الذين يُدافعون عن الوائيل وأتحّدى املؤسسة الدينية أن يأتوا بدليل واحد من أهل البيت يقول أّن الحس� قاتل 
 كجندي تحت راية يزيد!

حس� بأسلوب إنشايئ أديب، أخذه عىل ما يبدو من كتاب [اإلمام الحس�] لعبدالله العالييل، هذا الكالم الذي ذكره الوائيل عن ال ●
 وقد تحّدثت عن هذا الكتاب يف الحلقات السابقة.

 : (فيديو لك�ل الحيدري يتحّدث فيه عن فشل أم� املؤمن�)!11مقطع ★

يقول فيه أنّه ح� تحّدث عن فشل سيّد األوصياء كان ينقل يعلّق عىل الفيديو األّول، و: (مقطع آخر لك�ل الحيدري 12مقطع ★
وهو موجود عىل  -كالم عبدالله العالييل).. عل�ً أنّنا إذا رجعنا إىل نفس الدرس الذي ألقاه الحيدري والذي اقتطع منه هذا املقطع 

ثه أنّه معجب بطرح العالييل إىل حّد نجد الحيدري كان يُثني عىل العالييل يف نفس درسه، ويبدو من خالل حدي -موقعه الرسمي
 كب�، ورمّبا يقبل طرحه إىل حّد ما، ومقتنع إىل حّد ما بهذا املذكور يف كتاب عبدالله العالييل.

 عبد الله العالييل هو الذي ذكر فيه كتابه أّن الحس� ذهب إىل الغرب إىل (افريقيا)! ●
عالييل تتحّدث عن مشاركة الحس� يف القتال يف افريقيا وطربستان ويف (قراءة سطور من كتاب [اإلمام الحس�] لعبدالله ال

 القسطنطينية أيضاً تحت راية يزيد!).

أنا أسألكم: حسٌ� الذي نعرفه والذي قال عنه رسول الله (حس� منّي وأنا من حس�) هل هو هذا الذي يتحّدث عنه الوائيل أنّه  ■
بقى منه سوى موقف ومضمون! هل هو هذا الذي يرى الوائيل أّن دماؤه نجسة! والذي يُقاتل تحّول إىل عظام بالية وإىل تراب، ومل ي

 يف افريقيا تحت رايات الضالل ورايات قَتَلة أّمه الزهراء؟!
كيف يكون الحس� جندياً تحت راية غبّي من أغبياء البداوة وصحراء العرب، وهو اإلمام املعصوم، والنبي يّرصح (الحسن والحس� 

 مامان قاما أو قعدا)، واألنىك منه أن يكون جندياً تحت راية طاغية!إ
ه سيّدي يا بقيّة الله: إّ� أبرأ إليك من هذا الحس� الذي يتحّدث عنه الوائيل، وأبرأ إليك من واليته.. إّ� أوايل حسينك الذي تخاطب

 الزيارات (أشهد أّن دمك سكن يف الخلد..).

جيل للوائيل يعطي فيه تحليالً قطبياً لقتل الحس� فيقول أّن اإلصبع األجنبي تدخل يف مسألة قتل (تس 13مقطع ★:72الوثيقة  ❂
الحس� لرضب الوحدة اإلسالمية)! وهو منطق قطبي سخيف جّداً.. فإّن منطق أهل البيت هو أّن الحس� قُتل يوم كُتب الكتاب 

من الكتاب هو الصحيفة املشؤومة التي اتّفق عىل مضمونها وعىل كتابتها ك� يف حديث اإلمام الصادق يف الكايف الرشيف، واملراد 
 مجموعة من الصحابة وهم الذين نّفذوا هذا املرشوع بإرشاف إبلييس يف سقيفة بني ساعدة!

خص. ألف ش 12تسجيل الوائيل يستهزئ فيه بالروايات التي تقول أّن الحس� يف ظهر يوم عاشوراء قتل  14مقطع ★:73الوثيقة  ❂
 عل�ً أّ� قد ناقشت هذه القضيّة بشكل مفّصل يف مجموعة حلقات (قوان� الطّي والنرش) من هذا الربنامج.

 فقط أريد أن أش� إىل أّن الوائيل يتعامل مع واقعة كربالء مبنطق (أبو الدجاج)!
 تفس� (كهيعص) ك� مّر!كيف يُدرك الوائيل خصوصية كربالء وهو يتحّدث عن رموزها القرآنية باستهزاء ك� يف 

(تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن نقاش دار بينه وب� أحد املخالف� حول تربة الحس�، والوائيل سحق  15مقطع ★:74الوثيقة  ❂
الحسيني تربة الحس� برجله ل�د عىل املخالف بأنّه ال يعبد الرتبة!). بأّي مجّوز رشعي تُهان تربة الحس� وتُداس؟! وهل من األدب 

 أن يقوم شخص يصف نفسه بأنّه خادم للحس� فيدوس عىل تربة الحس�؟!
 ؟!حتّى تراب كربالء املوجود يف الشارع ال تجوز إهانته بنيّة إهانة تراب كربالء.. فمن أين أىت الوائيل بهذا املجّوز لسحق تربة الحس�

نفس الصنيع أيضاً حين� كان مرتىض العسكري ة بالوائيل، فقد صنع (عل�ً أّن هذه القضيّة يف إهانة الرتبة الحسينية ليست خاصّ 
عميداً لكليّة أصول الدين التابعة لحزب الدعوة، ح� جاءه يف الكليّة بعض السنّة ودخلوا معه يف نقاش، وح� وصلوا يف النقاش إىل 

 بدها)!تربة الحس� قام مرتىض العسكري وسحق الرتبة بقدمه حتّى يُثبت لهم أنّه ال يع
(وقفة تُبّ� املوقف الرشعي الذي يجب علينا أن نتعامل به مع تراب كربالء سواء كان الرتاب املوجود يف الشارع، أو الرتاب الذي 

 ُجعل يف قوالب طينية للسجود عليه).

هؤالء ال يعرفون  سحق تربة الحس� بالقدم هو إهانة للحس�، وهؤالء الذين يدوسون عىل تربة الحس� ملناقشة املخالف� ●
الحس�! وال يعرفون قيمة تربة الحس�، وهذا هو نفس املنطق الذي تحّدث به السيّد عّيل الصالح ح� تحّدث عن املاء املوجود 
 تحت قرب أيب الفضل العبّاس.. فهو ال يعرف العبّاس، وال يعرف قيمة املاء الذي يجري تحت قرب أيب الفضل العبّاس صلوات الله عليه.



هذا السؤر حتّى لو كان يف آنية ووعاء  -أي املُتبّقي من رشابه، وقد يُطلق عىل املُتبّقي من طعامه  -يف رواياتنا أن سؤر املؤمن  ■
ليس نظيفاً فهو شفاء من سبع� داء، ألّن هذا املاء قد المس شفتي هذا املؤمن! وأنا أسأل هنا: هل هذا املؤمن يساوي فردة نعال 

يب الفضل العبّاس؟! إذا كان سؤر هذا املؤمن شفاء من سبع� داء وهو ماء قليل غ� معتصم، فكيف باملياه الجوفية عتيقة جّداً ال
 املعتصمة املحفوظة بطريقة ربّانية وتطوف حول قرب أيب الفضل العباس، وتالمس ط� قرب أيب الفضل، أال تكون شفاء؟!

بشعائر الحس�، ومراسيم التشبيه والتمثيل يف عاشوراء وإقامتها من قبل (تسجيل للوائيل يستهزئ  16مقطع ★:75الوثيقة  ❂
 خدمة الحس� يف لندن، يقول عن خدمة الحس� أنّهم نعاج، وأنّه لو يظفر بهم لدفنهم يف بالوعة وهم أحياء)!

 مل يصنعها! الحمد لله الذي مل تكن للوائيل ُسلطة وقام بدفن خدمة الحس� وهم أحياء يف بالوعة، فحتّى صدام
لو كانت يد الوائيل مبسوطة ولديه ُسلطة لدفن الرسداب الرشيف بالرتاب، ولدفن خدمة الحس� يف بالوعة، ك� صنعت املرجعية 

 الشيعية ح� أخفت كرامة تربة الحس� التي تحوّلت إىل دم! ولكن أقول:

عن مشاعرهم ويُقيمون شعائرهم؟! حكومة البالد ال تعرتض، ما الذي يُض� الوائيل يف أّن مجموعة من الشيعة يف لندن يُعّربون ●
وال حتّى أهل تلك البالد يعرتضون..وهؤالء الذين يتصّورون أّن وراء هذه الشعائر أيادي خفيّة هؤالء عقولهم ساذجة. أنا أقول: أيّه� 

 -أكرث رضراً عىل الشيعة:
 الذين يُفرغون الفكر الناصبي يف عقول الشيعة؟!هؤالء الذين يُقيمون شعائر الحس� يف الغرب؟ أم 

حتّى لو فرضنا أّن هؤالء املجموعة الذين يُقيمون شعائر الحس� يف الغرب وراءهم أيٍد خفيّة، فأنت كذلك أيّها الوائيل وراءك إبليس 
فأنت أيّها الوائيل من ترقص عىل وأنت تطرح هذا الفكر الناصبي عىل املنابر، وكذلك املؤسسة الدينية هي أيضاً وراءها إبليس.. 

 جراح آل محّمد ح� تطرح الفكر الناصبي عىل املنرب.

(للوائيل يتحّدث فيه عن الدرباشة، وأّن لها واقع منطقي، وأنّها تكون معجزة لألولياء!) يف الوقت الذي  17مقطع ★:76الوثيقة  ❂
 عائر الحس�، فهو يتحّدث بهذا الّلسان املؤّدب مع أصحاب الدرباشة!يتحّدث الوائيل بلسان اإلهانة مع خدمة الحس� يف إقامتهم لش

(للوائيل يتحّدث فيه عن احرتام وسائل العبادة، واحرتام طقوس الصوفية، فهو يرى أّن جميع الناس  18مقطع ★:77الوثيقة  ❂
(الله) هم يف عبادة! وهذا هو منطق ابن  هم يف عبادة باتّجاه الله تعاىل، فحتّى أولئك الذين يُحرّكون رؤوسهم ويت�يلون بقول

 عريب! وهنا أقول:

 نحن نعرف أّن العبادة توقيفية.أوالً: ● 

 الله يحّب أن يُعبد من حيث يُريد (من طريق آل محّمد) ال من حيث ما نريد نحن.ثانياً: ● 

رتم طقوس هؤالء الصوفية، فل�ذا ال تكون أنت مهّذب أنت أيّها الوائيل تأمر َمن ينتقد هذه الحاالت أن يكون مهّذباً، وأن يحثالثاً:  ●
يف حديثك عن خدمة الحس�؟! الوائيل يحرتم الدرباشة، ويحرتم الصوفية يف طقوسهم، ولكن ح� يصل إىل خدمة الحس� يُريد 

 دفنهم أحياء يف بالوعة، وال يحرتم شعائرهم!

. (عل�ً أنّني ال أعرتض عىل طقوسهم، فهم القادر الجيال� يف بغداد: فيديو ملجموعة من الزّوار السنّة يزورون عبد 19مقطع  ★
.. أّما كرامة هؤالء أنفسنا، وهم أحرار في� يفعلونأحرار في� يصنعون). لو عرض هذا الفيديو عىل املؤسسة الدينية، ستقول عنهم: 

املرجعية، وُيحرم الشيعة من النظر إليها! وبأمر املرجعية تُرىّب الشيعة تربة الحس� صلوات الله عليه فإنّها تُخفى عن الشيعة بأمر 
 عىل االستهانة مباء العبّاس وأنّه ال نفع فيه!!

(للوائيل يقول فيه إنّنا ح� نبيك عىل الحس� يف عاشوراء ال نبيك الحس� الذي هو لحم ودم وجسم  20مقطع ★:78الوثيقة  ❂
تكلّم من دون أن يُفكّر، والسبب هو أّن املرجعية أعطته ضوء أخرض بأّن يتحّدث بكّل حريّة والشيعة موزّع بالسيوف)!. هذا الرجل ي

 تُصّفق ملا يقول وترضب الدفوف!
 % الحكمة من األسلوب والوسيلة والطريقة التي اتّبعها سيّد الشهداء.100هذا املنطق الذي تحّدث به الوائيل يخالف 

كّز معا� املظلومية عرب وقوع الظلم عىل لحمه وجسده ودمه، وإّال ما معنى األحاديث التي تأمرنا أن سيّد الشهداء أراد أن يُر  ●
 نتذكّر عطش الحس� ح� نرشب املاء؟!

 ) هذه الوصية أليست تتحّدث عن لحم وعن دم؟!شيعتي مه� رشبتم عذب ماء فاذكرو�ووصيّة الحس� لشيعته (
ء رسمها بالجراحات التي تكاثرت يف جسده الرشيف (جراحات بجنب الجراح، وجراح عىل الجراح، الّلوحة التي رسمها سيّد الشهدا

 وجراح يف باطن الجراح)
(السالم عىل املغّسل بدم الجراح، السالم عىل املجّرع بكاسات الرماح.. السالم عىل الشيب الخضيب، السالم عىل الخد الرتيب، السالم 

 الثغر املقروع بالقضيب .. السالم عىل الشفاه الذابالت، السالم عىل العيون الغائرات، السالم عىل عىل البدن السليب، السالم عىل
الجسوم الشاحبات، السالم عىل األجساد العاريات، السالم عىل الدماء السائالت، السالم عىل األعضاء املقطّعات، السالم عىل الرؤوس 

 ضامينها ناظرة إىل هذه الجهة.. ألّن الحس� أراد ذلك.املُشاالت) زيارة الناحية املقّدسة أكرث م



كيف ال ننظر إىل لحم وجسد الحس� الذي تقطّع، أو إىل جسد أيب الفضل العبّاس، أو إىل رضيع الحس� الذي ذُبح من الوريد إىل  ●
 الوريد عىل صدر أبيه!

تي وحامَّتي لحمهم لحمي ودُمهم دمي، وقفة عند هذا املقطع من حديث الكساء الرشيف: (الّلهم إّن هؤالء أ  ■ هل بيتي وخاصَّ
يؤملني ما يُؤملهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب ملَن حاربهم، وسلْم ملَن ساملهم، وعدٌو ملَن عاداهم، وُمحٌب ملن أحبهم، إنّهم منّي 

 ق الوائيل؟!وأنا منهم) لحم الحس� هو لحم رسول الله، فهل هكذا نتعامل مع لحم رسول الله ودمه مبنط

، قصيدة الشافعي يف الحس�، وبكاء الحسن البرصي عىل الحس�(تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن  21مقطع ★:79الوثيقة  ❂
 ويقول أّن الشافعي يف موقفه عىل الحس� كان يتجاوز العاطفة)!

ته، والكتاب موّجه إىل خطباء املنرب.. يقول فيه أّن للشيخ الوائيل، والذي ألّفه يف آخر أيّام حياوقفة عند كتاب [تجاريب مع املنرب]  ■
السلف الصالح يأتون بعد األمئة يف املرتبة ليكونوا رّواداً لنا يف إحياء أمر الحس�.. ثّم يذكر أمثلة لهؤالء السلف الصالح فيذكر 

 الشافعي وأحمد بن حنبل!

 كان فيه مداراة، فهذا الكتاب مؤلّف لخطباء املنرب الحسيني! 79الوثيقة إذا أراد املرقّعون أن يقولوا أّن كالم الوائيل يف  ●

(تسجيل للوائيل يقول فيه أّن اليوم العارش من املحرّم يُصام كباقي األيّام، وصيامه مستحب! واإلنسان  22مقطع★:80الوثيقة  ❂
 يُؤجر عليه! هل هذا فقه أهل البيت وآدابهم؟!

يقول فيه إذا كان الصيام عاشوراء بقصد الفرح ملصاب أهل البيت بالحس�، فهو  (تسجيل للوائيل 23مقطع ★:81الوثيقة  ❂
 محرّم، وإذا كان قربة لله فهو مستحب ويُؤجر عليه)!

وقفة عند حديث اإلمام الصادق مع عبدالله بن سنان يف [إقبال األع�ل] للسيد ابن طاووس: (عن عبد الله بن سنان قال: دخلُت  ■
الله جعفر بن محمد عليه السالم يوم عاشوراء وهو متغّ� الّلون ودموعه تنحدر عىل خديه كاللؤلؤ، فقلُت له:  عىل موالي أيب عبد

 يا سيدي مّ� بكاؤك، ال أبكا الله عينيك، فقال يل: أما علمَت أّن يف مثل هذا اليوم أُصيب الحس� ؟
فقلُت : بىل يا سيدي وإّ�ا أتيتك مقتبساً منك فيه عل�ً ومستفيداً منك لتُفيد� فيه، قال: سل عّ� بدا لك وعّ� شئت. فقلُت : ما 

وافطره ِمن غ�  -أي من دون نيّة ُمبيّتة : يعني من دون نيّة قبل الفجر  -تقول يا سيدي يف صومه ؟ قال: ُصمه ِمن غ� تبييت 
عله يوماً كامالً، ولكن افطر بعد العرص بساعة ولو بُرشبة من ماء، فإّن يف ذلك الوقت ِمن ذلك اليوم تجلّْت الهيجاء تشميت، وال تج

عن آل رسول عليه وعليهم السالم، وانكشفْت امللحمة عنهم ويف األرض منهم ثالثون رصيعاً، يعّز عىل رسول الله مرصعهم..) فاإلمام 
 يعني إمساك وليس صيام.مالً: هنا يقول ال تجعله يوماً كا

، فيقول أنّنا ح� نقاتل عن محّمد، فنحن 78(تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عىل نفس النغمة يف الوثيقة  24مقطع ★:82الوثيقة  ❂
ال نقاتل مع محّمد الذي هو لحم ودم)! يف حديث الكساء الرشيف رسول الله جعل لحمه ودمه أساساً.. أّما هذا الذوق الذي 

حّدث به الوائيل فهو ذوق وهايب قطبي.. ألنّه يرّكز عىل الرسالة ال الرسول، وهذا هو منهج املنظّ�ت واألحزاب السياسية يف املنطقة يت
 العربية، وهو منهج محّمد باقر الصدر، ومنهج فضل الله (الرتكيز عىل املصطلحات والنصوص دون الحقائق)!

حول اآلية {وما كان الناس إّال أمة واحدة فاختلفوا} فهو يقول أّن هذه اآلية نزلت  (تسجيل للوائيل 25مقطع ★:83الوثيقة  ❂
لتسلية النبي ألّن النبي تفاجأ ح� رأى اختالف الصحابة في� بينهم وتألّم وتأثّر)! وهذا التفس� جاء به من كتب النواصب، وال أثر 

 ول الله أنّه تفاجأ بوجود االختالف يف أصحابه؟!له يف كتب حديث أهل البيت! هل هذا منطق يُقال يف حّق رس

إىل اآلن بعيداً عن النبّوة والجانب الَغيبي، رسول الله كان قائداً مميزاً وحكي�ً، و�تلك الخربة.. وهو الذي أخرب أّن األّمة ستفرتق  ●
ة بالقّذة والنعل بالنعل.. أمل تكن عنده الخربة فرقة، وهو الذي أخرب أنّه يجري يف هذه األّمة ما جرى يف األمم السابقة حذو القذّ  73

 بحيث يستطيع أن يُشّخص واقع أصحابه بحيث أنّه يتفاجأ باختالفهم؟

(فيديو للوائيل يتحّدث فيه عن أميّة النبي، ويقول أّن األميّة عند النبي أميّة ك�ل وليس أميّة نقص  26مقطع ★:84الوثيقة  ❂
لنبي أخذ العلم عن طريق التلق� وليس الكتاب). صحيح أّن رسول الله مل ُ�ارس أمام أع� الناس ملّدة كالتي عند الناس، ويقول أّن ا

 من الزمان القراءة والكتابة، ولكن هذا ال يعني أنّه مل يكن يعرف القراءة والكتابة.
قة علمية ال يحتاج إىل إلهام.. رسول الله هو ثُّم إّن رسول الله ال يحتاج إىل تلق�، حتّى يكون علمه من التلق�، فرسول الله حقي

 العلم األنفذ الوارد يف دعاء البهاء (الّلهم إّ� أسألك من علمك بأنفذه).

إذا كان اإلمام السجاد يُخاطب العقيلة فيقول (أنِت بحمد لله عاملة غ� معلّمة) يعني أّن العقيلة عاملة من دون تعليم وتفهيم،  ●
 فكيف بجّدها رسول الله؟!

زكّيهم (تسجيل للوائيل حول اآلية الكرية {هو الذي بعث يف األميّ� رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويُ  27مقطع ★:85الوثيقة  ❂
 ويُعلّمهم الكتاب والحكمة} فيقول أّن معنى األمي� فيها عّدة أقوال، وأّن التفس� الذي يقول أّن املراد هو من األمي� هو االنتساب



إىل أم القرى (أي مكّة) يقول عنه أنّه قول ليس بوجيه! والسبب ألّن النبي بُعث للناس كافّة. وهذا التفس� هو قول أهل البيت وهو 
  يعلم! الوائيل يصل إىل النتيجة التي وصل إليها يف املقطع السابق، وهي: أّن النبي أّمي ال يعرف القراءة والكتابة).ال

 (تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن الحكمة يف أّن النبي ال يقرأ وال يكتب). 28مقطع ★:86الوثيقة  ❂

ولعن أهل البيت ملَن يقول عن رسول الله أنّه أّمي (ال  -لنّبي األمي) وقفة عند ما يقوله أهل البيت عليهم الّسالم يف معنى (ا ✤
 يقرأ وال يكتب).

]: عن عيل بن أسباط عن أيب جعفر عليه الّسالم: (قلت إّن النّاس يزعمون أّن رسول الله 8رواية اإلمام الباقر يف [تفس� الربهان: ج ■
يكون ذلك، وقد قال الله عزَّ وجل: {وهو الّذي بعث يف األميّ� رسوالً منهم يتلو مل يكتب وال يقرأ ! فقال: كذبوا لعنهم الله، أّ� 

عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ِمن قبل لفي ضالٍل مب�}. فكيف يُعلّمهم الكتاب والحكمة وليس يُحسن 
ب إىل مكّة، وذلك قوُل الله عّز وجل {لتنذر أّم القرى وَمن حولها} وأّم أن يقرأ ويكتب؟! قلت: فلم ُسّمي النّبي األمي؟ قال: ألنّه نُس

 القرى مكة، فقيل أمي لذلك).

رواية اإلمام الجواد (عن جعفر بن محمد الّصويف قال: سألُت أبا جعفر محمد بن عيل الرّضا عليه� الّسالم فقلت: يا بن رسول  ■
النّاس؟ قلت: يزعمون أنّه إّ�ا ُسّمي األمي ألنّه مل ُيحسن أن يكتب. فقال: كذبوا عليهم الله مل ُسّمي النّبي األمي؟ فقال: ما يقول 

 لعنة الله. أّ� ذلك والله يقول يف محكم كتابه: {هو الّذي بعث يف األميّ� رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب
لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنت� وسبع� أو قال بثالثة وسبع� لساناً، وإّ�ا والحكمة} فكيف كان يعلّمهم ما ال يُحسن؟ والله 

 ُسّمي األمي؛ ألنّه كان ِمن أهل مكّة، ومكّة من أمهات القرى، وذلك قول الله عّز وجل {لتنذر أّم القرى وَمن حولها})

من ابن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السالم: إن النبي رواية لإلمام الّصادق عليه السالم يف بصائر الدرجات: (عن عبد الرح ■
 صىل الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما مل يكتب).

 (قناعات الوائيل).وقفة عند عنوان آخر:  ✤
 يل البرتاء.مجموعة من الشواهد والوثائق التي تُخربكم عن طائفة من قناعات الوائيل التي تُشكّل ركائز مهّمة يف مدرسة الوائ

 أي الغائط)! -(تسجيل الوائيل يقول فيه أنّه ال يوجد عنده حساسية يف السجود عىل العذرة  29مقطع ★:87الوثيقة  ❂
 عل�ً أّن هذا الرأي هو رأي أيب حنيفة، ولكن الوائيل مل يذكر اسمه يف املقطع! فهو الذي يقول بجواز السجود عىل العذرة اليابسة!

(تسجيل للوائيل يتحّدث فيه عن عبدالله بن سبأ، ويقول أنّه شخصية وهمية، وقد ّرصح بذلك يف  30مقطع ★:88الوثيقة  ❂
اء كتابه [هويّة التشيّع]. خالصة كالم الشيخ الوائيل يف كتابه والنتيجة التي يصل إليها بعد أن يُورد ما يُورد من آراء املسترشق� وآر 

 لنتيجة، وهي: أنّه ال وجود البن سبأ، ويعلّل ذلك ويقول: أنّنا إذا سلّمنا بوجوده فهذا يُفيض إىل إلغاء عقولنا!غ�هم، يخلص إىل هذه ا

 (وقفة مرور رسيع عىل قضيّة نفي شخصية عبدالله بن سبأ يف الواقع الشيعي)! ✤

يه عن حاله وحال مرتىض العسكري ليلة عىل قناة العربية والذي يتحّدث ف: (مقطع من مقابلة السيّد طالب الرفاعي 31مقطع ★
 إعدام سيّد قطب وأنّهم مل يناموا تلك الليلة!)!

مرتىض العسكري يف كتابه الذي ألّفه ينفي فيه شخصية عبدالله بن سبأ ويقول عنها أسطورة ركض يف رأيه هذا وراء املسترشق�،  ●
سيّد الخويئ يف رأيه يف شخصية عبدالله بن سبأ ركض وراء مرتىض والوائيل ركض وراء املسترشق� ووراء مرتىض العسكري، وحتّى ال

 ]11العسكري، ك� أشار لذلك يف كتابه [معجم رجال الحديث: ج

أهل البيت يقولون عن عبدالله بن سبأ شخصية حقيقية، وهؤالء يقولون عنه شخصية وهمية، أليست هذه العقول عقول ✤
 سقيمة؟!

 [رجال الكيش] والذي يتحّدث عن وجود شخصية عبدالله بن سبأ، وأنها شخصية حقيقية).(وقفة عند حديث اإلمام الصادق يف

عاً، (لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعى الربوبية يف أم� املؤمن� عليه السالم، وكان والله أم� املؤمن� عليه السالم عبداً لله طائ ●
 ال نقوله يف أنفسنا نربأ إىل الله منهم، نربأ إىل الله منهم)الويل ملن كذب علينا، وإن قوماً يقولون فينا ما 

فكر الغالة والنص�ية �تد يف جذوره إىل عبدالله بن سبأ، وقد تحّدثت عن هذا املوضوع بشكل مفّصل يف مجموعة حلقات [الغلو 
 والغالة].

 


