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الزنا، ويُبدي ح�ته يف حال ابن (للوائيل يتحّدث فيه عن ابن الزنا وما يدور يف الوسط الرشعي حول ابن  1مقطع ★:89الوثيقة  ❂
الزنا وأنّه ضحيّة أبويه، وليس له ذنب في� صنع والده، فل�ذا يزيده املجتمع عذاب ومرارة بحرمانه من حقوقه، فال يكون إمام 

دم اطّالع عىل ج�عة مثالً؟ ملاذا يُعامله املجتمع كمجرم؟!) هذه القناعة التي تحّدث بها الشيخ الوائيل هنا تكشف عن عدم فهم وع
موقف العرتة من أبناء الزنا. هناك روايات أخذت بنظر االعتبار الجانب االجت�عي وهذا ال ذنب للذنب فيه، مثل نظام العبودية، 
فليس الدين هو الذي أوجده، بل كان موجوداً وحين� جاء اإلسالم سعى للقضاء عليه تدريجياً، إذ مل يكن من املمكن القضاء عىل 

عبودية دفعة واحدة. ما يرتبط بأحكام ابن الزنا منه ما له عالقة باملجتمع، فهذه إسقاطات املجتمع البرشي، وال يستطيع نظام ال
الترشيع إلغاءها دفعة واحدة لعميق وجودها يف داخل البناء املجتمعي وحتى يف مداخل النفوس البرشي، ف� جاء يف الروايات 

يعني لو تغّ�ت النظرة االجت�عية فإّن هذا الجانب سيزول من الوجهة الرشعية، وهناك جانب جانب منه ينظر إىل هذه القضيّة.. 
آخر يف الروايات ناظر إىل الواقع الحاصل، إىل جهة ال عالقة لها بالدين (كعملية تكّون هذا الجن� وظروف تكوينه) فليس الدين هو 

ات تصف حقيقة تكّونت عىل أرض الواقع، فتصفها ك� هي وتتحّدث عن اآلثار الذي كّون هذا التكوين لهذا املولود.. وإّ�ا الرواي
املرتتّبة عليها. موقف أهل البيت بيّنوه من ابن الزنا، ولكّن املؤسسة الدينية وناطقها الرسمي ال عالقة له بحديث أهل البيت حتّى 

 ألهل البيت!يرجع إىل كالمهم صلوات الله عليهم.. فالرجل مغموس يف الفكر املخالف 

] والذي يُبّ� املوقف النهايئ ألهل البيت من ابن الزنا (عن ابن أيب يعفور قال: 8وقفة عند حديث اإلمام الصادق يف [الكايف: ج ■
ً -حاله عىل البقيّة فهو مكلّف يُطلب منه العمل  -قال أبو عبد الله: إّن ولد الزنا يُستعمل   ، إن عمل خ�اً ُجزي به، وإْن عمل رشّا

ُجزي به). هذا هو موقف العرتة بعيداً عن إسقاطات املجتمع، وبعيداً عن حالة التكوين التي تكّون بها ومنها ابن الزنا، فال دخل 
للعرتة الطاهرة يف تكوينه، فإذا وصفته الروايات بأوصاف يف أحاديث أخرى، فهي إّ�ا تحّدثت عن واقع حال موجود عىل هذه 

أّن األحاديث التي وردت يف ابن الزنا بعضها ناظر إىل االسقاطات والتقاليد واألعراف االجت�عية، وال دخل  األرض،.. ومن هنا يتّضح
للدين يف ذلك، والبعض منها ناظر إىل توصيف الحالة ك� هي عىل أرض الواقع. أّما املوقف النهايئ هو هذا الذي تُبيّنه أحاديث 

ّن ابن الزنا ُ�كن أن ينال درجات ودرجات يف القرب من أهل البيت، فيكون من أوليائهم.. العرتة الطاهرة، وعندنا أحاديث واضحة أ 
كّل  وأّما ما جاء يف األحاديث (ال يُبغضك يا عيل إّال ابن زنا) فاملقصود أّن الذين يُبغضون عليّاً هم أبناء زنا، ولكن هذا ال يعني أنّ 

ك من أبناء (الحالل العريف) من هم نواصب، ويف نفس الوقت هناك مّمن تولّدوا بطريقة الذين يُبغضون علياً هم من أبناء الزنا، فهنا
غ� رشعية (بحسب املوازي� الظاهرية لألحكام) يعني من أبناء الزنا ولكنّهم يُحبّون أهل البيت.. (وهذه املعا� لن تتضح إّال جمعنا 

 رصة لإلمام الصادق ُ�كن أن تُبّ� هذا املطلب.كّل املعطيات يف هذا املوضوع). ولكن هذه الرواية املخت

هذا التساؤل الذي أثاره الوائيل يف املقطع هو تساؤل منطقي، ولكن هذا التساؤل يكشف عن جهل بثقافة العرتة الطاهرة، ولذلك  ●
 ناصبية.بقي حائراً! إضافة لثقافته الناصبية التي اكتسبها من الجّو الناصبي الذي يختلط به، ومن مكتبته ال

(للوائيل عىل نفس النغمة يف املقطع السابق يتحّدث فيه عن ابن الزنا وأنّه قنبلة، ثّم يُوّضح كالمه  2مقطع ★:90الوثيقة  ❂
 بالحديث عن حال زياد ابن أبيه، وأنّه صار قنبلة انتقاماً من املجتمع، ألنّه يشعر أّن املجتمع اعتدى عليه ف�يد أن ينتقم!).

من الوائيل تحليل خاطىء، وفهم بعيد عن الواقع.. هو يتحّدث يف املقطع عن زياد ابن أبيه، وابن زياد ليس بعيداً وهذا التحليل 
عن حاله أبيه أيضاً. لو كان الوائيل دقّق يف س�ة زياد ابن أبيه الذي يتحّدث عنه ودقّق يف أوضاعه، ويف موقف أم� املؤمن� منه 

نها قبل قليل. زياد ابن أبيه كان محبّاً ألم� املؤمن�، ويف محاورة بينه وب� حجر بن عدي، كان التّضحت الحقيقة التي تحّدثت ع
يقول لحجر أّن قلبه كان مملوءاً بحّب أيب تراب، ولكن بعد ذلك تبّدلت األمور وتغّ�ت! وجود الحب يف قلبه ألم� املؤمن� وبشكل 

ث عنها اإلمام الصادق (إّن ولد الزنا يُستعمل إن عمل خ�اً ُجزي به، وإْن عمل ّرشاً مؤكّد وقوي هذا تطبيق لنفس الحقيقة التي تحدّ 
ُجزي به) لو كان مستمرّاً يف طريق الخ� سيُجزى خ�اً، ولكّن األموال والسلطة وشياط� الجن واإلنس هو الذي فعل ما فعل بزياد 

 بن أبيه.



مل سيّد األوصياء زياد بن أبيه رغم كونه ابن زنا؟ فإن سيّد األوصياء استعمله وفقاً وهذا اإلشكال الذي يرد دامئاً وهو: ملاذا استع ●
لهذه الرؤية التي تحّدث عنها اإلمام الصادق، أّما ما جاء يف الترشيعات يف قضية أّن ابن الزنا ال ُ�كن أن يشغل بعض الوظائف فهذه 

ترشيع، وهي من جملة األحكام التدريجية كالعبودية. فأم� املؤمن� استعمل القضيّة أخذت فيها اإلسقاطات االجت�عية، ال يف أصل ال
ابن زياد، واحرتمه وقّربه، وكانت الشيعة تحرتمه وتجلّه (هذا هو منطق عّيل وآل عّيل). ولكن زياد بن أبيه هو الذي مال إىل معاوية، 

 وغطس يف الضالل ويف الجحيم.

(للوائيل يتحّدث عن عبدالله بن عبّاس، وأنّه حرب األّمة) هذه مصطلحات املخالف�.. هم الذين وضعوا  3مقطع ★:91الوثيقة  ❂
هذه األلقاب لعبدالله بن عباس ولغ�ه يف مواجهة آل محّمد، لحرف األنظار عن آل محّمد، ولكن الشيخ الوائيل معبأ بهذه 

 لوائيل عىل إطالق مصطلح (ترج�ن القرآن) عىل ابن عباس!املصطلحات، واألنىك من هذا أّن هناك إرصار من الشيخ ا

مصطلح (ترج�ن القرآن) خاّص مبحّمد وآل محّمد، وال يجوز إطالقه عىل أي أحد غ�هم.. فال أدري ملاذا الوائيل يسلب هذه  ●
 ه الذوق املخالف ألهل البيت.األوصاف من أهل البيت ويُسبغها عىل ابن عبّاس؟! ثّم ملاذا هذا التمجيد الكب� البن عبّاس؟ إنّ 

عبدالله بن عباس ليس معدوداً يف أولياء أهل البيت املقّرب�، وال معدوداً يف أعدائهم.. رابطة ابن عباس يف آل محّمد الغالب  ●
 لعقائدية.عليها هو الجانب األرسي والقبيل وليس الجانب العقائدي، ولذا ال يوجد يف أحاديث أهل البيت ما يُش� إىل منزلته ا

(للوائيل يتحّدث فيه عن ابن عباس، ويقول عنه أنّه ترج�ن القرآن، وحامل القرآن، وأنّه إىل لحظاته  4مقطع ★:92الوثيقة  ❂
األخ�ة كان موضع رىض أهل البيت.. ويُضيف الوائيل لقب جديد البن عباس من عنده وهو أن ابن عباس (حرب القرآن)! عل�ً أّن 

 ّمونه بهذه التسمية.أهل البيت ال يُس

يف زيارة آل ياس� التي نزور بها إمام زماننا نقرأ (السالم عليك يا تايل كتاب الله وترج�نه) ترج�ن الوحي يف زماننا هو واحد  ■
حّجة واجبة فقط وهو الحّجة بن الحسن.. وأّما ابن عباس فليس من تراجمة القرآن، فهذا افرتاء من الوائيل. عل�ً أّن زيارة اإلمام ال

وليست مستحبّة ك� يقول املراجع، بل هي أمر واجب أوجب من الصالة والصيام، فهي واجب عقائدي أصيل.. ويُش� إىل ذلك 
 حديث اإلمام الرضا عليه السالم: (إّن لكل إمام عهداً يف عنق أوليائه وشيعته وإّن من متام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم)

ارة اإلمام الحّجة هو زيارة آل ياس�، ففي هذه الزيارة الشيعي يعرض عقيدته عىل إمام زمانه، وعرض من أفضل النصوص يف زي ●
 العقيدة عىل اإلمام الحّجة أمر واجب (هذا هو ذوق آل محّمد).

وحفظًة لّرسه وخزنًة ويف الزيارة الجامعة الكب�ة نقرأ (وأيّدكم بروحه ورضيكم خلفاء يف أرضه وُحججاً عىل بريّته وأنصاراً لدينه  ●
لعلمه ومستودعاً لحكمته وتراجمًة لوحيه وأركاناً لتوحيده) فأهل البيت هم تراجمة وحي الله بنّص الزيارة الجامعة.. فهو مصطلح 

 خاص بآل محّمد وإطالقه عىل غ�هم خيانة لهم صلوات الله عليهم.

هب، ويقول أّن هذا االختالف منشؤه ودوافعه فهم األدلة، والنتيجة (للوائيل تحّدث أوالً عن اختالف املذا 5مقطع ★:93الوثيقة  ❂
هو التساوي ب� الرؤوس! فآل محّمد والبقية عىل حّد سواء، وأّن الجميع يبحثون عن فهم الدليل! ثّم تحّدث عن عمر بن الخطاب 

ملؤمن�) وكأنّنا يف عامل من النظريات، وأّن سيّد وس�ته يف تقسيم األموال وبعد ذلك قارن في� بينها وب� ما سّ�ه بـ(نظرية أم� ا
األوصياء عنده نظرية، وغ�ه عندهم نظريات! وبعد ذلك اعرتف بالكتاب الشديد الّلهجة من أم� املؤمن� البن عباس، يف ح� أنّه 

ه الرسقة، ويف نهاية املقطع يُّرص عىل يف الوثائق السابقة أنكر القضيّة بالكامل، وقال أنّهم أرادوا تشويه سمعة ابن عباس فنسبوا إلي
 أن يُسبغ صفة ترج�ن القرآن عىل ابن عباس، بل أنّه يفرتي عىل ابن عبّاس ويقول أّن ابن عباس يقول عن نفسه أنّه ترج�ن القرآن!)

، وأم� املؤمن� كان قد هناك كتاب شديد اللّهجة وجهه أم� املؤمن� البن عباس عن رسقة ابن عباس ألموال بيت املال يف البرصة ●
جعله عامالً وأميناً له هناك، فح� رأى أن الظروف السياسية ألم� املؤمن� قد تغّ�ت رسق األموال ورجع إىل املدينة، وهنا الشيخ 

عبّاس قال عن  الوائيل ذكر كتاب األم� البن عباس باملُجمل، ثّم برر األمر وحلله بطريقة غريبة، وكذب عىل ابن عبّاس وقال أّن ابن
 نفسه أنّه ترج�ن القرآن! وحتّى التفاصيل األخرى التي ذكرها عىل لسان أم� املؤمن� هي من عند الوائيل، ومل يقلها األم�.

أدرجت هذا املقطع ألبّ� أّن الوائيل يُرص عىل سلب أهل البيت صفة (ترج�ن القرآن) وإسباغها عىل ابن عباس وهو ال يستحّقها  ●
 بدرجة واحد إىل ترليونات الرتليونات تحت الصفر.حتّى 



(للوائيل يتحّدث عن مضمون ومعنى اآلية الكر�ة {إّن الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها} فيذكر  6مقطع ★:94الوثيقة  ❂
وائيل يف سبب نزول اآلية قّصة لسبب نزول اآلية مأخوذة من حديث املخالف�، وسأذكر لكم ما يقول أهل البيت يف هذه اآلية. ال

 ]10الذي ذكره يف املقطع رجع إىل تفس� الفخر الرازي [التفس� الكب�: ج

من سورة النساء، ثّم قارنوا ب� الرواية التي ذكرها الفخر الرازي يف تفس�ه لآلية وب�  58وقفة عند تفس� الفخر الرازي لآلية  ■
 الرواية. يف تفس� الفخر الرازي (روي أن رسول الله ملّا دخل مكة يوم الفتح أغلق عث�ن اإلضافات التي يُضيفها الوائيل من عنده عىل

، وقال لو -أي رسول الله  -باب الكعبة، وصعد السطح وأىب أن يدفع املفتاح إليه -وكان سادن الكعبة  -بن طلحة بن عبد الدار
وأخذه منه وفتح، ودخل رسول الله وصّىل ركعت�، فلّ� خرج سأله  علمُت أنّه رسول الله مل أمنعه، فلوى عيل ب� أيب طالب يده

 -العبّاس أن يعطيه املفتاح ويجمع له السقاية والسدانة، فنزلت هذه اآلية، فأمر علياً أن يرّده إىل عث�ن ويعتذر اليه، فقال عث�ن 
يل وأخرب الرسول أن السدانة يف أوالد عث�ن أبداً) أّما قول لعيل: أشهد أن ال إله إال الله وأن محّمداً رسول الله، فهبط جرب -العبدري 

 الوائيل بأن أم� املؤمن� قال لسادن الكعبة أّن الكعبة دار عبادة، فهذا من إضافات الوائيل وليس من الرواية.

 ]2[تفس� الربهان: جوقفة عند ما يقوله آل محّمد يف معنى اآلية {إّن الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها} يف  ■

عن قول الله عّز وجل {إّن الله يأمركم أن تؤّدوا األمانات إىل أهلها..} قال: إيّانا  -الباقر -(عن بريد العجيل قال: سألت أبا جعفر  ●
 عنى، أن يؤدي اإلمام األّول إىل اإلمام الذي بعده الكتب والعلم السالح)

يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها} قال: هي الوصية، يدفعها الرجل  (عن أيب بص� عن أيب عبد الله يف قول الله عّز وجل {إّن الله ●
منا إىل الرجل) مصطلح األمانة يف القرآن مرتبط باإلمامة والوصية، والقرآن نزل بأسلوب (إياِك أعني واسمعي يا جارة) فالخطاب يف 

لوالية يف أعناقنا، وأّول واجب للوالية هو الوفاء لها بأن ننرص اآلية ألهل البيت واملعنى لنا. واملراد: أنّه يجب علينا أن نؤّدي واجب ا
من ينرص هذه الوالية، وأن نحافظ عىل هذه األمانة بتشديد معرفة فضلها وقيمتها وأن نسعى بكل جهدنا للتمسك بها ولخدمتها.. 

هذه الثقافة البرتاء، نوصلها ملن  نحن مكلّفون بحفظ هذه األمانة ورعايتها وأن نوصل هذه األمانة سليمة محفوظة بعيدة عن
 يستحّقها من األجيال التي وظيفتنا أن نبعد هذه األمانة عن القذارات والق�مات، وأن نشّخصها بالنحو الذي يُريده أهل البيت.

إبعاده عن (للوائيل يقول أّن بعض الروايات التي تقول: (أنّه ملا ولد اإلمام الحّجة، حرص أبوه عىل  7مقطع ★:95الوثيقة  ❂
األنظار) هذه الروايات ح� كان يقرؤها كانت تبعث فيه الريبة، فلم يكن يتصّور أّن املالحقة ألهل البيت من قبل السلطة تصل إىل 
هذا الحد.. ثّم غّ� قناعته بعد األحداث السياسية التي جرت يف العراق! لو كان الشيخ الوائيل عىل اطالع تفصييل بس� ة األمئة 

هم وعىل اطالع تفصييل بس�ة األنبياء السابق� بحسب ما حّدثنا األمئة وكيف ولدوا وما هي األحداث التي صاحب والدتهم وأحوال
كوالدة النبي إبراهيم وموىس وغ�هم، وكان مطلعاً عىل أحاديث أهل البيت التي أخربونا فيها عن املالبسات واألحداث التي أحاطت 

 املعصوم� ملا وجد ذلك غريباً.بوالدة النبي األعظم وسائر 

األحاديث الرشيفة تخربنا أن أمر إمام زماننا كأمر رسول الله، فرسول الله حين� ولد، فإّن عبد املطّلب كان يُحاول أن يبعده عن  ●
س ألنّه اطّلع عىل أنظار الناس، وهذه القضية موجودة عىل طول تأريخ املعصوم�. الوائيل غّ� قناعته يف تلك الروايات بعد ذلك لي

حديث أهل البيت، وإّ�ا غّ� قناعته من خالل مالبسات حدثت عىل أرض الواقع، من خالل املعايشة الشخصية! هذه ليست طريقة 
سليمة ملعرفة أهل البيت، ومعرفة العقائد الصحيحة. فهل يشرتط يف كل إنسان أن متّر عليه ظروف مشابهة لتلك الظروف التي 

ئيل حتّى يدرك مصداقية تلك الروايات؟! فهذه قناعات خاطئة ال متّت بصلة إىل املنهجية العلمية الصحيحة. (البأس مرّت عىل الوا
بدراسة الواقع، والبأس باالنتفاع من التجارب التي متّر عىل اإلنسان، فقد تكون معايشة الواقع عامالً لتأكيد املعا� ولكن ليس من 

وسيلة لفهم حقائق الدين.. معرفة العقائد الصحيحة، ومعرفة ما جرى عىل آل محّمد عليهم  الصحيح أن نجعل معايشة الواقع
 السالم البّد أن نأخذه من أهل البيت، ال بهذه الطريقة الخاطئة).

التأريخ (للوائيل يشتمل عىل قناعة أخرى من قناعاته وهي أنّه ح� يغضب عىل التأريخ يريد أن يرضب  8مقطع ★:96الوثيقة  ❂
بالحذاء وبعد ذلك يُلقي به يف املراحيض). رمّبا يستحق التأريخ ذلك ولكن أقول: إذا كان التأريخ هكذا حاله، فل�ذا يقتل الوائيل 
نفسه عىل كتب التأريخ ليك يُحّدثنا عن أهل البيت من خالل هذه الكتب، ويرتك حديث أهل البيت! الوائيل يهجر حديث أهل 

 %!95الً نحو كتب النواصب إىل الحّد الذي تكون نسبة كتب املخالف� يف مكتبته تصل إىل البيت ويركض مهرو 

 هذا الفكر األبرت الذي يطرحه الوائيل عىل املنابر هو األوىل أن يُرضب بالحذاء، ثّم يرمى به يف املراحيض. ●



 ا العنوان).(وسأعرض وثيقة واحدة تحت هذ(قراءة وائلية). وقفة عند عنوان آخر أسميته:  ■

(مقطع يفتتح فيه الوائيل أحد مجالسه بقراءة آية قرآنية بشكل خاطىء، وهي قوله تعاىل {وإذ ابتىل  9مقطع ★:97الوثيقة  ❂
 إبراهيَم ربُّه بكل�ت فأمتهُّن قال إّ� جاعلك للناس إماما..} فالشيخ الوائيل يُضيف كلمة من عنده يف اآلية فيقول {فأمتهُّن عليه}

ملشكلة أّن الشيخ الوائيل يُخطىء يف قراءة اآلية، فكلّنا نُخطىء وليس فينا معصوم.. ولكنّي جئت بهذه الوثيقة مثاالً أريد أن ليست ا
ألفت به أنظاركم، فأقول: مثل� يُخطىء الشيخ الوائيل يف آية قرآنية معروفة، ويُضيف من عنده كالم لفظ لآلية ليس من أصل اآلية، 

ا الخطأ واالشتباه من دون قصد، فقطعاً سيقع يف أخطاء أخرى واشتباهات أخرى. ومثل� الحظتم يف عنوان (قناعات فمثل� يقع يف هذ
الوائيل) الحظتم شخصية مضطربة تعا� من عدم الوضوح، والحظتم استغرابات وتعّجب يف غ� موطنه بسبب جهله بالحقائق.. 

هذا يكشف لكم أّن الصورة الكاملة التي ُوضعْت للوائيل ليست يف محلّها! وأقول فهناك اضطراب يف قناعات الوائيل وعدم وضوح.. و 
) بحيث ينقلون مجالس الوائيل بأخطائه واشتباهاته واإلضافات التي يُضيفها copyألولئك الخطباء الذين ينقلون مجالس الوائيل (

كم املصادر التي ينقل منها، ارجعوا إليها، وستجدون أنّه عىل الروايات التي يستشهد بها من عنده من دون أن يلتفتوا! أقول: دون
لكن النقطة املهّمة التي أريد لفت  -بحسب ما يفهم من تلك النصوص  -يُضيف عىل النصوص التي يستشهد بها إضافات من عنده 

 يف الجانب املعريف العقائدي.أنظاركم إليها: أنّه مثل� يوجد خلل عند الوائيل يف الجهات التي أرشت إليها، فهناك أيضاً خلل 

ح� أّوجه انتقادي لكبار عل�ء الشيعة، فإّن ردّة الفعل ال تكون بحجم رّدة الفعل يف الواقع الشيعي ح� أوّجه انتقاداً للوائيل،  ■
صدر، والخطباء يتابعون والسبب: أن الواقع الشيعي العريب ترىّب عىل منهجية الشيخ الوائيل البرتاء.. فالشيعة كانوا ينهلون من هذا امل

هذا املصدر، وللمرجعية يد طويلة يف ذلك، فمراجع الشيعة يف النجف كانوا يحثّون الناس عىل متابعة الشيخ الوائيل، حتّى صار 
ئيل األبرت الوائيل فريداً وحيداً، والخطباء يف ساحة التبليغ يف فرتة ِمن الفرتات كانوا يخطبون وّده ويطلبون رضاه، وانترش الفكر الوا

 حتّى غطّى كّل ناحية من ساحة الثقافة الشيعية!

ح� أتحّدث عن الشيخ الوائيل فإّ� أعرف سعة الساحة التي يُؤثّر فيها الوائيل، وأعرف حالة الصنمية التي عصفت برؤوس الشيعة  ●
لشيعي، وهو بالنتيجة الناطق الرسمي عن يف الوسط العريب (يف العراق، الخليج، ولبنان) واملناطق األخرى التابعة لهذا الوسط ا

 املؤسسة الدينية.

يقرأ آية من القرآن بشكل غريب (وهذا املقطع : فيديو ملرجع من مراجع النجف األربعة الكبار (الشيخ بش� النجفي) 10مقطع ★
 موجود عىل موقعه الرسمي)

 يأيت بآية كاملة من جيبه الخاص!اض) : فيديو ملرجع من مراجع النجف األربعة الكبار (اسحاق الفي11مقطع  ★

الجزء األّول من مباحث الطهارة، تحت عنوان (كشف  -] للّسيد الخويئ 1وقفة عند كتاب [التّنقيح يف رشح العروة الوثقى: ج ■
الّشيعة  اشتباه يف كل�ت األصحاب) يتحّدث الّسيد الخويئ فيه عن تحريف آيت� من آيات القرآن من قبل سلسلة طويلة من مراجع

ألكرث من قرن� من الزّمان نتيجة الجهل املركّب، وعدم التّحقيق والتّدقيق، والنسخ والّلصق! فيقول: (ال يخفى أّن األصحاب قّدس 
وهو عىل خالف لفظة اآلية املوجودة يف الكتاب، » فإن مل تجدوا» «إن مل تجدوا«الله أرسارهم نقلوا اآلية املتقّدمة يف مؤلفاتهم بلفظة 

ك� أّن » فلم تجدوا«بل ال توجد هاتان الّلفظتان يف يشء من آيات الكتاب العزيز، فإّن ما وقفنا عليه يف سوريت النّساء واملائدة 
املوجود يف سورة البقرة (ومل تجدوا كاتباً ... )، فراجع . وظنّي أّن االشتباه صدر من صاحب الحدائق قّدس ّرسه وتبعه املتأخرون عنه 

هم اشتباهاً وال غرو فإّن العصمة ألهلها)! يعني أّن التحريف يف اآلية القرآنية يف كتب عل�ئنا بحسب تتبّع السيّد الخويئ يف مؤلفات
لكتبهم بدأ هذا التحريف من عرص الشيخ يوسف البحرا�، يعني أكرث من قرن� من الزمان وكبار املراجع ينقل بعضهم من البعض 

 تفتوا إىل التحريف! وهذا من سوء التوفيق!اآلخر بهذا التحريف، ومل يل

 سؤال: هل ُ�كن أن يُنّصب اإلمام الحّجة نّواباً ال يعرفون القرآن، أو يُحرّفون القرآن؟! ●

وسؤال آخر وهو سبب طرحي لعنوان (قراءة وائلية) وما عرضُت تحت هذا العنوان من وثائق، وهو: إذا كان املراجع والخطباء،  ●
 يحسنون يف اختصاصهم، فهم ال يحفظون كتاب الله وهذا أّول اختصاصهم، إذا كانوا بهذا الحال.. فل�ذا الدول الكربى وعميد املنرب ال

واملخابرات واالستع�ر، ملاذا يخافون منهم وهم بهذا الحال؟! هذا الذي ال يُحسن يف اختصاصه، ما الذي يستطيع أن يصنعه حتّى 
ر واملخابرات؟! هذه أكاذيب ودعايات برتاء خرجت من نفس هذه املؤسسة البرتاء، فهم يضحكون تخاف منه الدول الكربى واالستع�

 بها عىل عقولكم!



 وقفة عند عنوان آخر: مجالس وائلية. تحت هذا العنوان سأّسلط الضوء بشكل إج�يل عىل بعض مجالس الشيخ الوائيل. ✤

يفتتحه بهذه اآلية {وعلّم آدم األس�ء كلّها} ُ�كنكم أن تجدوا هذا املجلس عىل (مجلس للشيخ الوائيل  12مقطع ★:98الوثيقة  ❂
دقيقة تقريباً، مجالس  61االنرتنت يف املواقع الخاّصة بالشيخ الوائيل، وهذا املجلس من املجالس املعروفة واملشهورة (طول املجلس 

 )1414شهر رمضان 

معنى األس�ء، ويذهب �يناً وش�الً ويغطس يف الفكر املخالف، لكنه مل يُرش ال من  يف هذا املجلس الشيخ الوائيل يتعرّض لبيان ●
 قريب وال من بعيد إىل أّن هذه األس�ء هي أس�ء أهل البيت! وهذا نقض واضح لبيعة الغدير!

سالمية فإّ� أعتّز بها الغريب يف نفس املجلس هو يتحّدث ويقول: أقسم أّ� لو عرثت عىل نظرية ناهضة عند أحد املذاهب اإل  ●
غاية االعتزاز! وأنا أقول: ملاذا مل تعتز بحديث أهل البيت ورواياتهم التي تقول بأّن املراد من (األس�ء) هي أس�ؤهم عليهم 

 السالم؟!عل�ً أّن يف هذا املجلس أيضاً الوائيل �دح فيه أبا حنيفة!

اشكرث هذا الرجل عبقري! اشكرث هذا الرجل موضوعي!). وصياء ويقول عنه ((فيديو للوائيل يتحّدث فيه عن سيّد األ : 13مقطع  ★
هذا الّلحن وهذا الّلسان الذي يتحّدث به الوائيل عن سيّد األوصياء، وهذه األوصاف هل هي لسان الزيارة الجامعة الكب�ة؟! أهل 

هذا املنطق الذي يتحّدث به الوائيل يف املقطع فهو يقلّل ال يُقاس بهم أحد.. أّما هذا التعب� و  -ك� يف رواياتهم الرشيفة  -البيت 
من شأن عّيل وآل عّيل عند املتلقي.. ولذلك حالة التقديس ألهل البيت ُسلبت من الشارع الشيعي، وصار التقديس للعل�ء، وهذه 

للعل�ء وليس ألهل البيت) والسبب مشكلة كب�ة! عل�ً أّن املؤسسة الدينية تسعى إلبقاء هذه الحالة (أن يكون التقديس متوّجه 
هو أّن الشيعة لو قّدست أهل البيت بنفس الطريقة التي تقّدس بها املراجع، ألصبح أهل البيت ميزاناً عند الشيعة، وحينئٍذ يزن 

ت أس�ؤهم عىل الشيعة املراجع مبيزان أهل البيت. أّما اآلن صار التقديس للمراجع وصار املراجع ميزاناً للشيعة، وأهل البيت بقي
الحاشية (هذا هو الواقع يف الساحة الشيعية)! وأحد العوامل التي أّدت إىل ذلك هو هذا التبليغ األبرت، فحين� نتحّدث عن أم� 

 املؤمن� نتحّدث عنه بهذه األلفاظ الذي نتحّدث بها عن أّي أحد.

ت فيها برنامج (امللف املهدوي) ويف هذا الربنامج ألّول مرّة يف نقطة أريد اإلشارة إليها: حين� كانت قناة املودة مفتوحة وقّدم ■
 ساحة اإلعالم الشيعي يُنتقد الوائيل بالوثائق والحقائق.. من جملة األمور التي ذكرتها يف الربنامج، قلت: إنّني تتبعُت مجالس الوائيل

املجالس الحسينية ال معنى لها من دون املرشوع املهدوي..  فلم أجد مجلساً من املجالس يدعو الوائيل يف ختام املجلس لإلمام الحّجة!
 املحرّك وخزّان الوقود للمرشوع املهدوي هو: عاشوراء، واملجالس الحسينية ال معنى لها من دون ارتباطها باملرشوع املهدوي!

الحسيني املخلص ح� يدعو يف  أضف أنّنا نعتقد أّن مجلس الحس� كقبّة الحس�، والدعاء مستجاب يف هذه املجالس، والشيعي ●
 مثل هذه املواطن أليست األولولية األوىل الواجبة عليه هي الدعاء لإلمام الحّجة؟!

يف توقيع إمام زماننا السحاق بن يعقوب والذي يشتمل عىل هذه العبارة (وأّما الحوادث الواقعة...) يف نفس هذا التوقيع اإلمام  ●
الدعاء لتعجيل الفرج، فيقول: (وأكرثوا الدعاء بتعجيل الفرج) فاإلمام مل يقل عليكم أن تدعو بتعجيل  الحّجة يأمر الشيعة باإلكثار من

الفرج، وإّ�ا أمر باإلكثار من الدعاء بتعجيل الفرج، وهذا أمر واجب وليس مستحب، والذين يقولون أّن هذا مستحب هؤالء من 
 أصحاب املنهج األبرت (هؤالء يضحكون عليكم).

بي األعظم يقول (أفضل العبادة انتظار الفرج) ومصداق من مصاديق انتظار الفرج هو هذا األمر الواجب (وأكرثوا الدعاء الن ●
بتعجيل الفرج) وحتّى لو فرضنا أنّه ليس بواجب، فهو عىل أضعف االحت�الت مستحب مؤكد.. وأفضل املواطن لالتيان بهذا املستحب 

هو املجلس الحسيني. لو كان الشيخ الوائيل دامئاً يؤكد عىل هذه القضية ويقوم عملياً  - وألمثاله بالنسبة للشيخ الوائيل -املؤكّد 
بالدعاء لتعجيل فرج اإلمام الحّجة يف نهاية كل مجلس، فهذا األمر سيُشّدد العالقة ب� الشيعة واإلمام الحّجة، وهذا جزء من وظيفة 

 من سوء توفيق الوائيل. املُبلّغ (التمهيد إلمام زماننا) ولكن هذا

ح� قلت عىل قناة املوّدة أّ� ما سمعت الشيخ الوائيل يدعو يف نهاية مجالسه إلمام زماننا، فإّ� كنت أتحّدث عن منهجية وس�ة  ●
.. فحتّى لو عاّمة للرجل، يعني أّن الوائيل ليس من س�ته أن يدعو يف نهاية مجالسه لإلمام الحّجة وأن يربط الشيعة باإلمام الحّجة

ُوجد يف مجالسه مجلس واحد أو مجلس� أو ثالثة يدعو فيها لإلمام الحّجة فهذا ال يُغّ� يف القضيّة شيئاً، ما دامت الس�ة العاّمة 
 للشيخ الوائيل أنّه ال يربط الشيعة باإلمام الحّجة.



 57قية الله خ� لكم إن كنتم مؤمن�..} طوله (مجلس الوائيل افتتاحيته هذه اآلية من سورة هود {ب 14مقطع ★:99الوثيقة  ❂
الشيخ الوائيل ّرشق وغرّب يف معا� بقية الله، وكّل الذي جاء به من الفكر املخالف!  1421دقيقة تقريباً، من مجالس شهر رمضان 

بادر إىل ذهنه ح� يسمع وذكر أيضاً منقبة لعمر تتحّدث عن شّدة الرجل يف مواقف حكمه العادل! الشيعي املنتِظر أّول مضمون يت
هذه اآلية هو صاحب األمر، الشيخ الوائيل رشّق وغرّب ومل يُرش إىل اإلمام الحّجة ال من قريب وال من بعيد، ودليله الذي استند إليه 

 يف بيان معنى اآلية هو تفس� الفخر الرازي!

 (السالم عليك يا بقية الله).السالم عىل إمام زماننا بالصيغة العقائدية املعروفة هي أن نقول له:  ●

(مجلس للوائيل افتتاحيته هذه اآلية {ونُريد أن �ّن عىل الذين استُضعفوا يف األرض ونجعلهم أمئة  15مقطع ★:100الوثيقة  ❂
، طول املجلس 1413شعبان  15ونجعلهم الوارث�} هذه الوثيقة هي مقّدمة ملجلس للشيخ الوائيل يف حسينية األربش يف الكويت 

دقيقة تقريباً يف القسم األّول من املجلس يتحّدث عن والدة اإلمام الحّجة، وبعد ذلك يتحوّل إىل زيارة الحس�، واملقطع الذي  41
قال فيه أنّه ح� يزور الحس� ال يزور عظام بالية هو من هذا املجلس! ويف هذا املجلس أيضاً أشار لكتاب البيان للكنجي الشافعي 

ت! ويف هذا املجلس تحّدث عن العصمة، وح� تحّدث عن العصمة يف هذا املجلس تحّدث عنها بنفس الفهم املخالف امليلء بالضالال 
 ألهل البيت، وعل�ء الشيعة كلّهم هكذا!

حسيني! هذا املجلس برغم أنّه يف ليلة ميالد اإلمام الحّجة، إّال أنّه ح� ختمه مل يدُع فيه لإلمام الحّجة وهو مجلس مالحظة:  ■
 والسبب ألنّه تعّود أن ال يذكر اإلمام الحّجة عقيب مجالسه، ولذلك مل يدُع لإلمام الحّجة!

يف والدة اإلمام الحّجة يتحّدث فيه عن العصمة، واملقطع من نفس مجلس والدة : مقطع من مجلس الشيخ الوائيل 16مقطع  ★
ول أنّها نوع من الرتبية العالية ونوع و�ط من التهذيب العايل! واألنىك اإلمام الحّجة. هكذا يتحّدث الشيخ الوائيل عن العصمة، يق

من هذا أنّه يقول بأّن عندنا يف الوجود شخصيات يتّرصفون يف سلوكهم األخالقي كاملعصوم! وذكر تعريفاً للعصمة شائعاً ب� عل�ئنا 
 ومراجعنا.

وكيف يُوصف بكلّه أو ينعت بكنهه، أو يُفهم يشء ِمن أمره، أو يُوجد َمن ] يقول: (1وقفة عندما يقوله إمامنا الرضا يف [الكايف: ج ■
يقوم مقامه، ويغني غناءه؟ ال، كيف وأّ� وهو بحيث النجم من أيدي املتناول� ووصف الواصف�، فأيَن االختيار من هذا، وأين 

 العقول عن هذا، وأين يوجد مثل هذا؟)

ل�ى كيف يعرّف الوائيل العصمة يف كتابه. يقول: (أّما يف االصطالح الكالمي الوائيل كتاب [هوية التشيّع] للشيخ وقفة عند  ■
فالعصمة: لطف يفعله الله تعاىل باملكلّف ال يكون معه داع إىل ترك الطاعة وارتكاب املعصية مع قدرته عىل ذلك) وهذا التعريف 

  يتحّدثون عن عصمة األنبياء!أخذه من املخالف� فهم الذين يُعرّفون العصمة بهذا التعريف ح�

عصمة أهل البيت ليست هي هذه التي يتحّدثون عنها يف كتب علم الكالم (الذي هو من أّوله إىل آخره بقواعده وتفاريعه  ●
وتقسيمه من النواصب) عصمة أهل البيت هي عصمة األس�ء الحسنى، فليس هناك من حدود لألس�ء الحسنى، هي أكمل الك�ل. 

تم أن تعرفوا عصمة أهل البيت فهي يف دعاء البهاء "اللهم إّ� أسألك من بهائك بأبهاه..) فهم عليهم السالم أبهى البهاء، (إذا أرد
 وأكمل الك�ل، وأجمل الج�ل، وأوسع الرحمة، وأكرب األس�ء...

بارات الزيارة الجامعة الكب�ة. وهناك تعريف آخر لعصمتهم يف الفقرات األوىل من دعاء كميل تعضد عبارات دعاء البهاء وع ●
 (قراءة سطور من دعاء كميل تبّ� هذا املعنى).

وهناك تعريف إمام زماننا للعصمة يتجّىل يف دعاء إمام زماننا يف شهر رجب (قراءة سطور من هذا الدعاء تُبّ� العصمة الراقية  ●
ام الصادق يف الكايف الرشيف ح� قال: نحن األس�ء آلل محّمد يف حديث إمام زماننا وهي تتفق يف مضمونها مع حديث اإلم

الحسنى). حتّى عصمة العقيلة وعصمة أيب الفضل العبّاس وعصمة عّيل األكرب عليهم السالم هي أرقى بكث� وكث� من هذه العصمة 
 التي يذكرها املراجع يف كتبهم!

والذي يتحّدث فيه عن تشيّعه هو (تشيّع تشيّع] للوائيل [هوية الوقفة عند لقطات وأمثلة من كتب الوائيل: سأقف عند كتاب  ■
: (بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم عىل محّمد وآله 1الوائيل). يقول الوائيل يف مقدمة كتابه (هويّة التشيّع) الطبعة

د وآله األطهار، وصحبه األبرار، ومن : (والصالة والسالم عىل محم2الطاهرين وصحبه املنتجب� وبعد)!ويقول يف مقدمة كتابه الطبعة
تبعهم بإحسان وبعد)! فهل هذا شعار شيعي؟ النواصب هم الذين يصلّون عىل الصحب املنتجب� انتقاصاً من آل محّمد، حتّى 



قرآن ك� يف يقولوا أنّه ال خصوصية آلل محّمد! كان من املفرتض بالوائيل أن يُلحق الصالة عىل النبي وآله بالّلعن فهذا هو منهج ال
(وقفة عند هذه اآلية من سورة األحزاب تُبّ� أّن الطريقة التي يتّبعها الشيعة ح� يُلحقون الّلعن بالصالة عىل  56سورة األحزاب آية 

 النبي وآله هي طريقة قرآنية)

ملسلم� منذ كانت مل تصل إىل : (وم� يهون الخطب أن مواطن الخالف ب� فرق ا5أيضاً يقول الوائيل يف مقدمة كتابه يف النقطة ■
األصول وإّ�ا هي يف نطاق الفروع، وإْن حاول كث� منهم أن يوصلها إىل األصول عن طريق عناوين ثانوية، ولوازم تحاول الدخول من 

ض الصحة يف فعل أبواب خلفية، لكنّها وبيشء من التأمل والتحليل ترتد عن األصول إىل الفروع، وما دام اإلسالم يف روحه الكر�ة يفرت 
 املسلم ابتداًء فعلينا معالجة هذه األمور بوحي من هذا الروح..)

تحّدث الوائيل عن شخصية عبدالله بن سبأ، وقال عنه أنه شخصية وهمية، وقد مّر الكالم [هوية التشيّع] أيضاً يف هذا الكتاب  ●
 عن ذلك يف هذا الربنامج.

بعيد جداً عن آل محّمد تحت عنوان (الشيعة غ� الروافض) الروافض اسم للشيعة  أيضاً هناك حديث للوائيل يف هذا الكتاب ●
يحثّنا أهل البيت عىل االفتخار به وهو اسم يحبّه أهل البيت لشيعتهم، وهو ترشيف من أهل البيت لشيعتهم، أّما الوائيل يقول 

أن يُبعد وصف الروافض عن الشيعة. (قراءة سطور من  (الشيعة غ� الروافض!) ألّن املخالف� يُبغضون الروافض، لذلك هو يحاول
كتابه يقول فيها أّن رمي الشيعة بالرفض وتسميتهم بالروافض هو مبالغة يف التشه� بهم وشحن املشاعر ضّدهم) ثم يقول: (إنّه ال 

 شك يف وجود ج�عة شتّام� للصحابة..)!

يف بعض األحيان والزم ألجل بيان الحقائق.. (فالقرآن الكريم ميلء  الشتم والسباب هو لون من ألوان التعب�، قد يكون رضوري
 بالسباب والشتم، ف�ذا يقول الوائيل؟ هل أّن السباب والشتائم يف القرآن مخالفة للحكمة ومخالفة للذوق؟!)

جل بيان الحقائق، وإيقاظ وقفة عند جملة من اآليات القرآنية، وكل�ت أهل البيت عليهم السالم التي ورد فيها ُسباب وشتم أل  ■
 الناس وتنبيههم من غفلتهم،

الغريب يف األمر أّن الوائيل نفسه الذي يعرتض يف كتابه (هوية التشيّع) عىل ظاهرة السّب والشتم، هو بنفسه �ارس السباب  ■
سيئة، ولكنّه بالنتيجة يف الوقت والشتم يف حديثه عن أشياع أهل البيت، وعن حديث أهل البيت! (وأنا ال أقول أنّه �ارس ذلك بنية 

الذي ينتقد السباب والشتم هو ُ�ارس ذلك أيضاً) (وقفة عند مجموعة من الوثائق السابقة للشيخ الوائيل، والتي كان فيها سباب 
 من الوائيل).

 ختام الحلقة مع مقطع�: ■

 : مقطع فيديو لطقوس أتباع الطريقة القادرية17مقطع  ★

 : مقطع فيديو لرقص ديني لليهود يف إرسائيل.18مقطع  ★

 


