
 عبد الحليم الغزي يف ندوة مفتوحة 

 الندوة االوىل –سالمُه عليها" و  "صلواُت الله يف رحاب املولد الفاطمي

 بروكسل / بلجيكا -

 م 10/3/2018هـ   املوافق :  1439ج�دى الثا�  112السبت : 

 :الندوة يف وردتْ  التي األسئلة ✤

مِبُطالعتها للشباب عىل أن تكون نقيًّة ِمن شوائب املُخالف� بقْدر املُستطاع ) : ما هي الكُتب التي تنصُح 1السؤال ( ◈

 (أقصُد يف الجانب العقائدي)؟

 ) : هل كُتب جابر بن حيّان تُعتَرب كُتب حديثيّة؟2السؤال ( ◈

 متى؟و  ) : هل يجب إخراُج الُخمس؟3السؤال ( ◈

 هو تفسُ� الربا؟ ) : ما ُحكم الدين يف القروض البنكيّة؟ ما4السؤال ( ◈

 نسجد سجدة الُشكر؟و  ) : لِ�ذا نُكّرب بعد الصالة ثالث تكب�ات5السؤال ( ◈

قُطبيّون رازيّون.. هل الخلل يف  -إْن مل أقل كُلّهم  -مراجعنا و  ) : ما السبب الذي جعل بعض ُعل�ئنا6السؤال ( ◈

 حوزاتنا؟ أو يف مكتبة الحوزات؟

األمئة ِمن بعدِه الواردة يف الُدعاء إلمام العرص "عّجل اللُه فرجُه و  املُراد بالصالِة عىل والِة عهدهِ ) : ما 7السؤال ( ◈

 الرشيف"؟

 ) : ُسؤال حول مرشوع "كالمكم نُور".. هل أّن هذا الكتاب سيُغنينا عن املجاميع الحديثيّة كالبحار8السؤال ( ◈

 ا نُبذة ُمخترصة عن هذا املوضوع.الكايف.. فيا حبّذا لو تُعطونو  عوامل العلومو 

ِمن أين جاءْت ِفكرة و  نِصف الشعب جوعان.. هل يجوز هذا؟و  ) : تذهيب املراقد الرشيفة بالذهب9السؤال ( ◈

 التذهيب؟

إىل ماذا ستؤول و  ) : يف ِظّل األحداث املُتصاعدة يف منطقة الظهور.. ما هي قِراءتُكم لهذِه األحداث؟10السؤال ( ◈

-سالمُه عليه"و  بحسب ما جاء يف حديث أهل البيت عن عالمات الظهور األقدس إلمام زماننا "صلواُت الله -األمور 

 ؟

) : هل ُ�كن أن يكون ُهناك أحداث للظهور الرشيف استأثر بها آل محّمد "صلواُت الله عليهم" 11السؤال ( ◈

 لخواّصهم ِعْرب الُعصور؟

تفس�  -نّص النصوص  -عقيدتِه العرفانيّة (جامع األرسار و  يّد حيدر اآلميل) : ما هو رأيكم بكُتب الس12السؤال ( ◈

 املُحيط األعظم)؟



 العمل السيايس؟و  ) : ما هو موقفكم ِمن االنتخابات العراقيّة13السؤال ( ◈

 .. هذه الخّصيصةاألرحام املُطّهرة"و  ) : نقرأ يف الزيارات: "أشهُد أنَّك كُنَت نُوراً يف األصالب الشامخة14السؤال ( ◈

األرحام الطاهرة ال تشمل السيّدة الزهراء؛ ألّن الثابْت يف و  هي التقلّب يف األصالب الشامخةو  املِيزة للمعصوم�و 

املِيزة التي و  آله".. فل�ذا اختّصها اللُه بهذه الخّصيصةو  رواياتنا أنّها كانْت مثرة يف الجنّة أكلها النبّي "صّىل الله عليه

 عيىس "عليه� السالم"؟و  جميع املعصوم� إّال آدم يشرتك فيها

 هو ُمهمٌّ و  ) : يُِشكُل البعُض عليكم بأنّكم قد تحّدثتم سابقاً بأنّكم تستفيدون ِمن علم الرجال15السؤال ( ◈

 رضوري.. ولكنّكم هاجمتموه بعدها..!و 

لكنّكم و   الحوزة مِبا تحتاجه ِمن أموال..نفس اليشء بالنسبة للُخمس، فقد تحّدثتم يف فيديو سابق بأنّه رضوري لِمدّ و 

 بعد ذلك هاجمتم املراجع ألخذهم الُخمس!

 

 


