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 :األسئلة التي وردت يف الندوة 

ُعموماً.. مع أنّهم ُمطيعون و  املالئكة يف املأل األعىلاختالف و  ذكرتم سابقاً أنَّ املالئكة يف املَأل األعىل يَختصمون.. ف� هي أسباُب اختصام ):1السؤال ( ◈
 يف أغلب حاالتهم؟!

 )؟!َمن اعتقد ِبحجٍر فقد كفاهما معنى الرواية التي تقول: ( ):2السؤال ( ◈

معناُه إيّاك أن تتّخذ رُجالً ُدون معنى حديث (إيّاك أن تجعل رجالً ُدون الحّجة فتُصّدقه يف كُّل ما يقول)  يُش� أحد الدكاترة بأنّ  ):3السؤال ( ◈
 املَرجع الجامع للرشائط.. ما تعليُقكم عىل ذلك؟ يقول: ال تُصّدق غ�و َمنطقِه، ثُّم تُصّدقُه..و  الدليل القاطع عىل ُحّجتهو  الربهان الواضح

ُهنا: لِ�ذا مل  اإلمام "صلواُت الله عليه".. فالسؤالذكرُت يف برامجي لقاءات لبعض مراجع الشيعة مع  يقول: أنّنيو السائل يُخاطبُني ):3السؤال ( ◈
مل و  لِ�ذا مل �نعهم من الترصّف بهذه األموالو  الذي أباحُه للشيعة،و  �نع اإلمام "عليه السالم" هؤالء الفقهاء ِمن استالم الُخمس يف زمن الَغيبة

 يُذكّرهم بِكتابه الذي أرسله إىل اسحاق بن يعقوب؟

يُش� إىل اإلمام الحّجة  - إنَّ ولدك يُسلّم الراية لولده أال أُخِربَك يا جعفر..رواية عن رسول الله "صّىل اللُه عليه وآله" جاء فيها: ( ):4السؤال ( ◈
 هل الي�� من ولد جعفر الطيّار؟ يقول:و السائل يسألو  )-"صلواُت الله عليه" 

 تُبّث عىل قناة القمر الفضائيّة.أحد اإلخوة بُخصوص برامج  اقرتاح ِمن ):5السؤال ( ◈

 ما هو ُحكم تناول نبتة (أياهواسكا) لغرض التسلية.. هل هو حالٌل أم حرام؟ ):6السؤال ( ◈

 سالمُه عليه�"؟و  أعىل رُتبًة زينُب الكُربى أم العبّاُس "صلواُت اللهو  أيُّه� أرفُع َمقاماً  ):7السؤال ( ◈

 الرضيع؟ هعبد اللأيُّه� أرفُع مقاماً عّيل األكرب أم  ):8السؤال ( ◈

عىل النبّي املعصوم؟  حمزة "عليه� السالم" أفضُل ِمن األنبياء.. إذا كان كذلك، فكيف نَفهم أفضليّة الّالمعصومو  تقول الرواية أّن جعفر ):9السؤال ( ◈
 (يشتمل هذا السؤال عىل ُمداخالت ِمن الُحضور).

 تحتفُل العوائل العراقيّة بعيد زكريا يف أّول أحد ِمن شهر شعبان.. ما مدى رشعيّة هذا الَعَمل؟ ):10السؤال ( ◈

 الت من الُحضور).سؤال في� يرتبط مبوضوع االنتخابات يف العراق. (يتخلّل هذا السؤال ُمداخ ):11السؤال ( ◈


