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 بروكسل / بلجيكا -
 م 11/3/2018هـ   املوافق :  1439ج�دى الثا�  22:  االحد

 :الندوة يف وردتْ  التي األسئلة ✤

 ) : ما الدليل القاطع يف تحريم الخمر يف القرآن؟1السؤال ( ◈

 ) : هل ُ�كن أن نفهم كالم أهل البيت من خالل املنهج القصدي؟2السؤال ( ◈

 ) : ما هو رأيكم بكتاب [تطّور املبا� الِفكريّة للتشيّع] للكاتب ُحس� املُدرّيس الطباطبايئ؟3السؤال ( ◈

 الرشيفة (السالُم عىل ربّا�ّ آياتِه) ف�ذا يقصدون بكلمة (ربّا�)؟) : يف زياراتهم 4السؤال ( ◈

 هي أّن الُسنّة هي: (قول املعصومو  الفضائيّات الشيعيّةو  عىل املنابرو  ) : ُهناك عبارة ترتّدد يف املنهج الدريس الحوزوي5السؤال ( ◈

هل لها أصٌل يف حديث آل محّمد و  دقّتها ِمن الناحيّة العلميّة؟و  العقائديّةتقريره) ما مدى ِصّحة هذِه العبارة ِمن الناحيّة و  ِفعلهُ و 

 سالمُه عليهم" أّم أنّها ِمن بُنات أفكار عل�ئنا؟و  "صلواُت الله

ال و  ال أظهر ِمن الباطلو  ) : يف نهج البالغة (إنّه سيأيت عليكم ِمن بعدي زمان ليس يف ذلك الزمان يشٌء أخفى ِمن الحّق 6السؤال ( ◈

ليس عند أهل ذلك الزمان سلعٌة أبور من الكتاب إذا تَُيل حقَّ تالوته..) السؤال: ما معنى تالوة و  رسوله،و  أكرث ِمن الكذب عىل الله
 الُقرآن حّق تالوته؟

الفروع.. هل ُهناك و  ) : ِمن خالل ُمحارضاتكم بيّنتم بالدليل بأّن املُؤّسسة الدينيّة ُمخرتقٌة بالِفكر الشافعي يف األصول7السؤال ( ◈

 اخرتاٌق شافعي في� يتعلّق بأحكام ترقيع الصالة؟

 ) : سؤال عن الُصورة األنزعيّة.8السؤال ( ◈

أوٰلئك ُهم أُولو األلباب} ما و  ) : يف الكتاب الكريم: {الذين يستمعون القوَل فيتَّبعوَن أحسنه أولٰئَك الذين هداهم الله9السؤال ( ◈

 معنى كلمة (القول)؟

 ُخصوصاً القامئ� عىل املرجعيّة؟و  ) : بعد كُّل ما طرحتم يف برامجكم.. هل تلمسوَن تَجاوباً ما ِمن عل�ء الشيعة10السؤال ( ◈

) : ما هي الشواهد التأريخيّة الدالّة عىل أّن الُخطبة الفدكيّة كانْت قبل الهُجوم عىل دار الصّديقة الطاهرة.. أرجو 11السؤال ( ◈

 حيُث أّن ترتيب األحداث ُمبهٌم عندنا. ذكرها لألهميّة

لذلك حرّكْت العمالء و  الدوائر الغربية فشلْت يف فصل الشيعة عن قياداتهم الدينيّةو  ) : هناك َمن يقول أّن الوهابيّة12السؤال ( ◈

 (الذين ينتقدون املراجع)!

 أنُّه جاء به عل�ء الشيعة من األشاعرةو  ن الخمسة،) : ُخالصة السؤال: مراراً تتحّدث عن هذا التقسيم ألصول الدي13السؤال ( ◈

 ُهناك آيات تتحّدث عن اإلمامة.و  عن املعادو  يقول: ُهناك آيات تتحّدث عن التوحيدو املُعتزلة.. السائل يقول: البعض يتحّدثو 

 تفاصيل؟) : هل يُجزئ الشيعة معرفة معلومات عاّمة عن الرجعة؟ أم أنّنا ُمطالبون مبعرفة ال14السؤال ( ◈

 ) : سؤال عن املهديّ� اإلثني عرش.. هل هناك مهدويّون إثنا عرش يف عقيدتنا؟15السؤال ( ◈


