
 

 الندوة الثانية املفتوحة يف ميالد سيّد األوصياء صلواُت الله عليه

 ستوكهومل –هيئة زهرائيّون السويد 

 هـ1439رجب  13املوافق  -م 2018/  3/  31السبت: 

 :الندوة يف وردتْ  التي األسئلة ✤

هو ُسؤاله عن العظائم، فهو الوحيد  -الحّجة "صلواُت الله عليه"  -ذكرتم يف أحد نََدواتكم ِمن ِضمن األمور التي يُعرَف فيها اإلمام  ) :1السؤال ( ◈

 الذي يُجيب عنها.. ف� هي هذه العظائم؟

"الّلهُمَّ صلِّ عىل فاطمَة  لِّ عىل ُمحّمٍد وآل ُمحّمد" و"الّلهُمَّ ص ) : استمعُت إىل برامجكم املاضية يف تفس� "بسم الله الرحمن الرحيم" و2السؤال ( ◈

 ُه عليه".وأبيها وبعلها وبنيها والِرسّ املُستودع فيها".. فأيُّ األذكار الثالثة هو األفضل واألقرب إىل قلب إمام زماننا "صلواُت الله وسالم

قوا عىل املقطع الذي اقتُِطع من أحِد حلقاِت برنامج [الكتاب الناطق] والذي بُّث ) : السائل يذكُر تعليقاً لِشخٍص ِمن األشخاص الذين علّ 3السؤال ( ◈

 عىل "قناة آفاق الفضائيّة"، وانترش يف أوساط املُتابع� يف الجّو الشيعي عىل االنرتنت.. صاحب التعليق يقول:
هود أو املوساد.. املهم هو االستقالليّة املاليّة) ثُم يقول: (سالُم اللِه عليَك يا (واضٌح جّداً أنّه يقول: إّن االستقالليّة املاليّة هي األصل، وإن كانت من الي

 أم� املؤمن� عندما رفضَت أن تنتَرص للحّق بالجور)

صوصاً من املُعّمم� يف الِقبلة للُمصّيل داخل َمراقد املعصوم� إىل اليم� بشكٍل نشاز، خُ  االنحراف) : شاع يف العراق يف الوقت املُتأّخر: 4السؤال ( ◈

ي السّجاد) تُفرَش بحيث أصبح أمراً قَبيحاً.. وتَّم تطبيق هذا االنحراف يف الِقبلة بشكٍل رسمي داخل رضيح اإلمام� الكاظم�، بحيث َصارْت (الزوايل/ أ 

درجة تقريباً،  45بعض الزائرين يُبالغ باالنحراف إىل بشكٍل مائل إلجبار الزائر قْرساً عىل االنحراف عن اتّجاه قِبَلة رضيح املعصوم�.. وشاهدُت بعيني 

 ظَنّاً ِمنه أنَّ ذلك ِمن االحتياط أو ما شابه ذلك.
قّدسة الخاضعة عل�ً أنّنا نجد يف الروايات أّن األمئة "صلواُت الله عليهم" كانوا يأمرون بالتحريف ذات اليسار.. عكس ما تقوم به إدارة العتبات املُ 

 يّة الُعليا.. ما هو رأيكم بهذا األمر؟لُِسلطة املرجع

أ ِمنه ) : جاء س�عة إىل الباقر "عليه السالم" فقال له: عّمن آخُذ معامل ديني؟ فقال اإلمام: انظر إىل رجٍل ترميه العاّمة بالزندقة، وتترب 5السؤال ( ◈

 ويطلب رشحاً للروايت� ولو بشكٍل ُمقتضب.املُقّرصة، وتُجهّلُه املُفوّضة، فُخذ دينك عنه.. ويُورد السائل رواية أُخرى 

عامل امللكوت.. ) : عندما عرج الرسول "صّىل الله عليه وآله" إىل الس�ء لُ�يه ِمن آياته الكُربى.. هل اآليات مل يرها "صّىل اللُه عليه وآله" يف 6السؤال ( ◈

 يعني: هل هناك ُمحّمد يف عامل الس�وات يختلف عن عامل األرض؟

 ) : كم هو مدى ارتباط الحقيقة املُحّمدية مع ُمحّمٍد الرسول "صّىل الله عليه وآله".7ال (السؤ  ◈

هذه  ) : ُسؤاٌل يرتبُط بحديٍث يل في� يرتبط يف االنتقاصات التي وردْت يف كُتب ُعل�ئنا وَمراجعنا بشأن الصّديقة الطاهرة.. وِمن ُجملة8السؤال ( ◈

كتاب فدٌك يف التأريخ للسيّد ُمحّمد باقر الصدر.. وجاء الكالم واضحاً يف هذا الكتاب أنّه يتحّدث عن فشل الثورة االنتقاصات ما جاء مذكوراً يف 

 يف هذا الكالم؟الفاطميّة وعن فشل املرشوع الفاطمي.. السائل ُهنا نقل جانباً ِمن كالم السيّد ُمحّمد باقر الصدر، وبعدها يُعلّق ويقول: أين الخطأ 

َملٍَك.. ) : هل تُعتَرب قِّصة امللك فُطرس ِمصداق لِعقيدة املالك الساقط: "فولن أنجل" ك� عند اليهوديّة واملسيحيّة.. وكيف ُ�كن ُمعاقبة 9(السؤال  ◈

 يف ح� أنّه قُّوةٌ عقليٌّة خالصة؟

الم" تتحّدث عن راية اإلمام الحّجة " عليه� السالم".. ) : هناك رواية يسأل عنها الكث� وهي عن أيب بص� عن اإلمام الصادق "عليه الس10السؤال ( ◈

فلم يبَق يف املرشق واملغرب إّال لََعنها) ما املُراد ِمن املرشق واملغرب؟ هل املُراد املغرب واملرشق يف كُّل  -نرش رايته  -تقول: (فإذا هو قام نرشها 

 األرض؟

ا خالد: إّن أهل زمان غيبته، القائل� بإمامته، املُنتظرين لِظُهوره أفضُل أْهل كُّل زمان، ألنَّ ) : سؤال عن حديث اإلمام السّجاد: (يا أب11السؤال ( ◈

إىل هذا الحال؟ وما هي الله تعاىل ِذكْرُه أعطاهم ِمن الُعقول واألفهام واملَعرفة ما صارْت بِه الَغيبة عندهم مبنزلة املُشاهدة..) السؤال هو: كيف نِصُل 

 ة يف ذلك؟الُخطوات املُهمّ 


