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 م 29/4/2018املوافق  –هـ 1439شعبان  12االحد: 

 األسئلة التي وردت يف الندوة:

 كونيّة منها:نَجد يف الروايات ذكر الكوكب "ذي الَذنَب".. ويَذهُب البعض إىل أنُّه هو الذي سيُسبّب عّدة ظواهر  ):1السؤال ( ◈

مات ُخروج الشمس من املَغرب، وُحدوث الكسوف والُخسوف يف شهٍر واحد.. وغ�ها ِمن ظَواهر َعرص الظُهور الرشيف.. وأّن هذا الكوكب ِمن عال 
 الظُهور وما إىل ذلك ِمن املعلومات واالستنتاجات التي ال تَخفى عليكم.

"ناسا" والدول الكربى أخفت هذِه الحقيقة.. والسؤال: ما هي قِراءتُك لِهذا املَوضوع، وهل ِمن املُمكن أن يُشاع وُخصوصاً يف الَغرب ِمن أّن  وكذلك ما
 يكون ُهناك عالقة ب� هذا املُذنّب والّرس الثالث (ِرسّ فاطمة)؟! (تتخلّل السؤال ُمداخالت).

ناس.. فتقول: "كم ِمن ُمؤمٍن آسٍف ح�ان حزين عند فُقدان املاء املَع�".. وبعدها روايٌة يف َغيبة النُع��.. تِصُف هذه الروايَة حال ال ):2السؤال ( ◈

ُع أن نفهَم هذه تتحّدث الرواية عن نداٍء يسمعُه َمن بالبُعد ك� يسمعُه َمن بالُقرب، يكون رحمًة عىل املُؤمن� وَعذاباً عىل الكافرين.. كيف نستطي
 عرصنا الحايل؟!املعا�؟! وهل لِهذه الرواية عالقٌة ب

ِصدٍق يف اآلخرين فأجبتُه وجعلَت ذلك عليّاً) َمن صاحب هذا الّلسان الصادق؟ وما  وسألَك لِسانَ كل�ٌت يف ُدعاء النُدبة الرشيف: ( ):3السؤال ( ◈

 السؤال ُمداخالت) (تتخلّل ؟"...عليّاً  وجعلَت ذلكمعنى "يف اآلخرين"؟ وما هو السؤال؟ وِح� أجبتُه.. ما هو الجواب؟ وما معنى "

 رجعيّة.ُهناك َمن يقول: لو أّن الي�� َخرَج وكان َمرشوعُه ُمخالفاً للَمرجعيّة فعىل الشيعة أن ترفضُه، ألنّها يجب أن تكون تحت راية امل ):4السؤال ( ◈

 ة؟ما هي حقيقة األسد الذي كان يحرُس أجساد الُشهداء يف كربالء وما يُدعى ِش� ِفضّ  ):5السؤال ( ◈

 ُهناك َمن يُساِفر يف شهر رمضان لَِغرض اإلفطار، عل�ً أّن َسَفرُه بال أّي ُمربّر.. فهل يجوز ذلك؟ ):6السؤال ( ◈

 لك؟ن ذيُعّرب عن النُور الذي ُخلَِق منه الرسول األكرم ووصيّه األعظم "عليهم السالم" بأّن الله قد َخلَق هذا النُور بيده.. ما املقصود مِ  ):7السؤال ( ◈

واة مع كرُثت يف اآلونة األخ�ة التوّسل مِبقامات ألبناء األمئة املعصوم�، أو ما يرتبط بهم ِمن قرابٍة أو ِصلة.. وكأنّهم عىل قدم املُسا ):8السؤال ( ◈

 األمئة "عليهم السالم".. أال يُعتَرب هذا ِمن قبيل ُسوء األدب واالنتقاص من شأن األمئة "عليهم السالم"؟

 سؤال شخيص ألحد اإلخوة ِمن العراق. ):9ال (السؤ  ◈

أنا أسألك: كيف السائل يُخاِطبُني ويقول: تقول يف معرض حديثك عن عدم التخّيل عن املراجع، وذلك ألنّه يقود إىل الفوىض.. و  ):10السؤال ( ◈

 وب� الظهور الرشيف؟ اما بيننيتحّقق "أين املُضطّر الذي يُجاب إذا دعا".. يف ُدعاء الندبة الرشيف.. حيُث أعتقد أّن املراجع يحولون 


