
 الغزّي يف ميالد سيّد األوصياء صلواُت الله عليه لعبد الحليمالندوة األوىل املفتوحة 

 ستوكهومل -هيئة زهرائيّون السويد 
 هـ1439رجب  12املوافق  -م 2018/  3/  30 :الجمعة

 :الندوة يف وردتْ  التي األسئلة ✤

 كربالء؟ واقعة بعد ِدمشق إىل املدينة ِمن" السالم عليها" زينب السيّدةِ  انتقال سبب هو ما) : 1( السؤال ◈

 ؟)له ذنب ال كََمن الذنب عن التائب( البيت أهل حديث يشملهُ  الكبائر عن التائب هل) : 2( السؤال ◈

 أقىص يجب الوقوف عنده يف معرفة أهل البيت؟ حدٌّ  ُهناك هل) : 3( السؤال ◈

 األبناء؟ إىل البيت أهل ثقافة مترير يف الوالدين ُمهّمة تقع َمدى أيّ  إىل) : 4( السؤال ◈

 الرشيف؟ املُصحف يف) هو( كلمة تعني ماذا) : 5( السؤال ◈

ِمنهم و  َمن يقول أنّها مل تصدر عن آل بيت الِعصمة.. منهم: الكث�ون فيها اختلف".. الرغائب ليلة" صالة عن سؤال) : 6( السؤال ◈

 َمن يقول أّن الروايات يف شأنها سندها ِمن العاّمة.. فهل ُ�كن توضيح األمر؟

 ".الورود يوم" معنى عن السؤال أودّ ) الورود يوم الُحس� شفاعة ارزقني الّلهُمّ ( عاشوراء زيارة يف يردُ ) : 7( السؤال ◈

ما و  كيف أصبحْت هذه األلوان؟و  الخرضاء.. ِمن أين جاءوا بها؟و  السوداءو  اك َمن يسأل عن الع�مة البيضاء) : هن8( السؤال ◈

 سالمُه عليهم"؟و  األمئة املعصومون "صلواُت اللهو  هي الع�مة التي كان يعتمرها رسول الله "صّىل الله عليه وآله"

جديدة مل يكن أحد و  قد تكّرر هذا الطرح بأشكال ُمتنّوعةو  رجاالتهاو  ملؤّسسة الدينيّةا حول طرحه تمّ  ما كُّل  بعد) : 9( السؤال ◈

الكل باستطاعتِه أن يطرح و  قال: الكُل يستطيع أن ينتقد،و  بعض العل�ء أشكلو  حقيقة ال تُنكَر..و  هذا واقعو  يعلم بها..

 ما هو؟و  تُطرح اإلشكاالت فالبُّد ِمن الحلول.. أين الحّل؟ طَرْح اإلشكاالت َسهْل، لكن أين الحلول؟ حين�و  النقدو  اإلشكاالت،

 وإياي بعهدكم أوف بعهدي أوفواو  عليكم أنعمُت  التي نعمتي اذكروا إرسائيل بني يا: {البقرة ُسورة يف الله قال) : 10( السؤال ◈

بنوها.. ف� و  بعلهاو  أبوهاو  يذكرها الله: هم فاطمةمة التي النع: عقيديت يفو  }عليهم أنعمتَ  الذين: {الفاتحة ُسورة يفو  }فارهبون

 رأيكم يف هذا الطرح؟

 لذيو  للرسولو  ُخُمَسهُ  للهِ  فأنَّ  يشء ِمن غنمتُم واعلموا أّ�ا: {تعاىل قوله األنفال، سورة ِمن 41 اآلية عن سؤال) : 11( السؤال ◈

كّل يشء  عىل اللهو  الجمعان التقى يوم الُفرقان يوم عبدنا عىلٰ  أنزلنا ماو  بالله آمنتم كنتم إنْ  السبيل ابنو  املساك�و  اليتامىو  الُقرىب

 قدير} السائل يطلب توضيح لآلية.
 

 


