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  الصفحة  الموضوع

  ٥    ...............................................................  املقدمة

  ١٥    ................................  آل البيت املفهوم والفضائل: الباب األول

  ١٦    ..............................................................  التمهيد

  ١٧    .....................................  التعريف بآل البيت لغًة وشرًعا: أوًال 

  ١٧    .............................................  التعريف بآل البيت لغة - أ

  ٢١    ..................................................  آل البيت شرًعا -ب

  ٣٠    .........................................  دخول األزواج يف مصطلح اآلل

  ٣٤    ...........................................  مفهوم آل البيت عند الشيعة

  ٣٦    .................................  تعريف موجز بأهل السنة واجلماعة: اثانيً 

  ٣٨    .........................................  عقيدة أهل السنة يف أهل البيت

  ٤٠    .......................  تعريف موجز بالشيعة اإلمامية وأصوهلم العامة: ثالثًا

  ٤٤    .........................................................  أصول الشيعة

  ٤٤    ...............................................................  اإلمامة

  ٤٦    ..............................................................  العصمة

  ٤٧    ......................................................  صفات اهللا تعاىل

  ٤٧    ...............................................................  الرجعة

  ٤٩    ................................................................  البداء

  ٤٩    ................................................................  التقية

  ٥٠    ................................................................  الرباءة

  ٥٠    .......................................................  مصحف فاطمة

  ٥١    ...............................  أهل البيت يف القرآن الكرمي: لالفصل األو 

  ٥٣    ........................آراء مفسري أهل السنة مع املناقشة: املبحث األول

  ٥٤    ......................  أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة: القول األول



  ٥٥    ......................................................  أدلة القول األول

  ٧١    .  النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلي وفاطمة وابناها رضي اهللا عنهم: القول الثاين

  ٧٤    .......................................................أدلة القول الثاين

النيب صلى اهللا عليه وسلم وزوجاته وعلي وفاطمة وابناها رضي : القول الثالث

  ٧٦    .............................................................  اهللا عنهم

  ٧٧    .....................................................  أدلة القول الثالث

  ٧٨    ....................................  من حترم عليهم الصدقة: القول الرابع

  ٧٩    .......................................................  أدلة القول الرابع

  ٨١    ..............................................  بنو هاشم: القول اخلامس

  ٨٤    ...........................  ألزام النيب صلى اهللا عليه وسلم: القول السادس

  ٨٥    ....................................................  السادس أدلة القول

  ٨٥    ..............................................................  الرتجيح

  ٨٧    ...........................  آراء مفسري الشيعة مع املناقشة: املبحث الثاين

  ٨٨    ................................................... أدلة مفسري الشيعة

  ٨٨    ..................................  حديث الكساء ومناقشته: الدليل األول

  ٩٤    .....................  ومناقشته) نزلت هذه اآلية يفء(حديث : الدليل الثاين

  ٩٧    .......................................  جمموعة من القرائن: الدليل الثالث

  ٩٧    ................................. مناقشتهاتذكري الضمائر و : القرينة األوىل

  ٩٩    .........................  نزول آية التطهري مستقلة ومناقشتها: القرينة الثانية

  ١١٦    ... أن نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم غري مؤهالت ومناقشتها: القرينة الثالثة

  ١٢٠    .  أن إذهاب الرجس ال يصلح لغري أصحاب الكساء ومناقشتها: القرينة الرابعة

  ١٢٤    ............................  اقشتهانوع الالم يف البيت ومن: القرينة اخلامسة

  ١٢٧    .  العدول باآليات عن لفظ الزوجية إىل أهل البيت ومناقشتها: القرينة السادسة

اآليات الواردة يف النساء آيات �ديد فال يناسبها آية التطهري : القرينة السابعة

  ١٢٨    ............................................................  ومناقشتها



  ١٢٩    ........................  مجعهم حتت كساء واحد ومناقشتها: القرينة الثامنة

  ١٣٣    .............   صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن الكرميأزواج النيب: الفصل الثاين

  ١٣٥  فضائل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم عموًما يف القرآن الكرمي: املبحث األول

  ١٣٥    .................  أقوال املفسرين يف سبب نزول آيات التخيري: املطلب األول

  ١٣٥    ......................................................دليل القول األول

  ١٣٦    ......................................................  دليل القول الثاين

  ١٣٧    ...............................................  مناقشة دليل القول الثاين

  ١٣٨    ..........................................................  وقت التخيري

  ١٣٩    .......................................................  النساء املخريات

  ١٤٢    .............................  كيفية ختيري النيب صلى اهللا عليه وسلم لنسائه

  ١٤٤    .............  يف آيات التخيري -رضي اهللا عنهن  - فضائلهن : املطلب الثاين

  ١٤٥    ............................احلديث عنهن بوصف الزوجية: الفضيلة األوىل

  ١٤٦    ...................  اختيارهن مجيعا اهللا ورسوله والدار اآلخرة: القضية الثانية

  ١٤٨    ........................................  حهنصالعناية بن: الفضيلة الثالثة

  ١٤٨    ...............................  استحقاقهن األجر العظيم: الفضيلة الرابعة

  ١٥٠    .............................  إبراز شرفهن وعلو منزلتهن: الفضيلة اخلامسة

  ١٥٢    .......................................  مضاعفة األجر: الفضيلة السادسة

  ١٥٣    .........................................  البشارة باجلنة: الفضيلة السابعة

  ١٥٥    .............................  تفضيلهن على عموم النساء: الفضيلة الثامنة

  ١٥٧    .........................................  }إن املتقني{: ط يف آيةاالشرتا

  ١٦٠    .................................... الوعد بقبول العمل: الفضيلة التاسعة

  ١٦٠    ......................................  االصطفاء اإلهلي: الفضيلة العاشرة

 - الرجس  -اإلرادة  -آراء املفسرين يف معىن الفاحشة : املطلب الثالث

  ١٦٢    ................................  التطهري واستقراء هذه الكلمات يف القرآن

  ١٦٢    .............................................................  الفاحشة



  ١٦٣    ..........................................  معىن الفاحشة يف آية األحزاب

  ١٦٥    ........  معىن الفاحشة يف آية األحزاب عند بعض مفسري الشيعة ومناقشتها

  ١٦٨    ................................................ اإلرادة يف القرآن الكرمي

  ١٦٨    ...........................................  أقسام اإلرادة عند أهل السنة

  ١٦٨    .......................................الفرق بني اإلرادة الكونية والشرعية

  ١٦٩    .............................................  رأي الشيعة يف معىن اإلرادة

  ١٧١    ...........................................................  الرجس لغة

  ١٧٢    ................................................. الرجس يف آية التطهري

  ١٧٤    ....................................  الشيعة يف معىن الرجس أقوال مفسري

  ١٧٥    .................................................  التطهري يف آية التطهري

  ١٧٦    .............. آراء مفسري الشيعة يف هذه اآليات ومناقشتها: املطلب الرابع

  ١٨٤  أمومة أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم بني العموم واخلصوص: املطلب اخلامس

  ١٨٦    ..................................................  مشولية األمومة للنساء

أمومة أزواج النيب صلى اهللا عليه آراء مفسري الشيعة يف : املطلب السادس

  ١٨٩    ......................................................  وسلم ومناقشتها

إمكانية الكفر والنفاق من زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم عند الشيعة 

  ١٩٤    ............................................................  ومناقشتها

  ١٩٥  ومناقشتها -رضي اهللا عنهن  -رأي مفسري الشيعة يف عائشة وحفصة وزينب 

  ٢٠٠    ...........  ن الكرمييف القرآ - رضي اهللا عنها  -فضل عائشة : املبحث الثاين

  ٢٠٠    ....................  أوجه دالالت آيات اإلفك على فضلها: املطلب األول

  ٢٠١    ........................................................  حديث اإلفك

  ٢٠٤    .....................................  اإلمجاع على نزول آيات اإلفك فيها

  ٢٠٦    ..................................  إرادة اهللا تعاىل اخلري �ا: الفضيلة األوىل

  ٢٠٦    ..............................  إكتساب الثواب العظيم واألجر اجلزيل: أوًال 

  ٢٠٦    ............................  شأ�ا إنزال مثاين عشرة آية من القرآن يف: ثانًيا



  ٢٠٧    ............................................  حصول الرباءة القطعية: ثالثًا

  ٢٠٨    .......................  وعظ املؤمنني إىل يوم الدين ونقمة من املفرتين: رابًعا

  ٢٠٨    .......  الشهادة اإلهلية هلا بالدرجة العالية من اإلميان والعفاف: الفضيلة الثانية

  ٢٠٩    ................................  عتاب أهل اإلميان ألجلها: الفضيلة الثالثة

  ٢١٢    .................................  قوبة ألجلهاالتهديد بالع: الفضيلة الرابعة

  ٢١٣    ......................  القدح يف عائشة قدح يف اهللا تعاىل: الفضيلة اخلامسة

  ٢١٥    .........................  الشهادة هلا باإلحصان واإلميان: الفضيلة السادسة

  ٢١٦    ...................................  الشهادة هلا بالطيب: الفضيلة السابعة

  ٢١٩    ...................  الشهادة هلا بالرباءة والنزاهة من األدناس: الفضيلة الثامنة

  ٢٢٠    ......................................  باجلنة الشهادة هلا: الفضيلة التاسعة

  ٢٢١    ..............  آراء مفسري الشيعة يف هذه اآليات ومناقشتها: املطلب الثاين

  ٢٢١    ..............................  إنكار حديث عائشة السابق: االجتاه األول

  ٢٢٢    ........................................  من أورد سبًبا آخر: القسم األول

  ٢٢٤    ......................................من مل يورد سبًبا آخر: القسم الثاين

  ٢٢٤    .........................................  موافقة أهل السنة: االجتاه الثاين

  ٢٢٥    ..........................................  تهمإشكاالت الشيعة على رواي

  ٢٢٦    ..................................  إشكاالت أخرى على الروايات الشيعية

  ٢٢٧    ...............................  طعون الشيعة يف حديث اإلفك ومناقشتها

رضي اهللا  -أوجه دالالت آيات سورة التحرمي على فضلها : املطلب الثالث

  ٢٣٣    ..............................................................  - عنها 

  ٢٣٣    .......................................  الوارد يف سبب نزول سورة التحرمي

  ٢٣٦    ..............................................  الراجح من هذه األسباب

  ٢٣٧    ........................  ية هلن على سائر النساءثبوت اخلري : الفضيلة األوىل

  ٢٣٨    .......................... كمال صدق عائشة وإخالصها: الفضيلة الثانية

  ٢٣٨    .............................  تسلية عائشة بضرب املثل هلا: الفضيلة الثالثة



  ٢٣٨    .................  علو مرتبتها عند النيب صلى اهللا عليه وسلم: الفضيلة الرابعة

  ٢٣٩    ..........................  داللة اآلية على التوبة النصوح: الفضيلة اخلامسة

  ٢٤٠    .............. آراء مفسري الشيعة يف هذه اآليات ومناقشتها: املطلب الرابع

  ٢٤٠    ...........................  رأي مفسري الشيعة يف أول آيات سورة التحرمي

  ٢٤٢    ............................................  مناقشة رأي مفسري الشيعة

  ٢٤٩    .......................... رأي مفسري الشيعة يف آخر آيات سورة التحرمي

  ٢٥٠    ............................  رأي مفسري الشيعة يف معىن اخليانة يف السورة

  ٢٥٢    ..................................  مناقشة مفسري الشيعة يف هذه اآليات

يف القرآن  -رضي اهللا عنها  -فضل زينب بنت جحش : املبحث الثالث

  ٢٥٦    ................................................................  الكرمي

  ٢٥٦    ..  اآليتني} وما كان ملؤمن وال مؤمنة{: سبب نزول قوله تعاىل: املطلب األول

  ٢٦٢    - رضي اهللا عنها  -أوجه دالالت هذه اآلية على فضل زينب : املطلب الثاين

  ٢٦٢    ...................................  على إميا�ا داللة اآلية: الفضيلة األوىل

  ٢٦٢    ........................  أن اهللا تعاىل هو الذي توىل تزوجيها: الفضيلة الثانية

  ٢٦٢    .........................  مل يعترب يف زواجها شروط النكاح: الفضيلة الثالثة

  ٢٦٤    ................................  نزول احلجاب يف زواجها: الفضيلة الرابعة

  ٢٦٤    .......................  آراء مفسري الشيعة يف هذه اآليات: املطلب الثالث

  ٢٦٤    .............................................  االجتاه األول يف معىن اآلية

  ٢٦٥    ..............................................  االجتاه الثاين يف معىن اآلية

  ٢٦٧    ............................................  االجتاه الثالث يف معىن اآلية

  ٢٦٩    ...............  فضل فاطمة وعلي واحلسنني رضي اهللا عنهم: الفصل الثالث

  ٢٧١    ............................  داللة آية املباهلة على فضلهم: املبحث األول

  ٢٧٣    ...........................................  جهات فضلهم يف هذه اآلية

  ٢٧٤    ..............................  داللة اآلية على فضلهم عند مفسري الشيعة

  ٢٧٦    ...................  القول بداللة سورة اإلنسان على فضلهم: املبحث الثاين



  ٢٧٦    ........................  أقوال مفسري أهل السنة ومناقشتها: املطلب األول

  ٢٧٦    ..........................  أقوال املفسرين يف ثبوت سبب نزول هذه السورة

  ٢٧٨    .........................................................  الرأي املختار

  ٢٨٠    ...........................  أقوال مفسري الشيعة ومناقشتها: املطلب الثاين

  ٢٨٠    ........................................  لنزولالروايات الشيعية يف سبب ا

  ٢٨١    .................................................  مناقشة الروايات سنًدا

  ٢٨٥    ...................................................  مناقشة الروايات متًنا

  ٢٩٢    ........................................  مناقشة ادعاءات مفسري الشيعة

  ٢٩٧    .......................................  أحكام يف آل البيت: الباب الثاين

  ٢٩٩    .........................الدالالت العقدية آليات آل البيت: الفصل األول

 القول بعصمة آل البيت يف ضوء دالالت اآليات بني مفسري: املبحث األول

  ٣٠١    ..........................................  أهل السنة والشيعة ومناقشتهم

  ٣٠٢    .......................................  عصمة أهل البيت عند أهل السنة

  ٣٠٣    ..................................  عصمة أهل البيت عند مفسري الشيعة

  ٣٠٤    .....................................  روايات شيعية يف العصمة ومناقشتها

  ٣٠٥    ............................  دالالت آية التطهري على العصمة عند الشيعة

  ٣٠٦    .................................................  مناقشة هذه الدالالت

  ٣٢٣    ............................  آن الكرميحمبة آل البيت يف القر : املبحث الثاين

  ٣٢٣    .........................  آراء مفسري أهل السنة ومناقشتها: املطلب األول

  ٣٢٦    ......  }قل ال أسئلكم عليه أجرًا إال املودة يف القرىب{: سبب نزول قوله تعاىل

  ٣٢٩    ..................................................  اخلالف يف معىن اآلية

  ٣٢٩    ..................................................  القول األول ومناقشته

  ٣٣٤    ..................................................  القول الثاين ومناقشته

  ٣٤٢    .................................................  القول الثالث ومناقشته

  ٣٤٣    ..................................................  الرابع ومناقشته القول



  ٣٤٤    ............................  آراء مفسري الشيعة ومناقشتها: املطلب الثاين

  ٣٤٤    .......................................  سبب نزول آية املودة عند الشيعة

  ٣٤٨    .................................................  مناقشة روايات الشيعة

القول بأحقية علي باخلالفة يف ضوء آييت املودة واملباهلة عند : املبحث الثالث

  ٣٥٩    .....................................................  الشيعة ومناقشتها

  ٣٦١    ...........................................  ودةوجه االستدالل من آية امل

  ٣٦٢    ................................................  مناقشة أوجه االستدالل

  ٣٦٧    ..........................................وجه االستدالل من آية املباهلة

  ٣٦٩    ................................................  مناقشة أوجه االستدالل

على إمامة علي رضي اهللا  }وإذ ابتلى إبراهيم ربه{: وجه االستدالل من آية

  ٣٧٧    ..................................................................  عنه

  ٣٨٠    .....................................  الروايات الشيعية يف تأييد هذا الرأي

  ٣٨٢    ................................................  مناقشة أوجه االستدالل

  ٣٩٦    .......................................................  شة الرواياتمناق

  ٤٠١    .........................  الدالالت الفقهية آليات آل البيت: الفصل الثاين

  ٤٠٣    .................................  احلقوق املالية آلل البيت: املبحث األول

  ٤٠٣    .  آراء املفسرين يف املراد بذوي القرىب واستقراء الكلمة يف القرآن: املطلب األول

  ٤٠٤    ...........................  الراجح من أقوال املفسرين يف املراد بذوي القرىب

  ٤٠٧    .................  استحقاق آل البيت جلزء من الغنائم والفيء: الثاين املطلب

  ٤٠٧    ..................................................  تعريف الغنيمة والفيء

  ٤٠٩    .........................  الروايات يف نصيب أهل البيت من الفيء والغنائم

  ٤١٥    ..............  مصري سهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وآل البيت عند الفقهاء

  ٤١٨    ..............................................................  الرتجيح

  ٤٢٢    ..............................................  شروط إعطاء ذوي القرىب

  ٤٢٣    ......................................  ري الشيعةمفهوم اخلمس عند مفس



  ٤٢٤    ..............................................  أطوار اخلمس عند الشيعة

  ٤٢٥    ..............................................  مناقشة الشيعة يف اخلمس

كيفية قسمة مخس الغنائم والفيء على آل البيت يف ضوء : املطلب الثالث

  ٤٢٧    .............................................................  انتشارهم

  ٤٢٧    .........................................اختالف العلماء يف هذه املسألة

  ٤٢٧    ..............................................................  الرتجيح

  ٤٣٠    .  - ضي اهللا عنهن ر  -احلجاب املفروض على أمهات املؤمنني : املبحث الثاين

أقوال املفسرين يف املراد بآيات احلجاب وخالفهم يف سبب : املطلب األول

  ٤٣٠    ................................................................  النزول

  ٤٣٠    ..................................  أقوال املفسرين يف املراد بآيات احلجاب

  ٤٣٢    .........................................  الروايات الواردة يف سبب النزول

  ٤٣٤    ..............................................................  الرتجيح

  ٤٣٥    ............................  آراء املفسرين يف معىن احلجاب: املطلب الثاين

  ٤٣٥    ...............................................  اب يف القرآنمعاين احلج

  ٤٣٦    ......... -رضي اهللا عنهن  -ماهية احلجاب املفروض على أمهات املؤمنني 

  ٤٣٧    ..........  -رضي اهللا عنهن  -صفة احلجاب املفروض على أمهات املؤمنني 

  ٤٣٩    .........................  احلجاب بني التخصيص والتعميم: املطلب الثالث

  ٤٤٠    ..................................................  أدلة عمومية احلجاب

ت املؤمنني عن علي رضي موقف مفسري الشيعة من وجوب احتجاب أمها

  ٤٤١    ..............................................................  اهللا عنه

قبل وفاة النيب صلى اهللا  -رضي اهللا عنهن  -أمهات املؤمنني : املبحث الثالث

  ٤٤٣    ....................................................  عليه وسلم وبعدها

  ٤٤٣    .........................  حق املهر والنفقة واملبيت والسكىن: املطلب األول

  ٤٤٣    ............  خالف املفسرين يف وجوب املهر على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ٤٤٤    ..............................................................  الرتجيح



  ٤٤٦    ..................................................  حق النفقة بعد الوفاة

  ٤٤٧    .................................................حق السكىن بعد الوفاة

  ٤٤٨    .........................................  متلك أمهات املؤمنني مساكنهن

  ٤٤٨    ...............................  الروايات الواردة يف سبب نزول آية اإلرجاء

  ٤٤٩    ..........................................  خالف املفسرين يف معىن اآلية

  ٤٥٢    ..............................................................  الرتجيح

  ٤٥٤    .............................  استدامة النكاح وحترمي الطالق: املطلب الثاين

  ٤٥٤    ..  -رضي اهللا عنهن  -جواز الزيادة على أمهات املؤمنني خالف املفسرين يف 

  ٤٥٥    ................................  يف إحكام اآلية ونسخها خالف املفسرين

رضي اهللا - خالف املفسرين يف جواز تطليق واحدة من أمهات املؤمنني 

  ٤٥٩    ..............................................................  -عنهن

  ٤٦٠    ..............................................................  الرتجيح

 موقف مفسري الشيعة من تطليق أمهات املؤمنني بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه

  ٤٦٣    ................................................................  وسلم

وما كان {: حترمي التزوج �ن وموقف املفسرين من قوله تعاىل: املطلب الثالث

  ٤٦٥    ..............................................  }لكم أن تؤذوا رسول اهللا

  ٤٦٦    ................................  خالف املفسرين يف سبب نزول هذه اآلية

  ٤٦٧    ..............................................................  الرتجيح

  ٤٦٩    ........................  موقف مفسري الشيعة من هذه اآليات ومناقشتهم

  ٤٧٣    .......... نني وإمكانية التوبةحكم قذف إحدى أمهات املؤم: املطلب الرابع

  ٤٧٣    .................................  -رضي اهللا عنها  -حكم قذف عائشة 

  ٤٧٥    ....................  -رضي اهللا عنهن  - حكم قذف بقية أمهات املؤمنني 

  ٤٧٥    ...................................  خالف املفسرين يف قبول توبة القاذف

  ٤٧٥    ..............................................................  الرتجيح

  ٤٨٠    ............................  األوامر املوجهة ألمات املؤمنني: املبحث الرابع



  ٤٨٠    ..........................................  القرار يف البيت: املطلب األول

  ٤٨٠    .....................................................  القراءات يف القرار

  ٤٨٠    ...........................................................  معىن القرار

  ٤٨١    .............................  القرار بني التعميم والتخصيص: املطلب الثاين

يف أمر  - رضي اهللا عنها- قدح مفسري الشيعة يف عائشة : املطلب الثالث

  ٤٨٣    ......................................................  القرار ومناقشتهم

  ٤٩٠    ....................  القول املعروف وذكر آيات اهللا واحلكمة: املطلب الرابع

  ٤٩١    ..........................................  وف والرتجيحمعاين القول املعر 

  ٤٩٢    ...................................................  معاين ذكر آيات اهللا

  ٤٩٤    ..............................  خالف املفسرين يف املراد باحلكمة والرتجيح

  ٤٩٧    ................................................................  اخلامتة

  ٤٩٩    ............................................................. الفهارس

  ٥٠١    .........................................................  فهرس اآليات

  ٥١٦    ................................................  فهرس األحاديث النبوية

  ٥٢٢    ..................................................  فهرس أعالم املفسرين

  ٥٢٤    .........................................................  فهرس املراجع

  ٥٤٣    .....................................................  فهرس املوضوعات

 


