


















































































































































































































































































































































































































































602 
 

 رابعًا: فيرس المحتويات:

 الصفحة الموضوع
  البسممة واآليات
  الشكر والتقدير
  مقدمة البحث

 1 نشأتو وخصائصو وعقيدتو الفصل األول: عمي 
  2المبحث األول: نشأة عمي 

 2 المطمب األول: اسمو وكنيتو، ونسبو، ووالدتو
 16 المطمب الثاني: إسالمو وىجرتو

 24 المطمب الثالث: أسرتو
 32 المطمب الرابع: وفاتو، وتعظيم الشيعة لقبره

 39 المبحث الثاني: صفاتو وأخالقو، وعممو
 39 المطمب األول: صفاتو وأخالقو

 46 الثاني: عممو وجمعو لمقرآن والسنة، والكتب المنسوبة لوالمطمب 
 69 في اهلل، وموقفو من الشيعة والخوارج المبحث الثالث: عقيدة عمي 
 69 في اهلل عز وجل المطمب األول: عقيدة عمي 

 72 المطمب الثاني: موقفو من الشيعة
 76 المطمب الثالث: موقفو من الخوارج
 81 عند االثني عشرية، ونسبة الخوارق لو الفصل الثاني: خصائص عمي 

 82 المبحث األول: الخصائص المزعومة لو
 82 المطمب األول: اإلمامة
 98 المطمب الثاني: العصمة
 104 المطمب الثالث: الرجعة

 110 المطمب الرابع: األفضمية عمى األنبياء عمييم السالم
 117 الخوارق لو المبحث الثاني: نسبة

 117 المطمب األول: النور الذي خمق منو
دعاء انو الوحيد الذي ىاجر عمناً   119 المطمب الثاني: خوارقو في الغزوات وقتمو لمعمالقة، وا 

 122 المطمب الثالث: تسميم المالئكة عميو
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 123 المطمب الرابع: رد الشمس لو وتسميتيا باسمو، وتعمم منطق الطير 
 127 في فكر الشيعة وزوجات النبي  الفصل الثالث: عالقة عمي بالصحابة 
  128، وزوجات النبي المبحث األول: عالقة عمي بالصحابة 

 128 المطمب األول: عالقتو بالصحابة إجمااًل 
  132المطمب الثاني: عالقتو بزوجات النبي 

  136المطمب الثالث: عالقتو بطمحة والزبير، ومعاوية بن أبي سفيان 
  147المبحث الثاني: عالقة عمي بالخمفاء الراشدين 

  147المطمب األول: عالقتو بأبي بكر 
  151المطمب الثاني: عالقتو بعمر 

  154المطمب الثالث: عالقتو بعثمان 
  160الفصل الرابع: غمو الشيعة في عمي 

 161 المبحث األول: نسبة المعجزات لو، والتوسل بو ودعاؤه، ووجوب طاعتو
 161 المطمب األول: نسبة المعجزات لو
 164 المطمب الثاني: التوسل بو ودعاؤه

 168 المطمب الثالث: وجوب طاعتو
 171 المطمب الرابع: فضائمو في القرآن

 174 المبحث الثاني: نسبة الصفات اإلليية لو
 174 المطمب األول: استحقاقو لصفات اهلل عز وجل

 177 المطمب الثاني: حمول روح اهلل فيو
 180 المطمب الثالث: واليتو التكوينية

 184 النتائج والتوصيات
 186 الفيارس العامة
 187 فيرس اآليات

 191 فيرس األحاديث
 194 فيرس المصادر والمراجع

 206 فيرس المحتويات
   البحثممخص 
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