
  وا امء  اع

  

  اا ب 
 

ا  

ا    

 األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة

 دار القرآن الكريم ـ قم املقدسة



٢  ....................................................     عاا ب ا  ء واما 
 



  

  
  

  األوىلالطبعة 

  م٢٠١٧هـ ـ ١٤٣٨

  

  األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة

  دار القرآن الكريم 

  قم املقدسة
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Mail: im. hu. qu@Gmail. Com



 

  م٢٠١٧هـ ـ ١٤٣٨الطبعة األوىل

  

  اع  امء وا  ب ا ا ا اب:

 :اا   ا  

ا   آن ااف: دار اوإ م  

 :ا  

 :د ا١٠٠٠ 

  

 




 نالْأَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولَئ مانَهوا إِميلْبِسي لَموا ونآَم ينالَّذ 

 اتجرد فَعنَر هملَى قَوع يماهرا إِباهنا آَتَيتُنجح لْكتو * ونتَدهم مهو 

من نَشاء إِن ربك حكيم عليم * ووهبنا لَه إِسحاقَ ويعقُوب كُلا هدينا ونُوحا 

د هتيذُر نملُ وقَب نا منيده ككَذَلو ونارهى ووسمو فوسيو وبأَيو انملَيسو وداو

 * نيحالالص نكُلٌّ م اسإِلْيى ويسعى ويحيا وزَكَرِيو * نينسحزِي الْمنَج

* نيالَملَى الْعا عا فَضَّلْنكُللُوطًا وو ونُسيو عسالْييلَ واعمإِسو 

 ماهنيتَباجو هِمانوإِخو هِماتيذُرو هِمائآَب نمو 

 وهديناهم إِلَى صراط مستَقيمٍ 





ا   
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٨  ....................................................     عاا ب ا  ء واما 
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ا 



١٠  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 



١١  ....................................................................................................  ا  



١٢  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 



١٣  ....................................................................................................  ا  

)١(  

                                                 

 



١٤  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

)٢( )١ (

                                                 

 

 



١٥  ....................................................................................................  ا  

)١(  .

                                                 

 



١٦  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

)١( .

)٢(

                                                 

 

 



١٧  ....................................................................................................  ا  






   ث

  

  

  

  ا  

  ا  

 ا ا  

 ت اق إط  





  ا  

--

ا :  

                                                 

 



٢٢  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

 ا :  

ا ا  

ا   

                                                 

 



 ث  ..........................................................................................  ٢٣  

  ا ا: اول 

                                                 

 



٢٤  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 
 

 



 ث  ..........................................................................................  ٢٥  

  : ااب

ما :ا  ا  

                                                 
 



٢٦  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب

 ر: ا ا  

                                                 

 



 ث  ..........................................................................................  ٢٧  

                                                 

 



٢٨  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

ا ا  

  : ااب

                                                 
 

 



 ث  ..........................................................................................  ٢٩  

 ت اق إط  



٣٠  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

  ا اا: اول 

                                                 



 ث  ..........................................................................................  ٣١  

 مص: اء اوا  

                                                 



٣٢  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 



 ث  ..........................................................................................  ٣٣  

ة: اوة  اوا  



٣٤  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

 



 



 اأو ا  

    عء أاأما او  



٣٦  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

 



 

  

  ا أوا 

  

                                                 

 



٣٨...................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 
 



  ٣٩  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

ا اأو)    (

                                                 



٤٠  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

 

   

                                                 



  ٤١ ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  

  ت اا  

 ِ ت اا        

   اةو



٤٢  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 



  ٤٣  ....................................................................  اوا ااع  أمء 



٤٤  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب



  ٤٥  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

 

                                                 



٤٦  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 



  ٤٧  ....................................................................  اوا ااع  أمء 



٤٨  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 



  ٤٩  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

ر ا  ن  ا  ج؟  

  : ااب

                                                 

 



٥٠  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

  د ا ؟   

  : ااب

                                                 

 



  ٥١  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

ن ا ذا آن؟   

  : ااب

                                                 

 

 



٥٢  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

 ن ا  ؟و  

  : ااب

ن ا  ؟ا   

                                                 



  ٥٣  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  : ااب

   ا؟ اَ   َل: ال

                                                 



٥٤  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب

                                                 



  ٥٥  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  ةوا وا مدة ا ذ ت اا    ورد

ا ،ا  ا  ؟  

  : ااب



٥٦  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب

                                                 



  ٥٧  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

                                                 



٥٨  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 



  ٥٩  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  : ااب

                                                 

 



٦٠  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

  ؟ان   ا ن 

  : ااب

                                                 



  ٦١  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

     ان؟ 

  : ااب

   أ أ   نءن ام؟ا  

                                                 

 



٦٢  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب

  : ارو

                                                 



  ٦٣  ....................................................................  اوا ااع  أمء 



٦٤  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 

 



  ٦٥  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

 ن ا  أ ،إ: أي   اءةما ا  ،وا  و

  م؟



٦٦  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ذت  ة ن: ااب

                                                 

 



  ٦٧  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

ّنـه صـىل اهللا عليـه وآلـه بعقلـه أىل اهللا عليه وآله أّميًا بمعنـى كونه ص

الكّيل أّم األقالم وبنفسه الكّلية أّم الكتاب وال خيفى أّن املعنى األخـري أدّق وأرّق 

.  وفقًا للمشارب العرفانية

                                                 



٦٨  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

 ا    ،؟ا  ا أ  

                                                 



  ٦٩  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  : ااب

 ا    ،؟ذ  ُم و  



٧٠  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب

 أن ا   ؟ا  ن  

  : ااب



  ٧١  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  أا  اب؟ول ا ا  هو  

  : ااب

ا   ؟ ا   



٧٢  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب

                                                 



  ٧٣  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

ن ا  ل؟   

  : ااب

                                                 

 



٧٤  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 



  ٧٥  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

   ا؟  ازر  

  : ااب

روا :  

                                                 

 

 



٧٦  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

 ا   ؟ت ا  قت ا  

  : ااب



  ٧٧  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

                                                 



٧٨...................................................     عاا ب ا  ء واما 

ا   ت؟ه ا  

  : ااب



  ٧٩  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

                                                 

 

 



٨٠  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

 

   ا ا  محات 

     أن  زو ؟

  : ااب

                                                 

 



  ٨١  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

 حم  ة ا ة ؟   و   

  : ااب

                                                 

 



٨٢  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 



  ٨٣  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

                                                 



٨٤  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

  ذا دو ؟   أن ون ا   

  : ااب

  م و  أ را ورا؟أ :   َِال

                                                 

 



  ٨٥  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  : ااب

    



٨٦  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

اإ  ت اا ا   

   ا؟ ن ا      إاأ

  : ااب



  ٨٧  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  ا ادة إ  ا؟ ا ا  

  : ااب

                                                 

 

 



٨٨...................................................     عاا ب ا  ء واما 



  ٨٩  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  ؟ مإ ب   ل 

                                                 



٩٠  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب

  ا  فُ   ن ا ء أءن آم؟ ا  

                                                 

 



  ٩١  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  : ااب

 أ     ها اا إ  ك؟  

                                                 

 



٩٢  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب

                                                 



  ٩٣  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

اف إ  ؟  و  إم  



٩٤  ...................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب



  ٩٥  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

  أن ا و ا أو   ، ا ا و

  ؟ و ا  اس

                                                 



٩٦  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب

     ال و د؟ 

  : ااب

                                                 

 



  ٩٧  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

 أن  د  آ   ن ا ا ن  اّو 

  .  

  ااب:

   ب  م ا  ا؟



٩٨...................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 

 



  ٩٩  ....................................................................  اوا ااع  أمء 

 و ا    آنا  .  

    

                                                 

 



١٠٠  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

   ا ا   ات



  ١٠١  ...................................................................  اوا ااع  أمء 

  نأ ا ءم؟ ا  

  : ااب

                                                 

 



١٠٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

ن ا  أ  ؟ ا أو  م و  

  : ااب



  ١٠٣  ...................................................................  اوا ااع  أمء 

                                                 



١٠٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

 ا    ؟ا   

  : ااب

   ذا  ؟ا  



  ١٠٥  ...................................................................  اوا ااع  أمء 

  : ااب

                                                 



١٠٦  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  .

ا   ا  ؟ا   

                                                 



  ١٠٧  ...................................................................  اوا ااع  أمء 



١٠٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 



  ١٠٩  ...................................................................  اوا ااع  أمء 



١١٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

   أن  رون ا ع اإ  ،

    ه ا وا؟و ج م ا رون إ

                                                 

 



  ١١١  ...................................................................  اوا ااع  أمء 

  : ااب

  ا   رون؟  مو وم أو ا 

  

  : ااب



١١٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 



  ١١٣  ...................................................................  اوا ااع  أمء 

 ذا ط ة؟، ا م   

  : ااب



١١٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  ن  ن  ؟ ط    أن  ا 

أ ه رون ؛ أ م م  

  : ااب



  ١١٥  ..................................................................  اوا ااع  أمء 

  

 ا ا   ؟أداء ا  

  

  ااب

                                                 



١١٦  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

         

       .  

  ف ؟أن  أن ا  و   



  ١١٧  ...................................................................  اوا ااع  أمء 

  : ااب

                                                 

 



١١٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

 ف ن  ةا وا  ؟ ء     

  : ااب



  ١١٩  ...................................................................  اوا ااع  أمء 

م    ذا؟  

  : ااب

                                                 



١٢٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 

 



  ١٢١  ...................................................................  اوا ااع  أمء 

 

 ا   ؟  لا  

  : ااب

                                                 

 



١٢٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

 ا    ا ؟رؤ   أو م  

  : ااب



  ١٢٣  ...................................................................  اوا ااع  أمء 

                                                 



١٢٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

 ا    ت اا  ا و   

  



  ١٢٥  ..................................................................  اوا ااع  أمء 

  

   ت ااا   

 ا    ؟، ا ا  وا  

  : ااب



١٢٦  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

 ا اد  ؟ا  

  : ااب

                                                 

 



 

  

  

  

  



  عا ءما

  

  
   



١٢٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

 



  ١٢٩  ........................................................................  اع   امء

  

آد  ت اا  

 



١٣٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب



  ١٣١  ........................................................................  اع   امء

  : ااب

                                                 



١٣٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 

 



  ١٣٣  .......................................................................  اع   امء

                                                 

 



١٣٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب



  ١٣٥  .......................................................................  اع   امء

  



١٣٦  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

   ت ااا   

 ض ا  ؟ا    

  : ااب

  و  ء وق  ذر؟ ،  ون

                                                 



  ١٣٧........................................................................  اع   امء

  : ااب



١٣٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 



  ١٣٩........................................................................  اع   امء



١٤٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 



  ١٤١  ........................................................................  اع   امء



١٤٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

   

                                                 



  ١٤٣  ........................................................................  اع   امء

  

   ا ات ا  داود

ع: أو  نداوودل اد !



١٤٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب

                                                 

 



  ١٤٥  .......................................................................  اع   امء

م : ؟أا  داوود   

  : ااب

                                                 



١٤٦  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 

 



  ١٤٧  ........................................................................  اع   امء

 : َظ َِ؟، داوود ا   و  

  : ااب

                                                 

 



١٤٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 



  ١٤٩  ........................................................................  اع   امء

                                                 

 



١٥٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

 ت ان  اا   



  ١٥١  .......................................................................  اع   امء



١٥٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

نا ا    ا ت اا   

 و وا :  

د؟: أون ا ف    

  : ااب

م :ن ا     دا ،  ذاأو ء ا

  د؟

  : ااب

 

 



  ١٥٣  .......................................................................  اع   امء

  

 

                                                 



١٥٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

 :أ   ورن ا ش ن؟   

ا  ذ  

 

                                                 



  ١٥٥ .......................................................................  اع   امء

 

 

ااب:

 

 

 

ا   ن ؟ ا ذ   

  : ااب

                                                 



١٥٦  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 



  ١٥٧  .......................................................................  اع   امء



١٥٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

   أمب ؟ذا  ا ن

                                                 

 



  ١٥٩  .......................................................................  اع   امء

                                                 

 



١٦٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 

 



  ١٦١  .......................................................................  اع   امء

                                                 



١٦٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

    د ا؟  ن ا ن

  : ااب

                                                 



  ١٦٣  .......................................................................  اع   امء

                                                 

 



١٦٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 



  ١٦٥  .......................................................................  اع   امء

  . و ل  ذا ل اآن  ا ن



١٦٦  ................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

م  ت اا  

  م ا  ،  رم   و ،و  

  م  ا؟

  : ااب



  ١٦٧  .......................................................................  اع   امء

                                                 

 



١٦٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

   



  ١٦٩  .......................................................................  اع   امء



١٧٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

 

 

 

  ؟

  : ااب

                                                 

 



  ١٧١  ........................................................................  اع   امء

                                                 



١٧٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

  ات ا  أب

   :ااب



  ١٧٣........................................................................  اع   امء

   :راو

                                                 

 



١٧٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 

 

 

 



 

  

  ات ا  ب

 اا و،    إ ذا ن ا ب 

   ن وا؟أن 

  : ااب



١٧٦  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  ؟ه  ا ب  ر

  : ااب

  ؟ ا ب  ن ن

                                                 

 



  ١٧٧........................................................................  اع   امء

  : ااب

١

                                                 



١٧٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

  ت اا  

 

  أا  ن ّ أة ا؟  

  : ااب



  ١٧٩........................................................................  اع   امء

                                                 



١٨٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

روا :  



  ١٨١  ........................................................................  اع   امء



١٨٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 

 



  ١٨٣  .......................................................................  اع   امء

 د إم ا ا  ا  أن ر  ل إ  

  ر؟

  

  : ااب



١٨٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

   هأ  ، ذىق اا إ أ؟  

  : ااب

 ا    وا ؟أن  ز إ  و  

  : ااب

                                                 

 

 



  ١٨٥  .......................................................................  اع   امء

 ا   ا  ؟ أوار  م  

  : ااب

 ن    ء رق؟  َا  ا إ 

اع ا    

  : ااب

                                                 

 



١٨٦  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

 ء افا     أو  أة اا؟  

  : ااب

                                                 



  ١٨٧........................................................................  اع   امء

    ؟ ا   

  : ااب



١٨٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 



  ١٨٩........................................................................  اع   امء

 ت اا    

 ا    ا  رو ؟ا   

اأأي ،ا : را  م  

  : ااب

 ا   اق اا ؟وا   

  : ااب

                                                 



١٩٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

                                                 

 



  ١٩١  ........................................................................  اع   امء

  

ز  ت اا  



١٩٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب



  ١٩٣........................................................................  اع   امء



١٩٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

ا  ت اا  

  ؟ اظ و س اا  

  : ااب

                                                 

 



  ١٩٥  .......................................................................  اع   امء

ا   ن ا ؟  

  : ااب

   ا   ؟ر  

  : ااب



١٩٦  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

    أن  اء و ا؟ 

  : ااب



 



ا  عا

  

  

  
   



١٩٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  

 



 

  

 ت اا  

   ؟ ا   ااض ِ ا ا 

  : ااب

 ا  ا س ا؟  



٢٠٠  ..................................................     عاا ب ا  ء واما 

  : ااب



  عا٢٠١  ...............................................................................  ا  

                                                 



٢٠٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

 ا د ؟أ  

  : ااب

 ا  ال ا  ؟   

                                                 

 



  عا٢٠٣  ...............................................................................  ا  

  : ااب

ا  ت ا  تا  



٢٠٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 



  عا٢٠٥  ...............................................................................  ا  





 

  

ا  
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٢٠٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 
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  كتبه

  الشيخ حسن يحيى ا�ياحي

  هـ١٤٣٥يف العارش من شهر ذي الحجة 

�موىس بن جعفراإلمام  السيدة بضعةبجوار  �

فاطمة ا�عصومة



 

  ادر

 .لقرآن الكريما - ١

 .  أدب الحوزة: كمادة عصم الناشر، البن منظور، عربلسان ال - ٢

السـيد مهـدي   : إعـداد  السيد أحمد الحسـيني : وتقديم: تحقيق ،ىضرسائل المرت - ٣

 .  الرجائي

محمـد أبـو الفضـل    : تحقيـق  ،بـي الحديـد المعتزلـي   أبـن  ال شرح نهـج البالغـة   - ٤

 .  عيسى البابي الحلبي وشركاه -  دار إحياء الكتب العربية: الناشر،إبراهيم

: الطبعـة ، السيد محمـد علـي أيـازي   : تحقيق، الشيخ المفيد، تفسير القرآن المجيد - ٥

: مطبعة مكتب اإلعـالم اإلسـالمي الناشـر   : ش المطبعة ١٣٨٢ -  ١٤٢٤: األولى سنة الطبع

 .  )مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي(مؤسسة بوستان كتاب قم 

 .  اإلسالميمؤسسة النشر  ٥طبعة ، الكاشاني، المحجة البيضاء - ٦

لجنـة التحقيـق   ، الشيخ جواد القيـومي : تحقيق، ابن قولويه القمي، كامل الزيارات - ٧

 .  مؤسسة نشر الفقاهة: الناشر، مؤسسة النشر اإلسالمي: المطبعة، األولى: الطبعة

لجنـة مـن أسـاتذة النجـف     : تحقيـق ، ابـن شـهر آشـوب   ، مناقب آل أبي طالب  - ٨

 -  مطبعـة الحيدريــة : الناشـر : م المطبعـة  ١٩٥٦ -  ١٣٧٦: سـنة الطبـع  : األشـرف الطبعـة  

 .  النجف األشرف

ضـبط  ، الميرزا أبو الحسن الشـعراني : مع تعليقات: تحقيق، شرح أصول الكافي - ٩

دار إحيـاء التــراث العربــي للطباعــة والنشــر  : الناشــر، الســيد علــي عاشــور: وتصـحيح 

 .  لبنان -  بيروت -  والتوزيع

السـيد طيـب   : تصـحيح وتعليـق وتقـديم   : تحقيق، القمي تفسير علي بن إبراهيم - ١٠



٢١٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

 .  الموسوي الجزائري

نخبـة مـن العلمـاء األجـالء     : وضبط، مراجعة وتصحيح: تحقيق، تاريخ الطبري - ١١

 .  لبنان -  بيروت -  مؤسسة األعلمي للمطبوعات: الرابعة الناشر: الطبعة

الشـيخ بكـري حيـاني /    : ضـبط وتفسـير  : تحقيـق ، المتقي الهنـدي ، العمال كنز - ١٢

 .  لبنان -  بيروت -  مؤسسة الرسالة: الشيخ صفوة السقا الناشر: تصحيح وفهرسة

 .  الكتب اإلسالمية طهراندار ، الشيخ الكليني الكافي - ١٣

مؤسسـة  : تحقيـق ، الحـر العـاملي  ، وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة - ١٤

: قـم الناشـر   -  مهر: المطبعة ١٤١٤: الثانية سنة الطبع: إلحياء التراث الطبعة آل البيت

 .  إلحياء التراث بقم المشرفة مؤسسة آل البيت

صـححه وقـدم لـه وعلـق عليـه      : تحقيـق ، الفـيض الكاشـاني  ، الصافيالتفسير  - ١٥

، ش ١٣٧٤ -  ١٤١٦رمضـان  : سـنة الطبـع  ، الثانية: الطبعة، العالمة الشيخ حسين األعلمي

 .  طهران -  مكتبة الصدر: الناشر، قم المقدسة -  مؤسسة الهادي: المطبعة

، صـفوان عـدنان داوودي  : تحقيـق ، الراغب األصـفهاني ، نآمفردات ألفاض القر - ١٦

 .  الثانية: الطبعة

السـيد هاشـم الحسـيني    : تصـحيح وتعليـق  : تحقيـق ، الشيخ الصدوق، التوحيد - ١٧

 .  مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: الناشر، الطهراني

ق صـححه وعلّـ  : تحقيـق ، السيد حسين البروجردي، متفسير الصراط المستقي  - ١٨

، م ١٩٩٥ -  ١٤١٦: الطبـع  سـنة ، عليه الشيخ غالمرضا بن علي أكبر موالنا البروجـردي 

 .  مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر: الناشر، قم -  الصدر: المطبعة

مؤسسـة الطبـع والنشـر التابعـة لآلسـتانة      : المطبعـة ، الميـداني ، مجمع األمثال - ١٩

 .  المعاونية الثقافية لآلستانة الرضوية المقدسة: الناشر، الرضوية المقدسة

: المطبعـة ) المفسـر (حـائري الطهرانـي   ال مير سـيد علـي  ، تفسير مقتنيات الدرر - ٢٠



  ٢١١  ...................................................................................................  ادر

 .  الشيخ محمد اآلخوندي مدير دار الكتب اإلسالمية: الناشر، الحيدري بطهران

، ١٩٨١) مـارس (أذار : سـنة الطبـع  ، محمد جواد مغنيـة ، الكاشفالتفسير  - ٢١

 دار العلم للماليـين : الناشر، طبع باألوفست على مطابع دار العلم للماليين: المطبعة

 . لبنان - بيروت -

السـيد هاشـم   : تصـحيح وتعليـق  : تحقيـق ، الشـيخ الحـويزي  ، تفسير نو الثقلين - ٢٢

مؤسسـة  : المطبعـة ، ش ١٣٧٠ -  ١٤١٢: سـنة الطبـع  ، الرابعة: الطبعة، الرسولي المحالتي

 .  قم -  ان للطباعة والنشر والتوزيعمؤسسة إسماعيلي: الناشر، إسماعيليان

  .  الشيخ مكارم الشيرازي، األمثل في تفسير القران المنزل   - ٢٣

دار الفكر للطباعـة والنشـر   : الناشر، علي شيري: تحقيق، الزبيدي، العروس تاج  - ٢٤

  .  بيروت -  والتوزيع

قسـم الدراسـات   : تحقيـق ، السـيد هاشـم البحرانـي   ، آنالبرهان في تفسير القر - ٢٥

  .  قم -  اإلسالمية / مؤسسة البعثة

: الناشـر ، النشـر اإلسـالمي  مؤسسـة  : تحقيق، الطبرسي، تفسير جوامع الجامع - ٢٦

  .  مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

لجنــة مــن العلمــاء : تحقيــق وتعليــق، الطبرســي الشــيخ، مجمــع البيــان تفســير - ٢٧

  .  لبنان -  بيروت -  مؤسسة األعلمي للمطبوعات: الناشر، والمحققين األخصائيين

  .  للطباعة والنشر والتوزيعدار الفكر : الناشر، صحيح البخاري - ٢٨

: الطبعة، مؤسسة المعارف: تحقيق، المال فتح اهللا الكاشاني، رزبدة التفاسي - ٢٩

 - مؤسسة المعارف اإلسالمية: الناشر، عترت: المطبعة، ١٤٢٣: سنة الطبع، األولى

  .  ايران - قم

حمـد رضـا القمـي    الشـيخ محمـد بـن م   ، تفسـير كنـز الـدقائق وبحـر الغرائـب      - ٣٠

مؤسســة الطبــع والنشــر وزارة الثقافــة : الناشــر، حســين درگــاهي: تحقيــق، المشــهدي



٢١٢  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  .  واالرشاد اإلسالمي

  .  فخر الدين الرازي، تفسير الرازي - ٣١

: تصـحيح وتعليـق وتقـديم   : تحقيـق ، الشيخ الصـدوق ، ر الرضاعيون أخبا - ٣٢

  .  لبنان -  بيروت -  مؤسسة األعلمي للمطبوعات: الناشر، الشيخ حسين األعلمي

 إلحياء التـراث  مؤسسة آل البيت: تحقيق، ابن بابويه القمي، فقه الرضا - ٣٣

 .  مشهد المقدسة -  المؤتمر العالمي لإلمام الرضا: الناشر، قم المشرفة - 

السـيد  : تحقيـق ، محمـد بـاقر ألمجلسـي   ، بحار األنوار في أخبار األئمة األطهـار  - ٣٤

  .  لبنان -  بيروت -  مؤسسة الوفاء: الناشر، محمد الباقر البهبودي، إبراهيم الميانجي

: تحقيق وتصحيح وتعليـق : تحقيق، محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي - ٣٥

 .  طهران -  المكتبة العلمية اإلسالمية: الناشر، السيد هاشم الرسولي المحالتي

 .  الطباطبائيحسين السيد محمد ، الميزان في تفسير القرآن - ٣٦

 .  دار األضواء بيروت لبنان، الثانيةالطبعة ، الشريف المرتضى، األنبياءتنزيه  - ٣٧

 .  للشيخ السبحاني، في القرآن األنبياءعصمة  - ٣٨



 

 

ا  

  ٧  ..... ................................ ................................ ................................ ................................   كلمة الناشر

  ٩  ............. ................................ ................................ ................................ ................................   المقدمة

  الفصل األول

  بحوث تمهيدية

١٩  

  ٢١  ...................... ................................ ................................ ................................   مقدمة في العصمة

  ٢٢  . ................................ ................................ ................................ ................................   العصمة لغة:

  ٢٢  ...................... ................................ ................................ ................................   العصمة اصطالحاً

  ٢٢  ............................ ................................ ................................ ................................   العصمةمفهوم 

  ٢٣  .............. ................................ ................................ ................................   األول: العصمة الجبرية

  ٢٥  ..... ................................ ................................ ................................   الثاني: المعصوم ليس بشراً

  ٢٦  .......... ................................ ................................ ................................   الثالث: العصمة باالختيار

  ٢٨  ............................ ................................ ................................ ................................   مراتب العصمة

  ٢٩  ................... ................................ ................................ ................................   طرق إثبات العصمة

  ٣٠  ........... ................................ ................................ ................................   األول: الصراط المستقيم

  ٣٠  ........ ................................ ................................ ................................ ................................   فإن قلت

  ٣١  ....... ................................ ................................ ................................   جتباءالثاني: اإلخالص واال

  ٣٣  .............. ................................ ................................ ................................   الثالث: األسوة والقدوة



٢١٤  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  الفصل الثاني

٣٥  

  ٣٧  ... ................................ ................................ ................................ ................................   أولوا العزم

  ٣٩  .... ................................ ................................ ................................   في معنى (أولوا العزم)بحث 

  ٤١  ........................... ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي محمد

  ٤١  ..   ماهو مخالف للعصمة ومقام النبوة جملة من اآليات الكريمة تنسب للنبييوجد 

  ٤٩  .... ................................ ................................   حرج من التبليغ؟ هل كان في صدر النبي

  ٥٠  ..................... ................................ ................................   كاد يركن للمشركين؟ هل النبي

  ٥١  ...................... ................................ ................................   يعجل بالقرآن؟ لماذا كان النبي

  ٥٢  .......................... ................................ ................................   ينسى وكيف؟ هل كان النبي

  ٥٢  ............................. ................................ ................................   قليل الصبر؟ هل كان النبي

  ٥٣  ............. ................................ ................................   غير الوحي؟ سؤال: هل تَقَولَ  النبي

، فكيـف  في جملة من اآليات الكريمة ذكر مفردة الذنب والتوبة والمغفرة في النبي ورد

  ٥٥  ............ ................................ ................................ ................................   ينسجم هذا مع العصمة؟

  ٦٠  ................ ................................ ................................ ؟هل كان الشيطان يؤثر على النبي

  ٦١  ....... ................................ ................................ ................................   ما معنى ينزغنك الشيطان؟

  ٦١  ........ ................................ ................................   ن الشيطان يلقي في أمنية األنبياء؟أما معنى 

  ٦٢  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   والمختار

  ٦٥  .............   نه ال يجيد القراءة والكتابة وهل يعد هذا نقصاً؟أأمياً، أي:  هل كان النبي

  ٦٦  ............................. ................................ ................................   الجواب: ذكرت لألمي عدة معان



  ٢١٥  ..................................................................................................  ادر

  ٦٨  ........ ................................ ................................   كيف ال يعلم الغيب، أليس الوحي من الغيب؟

  ٦٩  .................... ................................   للمشركين، وقد نُهي عن ذلك؟ كيف يستغفر النبي

  ٧٠  .............. ................................ ................................   كان من الغافلين؟ أن النبي ما معنى

  ٧١  ................ ................................   وعده مع المشركين بنزول العذاب؟ هل أخلف النبي

  ٧١  ................. ................................ ................................   غير اهللا تعالى؟ كيف يخشى النبي

  ٧٣  ............................. ................................ ................................   على ضالل؟ هل كان النبي

  ٧٥  ........... ................................ ................................ ................................   ما معنى الوزر في اآلية؟

  ٧٥  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   والمختار:

  ٧٦  ....... ................................   مرضات المخلوق على مرضات الخالق؟ كيف يقدم النبي

  ٧٨  .......................... ................................ ................................   فات؟كيف يتصف النبي بهذه الص

  ٨٠  ................................ ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي نوح

  ٨٠  .............. ................................ ................................   كيف يمكن لنبي أن يمسك زوجة خائنة؟

  ٨١  .......................... ................................ ؟ وهو غير مستحق للنجاةبنهاح نجاة كيف يطلب نو

٨٤  . ................................ ................................   لى أن يدعو لهملماذا دعا على قومه؟ و كان األو  

  ٨٤  .............. ................................   هم وما في أصالبهم فجاراً وكفاراً؟نّأسؤال: لم يحكم على 

  ٨٦  .......................... ................................ ................................   إبراهيماآليات المتعلقة بالنبي 

  ٨٦  ............. ................................   على يقين بأن اهللا تعالى يحيي الموتى؟ ألم يكن إبراهيم

  ٨٧  ................... ................................   الكواكب قبل عبادة اهللا تعالى؟ هل عبد النبي إبراهيم

  ٨٩  ...................... ................................ ................................   هل كذب عليهم حين قال إني سقيم؟

  ٩٠  ............   كيف ينسجم مضمون اآلية مع ما عرف عند الشيعة أن آباء األنبياء مؤمنين؟



٢١٦  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  ٩١  ....... ................................   لمشرك؟ عوا إبراهيم الخليلحتى لو لم يكن أبوه فكيف يد

  ٩٣  ............ ................................   هم مالئكة فأوجس منهم خيفة؟نّأ كيف اليعرف إبراهيم

وهل هذا القنوط كما وصفته اآليـة   كيف لنبي من أولي العزم وخليل الرحمن أن يتعجب،

  ٩٥  ... ................................ ................................ ................................ ................................   من اليأس؟

  ٩٦  ......... ................................ ................................   كيف ينسب لألصنام اإلضالل وهي جماد؟

٩٧  ....   ؟ال يكون المتهم الرئيس عند تدميرها لى أن ال يهددهم بتحطيم آلهتهم حتىكان من األو  

  ٩٧  ........ ................................ ................................   هل كذب حين نسب التدمير لكبير األصنام؟

  ٩٩  .............................. ................................   .ونختم بما قاله القرآن في حق خليل الرحمن

  ١٠٠  ........................ ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي موسى

  ١٠١  ..................... ................................ ................................   ؟لنسيان على األنبياءهل يطرأ ا

  ١٠٢  ....................   ؟ وهو نبي من أولي العزمأعلم من موسى كيف يكون الخضر

  ١٠٤  ......................... ................................   بعدم الصبر؟ موسى ف الخضركيف يص

  ١٠٤  ........................ ................................ ................................   ؟لماذا لم يصبر النبي موسى

  ١٠٦  .............................. ................................   من الغالم قبل الجناية؟ كيف يقتص الخضر

بعدم إتباع المفسدين، وهـل يحتـاج    هارون النبي كيف يمكن أن يوصي موسى

  ١١٠  ............................... ................................   نبي اهللا هارون إلى مثل هذه الوصية والتحذير؟

  ١١١  ..   نحرافهم أو متهاونا معهمال؟ وكأنه سبباً هارون كيف يلوم النبي موسى

  ١١٣  ......................... ................................   المغفرة، هل كانا مقصرين؟ لماذا طلب موسى

لكنـة؟ حتـى طلـب مـن اهللا تعـالى أن يرسـل معـه أخـاه          هل كان في لسان موسـى 

  ١١٤  ....................... ................................ ................................   ؛ ألنه أفصح منه لساناًهارون



  ٢١٧  ...................................................................................................  ادر

  ١١٥  ............................... ................................   من أداء الرسالة؟ هل استعفى النبي موسى

  ١١٦  ............................ ................................   م أن اهللا تعالى معهكيف لنبي أن يخاف؟ وهو يعل

  ١١٨  ..................   في صحة ما جاء به؟ في واقعة السحرة شكاً هل كان خوف موسى

  ١١٩  ........................... ................................ ................................   لماذا يصف قتله للرجل بالذنب؟

  ١٢١  ............................ ................................   اإلضالل هللا تعالى؟ كيف ينسب النبي موسى

  ١٢٢  .......................   ها مستحيلةنّأرؤية اهللا تعالى؟ وهو يعلم  كيف يطلب النبي موسى

  ١٢٤  ........ ................................   ن لنا مقام النبي موسىونختم البحث في اآليات التي تبي

  ١٢٥  ......................... ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي عيسى

  ١٢٥  ..... ................................   الخلق له، والخالق هو اهللا تعالى؟ كيف ينسب النبي عيسى

  ١٢٦  ................... ................................ ................................   اإللوهية؟ هل ادعى النبي عيسى

  الفصل الثالث

  الدفاع عن سائر األنبياء

١٢٧  

  ١٢٩  .............................. ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي آدم

  ١٣٦  .............. ................................ ................................   عليه السالماآليات المتعلقة بالنبي لوط 

  ١٣٦  .......................... ................................   بناته على المشركين؟ كيف يعرض النبي لوط

  ١٣٦  .................... ................................   ما معنى منكرون، وما معنى سيء وضاق بهم ذرعاً؟

  ١٤٣  .............. ................................ ................................ اآليات المتعلقة بالنبي داود عليه السالم

  ١٤٣  ............... ................................ ................................   أوالً: فزع داوود عند دخول الخصمان!

  ١٤٥  ......................... ................................ ................................   ثانياً: هل أخطأ داوود في الحكم؟



٢١٨  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  ١٤٧  ........................... ................................   ، ولَم يكن على يقين؟يثالثاً: لم ظَن داوود النب

  ١٥٠  ........ ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي سليمان عليه السالم

  ١٥٢  .......................... ................................ ................................   أوالً: كيف ال يعرف مكان الهدد؟

  ١٥٢  ...   ساء الظن بالهدد؟أبما علمه الهدد، ولماذا  ثانياً: كيف خفي على النبي سليمان

  ١٥٤  .......   اإلتيان بعرش بلقيس؟ حتى يطلب ذلك من المأل ثالثاً: ألم يكن بمقدور سليمان

  ١٥٥  ......................... ................................   عن ذكر اهللا تعالى؟ كيف ينشغل النبي سليمان

  ١٥٨  ................. ................................ ................................   ؟ ثم أناببماذا فتن النبي سليمان

  ١٦٢  ............................... ................................   بخيل في دعائه هذا؟ هل كان النبي سليمان

  ١٦٥  .......... ................................   .وبالختام تعال لننظر ماذا قال القرآن في النبي سليمان

  ١٦٦  ......................... ................................ ................................   يونساآليات المتعلقة بالنبي 

  ١٦٨  ......... ................................ ................................   إذا كان األمر كذلك فلماذا عاقبه اهللا تعالى؟

  ١٧٢  ........................... ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي أيوب

  ١٧٥  ........................ ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي يعقوب

  ١٧٦  .............................. ................................   ؟بولده يوسف كيف يغرر النبي يعقوب

  ١٧٦  .............. ................................ ................................   جزعاً؟ هل كان حزن النبي يعقوب

  ١٧٨  ....................... ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي يوسف

  ١٧٨  ....................... ................................   هم بإمرأة العزيز؟ ما معنى أن يوسف الصديق

  ١٨٣  .....   ه دعا ربه أن يدخله السجن حتى ال ينزل إلى رغبتهن؟نّأهل معنى اآلية الكريمة 

  ١٨٤  .........................   أخاه بنيامين، أليس هذا إلحاق األذى بأبيه؟ كيف يحبس يوسف

  ١٨٤  ............................   أن يسجدوا له؟ وهو ال يجوز إال هللا كيف يرضى النبي يوسف



  ٢١٩  ...................................................................................................  ادر

  ١٨٥  ..............   نهم غير سارقينأ؟ والحقيقة إلخوته السرقة كيف ينسب النبي يوسف

سارق لشيء من قبل؟ كما قالوا إخوته حين اُتهِـم بنيـامين بسـرقة     هل كان يوسف

  ١٨٥  .............................. ................................ ................................ ................................   صواع الملك

  ١٨٦  ........................ مرأة العزيز؟اأو من كالم  هل االعتراف بالسوءمن كالم يوسف

  ١٨٧  ....... ................................ ................................   بغير اهللا تعالى؟ كيف يستشفع يوسف

  ١٨٩  ....................... ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي شعيب 

نـه  أمن قومه االستغفار ثم التوبة؟ وثـم تفيـد التراخـي أي     يطلب النبي شعيب كيف

  ١٨٩  ........ ................................ ................................ ................................ اليشترط الفورية بالتوبة

  ١٨٩  ...... ................................   في الصداق التخيير والتفويض؟ كيف يجعل النبي شعيب

  ١٩١  .......................... ................................ ................................   اآليات المتعلقة بالنبي زكريا

  ١٩٤  ........................ ................................ ................................   اآليات المتعلقة بسائر الرسل

  ١٩٤  ....... ................................ ................................   وبمن ظنوا تكذيبهم؟ ،ممن استيأس الرسل

  ١٩٥  ................... ................................ ................................   هل كان الرسل على ملة المشركين؟

  ١٩٥  ............ ................................ ................................   كيف ال يعلم الرسل من جحد رسالتهم؟

  ١٩٦  .............. ................................ ................................   كيف لنبي أن يستبعد اإلحياء و البعث؟

  الفصل الرابع

  الدفاع عن المالئكة

١٩٧  

  ١٩٩  . ................................ ................................ ................................ اآليات المتعلقة بالمالئكة

  ١٩٩  .................... ................................   على اهللا تعالى؟ هل هذا إعتراض من قبل المالئكة



٢٢٠  .................................................     عاا ب ا  ء واما 

  ١٩٩  . ................................ ................................   السحر المحرم للناس؟ كيف تعلم المالئكة

  ٢٠٢  ............................ ................................ ................................   أجسام مادية؟ هل المالئكة

  ٢٠٢  .............. ................................ ................................   ما معنى سؤال المالئكة عليهم السالم؟

  ٢٠٣  ........... ................................ ................................   مقامات المالئكة عليهم السالم في اآليات

  ٢٠٧  ....... ................................ ................................ ................................ ................................   الخاتمة

  ٢٠٩  .... ................................ ................................ ................................ ................................   المصادر

  ٢١٣  ... ................................ ................................ ................................ ................................   الفهرست


