
 الصفحة                                                            الموضوع
 المقدمة
 التمهيد 

 أواًل: سيرة الشريف المرتضى وحياته العلمية 
 ثانيًا:الحياة الفكرية في عصر الشريف المرتضى

 الفصل األول: التوحيد 
 مقدمة

 المبحث األول:
 أواًل: النظر في معرفته تعالى 

 دلة على وجود اهللثانيًا: األ
 المبحث الثاني: الصفات اإللهية 

 أواًل: الصفات الثبوتية 
 الوحدانية

 القدم واألزل

 القدرة

 اإلرادة

 العلم

 الحياة 

 . السمع والبصر 8،7
 .الكالم 9

 ثانيًا: الصفات السلبية 
 تنزيهه تعالى عن كونه جوهرًا أو جسماً 

 تنزيهه تعالى عن المكان والجهة

 الرؤية

 غني  أنه تعالى

 تنزيهه تعالى عن االتحاد والحلول 

 الفصل الثاني: العدل اإللهي 
 فكـرة عـامـة  

 المبحث األول: العدل لغة واصطالحاً 
 المبحث الثاني: التحسين والتقبيح العقليين 
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 بيان معنى الُحسن والقبح 
 التحسين والتقبيح: عقليان أم شرعيان؟ 

 قدرة اهلل تعالى على القبيح 
 التكليف 

 م اآلال
 األعواض 

 المبحث الثالث:الجبر واالختيار 
 الخير والشر ومعنى نسبتهما إليه تعالى 
 الفرق بين صنع الخالق وصنع المخلوق 
 تنزيهه تعالى عن القضاء بغير الحق 

 االستطاعة 
 تكليف ما ال يطاق 

 معنى الهدى في المؤمن والكافر
 حقيقة اإلضالل منه سبحانه 

 اإلرادة وحقيقتها 
 والكفر بمشيئة اهلل؟ هل اإليمان 

 الفصل الثالث: النبوة
 المبحث األول:تعريف النبوة لغة واصطالحاً 
 الفرق بين النبي والرسول

 المبحث الثاني: ُحسن البعثة ووجوبها 
 المبحث الثالث: إثبات النبوة العامة والخاصة

 أواًل: إثبات النبوة العامة  
 معجزة الدليل األول: االدعاء وال

 الدليل الثاني: دليل اإلرشاد 
 الدليل الثالث: األخبار المتواترة 

 الدليل الرابع: دليل العناية اإللهية 
 الدليل الخامس: أحوال األنبياء وميزاتهم 

 الدليل السادس: طبيعة دعوتهم 
 ثانيًا: إثبات نبوة نبينا محمد)ص(

 شروط المعجز
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 معاجز األنبياء)ع( 
 األنبياء)ع(  جواز ظهور المعاجز لغير 

 المعجزة القرآنية 
 وجه اإلعجاز في القرآن عند الشريف المرتضى

 المبحث الرابع: صفات األنبياء
 العصمة
 الصدق

 أن يكونوا منزهين عن النقائص 

 أن يكونوا متصفين بصفات العقل والذكاء

 أن يكونوا منزهين عن دناءة اآلباء وعهر األمهات 

 لى المالئكة المبحث الخامس: أفضلية األنبياء ع
 الفصل الرابع: اإلمامة 

 المبحث األول: تعريف اإلمامة: لغة واصطالحاً 
 الفرق بين اإلمام والخليفة 

 المبحث الثاني: وجوب اإلمامة
 المبحث الثالث: طريق إثباتها

 )النص( أواًل: من الكتاب العزيز
 ثانيًا: من السنة الشريفة 

 ات المعتزلة في مسألة النص بعض شبه
 نص اإلمام السابق على اإلمام الالحق 

 )االختيار(
 المبحث الرابع: صفات اإلمام 

 العصمة 
 األفضلية 

 أن يكون عالماً 

 النسب القرشي

 أن يكون أشجع من رعيته 

 أن يكون عدالً 

 الفصل الخامس: المعاد 
 المبحث األول: تعريف المعاد، لغة واصطالحاً 
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 وجوب االعتقاد به 
 المبحث الثاني: كيفية المعاد 

 أواًل: المثبتون للمعاد 
 ثانيًا: المنكرون للمعاد 

 المبحث الثالث: البرزخ
 المبحث الرابع: الوعد والوعيد 

 المبحث الخامس: الشفاعة 
 المبحث السادس: أحكام أهل اآلخرة 

 : مسائل عقائدية متفرقةالفصل السادس
 توطئة 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 المنزلة بين المنزلتين 

 اإلحباط 

 اآلجال 

 األرزاق 

 نتائج الدراسة          
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