
 عربی زبان به کالم علم در »العقیدة تحصیل فی المفیدة االبحاث« کتاب
 عالمه به مشهور مطهر بن علی بن یوسف بن حسن الدین  جمال نوشته
 از اي  نسخه لیکن نرسیده، چاپ به کنون تا که کوتاه است اي  رساله حلّى،

 سماوي طاهر بن محمد خط به نجف در الحکیم امام عمومی کتابخانه در آن
 هاي  کتابخانه از برخی در دیگري خطی هاي  نسخه نیز و ق1335 مورخ
  .است موجود جهان

 کالمى مباحث عمده دربردارنده که است مفیدى و مختصر کتاب کتاب، این
  :است شده تشکیل فصل هشت از و است

 داراى و است عامه امور درباره و شود مى مبحث هفت شامل که اول فصل
  .باشد مى حدوث و قدم وجوب، و امکان عدم، و وجود مانند هایى  بحث

  .است ها  آن احکام و جواهر درباره و دارد مبحث هفت هم آن که دوم فصل

  .کند مى بحث اعراض مورد در و است مبحث بیست داراى سوم فصل

 بررسى و الوجوب واجب اثبات به راجع و دارد مبحث شانزده چهارم، فصل
  .است تعالى حق سلبى و ثبوتى صفات

 هاى  بحث شامل و است الهى عدل درباره و دارد مبحث هفت پنجم، فصل
 و آجار ارزاق، آالم، لطف، تکلیف، عباد، افعال عقلى، قبح و حسن به مربوط
  .باشد مى اسعار
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 عصمت انبیا، بعثت لزوم: دارد مبحث چهار و است نبوت درباره ششم فصل
  .کرامات و آله و علیه اهللا صلى محمد حضرت نبوت اثبات انبیا،

 هایى  بحث به و باشد مى امامت به راجع و مبحث چهار شامل هفتم فصل
 ائمه سایر و امیرالمؤمنین امامت اثبات امام، عصمت امام، نصب لزوم مورد در

  .پردازد مى السالم علیه معصوم

 مطالبى شامل و دارد بحث چهار و است معاد درباره هشتم فصل باألخره و
است توبه و ثواب استحقاق عالم، بر عدم صحت انسان، حقیقت مانند. 
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