
است كه به زبان عربى و در عصر حاضر  ناصر مكارم شيرازى ، اثر آقاىدروس في العقائد اإلسالمية

 .نوشته شده است. اين كتاب پيرامون اصول اعتقادات نگارش يافته است

خداوند، فصل دوم، در  كتاب، پس از مقدمه مؤلف، به پنج فصل تقسيم يافته است: فصل اول، در معرفت

 .معاد است شناخت نبوت، امامت و عدل الهى، فصل سوم تا پنجم، در

  .يطبنت فصٕل كتبة ثّ طرزٖ َٕشتّ شذِ اضت كّ ثتٕاٌ در يذبفم عهًٗ ٔ آيٕزشٗ تذريص كرد

درش تمطيى يبفتّ كّ تعريفٗ از  01ثبشذ. فصم دٔو كّ درثبرِ عذل اضت، ثّ  درش يٗ 01فصم أل، شبيم 

چُيٍ از فهطفّ ثاليب ٔ يصبئت ضخٍ گفتّ، ثّ  ضت. ْىًَٕدِ ا عذل شذِ ٔ در ادايّ ثّ داليم عذل انٓٗ اشبرِ

  .ٔ َظر اضالو در ايٍ زييُّ پرداختّ اضت يطبئم ججر ٔ تفٕيض

يطئهّ َيبز ثّ اَجيب ٔ عصًت اَجيب  درش تذٔيٍ شذِ كّ ثّ 01فصم ثعذٖ كّ يرثٕط ثّ َجٕت اضت، ثبز در 

ٗ يعجسِ ٔ تفبٔت آٌ ثب خٕارق عبدات اشبرِ چُيٍ ثّ يعرف ثبشُذ؟ ْى ٔ ايُكّ اَجيب، چرا ثبيذ عصًت داشتّ

جبٔيذ ٔ عظيى  ٖٔ در ايٍ فصم ثّ يعرفٗ يعُبٖ دليك خبتًيت َيس اشبرِ ًَٕدِ ٔ از يعجسِ .شذِ اضت

  .ْبٖ عهًٗ آٌ ضخٍ گفتّ اضت پيبيجر اضالو ٔ جُجّ

هطفّ ٔجٕد ايبو ثشر ثّ ايبو، ف درش تذٔيٍ شذِ كّ ثّ َيبز 01ثبشذ، در  فصم ثعذٖ كّ در ثذث ايبيت يٗ

اَذ كّ شبيم  شرط ثراٖ ايبو ركر ًَٕدِ 5ايٍ فصم  ٔ شرايظ ايبو خبص اشبرِ كردِ اضت. ايشبٌ در

  .ثبشذ شجبعت، زْذ ٔ جبرثيت اخاللٗ يٗ عصًت از خطب ٔ گُبِ، عهى،

ٍ، كردِ اضت، ضپص ادبديث ثمهي در ادايّ از ايبيت در لرآٌ ٔ ضُت ضخٍ گفتّ ٔ َذِٕ تعييٍ آٌ را ثررضٗ

ايٍ ادبديث ثيبٌ ًَٕدِ اضت، ضپص ائًّ اثُب عشر را كّ در  يُسنت، يٕو انذار را ركر كردِ ٔ تفطيرٖ از

آخر  ًَبيذ. در درش كُذ ٔ آٌ ادبديث را ركر يٗ ثّ اضى آَبٌ تصريخ گشتّ، يعرفٗ يٗ ادبديث ركر شذِ ٔ

  .گٕيذ ايٍ فصم، از دكٕيت جٓبَٗ دضرت يٓذٖ ضخٍ يٗ
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يعبد، ثمبٖ رٔح، يعبد جطًبَٗ  پردازد، از فطرٖ ثٕدٌ عرفٗ يعبد ٔ يعُبٖ ديبت يٗدر فصم آخر، ثّ ي

  .گٕيذ يٗ ٔ رٔدبَٗ، ثٓشت ٔ جُٓى ٔ تجطذ اعًبل ضخٍ
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