
تِ کتاتی است کِ تا صتاى فاسسی تعشیة شذُ ، أجوبة الشبهات الكالمية اٍلدفتش 

 هحوذ حسي لذسداى لشاهلکی . ایي کتاب اثشپشداصد ، هیتَحیذ تشسسی شثْات پیشاهَى

 . است

اصل  سٍیکشد کتاب حاضش ّش چٌذ ًمذ شثْات است اها ًمذ شثْات تذٍى اسائِ ٍ اثثات

ًخست  هَضَع یعٌی ٍجَد خذاًٍذ ٍ تَحیذ هیسَس ًیست، لزا تِ صَست اجوال ٍ سادُ

شثِْ  تشاّیي خذاشٌاسی ٍ تَحیذ تِ هٌصِ اثثات هی سسذ، آًگاُ دس ریل ّش تشّاى

ایي کتاب تا دالیل  اسصیاتی لشاس هی گیشد. خَاًٌذُ تا هطالعِّای آى ًیض هَسد تحلیل ٍ 

تِ صَست هستذل ٍ  خذاشٌاسی، اصل تَحیذ ٍ ّن چٌیي صفات خذا تا تیاى کَتاُ ٍ

شثْات ٍ پشسشْایی  هثشّي ٍ دس عیي حال سادُ آشٌا هی شَد؛ ّوچٌیي تِ سستی

صُ اص طشق گًَاگَى اهشٍ کِ دس ایي همَلِ دس سذُ ّای گزشتِ ٍ هعاصش هطشح تَدُ کِ

هی تشد. شواسُ شثِْ ّایی کِ  هثل ایٌتشًت، هاَّاسُ، کتاب ٍ جضٍُ شٌیذُ هی شَد پی

 . ًَد هی سسذ دس ایي تحمیك دستاب خذاشٌاسی هطشح شذُ تِ عذد

ًکاتی  دفتش اٍل تِ هثحث خذاشٌاسی اختصاص داسد کِ دس فصل اٍل تِ عٌَاى کلیات،

کِ تعذ اص  ل دٍم تِ تشاّیي خذاشٌاسی هی پشداصدتِ صَست همذهِ تثییي هی شَد. فص

 .شَد تثییي هختصش اصل تشّاى، شثْات ًاظش تش ایي دلیل ًمل ٍ ًمذ هی

فصل سَم تِ ًمذ شثْات کلی ٍ عوَهی ٍ ّوچٌیي پاسخ پشسشْایی دس تاب اصل 

خذا ٍ چگًَگی آى اختصاص پیذا کشدُ است. فصل چْاسم تحث یکتاپشستی سا  ٍجَد

 هی کٌذ کِ دس آى تعذ اص تثییي تَحیذ ٍ السام آى ٍ ّوچٌیي دالیل تَحیذ، تعمیة
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 .شثْات هختلف ًاظش تش آى هَسد تحلیل ٍ ًمذ لشاس هی گیشد

 فصل پٌجن حاٍی تحث صفات خذا ٍ ًمذ شثْات آى است کِ دس آى تعذ اص تثییي تحث

 .شَد ًمذ هی صفات ٍ اسوای خذاًٍذ، شثْات ًاظش تِ صفات دس ریل شش عٌَاى ًمذ ٍ
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