
 "التوحید فی دروس" کتاب معّرفی

 در خاص کتابی تدوین ضرورت جهت به فضل، و علم اهل از بعضی درخواست به حاضر اثر

 سی و مقدمه یک قالب در درسی متن یک عنوان به همچنین و علمی روش به اتکاء با توحید موضوع

  .است شده تألیف منطقی، و علمی ترتیبی با درس

 موضوع در حیدری کمال سید هللا آیت حضرت توسط شده ارائه اعتقادی   مباحث سلسله از مزبور، کتاب

 سامان عبادی، عناد حمود علی استاد جناب ایشان شاگرد هّمت با و شده برگرفته آن، ومسائل توحید

 .است یافته

 کتاب استداللی روش

 در - کالمی و فلسفی مهم قواعد از استفاده با همچنین و محوری قرآن رویکرد به استناد با کتاب این

 نیاز بی سندی بحث از را ما که همگان نزد مقبول و متواتر روایات از گیری بهره با و - نیاز صورت

 .است شده نگاشته کند، می

 در گرامی مخاطبان تا کنیم می بیان را اثر این اول درس پنج خالصۀ نمونه، عنوان به ادامه در

   .نمایند مطالعه تفصیلی نحو به را آن مباحث تا نموده رجوع کتاب اصل به تمایل، و نیاز صورت

 اول درس

 :جمله از است شده بحث مقدماتی اصل پنچ دربارۀ اول درس در

 توحید مسألۀ در آن معانی بیان و وحدت از مراد.1

 حقیقی وحدت و عددی وحدت بین فرق تبیین.2

 احدی توحید و واحدی توحید معنای بیان.3

 ذاتی توحید اقسام و قرآن دیدگاه.4

 افعالی و صفاتی و ذاتی توحید بین ارتباط بیان.5

 دوم درس

 :باشد می مهم مسالۀ سه پیرامون دوم درس

 می باز( حقیقیّه حقّۀ وحدت) یا قهاریّه وحدت اثبات و عددی وحدت نفی به واحدی، توحید اثبات اصل.1

 .باشد می واحدی توحید اثبات شود، می مترتب حقّه وحدت بر که اموری بارزترین از. گردد



 رویکرد زمینه، این در بلکه باشد، می کریم قرآن با همگام واحدی، توحید اثبات اصل   در نبوی سنّت.2

 .کنند می اعتماد روائی نصوص بر بیشتر فلسفی و کالمی

 اثبات تعالی، حقّ  بودن نامتناهی: از عبارتند شوند می مترتب واحدی توحید بر که اموری مهمترین.3

 .آن ابطال و تثلیت نفی آن، ابدیّت و ازلیّت

 سوم درس

 .است احدی توحید نقلی   و عقلی اثبات مورد در سوم درس

 احدی توحید اثبات بر عقلی برهان اقامۀ*

 ماهیت و وجود از خداوند ترکیب عدم بر برهان اقامۀ.1

 خدا از فعلیّه اجزای نفی بر آوردن دلیل.2

  عدم و وجود از ترکیب نفی بر برهان اقامۀ.3

 احدی توحید اثبات بر نقلی برهان تقریر*

 اخالص سورۀ: قرآنی دلیل.1

 روائی دلیل.2

 چهارم درس

 :است گرفته قرار بررسی و بحث مورد مسأله دو چهارم، درس در

 الهی صفات اقسام و انواع بیان.1

 آنها مناقشۀ و مزبور مسأله در مختلف اقوال بیان و آن وکیفیّت ذاتی صفات به خدا اتّصاف معنی بیان.2

 پنجم درس

 :است پرداخته مسأله دو بیان به درس این در محترم نویسندۀ

  امامیه علمای دیدگاه بیان و ذات با صفات عینیّت بر نقلی و عقلی دلیل اقامۀ و استدالل.1

 خداوند تنزیه معنای به هستند؛ الهی بسیط ذات عین ذات، صفات که معنا این به صفاتی؛ توحید بیان.2

 .ترکیب انواع از نوعی هر از


