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المقدمة

األساسية  العقائدية  األبحاث  من  الله  معرفة  أبحاث  ُتعّد 

االبتدائي  - من صفوف  التعليمية  الكتب  ُتطرح في  التي 

إلى المراحل الجامعية - بأنحاء مختلفة. وُتبحث أيًضا في 

من  لكن  المتخصصة،  والفلسفية  الكالمية  المستويات 

وأعمق.  أدّق  بحثية  وبمنهجية  علمية  مصطلحات  من  االستفادة  خالل 

بشكل  العقلي  المنهج  على  يعتمد  فيها  والتحقيق  البحث  كان  ولّما 

المباني  على  التعرف  إلى  فيها  العميق  البحث  في  احتجنا  أســاس، 

طويل  وقت  إلى  الفلسفة  دراسة  تحتاج  أخرى،  جهة  ومن  الفلسفية. 

البسيطة  البراهين  من  التدريسية  الكتب  تكتفي  لذا،  حثيث،  وجهد 

ا إلى المباني واالصطالحات الفلسفية. لكن هذا  والتي تتعرض قلياًل جدًّ

النحو من البحث والكتابة غير مطلوب لنا، لسببين:

العميقة  المعارف  من  محرومين  الجامعيون  الطالب  يبقى  أواًل: 

المذكورة في المستويات التخّصصية من الكالم والفلسفة، 
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وثانًيا: هذا النحو من الكتابة والبحث ال يجيب عن بعض الشبهات 

التي تكون عالقة في أذهان طالب الجامعات.

مبّسط  بنحو  الفلسفية  المباني  على  التعرف  ضــرورة  نرى  لذا، 

بناء  أن  يخفى  وال  الله.  معرفة  ألبحاث  العميق  الفهم  في  ينفع  وفيما 

أسس العقائد الدينية على مبان فلسفية قويمة - الذي قّلما يحصل -، 

األسئلة  من  الكثير  عن  اإلجابة  ألجل  الزم  أنه  كما  ضروريًّا،  أمرًا  ُيعّد 

االعتقادية.

والكتاب الذي بين يديك، قد كتبناه ألجل هذا الهدف. لذا، بّينا فيه 

وأسلوب  بلغة سلسة  الله،  معرفة  ألبحاث  الضرورية  الفلسفية  المباني 

بناء على ذلك،  الدينية  العقائد  أثبتنا أساس  ثم  مبّسط ومستَدل عليه. 

وأجبنا بشكل مناسب عن الشبهات المرتبطة بهذا المجال.

ألنواع  تتعرض  كلية  مباحث  عن  الكتاب  هذا  في  الحديث  بدأنا 

الفلسفية  المباحث  التعمق فيها، ثم شرحنا بعض  الله وضرورة  معرفة 

هذه  وتشتمل  الله.  معرفة  بحث  في  منها  سنستفيد  التي  العامة 

من  وهما  والمعلول،  العّلة  الثالث،  المواد  يلي:  ما  على  المباحث 

الحاجة  قدر  نقتصر على  أن  إلى  للوجود. وقد سعينا  العامة  المباحث 

المختلفة  األقوال  ذكر  المستطاع  قدر  وتجّنبنا  الفلسفي،  البحث  من 

وعلى  القارئ.  ذهن  تشويش  إلى  تؤدي  التي  المتنوعة  والمصطلحات 

أساس هذه المباني الفلسفية التي أثبتناها، بحثنا عن إثبات وجود الله 

وصفاته، ثم أجبنا عن بعض الشبهات.
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الثاني إلى الدرس  أننا استفدنا كثيرًا في الدرس  وتجدر اإلشارة إلى 

التالي:  بالنحو  إسالمى،  فلسفه  بر  درآمدى  كتاب  فصول  من  السابع، 

الخامس  الفصل  الكتاب مستفادان من  الثاني والثالث من هذا  الدرس 

من  مستقى  الرابع  والدرس  الجزئية،  التغييرات  بعض  مع  والسادس، 

الفصل السابع والتاسع، والدرس الخامس مأخوذ من الفصل الثامن مع 

عشر  الحادي  الفصل  من  جزء  هو  السادس  والدرس  التصرفات،  بعض 

من  مستفاد  السابع  والدرس  التعديالت،  بعض  إجراء  مع  عشر  والثاني 

الطبعة  أننا في هذه  كما  الجزئية.  التغييرات  بعض  مع  العاشر  الفصل 

من  عدد  على  التعديالت  بعض  أجرينا  الكتاب،  هذا  من  الجديدة 

الدروس، وأضفنا بعض المباحث المرتبطة بصفات الله.

األساتذة  كل  إلى  الجزيل  بالشكر  نتقدم  المطاف،  نهاية  وفي 

المحترمين الذين أشرفوا على إعداد هذا الكتاب وساهموا بمالحظاتهم 

القّيمة وآرائهم المفيدة.
عبد الرسول عبوديت
مجتبى مصباح
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