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گیرد که نظام یکپارچه عالم توسط این مهم مورد توجه قرار می« از خلقت تا بعثت»در کتاب 
شود و نیز شود. سر منشأ تمامی اموری که در عالم محقق میرّب یکتا خلق شده و تدبیر می

خالصه هر اتفاقی که پذیرد و هایی که صورت میسر منشأ تمامی فعل و انفعاالت و حرکت
خورد، خداوند است. خداوند، یگانه مدبر عالم است که همه موجودات و نیز انسان را رقم می

 کند.خلق نموده و به سوی کمال هدایت می
شوند، مفاهیمی چون موارد ذیل نیز مطرح با خلق و تقدیر که ذیل مفهوم تدبیر بحث می

 گردد:می
 ریع(قضا و قدر )در حوزه تکوین و تش 
 )جبر و اختیار )در حوزه تکوین و تشریع 
 )نسبت فعل خداوند با انسان )در حوزه تکوین و تشریع 

ر داین کتاب، طی فصولی، به تدبیر جاری بر زندگی انسان از خلقت تا بعثت و گام نهادنش 
 عرصه قیامت و حساب اشاره دارد.

 ت عرش و مقام تدبیر الهی در نظام عالم حقیق 
 لقتخگیری و تقدیر موجودات در عالم چگونگی شکل 
  تقدیر انسان و مفهوم قضا و قدر 
 ارتباط جبر و تفویض با موضوع اختیار انسان و حقیقت بین االمرین 
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  افعال انسان با افعال الهی نسبت 
 غایت اختیار و افعال انسان 

 رتر الهی در بخشایش بندگان و جبران نقایص آنها در دنیا و آخقانون وضع شده توسط تدبی
دیده شود که: تدبیر امور انسان و مخلوقات از عرش الهی آغاز گربنابراین در این کتاب بیان می

گیرد. این شئونات مشتمل بر و تمامی شئونات عالم و زندگی انسان را تحت مدیریت خود می
 باشد.قوانین مترتب بر نوع حرکت و جزا و پاداش انسان نیز می نیز اختیار و حرکت انسان و

 وجود عرش و کرسی برای خداوند به چه معناست؟ .1
 استوای خدا بر عرش چه معنایی دارد؟ .2
 قضا و قدر چیست؟ .3
 ودن انسان مغایرت دارد؟آیا مالکیت مطلقه خداوند با مختار ب .4
 جایگاه انسان در گستره افعال خداوند چیست؟ .5
 انسان در دنیا مختار است یا مجبور؟ .6
 ارتباط افعال انسان با افعال خداوند چگونه ارتباطی است؟ .7
 شود؟چرا انسان امتحان می .8
 آیا دچار شدن به امتحان الزمه اختیار و تقدیر انسان است؟ .9

 یا استثناء بردار است؟آیا این امتحان قابل نسخ  .10
 شود؟آیا واقعا شفاعت وجود دارد؟ چه افرادی را شامل می .11
 ادله مبنی بر وجود شفاعت چیست؟ .12
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 غایت سیر انسان کجاست؟ .13

 رساله انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا .1
 ی در خودشناسیمباحث .2
 نهم و دهم، های هشتماصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله .3
 رساله افعال .4
 رساله الوالیه .5
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