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های حسن در هستی است در این دقت ترین مباحث تدبر در هستی تدبر در جلوهیکی از مهم
ها توجه و نظر الزم است به گوهر باشعور و زنده همه مخلوقات و انعکاس وجود و حق از آن

 نمود. به تحقیق تنها چنین گوهری است که توان جاری کردن تسبیح، سجده و حمد در هستی
 تواند نطق هر انسان اهل تفکری را به تسبیح و حمدآگاهانه چنین عالمی میرا دارد. مشاهده 

 .آگاهانه باز نموده و او را از عظمت حق و وجود به سجده درآورد

های سن و زیبایی خلق شده است. توجه به عالم آفرینش و درک زیباییتمامی عالم بر مدار ُح
کننده او در برابر حیات آدمی و خاضعآن همواره برای انسان جالب بوده و تلطیف کننده رو

باشد. توجه به حقایقِ زیبای آفرینش، همواره برانگیزاننده روح سن میمالک این نظام ُح
 نیایش و عبودیت در انسان است.

 امون آفرینش آفتاب و ماه های نهفته پیرحکمت 
 تفسیر مفاهیمی چون اختالف شب و روز و نیز ایالج شب و روز 
 گانههای هفتخلقت زمین و آسمان 
 تسبیح و برائت نقص در موجودات 
 ل ذاتی موجوداتسجده و تذّل 
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 مفهوم در سجده بودن سایه اجسام 
 حمد و ستایش رب در هستی 
  ارتباط میان حمد و عبودیت 
 حمدکنندگان خداوند مخلصین تنها 
 طریقه وصول به ملکوت 

سنِ ها بتواند به ُحشود تا فرد عالوه بر جذب شدن به این زیباییمطالعه این کتاب منجر می
 نظری تفصیلی افکند. ،جاری در آفرینش

 زمین و گردش روز شب چیست؟ها و غایت خلقت آسمان .1
 تفاوت اختالف و ایالج لیل و نهار و نیز تفاوت آن با سلخ لیل و نهار چیست؟  .2
بخش زدایی اثرو شرک یتوجه به گردش لیل و نهار چگونه در تقویت نگاه توحید .3

 است؟
 ها و زمین در شش روز چیست؟منظور از خلقت آسمان .4
ول و اقوات براساس آیات چگونه بوده ها و زمین و تقدیر فصترتیب خلقت آسمان .5

 است؟
 ها، صورت گرفته است؟آیا خلقت مالئکه پیش از خلقت آسمان .6
 های هفتگانه و مالئکه چیست؟ارتباط میان آسمان .7
 تسبیح به چه معناست و نوع و ماهیت تسبیح موجودات چگونه است؟ .8
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 موجود با حمد و تسبیح به چه معناست؟ قرین بودن وجوِد .9
 علم و تسبیح در موجودات ارتباطی وجود دارد؟آیا میان  .10
 مقتضیات نزاهت خداوند در تکوین و تشریع چیست؟ .11
 توان تسبیح و حمد موجودات را به صورت محسوس درک نمود؟آیا می .12
 تفسیر تسبیح و حمد محسوس موجودات که در روایات آمده چگونه است؟ .13
 معنا و حقیقت سجود در موجودات چیست؟ .14
 ؟ده موجودات، سجده معمولی و به رو افتادنشان بر زمین استآیا منظور از سج .15
 منظور از نسبت سجده داده شدن به سایه موجودات در صبح و شام چیست؟ .16
ها چه درسی خواهد انسانخداوند از نسبت سجده دادن به سایه اجسام می .17

 بیاموزند؟
 تواند وصف ذاتی موجودات باشد؟آیا سجده می .18
 ل چست؟تزاحم آن با سجود و تذّل تفاوت تکبر و استکبار و .19
 ارتباط استکبار ذاتی با استکبار عملی چیست؟ .20
 ست؟کدام امعنای حمد و تفاوت آن با مدح  .21
 انحصار جنس حمد و خود حمد به خداوند به چه معناست؟ .22
ارتباط میان صفای باطن و خلوص سریره و نزاهت از شرک با بروز حمد و  .23

 تسبیح از انسان چیست؟
 ا عبودیت نسبتی دارد؟آیا حمد ب .24
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و علت اینکه ها نموده از انسان یچرا حمد را خداوند منحصر در عده خاص .25
 باشد؟چه می ،حمد موجودات با تسبیح همراه است

 جنبه ملکوتی هر شیء چیست؟ ،عبارتیبه ملکوت هر شیء و  .26
ها و زمین به با توجه به معنای ملکوت، منظور از نشان دادن ملکوت آسمان .27

 رت ابراهیم علیه السالم چیست؟حض
 ارتباط درک ملکوت با حاصل شدن علم یقینی چیست؟ .28
 ست؟کدام اطریقه رسیدن انسان به ملکوت و مشاهده ملکوت  .29
 هدایت به امر ملکوتی توسط امام چه معنایی دارد؟ .30

 رساله وسائط .1
 ه توحیدیهرسال .2
 رساله الوالیه .3
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