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یکی از موضوعات مهم در تدبر در هستی؛ تدبر در مفهوم رحمت و کتاب است. با این دو 
های مختلفی در هستی مفهوم زیبا در هستی همه مخلوقات از کتم عدم خارج شده و به شکل

اند. خداوند هر مخلوقی را به دلیل رحمتی که بر خود واجب کرده، خلق نموده و ظاهر شده
رو هر مخلوقی به حق ای، جریان بخش رحمت خود قرار داده است. ازاینعنوان کلمهآن را به

ای محکم برای هر انسان صاحب بصیرتی عنوان آیهتواند بهو رحمت او متصل است و می
 .جلوه نموده و او را به حق متصل کند

شود که هر آنچه در عالم هویت یافته است، بیان می« کتابت رحمت در هستی»در کتاب 
خزائنی در نزد خداوند دارد و این مطلب آغاز بحث پیرامون کتابت رحمت خداوند در نظام 

 شود:شود. لذا بیان میعالم می
 ت یافتن مخلوقات مفهوم یافته است.به واسطه نزول حق، تقدیر و هوی

 به واسطه نزول و تقدیر، مراتب عالم و مراتب وجودی مخلوقات معنا یافته است.
پیدا کرده  اکتاب و کتابت برای انسان معن ،به واسطه نزول و تقدیر و مراتب، انواع هدایت

 است.
خواهد را از ش هر آنچه میابه واسطه نزول و تقدیر، انسان امکان یافته تا خود بر کتاب زندگی

 خوب و بد، سعادت و شقاوت ثبت کند. 
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اش ثبت به واسطه نزول و تقدیر، انسان در دنیا امکان یافته تا بتواند آنچه در کتاب زندگی
 نموده را محو نماید. 

به عبارتی اختیار انسان بر تقدیر خویش و محو و اثبات نمودن تقدیر و سرنوشتش مفهوم یافته 
 است.

 شود تا با کتاِبنابراین تقدیر زندگی انسان با خلقتش آغاز گردیده و به او این امکان داده میب
 به عرصه قیامت قدم بگذارد.  ،خود نوشته
گردد که هر یک به نحوی با جریان رحمت، انسان و حقایق دیگری نیز نمایان می ،در این میان

این حقایق که عبارتند از کالم )سخن  شود.موجودیت او و نیز سعادت و شقاوتش مرتبط می
با  ،هر یک ،های حق(کلمه )کلمات خداوند( و آیه )نشانه ،گفتن خداوند با انسان و مخلوقات(

ها غایتی در نظام هستی جلوه گر شده و منشأ انتقال و جریان هدایت و رحمت در میان انسان
 گردیده است.

 تبیین خزائن الهی و نسبت آن با کتاب مبین و کتابت رحمت در هستی 
 مفاهیم و حقایقی چون استنساخ و بداء در نیز لوح محو و اثبات و  ،انواع کتاب در عالم

 نظام عالم
  تکلم، قول و کالم خداوند 
  حقیقت و تمامیت آنو مفهوم کلمه در قرآن کریم 
 ی ارتباط آیه با کتاب مبین و لوح محفوظبررس نیز معنا و انواع آیه و 
 تفکیک و تبیین آیات تشریعی و تکوینی و نیز آفاقی و انفسی 
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  در تکوین و عالم هستیبودن قانون نسخ ارائه تعریفی از نسخ آیات، جاری 
شود تا انسان به کتابتی در کتاب نفس خویش کتاب، کالم، کلمه و آیه از سوی خداوند نازل می

و رحمت گردد و کتابتی جاویدان و بهترین تقدیر را  تجلی حق ،خود ،در اثر آن نائل آید که
 برای خویش رقم زند.

 معنای خزائن الهی چیست و چگونه خزائن هر شیء در نزد خدا وجود دارد؟ .1
 باشند؟وع غیب میهای غیب مشتمل بر چند نخزانه .2
 ارتباط خزائن غیب با کتاب مبین چیست؟ .3
خطوطی هستند که در کتاب مبین قرار  ،آیا موجوداتی که در ظرف این عالم قرار دارند .4

 د؟نگیرمی
 ارتباط بین کتاب مبین و موجودات خارجی چیست؟ .5
 ارتباط کتاب مبین با ام الکتاب و لوح محفوظ چیست؟ .6
 تفاوت کتاب مبین و لوح محفوظ با لوح محو و اثبات چیست؟ .7
معنای استنساخ اعمال و ارتباط آن با لوح محفوظ چه بوده و مالئکه در این اسنتساخ  .8

 چه نقشی دارند؟
ها غیر از کتاب مختص به هر فرد و امت آیا در قیامت، کتاب اعمال واحدی برای انسان .9

 نیز وجود دارد؟
 های آن چیست؟ ات کتاب و نوشتهمنظور از محو و اثب .10
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هایش با لوح محفوظ چگونه ارتباط و جمع میان محو و اثبات کتاب و نوشته .11
 است؟

اثبات و اجل چند نوع است؟ کدام اجل در ام الکتاب و کدام اجل در لوح محو  .12
 ثبت است؟

 منظور از بداء چیست؟ .13
 تکلم در خداوند چگونه است؟ .14
 کند؟اوند نفی و چگونه تکلمی را اثبات میقرآن کریم چگونه تکلمی را از خد .15
 باشد؟لفظ قول از خداوند به چه معنا می .16
 منظور از قول خداوند در تکوینیات و غیر تکوینیات چیست؟ .17
 آیا میان مالئکه با یکدیگر و نیز شیاطین با یکدیگر قول وجود دارد؟ .18
 قرآن به عنوان کالم خداوند حادث است یا قدیم؟ .19
 ر از تمامیت کلمه چیست؟معنای کلمه و منظو .20
 چیست؟ ،کلمه خوانده شده ،علت اینکه فعل خدا .21
 شود؟کلمه گفته می ،به چه دلیل به هر عین خارجی .22
 شود؟کلمه خدا گفته می ،چرا به حضرت عیسی علیه السالم .23
 منظور از کلمه طیبه و کلمه خبیثه چیست؟ .24
 شود؟آیه در قرآن به چه معنا بوده و بر چه اموری اطالق می .25
 ارتباط آیات تکوین و تشریع با کتاب تکوین و تشریع چیست؟ .26
 ؟کدام استمنظور از آیات تکوینیه  .27
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 ایمان به آیات تکوینی به چه معناست؟ .28
 ؟ندبه چه دلیل آیات قرآن کریم، آیه نامیده شده ا .29
 شود؟به چه دلیل به معجزات، آیه گفته می .30
 ست؟کدام ا ،انواع آیاتی که در نفوس بشر وجود دارد .31
 ؟ندها و زمین، به عنوان ظرف آیت معرفی شده اچرا در قرآن کریم، آسمان .32
 منظور از نسخ آیات چیست؟ .33
 چگونه است؟ ،با توجه به جهات آیه بودن آن ،انواع نسخ یک آیه .34
 ست؟، کدام اشودشبهاتی که پیرامون مسأله نسخ مطرح می .35
 آیا نسخ در تکوینیات هم راه دارد؟ .36

 رساله وسائط .1
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