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ُُِباللهُِمَنُالّشیطاِنُالّرجیُمَاعوذ
ُِبسِمُاللِهُالّرحمِنُالّرحیمُ

َُعُ للهَُرّبُالعاَلمینَُوُالّصالة  حّمدَُوُآِلِهُالّطاِهرینالَحمد  ُلىُم 
ٍدُوَُا َحَمّ َُعَلىُم  َُصِلّ َمّ ه  ملَلّ َرَجه 

َ
ٍدُوُعّجلُف َحَمّ َُعلىَُاعداِئِهمَُاجَمعینُِمَنُُآِلُم  ُینُاآلِنُِالىُِقیاِمَُیوِمُالّدَُوُالّلعن 

 . کنم  ، آنها را تاکیداً تکرار میدو نکته را دیروز عرض کردم ، قبل از ورود به بحث

در حقیقت آن   .تا کار خودمان راحت شود  نیاز به ابزارهای به روز پژوهش داریم   ، شویم  وقتی ما در بحث پژوهش وارد می   : اول  نکته

بحث خود پژوهش    . راجع به ابزار پژوهشی است و کاری با خود پژوهش نداریم  ، خواهم خدمت دوستان عرض کنم  بحثی که من االن می

 ابزارهای پژوهشی که می  اما یکی از  .اهلل طی خواهند کردشاء  یا اینکه ان  یا قبالً گذراندنداهلل دوستان  شاء  مستقل و مفصل است که ان

دوستان توجه داشته پس    .هست  جامع االحادیث نور  ید جلو بروید،بتوان  تر  تر و قوی  ل کند و هم اینکه مطمئنتواند هم کار شما را سه

 .آن هم ابزار شناخت حدیث است ،بحث ابزار پژوهشی  ،اینجا صرفاً بحث ما .کنیمنمی  عرض  ینجا بحث روش تحقیق راما ا ؛ باشند

از بین رفته و    سفانه در طول تاریخ یک سری از منابع ما متأ  . شیعه هست، را دارداین نرم افزار تمام احادیث موجودی که از    ته دوم: نک

موجود   اما هر چیزی که به عنوان منبع حدیثی موجود از بزرگان و روات شیعه فعالً  .که با آنها کاری نداریم   نیستاالن در دسترس ما  

توانید از این نرم   می   ،در منابع موجود شیعه هست یا نیست  ،هر حدیثی که االن شما می خواهید ببینید  . ین نرم افزار داریم، در اهست

 ،کنم  کید میآنهایی که موجود بوده را من تأ   . کتب ما و منابع اولیه ما همه هست  .افزار جستجو کنید و خیلی ساده جواب را پیدا کنید

خیلی از    نابع اولیه و منابع ثانویه ما کالً هست، امام  .سفانه موجود نیستچون بعضی از منابع ما متأ   .ورت نگیردبرای اینکه اشتباهی ص

 .از همان منابع اولیه و ثانویه گرفته شده ولی خود احادیث هست ،چون این منابع معاصر .منابع معاصر نیست

فقه آنها را کار کرده و منابع حدیثی آنها را   جامع الفریقیننرم افزار    . بخانه استیک کتا مکتبه الشامله  . هایی دارندنرم افزار  اهل سنت هم 

های   خصوصیت  ی ازیک  .ود است و بصیر رایانه هم دارداما موج  االن اسم آن از ذهنم رفت  که  یک نرم افزاری دارند  .است  هم ذکر کرده

اما    . کند  مطرح می   یعنی بحث رجالی آن را هم   . کند  اعالم می صحت آن را  بالفاصله    ، دهی  که وقتی حدیث را به آن می   این است  آن،

 . توانند از آن استفاده کنند که دوستان می من جمله کتابخانه مکتبه الشامله .منابع مختلفشان را در چند نرم افزار ارائه کردند

 بحث ابزار پژوهشی: 

اولین    .سته بندی ندارد و خیلی فهرست بندی نشده استخیلی د  ،سفانه منابع حدیثی ما أ مت  .داریدشما نیاز به محتوا    ،در بحث منبر

سفانه فهرست احادیث را فهرست بندی کرد ولی متأ   ،کتاب شریف کافی   .است  «الکافی»کتاب شریف    ،کتاب حدیثی که فهرست بندی شد

 که عمده  یث بسیار زیادی هستاحاد  ،در یک مجموعه  لذا  .تاس  یعنی به صورت جزئی فهرست بندی نشده  .به صورت خیلی کلی است  ها

 . مطالب آن غیر مرتبط است

کتاب شریف ،  است  موضوع بندی کرده و مطالب حدیثی را تفکیک کرده  فهرست بندی وه خیلی خوب  ک  دیگر در نرم افزار جامعمنبع  

اما باز ریز موضوعات مشخص   راجع به یک موضوع است  ، مثالً کل کتاب  .محدود استبسیار  کل موضوع    در بقیه منابع،   .است  «بحاراالنوار»

  .است  به صورت ریز و جزئی بیان نشدهو  ولی خود آن موضوعات به صورت کلی بیان شده    ،یا راجع به چند موضوع است  . است  نشده

باید خودتان    .توانید مستقیم سراغ همان موضوع بروید  نمی  ،خواستید  چیزی را، این است که شما وقتی  شود  اینجا مشکلی که حاصل می

چه چیزهایی   ، راجع به غدیر داریدببینید احادیثی که  و  کنید    تحقیق  راجع به غدیر  به عنوان مثال می خواهید  .پیدا کنید  ،زحمت بکشید
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ما نیاییم کل مجموعه را ببینیم، بیاییم روایاتی که فقط از   .یلی کلی استباز خ  .داریم   اصالً چه احادیثی راجع به مجموعه غدیر  .هستند

مشرف شوند خدمت   ، دوستان کند  چه زودتر قسمت و روزی همهدا هراهلل خکه ان شاء  جمع کنیم  در مورد غدیر ذکر شده را  امام رضا

  .ایشان

 .؛ پنج زبانه در باال دارداین نرم افزار را نگاه کنید

 : نمایش اول

 : جستجو دوم

 : کتب مرتبطسوم

 : آیات در کت چهارم

 . حدیث :پنجم

  ها کتاباینجا    .است  برای شما ذکر کرده  ت که تمام کتابها رااین اس  ،کاری که انجام دادند  این قسمتدر    .هستیم  ،ما االن در قسمت نمایش

که این لغت   بالفاصله برایتان می آورد  ،کتاب لغت هست و شما هر کلمه ای را خواستید  ۱۹  .به ترتیب حروف الفبا چیده شده استکامالً  

این لفظ در این روایت به چه معناست   راحت برایتان سرچ می کند و مشخص می کند   ،لغت نامه ای که دارد  ۱۹در این    . به چه معناست

ث فقه و تاریخ و طب و اخالق آمده  بح  .ما اینجا داریم، بحث روایت استعمده بحثی که    ،تا را کم کنیم  ۱۹این    .و به شما ارائه می کند 

یعنی کتب مجامع روایی ما    ،محور اصلی روایت است  .ولی محور اصلی روایت است  استآمده    ،توضیحاتی که بزرگان ما داده اند  .است

 .به ارتباط با روایت اینجا آمده است ،اگر کتاب دیگری هست .اینجا مالک است

کتاب   اولین کتابی که در شیعه تدوین شده،  .به ترتیب تاریخ هم هست  .جلد کتاب اینجا جمع آوری شده است  ۱۱۵۳  وعنوان    ۴۲۷

 ، اسرار و تاریخ سیاسی که این دو کتاب  .دومی و سومی ترجمه هایش هست  ،که اینجا اولین کتاب است  است  «سلیم بن قیس هاللی»

به همراه ترجمه ،  «مصباح الشریعه»کتاب سوم    .آن  ترجمه های به همراه  ،  «صحیفه سجادیه»کتاب دوم    . ترجمه های کتاب اول هستند

ها را  کتاب  دوستان خواستنداگر    .به ترتیب زمانی اینجا نوشته شده  تمام کتاب ها  .و به همین ترتیب تا آخر  «وقعه الطف»کتاب    .های آن

 . های فارسی را  ا کتابو یهای ترجمه دار    کتابیا    دهای عربی را انتخاب کنی  می توانید فقط کتاب   .اینجا را انتخاب کنند  ،تغییر بدهند 

سه نقطه مشخص است که ان   کنار آنجا تحقیق کنید،  و آن  کردهانتخاب  کتاب خاص  ها را نمی خواهید و می خواهید چند  این  ؛اگر نه

دامنه برای اینجا یک    ،شما یک زحمتی می کشید  ؛ ها  این لیست کتاب  . را به شما می دهد ها    لیست کتاب  ، شاءاهلل سه نقطه را بزنید

 . ی کندط در این دامنه کار م در این دامنه می گذارید و از این به بعد برای شما فق  ،ایی را که می خواهیده  کتاب  .خودتان ایجاد می کنید

طبیق می  ها ت  فقط در آن کتاب  ،در آن کتاب جستجو می کند و هر چیزی را خواستید تطبیق بدهید  .می دهد   جا را نشانهای آن کتاب

و تنظیم    توانید  ها را می   کتاب  ترتیباینجا    .تان جمع می کنیدیک گلچینی برای خود  در حقیقت،  .ها ندارد  دهد و کاری به بقیه کتاب

   .استفاده کنید

 ۱۴ . موضوع بندی می کند سپس  ، لفقسمت بعد حروف الفبای اسم مؤ  .ترتیب می دهد حروف الفبا  شما  برای ، بزنیدکتاب را عنوان اگر 

عربی را می اول    .این قسمت به زبان دسته بندی می کند  .موضوع را اینجا می آورد  ۱۴موضوع را دیروز خدمت دوستان عرض کردم، این  

تا کتاب بحار که بیشترین   به ترتیب برویم  .می آورد  در ابتدا  را  دارند  یهایی که تعداد جلد کمتر  کتاب  ،فارسی  از  بعد   . ، بعد فارسیآورد

سال وفات   یا بر اساس  .اولین قرن کدام کتاب، دومین قرن کدام کتاب و تا آخر  .تنظیم کنید  ترتیب قرنبر اساس  ی توانید م  .جلد را دارد

عرض اینکه  .نوشته و کدام دیرتر کدام زودتر کتاب را که اینجا داریم و می توانید به این ترتیب بیاورید که کدام مؤلف زودتر بوده،  مؤلف

این نظریه مال    نظریه ای را بررسی می کنید و می خواهید ببینیدوقتی شما    .یک جاهایی در پژوهش به دردتان می خورد  ،می کنم
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ا رفته اند یا اثرشان را زودتر زودتر از دنی  ،کدام یک از آقایانی که این نظریه را دادند   که ببینید  آن وقت اینجا به درد می خورد  ،کیست

  مثالً  .کنید   بازاینجا  می توانید    ،ن هر کتابی را که خواستید بخوانیدمت   .را اینجا می توانید انجام بدهید  شما دامنه کتاب  . تألیف کرده اند

   .کنیدمطالعه  ،خواستیدرا باز کند و هر قسمتی از آن  این کتاب فهرست ،«مصباح الشریعه» بزنید آن کنار

در این   .کنیمجستجو  می خواهیم    . اصل بحث پژوهش ما اینجاست  .خیلی کار نداریم و می خواهیم بیاییم قسمت دوم  با این قسمت فعالً

 به عنوان مثال   .را برایتان می آورد  ست اینجا بنویسید و عین آن چیزی که می نویسیدکافی  جستجو شما هر چه بخواهید سرچ کنید،

برایتان   ،هایی که ما در این مجموعه داریم  بار در کتاب  ۶۶۶۶کلمه غدیر را    این غدیر را شما سرچ کنید،  .کلمه غدیر را جستجو می کنیم

این چیزی )اینجا استفاده می کنید، اگر یک الف و الم به آن اضافه کنید،  حاال این کلمه غدیر را که    .فقط خود کلمه غدیر را  .است  آورده

م دار و بی الف و الم را جدا حساب می که کلمات الف و ال خصوصیت این نرم افزار این است (دقت داشته باشید ،که دارم عرض می کنم

ها با هم  این  .وردها را با هم یکی نمی کند و اگر شما زدید غدیر، الغدیرها را نمی آورد و اگر زدید الغدیر، غدیرها را نمی آیعنی این  .کند

   .متفاوت است

کلمه را نگاه کنیم، می زند    ،جلوتر از این جستجو  ، کمی برویماگر    . جستجوی ساده است  اصطالحاً  جستجویی که ما االن داریم، ین  ا

را توضیح آن  بعد بقیه    ،را اول بگویم  آن  خصوصیات  مورد ازچند    .فضا خیلی عوض می شود  ،این پیشرفته را که بزنید  .جستجوی پیشرفته

  کلمه هم اگر خواستید،  .ی آوردپیدا کنید، عین عبارت را در این قسمت بنویسید و عین عبارت را برای شما معبارت  اگر می خواهید    . دهم

چهار تا کلمه در ذهنتان    از یک متنی دو تا، سه تا،  .بیایید در قسمت بعدی  .کلمه را اینجا بنویسید، عین کلمه را برایتان سرچ می کند

ینجا در این چهار  کلمات را ا .یا نمی دانید کل عبارت چیست ،کدامشان اول است و کدامشان دوم است  ،اما نمی دانید این کلمات هست

کدام   اما نمی دانید در متن   ،متنی در ذهن مبارکتان هست  . کند کامل آن متن را برای شما پیدا می  .یک کلمه را بنویسید ،، یکی قسمت

کلمه ای که  می دانید  . یا این کلمه یا این کلمه متن را برای شما می آورد  ،در قسمت بعدی یا را که بنویسید .کلمه استیکی از این دو  

 . که این کلمه در آن نباشد بدون این کلمه برایتان متنی را می آورد  ،این قسمت پایین بنویسید . نیستهم در متن شما قطعاً

رت عین عبا  ،جستجو کنید  کلمه غدیر را که  .جستجو کنیمکلمه غدیر را    می خواهیم  .ما می خواهیم امتحان مختصری داشته باشیم 

ک مقداری تغییر در آن  حاال می خواهیم ی  .یکی تطابق حروف و یکی تطابق کلمات  ، کلمه داریماینجا دو    فقط   . ان می زندقبلی را برایت

اگر اول و آخر داشته   .تطابق کلمات قصه یک مقداری فرق می کند  ، اگر اول و آخری داشته باشد، این آیکون را شما بزنید  . ایجاد کنیم

وقتی عین    ، زنید   تطابق کلمات را که می  . را پیدا نمی کند  آن  کلمه مشابه  . خود کلمه را فقط برایتان می آورد  فرق کرد و   آن  تعداد   باشد، 

عینش را    . یک چیزی با ضمیر آمده و یک چیزی بدون ضمیر آمده  مثالً   ، را نیاورد  آن  برای اینکه مشابه های   ، یک کلمه در ذهنتان هست

 ،دانید بدون الف و الم است  می  .ه و یک چیزی بدون الف و الم آمدهیک چیزی با الف و الم آمد  .دیگر با ضمیر را نمی آورد  ،که بزنید

حاال    .برایتان پیدا کند  ،می خواهید تا همان چیزی را  استفاده کنید  لذا تطابق کلمات را  .ورددیگر آن را برای شما نمی آ  .عینش را بزنید

تطابق  گاهی اوقات .ه نکنیداستفادتطابق حروف از خیلی  سعی کنید :البته این نکته را بگویم .حذف می کنیم کلمات رااینجا این تطابق 

کلمه شما دو   مثالً  . کند جو نمیرا خراب می کند و جست خود کلماتی که با یک فاصله یا کمی فاصله کمتر در تایپ نوشته شده ،حروف

آن   ،اگر تطابق حروف را بزنید  .دهدمه دوم با هم تشکیل یک کلمه  که دو حرف آخر کلمه اول و دو حرف کل   دپشت سرهم داشته باشی

ها در تایپ آن بنده خدایی که می خواسته تایپ کند، وسط یک بعضی وقت .نیاورد که بهتر است  بخ  .می آورد ،اما اگر نزنید  .را نمی آورد

 . برای شما بیاورد  که اگر اینگونه بود، ابراین شما تطابق حروف را نزنیدبن .استکرده   جدا و کلمه اسپیس زده

، چون می خواهیم  ما اینجا کلمه را استفاده نمی کنیم   . استفاده کنیدکلمات    تطابقاز  ولی    حروف استفاده نکنید  سعی کنید از تطابق 

 . مان ذکر کند مجموعه را برای همه
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در متن است و در پاورقی    ، معموالً چون می خواهید روایات سرچ کنید  . در متن هستمعموالً  ، نیاز دارید  آنچه که شما   .قسمت باال   برویم  

رایتان  فقط متن را برایتان جستجو می کند و مقدمه و پاورقی را ب  ،وقتی جستجو می کنید  .پس این دو تا را بردارید  .و در مقدمه نیست

االن این  . خواهم ببینم کجا آمده فقط در متن می.  تطابق کلمه هم ندارم .جستجو کنمغدیر را   کلمه می خواهم االن  . جستجو نمی کند

دانم کسی حال داشته باشد    بعید می  .مار فرق کردآ مورد.    ۴۶۷۶  آمار چند تا شد؟  . ر متفاوت می شودمارم یک مقدا، آجستجو را بزنم

کلمه در مورد    دو   معموالً .حاال یک کلمه دیگر هم اضافه کنید  .چه خبر است  ببیند   و کامل، یکی یکی بررسی کندمورد را    ۴۶۷۶بخواهد  

تا   ۴۶۷۶ا یوم چند تا می شود؟ این  ، ببینم بمن با یوم سرچ می کنم .عید هست  ، یکی هم کلمهیوم است  یکی کلمه  . بکار می بریمغدیر  

مار را داریم می  آ  .کلمه عید را هم به آن اضافه کنید  شما زحمت بکشید  .مورد شد  ۲0۵۴چندتا شد؟    ، با یوم که سرچ می کنیم  .است

 .تا قابل بحث است ۱۱۲خب  .تا  ۱۱۲چندتا شد؟  یکی یکی اینها را بگردیم  تا بلکه حوصله کنیم و آوریم پایین

  نام مبارک امام رضا   ،در روایات ما   . باشد  دنبال چه بودید؟ دنبال این بودید که روایتی پیدا کنید که از امام علی ابن موسی الرضاشما  

  .قب الرضا آمده ل  ، ن جایگاه آ  بنا به   .ابوالحسن یا ابوالحسن  یا کنیه آمده،   . یا اسم کامل آمده، علی ابن موسی .ده استبه سه صورت ذکر ش 

می نویسم الرضا و   دومی را  .موسی را می نویسم  علی ابن   ولی حاال من اینها را می نویسم، اولی  .منتها بعضی وقتها بیشتر از یکی است

از این   ،دیماین قیدهایی که ما اضافه کر  .است  چون خیلی جاها به این نحو ذکر شده،  من یک ابالحسن هم می آورم  .ابوالحسن  سومی

ببینید    .ما مشخص کردبصورت کامل ترتیب را برای ش  ،دقت کنند قسمت جستجو  پایین  به  اگر دوستان    . در می آید  هببینیم چمورد    ۱۱۲

علی ابن موسی یا الرضا یا ،  کلمه یوم و عید هم باشد و همراه این سه کلمه  دو  ،همراه این کلمه  .رچ می کنیمس  اینجا کلمه غدیر را

در مورد   ببینیم که امام رضا   ،االن دیگر حوصله این که بخواهیم بررسی کنیم  .فکر می کنم  .تا  ۱۱چند تا شد؟    .یا ابالحسن  ابوالحسن

 .هست  ،غدیر چه فرمودند 

کلیک   دو .اینجا برای شما آورده باز می شود و متن کامل روایت را ،کنیدکلیک  بار، دو روی روایت اول .من روایت اول را مطرح می کنم

آدرس دقیق این روایت را    ،بزنیداگر این آیکون را    .که این کجا هست   مشخص می کندکامالً  . می رود  قسمت نمایش  به،  کنید دیگر که  

  خواهم  من می  . شخص می کندد، برایتان مبخواهید بررسی کنیاین روایت را    .یچه صفحه ا  چه کتابی، چه جلدی و   . به شما می گوید 

باز شما    در قسمت نمایش چند آیکون برای،  کنیدکلیک راست    روی این روایت  داشته باشم. جمع بندی    ، دیگر عرض کنم  یک قسمت

قسمت حدیث را    ،آن قسمت آخر  . ی باز می کندحه اصف  ، انتخاب کنیداحادیث مشابه را    .یک قسمت دارد به نام احادیث مشابه  . می شود

اسناد را می خواهید  اگر  یعنی    . سازی شدهیکی احادیث مشابه و یکی اسناد باز  . گزینه دارددو    ، این قسمت حدیث  . برایتان باز می کند 

من ال یحضره  ا اسناد کتابی مثل  خصوص  .سازی شده یا نشده، قابل بازسازی هست یا نیستباز  ،ببینید که هست یا نیست و اگر هست

 .ازی استساینجا خیلی ساده و راحت قابل باز  ،که بعضی اشکاالتی می کنند   نهج البالغهیا کتاب    ،که بعضی ها اشکاالتی می کنند  الفقیه

   . سازی شده و شما می توانید استفاده کنیدباز تعدادی از آنها

می خواهد   هر چقدر دلتان   توانید این رقم را  شما می   .است  % ۳0؟ رقم  چه رقمی است  ، ی زدهرقماینجا    . اما برویم سراغ احادیث مشابه

که بود، هر درصدی که شما    %۳0همان اصالً  .یا بیایید پایین  ،بگذارید روی پنجاه درصد  مثالً   .یا بیایید پایین  %۱00بروید تا   .تنظیم کنید

با حدیث شما مشابهت داشته   %۳0حداقل    ، به اندازهی که در این مجموعه باشدهر حدیث  و  این نرم افزار می گردد   ،اینجا مشخص کنید

اولین حدیثی   .آورد  برای مارا    حدیث مشابهاین مجموعه شش    .یمدکر  جستجوما این حدیث را    .ی آوردبرای شما جمع می کند و م  ،باشد

 ، یک کلمه بخواهیم یک کلمه چه تفاوتی دارد؟ کدام قسمت آن متفاوت است؟  %۳آن    .این حدیث ما همخوانی داردبا    %۹۷  ،وردکه آ

عوض  نآ ، رنگاگر دوستان مقایسه را بزنند .این کلمه مقایسه را این باال گذاشتندو به فکر ما بودند   .ار سخت می شودیک مقد ،بخوانیم

 ،داریم یا اینجا کلمه الدین .صلی اهلل را به صورت کامل نوشتند اینجا ،)ع( گذاشتند وصایت اینجا مثالً ، شده  این وصایت ببینید .می شود
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  % ۹۷آن هم    .است  اقبال االعمالبعدی باز دوباره    روایت  .بود  %۹۷این    .است  ساده بسیار    .ها اینجوری استاین تفاوت  . این طرف نداریم

  ، هست  این قسمت از روایت که قرمز   . آمده  بحاره در کتاب  یعنی روایت دومی ک  . ندارد  اصالً   این قسمت از متن شما را  ،  %۶۷روایت بعدی  

سری به   که این قسمت را ذکر نکرده؟ بعد یک  خب این روایت را از کجا آورده است ایشان  .ذکر نکرده  را اصالً  اقبال االعمالدر کتاب  

آورده    بینید که روایتی که ایشان  ، می سی کنیماینجا برر  و   در کتاب بحار وقتی برگردیم   و   بروند   ،اگر علما زحمت بکشند  ، بزنید   بحار کتاب  

را    این قسمت حدیث  ،نقل کرده    ایشان، کتابی که  زوائد الفوائداز کتاب    .ذکر کرده   اقبالذکر نکرده و از قبل از    اقبال، از کتاب  است

سمتی  چه ق  و   در چه زمانی   کنید توانید مشخص    که شما می   ی حدیث را هم به شما نشان می دهد سیر تاریخخیلی ساده،    .نداشته است

همین جور برویم    . خیلی به مباحث حدیثی آن وارد نشومحاال    .مورد استفاده قرار نگرفتهیا حذف شده یا    به هر دلیلی از این حدیث  

می شود چقدر    ، مشخصاست که اگر مقایسه را بزنیم  %۴۱عرض کنم خدمت مبارکتان که    که  است و روایات آخر  %۴۲روایات بعدی که  

یک مقدار مطلب    ، این طرف هم د ناگر متن را علما ببین  .  ذکر نشده و چقدر از این حدیث اینجا متفاوت استاینجا اصالً   از این حدیث 

حدیث دیگری است و من االن نمی خواهم آن حدیث را اینجا   اصالً  ، می بینید بعد نگاه که می کنید  .نیست  که این طرف دیگری هست 

 . کنم رحمط

آنچه را از   ا انجام دهید واین کار ر  ، شما می توانیدیعنی خیلی ساده   .استجامع احادیث  در نرم افزار    این ساده ترین شیوه موضوع یابی 

وضوع، موضوعات  نه فقط این م  .، به همین سادگیمی دانید یا می خواهید از باب غدیر جمع آوری کنید  کالم امام علی ابن موسی الرضا

در   و  که خیلی مشهور است  ی هستکلمه ا  مثالً  ، یک مثال دیگر بزنم  خیلی ساده بخواهم   .انجام دهید می توانید به سادگی  متعددی را  

 . بعضی از فرقه ها از آن استفاده می کنند

، ن ترجمه دارد یا نه؟ نهدانم اینجا از آ متن نمی در این ،بعنوان مثال  .آوردولی ترجمه ها را می  ترجمه نمی کندپاسخ به یکی از حضار: 

به عنوان  .لغت را برای شما ترجمه می کند   .، لغت نامه دارداین نرم افزار متن ترجمه نمی کند   . نمی کند  نه متن برای شما ترجمه  .ندارد

ترجمه این کتاب مرتبط    در  ،کلیک کنید و کتب مرتبط را که بزنید  روی آن   کافی است  ،شما اینجا االن بخواهید این متن را ببینید  ،مثال

انتخاب می کنید  .که ترجمه این کجاست  مشخص می کند  ،دست که بزنیدروی عالمت    .اینجاست  ،اگر برایش هست  ای  ، ترجمه را 

هم  قسمت به قسمت .اب می کنید انتخ ،هرکدام را خواستید ریالترجمه باشدیکی، دو  فقط  ،حاال اگر یک ترجمه باشد .برایتان می آورد

   . رای شما انتخاب می کندهمان جمله را ب روی همان دست که بزنید، ترجمه .تقسمت به قسمت دستها متفاوت اس ببینید .دارد

توانید    از خود سایت هم می   .همین جا بصیر رایانه دارد  .می توانید استفاده کنید، مشکلی ندارد  که  هم هست  نرم افزار تحت اندروید   ، نه  -

،  جامع احادیث   ایگان فقط سایتی باز کردند به نام به صورت ر  . را می خرید  وارد سایت نور شوید، آنجا فایل دانلود   . خریداری کنید  مستقیماً

ولی    کامل نیستخیلی  امکاناتش هم    .ولی می توانید جستجو کنید  ،یعنی کتاب در اختیار شما نمی گذارد  . آنجا می توانید سرچ کنید

 . بخریدرایانه چهار راه تختی  بصیر  ،هم می توانید از همین جا آن راسی دی  . بخرید ایل دانلود را می توانید از سایتد فخو

 و نکته آخر:

در این قسمت آیات در   .است  آیات در کتبآن هم این قسمت    .عنایت داریم  آن  ما خیلی کم به  که متاسفانه  قسمتی دارد  این نرم افزار

ذیل این    ، مجامع روایی ما یک کلمه یا کل این آیه را در آن روایت داشته باشیم  تمام احادیثی که در  ، ه که شویدهر آی  ، شما واردکتب

 . کند  آیه برای شما جمع می

تفسیر داریم که اینها    مورددو، سه   . ، ذیل این می آورددر آن حدیث باشد تفسیر و تفسیر روایی نه، هر حدیثی که از یک کلمه تا کل آیه  

  اگر چه که  .می آورد  هاهم ذیل این  راروایاتش    .و امثال اینها، آنها را هم می آورد  نور الثقلینو    تفسیر البرهانمثل    .روایی محض هستند

تفسیر    اگر کسی بخواهد  یعنی  .اینجا برای شما می آورد  ، هر حدیث دیگری هم که باشد   .آیه در آنها ذکر نشده باشد، آنها را می آورد
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جستجو    . آدرس بدهید  اینجا می توانید  ،که خواستیدو هر آیه  آیه را انتخاب کنید    کافی است  .آماده است  یک فضای کامالً   ،روایی کار کند

 آیاتی که این کلمه در آن هست  ،هست، آن کلمه را که بزنید  ، یک کلمه از آیه در ذهنتانینجا بزنیدرا ایک کلمه    . یدهم می توانید بکن

ترتیبی هم    . را می توانید استفاده کنید  تمام آیات و روایاتی که ذیل این آیه می آید   بعد   .ا آن آیه را انتخاب می کنید می آورد و شم  را

 .ترتیب زمانی هست ، که می آورد

اگر   . اینجا کلمه غدیر را سرچ کردم مثالًیعنی   .تیب زمانی می آید همه به تر ، ایی که اینجا آمدهکتابه .عرض کنم  این نکته را در جستجو

، حدیث اولین  یعنی مشخص می کند   .استآمده    یکی یکی به ترتیب تاریخ  .انی استبه ترتیب زم  می بینند که تماماً ،دوستان دقت کنند

   .تا آخر به ترتیب زمانی  ،بعد در چه کتابی  و  ه کتابی آمدچ بار در

 . امیدوارم مفید بوده باشد  . دوستان عرض کنم در مدت کوتاه خدمت توانستم این خالصه آن چیزی بود که من می

 التماسُدعُا
ُوالصالةُعلىُمحمدُوآلهُالطهار


