
 
 

  هوالمحبوب
  

   كار چراغ خلوتيان باز در گرفت    ساقي، بيا كه يار ز رخ پرده برگرفت
  
  

ن درگاه الهي كتابي كه شما عزيزان پيش روي داريد را در چند ساله اخير به صـورت دسـت                    با ياري حضرت حق و كامال     
 سوال كنكور اختصاص به     25 سوال از    15دادم و از آنجا كه در چند ساله اخير حدود             آموزان قرار مي    نوشته در اختيار دانش   

م نهاده است تصميم گرفتم كتـابي را بـا ايـن    سوي مفهومي شدن گاه  بها  پرسشآيات و روايات داده شده و از سوي ديگر          
ي عمق مفهومي آن تاكيد شده باشد تـاليف نمـايم و              نظر كه كتابي جامع و كامل در زمينه آيات و روايات باشد كه بر جنبه              

  و 3 و 2 مدنظر قرار گرفته نه تنها موضوع هر درس چرا كه معتقدم بين دروس سال                4 و 3 و   2در اين راستا قواعد كلي سال       
  نمايم  اي ذكر مي براي هر چه ملموس شدن موضوع نمونه.  روابط طولي و تركيبي زيادي وجود دارد4
توحيد پايه و اساس اعتقاد ديني است و بدون آن هيچ اعتقادي ديني             :  آمده است  2درس  ) دانشگاهي  پيش (4در كتاب سال    «

 بماند روحي در پيكره معارف و احكام ديـن حـضور دارد   ارزش و اعتبار ندارد و توحيد در تمام آيات قرآن سايه افكنده و 
بر اين اساس در شرح پيام آيات و روايات بسياري از آيات و يا رواياتي كه در كتاب سال دوم و                     » بخشد  و به آن حيات مي    

  .ام يا سوم آمده به غير موضوع آن درس به توحيد و مراتب آن نيز اشاره دارد كه در اين كتاب مشخص نموده
آموزان ممتاز در نظر گرفته شده بود ولي از آنجا كه نظـر كـانون                ذا به علت اين عمق بخشي اين كتاب در ابتدا براي دانش           ل

  . متوسط نيز به آن افزوده شدها پرسشبر انتقاع عام كتاب قرار گرفت، نكات و 
ت و روايات بصورت علي و معلـولي  ي ديگري كه در اين كتاب حتي االمكان سعي شده، لحاظ شود بيان نموداري آيا         جنبه

  .است و آن بدين دليل بوده كه دانش آموزان با درك روابط علي و معلولي آيات به تسلط بيشتري دست يابند
  :اما تشكر و امتنان

چي داشته از اينكه كتاب در فهرسـت          تشكر ويژه از مديريت و مسئول محترم كانون فرهنگي آموزش جناب آقاي كاظم قلم             
  .د قرار دادندكتاب خو

ها و پيگيري ايشان      گذاري شد و تماس     چي است زيرا نقطه عطف اين اثر بوسيله ايشان پايه           در آغاز از آقاي دكتر محمد قلم      
  .مسير انتشار اين كتاب را هموار كرد

 كانون  ين كتاب اشياران مسئول   وو ديگر از دو همكار گرامي و تالشگر كانون جناب آقاي سيداحسان هندي و آقاي حامد ه                
  .كه پيگيريهاي اين دو بزرگوار موجب انتشار اين اثر شد

آراي عزيز آقاي آرش فكري اسـت كـه بـا كـار               همچنين از تايپيست محترم كمال تشكر را دارم و تشكر ويژه از آن صفحه             
 )شـريف صـنعتي   ي دانشگاه   دانشجو(اي به كتاب بخشيدن و از ويراستار علمي كتاب جوان با استعداد               ي تازه   زيباي خود جلوه  

آقاي كيومرث نصيري كه نكته سنجي ايشان موجب شد كه كتاب از نقص احتمالي محفوظ بمانـد كمـال تـشكر را داشـته                        
  .برم باشم و مقدمه را با كالم عارف شيراز پايان مي

  :فرمايد كه مي
   ورنه كو ورقي خواند معاني دانست  قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس

  
   عاشقان كوي حق بادسالم بر

  محسن اسدآبادي
  90اسفند 




