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تاسوِتؼالٖ

قال الصادقعلیِ السّالم:
إعزَفَُا هٌََاسِلَ شِیعَتٌَِا بِقَذرِ هَا یُحسٌَُِىَ هِي رٍَِایَاتِِْن عٌََّا
جاٗگاُ ٍ همام ش٘ؼ٘اى سا تِ اًذاصُ خَب فْو٘ذى سٍاٗات ها تذاً٘ذ.
(ٍسائل الشّ٘ؼِ ،ج  ،72ص 543ح) 99419

اداسُ لشآى ٍ حذٗث صٗشهجوَػِ اداسُ کل تشت٘تٖ هؼاًٍت تشت٘تٖ فشٌّگٖ
سالماهللػلْ٘ا

جاهؼِالضّشاء

سٍاٗات اّلت٘ت

دس ساستإ آشٌاٖٗ طالب تا هتَى حذٗث ٍ اٗجاد اًس تا

ػلْ٘نالسالم

ٍ تا ّذف غشتتصداٖٗ اص هتَى حذٗثٖ ٍ استماء سطح

هؼشفتٖ ٍ تشت٘تٖ طالب ،دٍه٘ي دٍسُ غ٘شحضَسٕ حذٗثخَاًٖ ٍ تتثغ حذٗثٖ
«کتاب شزیف اصَل کافی» سا تشگضاس هًٖواٗذ:

هٌبع  :اصَل کافی  ،جلذ
چْارم ،کتاب فضل القزآى
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شیَُ دریافت سؤاالت


ساٗت جاهؼِالضّشاء



طفحِ هؼاًٍت تشت٘تٖ فشٌّگٖ



سشإ ثمل٘ي – ٍسٍدٕ ساختواى شْ٘ذ تْشتٖ (سُ)

سالم اهلل ػلْ٘ا

هْلت تحَیل پاسخٌاهِ:
هْلت تحَٗل پاسخٌاهِ 51 :آتاى هاُ 5931
رٍش تحَیل پاسخٌاهِ
 طالب حضَسٕ:


تحَٗل تِ سشإ ثمل٘ي – ٍسٍدٕ ساختواى شْ٘ذ تْشتٖ (سُ)
 طالب غ٘ش حضَسٕ:

اسسال پاسخٌاهِ تاٗپ شذُ ٗا  pdfتِ پست الکتشًٍ٘کٖ hadith@jz.ac.ir
شواسُ تواس 97557911 :
طالب حضَسٕ ٍ غ٘شحضَسٕ استاى لن هٖتَاًٌذ جْت ششکت دس کاسگاُ پشسش ٍ
پاسخ اٗي دٍسُ کِ صهاى آى هتؼالثا اػالم هٖ شَدً ،ام ٍ ًام خاًَادگٖ ٍ تخش هحل
تحظ٘ل خَد سا تا اٍل آتاى هاُ تِ شواسُ  91112772117072پ٘اهک ًواٌٗذ.
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مقدمه
اّویت کتاب اصَل کافی
کتاب اطَل کافٖ تِ ػٌَاى داٗشٓ الوؼاسف دس چٌذٗي هجلذ اص هْنتشٗي کتة سٍاٖٗ
ش٘ؼِ ٍ کتة استؼِ ش٘ؼِ (کافٖ ،تْزٗة ،استثظاس ،هي الٗحضشُ الفمِ٘) تِشواس هٖسٍد کِ
هشحَم کلٌٖ٘سحوِاهللػلِ٘ دس طَل ت٘ست سال احادٗث اسصشوٌذ آىسا جوغ آٍسٕ ًوَدُ است.
اٗي کتاب شاهل سٍاٗات پ٘اهثشطلٖاهللػلٍِ٘آلِ ٍ اّل ت٘تػلْ٘نالسالم است کِ دس آى ػلَم ٍ هؼاسف
اسالهٖ تِ تْتشٗي شکل ت٘اى شذُ ٍ تا تشت٘ثٖ صٗثا اسائِ شذُ است.
کتاب ششٗف اطَل کافٖ دس سِ تخش اطَل کافٖ ،فشٍع کافٖ ٍ سٍضِ کافٖ تشک٘ل شذُ
است.
تِ دل٘ل اٗي کِ کتاب کافٖ فاطلِ صهاًٖ کوٖ تا هٌاتغ اٍلِ٘ ٍ هؼتثش ش٘ؼِ داسد ٍ هستم٘وا اص
آًْا گشفتِ شذُ ٍ اص دلت تاالٖٗ ً٘ض تشخَسداس است -تِ طَسٗکِ ّوِ ٕ سلسلِ سٌذ حذٗث
سا تِ طَس کاهل رکش هٖ کٌذ  -اػتثاس خاطٖ دس ت٘ي ش٘ؼِ داسد کِ دس طَل ت٘ش اص ّضاس سال
پَ٘ستِ هَسد تَجِ ٍ ػٌاٗت خاص ػلوا ٍ فمْإ ش٘ؼِ لشاس داشتٌذ ٍ تضسگاى ش٘ؼِ دس
تأل٘فات اسصشوٌذ خَد پَ٘ستِ تِ آى استٌاد ًوَدُ اًذ.
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سخي بشرگاى پیزاهَى کتاب شزیف کافی


«ش٘خ هف٘ذ»سحؤاهللػلِ٘ :کتاب کافٖ اص تشتشٗي کتابّإ ش٘ؼِ ٍ پشفاٗذُتشٗي آًْاست.
(تظح٘ح االػتماد ،طفحِ )717



«ػالهِ هجلسٖ»سحوِاهللػلِ٘ :کتاب کافٖ کاهل تشٗي ٍ جاهغ تشٗي کتة اطَل
احادٗث است ٍ اص تضسگ تشٗي ٍ تْتشٗي کتاب ّاٖٗ است کِ دس ش٘ؼِ ًَشتِ شذُ
است.



(هشآٓ الؼمَل ج 5ص)9

«ػالهِ تحشالؼلَم»سحوِاهللػلِ٘ دس سجال پس اص رکش ٍ تَض٘حٖ رٗل سٍاٗت ًثَٕ (کِ
خذاًٍذ دس سأس ّش طذ سال کسٖ سا کِ دٗي سا اص اًذلس تجذٗذ کٌذ تشهٖ اًگ٘ضد:).
سخي اٗي داًشوٌذ کالم حمٖ است کِ خذاًٍذ تش صتاًش جاسٕ ساختِ .کسٖ کِ دس
کافٖ ،تِ دلتً ،ظش ٍ تأهل کٌذ تشاٗش سٍشٌٖ اٗي سخي آشکاس هٖ گشدد ٍ هٖ داًذ
کِ ٍٕ هظذاق اٗي حذٗث است .صٗشا کافٖ کتاب هف٘ذٕ است کِ دس توام کتة
حذٗث ًظ٘ش ًذاسدّ .ن اص لحاظ کثشت احادٗث ٍ حسي تشت٘ة ٍ ّن تِ ٍاسطِ ضثط
دس ًمل.



(سجال تحش الؼلَم  ،ج)5

«شْ٘ذ اٍل» سحوِاهللػلِ٘ دس اجاصُ خَد تِ اتي خاصى ،ضوي شوشدى کتة حذٗثى ش٘ؼِ :
ّواًٌذ کتاب کافى ،دس حذٗث ش٘ؼِ ًَشتِ ًشذُ است ( .تحاساالًَاس ج 512ص )531



«شْ٘ذ ثاًى»

سحوِاهللػلِ٘

دس اجاصُ خَد تِ ش٘خ اتشاّ٘ن ه٘سى ،کافٖ سا تِ ّوشاُ سِ

کتاب :هيالٗحضشُ الفمِ٘ ،تْزٗةاالحکام ٍ االستثظاس اص پاِّٗإ اٗواى ٍ ستَىّإ
اسالم هٖشواسد.

(تحاساالًَاس ،ج ،511ص)591
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آییي ًاهِ
لزا تَجِ تِ ًکات صٗش جْت ششکت دس اٗي دٍسُ حائض اّو٘ت است:
 .5توام پاسخ ّا تا هشاجؼِ شخض ششکت کٌٌذُ ٍ تا هشاجؼِ تِ هٌثغ اطلٖ پاسخ دادُ
شَد.
 .7پاسخ ّا تِ طَست تلخ٘ظٖ ٍ تشداشت هفَْهٖ ٗادداشت شذُ ٍ اص کپٖ کشدى ػ٘ي
ػثاست خَدداسٕ شَد.
 .9تکو٘ل پاسخ ًاهِ تا شَُ٘ إ غ٘ش اص هَاسد هزکَس هَجة ضواى ششػٖ خَاّذ تَد.
 .4دس ٌّگام تکو٘ل پاسخ ًاهِ دسج ّوِ اطالػات دسخَاستٖ اص طالب اص ضشٍسٗات
است  .تذْٖٗ است دس طَست ًمض دس تکو٘ل اطالػات اص لث٘ل شواسُ تحظ٘لٖ ٗا
 ...پ٘اهذ آى هتَجِ خَد طلثِ است.
 .1پاسخّا دس تشگِ ٗ a4کسٍ ٍ تا هشخظات کاهل (ًام ٍ ًامخاًَاگًٖ ،ام پذس،
کذهلٖ ،کذتحظ٘لًٖ ،ام تخش هحل تحظ٘ل ،شواسُ تواس ٍ اٗو٘ل) اسائِ گشدد.
.0

ششکتکٌٌذگاًٖ کِ ػالٍُ تش تشداشت هفَْهٖ ،اسائِ ًوَداسٕ اص هحتَإ حذٗث
(ػشتٖ ٍ فاسسٖ) ّن داشتِ تاشٌذ ،اص اهت٘اص ٍٗژُ تشخَسداس هٖگشدًذ.

 .2طالب حضَسٕ هٖ تَاًٌذ پاسخ ًاهِ ّإ تاٗپ شذُ ٗا دستٌَٗس خَد سا تِ طَست
حضَسٕ تِ اداسُ لشآى ٍ حذٗث جاهؼِ الضّشاءسالم اهلل ػلْ٘ا تحَٗل دٌّذ.
 .1طالب غ٘ش حضَسٕ فاٗل ٗ wordا  pdfپاسخ ًاهِ ّإ خَد سا تِ پست الکتشًٍ٘ک
اداسُ لشاى ٍ حذٗث تِ آدسس  hadith@jz.ac.irاسسال کٌٌذ.
ّ .3ش طلثِ تٌْا هجاص تِ ٗکثاس اسسال پاسخ ًاهِ اص طشٗك پست الکتشًٍ٘ک است ٍ دس
طَست تکشاس ،آخشٗي پاسخًاهِ دسٗافت شذُ هَسد اسصٗاتٖ لشاس خَاّذ گشفت
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اهتیاسات
 .1تِ وساًی وِ در توام سلسلِ دٍرُّای حذٗثخَاًٖ کتاب اطَل کافٖ ششکت
ًواٌٗذ گَاّٖ پاٗاى دٍسُ حذٗثخَاًٖ کافٖ اّذا هٖگشدد.
تبصزُ :
در جْت تحقق اّذاف طزح ٍ اًس طالب با هٌابع هعتبز حذیثی ٍ ّوچٌیي
ایجاد سهیٌِ هشارکت فعاالًِ ّوِ طالب در ایي هسابقات  ،پیَستي طالبی کِ
هَفق بِ شزکت در هزاحل گذشتِ طزح ًشذُ ٍ پاسخ ًاهِ را تحَیل ًذادُ
اًذ در اداهِ طزح بِ شزطی هوکي است کِ تا پایاى هْلت ارائِ پاسخ ًاهِ
هزحلِ جاری ،پاسخ ًاهِ هزاحل گذشتِ را ًیش تحَیل دٌّذ.
 .2اساهٖ هوتاصٗي اٗي دٍسُّا ّوچَى دٗگش دٍسُّإ اداسُ لشآى ٍ حذٗث دس ل٘ست
فؼاالى ششکتکٌٌذُ دس اسدٍٕ لشآًٖ ساالًِ هشْذ همذس لشاس خَاّذ گشفت.
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سواالت مرحله دوم اصول کافی (کتاب فضل القرآن)
 )1هٌظَر از "لرآى" ٍ "فرلاى" چِ هی تاضد؟
 )2اهام هَسی واظن(ع) چگًَِ لرآى تالٍت هی فرهَدًد؟
 )3طثك رٍایتی وِ از اهام تالر(ع) ٍارد ضدُ است ،هحتَای لرآى تر چْاار تشاص
هی تاضد آًْا را ًام تثرید؟
 )4خداًٍد هتؼال تا اًسال ودام سَرُ ّا تر پیاهثر(ظ) تفضّل وردًد ٍ ٍیژگی ایي
سَرُ ّا چِ تَد؟
 )5اگر جَاًی تر لرائت لرآى هداٍهت وٌد چِ تفضّالتی تر ٍی خَاّد ضد؟
 )6تَغیِ ّای پیاهثر(ظ) تِ حاهل لرآى چیست؟
 )7طثك فرهایص اهام غادق(ع) هردم تر چْار گًَِ ّستٌد ،آًْا را تَضیح دّید؟
 )8لرائت سَرُ «هُله» چِ ثورات ٍ ثَاتی دارد؟
 )9لرآى تِ چِ چیسی أهر هیىٌد ٍ از چِ چیسی ًْی هی وٌد؟
 )11هالزهت تا لرآى چِ زهاًی اّویت رٍزافسٍى پیدا وردُ ٍ ٍاجة هی ضَد؟
 )11افرادی وِ لرآى را تالٍت هی وٌٌد تر چٌد لسن ّساتٌد ٍ وادام یاه تْتار از
ّوِ ّستٌد؟
 )12خداًٍد هتؼال تِ جای تَرات ٍ اًجیل ٍ زتَر ،وادام ساَرُ ّاا را تار پیااهثر
اسالم(ظ) ًازل فرهَدًد؟
 )13لرآى ػْد خداًٍد تر تٌدگاى استٍ ،ظیفِ ها در لثال ایي ػْد الْی چیست؟
 )14اگر در خاًِ ای لرآى زیاد ضَد چِ فَائدی تارای آى خاًاِ دارد؟3هاَرد کوار
ضَد
 )15ثَاب لرائت لرآى در حالت ًواز ایستادُ ،غیار ًوااز ٍ اساتواع لرائات لارآى
چمدر هی تاضد؟
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 )16چْار هَرد از تَغیفات لرآى در تیاى رسَل خدا(ظ) را کور وٌید.
 )17تاثیر خاظ لرائت لرآى از رٍی هػحف چِ هی تاضد؟
 )18خَاًدى سَرُ «زلسال» چِ ثورات ٍ اثراتی دارد؟
 )19سِ ضاوی در رٍز لیاهت از اًساى ضىایت خَاٌّد ورد ،آًْا را ًام تثرید؟
 )21همام أّل لرآى ٍ حاهلیي لرآى را طثك رٍایات هتؼدد هاکوَر در وتااب فضال
المرآى ،تیاى وٌید.
 )21اهیرالوَهٌیي در تفسیر آیِ «ٍَ رَتّلِ المُرآىَ تَرتیالً» چِ فرهَدًد؟
ً )22حَُ ًسٍل لرآى ٍ وتاتْای آساواًی دیگار از حیام زهااًی را طثاك رٍایاات
تَضیح دّید؟
 )23طثك فرهایص اهام غادق(ع) اغحاب پیاهثر(ظ) چگًَِ لارآى را تاالٍت های
وردًد؟
 )24هٌظَر از "کورُاهلل أوثر" در لرآى چیست؟
 )25لرائت هسثّحات ّر ضة لثل از خَاب چِ تاثیری دارد؟
 )26اًَاع لاریاى لرآى طثك فرهایص اهام تالر(ع) را تَضیح دّید؟
 )27طثك رٍایات هتؼدد لحي ٍ آٌّگ تالٍت لرآى تاید چگًَِ تاضد؟
 )28اٍلیي وساًی وِ در رٍز لیاهت تر خداًٍد هتؼال ٍارد های ضاًَد چاِ وسااًی
ّستٌد تِ ترتیة کور ضَد؟
 )29ثلم لرآى ٍ رتغ لرآى تِ ترتیة ػٌَاى ودام سَرُ ّا هی تاضد؟
 )31سؼد تي هؼاک وِ تِ فرهَدُ رسَل خدا (ظ) ّفتاد ّاسار فرضاتِ تاا حضارت
جثرئیل در تطییغ جٌازُ اش حضَر داضتٌد ،تِ ٍاسطِ ودام ػول تِ ایي درجاِ
از لرب رسیدُ تَد؟
 )31زیَر ٍ زیٌت لرآى چیست؟
ٍ )32ظیفِ ضیؼِ درتارُ لرائت ّای رایج لرآى چیست؟
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 )33خَاًدى ودام سَرُ ّا ٌّگام خَاب ،ضرن را از اًساى دٍر هی وٌد؟
 )34هٌظَر از ایي رٍایت وِ ًَ« :سَلَ المرآىُ تِإیّانَ أػٌی ٍاسوَؼی یا جارَٓ» چیست؟
 )35حرز لرآًی هٌمَل از اهیرالوَهٌیي(ع) ترای حفظ هال ٍ اهَال از آتاص ٍ غارق
ضدى ودام است؟
 )36اٍلیي ٍ آخریي آیات ًازل ضدُ تر پیاهثر ودام تَد؟
ٌّ )37گاهی وِ اًساى در رٍز لیاهت تؼد از حسااب ٍ وتااب دساتص خاالی های
ضَد ،لرآى چگًَِ اٍ را ووه هی وٌد؟
 )38خَاًدى ودام سَرُ تا غدای تلٌدّ ،واًٌد ایي است وِ ضشع ضوطیر خَد را
در راُ خدا وطیدُ ٍ جْاد هی وٌد؟
ً )39ظر اّل تیت(ع) درتارُ لرائت لرآى از حفظ یا از رٍی هػحف را تیاى وٌید؟
 )41چگًَگی رٍش لرائت لرآى وِ اهام تالر (ع) در تَغیِ تِ أتی تػایر فرهَدًاد
را تیاى وٌید؟
عج
رد پناه حضرت صاحب األمر لاهللتعالیفرهجالشریف پاینده و مىفق باشید
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