سؤاالت اولین دوره غیرحضوری
حدیثخوانی 
کتابشریفاصولکافی 
(جلذ چْارم ،کتاب العِشرَُ)

سالماهللعلیْا

هعاًٍت تربیتی فرٌّگی جاهعِالسّراء
ادارُ کل تربیتی
ادارُ قرآى ٍ حذیث
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تاسوِتؼالٖ 


قال الصادقعلیِ السّالم:
إعرَفَُا هٌََازِلَ شِیعَتٌَِا بِقَذرِ هَا یُحسٌَُِىَ هِي رٍَِایَاتِِْن عٌََّا
خاٗگاٍُهمامش٘ؼ٘اىساتِاًذاصُخَبفْو٘ذىسٍاٗاتهاتذاً٘ذ .
(ٍسائلالشّ٘ؼِ،ج،77ص949ح )33453

اداسُ لشآى ٍ حذٗث صٗشهدوَػِ اداسُ کل تشت٘تٖ هؼاًٍت تشت٘تٖ فشٌّگٖ

سالماهللػلْ٘ا دس ساستإ آشٌاٖٗ طالب تا هتَى حذٗث ٍ اٗداد اًس تا
خاهؼِالضّشاء


ػلْ٘نالسالم ٍ تا ّذف غشتتصداٖٗ اص هتَى حذٗثٖ ٍ استماء سطح
اّل 
ت٘ت
سٍاٗات  

هؼشفتٖ ٍ تشت٘تٖ طالب  ،اٍل٘ي دٍسُ غ٘شحضَسٕ  حذٗثخَاًٖ ٍ تتثغ حذٗثٖ
ساتشگضاسهًٖواٗذ :

«کتاب شریف اصَل کافی»
جلذ چْارم ،کتاب العشرُ
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شیَُ دریافت سؤاالت


الضّشاءسالماهللػلْ٘ا www.jz.ac.ir:


ساٗتخاهؼِ



الضّشاءسالماهللػلْ٘ا،طفحِهؼاًٍتتشت٘تٖفشٌّگٖ


ساٗتخاهؼِ



سشإثمل٘ي–ٍسٍدٕساختواىشْ٘ذتْشتٖ(سُ)

هْلت تحَیل پاسخٌاهِ
هْلت تحَٗلپاسخٌاهِ 91:آتاىهاُّ )9395وضهاىتاپاٗاىهْلتتحَٗلپاسخٌاهِ
هشحلِدٍم) 
رٍش تحَیل پاسخٌاهِ
طالبحضَسٕ:


تحَٗلتِسشإثمل٘يٍ،سٍدٕساختواىشْ٘ذتْشتٖ

طالبغ٘شحضَسٕ:
اسسالپاسخٌاهِتاٗپشذُٗا pdfتِپستالکتشًٍ٘کٖ hadith@jz.ac.ir
شواسُتواس 37997355:
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مقدمه 
اّویت کتاب اصَل کافی
کتاب اطَل کافٖ تِ ػٌَاى داٗشٓ الوؼاسف دس چٌذٗي هدلذ اص هْنتشٗي کتة سٍاٖٗ
تِشواس هٖسٍد کِ
ش٘ؼِ ٍ کتة استؼِ ش٘ؼِ (کافٖ ،تْزٗة ،استثظاس ،هي الٗحضشُ الفمِ٘) 
سحوِ 

اسصشوٌذآىساخوغآٍسًٕوَدُاست.

اهللػلِ٘ دسطَلت٘ستسال احادٗث

هشحَمکلٌٖ٘

اهلل 
طلٖ 

ػلْ٘نالسالماستکِدسآى ػلَم ٍ هؼاسف
ػلٍِ٘آلٍِ اّلت٘ت
اٗيکتابشاهل سٍاٗاتپ٘اهثش

اسالهٖ تِتْتشٗيشکلت٘اىشذٍُتاتشت٘ثٖصٗثااسائِشذُاست .
کتابششٗفاطَلکافٖدسسِتخشاطَلکافٖ،فشٍعکافٍٖسٍضِکافٖتشک٘لشذُ
است.
تِدل٘لاٗيکِکتابکافٖفاطلِصهاًٖکوٖتاهٌاتغاٍلٍِ٘هؼتثش ش٘ؼِ داسدٍهستم٘وااص
آًْاگشفتِشذٍُاصدلتتاالًٖٗ٘ضتشخَسداساست-تِطَسٗکِّوِٕسلسلِسٌذحذٗث
ساتِطَسکاهلرکشهٖکٌذ-اػتثاسخاطٖدست٘يش٘ؼِداسدکِدسطَلت٘شاصّضاسسال
پَ٘ستِ هَسد تَخِ ٍ ػٌاٗت خاص ػلوا ٍ فمْإ ش٘ؼِ لشاس داشتٌذ ٍ تضسگاى ش٘ؼِ دس
تأل٘فاتاسصشوٌذخَدپَ٘ستِتِآى استٌاد ًوَدُاًذ .
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سخي بسرگاى پیراهَى کتاب شریف کافی



سحؤ 

ش٘ؼٍِپشفاٗذُتشٗيآًْاست .

کافٖاصتشتشٗيکتابّإ

اهللػلِ٘:کتاب
«ش٘خهف٘ذ»

(تظح٘حاالػتماد،طفحِ)717






سحوِاهللػلِ٘ :کتاب کافٖ کاهل تشٗي ٍ خاهغ تشٗي کتة اطَل
«ػالهِ هدلسٖ»

احادٗث استٍاصتضسگتشٗيٍتْتشٗيکتابّاٖٗاستکِدسش٘ؼًَِشتِشذُ


است.






(هشآٓالؼمَلج9ص)3



سحوِ 

اهللػلِ٘ دسسخالپساصرکشٍتَض٘حٖرٗل سٍاٗتًثَٕ(کِ
«ػالهِ تحشالؼلَم»

خذاًٍذدسسأسّشطذسالکسٖساکِ دٗي سااصاًذلستدذٗذکٌذتشهٖاًگ٘ضد:).
سخياٗيداًشوٌذکالمحمٖاستکِخذاًٍذتشصتاًشخاسٕساختِ.کسٖکِدس
کافٖ،تِدلتً،ظشٍتأهلکٌذتشاٗشسٍشٌٖاٗيسخيآشکاسهٖگشددٍهٖداًذ
کِ ٍ ٕ هظذاق اٗي حذٗث است .صٗشا کافٖ کتاب هف٘ذٕ است کِ دس توام کتة
حذٗثًظ٘شًذاسدّ.ناصلحاظکثشتاحادٗثٍحسيتشت٘ةٍّنتٍِاسطِضثط
دسًمل.






(سخالتحشالؼلَم،ج )9

سحوِ 

اهللػلِ٘ دساخاصُخَدتِاتيخاصى،ضويشوشدىکتةحذٗثىش٘ؼِ :
«شْ٘ذاٍل»

ّواًٌذکتابکافى،دسحذٗثش٘ؼًَِشتًِشذُاست.



(تحاساالًَاسج917ص)991


سحوِاهللػلِ٘ دس اخاصُ خَد تِ ش٘خ اتشاّ٘ن ه٘سى ،کافٖ سا تِ ّوشاُ سِ
«شْ٘ذ ثاًى»

ّإاٗواىٍستَىّإ


االحکامٍاالستثظاساصپاِٗ

الٗحضشُالفمِ٘،تْزٗة
کتاب :
هي
(تحاساالًَاس،ج،918ص )938

اسالمهٖشواسد.
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آییي ًاهِ
لزاتَخِتًِکاتصٗشخْتششکتدساٗيدٍسُحائضاّو٘تاست :
 .9توامپاسخّاتاهشاخؼِشخضششکتکٌٌذٍُتا هشاخؼِتِ هٌثغ اطلٖ پاسخدادُ
شَد.
 .7پاسخّاتِطَستتلخ٘ظٍٖتشداشتهفَْهٖٗادداشتشذٍُاصکپٖکشدىػ٘ي
ػثاستخَدداسٕشَد.
 .3تکو٘لپاسخًاهِتاشَُ٘إغ٘شاصهَاسدهزکَسهَخةضواىششػٖخَاّذتَد.
 .4دس ٌّگام تکو٘ل پاسخ ًاهِ دسجّوِ اطالػات دسخَاستٖ اص طالب اص ضشٍسٗات
است.تذْٖٗاستدسطَستًمضدستکو٘لاطالػاتاصلث٘لشواسُتحظ٘لٖٗا
...پ٘اهذآىهتَخِخَدطلثِاست.
ٗکسٍ ٍ تا هشخظات کاهل (ًام ٍ ًامخاًَاگًٖ ،ام پذس،
پاسخّا دس تشگِ   a4

.5
کذهلٖ،کذتحظ٘لًٖ،امتخشهحلتحظ٘ل،شواسُتواسٍاٗو٘ل)اسائِگشدد.
ششکتکٌٌذگاًٖ کِ ػالٍُ تش تشداشت هفَْهٖ ،اسائًِوَداسٕ اصهحتَإ حذٗث

 .6
تشخَسداسهٖگشدًذ .

(ػشتٍٖفاسسٖ)ّنداشتِتاشٌذ،اصاهت٘اصٍٗژُ
 .7طالبحضَسٕهٖتَاًٌذپاسخًاهِّإتاٗپشذُٗادستٌَٗسخَدساتِطَست
حضَسٕتِسشإثمل٘ياداسُلشآىٍحذٗثخاهؼِالضّشاءسالماهللػلْ٘اٍالغدسٍسٍدٕ
ساختواىشْ٘ذتْشتٖتحَٗلدٌّذ.
 .8طالبغ٘شحضَسٕفاٗلٗwordا pdfپاسخًاهِّإخَدساتِپستالکتشًٍ٘ک
اداسُلشاىٍحذٗثتِآدسس hadith@jz.ac.irاسسالکٌٌذ.
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ّ .9ش طلثِتٌْا هداص تِ ٗکثاس اسسال پاسخ ًاهِ اص طشٗك پست الکتشًٍ٘ک استٍ دس
آخشٗيپاسخًاهِدسٗافتشذُهَسداسصٗاتٖلشاسخَاّذگشفت.

طَستتکشاس،

سالماهللػلْ٘ا تِ
هحتشمهٖتَاًٌذًتاٗحهساتمِسا دسساٗتخاهؼِالضّشاء

ششکتکٌٌذگاى

.91

ًشاًٖ www.jz.ac.ir:هشاّذُفشهاٌٗذ.

اهتیازات 
حذٗثخَاًٖکتاباطَلکافٖششکت

 .1تِ وساًی وِ در توام سلسلِ دٍرُّای
اّذاهٖگشدد.

حذٗثخَاًٖکافٖ

ًواٌٗذگَاّٖپاٗاىدٍسُ
تبصرُ :
دس خْت تحمك اّذاف طشح ٍ اًس طالب تا هٌاتغ هؼتثش حذٗثٖ ٍ ّوچٌ٘ي اٗداد
صهٌِ٘ هشاسکت فؼاالًِ ّوِ طالب دس اٗي هساتمات  ،پَ٘ستي طالتٖ کِ هَفك تِ
ششکت دس هشاحل گزشتِ طشح ًشذُ ٍ پاسخ ًاهِ سا تحَٗل ًذادُ اًذ دس اداهِ
طشح تِ ششطٖ هوکي است کِ تا پاٗاى هْلت اسائِ پاسخ ًاهِ هشحلِخاسٕ ،پاسخ
ًاهِهشاحلگزشتِساً٘ضتحَٗلدٌّذ.
ّاّوچَىدٗگشدٍسُّإاداسُلشآىٍحذٗثدسل٘ست


اساهٖهوتاصٗياٗيدٍسُ
.2
فؼاالىششکتکٌٌذُدساسدٍٕلشآًٖساالًِهشْذهمذسلشاسخَاّذگشفت .
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سواالت مرحله اول اصول کافی (کتاب العشره)
 )1حك وسی وِ تر هٌسل ضوا ٍارد ضذُ است چِ هی تاضذ؟
 )2ائوِ هؼػَهیيػلیْنالسالم در هَاجِْ تا غیر ضیؼیاى چگًَِ رفتار هی وردًذ؟
 )3تَغیِ ّای اهام غادقػلیِالسالم درتارُ تؼاهل زیثا تا هردم وِ در جوؼی هولَء از
الطار هختلف تیاى ضذُ است ،را رور وٌیذ؟
 )4در جوغ ّای سِ ًفرُ از دٍستاى ،چِ ًَع غحثت وردًی لثیح است ٍ چرا؟
 )5حذٍد دٍستی در والم اهام غادقػلیِالسالم را تر ضواریذ؟
 )6اهیرالوَهٌیيػلیِالسالم در چِ هَردی تازار هسلواًاى را تِ هسجذ تطثیِ وردُ اًذ؟
تَضیح دّیذ.
 )7از خاًَادُ رٍایاتی وِ در تاب دٍستی ٍارد ضذُ ،فْویذُ هی ضَد وِ رفالت تا
غاحثاى ترخی ررائل تِ ضذت هٌغ ضذُ است ،آًْا را ًام تثریذ؟
 )8چِ رفتار ّایی هحثت تیي دٍ ًفر را غفا ٍ جال هی دّذ؟
 )9اهام غادق

ػلیِالسالم

ترای اثثات چِ تَغیِ ای تِ جریاى حضرت اتراّین

ػلیِالسالم

ٍ تماضای ایطاى از خذاًٍذ هثٌی تر ًطاى دادى زًذُ ضذىِ هردگاى ،استذالل
هی وٌٌذ؟
 )11سالم وردى تِ چِ وساًی ضایستِ ًیست؟
 )11هػاحثت ٍ رفالت تا افراد پست ٍ تٌذگاى زرخریذ چِ هضرّاتی دارد؟
 )12جَاب سالم اّل وتاب(یَْدیً،ػراًی ٍ )...را چگًَِ تایذ داد؟
 )13چِ ػولی تاػث هی گردد وِ اًساى تذٍى دٍست ٍ ّوذم تواًذ؟
 )14جایگاُ خَد را در للة اهام زهاىػلیِالسالم از چِ طریمی هی تَاًین تطخیع دّین؟

 )15دٍستی تا اًساى فاسك ٍ لاطغ رحِن چِ آفاتی دارد؟
 )16چرا تایذ پس از ػطسِ وردى حوذ الْی را تر زتاى آٍرد؟
8

 )17اّل سٌّت(در غالة رٍایات تا ػٌَاى "الٌاس" هؼرفی ضذُ اًذ) هؼتمذًذ وِ
غلَات تر هحوذ ٍ آل هحوذ در سِ جا هىرٍُ استً .ام تردُ ٍ جَاب اهام
تالرػلیِالسالم را تٌَیسیذ؟
 )18سِ ًفر را وِ لذر ٍ هٌسلت ضاى را ّیچ وس اًىار ًوی وٌذ هگر هٌافكِ
هطَْرً ،ام تثریذ؟
 )19رسَل خذا(ظ) در ترخَرد تا تسرگاى ٍ وریواى یه لَم چگًَِ ػول هی
وردًذ؟ ًوًَِ ػولی را رور وٌیذ.
 )21در چِ ضرایطی اّل یه هجلس هی تَاًٌذ هحتَای آى را تِ دیگراى تگَیٌذ؟
 )21سیرُ رسَل خذا

غلیاهللػلیٍِآلِ

ٍ أهیرالوَهٌیي

ػلیِالسالم

در سالم دادى تِ زًاى

چگًَِ تَد؟
 )22اهام غادق

ػلیِالسالم

چِ ٍیژگی حضرت یَسف

ػلیِالسالم

را تاػث ًسٍل آیِ «إًّا

ًَرانَ هِي الوُحسٌِیي» در ضأى ایطاى هی داًستٌذ؟
 )23ویفیت ًطستي رسَل اهللغلیاهللػلیٍِآلِ طثك رٍایات چگًَِ هی تاضذ؟
 )24زیاد خٌذیذى چِ تاثیراتی دارد؟
 )25طثك رٍایت سْل تي زیاد از اهام غادقػلیِالسالم چِ وساًی تایذ اٍل سالم وٌٌذ؟

 )26اهام غادقػلیِالسالم چِ تَغیِ درتارُ ویفیت ًگارش "تسن اهلل الرّحوي الرّحین"
دارًذ؟
 )27سیرُ رسَل خذاغلیاهللػلیٍِآلِ در تارُ ضَخی وردى چگًَِ تَد ٍ چرا؟
 )28طثك رٍایت اهام غادق

ػلیِالسالم

وَتاّی وِ خاًَادُ حضرت یؼمَب

ػلیِالسالم

در

لثال ّوسایگاى ضاى اًجام دادًذ چِ تَد ٍ پس از داًستي هطلة چِ تػویوی
گرفتٌذ؟
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 )29سیرُ رسَل خذا

غلیاهللػلیٍِآلِ

در ًگاُ وردى ٍ هػافحِ ٍ ...تا اغحاب ضاى

چگًَِ تَد؟
 )31أدبُ جؼفرػلیِالسالم وِ تایذ در ضیؼیاى ایطاى تاضذ را تَضیح دّیذ؟
 )31طثك حذیثی از رسَل خذا

غلی اهللػلیٍِآلِ

حك ٍاجة ًاضٌاسی وِ دٍستص داضتِ

این چیست؟
 )32تیچارگیِ ٍالؼی از ًگاُ رسَل خذاغلیاهللػلیٍِآلِ در چِ هَاردی است؟
 )33اهام غادقػلیِالسالم در تاب پان وردى اسواء همذسِ تا آب دّاى چِ فرهَدًذ؟
 )34طثك فرهایص اهام ػلی

ػلیِالسالم

تا اًساى ػالل ٍ یا ورین وِ گاُ ررائلی ًیس دارد

چگًَِ تایذ هؼاضرت ورد؟
 )35رّثاًیت ػرب چیست ٍ رسَل خذاغلیاهللػلیٍِآلِ در ایي تاب چِ فرهَدُ اًذ؟
 )36چِ ػولی تاػث وسة ػذاٍت هردم هی گردد؟
 )37هٌظَر از "تََائِك هَهي" وِ تایذ ّوسایِ ّای هَهي از آى در أهاى تاضٌذ
چیست؟
 )38سیرُ اهیرالوَهٌیيػلیِالسالم در رفتار تا ّوسفر چگًَِ تَد؟
 )39سالم وردى تِ ّر وسی وِ تا اٍ هاللات هی وٌین ًطاًۀ چیست؟
 )41ارتثاط تا ترادراى دیٌی در حَضَر ٍ سَفَر چگًَِ تایذ تاضذ؟
عج
رد پناه حضرت صاحب األمر لاهللتعالیفرهجالشریف پاینده و موفق باشید
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