خرداد  ،49الف
کتاب :رجال پ 4
محدوده :كليات في علم الرجال ،از مشايخ الثقات تا آخر كتاب تستي
 .1هشاٗخ الثمات الزٗي ال ٗشسلَى إلّا عي الثمٔ ّن . .....
أ .علٖ تي الحسي تي فضّال ،صفَاى تي ٗحٖ٘ ،الحسي تي علٖ الطاطشٕ 
ب .هحوذ تي أتٖ عو٘ش ،صفَاى تي ٗحٖ٘ ،أحوذ تي هحوذ تي أتٖ ًصش الثضًطٖ 
ج .هحوذ تي أتٖ عو٘ش ،صفَاى تي ٗحٖ٘ ،خعفش تي تش٘ش الثدلٖ 
د .هحوذ تي هسلن الثمفٖ ،صساسٓ تي أع٘ي ،حواد تي عثواى 
 .2إى واى هشاد الوفَّضٔ أىّ الٌثّٖ ٍ األئؤّ

هي خولٔ األسثاب لخلك العالن ٍ تذت٘شُ ٍ أىّ الفاعل الحم٘میٖ ّیَ اهلل سیثحاًِ فْیزا  .....هیا إرا ویاى هیشادّن

تفَٗض أهش الخلك ٍ التذت٘ش إلْ٘ن هع اعتضال اهلل عي ولّ شٖء.
أ .ل٘س تاطالً ٍ ال هَخثاً للششن ًظ٘ش 

ب .ل٘س تاطالً ٍ ال هَخثاً للششن تخالف 

ج ٍ .إى واى تاطالً لىٌِّ ال َٗخة الششن تخالف 

د ٍ .إى واى تاطالً لىٌِّ ال َٗخة الششن ًظ٘ش 

 .3هي فِشَق الش٘عٔ ّ ٍ .....ن الزٗي سالَا اإلهاهٔ إلٖ خعفش تي هحوذ

ثنّ صعوَا أىّ اإلهام تعذُ هَسٖ تي خعفش

ٍ أًِّ حّٖ ،لن ٗوت ٍ َّ الوْذٕ

الوٌتظش.
ب .الَالفٔ 

أ .الٌاٍٍس٘ٔ 

ج .الداسٍدٗٔ 

د .الوغ٘شٗٔ 

 .4کتاب «الوَضَعات الىثشٕ» در چه موضوعي تأليف شذه است؟
أ .احاديث جعلي 

ب .احاديث اخالقي 

ج .احاديث تاريخي 

د .احاديث کالمي و اعتقادی 

تشریحی
* لذ تطلك الثمٔ ٍ ٗشاد هٌْا الصذٍق لساًاً ٍ إى واى عاص٘اً تالدَاسح ٍ لذ تطلك ٍ ٗشاد هٌْا الوتحشّص عي الوعاصٖ ولّْا ٍلَ لن ٗىي إهاهّ٘اً ٍ لیذ تطلیك ٍ
ٗشاد الوعٌٖ الثاًٖ تئضافٔ وًَِ صح٘ح الوزّة.
 .1مزاد اس لفظ «ثمٔ» در قول شيخ طوسى« :ال ٗشٍٍى ٍ ال ٗشسلَى إلّا هوّي َٗثك تِ» کذام يک اس معاني فوق است؟ توضيح دهيذ.
 .2نظز مزحوم بزوجزدى نسبت به مشيخة صذوق و شيخ طوسي چيست؟
 ٍ »...ستّوا ٗستظْش هي والهِ ّزا أى خو٘ع الیشٍآ الویزوَسٗي فیٖ أسیٌاد

* لال فٖ همذّهٔ واهل الضٗاسات ...« :ها ٍلع لٌا هي خْٔ الثمات هي أصحاتٌا

أحادٗث رله الىتاب هوّي سٍَُٕ عٌْن إلٖ أى ٗصل إلٖ اإلهام هي الثمات عٌذ الوؤلّف.
 .3أ .مؤلف «واهل الضٗاسات» کيست؟ ب .به نظز مصنف ،آيا استظهار فوق صحيح است؟ چزا؟
 .4به نظز مصنّف ،آيا همة راويان «تفس٘ش علىتي اتشاّ٘ن لوى» ثقه هستنذ؟ چزا؟
* لال العلّاهٔ الٌَسٕ فٖ تَخِ٘ تصشٗحات األعالم تَخَد الضعاف ت٘ي أصحاب الصادق « :إىّ الوشاد هي الضعف ها ال ٌٗافٖ الَثالٔ والشٍاٗٔ عي الضعفاء
أٍ سٍاٗٔ الضعفاء عٌِ أٍ االعتواد علٖ الوشاس٘ل ّ ٍ »...زا التَخِ٘ خالف الظاّش ٍ الشٍاُٗٔ عي الضعفاء ٍ االعتویاد علیٖ الوشاسی٘ل ٍ إى واًیا هیي أسیثاب
الضعف عٌذ المذهاء لىيّ اإلًصاف أًِّ إى اُسٗذ الضعف هي ّزُ الٌاح٘ٔ ٗدة أى ٗصشّح تِ ٍ لَ أطلك فالظاّش أى الضعف ساخع إلٖ ًفسِ.
 .5توجيه مذکور و اشکال آن را بيان کنيذ.
* لذ سله الش٘خ

فٖ وتاتِ ّزا هسلىاً غ٘ش ها سلىِ الش٘خ الىلٌٖ٘ . ...

 .6روش نگارش «هي الٗحضشُ الفمِ٘» چه تفاوتي با روش نگارش «وافٖ» دارد؟
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 .7گشينة صحيح در هز قسمت را انتخاب کنيذ.
أ .الشٍاٗٔ عي الضعفاء هع تشن التسو٘ٔ . .....

ٗ .1خالف الَثالٔ 

ب .وتاب الىافٖ . .....

 .1دلت المشائي الخاسخّ٘ٔ علٖ صحّٔ سٍاٗاتِ 

ج .الصح٘ح عٌذ المذهاء َّ . .....
د .الَوالٔ هي اإلهام

. .....

 .2ال ٗخالف الَثالٔ 
 .2ل٘ست سٍاٗاتِ لطعّ٘ٔ الصذٍس 

 .1وَى الشإٍ عذالً إهاه٘اً 

 .2ها اعتضذ توا ٗمتضٖ اعتوادّن علِ٘ 

 .1طشٗك إلٖ ٍثالٔ الشإٍ 

 .2أهاسٓ علٖ أهاًتِ ف٘وا لَ واى ٍو٘الً فٖ األهَال 

* إىّ وثشٓ تخشٗح الثمٔ عي شخص دل٘ل علٖ ٍثالتِ.
 .8دليل مذعای فوق چيست؟ (دو دليل)
 .9روايت «هَسى تي لاسن» اس «حوّاد» مزسله است يا خيز؟ چزا؟
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