کتاب کافی مهمترین و معتبرترین
منبع از کتب اربعه است.
این کتاب نوشته محمد بن یعقوب بن
اسحاق مشهور به ثقه االسالم
کلینی است

کلینی به جهت ارتباط با اصحاب ائمه و
دسترسی به اصول اربعمأه روایات این کتاب
را با کمترین واسطه نقل کرده است
کافی در کالم بزرگان
شیخ مفید از بزرگترین علمای تاریخ شیعه میگوید :این کتاب،
از برترین کتب شیعه است که دارای فائدههای بسیار میباشد

[تصحیح االعتقادات االمامیه،شیخ مفید ،ص]۰۷

شهید اول آن را کتابی در زمینه حدیث معرفی میکند که امامیه مانند آن را نیاورده
محمدتقی مجلسی

است[کلینی ،الکافی ،ج  ،۱ص]۷۰

مینویسد :کتاب ک افی از تمام کتب اصول ،مضبوطتر و جامعتر است و بهترین و بزرگترین تألیف فرقه ناجیه(امامیه) است [مرآه العقول ،مجلسی ،ج ،۱ص]۳

آقا بزرگ تهرانی کتابشناس و فقیه کبیر  ،میگوید :کافی کتابی است که در نقل حدیث از اهل بیت(ع) ،مانند آن

نوشته نشده است [الذریعه،آقا بزرگ تهرانی ،ج  ،۱۰ص]۷۴۲

آیت اهلل خویی از قول استادش میرزا محمدحسین نائینی ،مناقشه در اسناد روایات کافی را حرفه و ترفند عاجزان و ناتوانان خوانده است

[خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج  ،۱ص]۹۹

یکی از روایات کتاب شریف کافی
محمد بن زید طبرى گوید :مردى از بازرگانان فارس که از پیروان امام رضا (علیه السالم) بود ،به آن حضرت نامهاى نوشت و در باره خمس ،اجازه خواست ،در پاسخ او نوشت که:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ به راستى خدا واسع است و کریم ،بر هر کارى ضامن ثواب است و بر تنگ نظرى غم و اندوه ،هیچ مالى حالل نیست مگر از راهى که خدایش حالل کرده است و به راستى،
خمس کمک ما است بر دین ما و بر عیاالت ما و بر دوستان ما و وسیله بذل و بخشش ما است و حفظ آبروى ما از کسى که از او بیم داریم ،آن را از ما دریغ ندارید و خود
را از دعاى ما محروم نسازید تا آنجا که مى توانید ،زیرا پرداخت خمس ،کلید روزى شما است و مایه پاک شدن گناهان شما و ذخیرهاى است که براى روز بىنوائى خود
پس انداز کنید ،مسلمان کسى است که براى خدا بدان چه او را عهده دار کرده وفا کند و بر عهده خود بپاید ،مسلمان نیست کسى که به زبان پذیرا است و به دل مخالف است ،و السالم
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[اصول کافى ج ۳ص] ۳۳۳

