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تچكي و

خوه  اش لي ش خن ايد يع يماخن  ع  رلد   هتبعحخفظ شيهاز  يک  از  زيگعهين شعها  فخيي  ز

ا  يا ،بع  ديع   نکعع يلجصفخ   خطن   ذين مرّخق   ط  وظمد  قخ ش لي وهفخن  قه    ععهفلد.

.مجاجة ياز لي غخلب غزليخت شجيانايزش، لي  يخن شعها  الب اخيي   معخز    هجسعع يخمعع ايد

لي حدّ  ييع  از ي ايخت نجيان  ايل  يد وريهم السهه  ههب  هلب يع اين  جيل يا  يعجان يک  از ي جز 

 هلن احخليث ايل  يد وريهم السهه چلخن کخيلي       خنخي     خندگخي  شعه حخفظ  ع حسخب آ يل.

ا  يا  هانايخعع   آنخن يا  ع تأ ّل  يشعه   ا ايعخلانع    خيهانع ومل  يکلد يع وجاطف يه مجانلدب

کخي هلن ا زاي يله شعه  مجيش  از جمرع  خج   تجانسعع ايد  خ    يدايل.لي حقيقد حخفظ

ث ه مجيش يا  ع زيجي احخليين،  ع  هعهين  جع يههخ   ديع ،يخمعخي  لسدم،   ز خن آيلاتصجيهيخزي

   يع  لاشعع ايد لي تأييد يخن مجيش،گخب  ع طجي  سعقيم   لي ي ايخت آيايعع گهلاند.   حرية

 اي  ع يخلخن مخندان وصمد   طهخيت وريهم السهه اشخيب يلد.يدف ا  اشخيب هم  از ا قخت  ع گجنع

از احخليث ايل  يد  لي ايعفخلةال     شاهليخ  يله  حخفظ   خ از اين اژ يش  هيي  يلهنمخييهخ 

ياز يا لي ايعفخلب از احخليث ايل  يد  آييلة آن ،تجانملد  مجاجةوريهم السهه ايد تخ  عجان لي 
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ت.رق ره1

 ايسد مجاب فعل  خشد يخ قجلحديث لي لغد نخ ع يخ   خعرف اين گجنع  عل  شدب ايد:يه چيز تخزب

(، لي  يدايى يخ مجاب از ياب گجش  ع انسخن  هيد يخ  امبخيى يع  111/ص 2جقهش ، قخ جس قهآن ،)

(،يخن  458/ ص 1 ،ج،ياغب اصفهخن  فهلات الفخظ قهآن آنهخ  ثل  زنلد   يمچلين  يجة تخزب)

 (، نقيضُ القديم.) 49ز خشه ، ص ايخس البهغع ،) ايغخ به   گفعخي ييجل صر  اهلل وريع   آلع   يرّم 

 3جالطهاز األ ل ، دنى ،   189ص  3،جز يدى تخج العه س،   131/ ص2،ا ن  لظجي، ج  لسخن العهب

 222/  ص1،فيه ز آ خل ، ج جس المحيط القخ (، الدديدُ،   مبه يا يمخن حديث گهفعع ايد)363، ص

لد   جديد گجي ته   تخزب  يه چيز نج  (   لي نهخيد ايلکع حديث يا 322،  سعخن ،ص فهيلگ ا دد   

حديث  خ تججع  ع ولصه  علخيى مجل )تهى   تخزگى  ة اژ(.117/ ص3 ج يعخب العين ،فهاييدى،)

 المصبخح المليه فى غهيب الشهح الکبيه)ي   يمدال لاشعن ( ل  يخي يهل لغجى لايل يع وبخيتلد از: گفعخ

خخطه صد ي تدييدى ،  اجيلد، يع ياز آن جهد حديث   «گفعخي» ع . (124 / ص1،فيج  ،ج لرهافعى

/ص  1) دمع البحهين ،طهيحى، ج يه  لد    خش آن نسبد  ع گذشعع از تهى   تخزگى  همجيلاييد

(از آن جهد ايد يع 34( )طجي/ ِثْرِعِ  ِحلديثٍ فعرْيلأْتُجاه )اطهق حديث  ه قهآن لي آيختى   نظي (. 375

   اطهق حديثد.گفعخيى ، از تهى   تخزگى  يژب اى نيز  همجيلايي ة همجيلايى از  قجليجا  از قهآن 

نيز  ع مخطه صد ي تدييدى   نج ع نج شدن آنهخ لي  قخيسع  خ ي يداليخى ايشين ايد  «يمداليخ» ع 

وريهم السهه . از اين  لظه  نيحديث وبخيت ايد از گفعخي غيه قهآنى مدا ند،  عصج .ا خ لي اصطهح 

ايشخن لانش شلخمد يخلخن   گفعخي ايخ به ايهه)ص(   احجال يم ورم الحديث يا لاييم يع آنها 

لي  جيل ايزش نقل ثبد   ضبط حديث   يخ انعقخل آن (. 322 سعخن ،ص فهيلگ ا دد  ،دانلد ) ي

اخب يع از نحضهت  حمد ا ن وبداهلل صر  اهلل وريع   آلع   يرّم  لاييم  ييجل ايهه    از في ايد  عه

  لنْ (.حديث ايلسد:156/ ص 2 ، درس ،ج  حخي االنجاي) همى از  حدثخن  ع حد تجاته يييدب ايد

يه  :لليْلِهِمْ  لعلثععُ الرَّعُ يلجْهل الْقِيلخ لةِ فعقِيهخً ولخلِمخً أعيْ لعِينع حلدِيثخً  ِمَّخ يلحْععخجُجنع إِلعيْعِ  ِنْ أع ْهِ أُ َّعِ  حلفِظع  ِنْ

ا  يا ي ز  -وز جل  -شخن حفظ يلد، مدا ند يچهل حديث لي ز يلع نيخزيخى ليل يس از ا د  ن

/  2ج ، الخصخل   134 ،صاألومخل ،صد ق وقخب   األومخل ثجاب) قيخ د فقيع وخلم  همجايد انايخد

 عً عهف ف  اإليشخل   38/ص 2 اصفهخنى،ج وريع السهه، آقخندفى الهضخ أمبخي ويجن ةتهجم   541ص 

.حخل لي  همعهين ايخه اين حديث ، ايميد نشه حديث ايد(.1128، فيد ،ص  العبخل ورى اهلل حدج

ند.از ااند يع  ع نقل   نشه احخليث حضهات  عصج ين وريهم السهه  يپهلامععاين  يخن يسخن   جلب

ججل  قدّس حديث،يخييسد لشجاي   اه زحمد    جخي  يع تکيع  ه حخفظع    ع مخطه يپهلن آن 

عبجا يذا اي» اند :ايخ به ايهه صر  اهلل وريع   آلع   يرّم  دين ا ه  قجف يخ ل لاشعع اند،چلين فه جلب

/ 1 ،ج يخندىاحمدى  ، کختيب الهيجل صرّى اهلل وريع   آلع   يرّم «)العرم   اين لانش يا  لاخييد

 ،فهيلگ ا دد  اند )يک.(. نخگفعع نمخند يع  هم  حديث يا  عهالف ي ايد   مبه لانسعع  362ص

احخليث ايل  يد وريهم .لي حقيقد ( 234/ ص 1،ج  اإلفصخح ، جيى حسين 322 سعخن ،ص 

فد هالسهه،اس از قهآن يهيم،  ع ولجان يک  از  همعهين  لخ ع شلخمد ايهه   يهچشمع يسب  ع



 
 
 
 
 

 113/السالمشگردهای استفاده حافظ از احادیث اهل بیت علیهم

 
 

احخليث يا  ع ،مخي  شعه  مجيش   گخب  دهد تيمّن  حقيقد ايد. شخوهان چيهب ليد  ها  يله ن

،تخ يم يخلخنشخن يا  سعلد   يم تأثيه آنها  ضخوف يللد.اگهچع شعها  ا ليع اندشعه مجل  ايل يهلب

خفظ ليک حاند،لي  کخيگيه  احخليث ايل  يد وريهم السهه  يدف  غيه تأييد   ايعشهخل نداشعع

خج   تجانسعع ايد از احخليث   ي ايخت ايل گج  يبقد يا از لياهان ي جلب    شيهاز  لي اين  يخن 

  يد وريهم السهه،تصخ يه  ايزندب   قخ ل تججّع  يخفهيلد.

ت.پيشيهةتپژمهشت3

اگهچع ياجع  ع تدرّ  قهآن   حديث لي شعه فخيي  اژ يشهخ  زيخل   ع قهاي ذيل صجيت گهفعع 

 :ايد
ال يخت لي  احخليث   قهآن،( 1379،نشه  هيل )ايه   نژال ، احخليث اثه اذيه  حخفظ از قهآن  

ييد  حمد  ،تدر  قهآن   حديث لي شعه فخيي  (،1389)نشه  ايخطيه ،اصغه حرب ور  ،فخيي 

خن قدس آيع ،نشهلصحد  ياش ، خييف لي الب ثدي  ح هآناز ق  خيجيهتا،(1376)يمد،نشه يايعاج

ثيه يهه  ح  أت(،1384)دبکخنهج،احمد يهاي ،نشه خييف لي الب ثدي  ح هآنه قيث(،تأ1389)يضج 

ه عي شل ثدي  حهآنق ه جيصت -  رجيتأ ختبييعه(،1386) خغ انديشع،نشه آغميجن  ،لي شعه فخيي 

 ثدي  ح هآنه قيثأ)ت وشق ثديح(،1379)هيد ت ،نشه ه ا ي  ريرم،حمزب . قي  معفي  هنخ قت   خييف

ثيه قهآن   حديث  ه الب أگفعخي  لي ت(،1383)دهي ،نشه ج ديو ه بلق،وبّخس ( خييف ختيلي ال 

 هآنق هيخثه ت  ا عد ق:  خبعه  آفمرلي ق(،1391) شهيد يهخ   انعشخي ،نشهخيبته فعج ،حسن،فخيي 

 ،ور  خييف لي الب ثدي  ح هآنق(،1375،نشه قديخن  ) جذن ،ور   حمد  خييا لي الب ثدي  ح

ثيه أگلج الهخن:اژ يش   ه ت(،1376) (هانهت کيلکت ره )ايبهييا   ععلص خباشلان،نشه يال خنهز  

 هآنهل قخي ،ي ال   خيلشعخنشن(،1388)  يزشل،نشه  شهبخز ،حسين قهآن   حديث لي ال يخت فخيي 

 ،تخثيهاذيه  حخفظ ازقهآن يهيم(،1381، حمد يضخ ياشد  حصل،نشه ي زگخي،) خييف لي الب ثدي  ح

(  ل  تحقيق  يع  ع  يخن شاهليخ  يله    ال   حخفظ 1388ايجاز،) لانشاخب آزالايه  ،نشه لجيم 

لسهه  پهلازل ،يلجز  ع يشعع تحهيه لي نيخ دب ايد ، خ يا  ه لي  ع يخيگيه  احخليث ايل  يد وريهم ا

آن لاشد تخ لي غزليخت شجيانايز حخفظ  ع يلد  يخ   پهلازيم  شاهليخ  ايعفخلة    يا از احخليث 

 ايل  يد وريهم السهه  جيل ايزيخ      هيي  قهاي لييم.

ت.سؤ لتپژمهش1

 سعقيم  ع آ يلن احخليث ايل  يد وريهم السهه يمّد آيخ حخفظ لي غزليخت مجيش  ع طجي -1

 گمخشعع ايد 

 ال   يا  کخي  هلب ايد -حخفظ لي ايعفخلة شخيخن از احخليث ايل  يد وريهم السهه چع ا زاي يله  -2

آيخ حخفظ فقط  ها  تأييد يخن مجيش ، از احخليث نجيان  ايل  يد وريهم السهه ايعفخلب  يکهلب -3

 ايد 

يخي  يا لي غزليخت حخفظ ايدا يهل يع نشخن ليد حخفظ،يخي هل حديث   ي ايخت عجان نمجنع يآيخ  -4

 يا  خ ذ ق ال     يله  مجيش تغييه لالب  خشد  
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http://www.nosabooks.com/WebUI/book.aspx?Simorgh=1&marckey=1524885&marckind=3&idx=39&hk=1&adv=0&qk=subject&q=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&qts=3&rp=1
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تپژمهشتفغضية.5

هيد يع حخفظ شيهاز  لي غزليخت نخب   وخطفع  هانايز مجيش،يجا  از  کخي  هلن چلين  ع نظه  ي

ن  عخن     ضخ ين ي اي  لاشعع ايد.لي اين  يخن     خ  جييق  آيخت يهه اهلل،يع  لي گلدخند

 يخ  ليل  ،يع هخ   ديع   شاهف   يمهاب يهلن احخليث  خ انديشعتصجيه يخزيز خن  مخص مجل، خ 

يهلب ايد  ع  هعهين  جع از احخليث  ايل  يد وريهم السهه لي يهه مجيش ايعفخلب يلد.گمخن 

خب اشخيب  اي،لي  هم  از ا قخت  ها  تأييد يخلخن مجيش  اقداه  ع  يه ل يع    گخب  سعقيم   گ

آ يلن احخليث    ضخ ين ي ايع   يکلد.گجييخ لي  هم  از ا قخت يم يخي هل حديث يا  ه حسب ذ ق 

 هي   طبع يهشخي مجيش تغييه  يديد تخ قديت يهه مجيش يا فز ن    ينگ    ي   شعهش يا ج

 يخ اخيخ  ي شن   لقيق لالب مجايد شد.   اين اهيشهخ   فهضيع ة ضخوف  بخشد.لي ذيل  ع يم

تكگمايغيت حگديثت هلتبي تع يبمت لسالسيتمتههغيتحگفظتدمتب. بز مت دب4

حخفظ شيهاز  يلاخ   يع احخليث نجيان  ائمع اطهخي )وريهم السهه(يا لي ال ع ال  ا يخت مجيش 

تخ يهچع  هعه يخن مجيش يا  خنلد ي ايد ايل  يد  يالدخند، از ولخصه يخزندب ذيل ايعفخلب  يکلد 

 وريهم السهه جخ لانا   بخشد:      

ت.اههگ:4ت-4

 يک يشعع  علخ  ذيل »اگه ز خن، آيلاين نبخشد نع الفخظ ليک  يشجل   يخ اگه يم  شجل ليک نمجل،

فل   جيهتص «)مشک   مخل  از  زيّد مجايد  جل يع چلدان اثه  لي افکخي    جدان نخجايد لاشد

ييعخميز يهه   »(.لي حقيقد اين آيلگ    زن ايد يع يبب 7،قطب،ص  قهآن لي يله  نمخيش

قد اين آيلگ ي(.لي حق 8   شجل)صجي ميخل لي شعه فخيي  ،شفيع  يديل ،ص « تشخّص  اژيهخ

 يله   ايههالعذاذ  همجيلاي شجل) لي  خخطب ايدخل  يکلد تخ از مصيصة   جييق   حهک الزه 

 ع يه لب ايد:گجنحخفظ لي  يع   اين(. 42خن ،ص ، سع

    مبهنررد زايرردان نقش  خجان   التقررل

 

  سررد ييخيررد  حعسررب  خلب  دب   ال تخف

 (189)ليجان حخفظ،ص

 ايد يع لي اين حديث مجل نمخي   يکلد:« ال تخف» جمرة حديث  آ دب لي  يد فجق  

 ضع  حهزک، إجعرل    جيى يخ:  لخجختع ف  فقخل تعخلى   تبخيک الرّع نخجخب السّهه وريع  جيى إنّ»

 هيپ  ها   جيى اى» المصيه : إلىّ غيه ، تخف ال   مفل    الصحخلحخت البخقيخت  ن يلزک ولد 

 اذاي   از  ن  عهس   از غيه  ن   ن نزل، صخلح اومخل از  خشد وبخيت يع يا گلدد   ين مجل

/ص 4،يريل ،ج تحفة األ ليخ  ، 413/ ص 2يخن ،ج ،آشع  معخز انديزيخى يخ الحکم طهائف «)نههاس

چجن يخي  يمقخفيع (. لي غزل  يع حخفظ اين جمرع حديث  يا   کخي  هلب ايد، 579

يا  ع مخطه يم آيلا  « التخف»شجل .حخفظ ليدب  ي«يدف،نخمرف ،لف ،ورف،ندف يف،شهف،ترف،»

ايد يع يجا  از آيلاين يهلن     قخيند لي  زن   يک   جلن حهف ي    خ لياه قجاف  گلدخندب
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 يلد يع  خ اين ا صخفيلد   لي نهخيد مخطه نشخن   صجيه ليشعلخک آن ز خن يا تهييم   يه ش،ت

 :يهاي   ع لل ياب  دب. « التخف»يلاين ييخ، 

ت. يگل:4ت-2

ولصه ميخل لي شعه از ايمّيد  يژب ا   همجيلاي ايد.لي حقيقد اگه شعه  از اين  يژگ      ههب 

 خشد شعه چيز  جز يخن يخلب    همل نيسد.اس لي حقيقد ولصه ميخل لي ن  خيع اصر  شعه 

ايد   يه گجنع  عل  يا    تجان لي اهتج ميخل شخوهانع  يخن يهل.لي  هم  از تعهيف يخ ،حقيقد شعه 

(. اين تصجيهيخ  8،شفيع  يديل ،ص شعه  جييق   ه چيز  جز ميخل انايز  ايعجاي نشدب ايد.)

ل  شخوه يا يخي     يلد تخ  ه وه ب  ه افز لن  ه قديت يهه مجيش،وجاطف   احسخيخت لي ن  ميخ

ولصه  شخّصة ز خن يله   »مجل يا  ع لياهان انعقخل ليد. لي حقيقد ميخل اهلاز    تصجيه يخز 

قداه (. حخفظ  قع  ا 32، سعخن ،ص  يله   ايهه «)جدا يللدة آن از ز خن ورم  يخ تعبيه وخل  ايد

يلد ،اين ايعمخه يا لايل تخ  خ يشخندن يخن ز  حديث   يخ  ضمجن  از ي ايد    ع گلدخندن  خش  ا

ت   لطخفد   حه ت  لياه  بخشد.گهچع نبخيد از نظه ل ي تخيل،ز خن مجيش يا طها  مجيش  ع وهصة

 حديث  اينلاشد يع اين  يژگ  يمخنلد  جييق  لي القخ   عخن   خعرف نقش  يخزندب لايل. لي 

 گجنع آ دب ايد:

ار   َرَوى * اَباِطي   م وَسى ْبن   َعمَّ  -ر  اْلَفجْ  َطلَعَ  إَِذا َتق ول   َقالَ  السالم علیه ّللاَِّ  َعْبدِ  أَِبي َعنْ  السَّ

ْبَحانَ  اْْلِْصَباحِ  َفالِقِ  لِِلَِّ  اْلَحْمد   َباحِ  وَ  اْلَمَساءِ  َرب   ّللاَِّ  س  د   آلَ  َصب حْ  اللَّه مَّ  الصَّ َحمَّ ور   وَ  هَعاِفیَ  وَ  ِبَبَرَكة   م  ر   س 
ةِ  وَ  َهارِ  وَ  ِباللَّْیلِ  ت ْنِزل   إِنَّكَ  اللَّه مَّ  َعْین   ق رَّ  وَ  َماَواتِ السَّ  َبَرَكةِ  ِمنْ  َبْیِتي أَْهلِ  َعلَى وَ  َعلَيَّ  َفأَْنِزلْ  َتَشاء   َما النَّ

با   َحاَلل   ِرْزقا   اْْلَْرِض   ههالسّ وريع صخلق ا خه از يخ خطى ومّخي:َخْلِقك َجِمیعِ  َعنْ  ِبهِ  يت ْغِنینِ  َواِسعا   َطی 

 يعخيش   حمد:   يخجانى يا لوخ اين ل يد صبح يع يلاخ ى: فه جل حضهت آن يع يهلب ي ايد

 اه يلگخي يع مدا ند ايد  لزّب آ يل، ى اديد صبح   شکخفعع يا شب يع ايد مدا ندى  خصجص

 ي شلى   مجشحخلى   تلدييعى    هيد  خ  حمّد آل  ه يا ي ز اين مدايخ  خي ايد،  خ دال   شخ اخب

 هامخنجالب    ن  ه اس فه خئى، نخزل  خجايى مجل چع يه ي ز   شب لي تج مدايخ  خي گهلان، صبح چشم

  لدگخند يمع از  ها ي زى  دان   فهيد فه  فهامى   اخک   حهل ي زى ز ين   آيمخنهخ  هيد از

 (.215/ص 2،صد ق،ج الفقيع يحضهب ال  ن  117زال المعخل ، درسى ،ص «)خفه  نيخز ى

 حخل  ع اين  يد حخفظ  لاهيم:

 يرررجال زلف يررريررخب تج جررخوررل الظرمررخت 

 

  يررخض ي   چج  ررخب تج فررخلق االصررربررخح  

 ( 72)ليجان حخفظ،ص 

ين حضهات  عصج فهاز  از لوخي  يا يع از نخحية  اگهضمن  د نظه قهاي لالن حديث فجق،  

» مجيل:لي آن  ع چشم   « جخول الظرمخت»وريهم السهه يييدب لحخظ يليم يع وبخيت ي ايع 

/ص 3طجي ،ج ،تهذيب األحکخه  ل اللُّجيِ يُبْحلخنع الرَّعِ فعخلِقِ الْحلبِّ  ل اللَّجلى ) الظُّرُملختِ يُبْحلخنع الرَّعِ جلخوِلِ

يز   ديع  يا لي اين  يد  خ ميخل انا   يخز  شاهف،مجاييم ليد يع حخفظ چع تصجيه ( 117

 جب،بايد.تصجيهيخز  ييخي  زلف  ح نجيان  ايل  يد وريهم السهه لاشعع يخن گيه  از چلد ههب
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چلين يفيد  يمسخي يخي  ع يپيدب صبح.تضخل  ين يجال    يخض،ظرمخت    ع ظرمخت   تخييک  ،يم

حخفظ لي اين  يد  خ  يخن  اغهاق آ يز، يژگ   اصبخح ، يد يا يهچع زيبخته يخمعع ايد.نخگفعع نمخند

يا نع تلهخ  ع يخي،  رکع  ع زلف گهب گيه ناخي   يمسخي اهفه غ « جخول الظرمخت    فخلق االصبخح»فخور  

للداي نسبد لالب يع يجا  ميخل انايز يهلن يه ش،لذت يخن مجيش يا لي ايعفخلب از الفخظ 

 احخليث، ل چلدان نمجلب ايد.        

ت. خسجگستسگ  گمي3-4

ايجيعا   عخن     فخييم  عن لي يخيع يخي ي ا ط ليعجي    يخ  اژگخن   ين ولخصه  عن ايدخل 

( يع اين يا  يعجان انسدخه يخمعخي  نخ يد. چها يع  61، هلخه،ص  البهغع نهج ال   جخياخب يشجل)

  عخصه ال   نقد يخ  نظهيع «)حخصل يريع ي ا ط ولخصه تشکيل ليلدب اثه  خ يکدياه ايد»يخمعخي 

(.لي حقيقد ا يخت  از حخفظ يع از يهه نجيان  ايل  يد وريهم السهه  خيع    186،ورج   قده،ص 

اند،  ع اين لليل  يعجانلد جخ لانع گهلند يع لي يک يخمعخي  احد  يخن شدب   لايا  يهچشمع گهفعع

يخن  شاهف  لعه   يشجند يع تحقّق يمخيلا     حدت يسعلد.يع لي نهخيد  ع  ضمجن   ديع    

، سعخن ،ص  يله   ايههيهه نهفعع ايد)« تلهخ لي يمسجي  ،ايجند   ايتبخط  عقخ ل اجزا  »اين يدف 

 گجنع يه لب ايد:. ع ولجان  ثخل لي  يع  حخفظ اين(48

 لل ييرش  رها  ررخ لررب تج حق نمررک   ا 

 

 ه ه اهلل  عررکحرق نراررع لاي يررع  ن  ي  

 ( 193)ليجان حخفظ،ص 

ايد.حخل لي حديث لاييم يع  حضهت  حمد « اهلل  عک» وبخيت  هگهفعة حخفظ از اين حديث نجيان  

 ا ن وبداهلل صر  اهلل وريع   آلع   يرّم  يفه خيد:

 عىيس جخ يه  دانى يع آنسد ايمخن اقسخه  هعهين:يلد حيثمخ  عک الرَّع أنّ تعرم أن اإليمخن أفضل

 ( 229 يلدب،ص،اخ نهج الفصخحة) تسد  خ مدا

شجل لل ييش ،لب  عشجق   حق نمک ايد.حخفظ  خ يا طع ولخصه  يع لي  صهاع ا ل ليدب   

ليعجي  يع  ين لل وخشق   لب  عشجق  ع  ججل آ يلب،  ع يخل حق نمک  جلن   يا طع ليهيلع افعخلب 

عن،تجليع   يع يجا  از تأييد  ه اندازب ناع لاش» حق ناهداي»ايد.آن گخب لي  صهاع  عد گفعع 

يلد.اگه اين  عل  ل ه يا لي نظه لاشعع  خشيم ،ايتبخط تلاختلگ  ين احخفظ  يا  ع ذين  عبخلي   مد

اهلل  »شجل.حخفظ  خ گلدخندن وبخيت حديث  يش از ايش  هجسعع   « يفعن   اهلل  عک » اژگخن 

ع مک،حق ناهداي  لي يهه مجيش، مجايعع يک انسدخه يخمعخي     علخي   خ تهييبخت حق ن«  عک

 ججل  يخ يل.يع اين يخي از وهدة شخوه  ظهيف   لقيق  ثل حخفظ يخمعع ايد.لي حقيقد حخفظ  خ 

يع ا زاي يله  فجق، احخليث نجيان  ايل  يد وريهم السهه يا  ع طهز  خيهانع   ايعخلانع ا  يع  يژب 

 مجل ا يد، ع يخي     هل.  

تديثت هلتبي تع يبمت لسالس. خو عتشگغدهگيت س رگدوتحگفظت فت حگ1

ت. س رگدوترس قيمتهمغ وتبگتلرظتعغبي:4-1
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لي اين شاهل ،حخفظ يع  يهلب ايد  خ  ع يخي هلن وين حديث   يخ اخيب ا  از الفخظ وه   

حديث، ع تجضيح  جضجع    فهجه  جيل نظه مجل  پهلازل.اگهچع لي اين  خب ،حخفظ شخيد  ثخل 

   از اطخلة يهه لي يه  بحث  ع ذيه ل   ثخل  سلدب  يکيلم:يخ  زيخل  لايل  ل   ها  جرجگيه

 ه يررخد ايررد  اه يخي شررجل لطف مدا  لا

 

  ينررع آله نبهل صرررهفررع ز شررريطررخن يجيم 

 (252)ليجان حخفظ،ص 

 يع وه ب  ه آ دن اين وبخيت لي آيخت  ح ،لي حديث  اين گجنع آ دب ايد:
وذ   َقالَ  وَ  اْلَمْسِجدَ  اْلَعْبد   َدَخلَ  إَِذا: سلّم و آله و علیه ّللا صلی ّللا رسول َقالَ  وَ  ْیَطانِ  ِمنَ  ِبالِلَِّ  أَع   الشَّ

ِجیمِ  ْیَطان   َقالَ  الرَّ ِسرَ  الشَّ  لِكَ ذَ  ِمْثلَ  َیق ول   اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َخَرجَ  إَِذا وَ  َسَنة   ِعَباَدةَ  ِبَها لَه   ّللاَّ   َكَتبَ  وَ -َظْهِري ك 

ل   لَه   ّللاَّ   َكَتبَ  :اگه  لدب ا   ع  سدد لامل شجل َدَرَجة ِماَئةَ  لَه   ّللاَّ   َرَفعَ  وَ  َحَسَنة   ِماَئةَ  َبَدِنهِ  ِفي ْعَرة  شَ  ِبك 

خيج اخب يع  لدب از  سدد م.آنگجيد يمهه شکسدشيطخن    الهَّجِيمِ الشَّيْطعخنِ  ِنع  ِخلرَّعِ أعوُجذُ   اجيد 

جان اخلاش ] ها  فهل  يع  ها  وبخلت  ع گجيد.مدا ند  ع ول     شجل،شيطخن يمين لفظ يا 

نجيسد   صد  هتبع،ليجة ايمخنش يا  خال صد حسلع     سدد آ دب   ع اندازب يه جي  لي  دن   ،

 (69 ص األمبخي ،شعيهى،  هل. )جخ ع  

 يم وفررخ اهلل صررربررخ يز تج ايررخ      لال 

 

  ينرع لي يس نهيررريرديم يع از يج  تج  جل  

 (149)ليجان حخفظ،ص 

:  ةالعسر یوم عنه ّللاّ  عفا القدرة عند عفا منل ييجل اهلل صر  اهلل وريع   آلع   يرّم:قخ

يهيس لي يلاخه قديت  بخشد   وفج يلد مدا ند لي ي ز قيخ د    يا مجايد  خشيد.) ايخه ايخ به 

 (.698 صر  اهلل   وريع   آلع  يرّم ،مه شخي ،ص

  از وبخيات  جججل لي شخيد  ثخل يخ  جخ  عذيّه شجيم يع  هميع لي اين الزه ايد

 مجاييم يهل.  يد يع  خ  ع  هم  از آن يخ اشخيب حديث ،لي يهه اهلل  عبرجي    شهجل ا

 . ايعفخلب  سعقيم  د ن لفظ وه  2-7

يع  ع لفظ لي يهه مجيش آ يلب  د ن آن لي اين ي ش حخفظ تلهخ  عل     فهجه حديث نجيان  يا

يع اين ي ش تقهيبخع لي  يخن غخلب شعها   سرمخن    ععقد يخي هل لاشعع وه   حديث اشخيب يلد.

 ايد.ايلک  ها  ي شن شدن  جضجع  ع ذيه ل    ثخل  سلدب  يکليم: 

 آيرخيش ل  گيع  تفسريه اين ل  حهف ايد  

 

  ررخ ل يرررعررخن  ه ت  ررخ لشرررملررخن  رردايا 

 (34)ليجان حخفظ،ص 

وريهمخ السّهه  خ چلد تن فه جل: ز خنى حسن  ن ور  لسّهه  عخ ية  ن  يب گجيد: ا خه صخلق وريع ا

«  ه ّت»از يخيانش نزل  عخ يع  جلند،  عخ يع از آن حضهت اهييد:اى أ خ  حمّد  ها آگخب يخز يع 

چيسد  فه جل:  ه ّت آن ايد يع  هل لين مجل يا حفظ نمخيد،   حهفع   ايشع مجل يا نيکج گهلاند، 

مکش   يعيز،   يهه لالن    خ نه ى يخن گفعن،     يمچلين نيک يفعخيى لي حخل يش

 (  127/ ص2مجيشعلدايى،   ل يعى  هله،  يبخشد.)  عخن  األمبخي ، حمد  شخيه ل ،ج 
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 خ  لل حررخفظنفررخق   زيق نبخشرررد صرررفرر 

 

 طهيق ينررد    وشرررق امعيررخي مجايم يهل

 (123)ليجان حخفظ،ص 

 يقها مرق حسن   فقه نيک، ييمخى فخيق   ق لخف  هاى مدا ند: فه جلند السّهه وريع صخلق ا خه

  ايد ندالب

 (421/ ص 2) حخي االنجاي ، درس ،ج

 .يلدخي شکل  لي  ضمجن حديث7 -3

  يخ  عل     فهجه  ه جط  د ضمن ذيه قسمع  از حديث   ي ايدحخفظ لي اين شاهل يع  يهلب اي

مجايخن آن ايد،  يکلد يع مجل،ب   لي جهع  از حديث ايعفخلب  ع آن،يخي هل حديث يا تغييه لال

لديت شخوهان     خ  يخن مجيش يمسج   يمهاب  يسخزل. يعل   جضجع    فهجه حديث يا تغييه لالب 

هل  ع خشلد.اين شااند يع  ثل حخفظ اين نجع شاهل ايعفخلب از حديث يا لاشعع    نجيسلدگخن   جلب

 شجلل   خش قسمد  ي

 الف(ايعلبخط ذ ق :

تغييه لالب    اصهً  جضجو  يع  يخجايد  ع  يخن آن  پهلازل  هجه حديث يا لي  خيةحخفظ  ضمجن    ف

 رکع از الفخظ حديث  ها  تجضيح  بحث  جيل نظه مجل    صداق آن العفخت  ندايل.  ع  جضجع حديث

 يجل  يدجيد:

 جرمررخلررد  رعردز حسرررن ايررررد ليکن    

 

 حررديررث غمزب ات يرررحه  بين ايررررد 

 (53)ليجان حخفظ،ص 
دِ  ْبنِ  َعلِي   ْبنِ  َسنِ اْلحَ  َعنِ  َحمَّ دِ  ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  م وَسى ْبنِ  َعلِي   ْبنِ  م  َحمَّ َسْینِ  ْبنِ  َعلِي   ْبنِ  م   ْبنِ  لِي  عَ  ْبنِ  اْلح 
ه   أَْجَمِعینَ  َعلَْیِهمْ  ّللاَِّ  َصلََوات   َطالِب   أَِبي َبتْ  َقالَ  أَنَّ ِبی ِسْحر   ال واقَ  وَ  ِباْلق ْرآنِ  اْلَیه ود   وَ  ق َرْیش   َكذَّ :ا خه  نم 

حسن وسکه  وريع السهه از اديان  زيگجايشخن نقل فه جلند:  يلاخ   يع قهيش   يهجل قهآن يا 

 (. 22،ص األمبخي ،شعيهى ليدند آن يا انکخي  يهلب   گفعلد اين يحه  بين ايد)جخ ع

 ج الررداي  يررع  رردگج يفررد   جررخن  هل ت

 

 حسررررخ رش  ررخ يرهاه الرکررختبين ايررررد    

 (53ن حخفظ،ص )ليجا

یب  ا خه صخلق وريع السهه فه جل :  خل  ج  :ايععماْلَكاِتَبْین َكَراَمة   وَ  اْْلَْنِبَیاءِ  أَْخاَلقِ  ِمنْ  الشَّاِربِ  ِفي الط 

 (. 41 ،ص کخيه األمهق ،طبهيى مجش لي شخيب از امهق ايخ بهان   يهاه الکختبين ايد.)

 . د يلجيسل يا انسخن گفعخي   اومخل يعا  يسعلد شععفه ل  الکختبين يهاهالزه  ع ذيه ايد يع 

 ب(طلز

اين شاهل تخ حد ل  شبيع  ع ايعلبخط ذ ق  ايد  ل   خيد اين تفخ ت يع حخفظ لي اين نجع 

گفعخي،يجا  از تغييه  جضجع    فهجه حديث،آن  يا فقط   فقط  ها   يخن  سخئل طلزآ يز  ع يخي 

يد    س.مجانلدب لي حين مجاندن حديث طلز آ يز  يبهل يع اين شاهل مخص مجل حخفظ ا

 حخفظ،لذت   ضخوف   احسخي  شاهف لايل:



 
 
 
 
 

 119/السالمشگردهای استفاده حافظ از احادیث اهل بیت علیهم

 
 

 نصرريب  خيررد  هشررد ا  مداشررلخس  ه   

 

 يررع  سرررعررحررق يررها ررد گلررخيکررخيانلررد 

 (211)ليجان حخفظ،ص 

  هخ ذّبي فمن ا ّعى  ن الکبخئه اليل شفخوعىحضهت  حمّد ا ن وبداهلل صر  اهلل وريع   آلع   يرّم:

 عي يس آن   يسعلد يبيهب گلخيخن لاياى يع ايد يسخنى  هاى قيخ د لي  ن شفخود: رهخيل لم

 194/ ص 2، ج فرسفى ،ته يعى  ي ايخت -الحديد ).شد نخجايد نخئل آن  ع نمخيد تکذيب  ها شفخود

 سرّم ايد يع لي اين  يد حخفظ  طلز  نهفعع ايد   »(.ايعخل مهّ شخي  لي اين ز يلع  يلاخيند:

چاجنع  مکن ايد گلخيکخيان  سعحق يها د    همجيلاي از  هشد  خشلد  ل  مداشلخس  گهنع

نبخشلد... طلز لطيف اين  يد لي اين ايد يع مطخب  ع  دويخن  ياجيد آي  تج مداشلخي     خ 

 (. 713/ص 1،مه شخي ،ج  حخفظ نخ ع «)گلهکخي ا ّخ يهاندخه  هشد يم نصيب  خيد

 ب يرررخلررع   ل  يرررخلررع    حبجب چهررخيل

 

 ين  س ايررد  ها صررحبد صررغيه   يبيهيم

 (128)ليجان حخفظ،ص 

 خهتم  خ ايد الزه:الکبيه   الصّغيه  ع  عخشهتک اجمل   : يفه جل( ريع السههو) يضخ حضهت      

، فى فرس،ته يعى  ي ايخت -الحديد ).نمخئى  همجيل    عخشهت  احعهاه  خ    للب  زيگسخالن   اطفخل

 هال از فه جلة حضهت ور  ا ن  جي  الهضخ  صخحبد  خ صغيه   يبيه ايد  ل  (.يع 63/ص 3ج 

 حخفظ  ع گجنع ا  يندانع ،ايعفخلب طلز آ يز از اين حديث يهلب ايد. 

 . خفد غلخئ 4-7

 لد  حخفظ از احخليث ايل  يد وريهم السهه اين ايد يع    يک  لياه از شاهليخ   ههب

اي  يا لي غيه  خفع   ع يخي  يبهل يع لي  عن حديث يخ ي ايد  جلب اصطهحخت   وبخيات حديث    ي 

(   هم  يم 48،حرب ،ص  فخيي  ال يخت لي حديث   قهآن تأثيهايد.اين يلهنمخي  يا  هم  ترميح )

يخي  (  يدانلد.  يعجان لي اين  خب نمجنع76، دد،ص  قهآن آيخت از يعد  ايعفخلب شاهليخ اقعبخس)

  شخيدب نمجل:يا لي ليجان حخفظ 

 ظررل  مررد ل يررره زلف تجاه  ه يررره  ررخل 

 

 يرخنرديين يرررخيرع قهاي لل شررريردا  خشرررد     

 ( 99)ليجان حخفظ،ص 

ول   َقالَ :  السالم علیه ّللاَِّ  َعْبدِ  أَِبي َعنْ   َخاه  أَ  أَْكَرمَ  َمنْ ( سلّم و آله و علیه ّللا صلی) ّللاَِّ  َرس 

ْسلِمَ  ْرَبَته   َعْنه   جَ َفرَّ  وَ  ِبَها ی ْلِطف ه   ِبَكلَِمة   اْلم  ودِ  ّللاَِّ  ِظل   ِفي َیَزلْ  لَمْ  -ك  ْحَمة   َعلَْیهِ  اْلَمْمد  :ا خه َذلِكَ  يفِ  َكانَ  َما الرَّ

 يع سىيصخلق وريع السهه از حضهت  حمد ا ن وبداهلل صر  اهلل وريع   آلع   يرّم نقل    فه خيلد: 

  ا لي يديع اين تخ  زلايد، يا ا  غم   نمخيد هاحعها مجيش آ يز  جلّت يرمخت  خ يا مجل  سرمخن  هالي

   (.371ص / 1،جفرسفى ،ته يعى  ي ايخت -الحديد) .ايد مدا ند يحمد يخيع لي ايجيعع ايد  خقى

 (31)آيع    لمْدُ لٍ ظِلٍّ  ل  ع يخي يفعع ايد:  بخييع  اقعع اين وبخيت حديث ،لي يجية

ايتبخط  ع يخيع اه هه حضهت حق تعخل  لايل،لي  اه  اضح ايد يع حخفظ اين  ضمجن حديث  يا يع

   خفع  غلخي    وخشقخنع  ع يخي  هلب ايد.
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 يخية قد تج  ه قخلبم ا  ويس  له

 

 وکس ي ح  ايد يع  ه وظم ي يم افعخلب ايد

 (46)ليجان حخفظ،ص 

ع   آلع  وري*لوخي  يع لي وخلم يؤيخ از جخنب ايخ به  زيگجاي ايهه ،حضهت  حمد ا ن وبداهلل صر  اهلل

َعمِ ا َساِبغَ  َیا   يرّم  ع حضهت  جي  ا ن جعفه وريع السهه  تعريم لالب شدب ايد. لوخ اين ايد :  لن 

َقمِ  َداِفعَ  َیا َسمِ  َباِرئَ  َیا الن  َجل يَ  َیا النَّ َغش يَ  َیا اْلِهَممِ  م  لَمِ  م  ر   َكاِشفَ  َیا الظ  ودِ  َذا َیا اْْلَلَمِ  وَ  الض   اْلَكْرمِ  وَ  اْلج 
ل   َساِمعَ  َیا وَ  ْدِركَ  َیا َصْوت   ك  ل   م  ْحِیيَ  َیا َفْوت   ك   اى نعمعهخ، يللدبيخ ل اى: َرِمیم   ِهيَ  وَ  اْلِعَظامِ  م 

  ه ىا تخييکيهخ، گهلانلدب ي شن اى اند يهخ، يللدبزائل اى مهيق، آفهيللدب اى وقج عهخ، يللدبلفع

 شدب فجت يه لييخ لدب اى   آ ازى يه شلجاى اى يهه،    خشش صخحب اى ليل،   آزاي يللدبطهف

 دفهي يحمد  هگ از اس آنهخ آفهيللدب اى   اجييدب يسعلد آنکع حخل   ايعخجانهخ يللدبزندب اى  

 صخحب اى يا يخعيهخ از آ دن  يه ن   گشخلگى  ن ا ه از  ن  هاى  اهلان    حمّد آل  ه    حمّد  ه

 ( 371 ا ن طخ  س،ص الدوجات    لهج العبخلات،  هج ). خشش    زيگجايى

 ييررررد ز چرهخ  ورطررخيل يرزاي تررهليررد    

 

 چج فکهتررد صرررفررد ا ه ين فکررخن گيهل 

 (75)ليجان حخفظ،ص 

 ا هتک فيمخ اطعلى ا جت ال حىّ انخ آله  ن يخ :... يقجل تعخلى الرَّع انّ حديث اين ايد: ي ى

  رشّ ل تقجل اجعرک ا هتک فيمخ اطعلى فيکجن ين  لرشّ  اقجل انخ آله ا ن يخ. تمجت ال حيّخ اجعرک

 اطخود  ها تج  يههنمى يع يسعم اىزندب  ن آله فهزند اى: فه خيد  ى يع شدب... فيکجن:ي ايد ين

 چيز يه ايدخل لي  ن آله فهزند اى.نميهى يع ليم قهاي اىزندب يا تج تخ کلم ي ا ه تج  ع آنچع لي ين

 ليم قهاي چلخن يا تج تخ يهله ا ه يا تج آنچع لي ين  ن اطخود. شجل ي  جججل اس  خش  جلب اجيم ي

 (.313، ليرم ،ص الصجاب إلى القرجب إيشخلشجل)  جججل اس  خش  جلب  اجيى چيزى  ع يع

 .حل )تحريل(:7 -5

   خ تغييه  زن آن  شجل يع    حديث   ي ايد يا  ع طجي نخقصي اين نجع يلهنمخي  حخفظ ليدب  يل

لدگخن اند يع  سيخي  از شعها   نجيسالدخند.اين شاهل يا لي ال يخت )حل يخ تحريل( نخ يدبتش  يلي ا يخ

فخيي  ز خن  دان يمّد گمخشعع اند.از اين نمجنع لي غزليخت حخفظ ا يخت  يا    تجان  ع  فجي  خز جسد. 

 ايلک  ها  نمجنع  ع ذيه چلد شخيد  ثخل  سلدب    يليم:

  ررلرر  فرر  جررمررخل الررکررمررخل نرررررد     

 

 صرررررهف اهلل وررلررک ورريررن يررمررخل    

 (262)ليجان حخفظ،ص 
ْرِسي   آَیةَ  َقَرأَ  َمنْ  َیق ول   ع اْلَباِقرَ  َجْعَفر   أََبا َسِمْعت   َقالَ  اْلِمْقَدامِ  أَِبي ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ة   اْلك   َعْنه   ّللَاهَ َصَرفََ َمرَّ
وه   أَْلفَ  وهِ  ِمنْ  َمْكر  ْنَیا َمْكر  و أَْلفَ  وَ  الد  وهِ  ِمنْ  ه  َمْكر  وهِ  أَْیَسر   اْْلِخَرةِ  َمْكر  ْنَیا َمْكر  و أَْیَسر   وَ  اْلَفْقر   الد   هِ َمْكر 

 : اْلَقْبر َعَذاب   اْْلِخَرةِ 

از حضهت ا خه  حمد  خقه صرجات الرَّع وريع ي ايد    يلد يع ايشخن فه جلند  الْمِقْدلاهِ أع ِ   ْنِ ولمْهِ 

از  کخيب لنيجى يا از ا   خجاند حق يبحخنع   تعخلى يزاي  که بيا   آیةالكرسىيع يه يع يک  هتبع 

چع لي لنيخ لفع يلد فقه ى يا از ا  يفع يلد يع يمعهين آناز  که يخت امه  لفع يلد   يزاي  که ب



 
 
 
 
 

 111/السالمشگردهای استفاده حافظ از احادیث اهل بیت علیهم

 
 

لجا ع صخحبقهانى  شهجي  ع    98 ،صصد ق ،األ خل  ) خشد   يمعهين  کخيب امه ى وذاب قبه  خشد.

 ( 169/ ص 4 ، درس ،جشهح فقيع 

 صررخف  ايررد جخه مخطه لي ل ي آصررف وهد 

 

 قم فررخيرررقل  يحيقررخ  اصرررف   ن الزالل  

 (345)ليجان حخفظ،ص 
، د   ْبنِ  أَْحَمدَ  َعنْ  اْلَبَصاِئر  َحمَّ ال   اْبنِ  َعنِ  م  ي   َبیَّاعِ  أََبان   َمْولَى َسالِم   َعنْ  َثْعلََبةَ  َعنْ  َفضَّ ط  نَّ  َقالَ  الز   ِفي اك 

 َجَعلََنا ق ْلَنافَ  َتق ول   َما َتْدِري أَ  َفَقالَ  اْلَعَصاِفیر   َفَصاَحتِ  َقالَ  َمِعي َنَفر   وَ  السالم علیه ّللاَِّ  َعْبدِ  ِبيِْلَ  َحاِئط  
ا اللَّه مَّ  َتق ول   َفَقالَ  َتق ول   َما َنْدِري َل  ِفَداكَ  ّللاَّ    در: ِقَنااسْ  وَ  أَْطِعْمَنافَ  ِرْزِقكَ  ِمنْ  لََنا ب دَّ  َل  َخْلِقكَ  ِمنْ  َخْلق   إِنَّ

 لسّهها وريع صخلق ا خه نخرسعخن لي تن چلد  خ يع زطّى فه شلدب ا خن  جال يخلم از  سلدى :بصائر

 چع دانيمن يلد قه خند يا  خ مدا: گفعيم گجيلد، چع ايلخن  يدانى: فه جل لالند، آ از گلدشکهخ    جليم

ين  ييهاب    دب مجياک  مخ ي زيد نيخز لد   تجئيم يخىيدبآفه از  خ مدايخ  خي: گجيلد: فه جل گجيلد،

 (.311/ص61)  حخي االنجاي ، درس ، ج . خ يا

 حخفظ از احخليث ايداف ايعفخلة.8

 .يشداي   تأييد: 8—1

حديث   چلين  ع قصد تأييد يهه مجيش، از  يداي يخمد وجاطف مجانلدگخن   يمحخفظ  ها   

 . ع ولجان  ثخل حخفظ لي  يع  چلين يه لب ايدکلد ضخ ين ي ايع  ايعفخلب  ي

 طهيق وشررق طهيق  ودب مطهنخک ايررد 

 

 نبه   يب  ررع  قصررررد نرعرجذ  ررخهلل اگره   

 (337)ليجان حخفظ،ص 

يع لي  يد حخفظ  ع يخي يفعع ايرد، هگهفعع از اين حديث نجيان  ايد.آن جخي   « نعجذ  خهلل»وبخيت 

وذ  م فه جلب اند: يع ايخ به ايهه صررر  اهلل وريع   آلع   يرررّ  وَ  وَ  َیْنَفع   َل  ِعْلم   ِمنْ  ِبالِلَِّ  َنع   الَِّذي م  اْلِعلْ  ه 

اد    :الخب  ه مدا از ورم  يع نفع  اْلَعَملِ  َكِثیرِ  إِلَى َیْحَتاج   اْلِعْلمِ  َقلِیلَ  أَنَّ  اْعلَمْ  وَ  ِباْْلِْخاَلِص  اْلَعَملَ  ی ضََََ

ي تضخل ايد. دان يع يم  از لانش  حعخج ومر  زيخل نداشعع  خشد   آن ورم  ايد يع  خ امهص ل

(.تلهخ چيز  يع    تجاند وجاطف يا تحهيک يلد   14،گيهن ،ص  صرربخح الشررهيعع  تهجمة)ايررد

آل   يا از مجاب  يداي يررخزل،يمين وبخيت حديث   جججل لي يهه حخفظ ايررد. يررجا  از اين يع  

 خت آن.   يشداي  ايد  يژب  ها  يهل ناهفعن ياب وشق    هرک

 .تعريم : 2-8

–يخ  ته يع  از  لبع يهشخي ته يع  تعريم  ،حکم    امهق    انديشع     ها   يخن  ضخ ين

کلد.حخفظ يجا  از اين يع شخوه  ايد  عصج ين وريهم السهه ايعفخلب  يامهق   ايلب از نخحيع 

ليد، ع  يخن  سخئل  وخشق   وخيف، عرّم امهق   ته يد ايد.يع  يهلب لي يه جخ فهصع  ليد

ته يع    امهق   پهلازل.اس يخلش يا آيايعع  ع  ضخ ين حديث   ي ايد  يکهلب   چلين مجش 

  ها  تعريم  ضخ ين ليل    اوعقخل   يسه لب ايد: 

 قجا   لانش لي طهيقد يخفه  ايدتکيع  ه ت

 

 يايه  گه صررررد يله لايل تجيررل  ررخيرردش 

 (135)ليجان حخفظ،ص 
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 هل   ع نزل ايخ به صر  اهلل وريع   آلع   يرّم آ د   گفد ييجل مدا »لاييم يع  يع لي حديث يم 

کخة األنجاي  ش« )نخقع اه يا ييخ يلم   تجيل يلم يخ  بلده   تجيل يلم ايخ به فه جل: بلد   تجيل ين

 (. 321 طبهي ،ص ،ف  غهي األمبخي

 . اژب يخز     ضمجن آفهيل :3-8

-جن ضم زيگ  ضمجن آفهين لي ز خن  الب فخيي  ايد.اين مصيصةشک يک  از شعها   حخفظ   

آفهيل  ،حعّ  يلاخه ايعفخلب از احخليث ايل  يد وريهم السهه يم  ع ويلع  هحظع  يشجل. ثهً 

 مجاجة ياز لي  يع  اين گجنع گفعع ايد:

 تج آن وهررد يررع لي  ال  ايمن  سرررعم ررخ 

 

 يم چج  جيررر  اين  گج   ررع  يقررخت  هيم

 (272حخفظ،ص  )ليجان

 حخفظ يا  يعجان  خ اين حديث  هتبط لانسد: « اين  گج »تهييب 
ا ّللاَِّ  َعْبدِ  أَب و َقالَ  ورِ  إِلَى  م وَسى َصِعدَ  لَمَّ ه   َفَناَجى الط   ایَ  َقالَ  َخَزاِئَنكَ  أَِرِني َرب   َیا َقالَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  َربَّ

َما م وَسى نْ  لَه   أَق ولَ  أَنْ  َشْیئا   أََرْدت   إَِذا َخَزاِئِني إِنَّ  يى ج چجن فه جل( ريع السههو) صخلق ا خه: َفَیك ون ك 

 نيمي  ن مزائن  جيى اى فه جل  لمخ  من يا مجل مزائن اه يلگخيا وهضکهل يفد  لخجخت  هاى  طجي

    (. 511 ص ،شيخ صد ق،األ خل   .) يبخشد    خش گجيم مجايم چع يه يع ايد

 ( 143اوهاف/ )ن  لايلاين حديث،ييشع قهآ

 * ضمجن آفهيل  :

 لي اين شررب يرريخيم گم گشررد ياب  قصررجل

 

 ز گجشرررع ا   ه ن آ  ا  يجيرب يردايررد  ا

 (85)ليجان حخفظ،ص 

يلد    ع تصجيه  يکشد،يهليگم    حيهان  ايد لي ظرمخت فضخي  يع حخفظ لي  يد فجق تهييم   

ع ياب  قصجل لي اثه اين ظرمد ليشعلخک،گم   تخييکيهخ   گمهاييهخ.يپس چلين  ع تصجيه يشيدب ي

 حخل اگه اين حديث يا لي نظه  يخ ييم :  نخايدا شدب ايد.
َسْین  »   د   ْبن   اْلح  َحمَّ َعلَّى َعنْ  م  د   ْبنِ  م  َحمَّ اءِ  َعنِ  م  َضا َسأَْلت   َقالَ  اْلَوشَّ  -َعالَىتَ  ّللاَِّ  َقْولِ  َعنْ  السالم علیه الر 

مْ  ْجمِ ِبالنَّ  وَ  َعالمات   وَ  ونَ  ه  ْجم   وَ  اْلَعاَلَمات   َنْحن   َقالَ  ،َیْهَتد  ول   النَّ :يا   مسلّ  و آله و علیه ّللا صلی ّللاَِّ  َرس 

ْجمِ  وَ  َعالمات   وَ »   گجيد: اهييده از ا خه يضخ )وريع السهه( از قجل مداى تعخلى:  مْ  ِبالنَّ ونَ  ه  « َیْهَتد 

،ج اصجل يخفى ،يريل « )مدا )صر  اهلل وريع   آلع   يرّم(ايدفه جل:  خ وه خت يسعيم   ندم ييجل 

 (.145/ ص2

تلهخ چيز  يع  يعجاند آفهيلش  نج لي  يد فجق  يخفهيلد    يق يا  هگهلاند   ظرمد   انکداي  صهاع 

ا ل يا  ع طجي يرّ   حج يلد،يجيب  ايد يع لي  صهاع ل ه  ع يخي  هلب ايد آنهم  خ مصيصع 

يخ   يج يايهخ،انسخن يا  ع يه  لزل  قصجل نمخيلدگ  يع  يعجاند از  يغجلع ليمشلدگ    ياب

  وبخيات   ثل شب،ييخي    گم شدن ياب  قصجل لي  يد فجق ، قد خت آفهيلش تهييب لغخت  هيخند.

حخفظ اين يجيب يدايد يا از حديث يدايد يا فهايم يخمعلد يع گجييخ « يجيب يدايد»ليمشلدب 

 .  فجق  هگهفعع  خشد
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 .تقجيد يهه :8 -4

خي هلن حديث لي غزليختش لي يه حخفظ يجا  از يدف  ضمجن آفهيل  ،انديشع ا  لياه يا از  ع ي

په ياند،يع يمخنخ تفهيم يهه مجيش  ع مجانلدگخن ،تقجيد   تحکيم يخلخنش لي گجش لل   جخن  ي

  خخطبخن ايد.

 اجيد:آندخي  يع  ي  ثهً 

 يد ميه ا يدلي طهيقد يهچع ايش يخلک آ

 

 لي صهاط  سعقيم ا  لل يس  گمهاب نيسد

 (63)ليجان حخفظ،ص 

 ها  تقجيد  يه ش يع  لي  سيه يييدن  ع  قصجل يهچع  ها  يخلک ايش  يخيد ميه ا يد   اين 

د ايعفخلب يلد تخ  اجي« صهاط المسعقيم»ياب گمهاي  لي آن ياب ندايل،نخچخي ايد تخ از تهييب حديث 

ا  يد  نيسد.حديث  يع اين  اژب لي آن  ع يخي يفعع ايد)يجا  از يهه احعمخل ذيبلي ياب يايد 

 اهلل(  ع قهاي زيه ايد: 

  ِنْ نعشخ ُ  لنْ  ِعِ نعهْدِ  نُجياً جلعلرْلخبُ لکِنْ  ل »  خه  خقه وريع السهه لي  جيل آيةجخ ه جعف  از ا»

 نَّکلإِ»لب وريع السهه ايد   لي  جيل وبخيت طخ ن ا ياهييد. ايشخن فه جلند يع آن ور  ا«وِبخلِنخ

ع طخلب ورييعل   ع يمد  اليد  ور  ا ن ا ي«ياب يايد»فه جلند: «   ُسْععقِيمٍ صِهاطٍ إِلى لعععهْدِ 

 (.288 يلز الفجائد ،يهاجکى،ص «)السهه

 .تأثيه:5-8

تأثيه يه ش  حخفظ  ها  تحهيک وجاطف   احسخيخت مجانلدگخن اشعخيش   ل چلدان شدن ضهيب

از احخليث نجيان  ايل  يد وريهم السهه ايعفخلب  يکلد.مجاجة ياز حخفظ شيهاز  اين گجنع يه لب 

 ايد

 گررل نج ز گرهم  يررخل يم  يلررد  ل يه 

 

 يرررخن شرررلج يدرخ ،ليردة اوعبخي يج   گجش

 (339)ليجان حخفظ،ص 

،نخچخي ايد تخ تهييب لي يهه کع گذيان ومه    ه  خل شدن آل   يا  ع يماخن گجشزل يلد    ها  ايل

 جججل لي  يد فجق ايد يع  هگهفعع « اوعبخي  ليدة»يا افز ن نمخيد.  آن وبخيت   الدخند تخ تأثيه آن

 الْأع ْصلخيِ أُ لِ  يلخ فعخوْععبِهُ ا:»...صر  اهلل وريع   آلع   يرّم  الرَّعِ يليُجلُ قعخلعاز اين فهاز نجيان  حديث ايد :

 2  ،ج حخي االنجاي ، درس«) : وبهت  ايهيد ا  صخحبخن  صيهت    ه مدا تجيل يليدالرَّع ولرعى تعجليَّرُجا  ل

 (. 315ص /

 

 يخ  اژ يشنعخيج   يخفعع.9

، هيجن حفظ آيخت نجيان   ح  « حخفظ»غزلسها   زيگ قهن يشعم يده  يع يماخن شههتش يا  ع 

حخفظ يع  لاشعع ايد  عد از آيخت  ح ،   يدانلد ،شخوهيسد  ععقد    خ ايمخن. لبع  ل    يع

غزليختش يا از لقخيق   لطخيف آن  همجيلاي يخزل، احخليث   ي ايخت  ايلب از نخحية حضهات  عصج ين 

ال  ،يعل   خ  جييق ، تخيّل   انسدخه يخمعخي  تجانسعع –وريهم السهه ايد.حخفظ  خ يع ا زاي يله  
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يد وريهم السهه يلهنمخي  نمخيد.شاهليخ  ايعفخلة حخفظ ايد لي ز يلة ايعفخلب از احخليث ايل  

  هيم الفخظ    علخ  ي ايخت لي ال از احخليث نجيان  ايل  يد وريهم السهه ،يجا  از يخ هل  سعق

اشعخي،شخ ل اين  جايل ايد:يلدخي شکل  لي يخي هل ي ايخت، خفد غلخئ    تحريل.لي حقيقد غهض 

ن يخن مجيش يا يث مخندان وصمد   طهخيت وريهم السهه لي  عاصر  حخفظ از  ع يخي هلن احخل

صع (مهچجن)يشداي   تأييد،تعريم،ا داع   آفهيلش  ضخ ين  ديع  تقجيد يهه  خيد لي  جايل  يم

اين ايداف تأثيه يخلش يا  ضخوف يخمعع   احسخيخت   وجاطف اخک   اهشجي  يهل يع يمة

جنع  يشجل يع چاد   ع طجي  يع مجانلدب  ع تأ ّل  الاشعع مجانلدگخن يا  يش از ايش  ه    انايزان

 گجنع يه ل يع گذي ايخه  چيز  از حه ت   لطخفد آن يم نکلد  .  يعجان يه   اين
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