 ‐ 22816دﻋﺎﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اذن اﻟﻪ
ﺳﻮال

آﯾﺎ دﻋﺎﯾ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از آدمﻫﺎی ﺑﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﻠ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﻠﻪ ،دﻋﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن آن را ﺑﻮﯾﺪ ،ﺳﺒﺒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ او از ﺷﺮ و اﻫﻞ ﺷﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
اﻟﻒ :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻣﮔﻔﺖ
)آﻧﺎن را در ﭘﻨﺎه اﻟﻪ ﻗﺮار ﻣداد( و ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ]اﺑﺮاﻫﯿﻢ[ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﺳﺤﺎق را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻣداد :أﻋﻮذُ ﺑﻠﻤﺎتِ
اﻟﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ ، ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻴﻄﺎنٍ وﻫﺎﻣﺔ ، وﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ ﻻﻣﺔ) ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﻟﻪ ،از ﻫﺮ ﺷﯿﻄﺎن و ﺟﺎﻧﻮر ﺳﻤ ،و از
ﻫﺮ ﭼﺸﻢ ]ﺣﺴﻮدِ[ زﯾﺎنرﺳﺎن«.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۳۱۹۱
ب :از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣرﻓﺖ و ﺳﺤﺮ ﻣﮐﺮد
ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻤﻊ ﺳﺎﻣﻊ ﺑﺤﻤﺪِ اﻟﻪ وﺣﺴﻦ ﺑﻼﺋﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،رﺑﻨﺎ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ وأﻓﻀﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻋﺎﺋﺬًا ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎرِ )ﺷﻨﻮﻧﺪهای ﺷﻨﯿﺪ ]و
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ[ ﺑﺮ ﺣﻤﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻟﻪ و ﻧﯿ او در ﺣﻖ ﻣﺎ .ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎش و ]ﺑﺎ اداﻣﮥ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ[ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد را
ارزاﻧ دار] .اﯾﻦ را در ﺣﺎﻟ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ[ از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮﯾﻢ«.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۱۸
»ﺳﺤﺮ ﻣﮐﺮد« :ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺳﺤﺮ ﺑﺮﻣﺧﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻨﺎم ﻃ ﻣﺴﯿﺮ وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﻓﺮا ﻣرﺳﯿﺪ .ﺳﺤﺮﮔﺎه :آﺧﺮ ﺷﺐ.
»ﺷﻨﻮﻧﺪهای ﺷﻨﯿﺪ« :ﺧﻄﺎﺑ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﺷﺎﻫﺪان[ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻤﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻟﻪ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻧﯿاش در ﺣﻖ
ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻧﻮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎش و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﺑﻨﻤﺎ« ﯾﻌﻨ :ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ و در ﺑﺮ ﺑﯿﺮ و ﻧﻬﺒﺎﻧ
ﮐﻦ.
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦﺷﺎن ﮐﻪ» :از آﺗﺶ ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهاﯾﻢ« ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺮ ﺣﺎل اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ :اﯾﻦ را در ﺣﺎﻟ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه
ﺑﺮدهام و از آﺗﺶ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه آوردهام.
ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ).(۴۰ ‐ ۳۹ /۱۷
ت :از ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﯿﻢ ﺳﻠﻤ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﺲ در
ﻣﻨﺰلﮔﺎﻫ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﯾﺪ :اﻋﻮذُ ﺑِﻠﻤﺎتِ اﻟﻪ اﻟﺘﱠﺎﻣﺎتِ ﻣﻦ ﺷَﺮ ِﻣﺎ ﺧَﻠَﻖ) ،ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﻟﻪ از ﺷﺮ
آنﭼﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ( ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او زﯾﺎﻧ ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ آنﮐﻪ از آن ﻣﻨﺰلﮔﺎه ﺑﺮود« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۰۸
ث :از اﺑﻮﻣﻮﺳ اﺷﻌﺮی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮ ﮔﺎه از ﮔﺮوﻫ ﻣﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻧﱠﺎ
ﻧَﺠﻌﻠُﻚَ ﻓ ﻧُﺤﻮرِﻫﻢ وﻧَﻌﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻦ ﺷُﺮورِﻫﻢ) ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺎ ﺗﻮ را در ﮔﻠﻮﮔﺎه آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣدﻫﯿﻢ ]ﯾﻌﻨ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن[ و از ﺷﺮ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮﯾﻢ(.
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود ).(۱۵۳۷
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) (۴۷۰۶ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻋﻈﯿﻢ آﺑﺎدی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :ﻓﻼﻧ را در ﮔﻠﻮﮔﺎه دﺷﻤﻦ ﻗﺮار دادم :ﯾﻌﻨ در ﺑﺮاﺑﺮ او و ﮐﻨﺎرش ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﺪ و ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و او
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪازد و ﮔﻠﻮ را ذﮐﺮ ﮐﺮده زﯾﺮا ﺑﺮای روﯾﺎروﯾ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد .ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :از ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آﻧﺎن را ﺑﯿﺮی و ﺷﺮ آﻧﺎن را دﻓﻊ ﮐﻨ و ﻣﺎ را از آﻧﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨ و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪازی.
»ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد« ).(۲۷۷ /۴
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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