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وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ دﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﯾﺎری ﻣﯽدھﺪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع
اﺳﺖ:
ﻧﻮع اول :وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺖ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻨﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻃﻌﻢ اﯾﻤﺎن را ﻣﯽﭼﺸﺪ.از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ :درﺧﻮاﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ْ َ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﻧﻤﺎزی آن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ﴿ :اهدِنا
ِّ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ال�اط المستقِيم] ﴾٦اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ[6 :
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »ﻣﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۷۱۳۵از ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس ،ھﺮﮔﺎه دﯾﺪی
ﻣﺮدم ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺳﺨﻦ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻦ :اﻟﻠﮫﻢ إﻧﯽ أﺳﺄﻟﮏ اﻟﺜﺒﺎت
ﻓﯽ اﻷﻣﺮ واﻟﻌﺰﯾﻤﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺮﺷﺪ ،وأﺳﺄﻟﮏ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺣﻤﺘﮏ وﻋﺰاﺋﻢ ﻣﻐﻔﺮﺗﮏ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﺧﺪاوﻧﺪا
ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭘﺎﯾﺪاری را در اﻣﺮ ]دﯾﻦ[ و ﻋﺰﯾﻤﺖ را ﺑﺮ راه درﺳﺖ ﺧﻮاھﺎﻧﻢ و از ﺗﻮ اﺳﺒﺎب رﺣﻤﺘﺖ را
و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﻐﻔﺮﺗﺖ را ﺧﻮاھﺎﻧﻢ« آﻟﺒﺎﻧﯽ در »ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ« ) (۳۲۲۸اﯾﻦ رواﯾﺖ
را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ :اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮ دﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻋﺪم ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری در ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻣﻮر دﯾﻦ .اﻟﻠﻪ
ُّ ُ َ َ َ َ َّ َ
َ َ َّ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ
ُ
ُ
� ْم َ�نْ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وأن هذا ِ
�ا� مستقِيما فاتبِعوه و� تتبِعوا السبل �تفرق ب ِ
َ َّ ُ َ ُ َ
ُ
َ ُ
َسبِيلِهِ ذل ِ� ْم َو َّصا� ْم بِهِ ل َعل� ْم � َّتقون] ﴾١٥٣اﻷﻧﻌﺎم [153 :و ]ﺑﺪاﻧﯿﺪ[ ﮐﻪ اﯾﻦ راه راﺳﺖ ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و از راهھﺎ ]ی دﯾﮕﺮ[ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از آن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد ﭘﯿﺮوی
ﻣﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ]اﻟﻠﻪ[ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﮔﺮاﯾﯿﺪ(.
ْ
ُّ ْ
ُ َ ّ ُ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ َ
َّ
ض ُّل َّ ُ
ت ِ� ْ َ
ا�
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :يثبِت ا� ا�
ِين آمنوا بِالق ْو ِل ا�اب ِ ِ
ا� َياة ِ ا�� َيا َو ِ� ا�خ َِرة ِ َو ُ� ِ
َّ
الظالِم َ
� َو َ� ْف َع ُل َّ ُ
ا� َما � َ َش ُ
اء] ﴾٢٧إﺑراھﯾم] [27 :اﻟﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ
ِ
دﻧﯿﺎ و در آﺧﺮت ﺑﺎ ﺳﺨﻦ اﺳﺘﻮار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﻠﻪ ھﺮ ﭼﻪ
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ﺑﺨﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .ﻗﺘﺎده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﭘﺲ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،و »در آﺧﺮت« ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺒﺮ« .ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )(.۵۰۲ /۴
و از ﺟﻤﻠﻪ :ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻨﺖ؛ زﯾﺮا از ﻋﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﯾﻪ ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻦ و ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﻦ دﻧﺪان ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از اﻣﻮر ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ ]در دﯾﻦ[
ﺑﻪ ﺷﺪت دوری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪای ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و ھﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮔﻤﺮاھﯽ اﺳﺖ« ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺑﻮداود ) .(۴۶۰۷آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ،ذﮐﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ.
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺒﺮه زده
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﺣﻮاﺳﺶ ﭘﺮت ﺷﺪ و ﻏﺎﻓﻞ ﮔﺮدﯾﺪ وﺳﻮﺳﻪاش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه اﻟﻠﻪ را ﯾﺎد ﮐﺮد
دور ﺷﺪه ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮔﺮدد«.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ) ۷۰۹ :۲۴ـ .(۷۱۰
ﻧﻮع دوم :وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در ھﻨﮕﺎم ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ُ
از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ :ﺻﺒﺮ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﺑﻮداود ) (۴۳۴۱از اﺑﻮﺛﻌﻠﺒﻪ ﺧﺸﻨﯽ ـ رﺿﯽ
اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :در ﭘﯽ ﺷﻤﺎ روزھﺎی
ﺻﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ورزﯾﺪن در آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ در ﻣﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در آن اھﻞ ﻋﻤﻞ ]ﻧﯿﮏ[ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وی ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﭘﺎداش ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺮد از ﺧﻮدﺷﺎن؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎداش ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻦ از ﺷﻤﺎ«
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داود اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻓﺘﻨﻪھﺎی ﻇﺎھﺮ و ﭘﻨﮫﺎن .در ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ـ رﺿﯽ
اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۸۶۷رواﯾﺖ ﮐﺮده آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
َ ُ
ﺑﺎﻟﻠﻪ
ﻌﻮذ
روزی ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻓﺘﻨﻪھﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮﯾﺪ« ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧ
ِ
َ
َ
َ
اﻟﻔﺘﻦ ﻣﺎ ﻇ َﮫﺮ ﻣﻨﮫﺎ وﻣﺎ َﺑﻄﻦ« ﯾﻌﻨﯽ :از ﻓﺘﻨﻪھﺎ ـ آﻧﭽﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﭘﻨﮫﺎن ـ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﭘﻨﺎه
ﻣﻦ
ِ ِ
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.
و از ﺟﻤﻠﻪی آن :در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻟﻠﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اوﺳﺖ.ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۵۱۶از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻠﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
اﻟﻠﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ« آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را
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ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻤﻠﻪی »اﻟﻠﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ﺗﺎ
ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ« دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ او را
ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ او را در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ او را در دﯾﻨﺶ و در ﻣﺎﻟﺶ و در ﺧﺎﻧﻮادهاش و در
دﯾﻨﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را از ﮔﻤﺮاھﯽ ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ھﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاھﺎن ھﺪاﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ او ﺧﻮاھﺪ اﻓﺰودَ ﴿ :و َّا� َ
ِين
ْ
َ ُ َْ ُ
َ ُ ُ
اه َت َد ْوا َزاده ْم ه ًدى َوآتاه ْم �ق َواه ْم] ﴾١٧ﻣﺣﻣد[17 :و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ ]اﻟﻠﻪ[ ﻧﯿﺰ
آﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺨﺸﺪ و ]ﺗﻮﻓﯿﻖ[ ﺗﻘﻮاﯾﺸﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ (.و ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ ﭘﯿﺸﻪ
ﮐﻨﺪ ـ ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ـ ﺑﺮ ﮔﻤﺮاھﯽاش اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ« )(۷۰
از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ،دوﺳﺘﯽ و ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺗﺮک ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺑﻮداود ) (۴۹۱۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻮﻣﻦ آﯾﻨﻪی ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺮادر ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮی
زﯾﺎن دﯾﺪن او را ﻣﯽﮔﯿﺮد و او را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از وی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ».
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮداود ) (۴۸۳۳از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ« آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽداود اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺒﺎت ﺑﺮ دﯾﻦ ،ﻗﺮار ﻧﺪادن ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﻓﺘﻨﻪھﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای
دوری از آن و از اﺳﺒﺎب آن اﺳﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻟﺶ ﭘﺎک ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺰهی اﯾﻤﺎن را ﺧﻮاھﺪ
ﭼﺸﯿﺪ .در ﺣﺪﯾﺚ دﺟﺎل آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
دﺟﺎل ﺷﻨﯿﺪ ﺧﻮد را از او دور ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺰد او ﻣﯽآﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﻣﻮﻣﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺮو او و ﺷﺒﮫﺎﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد« ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) .(۴۳۱۹آﻟﺒﺎﻧﯽ
در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ دﯾﻦ او و اﻣﺎن از ﻓﺘﻨﻪھﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن را
ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ.
واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ
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