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دھد بر دو نوع  وسائلی که انسان را برای پایداری بر دین به ویژه در زمان فتنه یاری می

 :است
گردد، به انجام طاعت  نوع اول: وسائلی که باعث بیشتر شدن ایمان و یقین می 

برد و بنده از این طریق  کند و انسان را به سوی انجام عمل نیک می ق میتشوی
ی این وسائل: درخواست ھدایت به راه مستقیم  از جمله.چشد طعم ایمان را می

اْهِدنَا ﴿ دعایی که شخص مسلمان باید در ھر نمازی آن را تکرار کند:  خداوند است.
اَط الُْمْسَتقِيمَ  َ  ]6[الفاتحة:  ﴾٦الّ�ِ

 
) از شداد بن اوس ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده که ۷۱۳۵» (معجم الکبیر«برانی در ط

ای شداد بن اوس، ھرگاه دیدی «گفت: رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به من فرمود: 
کنند این چھار سخن را ذخیره کن: اللھم إنی أسألک الثبات  مردم طال و نقره را ذخیره می

خداوندا «یعنی: » لی الرشد، وأسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتکفی األمر والعزیمه ع
من از تو پایداری را در امر [دین] و عزیمت را بر راه درست خواھانم و از تو اسباب رحمتت را 

) این روایت ۳۲۲۸» (سلسله األحادیث الصحیحه«آلبانی در » و موجبات مغفرتت را خواھانم
 .را صحیح دانسته است

 
: استقامت بر دین الله متعال و عدم سھل انگاری در ھیچ یک از امور دین. الله و ھمچنین

َق بُِ�ْم َ�ْن ﴿ فرماید: متعال می ُبَل َ�َتَفرَّ اِ� ُمْسَتقِيًما فَاتَّبُِعوهُ  َوَ� تَتَّبُِعوا السُّ نَّ َهَذا ِ�َ
َ
َوأ

اُ�مْ بِهِ لََعلَُّ�مْ َ�تَُّقونَ  و [بدانید] که این راه راست من  ]153[األنعام:  ﴾١٥٣َسبِيلِهِ  َذلُِ�مْ َوصَّ
سازد پیروی  ھا [ی دیگر] که شما را از آن پراکنده می است، پس از آن پیروی کنید و از راه

 .)ھاست که [الله] شما را به آن سفارش کرده است؛ باشد که به تقوا گرایید مکنید. این
 

ِيَن آمَ ﴿ فرماید: و می ُ ا�َّ ُ يُثَّبُِت ا�َّ �َْيا َوِ� اْ�ِخَرةِ  َوُ�ِضلُّ ا�َّ َياةِ ا�ُّ ُنوا بِالَْقْوِل ا�َّابِِت ِ� اْ�َ
ُ َما �ََشاءُ  الِِمَ�  َوَ�ْفَعُل ا�َّ اند در زندگی  الله کسانی را که ایمان آورده[ ]27[إبراھیم:  ﴾٢٧الظَّ

کند و الله ھر چه  اه میگرداند و ستمگران را گمر دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت می
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اما زندگی دنیا پس آنان را با نیکی و عمل صالح «گوید:  قتاده می .دھد بخواھد انجام می
 .)۵۰۲/ ۴تفسیر ابن کثیر (». یعنی در قبر» در آخرت«دارد، و  ثابت قدم نگه می

صلی الله  و از جمله: پایبندی به سنت؛ زیرا از عرباض بن ساریه ـ رضی الله عنه ـ از پیامبر ـ
به سنت من و سنت خلفای راشدین ھدایت یافته «علیه وسلم ـ روایت است که فرمودند: 

پایبندی کنید. به آن تمسک جویید و با بن دندان محکم بگیرید و از امور نوساخته [در دین] 
به روایت » ای بدعت است و ھر بدعتی گمراھی است به شدت دوری کنید که ھر نوساخته

 دانسته است. حیداود آن را صح یسنن اب حیدر صح ی). آلبان۴۶۰۷ابوداود (
 
 پروردگار است. اریعوامل، ذکر بس گریاز د و
بر قلب انسان چنبره زده  طانیش«است که گفت:  تیالله عنه ـ روا یابن عباس ـ رض از

کرد  ادیو ھرگاه الله را  کند یاش م وسوسه دیاست، پس ھرگاه حواسش پرت شد و غافل گرد
 ).۷۱۰ـ  ۷۰۹: ۲۴( یطبر ریبه تفس دیی.مراجعه نما»گردد یور شده پنھان مد

 .کند یھا حفظ م که انسان را در ھنگام فتنه یدوم: وسائل نوع
 یـ رض ی) از ابوثعلبه ُخشن۴۳۴۱وسائل: صبر بر امر خداوند است. ابوداود ( نیا ی جمله از

 یشما روزھا یدر پ«کرده که فرمود:  تیوسلم ـ روا هیالله عل یـ صل امبریالله عنه ـ از پ
 یکس یدر آن ھمانند در مشت گرفتن اخگر است. برا دنیورز ییبایصبر خواھد آمد، که شک
» اند عمل کرده ی] باشد مانند اجر پنجاه مرد است که مانند وکیکه در آن اھل عمل [ن

» اه تن از شماپاداش پنج«خدا، پاداش پنجاه مرد از خودشان؟ فرمود:  امبریپ یگفتند: ا
 دانسته است. حیرا صح تیروا نیداود ا یاب حیدر صح یآلبان

 
ھای ظاھر و پنھان. در حدیث زید بن ثابت ـ رضی  و ھمچنین پناه بردن به خداوند از فتنه

) روایت کرده آمده است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ۲۸۶۷الله عنه ـ که مسلم (
َنعوُذ باللِه «پس گفتند: » ھای آشکار و پنھان به الله پناه برید تنهاز ف«روزی به یارانش فرمود: 

ھا ـ آنچه آشکار است و پنھان ـ به الله پناه  یعنی: از فتنه» من الِفَتِن ما َظَھر منھا وما َبَطن
 .بریم می

 
) از ۲۵۱۶ترمذی (.ی آن: در نظر داشتن مراقبت الله و محافظت اوست و از جمله

ـ صلی ال ـ روایت نموده که فرمود: پیامبر  الله را حفظ کن تا تو را حفظ نماید، «له علیه وسلم 
آلبانی در صحیح سنن ترمذی آن را » الله را حفظ کن او را در برابر خود خواھی یافت
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الله را حفظ کن تا «ی  گوید: جمله شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ می.صحیح دانسته است
ن است که ھر چه انسان دین خداوند را حفظ کن الله نیز او را دال بر ای» تو را حفظ نماید

 .حفظ خواھد کرد
اش و در  اما او را در چه مواردی حفظ خواھد کرد؟ او را در دینش و در مالش و در خانواده

ترین چیز است، یعنی اینکه تو را از گمراھی حفظ  دینش محافظت خواھد کرد که این مھم

ِيَن ﴿ :اھان ھدایت باشد خداوند نیز بر ھدایت او خواھد افزودکند، زیرا ھرچه انسان خو َوا�َّ
و کسانی که به ھدایت گراییدند [الله] نیز ]17[محمد:  ﴾١٧اْهَتَدْوا َزاَدُهمْ ُهًدى َوآتَاُهمْ َ�ْقَواُهمْ 

و ھرچه بیشتر گمراھی پیشه  .)آنان را بیشتر ھدایت بخشد و [توفیق] تقوایشان عنایت کند
 )۷۰» (شود.شرح ریاض الصالحین اش افزوده می ناه بر خدا ـ بر گمراھیکند ـ پ

 
نشینی با مومنان نیکوکار و ترک کسانی است که  از دیگر عوامل، دوستی و ھم

) از ابوھریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه ۴۹۱۸ابوداود ( .اند دچار فتنه شده
مومن است، و مومن برادر مومن است، جلوی ی  مومن آینه«وسلم روایت کرده که فرمود: 

 .«کند کند و از وی دفاع می گیرد و او را تا حد امکان حفظ می زیان دیدن او را می
روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه   ) از ابوھریره رضی الله عنه۴۸۳۳و ھمچنین ابوداود (

یک از شما ببیند با چه انسان بر دین دوست خویش است، بنابراین ھر «فرمودند:   وسلم
 .داود این روایت را حسن دانسته است آلبانی در صحیح ابی» کند کسی دوستی می

 
ھا و تالش برای  از بزرگتری عوامل ثبات بر دین، قرار ندادن خود در معرض فتنه

ی ایمان را خواھد  . اینگونه دلش پاک مانده و مزهدوری از آن و از اسباب آن است
ی  ھر که درباره«دجال آمده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: چشید. در حدیث 

آید در حالی که  دجال شنید خود را از او دور گیرد، زیرا به خدا سوگند که شخص نزد او می
). آلبانی ۴۳۱۹به روایت ابوداود (» شود پندارد، اما پیرو او و شبھاتش می خود را مومن می

 .حیح دانسته استدر صحیح ابوداود آن را ص
ھای آشکار و پنھان را  از الله برای ما و برادران مسلمانمان پایداری بر دین او و امان از فتنه

 .خواھانیم
 والله اعلم

 


