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پاسخ: صالح و نیکی دین شخص در دنیا یعنی سعادت و خوشبختی و پیروزی او در آخرت. 
و آن را در ی مسلمان ھمین دیِن اوست، پس ھر که در مورد دینش کوتاھی ورزد  سرمایه

شود و آنکه دینش را حفظ کند و به  ھا قرار دھد زیان دیده و ورشکست می معرض فتنه
صالح و درستی آن توجه نشان دھد پیروز و کامیاب گشته است. به ھمین خاطر است که 

ـ در دعای خود می ِذی«فرمود:  رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم  ْصِلْح ِلی ِدیِنی الَّ
َ
ُھمَّ أ ُھَو  اللَّ

ِتی ِفیَھا َمَعاِدی َواْجَعْل  ْصِلْح ِلی آِخَرِتی الَّ
َ
ِتی ِفیَھا َمَعاِشی َوأ ْصِلْح ِلی ُدْنَیاَی الَّ

َ
ْمِری َوأ

َ
ِعْصَمُه أ

خداوندا دین مرا که «یعنی: » اْلَحَیاَه ِزَیاَدًه ِلی ِفی ُکلِّ َخْیٍر َواْجَعْل اْلَمْوَت َراَحًه ِلی ِمْن ُکلِّ َشرٍّ 
ی امر من است و دنیایم را که معیشتم در آن است، و آخرتم را که بازگشتگاه من  هنگھدارند

است به صالح آور و زندگی را برایم عامل افزونی ھر خیر و مرگ را عامل راحت شدن از ھر 
 .)۲۷۲۰به روایت مسلم (». شری قرار ده

 
ـ می ـ رحمه الله  ْصِلْح ِلی ِدیِنی الَّ «گوید: مناوی 

َ
ُھمَّ أ ْمِریاللَّ

َ
یعنی: که حافظ » ِذی ُھَو ِعْصَمُه أ

ی کارھای دیگرش نیز فاسد شده و  ی امور من است؛ زیرا ھر که دینش فاسد شد ھمه ھمه
 .)۱۷۳/ ۲» (فیض القدیر«در دنیا و آخرت ناکام و زیان دیده است. 

 
د، و این با ھا در امان نگه دار تواند دینش را از فتنه ثانیا: مسلمان با توفیق پروردگار می

 :پیروی از راه مومنان ممکن است، از جمله
دوری از محیِط فساد دینی و اخالقی. او باید از زندگی در دیار کفر دوری کند و از  –۱

نشینی با فاسقان خودداری نماید. کسی که از وسائل فساد دوری گزیند به اذن خداوند  ھم
ھم نشینی با اھل آن به احتمال زیاد  دین خود را حفظ نموده است. زندگی در محیط کفر و

ی کسانی که در دین خود  گذارد. درباره کند تاثیر می بر مسلمانی که میان آنان زندگی می
اند، چیزھای زیادی دیده و  اند و دینشان را به کاالی ناچیز دنیا فروخته دچار عقب گرد شده

شدن شخص از محیط کفر و زده  آورد، که سبب آن شگفت ایم که دل را به درد می شنیده
 .نشینی با آنھاست کافران، و مردن قلب او به سبب زندگی میان آنان یا ھم

 
ھای اختالف و درگیری میان مسلمانان  شبیه به مورد پیشین، دوری از وارد شدن به عرصه

 .است، به ویژه اگر اختالف آنان باعث قطع رابطه و قھر و درگیری شود
ـ میشیخ االسالم ابن تیمیه  ھایی که میان مسلمانان  گوید: کسی که احوال فتنه ـ رحمه الله 

شود ھر کس وارد آن شود سرانجام نیکی نداشته  دھد را بررسی نماید متوجه می رخ می
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ی منھیات است و به  شود، برای ھمین از جمله است، زیرا از آن زیان دین و دنیا حاصل می
 :فرماید الله متعال میایم.  دست کشیدن از آن دستور داده شده

ِ�مٌ ﴿
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
ْن تُِصيَبُهْم فِتَْنٌة أ

َ
ِ أ ْمرِه

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ْن أ [النور:  ﴾٦٣فَلَْيْحَذرِ ا�َّ

ای به آنان برسد یا  کنند بترسند که مبادا فتنه پس کسانی که از فرمان او سرپیچی می( ]63
 .)۴۱۰/ ۴» (منھاج السنه النبویه). «به عذابی دردناک گرفتار شوند

 
دھد تقویت ایمان از طریق انجام  از جمله عواملی که مسلمان را در حفظ دینش یاری می –۲

طاعات واجب و ترک حرام است. از بزرگترین طاعات واجب نماز است، بنابراین مسلمان باید 
افظت نماید. الله متعال در برپا داشتن آن در وقتش و با شروط و ارکان و رعایت خشوع مح

َ�ةَ َ�نَْ�  ﴿ :فرماید می َ�ةَ  إِنَّ الصَّ قِِم الصَّ
َ
و نماز را (]45[العنكبوت:  ﴾َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْكرِ َوأ

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای در .(دارد برپا بدار؛ ھمانا نماز از زشتی و منکر باز می
ھای دنیا  به انجام عموم طاعات توصیه نموده و نسبت به فتنهی دین  امان ماندن از فتنه

مانند مال و زنان و جاه و مقام ھشدار داده که مبادا سبب شود شخص دین خود را برای آن 
شود و روز مسلمان  بفروشد، و خبر داده که شخص ھنگام شب مسلمان است و روز مرتد می

 !شود است و شب مرتد می
 

لله عنه ـ روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: از ابوھریره ـ رضی ا
ھای تاریک شب برای انجام اعمال نیک شتاب  ھایی ھمانند تکه پیش از فرا رسیدن فتنه«

شود و شب  ھایی که] مرد در آن به ھنگام صبح مومن است و شب کافر می کنید؛ [فتنه
به روایت » فروشد مقابل کاالیی از دنیا می شود؛ دینش را در مومن است و صبح کافر می

 .)۱۱۸مسلم (
 

صلی الله گوید: مھم این است که پیامبر  شیخ محمد بن صالح العثیمین ـ رحمه الله ـ می
ھای تاریک شب است برحذر داشته.  ھایی که ھمچون تکه ما را از این فتنهعلیه وسلم 

شود ـ  بح مومن است و به ھنگام شام کافر میھایی که در ھنگام آن، انسان به ھنگام ص فتنه
شود. صبِح آن مومن  گردد و از دین خارج می پناه بر خدا ـ در عرض یک روز از اسالم برمی

خواھیم ـ چرا؟ دینش را در برابر کاالیی از دنیا  است و شبش کافر ـ از الله عافیت می
» َعَرض«ی کاالھای دنیا  هفقط مال است! ھم» عرض من الدنیا«فروشد. فکر نکن این  می
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است، مال یا ریاست یا زنان یا غیر آن. ھر متاعی که در دنیا ھست َعَرض است، چنانکه الله 

َيا ﴿ :فرماید متعال می ِ َمَغانُِم َكثَِ�ةٌ تَبَْتُغوَن َعَرَض اْ�َ �َْيا فَعِنَْد ا�َّ تا متاع ( ]94[النساء:  ﴾ةِ ا�ُّ
ھای بسیاری نزد الله است). بنابراین ھر چه در دنیا  زندگی دنیا را بجویید، چرا که غنیمت

شوند، یا ھنگام  ھایی که صبح را مومنند و شب کافر می اش کاال است.پس این ھست ھمه
فروشند. از  شان دین خود را در برابر کاالیی از دنیا می شوند ھمه میشب کافرند و صبح کافر 

ھا به خداوند پناه  ھا در امان دارد. ھمیشه از فتنه الله مسالت داریم ما و شما را از فتنه
 )۲۰/ ۲» (شرح ریاض الصالحین«ببرید.

 
ما ـ صلی الله علیه از دیگر عوامل، دعا است. پروردگار ما را به دعا توصیه نموده و پیامبر  –۳

ھا است  وسلم ـ جوامع دعا را به ما آموخته که برای ھر که خواھان حفظ دین خود از فتنه
 :خوانیم باشد، از جمله این سخن پرورگار متعال که در ھر رکعت آن را می سودمند می

اَط الُْمْسَتقِيمَ ﴿ َ ُھمَّ «دعا: و این(ما را به راه راست ھدایت کن(]6[الفاتحة:  ﴾٦اْهِدنَا الّ�ِ اللَّ
ْعَطْیَت، 

َ
ْیَت، َوَبارِْک ِلی ِفیَما أ ِنی ِفیَمْن َتَولَّ اْھِدِنی ِفیَمْن َھَدْیَت، َوَعاِفِنی ِفیَمْن َعاَفْیَت، َوَتَولَّ

ای ھدایت نما، و  ی کسانی که ھدایت کرده یعنی: خداوندا مرا در جمله» َوِقِنی َشرَّ َما َقَضْیَت 
ی کسانی که به  ای عافیت عطا کن، و از جمله ت عطا کردهی کسانی که عافی در جمله

ای برکت انداز و از شری که قضا  ای به دوستی بگیر، و در آنچه عطایم نموده دوستی گرفته
این ). ۱۴۲۵که آن را حسن دانسته و ابوداود () ۴۶۴به روایت ترمذی (» ای حفظ کن نموده

دعاھای بسیاِر دیگری که شامل یاری  خواند و دعایی است که مسلمان در قنوت خود می
جستن از الله متعال است تا وی را به سوی دین صحیح و صراط مستقیم و استقامت بر آن 

اش را به او نشان  ترین راه رسیدن به خشنودی ھدایت کند و اینکه خداوند بھترین و کوتاه
 .دھد

 
 روایت وسلم علیه الله برصلیپیام از ـ عنه الله رضی ابوھریره از .دوری از دوستان بد –۴

 کسی چه با ببیند شما از یک ھر پس است، خویش دوست دین بر انسان«: فرمود که است
وی آن را حسن دانسته ). ۲۳۷۸و ترمذی () ۴۸۳۳( ابوداود روایت به »است دوست

گوید: با ھیچکس دوستی نکن مگر آنکه دینش و امانتش را  خطابی رحمه الله می.است
را ھرگاه با او دوستی کنی تو را به سوی دین و مذھب خود خواھد کشاند، بپسندی؛ زی
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بنابراین به دین خود مغرور نشو و خود را به خطر مینداز که با کسی که دین و مذھبش 
 )۱۴۱» (العزله«خوب نیست دوستی کنی.

 
 مورد اعتماد. یو رجوع به علما یعلم شرع یریادگی–۵
است که جاھل  نیھم یاست. برا یعلم شرع ن،یھا از د تنهعوامل دور ساختن ف نیبزرگتر از
که گرد قبور طواف  نیرا بب یی. آنھادھد یھا قرار م خود را در معرض فتنه نید شتریب
خوب به  یرساندن ھستند؛ وقت انیو معتقدند مردگان قادر به سود رساندن و ز کنند یم

 ی که علم دارند از جمله ییآنھا خود جاھلند و نینسبت به د ینیب یم یکن یحالشان دقت م
 دارند. یاند و اھداف ماد فروخته ایدن یخود را برا نیھستند که د یکسان

 
 خود شد: نیدر د یا که دچار فتنه ی:کسثالثا
 یمانینصوح به درگاه خداوند و پش ی خروج از آن اقدام کند و با توبه یبه سرعت برا دی* با

 فتنه جدا شود و تالش کند ھرگز به آن برنگردد.  از یخود به کل ینسبت به سھل انگار
 دھد. رییپاک و مناسب تغ یطیخود را به مح یزندگ طیمح

 ھا نجات دھد. را از فتنه ی*با صدق و اخالق از پروردگارش بخواھد تا و
انجام دھد. الله متعال  کیاعمال ن اریامکان دارد بس شیکه برا یی* پس از آن تا جا

قِ ﴿ :دیفرما یم
َ
ّيَِئاِت  َذلَِك َوأ َ�ةَ َطَرَ�ِ ا�ََّهارِ َوُزلًَفا ِمَن اللَّيِْل  إِنَّ اْ�ََسَناِت يُْذهِْ�َ السَّ ِم الصَّ

اكِرِ�نَ  ْجَر الُْمْحِسنِ�َ  ١١٤ذِْكَرى لِ�َّ
َ
َ َ� يُِضيُع أ و در دو ( ]115-114[ھود:  ﴾١١٥َواْصِ�ْ فَإِنَّ ا�َّ

 یبرا نی. ابرد یم انیرا از م ھا یبد ھا یخوب رایا برپا دار، زاز شب نماز ر یطرف روز و ساعات
 ).گرداند ینم عیرا ضا کوکارانیو صبر کن که الله پاداش ن) ۱۱۴است ( یپند رندگانیپندگ

 
گاه باشد و عیب خود را بشناسند و بداند که از کجا ضربه  انسان باید درباره –۶ ی کار خود آ

ی تمایالت جنسی  یافته است؛ مثال اگر شخصی از ناحیه خورده و چگونه شیطان به او راه
ی بسیار بگیرد  دچار فتنه شده باید از طریق ازدواج خود را حفظ کند و اگر نتوانست روزه

 .اند کند چنانکه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بیان داشته زیرا روزه او را محافظت می
ـ می امام  ـ رحمه الله  اما …».کند این است که روزه شھوت را قطع میمنظور «گوید:  نووی 

اگر این فتنه به سبب دیگر شھوات و شبھات است باید به سرعت با نقیض آن به درمانش 
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تر ذکر شد بیانگر این مورد است، چنانکه  ھا که پیش مبادرت ورزد و اسباب محافظت از فتنه
 .اند رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرموده

 مو الله اعل


