 ‐ 143946ﭼﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را از ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺘﺎدن در دﯾﻨﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال

اﻧﺴﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻓﺘﻨﻪ در دﯾﻨﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؟ و اﮔﺮ دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای دور ﺷﺪن از آن ﭼﻪ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺻﻼح و ﻧﯿ دﯾﻦ ﺷﺨﺺ در دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ و ﭘﯿﺮوزی او در آﺧﺮت .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻤﯿﻦ دﯾﻦ اوﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﯾﻨﺶ ﮐﻮﺗﺎﻫ ورزد و آن را در ﻣﻌﺮض ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ زﯾﺎن دﯾﺪه و ورﺷﺴﺖ ﻣﺷﻮد و آﻧﻪ دﯾﻨﺶ را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻼح و درﺳﺘ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭘﯿﺮوز و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در دﻋﺎی ﺧﻮد ﻣﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻠﱠﻬﻢ اﺻﻠﺢ ﻟ دِﻳﻨ اﻟﱠﺬِي ﻫﻮ ﻋﺼﻤﺔُ اﻣﺮِي واﺻﻠﺢ ﻟ دﻧْﻴﺎي اﻟﱠﺘ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﺷ
واﺻﻠﺢ ﻟ آﺧﺮﺗ اﻟﱠﺘ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎدِي واﺟﻌﻞ اﻟْﺤﻴﺎةَ زِﻳﺎدةً ﻟ ﻓ ﻛﻞ ﺧَﻴﺮٍ واﺟﻌﻞ اﻟْﻤﻮت راﺣﺔً ﻟ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷَﺮ ٍﯾﻌﻨ :ﺧﺪاوﻧﺪا دﯾﻦ
ﻣﺮا ﮐﻪ ﻧﻬﺪارﻧﺪهی اﻣﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و دﻧﯿﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﻢ در آن اﺳﺖ ،و آﺧﺮﺗﻢ را ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺎه ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻼح آور و
زﻧﺪﮔ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰوﻧ ﻫﺮ ﺧﯿﺮ و ﻣﺮگ را ﻋﺎﻣﻞ راﺣﺖ ﺷﺪن از ﻫﺮ ﺷﺮی ﻗﺮار ده .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۲۰
ﻣﻨﺎوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻟﻠﱠﻬﻢ اﺻﻠﺢ ﻟ دِﻳﻨ اﻟﱠﺬِي ﻫﻮ ﻋﺼﻤﺔُ اﻣﺮِي ﯾﻌﻨ :ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﻪی اﻣﻮر ﻣﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ دﯾﻨﺶ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎی
دﯾﺮش ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻧﺎﮐﺎم و زﯾﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ ).(۱۷۳ /۲
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺶ را از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ در اﻣﺎن ﻧﻪ دارد ،و اﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از راه ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ،از
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ﺟﻤﻠﻪ:
 ‐۱دوری از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺴﺎد دﯾﻨ و اﺧﻼﻗ .او ﺑﺎﯾﺪ از زﻧﺪﮔ در دﯾﺎر ﮐﻔﺮ دوری ﮐﻨﺪ و از ﻫﻢﻧﺸﯿﻨ ﺑﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ از وﺳﺎﺋﻞ ﻓﺴﺎد دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .زﻧﺪﮔ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻔﺮ و ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨ ﺑﺎ اﻫﻞ
آن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮔﺬارد .درﺑﺎرهی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﺧﻮد دﭼﺎر ﻋﻘﺐ ﮔﺮد
ﺷﺪهاﻧﺪ و دﯾﻨﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻧﺎﭼﯿﺰ دﻧﯿﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ دل را ﺑﻪ درد ﻣآورد ،ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آن
ﺷﻔﺖزده ﺷﺪن ﺷﺨﺺ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻔﺮ و ﮐﺎﻓﺮان ،و ﻣﺮدن ﻗﻠﺐ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﻧﺪﮔ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﯾﺎ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﯿﻦ ،دوری از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺧﺘﻼف و درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ اﺧﺘﻼف آﻧﺎن
ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ و ﻗﻬﺮ و درﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺴ ﮐﻪ اﺣﻮال ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رخ ﻣدﻫﺪ را ﺑﺮرﺳ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮد ﻫﺮ ﮐﺲ وارد آن ﺷﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا از آن زﯾﺎن دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻨﻬﯿﺎت اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از آن
دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪهاﯾﻢ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻠْﻴﺤﺬَرِ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺨَﺎﻟﻔُﻮنَ ﻋﻦ اﻣﺮِه ان ﺗُﺼﻴﺒﻬﻢ ﻓﺘْﻨَﺔٌ او ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻋﺬَاب اﻟﻴﻢ] ﻧﻮر[۶۳ :
)ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻓﺘﻨﻪای ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑ دردﻧﺎک ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ(.
ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ).(۴۱۰ /۴
 ‐۲از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را در ﺣﻔﻆ دﯾﻨﺶ ﯾﺎری ﻣدﻫﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺎت واﺟﺐ و ﺗﺮک ﺣﺮام
اﺳﺖ .از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺎﻋﺎت واﺟﺐ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ آن در وﻗﺘﺶ و ﺑﺎ ﺷﺮوط و ارﮐﺎن و
رﻋﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮع ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻗﻢ اﻟﺼﻼةَ انﱠ اﻟﺼﻼةَ ﺗَﻨْﻬ ﻋﻦ اﻟْﻔَﺤﺸَﺎء واﻟْﻤﻨْﺮِ ]ﻋﻨﺒﻮت[۴۵ :
)و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺪار؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎز از زﺷﺘ و ﻣﻨﺮ ﺑﺎز ﻣدارد(.
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﻓﺘﻨﻪی دﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻮم ﻃﺎﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی
دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎل و زﻧﺎن و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺷﺨﺺ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،و ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و روز ﻣﺮﺗﺪ ﻣﺷﻮد و روز ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﺷﺐ ﻣﺮﺗﺪ ﻣﺷﻮد!
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﯾ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯿﺪ؛ ]ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ[ ﻣﺮد در آن ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺻﺒﺢ ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ و ﺷﺐ ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﺷﻮد و ﺷﺐ ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ و ﺻﺒﺢ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺷﻮد؛ دﯾﻨﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻﯾ از دﻧﯿﺎ ﻣﻓﺮوﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۸
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ.
ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم آن ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺻﺒﺢ ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺷﺎم ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺷﻮد ـ ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ـ در ﻋﺮض ﯾ روز
از اﺳﻼم ﺑﺮﻣﮔﺮدد و از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد .ﺻﺒﺢ آن ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ و ﺷﺒﺶ ﮐﺎﻓﺮ ـ از اﻟﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ـ ﭼﺮا؟ دﯾﻨﺶ را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻻﯾ از دﻧﯿﺎ ﻣﻓﺮوﺷﺪ .ﻓﺮ ﻧﻦ اﯾﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺎل اﺳﺖ! ﻫﻤﻪی ﮐﺎﻻﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻋﺮض اﺳﺖ ،ﻣﺎل ﯾﺎ
رﯾﺎﺳﺖ ﯾﺎ زﻧﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن .ﻫﺮ ﻣﺘﺎﻋ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﻋﺮض اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺗَﺒﺘَﻐُﻮنَ ﻋﺮض اﻟْﺤﻴﺎة اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﻓَﻌﻨﺪَ اﻟﻪ ﻣﻐَﺎﻧﻢ ﻛﺜﻴﺮةٌ ]ﻧﺴﺎء[۹۴ :
)ﺗﺎ ﻣﺘﺎع زﻧﺪﮔ دﻧﯿﺎ را ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺰد اﻟﻪ اﺳﺖ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪاش ﮐﺎﻻ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﯾﻦﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ را ﻣﻮﻣﻨﻨﺪ و ﺷﺐ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﮐﺎﻓﺮﻧﺪ و ﺻﺒﺢ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪﺷﺎن دﯾﻦ ﺧﻮد را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻻﯾ از دﻧﯿﺎ ﻣﻓﺮوﺷﻨﺪ.
از اﻟﻪ ﻣﺴﺎﻟﺖ دارﯾﻢ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ در اﻣﺎن دارد .ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ).(۲۰ /۲
در ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (34171ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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 ‐۳از دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ،دﻋﺎ اﺳﺖ .ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻋﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺟﻮاﻣﻊ دﻋﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ دﯾﻦ ﺧﻮد از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮورﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ در ﻫﺮ
رﮐﻌﺖ آن را ﻣﺧﻮاﻧﯿﻢ:
اﻫﺪِﻧَﺎ اﻟﺼﺮاطَ اﻟﻤﺴﺘَﻘﻴﻢ ]ﻓﺎﺗﺤﻪ[۶ :
)ﻣﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻦ(
و اﯾﻦ دﻋﺎ:
اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻫﺪِﻧ ﻓﻴﻤﻦ ﻫﺪَﻳﺖ ،وﻋﺎﻓﻨ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺎﻓَﻴﺖ ،وﺗَﻮﻟﱠﻨ ﻓﻴﻤﻦ ﺗَﻮﻟﱠﻴﺖ ،وﺑﺎرِكْ ﻟ ﻓﻴﻤﺎ اﻋﻄَﻴﺖ ،وﻗﻨ ﺷَﺮ ﻣﺎ ﻗَﻀﻴﺖ ﯾﻌﻨ:
ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا در ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدهای ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎ ،و در ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدهای ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ،
و از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘ ﮔﺮﻓﺘﻪای ﺑﻪ دوﺳﺘ ﺑﯿﺮ ،و در آﻧﭽﻪ ﻋﻄﺎﯾﻢ ﻧﻤﻮدهای ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪاز و از ﺷﺮی ﮐﻪ ﻗﻀﺎ
ﻧﻤﻮدهای ﺣﻔﻆ ﮐﻦ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۶۴ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﻮداود ) .(۱۴۲۵اﯾﻦ دﻋﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻗﻨﻮت
ﺧﻮد ﻣﺧﻮاﻧﺪ و دﻋﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرِ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻦ از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ وی را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮ آن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدیاش را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
 -۴دوری از دوﺳﺘﺎن ﺑﺪ.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ دوﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) (۴۸۳۳و ﺗﺮﻣﺬی ) .(۲۳۷۸وی آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺧﻄﺎﺑ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎ ﻫﯿﭽﺲ دوﺳﺘ ﻧﻦ ﻣﺮ آﻧﻪ دﯾﻨﺶ و اﻣﺎﻧﺘﺶ را ﺑﭙﺴﻨﺪی؛ زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ او دوﺳﺘ ﮐﻨ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯿﻨﺪاز ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺒﺶ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ دوﺳﺘ
ﮐﻨ.
اﻟﻌﺰﻟﺔ ).(۱۴۱
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 -۵ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋ و رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد.
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ از دﯾﻦ ،ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض
ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ .آﻧﻬﺎﯾ را ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﺮد ﻗﺒﻮر ﻃﻮاف ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪن و زﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ وﻗﺘ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن دﻗﺖ ﻣﮐﻨ ﻣﺑﯿﻨ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﺎﻫﻠﻨﺪ و آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﻫﺪاف ﻣﺎدی دارﻧﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﮐﺴ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪای در دﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﺪ:
 ‐۱ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﺧﺮوج از آن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪی ﻧﺼﻮح ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻞ اﻧﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﻠ از ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺮدد.
 ‐۲ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄ ﭘﺎک و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
 ‐۳ﺑﺎ ﺻﺪق و اﺧﻼق از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ وی را از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
 -۴ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎن دارد ﺑﺴﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﻧﯿ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻗﻢ اﻟﺼﻼةَ ﻃَﺮﻓَ اﻟﻨﱠﻬﺎرِ وزُﻟَﻔًﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻴﻞ انﱠ اﻟْﺤﺴﻨَﺎتِ ﻳﺬْﻫﺒﻦ اﻟﺴﻴِﯩﺎتِ ذَﻟﻚَ ذِﻛﺮى ﻟﻠﺬﱠاﻛﺮِﻳﻦ (۱۱۴) واﺻﺒِﺮ ﻓَﺎنﱠ اﻟﻪ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ
اﺟﺮ اﻟْﻤﺤﺴﻨﻴﻦ] ﻫﻮد ۱۱۴ :ـ [۱۱۵
)و در دو ﻃﺮف روز و ﺳﺎﻋﺎﺗ از ﺷﺐ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ دار ،زﯾﺮا ﺧﻮﺑﻫﺎ ﺑﺪیﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺑﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺪﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﻨﺪی
اﺳﺖ ) (۱۱۴و ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ اﻟﻪ ﭘﺎداش ﻧﯿﻮﮐﺎران را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﮔﺮداﻧﺪ(.
 -۵اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی ﮐﺎر ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده و ﭼﻮﻧﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ او
راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴ دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ازدواج ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روزهی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮد زﯾﺮا روزه او را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﺷﻬﻮت را ﻗﻄﻊ ﻣﮐﻨﺪ....
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اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﯾﺮ ﺷﻬﻮات و ﺷﺒﻬﺎت اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﯿﺾ آن ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺶ ﻣﺒﺎدرت ورزد و اﺳﺒﺎب
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.
و اﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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