 ‐ 147626از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ دﯾﻦ
ﺳﻮال

ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﺷﻮد؟ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ﺷﻬﻮات و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺮا در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﺑﺎر
در ﻣﺴﯿﺮم ﺻﺪای ﺗﺮاﻧﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘ را ﻣﺷﻨﻮم و ﺣﺘ وﻗﺘ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪام ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ
ﻣرﺳﺪ و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﯾﺮ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺦ ﺧﻮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
وﺳﺎﺋﻠ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ دﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﯾﺎری ﻣدﻫﺪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﻧﻮع اول:
وﺳﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﯿﻦ ﻣﮔﺮدد ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿ
ﻣﺑﺮد و ﺑﻨﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻌﻢ اﯾﻤﺎن را ﻣﭼﺸﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ :درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .دﻋﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻧﻤﺎزی آن را
ﺗﺮار ﮐﻨﺪ :اﻫﺪِﻧَﺎ اﻟﺼﺮاطَ اﻟﻤﺴﺘَﻘﻴﻢ.
ﻃﺒﺮاﻧ در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﯿﺮ ) (۷۱۳۵از ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس ،ﻫﺮﮔﺎه دﯾﺪی ﻣﺮدم ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ذﺧﯿﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺨﻦ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻦ :اﻟﻠﻬﻢ إﻧ
أﺳﺄﻟﻚ اﻟﺜﺒﺎت ﻓ اﻷﻣﺮ واﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻋﻠ اﻟﺮﺷﺪ ،وأﺳﺄﻟﻚ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺣﻤﺘﻚ وﻋﺰاﺋﻢ ﻣﻐﻔﺮﺗﻚ ﯾﻌﻨ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭘﺎﯾﺪاری را در
اﻣﺮ ]دﯾﻦ[ و ﻋﺰﯾﻤﺖ را ﺑﺮ راه درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ و از ﺗﻮ اﺳﺒﺎب رﺣﻤﺘﺖ را و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﻐﻔﺮﺗﺖ را ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۳۲۲۸اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ :اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮ دﯾﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻋﺪم ﺳﻬﻞ اﻧﺎری در ﻫﯿﭻ ﯾ از اﻣﻮر دﯾﻦ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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وانﱠ ﻫﺬَا ﺻﺮاﻃ ﻣﺴﺘَﻘﻴﻤﺎ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌﻮه و ﺗَﺘﱠﺒِﻌﻮا اﻟﺴﺒﻞ ﻓَﺘَﻔَﺮق ﺑِﻢ ﻋﻦ ﺳﺒِﻴﻠﻪ ذَﻟﻢ وﺻﺎﻛﻢ ﺑِﻪ ﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ ]اﻧﻌﺎم[۱۵۳ :
)و ]ﺑﺪاﻧﯿﺪ[ ﮐﻪ اﯾﻦ راه راﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و از راهﻫﺎ ]ی دﯾﺮ[ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از آن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺳﺎزد ﭘﯿﺮوی
ﻣﻨﯿﺪ .اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ]اﻟﻪ[ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﮔﺮاﯾﯿﺪ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺜَﺒِﺖ اﻟﻪ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ اﻟﺜﱠﺎﺑِﺖِ ﻓ اﻟْﺤﻴﺎة اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﻓ اﺧﺮة] اﺑﺮاﻫﯿﻢ[۲۷ :
)اﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ در زﻧﺪﮔ دﻧﯿﺎ و در آﺧﺮت ﺑﺎ ﺳﺨﻦ اﺳﺘﻮار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﺘﻤﺮان را ﮔﻤﺮاه ﻣﮐﻨﺪ و
اﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ(.
ﻗﺘﺎده ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ زﻧﺪﮔ دﻧﯿﺎ ﭘﺲ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻧﯿ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧﻪ ﻣدارد ،و در آﺧﺮت ﯾﻌﻨ در ﻗﺒﺮ« .ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ).(۵۰۲ /۴
و از ﺟﻤﻠﻪ :ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻨﺖ؛ زﯾﺮا از ﻋﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﯾﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻦ و ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴ ﺟﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﻦ دﻧﺪان ﻣﺤﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ و از
اﻣﻮر ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ ]در دﯾﻦ[ ﺑﻪ ﺷﺪت دوری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪای ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺪﻋﺘ ﮔﻤﺮاﻫ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود
) .(۴۶۰۷آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑ داود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و از دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ،ذﮐﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ.
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺒﺮه زده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻮاﺳﺶ ﭘﺮت ﺷﺪ
و ﻏﺎﻓﻞ ﮔﺮدﯾﺪ وﺳﻮﺳﻪاش ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه اﻟﻪ را ﯾﺎد ﮐﺮد دور ﺷﺪه ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮔﺮدد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ) ۷۰۹ :۲۴ـ .(۷۱۰
ﻧﻮع دوم:
وﺳﺎﺋﻠ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در ﻫﻨﺎم ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ :ﺻﺒﺮ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﺑﻮداود ) (۴۳۴۱از اﺑﻮﺛﻌﻠﺒﻪ ﺧُﺸﻨ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
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ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :در ﭘ ﺷﻤﺎ روزﻫﺎی ﺻﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺷﯿﺒﺎﯾ ورزﯾﺪن در آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ در ﻣﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺧﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در آن اﻫﻞ ﻋﻤﻞ ]ﻧﯿ [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 آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑ داود اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻨﻬﺎن .در ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۸۶۷رواﯾﺖ
ﮐﺮده آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ روزی ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮد :از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی آﺷﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮﯾﺪ ﭘﺲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧَﻌﻮذُ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺘَﻦ ﻣﺎ ﻇَﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻄَﻦ ﯾﻌﻨ :از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ـ آﻧﭽﻪ آﺷﺎر اﺳﺖ و ﭘﻨﻬﺎن ـ ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮﯾﻢ.
و از ﺟﻤﻠﻪی آن :در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻟﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اوﺳﺖ.
ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۵۱۶از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻟﻪ را ﺣﻔﻆ
ﮐﻦ او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫ ﯾﺎﻓﺖ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻤﻠﻪی اﻟﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ اﻟﻪ ﻧﯿﺰ او را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ او را در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ او را در دﯾﻨﺶ و در ﻣﺎﻟﺶ و در ﺧﺎﻧﻮادهاش و در دﯾﻨﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﺗﻮ را از ﮔﻤﺮاﻫ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ
او ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود:
واﻟﱠﺬِﻳﻦ اﻫﺘَﺪَوا زَادﻫﻢ ﻫﺪًى وآﺗَﺎﻫﻢ ﺗَﻘْﻮاﻫﻢ] ﻣﺤﻤﺪ[۱۷ :
)و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ ]اﻟﻪ[ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺨﺸﺪ و ]ﺗﻮﻓﯿﻖ[ ﺗﻘﻮاﯾﺸﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ(.
و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻤﺮاﻫ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ـ ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ـ ﺑﺮ ﮔﻤﺮاﻫاش اﻓﺰوده ﻣﺷﻮد.
ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ).(۷۰
از دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ،دوﺳﺘ و ﻫﻢﻧﺸﯿﻨ ﺑﺎ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻧﯿﻮﮐﺎر و ﺗﺮک ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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اﺑﻮداود ) (۴۹۱۸از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻮﻣﻦ آﯾﻨﻪی ﻣﻮﻣﻦ
اﺳﺖ ،و ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺮادر ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮی زﯾﺎن دﯾﺪن او را ﻣﮔﯿﺮد و او را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ و از وی دﻓﺎع ﻣﮐﻨﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮداود ) (۴۸۳۳از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻧﺴﺎن ﺑﺮ
دﯾﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ دوﺳﺘ ﻣﮐﻨﺪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑداود اﯾﻦ رواﯾﺖ را
ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺒﺎت ﺑﺮ دﯾﻦ ،ﻗﺮار ﻧﺪادن ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای دوری از آن و از اﺳﺒﺎب آن اﺳﺖ .اﯾﻨﻮﻧﻪ
دﻟﺶ ﭘﺎک ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺰهی اﯾﻤﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺸﯿﺪ .در ﺣﺪﯾﺚ دﺟﺎل آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﻪ
درﺑﺎرهی دﺟﺎل ﺷﻨﯿﺪ ﺧﻮد را از او دور ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺰد او ﻣآﯾﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻣﻦ
ﻣﭘﻨﺪارد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺮو او و ﺷﺒﻬﺎﺗﺶ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) .(۴۳۱۹آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ دﯾﻦ او و اﻣﺎن از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی آﺷﺎر و ﭘﻨﻬﺎن را ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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