نتیجههای تقوا1//

نتیجههای تقوا
مؤلف :شیخ دکتر سفر بن
عبدالرحمن الحوالی
مترجم :پدرام اندایش

//نتیجههای تقوا2

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شکر و ستتیش ب اترهلل هللو درور تتشر
جهشنیشن هللست و صلوهللت و سالم هللو ار
انتت و و سرستتیش وهللش ،محمتت هللمتتشم
درهیز شرهللن و ار آل و صحشاه دتتش
و مطهرش ،هللمش اع :
ارهلل رهللن رهللمیهللم! هللز هللو تبشر و تعشلى
رخوهللست مینمش م تتتش ر هلل ت شت
دش و مبشر  ،جمع ش ن مش رهلل جمتتع
ش نی همرهللو رحمت قرهللر ه و جت هلل

نتیجههای تقوا3//

ش ت ن متتش اع ت هللز آن رهلل ج ت هلل ش ت نی
معصوم قرهللر ه و ر ای مش ات ا ت
و محرومی رهلل قرهللر ن ه  ...هر ک هللم هللز
مش اش

عش ی رهلل نمش که رسول هللو

آن عتتش رهلل هللنمتتشم نمتتو  :هللللَّهُ تمَّ آتِ
نَفْسِی تَقْوَهللهَش وَزَکِّهَش أَنْتَ خَیْرُ مَ ْ زَکَّشهَش
أَنْتَ وَلِیُّهَش وَمَوْلَشهَش هللللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ اِكَ
ْشتعُ
مِ ْ عِلْمٍ لَش َنْفَعُ وَمِ ْ قَلْت ٍ لَتتش َ َ
َشتبَعُ
وم عی ٍ ال ت مع وَمِ ْ نَفْسٍ لَش ت ْ

//نتیجههای تقوا4

وَمِ ْ َعْوَةٍ لَش ُسْیَمَشبُ لَهَش» ( ش هللو! اتته
نفتتس مت تقتوهلل آن رهلل ات و و آن رهلل
تزکیه نمش و تو اهیر

کسی هسیی کتته

آن رهلل دش مینمش ی ،تو شور و موال
آن هسیی .ش هللو اه تو دنشو متتیاتترم هللز
علمی که سو نمی ه [و اه آن عمت
نمیشو ] و هللز قلبی که خشوع نمتتی-
شا و هللز چشمی که ر ه نمیکن و هللز
رخوهللسیی که مسیمشب نمیشتتو  .هللز
هللو رخوهللست مینمش یم تش هللز رو
منت و ا شب و کَرَمب م و شمش رهلل

نتیجههای تقوا5//

ر زمتترو میقیت شن محشتتور نمش ت و
شیر نی تقوهلل رهلل ر قلبهش مش قرهللر ه
و همچنی هلل مشن ،قی  ،هللخالص اترهلل
هللو تعتتشلی ،جهتتش ر رهللو هللو میعتتشل و
عوت اه سو هللو رهلل ر قلبهش مش
قرهللر ه  ،تش آن زمشنی که اه

هللر هللو

میعشل متتیرستتیم .اتته هللو تعتتشلی دنتتشو
میار م که ای مش و اتتی قلبهتتش متتش
ج هلل ی هللسکن و مش رهلل حیی اه هللنت هللزو

//نتیجههای تقوا6

ك چشم اهم ز ن ،اه حشل خو رهتتش
کن .
هلل

موضوعی هللست که حق آن رهلل عطش

نکر وهللم و چه کسی میتوهللن حق تقتوهلل
رهلل امش آور  ،مگر رسول هللو ،کستتی
که اش س نب متتش رهلل رهللهنمتتش ی نمتتو و
هللست و مش رهلل اتته هللنمتتشم هلل ن عملتتب،
میمسك نمتتو و هللستتت ،هللو اتتشتقوهللتر
م لتتوا هللو تعتتشلی اتتو و هللستتت و هللز
همه آنهش اه هللو تعتتشلی عتتشلمیر اتتو و
هللست و هللز همه آنهش هللز هللو ایشتتیر

نتیجههای تقوا7//

میترسی و هللست ،ولی اتتر مشستتت کتته
نیش ج آن رهلل ایشن هللر م و هللمی اه هللو
هللشیه اششیم تش توسط آن ار متتش منتتت
نه  ،همشنتتش هللو شتتنوهلل هللجشاتتت کننت و
هللست.
***
تقوا و توحید
کلمه تقتوهلل ،کلمتته توحیت هللستتت.
ازر یر

چیز که هللو تبشر و تعشلى

//نتیجههای تقوا8

مش رهلل اه آن هللمتتر نمتتو و هللستتت ،همتتشن
توحی هللو تعشلی هللست ،همشن ال هلللتته هللال
هللو هللست که هللو تعشلی آن رهلل ر کیشاب
کلمه تقوهلل نشمی و هللست ،متتیسرمش ت :
وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ هلللیَّقْوَى وَکَشنُوهلل أَحَقَّ اِهَتتش
وَأَهْلَهَش[ هلللفیح( ]26:و ار آنشن کلمه
تقوهلل رهلل الزم نمو و آنهش سزهللوهللتر اه آن
هسین و هلله آن میاششن  .آن همتتشن
کلمه هللخالص و کلمتته تقوهللستتت و
اه آن هللضشسه ش و هللست ،ز ترهلل هللهمیتتت
آن ز ش هللست و اتته آن شت

لهلل تعلتتق

نتیجههای تقوا9//

هللر  .تقوهلل ارهلل مشر وجتتو نت هللر ،
تقوهلل ارهلل کسی که مرتک

ازر یتتر

نشو ش و هللست ،وجو ن هللر  ،هللو تعشلی
میسرمش  :إِنَّ هللللَّهَ ال َغْفِرُ أَنْ ُشْرَ َ
َشتش ُ
اِهِ وَ َغْفِرُ مَتتش ُونَ ذَلِتكَ لِمَت ْ َ
[هلللنسش ( ]48:هللو هلل

که اتته هللو شتتر

ورز و شو رهلل نمیآمرز و دتتش ی تتتر
هللز آن رهلل ارهلل کسی که ا وهللهت متتی-
ا ش  .کسی که هللز هللو تعشلی نشسرمشنی

//نتیجههای تقوا10

کن و ختتو ش رهلل رسیتتشر مواقتتشت و
هال

کنن وهش قرهللر ه  ،تقوهلل ی ارهلل

هللو وجو ن هللر و اش هللز هللهت توحیت
اشش  ،چگونه هللز اشتقوهلل شن خوهلله او ،
ر حتتشلی کتته ر عبتتش ت درور تتشر
جهشنیشن ،چشر شر میشتتو  ،همتتشن
درور تتشر کتته درستتیب شتتون و
ارحقی جز هللو وجو ن هللر ؟!
ازر یر

هللمر کتته اتتش تقتوهلل منشستتشت

هللر  ،شتتر اتته هللو هللستتت ،ست س
ا عت ذهللشی

ر

هللو تعشلی .اعت

نتیجههای تقوا11//

هللز شر نشسرمشنیی ازر یر نسبت اه هللو
تعشلی ،هللز ا عت ذهللشتتی نمتتیاششت ،
ا

صورت که هللو تعشلی رهلل اه ونه-

هلل عبتتش ت کنتت کتته هللو آن رهلل نتتشزل
ننمو و هللست و همچنتتی رستتول هللو
ا

شک هللو رهلل عبش ت نکر و هللست.
ر نییمه ،ال إله إال هللو همتتشن کلمت ه

تقوهللست ،همشن ونه کتته دیشتتینیشن
آن رهلل هلل ت

ونتته تفستتیر نمتتو وهللنت و

//نتیجههای تقوا12

هلل نمشست که معلوم میشو که

مش

تقوهللست ،ز رهلل تمشمی ت متتش ر
تتوهللهی هلل ن ال إلتته إال هللو و محمتت
رستتول هللو خالصتته ش ت و هللستتت .اتته
هللن هللزوهلل که تقتوهلل اترهلل انت و وجتتو
هللشیه اشش  ،توحی

اترهلل هللو وجتتو

هللر کتته همتتشن رهللو نمتتشت ر نیتتش و
آخرت هللستتت ،همچنتتی هللو تبتتشر و
تعشلى ر کیشب خو  ،ر هللولی ستتورو
اعت هللز ستتورو سشتحتته ،متتیسرمش ت :
ذَلِتكَ هلللْکِیَتتشبُ ال رَ ْت َ سِی تهِ هُ ت ىل

نتیجههای تقوا13//

لِلْمُیَّقِی َ[ هلللبقرة( ]2:آن کیشای هللست که
شکی ر آن وجت و نت هللر و هت هلل یی
ارهلل اشتقوهلل شن میاشش  ،هللو تعتتشلی آن
رهلل ه هلل یی ارهلل میقیشن قرهللر هلل و هللست
و هلل

کیتتشای کتته هللو تبتتشر و تعتتشلى

نشزل نمو و هللست ،نور ،ه هلل ت ،لی و
روشنش ی ارهلل میقیشن هللستتت :هُت ىل
لِلْمُیَّقِی َ[ هلللبقتترة( ]2 :هت هلل یی اترهلل
میقیشن هللست  .هلل

توصتتیف قترهللر هلل و

//نتیجههای تقوا14

نش و هللست ،مگر هللز رو هللهمیت تقتوهلل
و هلل تتر نتته توصتتیف ستتیش ب م منتتشن
اسیشر میاشش  ،فیه میشو  :م منتتشن،
نیکوکتتتشرهللن ،خششتتتعشن ،اشز شتتتت
کنن شن ،دن دتتذ رهللن ،تتش کننت شن،
روزو یرن شن و نمتتشز خوهللننت شن و
گر صفشتی که آن رهلل می هللنیت  ،ولتتی
ر هلل نمش چیز رهلل هللضشسه نمو و هللستتت،
کتته همتتشن تق توهلل متتیاشش ت  :هُ ت ىل
لِلْمُیَّقِی َ[ هلللبقرة]2:؛ ز رهلل تقتوهلل هللمتتر
هللست که هللنمتتشم هنت و ختتو رهلل اتته

نتیجههای تقوا15//

ه هلل ت هللو سبحشنه و تعشلی میرسشن و
همشن حفظ ش ن اتته هللذن هللو تعتتشلی و
نییمه آن هللسیقشمت ار منهج هللو میعشل
میاشش و ش ص رهلل هللز منحرف شت ن
هللز کیتتتشب هللو تعتتتشلی و هللز ستتتنت
سرسیش وهللش اشز می هللر .
اه همی

لی هللو میسرمش ت َ  :تتش

أَ ُّهَش هلللَّذِ َ آمَنُوهلل إِنْ تَیَّقُتوهلل هللللَّتهَ َمْعَت ْ
لَکُمْ سُرْقَشنشل وَ ُکَفِّترْ عَتنْکُمْ َستیَُِّشتِکُمْ

//نتیجههای تقوا16

[هللألنفتتشل( ]29:هلل کستتشنی کتته هلل متتشن
آور وهلل ! هلل ر هللز هللو [تعشل] تقوهلل دیشتته
کنی  ،ارهلل شمش ق رت تش یص قترهللر
می ه و ا

هش شمش رهلل دش متتی-

کن ارهلل شمش سرقشن رهلل قرهللر می هت
که ش ص توسط آن ای حق و اشط
ج هلل ی میهللن هللز و ار رهللو مسیقیم قرهللر
می یر .
***

نتیجههای تقوا17//

تقوا از شبههها و شهوتها حفظ
مینماید
ر هر رکعیتتی هللز نمتتشز،

اه همی

لی

چه وهللج

اشش و چه نشسله ،عش می-

ُس تیَقِیمَ
هلللص ترَهلللَ هلللْم ْ
کنتتیم :هللهْ ت ِنَش ِّ
صتترَهلللَ هلللَّتتذِ َ أَنْعَمْتتتَ عَلَتتیْهِمْ َیْتترِ
ِ
هلللضتتتشلِّی َ
ْضتتتوبِ عَلَتتتیْهِمْ وَال َّ
هلللْمَغ ُ
[هلللفشتحة( ]7-6:مش رهلل اتته رهللو مستتیقیم

//نتیجههای تقوا18

ه هلل ت نمش

رهللو کسشنی کتته اتته آنهتتش

نعمت هلل  ،یر ض

ش شن و یر

مرهللهشن  .علمش رحمهم هللو راتتشرو
هلل

عش فیههللن  :رست آن هللستتت کتته

تکرهللر شو و تم ت شت ن آن سقتتط
ارهلل رسی ن اه حق نمیاشش و هللز آن
سهمی و میشو که هللمر مطلتتوب همتتشن
ثشات ق م مشن ن ار حق هللستتت و هللز هللو
تبشر و تعشلى رخوهللست میشو تتتش
ار هللمر ازر ی ثشات ق م نمش ؛ تکترهللر
آن اه هللنسشن میشنشستتشن کتته ر هتتر

نتیجههای تقوا19//

وقت و ر هر مکشن نیشز اتته شتتنشخت
رهللو مسیقیم وجو هللر و متتش هللحییتتش
هللر م که هللو مش رهلل هت هلل ت نمش ت و
هلل

که رهللو مستتیقیم رهلل اشنشستتیم و ر

هتتر هللمتتر هللز هللمورمتتشن ،اتتر آن ق ترهللر
اگیر م .و هلل ر نه اتته شتتکر هللو تعت شلی،
هللستتتالم رهلل متتتیشنشستتتیم و هللز هللو
رخوهللست مینمش یم تتتش متتش رهلل اتتر آن
ثشات ق م نمش .

//نتیجههای تقوا20

تکرهللر آن میرسشن که ر هللسم هللستتالم
و هللعمشل آن و مفهتتوم آن اتته صتتورت
عشم ،نیشز اه رهللو مسیقیم هللر م ،تش هللمور
مش هللصالح ر و هللحوهللل متتش مستتیقیم
شو ؛ ان و هللئمشل مور هموم شهوهللت و
شتتبهههتتش هللستتت و ر هلل نمتتش و آنمتتش
هللنحرهللف می شا  .اه همی

لیت قیتتش و

رحمه هللو و گر دیشتتینیشن راتتشرو
هلل س

هللو تعشلی :وَمَت ْ َیَّتقِ هللللَّتهَ

َمْعَ ْ لَهُ مَ ْرَجشل

وَ َرْزُقْهُ مِ ْ حَیْت ُ

ال َحْیَسِ ُ[ هلللطالا( ]3:کسی کتته هللز

نتیجههای تقوا21//

هللو تق توهلل دیشتته کن ت  ،ا ترهلل هللو مح ت
شش شی قرهللر می هت

و هللز جتتش ی

که سکر آن رهلل نمتتیکنت  ،اتته هللو روز
متتی هتت

فیتته هللستتت :اتترهلل هللو

شش شی ر شبهههتتش و ر مشتتکالت
قرهللر می ه » ،شبهههتتش اتته اعضتتی هللز
قلبهش وهللر میشون و ر هلل ت حشلتتت
هللنسشن نمیتوهللن هللز آن رهتتش ی شات و
شهی اشع ایمتتشر قلت و متتی-

//نتیجههای تقوا22

شون  .چه اسیشر جوهللنشنی او وهللنت کتته
هللو سبحشنه و تعتتشلی آنتتشن رهلل هت هلل ت
نمو و هللست و شبهههش اه آنهتتش رستتی و
هللست تش آن که هلل مشن آنهش هللز ست رسیه
هللست – دنشو ار هللو – ش آن که آنتتشن رهلل
هللخ وسوسه و شك نمو و هللست .اتته
همی

لی هللنسشن هللحییتتش

هللر کتته هللز

هللو سبحشنه و تعشلی تقوهلل دیشه کن  ،تتتش
توسط آن تقتوهلل هللو میعتتشل هللو رهلل حفتتظ
نمش و ارهلل هللو شش شی هللز شبهشت و
همچنی شهوهللت قرهللر ه .

نتیجههای تقوا23//

تقوهلل سببی ار ه هلل ت و تش یص حتتق
و اشط و هللسیقشمت ار

هللو سبحشنه

و تعشلی میاشش  ،همتتشن ونتته کتته هللو
میعشل اه آن هللمر نمو و هللستتت .هلل تتر ر
دی حشل دیتتشمبر و حتتشل صتتحشاه
اششیم ،آنهش رهلل اهیر

میقیشن اترهلل هللو

سبحشنه و تعشلی متتی تتشایم و ر تقتوهلل
هللث ترهللت و نییمتتههتتش و ارکتتشت استتیشر
عمیبی می شایم.

//نتیجههای تقوا24

رسول هللو و هللصحشاب ر عبش ت
هللو میعشل و هللطشعت و ترس هللز عظمتتت
و چه حشلی هللشیههللن ؟ ...چتته کستتی
میتوهللن هللعمشل و سضیلتهش آن روو
م ت م رهلل اشتتمشر ؟ ر تتك نکیتته هللز
گرهللن ج هلل او ن که همشن تقوهلل می-
اشش ؟! تقوهللى هللز هللو ستتبحشنه و تعتتشلی
ر آشکشر و نهشن ،همشن عم نمتتو ن
اه سفشرش هللو تبشر و تعشلی هللست که
نفرهللت هللولیه و نفرهللت اعت

رهلل اتته آن

سفشرش نمو و هللست و هلل ستتفشرش هللو

نتیجههای تقوا25//

ششم هللمیهش قب هللز مش نیز او و هللستتت
و ارهلل هلل

هللمت هللز تمشمی نوهللحی خیر

اتته آن تشتتو ق شتت و هللستتت و آن
ازر یر

اهرو و عظتتیمتتتر

نصتتی

میاشش .
هللو میسرمش  :وَلَقَ ْ وَصَّیْنَش هلللَّتذِ َ
أُوتُوهلل هلللْکِیَتتشبَ مِت ْ قَتبْلِکُمْ وَإِ َّتتشکُمْ أَنِ
هللتَّقُوهلل هللللَّتهَ[ هلللنستتش ( ]131 :و همشنتتش
کسشنی که قب هللز شمش اتته آنهتتش کیتتشب

//نتیجههای تقوا26

هلل م و شمش رهلل اه هلل

هللمر نمو وهلل م که

هللز هللو تقوهلل دیشتته کنیت !  .اهتترو هلل ت
هللمت هللز تقتوهلل  -شتتکر هللو تعتتشلی  -هللز
ازر یر

اهروهش آن میاششت  ،هلل ت

هللست که اش ت هللز هللو ستتبحشنه و تعتتشلی
تقوهلل دیشه شو و آن ر نهشن و آشکشر
و رهللحیی و س یی میاشش ؛ ارهلل آنهتتش
هت هلل ت وجتتو هللشتتیه هللستتت و آنتتشن
ه هلل ت شسیهتر

روو او ن و اهیر

قرنی او ن که نیش اه خو

و هللست!

نتیجههای تقوا27//

اتته هللحتوهللل آنهتتش نگر ستتیه شتتو  ،کتته
چگونه او وهللن و هلل ت اترهلل آن اتتو و
هللست که هللز هللو ستتبحشنه و تعتتشلی تقتوهلل
هللشیههللن  ...مر

هللز آنهش او و هللست که

اش زنی خلوت مینمو و شهوت ختتو
رهلل ا ون هللز وهلل

سع میکتتر و اعت هللز

آن اه سرعت نز رسول هللو میرست
و می فت :هلل رسول هللو! م اش زنی
خلوت نمو م و هلل چنی و آن چنتتشن

//نتیجههای تقوا28

کر م ،دس هلل رسول هللو! مرهلل دش ک
و ح ّ جرم مرهلل هللز ح و هللو تعتتشلی اتته
هللجرهلل ر ایشور» .گتتر اتتو کتته ر
سحشش رسیشر میش و هللز صتتحشاه
او و اش شیشب نز رسول هللو متتی-
رستتت تتتش هللو رهلل [اتتش هللنمتتشم ح ت و هللو
تعشلی] دش کن .
هللمش نفرهللت گتتر ،ارهلل شتتشن هلل ت جُتترم
هللتفتتشا نمتتیهللسیتتش  ،آنتتشن مقراتتشن،
نیکوکشرهللن و نفرهللت هللولیه هللز مهتتشجر
و هللنصشر او ن و سحشش هر تتز اترهلل

نتیجههای تقوا29//

آنهش هللتفشا نمیهللسیش  ،ولتتی هلل تتر کستتی
مرتک

آن متتیشت و هللو هللز آن تتروو

مبشر و نیك او  ،نتتز رستتول هللو
میرست تش آنهش رهلل [اش هللنمشم حت و هللو
تعشلی] هللز آن دلیت

و نشدتتشکی ،دتتش

ر هللن .
عذهللب نیش رهلل ار عذهللب آخرت ترجیح
می هلل ن ؛ ز رهلل تقوهلل اشع

حفظ آنهتتش و

خو هللر آنهش هللز هللخ شت ن اتته آن

//نتیجههای تقوا30

میش  ،و هلل ر اه آن رسیشر میشت ن ،
تقوهلل آنتتشن رهلل اتته ستتو هت هلل ت و رهللو
رست ،اشز می ر هللن  ،تَتذَکَّرُوهلل سَتاِذَهلل
ْصترُونَ[ هللألعترهللف[( ]201:هللو
هُمْ مُب ِ
تعشلی] رهلل ش میکنن و ر نییمه آن
اصیرت دی هلل میکنن  .نز رسول هللو
میرسین و دشکی رهلل هللز هللو میخوهللسین .
هلل ر آنهش ر آنچه اتتی آنهتتش و اتتی هللو
تعشلی رخ هلل و او  ،تواه مینمو ن  ،هللو
تبشر

و تعشلى ،تواه آنهتتش رهلل قبتتول

مینمو  ،همشن ونه که هللو تعتتشلی اتته

نتیجههای تقوا31//

ان شن میقیهللش هلل

ونتته وعت و هلل و

هللست ،ولتتی آنهتتش روهتتی او نت کتته
[هللنمتتشم ح ت و دتتش ش ت ن ختتو ] رهلل
هللنی شب میکر ن ؛ ز ترهلل آنهتتش روهتتی
او ن که اه حقیقت ترایت شسیه او ن
و تقوهلل هللسشس آنهش او که هللمتتت اتتر آن
اردش ش و هللست.
می هللنسین که هللو تعشلی تتشور میقیتتشن
متتیاششت  ،همتتشن ونتته کتته ختتو ش

//نتیجههای تقوا32

سرمو و هللست و هللو میقیتتشن رهلل وستتت
می هللر و می هللنسین که عشقبت اترهلل
درهیز شرهللن هللست و تمشمی هلل

متوهللر

رهلل ر کیشب هللو تعشلی خوهللن و او نت و
آنشن میقیشنی ارهلل هللو سبحشنه او نت و
هللو خیر نیتتش و آختترت رهلل نصتتی
آنهش نمو  .هللز آن خیرهش دیروز ش ن ار
شمنشن ،تأ ی  ،توسیق تتشسی و ارکتتت
آاش هللنی و رسی ن اتته هلل متتشن ،هللطمینتتشن
خشطر و آرهللمب او و هللست.

نتیجههای تقوا33//

هللو سبحشنه و تعشلی دش ششهی کسر و
قیصر رهلل اه آنهش عطش نمو و هلل

هفتتت

سشل اع هللز رستتول هللو اتتو کتته ر
قب ت هللز آن [هللز رو

رستتنگی] مل ت

میخور ن  ،اعت هللز جهتتش نمتتو ن اتتش
رسول هللو او که آنهش قب هللز آن دتتش
ارهنه او ن و کفشی ن هللشین تش توسط
آن هللز شت ت رمتتش زمتتی
امشنن .

ر هللمتتشن

//نتیجههای تقوا34

هلل اع هللز آن اتتو کتته همترهللو رستتول
هللو ر ش

محشصرو ش ن تش آنمتتش

که جعالن و اعضی هللز حشرهللت رهلل می-
ونه او وهللن که ستتع 

خور ن  .هلل

آن رهلل ایشن هللشیه هللست :هر ک هللم هللز مش
اه مشنن

وسفن  ،قضش حشجت می-

نمو » .اع هللز آن که تمشمی هلل متوهللر
رهلل

ن ولی اش هلل

وجتتو  ،آنهتتش اتتر

تقوهلل هللو تعشلی و ار هللسیقشمت اتتر هللمتتر
هللو اشقی مشن ن [ ،اتته چنتتی عزتتتی
ست شسین ].

نتیجههای تقوا35//

وقیی کی هللز آنهش هللشیبشهی میکر تتش
مرتک

نشهی میش  ،آن رهلل اه مشننت

کوهی می ت  ،ز ترهلل رستتول هللو آن
ونه اه آنهش آموخیتته اتتو و نتتشو اتته
مشنن کوهی ازرگ هللستتت کتته نز تتك
هللست ار سر هللنسشن سرو ایش .
اه همی

لی او که هللو تعشلی ازر تتی

و ق رت شسی و عزت ار رو زمتتی
رهلل ارهلل آنهش ممکت

ر هللنت ؛ ز ترهلل هللو

//نتیجههای تقوا36

سبحشنه و تعشلی ،تمشمی هلل ت متوهللر رهلل
ارهلل ان شن میقیهللش قرهللر هلل و هللستتت
و ر نییمه آن هللو تبتتشر و تعتتشلى
هللعمشل آنهش رهلل هللز آنشن قبول نمو  ،إِنَّمَش
َیَقَبَّ ُ هللللَّهُ مِ َ هلللْمُیَّقِتتی َ[ هلللمشئت ة]27:
(هللو [میعشل ،عبش ت رهلل] سقط هللز میقیتتشن
قبول مینمش .
حشلتتت آنهتتش همتتشن ونتته کتته حست
اصر  فیه هللست ،هلل ت

ونتته اتتو :

هللاواکر هللز آنهش اش ز ش اتتو ن روزو
و نمشز و ص قه هلل ن دیشتتی نگرست ت،

نتیجههای تقوا37//

الکه هللز ستتنگینی چیتتز اتتو کتته ر
هلل نمش قرهللر هللر » و آن سنگینی او که
ار رو قل هللو وجو هللشت.
عبش ت ظشهر مث نمشز خوهللنت ن تتش
قرهللئت قتترآن ر صتتحشاه ایشتتیر هللز
تشاعی نبو و هللست و آنچتته نقت شت و
هللست و ر کیشاهش سیرو وجتتو هللر ،
عبش ت تتتشاعی ایشتتیر هللز عبتتش ت آن
دیشی یرن شن او و هللست ،ولی هلل مشن

//نتیجههای تقوا38

و تقوهلل موجو ر قل

آنهتتش ایشتتیر

او و هللست و همنشینی اش رستتول هللو
آنشن رهلل ر هلل

منزلت و سضیلت قترهللر

هلل و اتتو و اتته شتتکلی قتتو دیشتتی
رسین ت کتته ر قب ت هللز آنهتتش وجتتو
ن هللشیه هللست و اع هللز آنهش نیتتز وجتتو
ن وهلله

هللشتتت و هلل ت هللز ا شتتب هللو

تبشر و تعشلى اتتر آنهتتش اتتو و هللستتت.
هللنسین که تقتوهلل و صتتبر آنتتشن رهلل اتتر
شمنشنششن دیروز می ر هللن و شمنشن
آنهش رهلل نشاو مینمش  ،ز رهلل هللو تبتتشر

نتیجههای تقوا39//

َصتتبِرُوهلل
و تعتتشلى متتیسرمش تت  :وَإِنْ ت ْ
َضترُّکُمْ کَیْت ُهُمْ َشتیُْشل[ آل
وَتَیَّقُوهلل ال ُ
عمرهللن( ]120:و هلل ر صبر کنی و تقتوهلل
دیشه نمش ی  ،مکر آنهش ذروهلل اتته شتتمش
ضتترر نمتتیرستتشن  .هللنستتین کتته هللو
سبحشنه و تعشلی ان شنب و وسیشنب
رهلل شر مینمش و دیروز می ر هللنت ،
حیی هلل ر تع هلل آنهتتش کتتم اششت  .دتتس
ارهلل هلل

هللز هللو تقوهلل دیشه کر نت و

//نتیجههای تقوا40

ر تمشمی هللمتتور آن رهلل وهللر نمو نت و
م صوصش ر زن یشتتشن هلل ت
او ن که ر ش

رهللهت

ونتته

او نت و ر

روز جنگشور.
أاوعثمشن هلللنه

هللنب آموز هللاوهر رو

رضی هللو عنهم أجمعتتی

فیتته هللستتت:

خشنتته هللاتتوهر رو هر تتز نمتتی-
خوهللای  ،هللاوهر رو ك سوم شت رهلل
اردش می هللشت و زن هللو ك ستتوم وم
و کنیزش ك سوم آخر» چه خشنتته
اش آرهللمشی او و هللست!

نتیجههای تقوا41//

ولی انگر اه آثشر هلل

تقوهلل ،هللو تعشلی

توسط آن اه آنهش سو رسشن و قرهللئت
نمو ن و حفظ کر ن و تالوت نمتتو ن
آنهش تش قیشمت هلل هللمه هللر و اترهلل آنهتتش
هللجر خوهلله اتتو اتته هللنت هللزو هللجتتر
کسشنی که هللز آنهش تبعیت کر ن [ ،ا ون
آن که هللز هللجر تبعیت کننت شن چیتتز
کم شو ] .دیشمبر سرمو و هللستتت :إذهلل
متتشت هللا ت آ م هللنقطتتع عملتته إال م ت

//نتیجههای تقوا42

ثالث» (وقیتتی سرزنت آ م متتیمیتتر ،
عم هللو قطع متتیشتتو  ،مگتتر ر ستته
چیز  ،هللز آنهش علمی هللست که اش منفعت
اشش  ،هللو تعشلی اش علم آنشن نفع متتی-
رسشن و ارهلل آنهش ر آن هللجر خوهللهت
اتتو و هلل ت ا ترهلل آن اتتو کتته هللز هللو
سبحشنه و تعشلی تقوهلل ر وال تتت ختتو
هللشین و هلل

چنتتی مش تته شتتگفیی

ش ن .
عمر ا خطشب هللز هللمشمشن میقیتتشن و
سرور آنهتتش اتتو  ،روز

ر م نتته ر

نتیجههای تقوا43//

اشزهللر شیر ق م ار می هللشت و متتر م رهلل
ر حتتشلیی شستتت کتته متتیخوهللستتین ،
شتتیر رهلل افروشتتن و ر اتتی آنهتتش
شیر رهلل شستتت کتته هللز گتتر شتتیرهش
چشاتر او  ،درسی  :هلل

ارهلل کیستتت؟

فین  :ارهلل عبت هللو دستتر عمتتر .هللو رهلل
ص هلل ز و فت :هلل عب هللو! هلل ت رهلل هللز
کمش ا ست آور ؟! چه ش و هللست که
شتتیر تتتو چتتشقیر هللز شتتیرهللن اقیتته

//نتیجههای تقوا44

مسلمشنشن هللست .فت :قسم اتته هللو ،هلل
هللمیرهلللم منی ! هلل

شیر رهلل اش مشل خو م

خر وهللم و ارهلل آن چودشنی رسیم تتتش
همرهللو اقیه

هللمهتتش مستتلمشنشن آن رهلل

چودتتشنی کنت  .فتتت :تتتو رهلل تکتتذ
نمتتتتتتتیکتتتتتتتنم و رهللستتتتتتتت
فیی  -و  هر ز تکذ

نمینمو

– ولی وقیی رمش حشص میش  ،فیه
متتیشتت  ،رهللو رهلل اتترهلل شتتیر دستتر
هللمیرهلللم ت منی ات شز کنی ت و وقیتتی آب
نز ك میش  ،فیتته متتیشت  :آن رهلل

نتیجههای تقوا45//

ارهلل شیر دسر هللمیرهلللم منی اشز کنی و
اه همی

لیت شتتیر تتتو هللز شتتیرهش

اقیه مسلمشنشن چشاتتتر شت و هللستتت.
قیمت آن چق ر هللست؟ فتتت :هلل نقت ر.
قیمتتت آن رهلل در هللختتت کتتر و آن رهلل
خر و ر ایت هلللمشل مسلمشنشن قترهللر
هلل .
التته ،ر ختتور ن متتشل هللز هللو تق توهلل
دیشه میکر ن و هللخ شکم آنهش آنچه

//نتیجههای تقوا46

رهلل که هللو سبحشنه و تعشلی حرهللم نمتتو و
او  ،هللخ نمیش  .وقیی هللو حترهللم
او ن شرهللب رهلل نتتشزل نمتتو و سرمتتو :
سَهَ ْ أَنْیُمْ مُنْیَهُونَ[ هلللمشئ ة( ]91:دس
آ ش ست میکشی ؟ فین  :اتته دش تتشن
میرسشنیم ،درور تتشر متتش! اتته دش تتشن
میرسشنیم ،آنهش اتتش تتك هتتشن آن رهلل
فین و ر هلل نمش اتتو کتته کتتوزوهتتش
شرهللب رهلل شکسین و آنتتشن رهلل درتتتشب
نمو ن ت و ا ت ون آن کتته جستتیمو ی
وجو هللشیه اشش  ،هللثتتر هللز آن اتتشقی

نتیجههای تقوا47//

نمشن  ،ز رهلل آنهش می هللنسین که هلل

هللمتتر

م شلف تقوهلل هللست و آن رهلل هللز ای ار ن
و هللز آن ور کر ن  ،ز رهلل آنهتتش هللز هللو
سبحشنه و تعشلی تقوهلل دیشه میکر نت و
آنهش هللز هللو میترسی ن .
آنشن ر جنگهش و معشر متتی هللنستتین
که شر ش ن و دیروز ارهلل میقیتتشن
هللست و چیز دیروز رهلل عق نمتتی-
هللن هللز  ،مگر نشهشن ،اتته همتتی

لیت

//نتیجههای تقوا48

وقیی دیروز آنهش عقت

متتیهللسیتتش و

شهر ش قلعه ش سرزمینی سیح نمیشت ،
می فین  :حیمش ر تقوهلل متتش مشتتکلی
اه وجو آم و هللست .هلل

أمیرهلللم منی

عمر او که وقیی [لشگر هللسالم اتته
سرمشنتت هی ستتع  ]ر موهللجهتته اتتش
سشرس قترهللر رستتت کتته ر آن زمتتشن
قو تر

کشور او  ،اه هللو فتتت :هلل

سع ! تو رهلل و سراشزهللنی که اش تو هسین
رهلل اه تقوهلل هللو سفشرش متتیکتتنم و
تقوهلل هللز هللو تعتتشلی ازر یتتر

کمتتك

نتیجههای تقوا49//

اتترهلل دیتتروز اتتر شتتم هللستتت و
مستتلمشنشن سقتتط اتترهلل هلل تت تتشر
میشون که هللز هللو تعشلی تقوهلل هللرنت و
شمنشتتتتتتتتتشن نشسرمتتتتتتتتتشنی
میکنن و هلل ر مش و آنهش ر ك رجتته
هللز نشسرمشنی قرهللر اگیتتر م ،آنهتتش هللز متتش
هللرهلل ق رت ایشیر میاششن » .التته،
آن رهلل هللنستتین و اتته همتتی

لی ت هللز

میقیشن او ن  ،ر ای آنهش کستتی نبتتو

//نتیجههای تقوا50

که هللز نیمتهش ز

نمش ت  ،ر اتتی

آنهش کسی نبو که خیشنت کنت  ،الکتته
آنتتشن ر هلل ت هللمتتر هللرهلل ش ت
موشکشسی او ن و ش

تر

تر
کوشتتب

رهلل مینمو ن تش آن کتته ر ایتتشن آنهتتش
کوتشهی کنن و ش نشهکتتشر تتش ممتترم
وجتتو ن هللشتتیه اششتت  .وقیتتی هلل تت
جبهه

هللخلی رهلل تضمی مینمو نت ،

ر تمشمی لشگر ،تقتوهلل هللز هللو تعتتشلی
تضمی متتیشت و آنتتشن اتته تتشر و
دیروز تتی هللز طتترف هللو تعتتشلی ستتت

نتیجههای تقوا51//

می شسین که آن رهلل اه ان شن میقیهللش
وع و هلل و او و ا

شتتک

لبت ه و

دیروز ارهلل آنهش حشص میش و اتته
هللذن هللو دیروز میش ن .
آنشن اشدرهنه و ایچیز او نت  ،کستتشنی
که هللز سرزمی و هللموهلللشتتشن اتته نتتشحق
هللخرهلل ش ن  ،کسشنی که اه سو هللو و
سرسیش وهللش همتترت نمو نت

و هللرهلل

چیز نبو ن و نفسهش شتتشن رهلل ر رهللو

//نتیجههای تقوا52

هللو سروخین و روز ِ آنهتتش ر حت
ا ور و نمیر او  ،تش آنمتتش کتته ممکت
او کسی هللز آنهش اه ذهلل خو نرست ،
ولی هلل ت

ونتته شت ن کتته عیبتتة ات

زوهللن فیه هللست :ولی هللمروز هتتر
ک هللم هللز مش هللمیر ار شهر هللز شتتهرهش
میاشش » .هللو هللکبر! اع هللز آن که کتتم و
مسیضعف او نت و متتیترستتی ن کتته
مر م آنهش رهلل اراش ن  ،هر کت هللم هللز آنهتتش
هللمیر ار شهر هللز شهرهش شت و اتتو ،
هللو تعشلی اه آنتتشن نمهتتش کستتر و

نتیجههای تقوا53//

قیصر و مملکت آنهش و هللطترهللف آنهتتش و
آنچه رهلل که هللز ستتشخیمشنهش النت کتتر و
او ن و آنچه که جمع نمتتو و او نت و
انش نهش و او ن رهلل اه آنهتتش عطتتش نمتتو ،
تمشمی هلل

ارهلل آن او که آنهش وست

هللو تعشلی او ن و هللو تعشلی شور میقیشن
هللست.
هللز هللو تعشلی تقتوهلل دیشتته نمو نت و هللو
تبشر و تعشلی آنشن رهلل وستتیشن ختتو

//نتیجههای تقوا54

قرهللر هلل  ،هللو تعشلی میسرمش  :أَال إِنَّ
أَوْلِیَش َ هللللَّتهِ ال خَتوْفل عَلَتیْهِمْ وَال هُتمْ
َحْزَنُونَ

هلللَّذِ َ آمَنُوهلل وَکَشنُوهلل َیَّقُتتونَ

[ تتونس( ]63-62:آ تتشو اششتتی کتته
وسیشن هللو [تعشلی] نه ترسی هللرنت و
نه مگی میشون

کسشنی که هلل مشن

آور وهللن و تقتوهلل دیشتته متتیکننت اتتر
هللسشس هلل مشن و تقوهلل هللست که هللمتتت تتش
سر ش سرمشن و ش هللنشمو ش عشلِم و هر
هللنسشن گر اتته دیتتروز و قت رت
شسی و روز

ستتت متتی شات  ،التته،

نتیجههای تقوا55//

دیشمبر سرمو و هللستتت :وإن هلللرجت
إن هلللعب لیحرم هلللرزا اشلذن

صتتیبه»

(روز مر ش ان وهلل قطع نمتتیشتتو ،
مگر اه وهللسطه

نشهی که هللنمتتشم هلل و

هللست  ،اه همی

لی هللو میسرمش :

وَمَ ْ َیَّقِ هللللَّهَ َمْعَت ْ لَتهُ مَ ْرَجتشل
َستت ُ
وَ َرْزُقْتتهُ مِتت ْ حَیْتت ُ ال َحْی ِ
[هلللطتتالا( ]3-2:و کستتی کتته هللز هللو
[میعتتشل] تقتتوهلل دیشتته کنتت  ،اتترهلل هللو

//نتیجههای تقوا56

شش شی قرهللر می هت

و هللز جتتش ی

که سکر آن رهلل نمتتیکنت  ،اتته هللو روز
می ه  .هللز جش ی روز هللو میآ که
سکر آن رهلل نمیکن و اه آن هللمی نت هللر
و هلل

هللز رو تقوهلل هللز هللو ستتبحشنه و

تعشلی میاشش  ،ولی وقیی نشو میکنت
ش جرمی مرتک

میشو ش نشسرمتتشنی

میکن  ،روز هللز هللو قطع میشو .
هلل

چنی هللست که علم و آ شهی قطتتع

میشو  .همشن ونه که هللا مستتعو 
فیه هللست :مر

مسألههلل هللز علم رهلل

نتیجههای تقوا57//

سرهللموش نمیکن  ،مگر اترهلل مرتکت
ش ن اتته خطتتش ی» ستتبحشن هللو! هلل ت
روو چگونه او نت ؟ آن ستترورهللن اتته
نتتتتتتور هللو تعتتتتتتشلی چگونتتتتتته
مینگر سین ؟ سردرسیی هللز طتترف هللو
ارهلل آنتتشن محقتتق شت و محبتتت هللو
تعشلی و شر هللو اه آنهتتش رستتی و
ر ای جهشنیشن اه آنهش منزلت هلل .

//نتیجههای تقوا58

هللز نیش ج تقتوهلل و هللز نیتتش ج اتتزرگ آن:
قی  ،هللطمینشن خشطر ،آرهللمب و هلل مشنی
هللستتت کتته هللنستتشن شتتیر نی آن رهلل ر
قلبب حس میکن  ،اترهلل هللو رهللحییتتی
میشو وقیی کتته تتتشر کیهتتش شت ت
می شانت و کشرهتتش ست ت اترهلل هللو
آسشن میشو و جلتتو ست ییهتتش
مصتتیبتهتتش رهلل متتی یتتر و ا ترهلل هللو
هللطمینتتشن ختتشطر و آرهللمتتب و هللمتتشن
خوهلله او  ...ترسنش تر
هللو هلل

چیز اترهلل

هللست کتته ر تقتوهلل هللو خللتتی

نتیجههای تقوا59//

هلل مش شو و ترسنش تر

چیز کتته هللز

آن میترس هلل میشو که ر تقتوهلل
هللو هللز هللو تعشلی ،نقصشنی هلل متتش شتتو ...
هللمش همرهللو تقوهلل هر چیز ارهلل هللو آسشن
میشو  .دیشمبر سرمتتو و هللستتت :إن
لم ک اك ض علتیّ ستتال أاتتشلی»
([ ش هللو!] هلل ر هللز طرف تو خشتتمی اتتر
م وجو ن هللشیه اشش  ،چیتتز گتتر
ارهلل م مهم نمیاشش .

//نتیجههای تقوا60

ارهلل هللو شیر نی حشص متتیشتتو  ،ر
حشلی که زن ی س ت هللستتت و اترهلل
هللو رضش یمن

وجو هللر  ،وقیتتی کتته

مر م خشمگی هسین .
آنشن اه آنچه نز هللو ستتبحشنه و تعتتشلی
وجو هللر  ،هللمی

هللشین و هللز هللاهتتت و

عظمت هللو تعشلی متتیترستتی ن و هلل ت
ترس اترهلل آنهتتش هللز کستتی یتتر هللز هللو
وجو ن هللشت .قلبهش آنهشن هللطمینتتشن
خشطر می شست که هللو تعشلی حشسظ آنهش
میاشش و هللو میعشل حشمی آنهش هللست و

نتیجههای تقوا61//

هللو شر رستتشن و دیتتروز کننت و
آنهشست ،ار هللو کیش و ایشر ك توک
مینمو ن و قل

آنهش اتتش آن هللطمینتتشن

ختتشطر و آرهللمتتب متتی شستتت ،و ر
نییمتته آن هللو تتترس ،هتترهللس،
ه و هللضطرهللب رهلل ر قل

شمنشن

آنتتتتتتتتتتتت شن جتتتتتتتتتتتتش
می هلل .

//نتیجههای تقوا62

وقیی نشمتته رستتول هللو اتته هرقت
رسی – هللو ازر یر

دش ششو ر جهشن

او – هللز هللاوسفیشن سوهلللهش ی درسی که
معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروف
میاششن  ،تش آنمش که فت :قستتم اتته
هللو آنچه ر ز ر هلل

و دش م هللست،

اه هللو متتیرست » عنتتی رستتول هللو
مشلك آن [مکتتشنی کتته هللو اتتر رو آن
قرهللر هللر ] میشو  ،و هلل

هللمر او که

اه وقوع دیوست و آن سرزمی هش ستتیح

نتیجههای تقوا63//

شتت و اتته شتتکر هللو تعتتشلی نیمتتت
مسلمشنشن ر .
همشن ونه که دیشمبر سرمو و هللستتت:
نصرت اشلرعت
سشصله

مستتیرة شت هر» (اتته

ك مشو اش ترستتشن ن ،تتشر

ش وهللم (اه هلل

معنش که کسشنی کتته اتتش

م اه هللن هللزو

ك مشو سشصله هللرنت ،

هللز م میترسن .

//نتیجههای تقوا64

خشص دیشمبر نمتتیاششت  ،الکتته

هلل

شکر هللو تعشلی ارهلل تمشمی هللمت هللست،
همشن ونه که وقش ع و تمراه آن رهلل اه
متتش نشتتشن هلل و هللستتت؛ صتتحشاه و
م منشن سشتح اع هللز آنهش ،اتتش ترستتی ن
شم

شر میش ن و شمشیرهش اردش

میش و اتتشال متتیرستتت و آن ر رهللو
جهش ر رهللو هللو تعتتشلی و دیتتش و شت ن
حکم هللو تعتتشلی متتور هللستتیفش و وهللقتتع
میش  ،تتتش آن کتته هللو تتترس رهلل ر
قل

شمنشن آنهش هلللقش مینمو  ،حیتتی

نتیجههای تقوا65//

هلل ر ر ورتر
هلل

نقشل زمتتی او نت و

هللز سض هللو تعشلی ار رستتول ر

هللول و ر مرحله اع ارهلل هللمت او .
خو م و شمش ارهلل رهللنم رهلل اتته تقتوهلل هللز
هللو تعشلی ر آشکشر و نهتتشن ستتفشرش
میکنم ،همشن ونتته کتته رستتول هللو
معتتشذ رهلل ستتفشرش نمتتو و اتته هللو
سرمو  :إنی أحبتتك ستتی هللو هللتتتق هللو
حیثمتتش کنتتت ،وأتبتتع هلللستتیُة هلللحست نة

//نتیجههای تقوا66

تمحهش ،وخشلق هلللنتتشس ا لتتق حست »
(م تو رهلل ارهلل هللو وست می هللرم ،هر
کمش که او

هللز هللو تقوهلل دتتیب کت ! و

ر دس ا

 ،نیکی هللنمشم ا و تش آن رهلل

محو کن و اش متتر م اتتش هللختتالا نیکتتو
رسیشر ک !  ،هلل

چنتتی هللستتت کتته هللو

تبشر و تعشلى میسرمش ت َ  :تتش أَ ُّهَت ش
هلللَّذِ َ آمَنُوهلل هللتَّقُوهلل هللللَّتهَ حَتقَّ تُقَشتِتهِ وَال
تَمُوتُ َّ إِلَّش وَأَنْیُمْ مُسْلِمُونَ[ آل عمرهللن:
( ]102هلل کسشنی که هلل مشن آور وهلل ت ،
هللز هللو اه هللن هللزو حتتق تقتوهلل ب تقتوهلل

نتیجههای تقوا67//

دیشتته کنی ت و نمیر ت  ،مگتتر آن کتته
مسلمشن [امیر ] .
عب هللو ا مسعو  فیه هللست :تقوهلل
اتته هللن ت هللزو حتتق تق توهلل ب اتته هلل ت
معنشست که هللطشعت شتتو و نشسرمتتشنی
نگتتر  ،تتش آور شتتو و سرهللمتتوش
نشو و شتتکر شتتو و کفترهللن نعمتتت
صورت نگیر » ،خو م و ارهلل رهللنمشن رهلل
اه هلل

که هللز هللو تبشر و تعشلى ر هر

//نتیجههای تقوا68

کمتتش کتته اتتو م تقتوهلل هللشتتیه اششتتیم،
ستتفشرش متتیکتتنم و اتترهلل هللو ،هللز
هللطشعت کنن شن ،ش کنن شن و شتتکر
کنن شن اششیم؛ هلل ر هلل

ونتته اششتتیم،

قسم اه هللو ،نیش ج تقوهلل رهلل میاینیم ،کتته
ارهلل مش هللز طرف هللو ستتبحشنه و تعتتشلی
هللرسشل میشو  ،همشن ونه که اشرهللن ار
زمی خشتتك هللرستتشل متتیشتتو و ر
نییمه آن هتتر یتتشهی زو زو

ر

آن میرو و نمو دی هلل میکن  ،هلللبیه اه
هللذن هللو سبحشنه و تعشلی.

نتیجههای تقوا69//

هلل وصیت رسول هللو او که ختتو م
و ارهلل رهللنم رهلل اه آن سفشرش نمو م ،متتش
هللکنون ر زمشنی هسییم که زنت ی اتتر
مش تنگ شت و هللستتت و ر حتوهلل ث و
هللتفشقشت و مصیبتهش ی هللست که قستتم
اه هللو ،توهللنش ی مقشومت آن رهلل ن هللر م و
هللو تعشلی س ییهش آن رهلل هللز مش ستتع
نمینمش و ارهلل مش هللز شترّ آن کتتشسی
نمیشو  ،مگر آن که توشتته اتتزرگ

//نتیجههای تقوا70

تقوهلل رهلل ارهلل خو مهیش کنیم ...هلل هللمت
هللسالم! توشه جمتتع کنیت کتته اهیتتر
توشه تقوهللستتت ...هللز تقتوهلل هللو توشتته
جمع کنیم و هللسبشب ستتع شتتمنشن هللو
تعشلی رهلل مهیش سشز م ،تمشم ستتب هتتش
مش

و معنو رهلل اگیر م که ر رأس

همه آنهش هلل هللست که هللز هللو ستتبحشنه و
تعشلی تقوهلل دیشه کنتتیم و اتتر هللو توکت
نمتتتتتتش یم و آنچتتتتتته رهلل کتتتتتته
میتوهللنیم ارهلل آن تهیه کنیم تش هللن شش

نتیجههای تقوا71//

هللو اتته رضتتش یمن

هللو تعتتشلی ستتت

ایشایم.
[ ر هلل هللمه هلل

س نرهللنی ستوهللالتی هللز

هلل ششن ش که اه آنهش دشس

هلل ن  ،ولی

چون راشرو موضوع هلل کیشب نبو ،
هللز آور ن آن خو هللر نمتتو م] .هللز هللو
ازر تتوهللر ،درور تتشر عتترش اتتزرگ
رخوهللست مینمش م تتتش متتش و تمتتشمی
ارهلل رهللن مستتلمشن رهلل رحمتتت نمش ت و

//نتیجههای تقوا72

شکر و ستتیش ب اترهلل هللو درور تتشر
جهشنیشن هللست.

