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فته و تبيين گشته است،هنوز ناگفته�ها در ايـنار گرسى قرد بررها مورا باره تقواژچه واگر
ان است.اوص فرخصو

ى مى�دهد.آنى نيز يارف قرا در فهم ساير معاره ما راژف�تر در اين وهشى ژرپژو
ند به بندگان مشتاق و طالبشى خداوى الهى است كه از سوا حفاظى مطمئن و حصارتقو
ـ چنانكهش�ها مصوى لغزا از بسيارار آدميان رد.اين دژ استوضه مى�شوعر نيت مى�بخشد.

ناست بندگان است ـ.بدوخود طلب و درآنى اين حفاظ موره�اى از نيايش�هاى قردر پار
مند است و البتها نيازاگير و اخالصى حقيقـى رى از اين حفاظ،اشتياقى فره�ورشك بهر

ند.ليت و تعهداتى متقابل داربندگان نيز در حفظ و صيانت اين حفاظ مسئو
ى ـ� حفاظ ـ اشتياق ـ اخالص.ا ـ خدامحورتقوه�ها:اژكليد و

ى»م�«تقومعنا و مفهو
ار شده است و از جملهآن تكرها در قـرد و مشتقاتش بارا از كلماتى است كه خـوكلمه تقـو

آنى كمك مى�كند.ى از مفاهيم قرك بسيارآن است كه فهم آن به دركلمات كليدى قر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان.كز تهرآن و حديث و عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور،مرم قراى علو.دكتر*
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جمه چندان كاملجمه شده است كه ترس ترى و تركارهيزسى اين كلمه غالبا به پردر زبان فار
١و صحيحى نيست.

ار و ضرر.چنان�كهى از آزصيانت چيزشش،حفظ وقاية است به معناى پواصل اين كلمه از و
قاية،اى:حفظه.قاه الله وته عن االذى،و وقيت الشى اذا صنته و سترب مى�نويسد:ولسان العر

ـ وى،فعل مجره تقواژه بر واز اين ريشه عالو ـ چندين بار در قرد آن  فته است:آن به كاررقى؛يقى 
قانا عذاب الله علينا و وّفمنمنين آمده است كه:«ل متقين و مو از قو٢٧ه طور آيه سور.در١
امان داشت.د و درا از عذاب نافذ حفظ كرند بر ما منت نهاد و ما ر»؛خداومالسمو
ندا از خداوه�هاى مختلi بندگان،حفظ و صيانت از عذاب رى از آيات،گرو.در شمار٢

ه حسنة و قنا عـذابنا آتنا فى الدنيا حسـنـة و فـى االخـرّل ربو منهم من يـقـواست مى�كننـد:«خودر
دم�اندهى از مرند] گرواست دنيايى دارخوه نخست كه فقط در؛[در مقابل گرو)٢/٢٠١ه،(البقر»النار

ا از عذاب آتشئى ببخش و مـا رت نيز نكـودر آخرئى وا به ما در دنيا نكـودگاركه مى�گويند پـرور
ند.ه�مند مى�شود بهردهاى خوما.اينان كسانى�اند كه از دست آورحفظ و صيانت فر

الذينده�اند مى�گويد: «ا اختيار كرگى�هاى كسانى كه تقو.در آيه�اى ديگر ضمن بيان ويژ٣
؛كسانى كه مـى�گـويـنـد)٣/١٦ان،(آل عمـر»لنا ذنوبنا و قـنـا عـذاب الـنـارا فاغـفـرّنا امـنّنـا انّن ربلـويقـو

ا از عذاب آتش صيانت بخش.ا بيامرز و ما رديم گناهان ما را، ما ايمان آوردگارپرور
مى�كنند وا ياد سته،در همه حال خدا رااللباب كه پيولوگى او.در آيه اى ديگر در بيان ويژ٤

سبحانك فقنـانا ما خلقت هذا باطـال ّربل ايشان بيان مى�كند:«در هستى مى�انديشند سخنى از قـو
ا ازده نيافريدى،سبحانـك،مـا را بيهـوا جهان هستـى ردگار؛پرور)٣/١٩١ان،(آل عمر»عذاب النـار

ما.عذاب آتش حفظ و صيانت فر
ان شده است كه از خدا حفظ و صيـانـتى مالئك عـنـواستى نيز از سـوخـوآن در.در قر٥

حمتخاسته از را براست مى�كنند و اين حفظ و صيانت رخوا از عذاب و نيز از سيئات درمنين رمو
).٩ ـ ٤٠/٧(غافر،ى عظيم مى�دانند.او و فوز

ى بندگان مى�داند:ا نتيجه اخالص و خدا محوره انسان اين حفاظ و صيانت ر.سور٦
»م … ذالك اليوّقاهم اللـه شـرا … فواء و الشكـورجه الله النريدمنـكـم جـزانما نطعمكـم لـو«

ـ ٧٦/٩(االنسان،  ضايت او]�اطعام مى�كنيم و از شما هيچ پاداش�و سپاسىاى خدا�[و ر؛مافقط بر)١١ 
د.ا از شر آن روز حفظ نموند ايشان رنتيجه خداواهيم … درنمى�خو
 الله بصيرّى الى الله إنض امرّافوت�«ن عبارعومن آل فره غافر نيز پس از اين�كه مؤسور.در٧
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قاه الله سيئآتفومايد:«د،مى�فرا به خدا مى�سپارد رشته همه امور خود و سررا به كار مى�بر»�ربالعباد
نفستذكروا از آسيب مكر و حيله ايشان حفظ و صيانت بخشيد.«ى ر»�در نتيجه خدا وا…ما مكرو

ا و حاق بآلئآت ما مكـروّه سيّقاه الـلفو*ه بصير بالعبـادّ اللّـه إنّى إلى اللض أمرّل لكم و أفـوما أقو
اهيـدا به شما مى�گويم بـه خـاطـر خـودى آنچـه رو به�زو )٤٥ ـ ٤٠/٤٤(غافـر،»ء العـذابن سوعـوفر

ا ازند او رال] �بندگانش بيناست!خـداوند به [احـوم كه خداواگذارا به خـدا ود رد،من كار خوآور
د شد.ارن وعوء آنها حفاظت بخشيد و عذاب شديد بر آل فرنقشه�هاى سو

صيi متقين آمده است كه،در تو٥٦ه دخان،آيهو سور١٨ه طور،آيه .هم�چنين در سور٨
خا از عذاب دوزشان ايشان ردگار»؛پرورقاهم عذاب الجحيمو»�و�«هم عذاب الجحيمّقاهم ربو�«

د.محافظت و صيانت نمو
ه نحلند در سورص اين حفظ و صيانت آن است كه خداونكته�اى بى�بديل و زيبا در خصو

انماى سوزابر گره�اى ياد مى�كند كه محافظ آدميان در برشش و زردر شمار نعمت�هاى الهى از پو
و سختى�ها و شدايد است:

ابيل تقيكم بأسكمو سرّابيل تقيكم الحر … و جعل لكم سرًو الله جعل لكم مما خلق ضالال«
ه وابيل جمع سربال و به معناى زر.سر)١٦/٨١(النحل،»نكم تسلموّ نعمته عليكم لعلّكذالك يتم

خىا حفظ مى�كنـد.بـرجه انسان است او رات و باليايى كه متـومحافظى است كه از تمام خـطـر
ه بهامش و طمأنينه و سكينه است و اشار كنايه از آرًد مذكور در اين آيه تماماارمفسرين گفته�اند مو

ابيل لباس عصمت و حفاظت از معصيتاد از سرى گفته�اند:مرى است چنانچه شمارى معنوامور
و اين است معناى اتمـام٢سدضا برفيق به مقام تسليـم و رو مخالفت است تا انسان در ظالل تـو

نعمت كه در آيه آمده است.
آند قرماى شديد است اما خوان و گراد آتش سوز»�گفته�اند كه مرّهان در معناى�«حره پژواژو

،و بأس نيز به معناى سختى و شدت است)٩/٨١ (التوبة،جهنم شديد�ترين آن استمى�گويد:نار
٣ده اند.ا به معناى جنگ آورتا جايى كه بعضى آن ر

آن به كارد ديگر نيز در قرد مذكور يك موره بر دو مورابيل»�عالوه�«سراژگفتنى است كه اين و
مينى المجرو ترستا خيز چنين آمده� است:«مين در روز رح حال مجراهيم در شره ابرفته است.در سورر

.)٥٠ ـ١٤/٤٩اهيم،(ابر»ههم�النارجوان و تغشى وابيلهم من قطرسر*نين فى اال صفادمئذ مقريو
ات كنايه از استيالى سياهى�هاى مظلم و حـجـاب�هـاىى از مفسرين گفته�اند اين عـبـارشمار

ششى سياه و قابـلهاى تعلق�بر پايشـان،پـونجيرنه�اى است كـه زكمال است.حال ايشان به گـو
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اد صفاتت�هايشان نمايان است و بعيد نيست مرت در صوراق بر اندام�شان و ذلت و حقاراحتر
٤ذايل باطنى ايشان باشد.و ر

ب شدهد ـ به انسان منسود اين حفظ و صيانت ـ با فعل مجرگفتنى است كه تنها در يك مور
ده�ايد؛اى كسانى كه ايمان آور)٦٦/٦(التحريم،»ًاا انفسكم و اهليكم نارهاالذين آمنو قوّيا أياست:«

ا از آتش حفظ و صيانت كنيد.ابستگانتان رديكان و ود و نزخو
هاژاى تفهيم و تبيين بيشتر اين وفته است لذا بران به كـارراوى در نهج البالغه نيز فره تقواژو

د: ذكر مى�شو(ع)ت على ص از حضرتفاسير و تعاريفى در اين خصو
 بندگان خدا٥»؛ى دار حصن عزيز و الفجور دار حصن ذليل… التقوّا عباد الله إناعلمو.«١

ى پست است كهايى و گناه حصارذ ناپذير است و بى پروى بلند و نفوى دژ و حصاربدانيد كه تقو
ا امان نمى�دهد.د رد نيست و آن�كه بدان پناه برحافظ ساكنان خو

ا امروز به� همانا تقو٦»؛ة…ّة و فى غد الطريق الى الجنّم الحرز و الجنى فى اليو التقوّفإن.«٢
شن و سالـك آنى رواه تقوفتن]�اسـت.رى بهشـت�[راه به سودا رله]�حرز و سپر اسـت و فـر[منز
ا باد رد … پس دل�هاى خـواهد بود حافظ آن خـوش خداست كه خـوه�مند است و امانـت�داربهـر
مان كنيد…ا درا با تقوان و جان رى�هاى روا با آن شستشو دهيد و بيمارنده كنيد،گناهان رى زتقو

مهلياء الله محارى الله حمت او تقوّاد مبلغ و معاذ منج … إناد و بها المعاذ ز… هى الز.«٣
ساندل مى�رشه�اى كه به منزشه است و هم پناهگاه توى هم تو تقو٧»؛مت قلوبهم مخافته…و الز

ارمات در امان و حمايت قرا از محرستان خدا راى الهى دوو پناهگاهى كه ايمنى مى�بخشد…تقو
م مى�كند.ف الهى ملزا به خومى�دهد و قلب�هاى ايشان ر

اىا به تقو اى بندگان خدا،شما ر٨»؛ام …مام و القوها الزّى الله فإنصيكم عبادالله بتقواو.«٤
ار آن بياويزيدشته�هاى استونى محكم،به رش مى�كنم كه آن هم مهار است و هم ستوالهى سفار

هاوهاى ايمـن،حـرزده جاى و حصـارا به امن گـاه و آسـوو به حقايق آن دست يازيـد تـا شـمـا ر
ساند.ذ ناپذير برل�گاه�هاى نفومنز

شهستى، تواى الهى كليد در»؛همانا تقوى الله مفتاح سداد… بها ينجح الطالب تقوّفإن.«٥
است�كنندهخوى طالـب و درسيله تقوادى از هر بندگى و نجات از هر تباهى است.به ومعاد،آز

فيق و نجات مى�يابد.تو
ا ذكر شده استصi و تعريi تقو در و(ع)ت اميرى حضرات كه از سوبا نگاهى به اين عبار

ىش آن از بسيارضه شده تا با پذيرا حفاظى الهى است كه بربندگان عرسد كه تقوچنين به نظر مى�ر
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ار دهد وا در اين حفاظ و دژ محكم قـرد رد و خوا گيرا فـركس آن رن مانند هراز هالكت�ها مصـو
ان و جاناهد شد و به سالمت رونده خواهد يافت و دلش زد نجات خوار گيرتحت حمايت آن قر

ش ايناستى است.پـذيـرستى و راه درد به راى وروله كليـدى بـرسيد.اين حفاظ به مـنـزاهد رخو
دجواستار آن باشد و تمام ود كه انسان طالب و خوه آن�گاه ميسر مى�شـوشيدن اين زرحفاظ و پو

اقعى خدا محور باشد.ده و به معناى وند تسليم كرابر خداوا در برد رخو
دگى�هاآلوات وى خطـرار داده از بسيارد قرا در پناه خـواما چنانچه اين حفاظ الهى آدميـان ر

انىاوليت�هاى فرار آن،تعهدات و مسئوم استمرحفظ مى�كند،آدميان نيز در قبال آن و حفظ و تداو
عايت كنند،اين تعهدى متقابل وارم بندگى رازاه كمال و لول ايمنى راى حفظ آن بايد اصوند بردار

انوها و تصـونوفصـومايند: «ص�مى�فر نيز در اين خصـو(ع)ت علـى است چنانچه حضـر٩فهدو طر
ا صيانت مى�كند.ا نيز شما را صيانت كنيد و تقوا ر شما تقو١٠»؛بها

جبة الله عليكم و المـوّها حقّى الله فـإنصيكم بتقـواومايد:«و در ابتداى همين خطبه مى�فـر
ا بـهاى بندگان خدا،شما ر١١»؛ا بها على اللـها عليه بالله و تستعينـوعلى الله حقكم و ان تستعينـو

ند است.ونده حقى از شما بر خداوصيت مى�كنم كه حق الهى است بر عهده شما و پديد آورا وتقو
سيد.ى به خدا برا نائل شويد و با مددتقوش مى�كنم كه با مدد از خدا به تقوسفار

آن نيز مويد مطالب مذكور است:آياتى از قر
ااو ر١٢ا به خدا نسبت� مى�دهد.ى به انسان ردن تقوه بر اين�كه الهام كرآن كريم عالو.در قر١

١٣هانه پژواژ.و)٧٤/٥٦ر،ّ(المدث »ةى و اهل�المغفر… هو اهل التقوت مى�نامد�«ا و اهل مغفراهل تقو

ا متعلقل تقواين قوط دانسته�اند.بنابرا مشرواه با انس ره اهل،اصل تعلق و اختصاص همراژاى وبر
ا به آنها مى�بخشد.ا رد و تقوندى كه به بندگانش عشق و انس مى�ورزند است خداوو مختص خداو

قانىّقى فمن اتّانا اهل ان اتده�اند:«ا ذكر كره�اى از تفاسير ذيل اين آيه،حديثى قدسى ردر پار
د نبايدا بپذيراى مركس كه تقوا هستم پس هر»؛من اهل تقولهفلم يجعل معى إلها فأنا اهل ان اغفر

ت نيز هستم.د من اهل مغفراه آن بپذيرا همردى ديگر راله و معبو
ا ازا رشش ياد شده است و پس از آن،تقوان بهترين پوا به عنو از تقو٢٧اف آيه ه اعرسور در

»،و حال آنكه پيش ازى ذالك خير ذالك من آيات الله …… و لباس التقود:«آيات الهى مى�شمار
ب مى�كند و سپس از لباس ود منسوا به خول و ايجاد آن رمينى داشته و نـزوه به لباس زآن،اشار

شد بندگان كه آنهااى هدايت و را حفاظ و آيتى الهى است برا ياد مى�كند.بنا بر اين تقوشش تقوپو
د.ن مى�دارا از آسيب�هاى مسير مصور
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ىلئك الذين امتحن الله قلوبهم للتـقـو… او چنين آمده اسـت:«٣ات آيه ه حجر.در سور٢
اىا بـرند دلهاى�ايشـان ردر ذيل اين آيه گفته�انـد:خـداو١٤هـانآن پژو» قرة و أجر عظـيـملهم مغفـر

حدگى آن و اعطاى شرص قلب و گسترنى كه نتيجه آن خلوموده است آزمايش كرى آزش تقوپذير
است.ش تقواى پذيرصدر بر
اسطه آنى خدا دانسته كه به وا هبه و بخششى عظيم از سوا ر تقو١٥خى ديگر از مفسرين،بر

د مگر آن�كه شايسته و مستحق آنا نمى�گذارا ومايد و بر مى�گزيند و در قلبى آن را مى�آزقلب�ها ر
ده و تمرين داده است.موا آزاى تقوا برند دلهاى�ايشان رخداو١٦خى نيز گفته�اندباشد.بر

آنى استفاده شده است كه تنها يك بار در قره فتح از اصطالح كلمه التقو سور٢٦.در آيه ٣
دل�هاىا برامش رند آر»خداوا احق بها و اهلها…ى و كانومهم كلمة التقو… و الزفته است.«به كار ر

گزيد وبر دل�هاشان افكند.در معناىد و براى�ايشان اختيار كرا برى رده و كلمه تقول كرمنين نازمو
د كهم كرا ملزا به تقومنين رنه اى موه�اى نيز گفته�اند به گوده اند و پارا آور»�رالهمهمخى�«»�برمهمالز�«

منيند و حال آن�كه مول كرب آنها نازا بر قلوا ردند.بنابر اين خدا حقيقت تقوگز از آن جدا نگرهر
ل و گزينشا داشتند.نكته مهم در اين آيه اين است كه الهام،نزودند و اهليت آن رار بواوبه آن سز

ا بيشتر مفسرين كلمه�»�رىالتقوار و شايسته به خدا نسبت مى�دهد.كلمه�«اومنين سزاى موا برا رتقو
ده�اند كه هر دو ديدگاه»�تفسير نموحيمحمن الره الرّبسم اللخى نيز به�«»�گفته�اند و برهّال اله اال الل«

ب ون قلـوموا عطيه�اى الهى است كه پـس از آزاين تقـود.بنابرادارى در تقـونشانى از خدا محـور
دد.ه به آدميان عطا مى�گرّش محوريت اللپااليش آنها و پس از ايمان و پذير

د است:ّه محمسور١٧ه آيه آن در اين حوزاترين و بى�بديل ترين آيات قر.يكى از شيو٤
نـد»؛آن كسانـى كـه جـويـاى هـدايـت�انـد خـداوادهم هدى و آتـاهـم تـقـويـهـما زو الذيـن اهـتـدو«

و١٧ا»�به معناى تسليم خدا شدن استاهتدوا مى�دهد.«ايشان  رايد و به ايشان تقوا بيفزهدايت�شان  ر
د به هدايتادى كه با اشتياق و تسليم خوو اين�چنين افر١٨قش هدايت با اشتياق قلبى و نهايت شوپذير

١٩ا به آنها عطا مى�كند و به آنها سپر و حفاظى از آتش مى�بخشد.ا شان رند تقوو اصل شده�اند خداو

ته اتقاء ـ بـه صـوراژفتـه اسـت وان به كـار راوآن فرا كه در قـراز ديگر مشتقات كـلـمـه تـقـو
د اين بابد ـ كه بيشترين كار برا به باب افتعـال روگاه كلمه تقوع ـ است.هرامر،ماضى و مضار

٣٥اف آيه ه�اعـراست.در سورش و اختيار حفاظ تقـوى است ـ به معناى پذيرعه و اثر پذيـرمطاو
ا اختياركس كه تقو»؛پس هرننوف عليهم و الهم يحزقى و اصلح فال خوّفمن اتآمده است كه: «

د.هى ندارانى و اندوس،نگرا ـ اصالح كند هيچ ترد رد و ـ و خوا بپذيراين حفاظ ركند و



٧١شمار�  ٢٥ در ژرفاى تقوا (تأملى ديگر در …

استار اين حفـظ ولذا متقين ـ كه اسم فاعل اين باب است ـ يعنى كسانى كه طـالـب و خـو
اه�كمال صيانتانع را از آفات و مود راهند خوفته�اند و مى�خو و پذير٢٠دهكرا اختيارصيانت�اند و آن ر

»�بلكهقينّهدى للمتاى ايشان هدايت است� «كنند.اينان همان كسانى هستند كه نه تنها كتاب بر
؛از آن ايشان هدايتى از)٢/٥ة،(البقـر»همّلئك على هدى من رباوص�iشان مى�گويـد:«آن در وقر

شان است.گاردرى پروسو
ا و عمل به مقتضـاى آنش تقواختيار و پذيـر٢١قاء گفته�انـدّه�شناسان در معنـاى اتاژخى وبر

ستهعى مهم و پيوضوا موى و محجوبيت از خدا و … لذا تقود از عذاب،آتش،دوريعنى حفظ خو
٢٢ده است.ت انبياء بواز عناوين نخست دعو

ش اين حفاظ امر مى�كـنـدا به پذيـرمنان رند آدميـان و مـؤآن،خداو از قر٢٣انىاودر آيات فـر
اش اعمال ر.در جاى ديگر پذير)٢/١٩٤ة،(البقر»قينّه مع المتّ اللّه و اعلمـو أنّاللقوّ…و اتمانند:«

 و به آدميان)٥/٢٧(المائدة،»قينّل الله من المتّانما يتقبط به داشتن اين حفاظ الهى مى�دانـد:«منو
ّهقو الـلّات ود:«اهد بـوگار شما خـوند آمـوزگيريد،خـداوا برت مى�دهد كه اگر اين حـفـاظ ربشـار

ت،محوج از سختى�ها،داشتن بينايى و بصيرقان،خروسيدن به فرر)٢/٢٨٢ة،(البقر»مكم اللهّفيعل
اليت و عشق او همه و همه آثار و نتيجهند،وشش آن�ها،نجات و معيت خداوشدن بدى�ها و پو

خىدر بر٢٤ار مى�دهـد.ا در جايگاه و مقامى�امن قـرند متقـيـن رش آن است.و خداوا و پذيـرتقو
نـد،وگيرند آتش حفاظ بـرن ماندن از گـزاى مصوند به بندگان هشدار داده كـه بـرآيات نيز خـداو

؛آتشى)٣/١٣١ان،(آل عمر»ت للكافرين…ّقو النار التى اعدّاتعايت كنيد مانند:«ا رل ايمنى آن راصو
ك يافته است.شان تداراى حق پوكه بر

خالصه و نتيجه
هايى و شـفـاىد در آن منجر به هـدايـت،امـان و رى الهى اسـت كـه وروا دژ و حصـارتقـو

ش و اختيار اين حفاظ ميكند.ت به پذيرا دعودم رآن مرانسان�هاست؛لذا در جاى جاى قر
ار مى�دهد و قلب�هاا در اختيار بندگان قرند آن رشش و لباسى است كه خداوان پوا به عنوتقو

ش آن امتحان مى�كند.اى پذيرا برر
ند و هدايتشششى است كه نشانى از خداواى الهى كه حفاظ و پونه است:تقوا بر دو گوتقو

استار هدايت و مشتاقان حقيقت مى�بخشد.ا به خوند آن رد،خداودار
اهى كه به كمالاه است رل ايمنى رل بندگى و اصوعايت اصواى بندگى كه به معناى رو تقو



٢٦ تفسير و مفاهيم سال�هيجدهم

ا بها علـىه و تستعينوّا عليها باللمايد:«استعينو مى�فر(ع)ت علىآدميان مى�انجامد،چنانكه حضر
٢٥سيدن به خدا.اى را برى بگيريد و از تقوا ياراى تقوه»؛از خدا برّالل

دگار او مى�شوا ـ در هر دو معنا ـ اختيار كند ايمنى و نجات يافته و خدا آموزا ركسى تقوهر
مايد.واهم مى�كند و به او بيشتر تشخيص حق و باطل عطا مى�فرايش فرج براه خروو در سختى�ها ر

خدا با متقين است.متقين هدايت يافتگان�اند و
آنحله است.در قرد آن مراى خومند حفاظ و تقوحله�اى از كمال نيازگفتنى است كه هر مر

اا و عملوذين ءامنوّليس على المايد:«ده و مى�فره كـرن ـ اشارناگواحل گوا ـ در مرتب تقونيز به تر
ا وقوّ اتّا ثما و ءامنـوقوّ اتّالحات ثمّا الـصا و عملوا و ءامنوقوّا إذا مـا اتالحات جناح فيما طعمـوّالص

.)٥/٩٣(المائده،» المحسنينّه يحبّا و اللأحسنو
 در(ع)ت علـى حضر٢٦انده�اند.اخوش آن فرا به داشتن اين حفاظ و پذيـردم رو همه� انبيا مـر

دا همها فرآيندگان نيز،زيرضه شده و بره بر امت�هاى گذشته عرارا همومايد:تقومى�فر١٩١خطبه 
اقع شويد.د صيانت و حفظ وا مورا حفظ كنيد و با تقوا رگاه باشيد تقومندند … آبه آن نياز
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