
ترک شهوات رابا مطالعه روایات مربوطه، می توان رابطه تقوا و نجات و کامیابی و فرایند آن را اینگونه بیان کرد که تقوا، باعث می شود انسان
لت ها و کند و از وابستگی های دنیا رها شود و در قلعه ای تسخیرناپذیر درآید؛ بدین ترتیب، انواع آسیب ها و شرور پنهان و آشکار و جها

و در چنین موقعیتی دینداری اش اصالح می گردد، به هدایت و مرزهای عصمت و در نهایت به فوز. نابینایی های باطن از او دور می شود
.کامیابی و نجات می رسد

، ضمن اینکه کرد که ایمان، شرایط و ارکانی داردبا مطالعه روایات مربوطه، می توان رابطه ایمان و نجات و کامیابی و فرایند آن را اینگونه بیان 
مل گردد، چه بسا در قلوب مؤمنین هنوز به پایداری و استقرار کامل نرسیده است؛ پس در صورتی که این ایمان مستقر شود و به لوازمش ع

ن پس صبر، یقین، جهاد و عدل؛ چهار رک. ارکانش تحقق می یابد و آثارش که همانا نجات از آسیب های فردی و اجتماعی است اجرا می شود
. ایمان هستند که هر یک، چهار مؤلفه دارند که در نمودار فوق به همراه آثار مربوطه ذکر شده است

ی گردد و در با مطالعه روایات مربوطه، می توان رابطه توکل و کامیابی و فرایند آن را اینگونه بیان کرد که توکل، باعث جلب نصرت الهی م
ضمن البته توجه به معنای صحیح توکل در حدیث آخر، الزم است،. نتیجه، سختی ها آسان و امور زندگی فردی و اجتماعی سامان می یابد

.  اینکه شادکامی و خشنودی در تمامی حاالت، یکی از آثار مهم آن به شمار می رود

خلوق رترین مبا مطالعه روایات مربوطه، می توان رابطه عقل و علم و کامیابی و فرایند آن را اینگونه بیان کرد که عقل، محتاج نور علم است؛ و ب
را با عقل است که می توان خدا: خدا و مالک ثواب و عقاب و نیروی تشخیص خیر و شر است؛ چنین عقلی سرچشمه تمامی خیرات است

نی افشناخت و به او رسید و در این راه، از حکمت ها بهره برد و تجمالت و گناهان را ترک کرد؛ عقل به دنبال امور باقی می گردد و از هر امر
می روی برمی گرداند و از هر آلودگی ظاهری و باطنی، فرد را پاک می کند و برای خود و جامعه امنیت ایجاد می کند و درجات فرد را افزایش

.دهد و به قرب الهی نزدیک می کند

ها و دن به برنامهبا مطالعه روایات مربوطه، می توان رابطه صبر و کامیابی و فرایند آن را اینگونه بیان کرد که صبر باعث دفع ناخوشی ها و رسی
ها انسان در واقع صبر، به مانند دو بال عمل می کند که یکی از این بال ها بدی ها را دفع می کند و بال دیگر در کسب خوبی. اهداف می شود
کسب مدیریت شهوات یکی از مهم ترین لوازم صبر است و انتظار مرگ، صبری سازنده است که باعث می شود انسان در. را کمک می کند

.خیرات انگیزه بیشتری پیدا کند
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