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  2منشور آموزش 

  ... فرمایشات حضرت آیت اهللا هاشمى شاهرودى 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

رییس محترم قوه قـضاییه     » دامت برکاته «آن چه در پیش روى دارید متن سخنرانى حضرت آیت اهللا شاهرودى             
موزش روحانیون ـ   در مراسم تحلیف کارآموزان قضایى دوره پانزدهم اداره کل آ10/12/79مى باشد که در تاریخ 

  . قم، ایراد شده که با اندکى ویرایش تقدیم مى شود
در این بحث معظم له به عدالت و ارکان آن پرداخته و سپس براساس آیات شریفه قرآن و روایـات وارده از ائمـه                        

ه ضرورت  برخى از آداب قضاء و صفات قاضى را تشریح نموده اند و در پایان با اشاره ب                ) علیهم السالم (معصومین  
  . تدوین نظام قضایى، ثواب عظیم قضات را برشمرده اند

امید آن که به فضل الهى بتوانیم با استفاده از این رهنمودها و به کار بستن دسـتورات و سفارشـات نـورانى دیـن         
مبین اسالم در امر شریف و خطیر قضاء، گام هاى مـؤثرى در راه بهینـه سـازى امـر قـضاوت و شـؤون وابـسته                           

  . ته و موجبات برقرارى و گسترش عدالت و احقاق حقوق عامه را فراهم آوریمبرداش
  ان شاءاهللا 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . الصاله والسالم على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین المعصومین المنتجبین

أن تؤدوا االمانات الى أهلها وأذا حکمتم بین الناس أن          ان اهللا یأمرکم    «: قال اهللا سبحانه فى محکم کتاب الکریم      
  ]) 1([»تحکموا بالعدل

تـشریف آورده انـد     » تحلیـف «ابتدا از همه مسؤوالن محترم دستگاه قضایى و قضات ارجمندى که براى مراسـم               
هـم نظـام    امیدوارم که با عنایت هاى خداوند متعال و با همکارى همه عزیزان بتوانیم در رکـن م                . تشکر مى کنم  

 یعنى دستگاه قضایى که متولى برقـرارى عـدالت و احقـاق حقـوق مـردم و گـسترش                    ;مقدس جمهورى اسالمى  
  . عدالت است، خدمت کنیم

  
  ارکان عدالت 

به این مـضمون، در آیـات متعـدد قـرآن و     » العدل اساس الدین «;شکى نیست که عدل، پایه و اساس دین است      

شود  ها به روشنى استفاده مى     هاى قرآن و روایت    اساساً از آیه  . ره شده است  اشا) علیهم السالم (روایات معصومین 
» عدل«این  . و فرستادن پیشوایان صالح و پرهیزگار، اقامه عدل و قسط است          ) علیهم السالم (که هدف بعثت انبیاء   

لقـت هـم بـر      بنا و قوام نظـام عـالم خ       . جا پر اهمیت است که یکى از مبانى مهم کالمى و اعتقادى ماست             تا آن 

بـه ایـن قـسم، عـدل تکـوینى      » ال تقـوم الـسموات اال بالعـدل      «: که در روایت آمده اسـت       چنان ;است» عدل«

چـه کـه در خـصوص قـانون و           امـا آن  .  یعنى عدالتى که در سراسر عالم هستى و تکوین وجـود دارد            ;گویند مى

  . راى آنگذارى واج  یعنى عدالت در قانون;است برقرارى امنیت هست، عدل تشریعى
وظیفه دستگاه قضایى، احقاق حقوق عادالنه مردم و ایجاد بسترى سالم بـراى امنیـت و آسـایش و در سـایه آن،                       

  : این دستگاه براى انجام این وظیفه خود نیاز به سه رکن دارد. جانبه است رشد و توسعه صحیح و همه

   ـ قوانین عادالنه،1

   ـ تشکیالت سالم و کارآمد،2
  . یى و اجرایى الیق ـ کادر قضا3

  : کنیم جا و در حضور مسئوالن محترم قضایى و قضات گرامى، کمى درباره این سه رکن، صحبت مى در این
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  :  ـ قوانین عادالنه1

سوى کمال ببرد موظف است قوانین و احکام عادالنه و الهـى را رعایـت    هر نظامى براى آن که بتواند مردم را به 

 ;هـا را در روابـط اجتمـاعى، سیاسـى، فرهنگـى و اقتـصادى        حقوق گوناگون انسان   کند و حقوق عامه و خاصه و      

این قوانین عادالنه الحمدهللا در نظام قـضایى اسـالم بـه بهتـرین              . طور عادالنه تشخیص داده و مرزبندى کند       به

نى هـم کـه وضـع    ها آگاهى دارد قوانی جا که خداوند متعال به همه نیازهاى انسان       وجه آن وجود دارد، زیرا از آن      

اش از احکـام   خـاطر پیـروى   از همین رو نظام مقدس جمهورى اسالمى بـه . کرده همه جانبه و لذا عادالنه است      

پس درواقع رکن اولِ برپـایى عـدالت را         . ها را در اختیار دارد     ترین قانون  خدا از جنبه قانونى غنى است و عادالنه       

  . باشد به خوبى دارا مى
  :  قضایى کارآمد ـ تشکیالت و ساختار2

هـا و شـیوه      نامـه   مسئله آیـین   ;براى اجراءکردن قوانین عادالنه، نیاز به یک سیستم و نظام کارآمد قضایى است            

تواند در احقاق حقـوق      مى) قوانین عادالنه (ها وجود یک ساختار سالم، دقیق و سریع به همراه رکن اول              مدیریت
تشکیالت قـضایى هرچـه از پیچیـدگى رو بـه     .  عدالت، مؤثر باشدمردم و ایجاد امنیت و آسایش خاطر و برقرارى      

توان از روایـات و متـون        براى ایجاد چنین سیستمى مى    . تواند کارگشاتر باشد   سادگى و دقت و سرعت برود، مى      

  . هاى بشرى سود جست معتبر حدیثى و فقهى استفاده کرد و هم از تجربه

رسـانى و آمـار و اطالعـات هـم           هـاى علمـى اطـالع      ده از شیوه  هاى صنعتى و تکنولوژیکى و استفا      از پیشرفت 

ها  البته مسئله ساختار چون یک امر ثابت و الیتغیّرى نیست در بسیارى از مواقع به زمان               . توان کمک گرفت   مى

هاى  ها و قدرت علمى و پیشرفت صنعتى و مدنى کشورها واگذار شده است و توانایى سیستم به توانایى                  و مکان 

  . شود ها هم مربوط مى صنعتى آنعلمى و 
مشکالت زیـادى داریـم و قـوانین و مقرراتـى کـه در              ) سیستم کارآمد (اکنون ما در قوه قضاییه در این رکن دوم          

هـاى الزم صـورت    هـا دقـت    هاى مختلفى داشته است و شاید در برخى جنبه         باره تنظیم شده فراز و نشیب      این

ها و با نظرکـردن بـه نیازهـاى فـورى و              وجود دارد که ما بر اساس آن       تجربیاتى هم در این زمینه    . نگرفته است 

این تغییر به نظر ما کار بسیار الزمى است، زیرا اگـر صـورت   . توانیم تغییر و تحول اساسى ایجاد کنیم       اساسى مى 
  . نگیرد و سیستم مدیریتى کارآمد و سریع و دقیق نشود، اصل قانون عادالنه هم زیر سؤال خواهد رفت
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  :  ـ کادر قضایى الیق3
رکن سوم اجراى عدالت در اختیارداشتن مدیران شایسته، قضات کارآزموده و روى هم رفته کـادر قـضایى الیـق                    

هـاى خـوب را تـدوین     نامـه  پس از آن که قانون عادالنه را در اختیار داشتیم و بعد سیستم کارآمد و آیـین   . است

مجریان و مدیران اگر الیق و کارآمد نباشند        . ضاى شایسته است  رسیم که مجریان و اع     کردیم به مرحله سوم مى    

جـا   تواند به وظیفه خویش عمـل کنـد و امنیـت و عـدالت را در همـه              قانون عادالنه و تشکیالت منظم هم نمى      

کننده و ضرورى، عامل مجرى و مدیر است که اگر نباشد بازى با قانون و تخلـف از                   پس عامل تکمیل  . بگستراند

  . گیرد تى صورت مىآن به راح

هـاى مـدیریتى اعـم از        به دلیل همین اهمیتِ مجریان و مدیران اجرایى است که در اسالم بـراى همـه بخـش                 

روشن . اند، یعنى مجرى و مدیر باید عادل باشند        را گذاشته » عدالت«قضایى، فرهنگى، اجتماعى، و سیاسى شرط       

انـد و   بنـدى کـرده   ر، درجاتى دارد، لذا آن را طبقـه است که عدالت هم بسته به پست و مسئولیت و حساسیت کا           

 تا جایى که براى رهبرى جامعه حتى        ;ها توقع هست   هاى باالترى دارند عدالت بیشترى از آن       مدیرانى که پست  

گیـرى در ایـن      ایـن سـخت   . »مخالفا لهواه مطیعا ألمر مواله    «: عدالتى شبیه به عصمت را شرط کرده و فرمودند        

  . شود زند و به خدمت مشغول مى سیت مسندى است که رهبرى بر آن تکیه مىخاطر حسا مورد به

اند که صـرفاً بـا یـک نظریـه اجتمـاعى             دورند، زیرا پنداشته   ها و معیارها به    هاى مدرن دنیا از این مالک      مکتب

مـثالً  . توانند عدالت اجتماعى را در جامعه محقق کنند        بدون توجه به مجرى و شرایط خاص و داشتن عدالت، مى          

سـاالرى ایجـاد کنـیم و در     اگر مـا بـه مـردم آزادى بـدهیم و مـردم     : اند در یک نظریه اجتماعى ـ سیاسى گفته 

امـا واقعـاً    . رود طرف عـدالت مـى     نهادهاى مدنى رقابت آزاد بهوجود آوریم، جامعه خود به خود اصالح شده و به             

ها مربوط به شکل و صـورت و          زیرا این قبیل نظریه    تواند عدالت را ایجاد کند،     طور نیست و این نظریه نمى      این

 یعنـى ایـن نظریـه در صـدد تحـول و             ;باشـد  مسئله ساختار است و به هیچ وجه ناظر به مجریان و مدیران نمى            
دگرگونى در وجود اشخاص و مجریان و مدیران نیست و تا انسان عاشق عدالت و احقاق حقـوق نباشـد و تـا آن                        

معنـاى   سـتیزى ـ بـه    تواند از قانون درجهت عدل گـسترى و ظلـم   هوجود نیاید نمىهاى معنوى در او ب گرایش
  . واقعى کلمه ـ استفاده کند
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 در ;خواسـتند  بینیم در جوامع کهن، مستبدان و ظالمان همه چیز را به نفـع خـود مـى                چنان که در تاریخ مى     هم

هایى از ایـن   ساالرى و واژه دى، مدنیّت، مردمجوامع مدرن امروزى هم ـ مانند روزگاران قدیم ـ با استفاده از آزا  

کننـد   براى نمونه در انتخاباتى که برگزار مى      . خواهند کنند و همه امکانات را براى خود مى        عدالتى مى  قبیل، بى 

خورد و آزادى و انتخابات فقـط یـک مـسئله شـکلى و               اى است که عدالت به چشم نمى       بینیم وضع به گونه    مى

طـور نیـست، زیـرا       کننـد کـه رأى آزاد اسـت، ولـى واقعـاً ایـن              ها در قانون قید مـى      آن. شود قانون صرف مى  

هـاى قـوى حزبـى،     هاى نامرئى با استفاده از امکانات مادى فراوان و با تطمیع و تهدید و ایجاد وابـستگى   قدرت

  . کنند خواهند هدایت مى گیرند و انتخابات را به مسیرى که خود مى امکان رأى آزاد را مى

بینیم که در دنیاى امروز، نسبت به روزگاران گذشته فقط ابزارهاى ناعدالتى و فریب، عوض شده وگرنـه                   پس مى 

در قدیم حاکمان با زور و قلدرى و با اسـتفاده از شمـشیر و لـشگر، ظالمانـه                   . جاى خود باقى است    اصل قضیه به  

 به این وسیله کسانى که مهذب نـشده و از           نمودند، اما امروز   عدالتى مى  کردند و نسبت به مردم بى      حکومت مى 

دارند و گـاهى     کنند و به صورت قانونى به مردم ظلم روا مى          درون دگرگون نگردیده قوانین شکلى را درست مى       

  . شوند افتد که با توپ و تانک به کشورى حملهور مى هم اتفاق مى

سـاالرى در    پس تأکید اسالم بر این است که خود انسان متحول شود و طـرح شـعارهایى ماننـد آزادى و مـردم                     
صورتى براى جامعه و تحقق عدالت مفید است که ابتدا انسان جهت تکاملى خویش را یافته باشـد، زیـرا مردمـى                      

 است انتخاب شوند باید جهـت تربیـت         که قرار است ساالر شوند و مجریان و مدیرانى که از میان این مردم، قرار              

  . کار مشغول شوند صحیح را یافته باشند و به سوداى عشقِ به مردم و خدمت به آنان، به
اگر این کار صورت نگیرد و تربیت و تهذیبِ درست در کار نباشد، به مجردى که مدیران و مجریان بـر سـر کـار                         

کننـد و از معیـشت، امنیـت، اشـتغال و             حرکـت مـى    آیند به نفع خویش و یا حـزب و دسـته و گـروه خـود،                مى

تئورى اسالم در خصوص تقوا و پرهیزگـارى مجریـان، کـار را از ریـشه                . شوند گیرى امور مردم غافل مى     سامان

  . دهد طلبى شیطانى پایان مى پرستى و قدرت کند و به سودجویى و نفع حل مى
عیار تقوا را مطرح کرده است و هر عمل فردى را با میـزان              م])2([»ان اکرمکم عنداهللا اتقیکم   «قرآن با آیه شریفه     

  . این معیار و میزان مهم در قضاوت، تأکید بیشترى شده است. سنجد بودن مى اتقى
  



 ٦

  آداب قضاوت و صفات قاضى 

شوند این است که روایـاتى کـه از ائمـه معـصومین              تقاضاى بنده از دوستان و برادرانى که وارد عرصه قضاء مى          

علیه (  مخصوصاً در سخنان و سیره امیر مؤمنان على        ;درباره صفات قاضى آمده است مطالعه کنند      )السالمعلیهم  (
قاضى قبل از این کـه در مـسند قـضاوت    . که در مورد قضاوت به دست ما رسیده به خوبى مطالعه نمایند         ) السالم

بـراى قاضـى غیـر از مـسئله     ) لیه الـسالم ع(امام على . بنشیند باید آداب قضاوت و نحوه بر خورد با متهم را بداند  

  : کنیم ها اشاره مى عدالت، صفات دیگرى برشمرده که به برخى از آن
  الف ـ صداى خود را بلند نکند 

اى فرسـتاد، پـس از چنـدى مـوال           را براى قضاوت به منطقه    » ابواألسود دوئلى «) علیه السالم (امیر مؤمنان على    

اى بر سر متهمى فریاد کشیده و یا صدایش بلنـد شـده اسـت،                لسه محاکمه باخبر شد که وى در ج     )علیه السالم (
آمد و علـت عـزل خـود را جویـا شـد،             ) علیه السالم (وى نزد موال    . وقتى حضرت این خبر را شنید او را عزل کرد         

  . اى با متهم با صداى بلند صحبت کردى و قاضى نبایست این چنین باشد تو در جلسه: حضرت فرمود
واقعاً درس بزرگى براى همه محاکم قضایى جهان ـ بهویژه کشورهاى اسالمى  ) علیه السالم(امام على این سیره 

آنوقـت گـاهى متأسـفانه      . ما این حقوق انسانى و بشرى درخشان را در سیره پیشوایان دینى خـود داریـم               . ـ است 

 حقوق بشر غربـى، دل خـوش        پوشند و به عناوین پرطمطراق     بها چشم مى   شاهدیم که برخى از این ذخایر گران      

اى کـه     منتها اشکال عمـده    ;حقوق بشر به معناى واقعى کلمه در اسالم و سخنان این بزرگواران است            . دارند مى

جـا گـردآورى     صورت مـدوّن در یـک      اکنون در کار ما هست این است که این سخنان و این سیره و روش را به                

وظیفه ماست که به این مهـم اقـدام کنـیم و    . امه در نیامده استن نامه و بخش صورت آیین ایم و طبعاً به   نکرده
علـیهم  (نظام قـضایى درخـشان اسـالم را بـا اسـتفاده از رهنمودهـاى قـرآن و کـالم و سـیره ائمـه معـصومین                 

  . تدوین نماییم)السالم
  ب ـ قاضى نباید یکى از متهمان را میهمان خود کند 

حـضرت  . شـد ) علیه الـسالم (وزى شخصى میهمان امیر مؤمنان على ر: در وسائل الشیعه این روایت آمد است که       
مـن بـا    : عـرض کـرد   ) علیـه الـسالم   (روز دوم میهمان به موال      . به گرمى از او استقبال کرد و در اکرامش کوشید         

ام تا موضوع اختالف و نزاع را درمیان بگذارم و نظر شـما را در ایـن مـورد          فالنى نزاعى دارم، خدمت شما رسیده     
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شما دیگـر نبایـد در منـزل مـن بمانیـد و             : به محض شنیدن این سخن فرمود     ) علیه السالم (امام على   . ا شوم جوی

أن یـضاف الخـصم اال ومعـه        ) صـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم        (اهللا   نهى رسول «: همین االن بیرون بروید، زیرا که     
د یکى از طرفین دعوا را بـر دیگـرى          یعنى قاضى و دستگاه قضایى باید به مساوات رفتار کند و نبای           ]) 3([»خصمه

  . بردن، نباید هیچ تبعیضى قائل شود کردن و نحوه نام حتى در نگاه. ترجیح دهد و او را مهمان خود کند
  

این روایت درس مهمى است براى ما تا بتوانیم جریان عدالت را در جامعه تعمیق بخـشیم و حـق را بـه صـاحب                         
  . اصلى آن برگردانیم
   متهمان ج ـ نحوه نشستن

ها، موضوع مهم دیگـرى اسـت کـه از آداب قـضاوت              نحوه برخورد قاضى با متهمان، حتى چگونگى نشستن آن        

 ;خـورد  چـشم مـى    آموزى در این مورد به     هاى درس  نکته)علیه السالم (باز در سیره امام على      . رود شمار مى  به
 یهودى در مورد زره که براى قـضاوت نـزد           با آن مرد  ) علیه السالم (مثالً در داستان معروف اختالف حضرت على        

  : شریح آمدند تا در این مورد حکم کند نکاتى مطرح است
صـدا کـرد و مـرد یهـودى را بـه            ) ابوالحسن(هنگامى که شریح به حضرت توجه خاصى کرد و او را با کنیه              : اوالً

هم مـساوات را رعایـت   صورت عادى مخاطب قرار داد، حضرت به او اعتراض کرد که چرا نـسبت بـه هـر دو مـت       
  . نکردى

کنار یهودى ننشست و از او فاصله گرفت، وقتـى شـریح، علـت را جویـا شـد                   ) علیه السالم (ثانیاً در محکمه، امام     

نشستم، ولى چـون یهـودى اسـت در کنـارش            اگر مسلمان بود باید در مجلس قضاء کنارش مى        : حضرت فرموند 
  . رمت فرد مسلمانننشستم که این یک ادب دیگرى است براى حفظ ح

طور مساوى ببینـد، چنـان کـه در روایـت            گونه است و باید همه را به یک چشم و به           آرى، قضاوت اسالمى این   

  ]) 4([»المجلس من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى االشاره وفى النظر وفى«: هست
  د ـ اجازه دفاع به متهم 

مند اسـت   واقع شده است، ولى از حقوق انسانى خود بهرهمتهم، درست است که در معرض اتهام به انجام جرمى           

هاى قانونى از خود دفاع کند و در محیطى کامالً آزاد، دفاعیاتش را بیـان                و باید بتواند با استفاده از ابزارها و شیوه        
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کـه از   انـد    آنان به ما آموختـه    . این حق انسانى همیشه مورد توجه اسالم و پیشوایان معصوم آن بوده است            . نماید
آداب قضاوت و صفات قاضى آن است که به متهم اجازه دفاع از خود داده شود و قاضى بدون این که نظر مـتهم                        

تر از   مهم.  حتى اگر به قطع و یقین هم رسیده باشد باز باید اجازه دفاع به وى داده شود                 ;را بشنود نباید حکم کند    

  . اطل استدادن به دفاعیات متهم، قضاوت ب همه آن که بدون گوش

  ها  بندى جرم هـ ـ طبقه

ها  دادن در خصوص بعضى از جرم      دهند، حکم  در ابالغ قضایى که به شُریح مى      ) علیه السالم (امیر مؤمنان على    

ها مسئله قـصاص اسـت را از وظـایف او             مثالً قتل، حدود، رجم و احکامى که در آن         ;کنند را براى او استثناء مى    

  . یند که حق اجراى این احکام را ندارى مگر آن که به من مراجعه کنىفرما کنند و مى استثناء مى

را » تجدیـدنظر «هـا و هـم مـسئله         بنـدى جـرم    توان مسئله طبقه   هم مى ) علیه السالم (از این دستور امام على      

ى هـا  ها و استثناءکردن اجراى بعضى از احکام، مسئله تقوا و تسلط بـر جنبـه         بندى علت این طبقه  . استنباط کرد 
رسیدگى به جرائم بسیار سنگین و اجـراى احکـام شـدید، تقـواى بـاال و وارسـتگى از تعلقـات                      . مختلف کار است  

  . خواهد گروهى و حزبى مى
  

  ضرورت تدوین نظام قضایى 

هـاى مختلـف    اگر مـا جنبـه  . اى از آداب قضاوت و مرورى کوتاه بر صفات قاضى بود      چه که گفته شد گوشه     آن

اى روایى و فقهى استخراج کنیم به نظام قضایى کارآمد و منسجمى خواهیم رسید که چشم                ه قضاوت را از کتاب   

تـوانیم سیـستم قـضایى خـود را معرفـى کنـیم و               در این صورت است که ما مى      . جهانیان را خیره خواهد ساخت    

  . اى داشته باشیم هاى تازه حرف
  

  ثواب قضاوت 

هاى زیادى کند تـا بـه عواقـب نـاگوار      د پرهیزها و مواظبتدرست است که وظیفه قاضى بسیار خطیر است و بای   
گرفتار نیاید، اما از آن طرف اگر صادقانه و پرهیزگارانه به اجراى وظایف خویش بپردازد اجر و ثـواب بزرگـى نـزد                       

اى بـر او نـازل       قاضى اگر به دنبال عدالت باشد، خداوند فرشـته        : در روایت داریم که   . خداوند متعال خواهد داشت   
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دنبال انجـام تکلیـف باشـد، از خـدا           قاضى نمونه، کسى است که در امر قضاء به        . کند کند و او را تسدید مى      مى
  . بترسد و براى احقاق حقوق مردم و گسترش عدالت کوشش کند

کادر قضایى ـ اعم از قضات و کارمندان و مدیران ـ اگر به شکل اسالمى و مطابق با معیارهایى که به بعـضى از    

  . ا اشاره کردیم، تأسیس شود، بسیارى از مشکالت کشور حل خواهد شده آن

 یعنى مردم بـه مـسئله قـانون و یـا            ;شود، نقص کیفى کادر قضایى است      اعتمادى مردم مى   چه که باعث بى    آن

و اگر ما قاضى متعهد، آگاه، فاضل، خـداترس         . مندند خالء قانونى اعتراض ندارند، بلکه از مدیران و مجریان، گله         

دار  تواند جریان عدالت را پیش ببـرد و حـق را بـه حـق           همین قوانین ناقص هم مى     ;عاشق عدالت داشته باشیم   
  . برساند

توانیم با قوانین موجود مردم را      ما اگر کادر قضایى را به درستى گزینش کنیم و سپس آموزش دهیم به خوبى مى               

  . امنیت و آسایش را به ارمغان آوریمگرم کنیم و براى آنان  خواهى قوه قضاییه دل به عدالت

ها در دست دارند بتـوانیم هرچـه         هایى که مسؤوالن محترم گزینش و آموزش و دیگر قسمت          امیدواریم با برنامه  

اهللا  عجـل (تر، کادر قضایى مؤمن و کارآمدى را تدارک کنیم و رضایت خداوند متعال و حضرت ولى عـصر             سریع
  . یى و باعث سربلندى نظام مقدّس اسالمى در سراسر جهان گردیمرا جلب نما) تعالى فرجه الشریف

  با آرزوى توفیق براى همه شما عزیزان 

  اهللا و برکاته  علیکم و رحمۀ والسالم
  
  
  
  . 58 سوره نساء، آیه -]1[
  . 13ـ سوره حجرات، آیه ]2[

  . 214، ص 27الشیعه، ج  ـ وسائل]3[
 .215، ص 27ـ وسائل الشیعه، ج ]4[


