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»الّلُهــّم َصــلِّ َعَلــى ُمَحّمــٍد َو آلـِـهِ، 
َو َهــّوْن بِالُْقــْرآِن عِنْــَد الَْمــْوِت 
ــيَاِق، َو  ــْرَب الّس ــنَا َك ــى أَنُْفِس َعَل
َجْهــَد الْنِيــِن، َو تـَـَراُدَف الَْحَشــارِِج 
إَِذا بََلَغــِت النُّفــوُس التَّراقِــَي، َو 
قِيــَل َمــْن َراٍق َو تََجّلــى َمَلــُك 
الَْمــْوِت لَِقبِْضَهــا مِــْن ُحُجــِب 
ــْوِس  ــْن َق ــا َع ــوِب، َو َرَماَه الُْغيُ
ــَراِق«. ِ ــةِ الْف ــُهِم َوْحَش ــا بَِأْس الَْمنَايَ

دعــای  مضامیــن  گــزارش  در 
چهــل و دوم صحیفــه ی ســجادیه، 
ــرآن و  ــا ق ــس ب ــرکات ان ــار و ب آث
زیســت قرآنــی در منــازل بســیار 
دشــوار  مراحــل  و  سرنوشت ســاز 
ــرح  ــا مط ــش روی م ــده ی پی و پیچی
ــی  ــات قبل ــی را در جم ــد. برخ ش
ــم و بعضــی را امشــب  ــرض کردی ع
ــا  ــه نکته ه ــرد. ب ــم ک ــرض خواهی ع
می رســیم  حساســی  نقطه هــای  و 
شــود. توجــه  آن  بــه  بایــد  کــه 

ــدای  ــی از خ ــراز قبل ــه و ف در جمل
بــه  کــه  می خواســتیم  متعــال 

در  را  مــا  کریــم،  قــرآن  برکــت 
ببخشــد  عصمــت  کفــر،  برابــر 
تــا حفــره  و دره و پرتــگاه کفــر، 
نشــود. خطرســاز  مــا  بــرای 

مراتب کفر
کفــر دارای درکاتــی اســت و مراتــب 
ــود  ــروع می ش ــری ش ــر نظ آن از کف
و بــه کفــر عملــی می رســد. مــا 
در  و  درکات  از  کفــر  مــورد  در 
مــورد ایمــان از درجــات اســتفاده 
ــن  ــب اســت کــه در ای ــم. جال می کنی
اســت؛  پایین تریــن  نفــاق  درکات، 
چنان کــه قــرآن کریــم می فرمایــد: 
ْرِك  الــدَّ فِــي  الُْمنَافِقِيــَن  »إَِنّ 
ـاِر؛]۱[ منافقــان  ِل مِــَن النَـّ الْْســفَ
در فروتریــن درجــات دوزخ انــد«. 
ــتند  ــم هس ــای جهن ــن در انته منافقی
نیســت.  پایین تــر  آن  از  دیگــر  و 
ــا  ــی ی ــد صفات ــر توحی ــر در براب کف
ــی،  ــد افعال ــا توحی ــی ی ــد ذات توحی
اســت. درکات  ایــن  از  درکــه ای 

می رســد،  نفــاق  نوبــت  وقتــی 
زمینه هــای  و  بســتر ها  حضــرت 
انســان  یــادآوری می کنــد و  را  آن 
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ــی، از  ــت زیســت قرآن ــه برک ــد ب بای
قــرار  در عصمــت  زمینه هــا  ایــن 
گیــرد. در جلســه ی قبــل در یــک 
کلمــه »حــّب الدنيــا« را گفتیــم؛ امــا 
وقتــی آن را بــاز می کنیــم، طمــع 
و حــرص و آرزو هــای دور و دراز 
و تــرس و خــوف را بــه عنــوان 
کــه  می یابیــم  نفــاق  ریشــه های 
ــاق  ــه نف ــان ب ــای انس ــه ی ابت زمین
مراحــل  در  می آورنــد.  فراهــم  را 
اولیــه ی نفــاق کــه مثــل حرکــت 
ــیاه  ــره ی س ــیاه در صخ ــه ی س مورچ
و در شــب ظلمانــی اســت، می شــود 
گفــت بــا ایمــان قریــن اســت و هــر 
مقــدار از ناخالصــی ایمــان، نفــاق 
بایــد  انســان  می شــود.  خوانــده 
مراقــب ایــن تعلقــات باشــد؛ چراکــه 
وارد  نفــاق  مســیر  بــه  را  انســان 
می کنــد و بــه مرحلــه ای می رســد 
و  می شــود  مغلــوب  ایمــان  کــه 
ــقوط  ــد و س ــدا می کن ــه پی ــر غلب کف
انســان در درکات آغــاز می شــود.

اینکــه در ســوره ی مبارکــه ی یوســف 
ــْم  ــا يُْؤمِــُن أَْكثَُرُه آمــده اســت: »َوَم
ُمْشــرُِكوَن؛]۲[ و  َوُهــمْ  إِلَّ   ِ بِــاللَّ
بیشترشــان به خــدا ایمــان نمی آورند، 
جــز اینکــه ]بــا او چیــزی را[ شــریک 

ــان،  ــتر مؤمن ــی بیش ــد«؛ یعن می گیرن
ایمانشــان مشــحون بــا شــرک اســت.

مؤمن در برابر حالل ها و 
حرام های الهی تسلیم است

ــهِ  ِ ــِل َحالل ــَدَك بِتَْحلي ــا عِنْ »َو لِم
شــاهِداً«؛  َحرامِــهِ  تَْحريــِم  َو 
ــا  ــی اینج ــی بزرگ ــت خیل درخواس
مطــرح شــده اســت. امــام از خــدای 
ــت  ــه برک ــه ب ــد ک ــال می خواه متع
ــه  ــی برســد ک ــه جای ــرآن ب ــور ق و ن
ــه در دو  ــان را ک ــی ایم ــه ی عال نتیج
عنــوان »تحليــل الحــالل« و »تحريــم 
الحــرام« متجلــی می شــود، مشــاهده 
ــه  ــد ک ــی برس ــه جای ــان ب ــد. انس کن
از عمــق وجــود خــود، حــال الهــی 
را حــال بدانــد و بــا طمأنینــه ی 
ــار  ــورد حــال الهــی رفت نفــس در م
ــت  ــده اس ــی مان ــوز خیل ــد. هن نمای
ــورد  ــه در م ــیم ک ــا برس ــه آنج ــا ب ت
ــا  ــا حــرام مشــکل نظــری ی حــال ی
عملــی نداشــته باشــیم. گاهــی از 
ــک  ــه ی ــل آنک ــه دلی ــی ب ــر باطن نظ
حــرام، مخالــف طبــع مــا اســت، 
ــتیم.  ــی نیس ــدن آن راض ــرام ش از ح
گاهــی برخــی از حــال شــدن یــک 
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ــد و در  ــان نمی آی ــوع خوش ش موض
مــورد آن شــک دارنــد؛ مثــًا برخــی 
موضوع هــا در مــورد خانم هــا، در 
حساســیت  مــورد  تحلیــل،  مقــام 
بعضــی  در  هــم  آقایــان  اســت. 
موضوعــات دیگــر حساســیت دارنــد. 
ایــن نشــان می دهــد کــه هنــوز بــاور 
ــه  ــی بــا آنک ــًا برخ نکرده ایــم. مث
مســلمان و مؤمــن هســتند، در مــورد 
ــرد و  ــرت های م ــا معاش ــراودات ی م
ــد.  ــک دارن ــر ش ــر و پس ــا دخت زن ی
ــا  ــم ی ــن خان ــا ای ــه ب ــد ک نمی پذیرن
آقــا، همــکاری یــا رفاقــت صمیمانــه 
نداشــته باشــند. گاهــی افــراد شــبهه ی 
گاهــی شــهوت  دارنــد و  نظــری 
انداختــه  گیــر  را  افــراد  عملــی 
ایــن  دیگــران  اینکــه  از  اســت. 
انجــام می دهنــد،  را  الهــی  حــرام 
می گویــد:  و  می خــورد  حســرت 
محــروم  را  خودمــان  بایــد  چــرا 
کنیــم؟! یــا یــک خانــم از اینکــه 
عــده ای تبــّرج و آرایــش می کننــد 
ظاهــر  خــاص  چهــره ای  بــا  و 
می خــورد. حســرت  می شــوند، 

غــرض آنکــه خیــال نکنیــد ایــن 
جملــه ســاده اســت. شــما می گوییــد: 
ــه  ــرآن ب ــت ق ــه برک ــن ب ــا! م خدای

نقطــه ای برســم کــه آنچــه را پیــش تو 
اســت، مشــاهده کنــم و شــاهد شــوم.

ــَن...  ــي عِلِّيِّي ِ ــَرارِ لَف ــاَب الْبْ »إِنَّ كِتَ
ــت  ــوَن؛]۳[ در حقیق بُ ــَهُدُه الُْمَقرَّ يَْش
کتــاب نیــکان در علیــون اســت... 
مقربــان آن را مشــاهده خواهنــد کرد«. 
کتــاب ابــرار در مرتبــه ی علیین اســت 
و شــما در ایــن دعــا می خواهیــد 
ــید. ــن باش ــه ی علیی ــاهد مرتب ــه ش ک

اینجــا معلــوم می شــود کــه هنــر 
قــرآن کریــم ایــن اســت کــه می تواند 
ــه  ــه قل ــن را در ســیر درجــات ب مؤم
برســاند و دســت ســالک را می گیــرد 
ــه  ــاند ک ــان می رس ــه ی ایم ــه قل و ب
علییــن  شــهود  آن،  نشــانه های  از 
ــا  ــن دنی ــت در همی ــن حال ــت. ای اس
می افتــد. اتفــاق  مؤمــن  بــرای 

مقــداری قلــب خــود را امتحــان کنیم. 
ولــی کامــل بــه مــن و شــما توصیــه 
ــی  ــر می خواه ــه اگ ــت ک ــرده اس ک
ــی کســی تــو را دوســت دارد،  ببین
ــه  ــه هســتی؛ ب ــا او چگون ببیــن تــو ب
ــَك؛]۴[  ــن َقلبَ ــر »اِمتَِح ــر دیگ تعبی
ــده  ــن قاع ــا«. ای ــب خــود را بیازم قل
در مناســبات بیــن مــا و اولیــای کامــل 
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و حتــی در مناســبات مــا و حضــرت 
ــخصی  ــت. ش ــرار اس ــم برق ــق ه ح
پرســید: می خواهــم ببینــم خــدای 
ــن  ــورد م ــری در م ــه نظ ــال چ متع
دارد؟! حضــرت فرمودنــد: ببیــن نظــر 
تــو در مــورد خــدای متعــال چیســت.

ــه  ــان مراجع ــب خودم ــه قل ــد ب بای
ــی  ــم. یک ــان کنی ــم و آن را امتح کنی
ــت  ــن اس ــان ای ــنجه های امتح از س
و  حــال  راجع بــه  ببینیــم  کــه 
حــرام الهــی چــه نظــری داریــم. 
ــن  ــی از مؤمنی ــه کس ــده ام ک ــن دی م
می گفــت: نمی شــود ایــن معاملــه 
ــه شــکلی حــال شــود؟! بســیاری  ب
ــه ی  ــه معامل ــک ب ــات نزدی از معام
ــده ای  ــا ع ــت؛ ام ــرام اس ــوی، ح رب
می خواهنــد بــه شــکلی آن را درســت 
ــائل  ــورد مس ــًا در م ــا مث ــد. ی کنن
می خواهنــد  خمــس  بــه  مربــوط 
بــه شــکلی قضیــه را حــل کننــد!

مرگ، واقعه ای عظیم و هولناک
ــده  ــی تکان دهن ــدی خیل ــه ی بع جمل
منــازل  از  منــزل  اولیــن  اســت. 
ــدر  ــن ق ــت. ای ــرگ اس ــرت، م آخ

مهــم  و  حســاس  منــزل  ایــن 
ــال  ــه ی انتق ــر نقط ــه از نظ ــت ک اس
انتقــال،  مرحلــه ی  مخصوصــًا  و 
َفَقــْد  مــاَت  »َمــْن  فرموده انــد: 
ــرد،  ــس بمی ــُه؛]۵[ هرک ــْت قِياَمتُ قاَم
قیامتــش برپــا می شــود«. قیامــت یــک 
زلزلــه ی بــزرگ اســت. مــرگ نســبت 
و  عظیــم  دنیایــی  زلزله هــای  بــه 
ــر  ــت، صغی ــه ی قیام ــه زلزل نســبت ب
ــی  ــه خیل ــن مرحل ــه ای ــا ب ــت. م اس
نزدیک تــر از چیــزی هســتیم کــه 
ــه  ــدر آن نقط ــن ق ــم. ای ــر می کنی فک
ــا نگــران آن  حســاس اســت کــه اولی
ــرت  ــات حض ــر در کلم ــتند. اگ هس
ســید الســاجدین )علیــه الســام( در دعــای 
ــواردی  ــه م ــد، ب ــت کنی ــزه دق ابوحم
ــرت را  ــد حض ــه می بینی ــید ک می رس
ــل  ــی کام ــه آورده اســت. ول ــه گری ب
ــد  ــی می گوی ــه ی اله ــت بالغ و حج
گریــه  مــردن  لحظــه ی  بــرای 
ــي«. ــُروِج نَْفِس ــي لُِخ ــم: »أَبِْك می کن

ــاق  ــک اتف مســئله ســاده نیســت و ی
خیلــی بــزرگ در زندگــی مــا اســت. 
اتفــاق  انــدازه ی  بــه  آن  عظمــت 
ــاوت  ــک تف ــی ی ــت، ول والدت اس
شــخص  خــود  والدت،  در  دارد. 
اشــراف نــدارد و متوجــه نیســت 
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و دیگــران ناظــر هســتند؛ امــا در 
مــرگ، شــخص اشــراف دارد بــر 
اتفاقــی کــه در حــال رخ دادن اســت.

در قــرآن کریــم از مــرگ بــه ســکره و 
ســکرات تعبیــر شــده اســت کــه قبــًا 
ــن  ــل ای ــه تفصی ــتم، ب ــای هش در دع
مســئله را بررســی کردیــم. »َوَجــاَءْت 
و  ؛]۶[  بِالَْحــقِّ الَْمــْوِت  َســْكَرُة 
در  به راســتی  مــرگ  ســکرات 
ناگهانــی می آیــد.  رســید«. مــرگ 
دفعــه  یــک  می فرمایــد  حضــرت 
ــام  ــی رود و از آن مق ــار م ــا کن پرده ه
غیــب، فرشــته ای کــه مأمــور ســتاندن 
ــرار  ــرت ق ــت، در براب ــو اس ــان ت ج
می گیــرد و تــو را نشــانه می گیــرد 
بــا تیــری کــه اصــًا خطــا نمــی رود. 
بعــد می فرمایــد یــک جــام کــه بــرای 
ــت، در  ــوار اس ــخ و ناگ ــا تل خیلی ه
ــا ســر  ــد ت دســت او اســت و می ده
ــا  ــرای بعضی ه ــام ب ــن ج ــی. ای بکش
تلــخ و بــرای برخــی  شــیرین و گــوارا 
ــه  ــه ب ــد ک ــی می مان ــه آب ــت و ب اس
یــک تشــنه در یــک بیابان داغ برســد.

جریــان انتقــال آن قــدر اهمیــت دارد 
کــه اگــر کســی ســالم منتقــل شــود، 
ــی  ــامت ط ــه س ــیر را ب ــه ی مس بقی

خواهــد کــرد و تــا حــد زیــادی 
ســامتش تضمیــن شــده اســت. لــذا 
ــود:  ــام( فرم ــه الس ــی )علی ــرت عیس حض
ُم َعَلــيَّ يَــْوَم ُولـِـْدُت َويَْوَم  ــالَ »َوالسَّ
ــا؛]۷[ و  ــُث َحيًّ ــْوَم أُبَْع ــوُت َويَ أَُم
ــدم  ــه زاده ش ــن روزی ک ــر م درود ب
ــه  ــرم و روزی ک ــه می می و روزی ک
زنــده برانگیختــه می شــوم«. ســامتی 
ــرگ  ــاد و م ــف )می ــه موق ــن س ای
و بعــث( را بایــد تحصیــل کــرد. 
پــدر  دســت  در  والدت  ســامت 
و مــادر اســت؛ امــا دو مرحلــه ی 
شــخص  خــود  دســت  در  بعــد 
اســت. ایــن مرحلــه حســاس اســت.

ــه  ــن مرحل ــدن ای ــامت در گذران س
ــامتی،  ــت دارد و راه س ــی اهمی خیل
زیســت قرآنــی اســت. بیــان حضــرت 
ســجاد )علیــه الســام( ایــن اســت: »َو 
ْن بِالُْقــْرآِن عِنْــَد الَْمــْوِت َعَلــى  َهــِوّ
ــَد  ــيَاِق َو َجْه ــْرَب الِسّ ــنَا َك أَنُْفِس
ــَراُدَف الَْحَشــارِِج«. ایــن  ــنِ َو تَ الْنِي
ــردن  ــه حکایــت ســختی م ســه جمل
ــن دشــوار  ــال و رفت ــن انتق اســت. ای
اســت. کســانی کــه در مرحلــه ی 
قبــض روح هســتند، بــه ســرعت 
نفــس می کشــند و نفــس کشــیدن 
ــا  ــن نفس ه ــه ای ــدا دارد. ب ــا ص آنه



7

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

حشــرجه می گوینــد. قــرآن کریــم بــا 
ــرده  ــاد ک ــرگ ی ــر دیگــری از م تعابی
اســت کــه امــام در اینجــا آن را آورده 
ــوُس   ــِت النُُّف ــد: »إَِذا بََلَغ و می فرماین
اســت  ایــن  معنایــش  التَّراقِــَي«. 
ــی و  ــه ی فوقان ــه منطق ــس ب ــه نف ک
ترقــوه می رســد و شــخص بــاور 
ــت. ــی اس ــر رفتن ــه دیگ ــد ک می کن

ــا  ــْوِت لَِقبِْضَه ــُك الَْم ــى َمَل »َو تََجَلّ
ــا  ــوِب، َو َرَماَه ــِب الُْغيُ ــْن ُحُج مِ
َعــْن َقــْوِس الَْمنَايـَـا بَِأْســُهِم َوْحَشــةِ 
ــرگ از پشــت  ــته ی م ــَراِق«؛ فرش ِ الْف
پرده هــا بــرای قبــض روح تجلــی 
ــرار  ــخص ق ــر ش ــد و در براب می کن
تیــر  اســت کــه  آنجــا  می گیــرد. 
ــه ی  ــود و نتیج ــلیک می ش ــرگ ش م
ــا اســت. ایــن شــلیک، رهایــی از دنی

ــْوِت  ــاِف الَْم ــْن ُذَع ــا مِ »َو َداَف لََه
در  الَْمــَذاِق«.  َمْســُموَمَة  َكْأســًا 
ــی  ــه آب ــرگ را ب ــرت م ــا حض اینج
کــه  می کننــد  تشــبیه  مســموم 
می شــود. ریختــه  شــما  کام  بــه 

ــٌل  ــَرةِ َرِحي ــى اْلِخ ــا إِلَ ــا مِنَّ »َو َدنَ
َو انِْطــاَلٌق«؛ ایــن ســفر و منتقــل 
مرحلــه ی  بــه  رفتــن  و  شــدن 

ــه مــا نزدیــک شــده اســت. بعــدی ب

شــرایط  ایــن  می فرماینــد  امــام 
ــن. ــان ک ــن آس ــر م ــرآن ب ــا ق را ب

وضعیت متفاوت انسان  ها در 
برزخ

آغــاز  ســکرات  کــه  لحظــه ای  از 
شــروع  زلزلــه  آن  می شــود، 
می شــود و تــا زمانــی کــه جــان 
ادامــه  می شــود،  گرفتــه  شــخص 
نقطــه ای می رســد  بــه  و  می یابــد 
ــَد  ِ ــاُل َقاَلئ ــاَرِت الْْعَم ــه: »َو َص ک
فِــي الْْعنَــاِق«. دیگــر مرحلــه ای 
کــه تصمیــم می گرفتیــد و اقــدام 
می کردیــد، تمــام شــد و حــال وقــت 
ــال  ــون اعم ــت. اکن ــواب دادن اس ج
شــخص بــه گــردن او اســت، نــه بــه 
ــت  ــه دس ــل ب ــی عم ــت او. وقت دس
ــوز فرصــت قبــض  ــی هن اســت، یعن
و بســط و امــکان تصمیــم وجــود 
دارد و می تــوان مســیر گذشــته را 
اصــاح کــرد. امــا بــا مــرگ، اعمــال 
ــارج  ــم خ ــدان تصمی ــت و می از دس
ــد.  ــو می افت ــردن ت ــه گ ــود و ب می ش
هیــچ  نمی تــوان  مرحلــه  ایــن  در 



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

و  داشــت  مداخلــه ای  و  تصــرف 
وقتــی انســان می میــرد، عمــل او 
می شــود. تبدیــل  مســئولیت  بــه 

منتقــل  قبــر  بــه  انســان  وقتــی 
مــرگ  مرحلــه ی  از  و  می شــود 
تنهــای  تنهــای  دیگــر  می گــذرد، 
او  قبــر خانــه ی  تنهــا می شــود و 
ــر  ــود. تصوی ــد ب ــت خواه ــا قیام ت
قبــر  مرحلــه،  ایــن  این جهانــی 
بــرزخ  جهانــی اش  آن  تصویــر  و 
اســت. از جهــت ضیــق و ســعه و ...، 
داســتان عجیبــی دارد. فاصلــه ی بعــد 
ــق  ــر ضی ــت، از نظ ــا قیام ــردن ت از م
ــی تنــگ  ــرای بعضــی خیل و ســعه، ب
اســت و بــرای برخــی خیلــی وســیع.

بــرزخ کــه ملکــوت قبــر اســت و تــا 
ــر  ــت، از قب ــرار اس ــت برق روز قیام
ــرای  ــت. ب ــر اس ــم تنگ ت ــی ه دنیای
اخــروی  مرحلــه ی  ایــن  بعضــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــگ اس ــدر تن آن ق
قبــر تنــگ دنیایــی می گوینــد وســیع. 
بــرای بعضی هــا ایــن مرحلــه بــه 
انــدازه ی یــک اتــاق و بــرای بعضــی 
بــه انــدازه ی یــک خانــه و بــرای 
بعضــی به انــدازه ی یک شــهر اســت.

آسان شدن مرگ در پناه قرآن  
کریم

»هــّون« بــه معنــای آســان و شــیرین 
کــردن اســت. واژه ی »بالقــرآن« هــم 
بــه هــر دو معنایــی اســت کــه تــا بــه 
ــی  ــر یعن ــک نظ ــم. از ی ــال گفتی ح
ــی  ــور و ملکوت ــوه ی من ــا جل ــرآن ب ق
بــر  باطنــی و جمیــل خــودش  و 
ــن آرامــش  ــه م ــد و ب ــوه کن ــن جل م
ــق در آن  ــرآن ناط ــه ق ــد؛ چنان ک ده
لحظه هــا تجلــی می کنــد. اگــر اینجــا 
ــا قــرآن مأنــوس  در تاریکــی شــب ب
باشــی، آنجــا در تاریکــی بــرزخ قرآن 
کریــم فضــا را بــر تــو وســیع می کنــد.

از نظــر دیگــر هــم یعنــی شــخصیت 
و اخــاق قرآنــی داشــته باشــیم و 
حیــا و کرامــت طبــع و ســخاوت 
و مجاهــدت داشــته باشــیم. ایــن 
شــدن  آســان  باعــث  ویژگی هــا 
شــود.  آن   شــیرینی  و  ســکرات 
ــر  ــرگ تی ــته ی م ــر فرش ــا دیگ اینج
و کمــان در دســت نــدارد؛ بلکــه 
در  هیچ کــس  و  دارد  بــاز  آغــوش 
نمی رســد. او  پــای  بــه  مهربانــی 
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ــم در  ــرآن کری ــر ق ــتان اث ــن داس ای
ــر  ــت. اگ ــاس اس ــه ی حس آن مرحل
ــه ســامت  ــا کمــک قــرآن ب اینجــا ب
بــه  مــا  مــرگ  کردیــم،  عبــور 
ــوت  ــد و دع ــاق می افت ــامت اتف س
مــا نیــز دعــوت بــه »دارالســالم؛]۸[ 
بــود. خواهــد  ســامت«  ســرای 

ــم  ــرآن کری ــه ق ــود را ب ــه خ چنانچ
بســپاریم، در آن منــزل قــرآن بــا 
ــاری خواهــد داشــت. ــن رفت ــا چنی م

 

     

منابع و مآخذ

]۱[. نساء: ۱۴۵.

]۲[. يوسف: ۱۰۶.

]۳[. مطففين: ۱۸ و ۲۱.

]۴[. كلينى، كافى، ج۲، ص۶۵۲.

]۵[. محمدباقر مجلسى، بحار النوار، 
ج۵۸، ص ۷.

]۶[. ق: ۱۹.

]۷[. مريم: ۳۳.

]۸[. يونس: ۲۵.




