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 امام جواد علیه السالم چهل حدیث از

 اول؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

َك ََسَطر َمْن ِرضاهر الَْجْورر   ُّ   .اليَُضر

 .1رساند، خشم آن کسی که رضا و خشنودیش جور و ستم است تو را زیان نمی

  دوم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

.  لَوْ   َسكََت الْجاِهلر َما اْخَتلََف الّناسر

 2.شوند افراد جاهل ساکت باشند، مردم دچار اختالفات نمى چه چنان

  سوم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

تَْحَسَن قَبيحًا اكَن ََشياكً فيِه.  َمنِ   اس ْ

 3.که کار زشتى را تحسين و تأیيد کند، در ]عِقاب[ آن شریک است هر

  چهارم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

اكء   َ ، َوالّراىض ِبِه َشر عنير ََلر ، َوالْمر ْْلِ   .الْعاِملر ِِبلظُّ

 4.دهنده ظلم و کسى که راضى به ظلم باشد، هر سه شریک خواهند بود دهنده ظلم، کمک انجام

  پنجم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

 . َّئٍَة الترْغفَرر  ِنْعَمة  الترْشكَرر كَِسي

 5.و نعمتى که مورد شكر و سپاس قرار نگيرد، همچون خطائى است که غير قابل بخشش باشد خدمت

                                                           
 .۰۸۳، ص۲۷بحاراالنوار، ج 1
 ..۸1، ص۲۷بحاراالنوار، ج ۷

 .۸۷، ص۲۷االنوار، جبحار ۰
 .۸1، ص۲۷بحاراالنوار، ج 4
 .۰۶4، ص۲۷بحاراالنوار، ج ۷
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 ششم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

ِل االْ   ين. ثاَلث  ِمْن ََعَ ّّ قاَمةر الْفَراِض ، َواْتِتنا ر الَْمحاِر ، واْتاِراس  ِمَن الَْغْفَِةِ  ِى ا  رْبْراِرإ ا 

سه چيز از کارهاى نيكان است: انجام واجبات الهى، ترک و دورى از گناهان، مواظبت و رعایت مسائل و 

 6.احكام دین

  هفتم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

نَّ  .  ا  َرهر عىَل ذِِلَ ِه انْفََسهر ِلَيأ تر ِ ّْ ْؤِمِن َو ِمْن ور تارر ِمْن ماِل الْمر َوَجلَّ ََيْ  اّلّلَ َعزَّ

رزش ا گيرد، چون دنيا و متعلّقات آن بى همانا خداوند متعال بهترین و عزیزترین ثروت و فرزند مؤمن را مى

 7.است تا ]در قيامت[ پاداش عظيمى عطایش نماید

  هشتم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

وعر  شر الِة، َو تَْركر مااليرْعىن زينَةر ا الْخر  لَْوَرعِ. زينَةر الصَّ

بخش نماز خواهد بود، ترک و رها کردن آنچه ]براى دین و دنيا و آخرت[ سودمند  و خضوع زینت خشوع

 8.باشد انسان مى نباشد زینت بخش ورع و تقواى

 نهم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

ؤِمنر  ْن  الْمر ، َو واِعظٍ ِمْن نَْفِسِه، َوقَبروٍل ِممَّ َوَجلَّ ىل ثاَلِث ِخصاٍلإ تَْوفيٍق ِمَن اّلّلِ َعزَّ ََيْتاجر ا 

 . هر  يَْنَصحر

مؤمن در هر حال نيازمند به سه خصلت است: توفيق از طرف خداوند متعال، واعظى از درون خود، قبول و  

 9.پذیرش نصيحت کسى که او را نصيحت نماید

                                                           
 .۸1، ص۷بحاراالنوار، ج ۶

 .۷1۸، ص۰ج ،یکاف ۲

 .1۰1، ص۲4بحاراالنوار، ج ۸

 .۰۷۸، ص۲۷االنوار، ج بحار 9
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  دهم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

وا.  َمنِ  ْن كَرِهر َّقَى اّلّلَ أ َحبَّهر النّاسر َو ا  لَْيِه، َوَمِن ات فَْتقََر النّاسر ا  تَْغىن ِِبّلّلِ ا   اس ْ

 ى الهى را پيشه خود کندنياز بداند مردم محتاج او خواهند شد و هر که تقوا وسيله خداوند بى که خود را به هر

 10.گيرد، گرچه مردم خودشان اهل تقوا نباشند خواه ناخواه، مورد محبّت مردم قرار مى

  یازدهم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

ّّيكَ  هر  ا  نر َمنَْظرر ْيِف الَْمْسلروِل، ََيْسر َّهر اَكلس َّ ن يِر، فَا  صاَحبَةر الَّشَّ .  َو مر هر  َو يَْقبَحر أ ثَرر

باش از مصاحبت و دوستى با افراد شرور؛ چون که او همانند شمشيرى زهرآلود، برّاق است که ظاهرش  مواظب

 11.زیبا و اثراتش زشت و خطرناک خواهد بود

 دوازدهم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

.  بََوِصيٍَّة جاِمَعةٍ  اوِصىن ْن نَْفَسَك َعْن عاِر الْعاِجَِةِ َو انر اْلآِجَِةِ ٍة؟صر ْختَََصَ  مر

ضا السالم  فرمود:  اع به حضرت عرض کرد: مرا موعظه و نصيحتى کامل و مختصر عطا فرما؟ امام عليه شخصى

مان و جوارح ظاهرى و باطنى خود را از ذلّت و ننگ سریع و زودرس ، همچنين از آتش و عذاب آخرت ، در ا

 12.و محفوظ بدار

 سیزدهم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

القاةر  ْن اكَن نَْزرًا قَلياًل.  مر ة ، َو تَلْقيح  لِلَْعْقِل َو ا   ااْلخواِن نََّْشَ

عقل  ىیگردد و موجب شكوفا يّت آن مىمالقات و دیدار با دوستان و برادران ]خوب[، سبب صفاى دل و نوران

 13.گرچه در مدّت زمانى کوتاه انجام پذیردو درایت خواهد گشت؛ 

                                                           
 .۲9، ص۲۷بحاراالنوار، ج 1۳

 .19۸، ص۲1االنوار، ج بحار 11

 .۰۳۷، ص۷۰عوالم العلوم و المعارف، ج 1۷

 .۰۷۰، ص۲1االنوار، ج بحار 1۰
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 چهاردهم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

َدقََة.  ثاَلث   ِة الصَّ تِْغفاِر، َو َخْفِ  الْْجاِنِب، َو كَْْثَ ةر ااْلس ْ إ كَْْثَ  يَْبلرْغَن ِِبلَْعْبِد ِرْضواَن اّلّلِ

 چيز، سبب رسيدن به رضوان خداى متعال است: سه

 . نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار و اظهار ندامت کردن؛1

 . اهل تواضع کردن و فروتن بودن؛۷

 14.. صدقه و کارهاى خير بسيار انجام دادن۰

 پانزدهم؛ شماره «السالم هیعل»امام جواد حدیث 

تَْقبََل الِْقْبَِةَ َو َوَضَع يََدهر عىََل الْقَْْبِ َو قََرأَإ  َمنْ  ْؤِمِن فََجلََس ِعْنَد قَْْبِِه َواس ْ اّن أ نَْزلْناهر »زاَر قَْْبَ اخيِه الْمر ا 

ْبَع َمّراٍت، أ ِمَن ِمنَ «  لَْيَِةِ الْقَْدرِ  ى .  س َ  الْفََزَع ااْلْكَْبِ

بر بالين قبر مؤمنى حضور یابد و رو به قبله بنشيند و دست خود را روى قبر بگذارد و هفت مرتبه سوره  هرکس

 15.گيرد صحراى محشر در امان قرار مى هاى یرا بخواند از شداید و سخت« إنّا أنزلناه»مبارکه 

 شانزدهم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

َو ِصَِةر بنَْيَ ااْلْخواِن، َو َدل  ، فَا نَّ َطلََبهر فَريَضة  َوالَْبْحَث َعْنهر انِفَِة ، َو هر ْ ِبَطلَِب الِْعْْلِ ل  عىََل يعَلَْيُكر

فَِر، َو أ نْس   ِى الْغرْربَِة. فَة   ِى الَْمجاِلِس، َو صاِحب   ِى السَّ ْ ِة، َو ُتر وَّ رر  الْمر

ما باد به تحصيل علم و معرفت، چون فراگيرى آن واجب و بحث پيرامون آن مستحب و پُرفائده است. علم بر ش

وسيله کمک به دوستان و برادران است، دليل و نشانه مروّت و جوانمردى است، هدیه و سرگرمى در مجالس 

 16.است ىیاست، همدم و رفيق انسان در مسافرت است؛ و انيس و مونس انسان در تنها

 هفدهم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

لرو ِمْن عنَْيِ  ََّك لَْن ََتْ هَواِت، َو خاِلِف الْهَوى، َو اعَْْلْ أ ن ، َواْعتَنِِق الْفَْقَر، َواْرفَِ  الشَّ ْْبَ ِد الصَّ  تََوسَّ

 . ْر كَْيَف تَكرونر ، فَانْظر  اّلّلِ

                                                           
 .۸1، ص۲۷بحاراالنوار، ج 14
 .۷۷۲، ص۰ج عه،يالش وسائل 1۷
 .۸۳۳، ص۲۷بحاراالنوار، ج 1۶
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. نشين خود قرار بده و با هواهاى نفسانى مخالفت کن ستى را همد گاه خود، فقر و تنگ در زندگى، صبر را تكيه

گاه از دیدگاه خداوند پنهان و مخفى نخواهى ماند، پس مواظب باش که در چه حالتى خواهى  و بدان که هيچ

 17.بود

 هجدهم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

وَد.  التَّْوبَةر عىَل أ ْربَع َدعاِِئإ نََد   ِِبلَْقلِْب، ِتْغفار  ِِبللِّساِن، َو ََعَل  ِِبلَْجواِرحِ، َو َعْز   أ ْن اليَعر  َواس ْ

شرایط پذیرش توبه چهار چيز است: پشيمانى قلبى، استغفار با زبان، جبران کردن گناه نسبت به همان گناه و 

 18.تصميم جدى بر اینكه دیگر مرتكب آن گناه نشود

 نوزدهم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

كينَةر زينَةر الِْعباَدةِ  عر زينَةر الَْحَسِب، َوالْفَصاَتةر زينَةر الْلََكِ ، َو الَْعْدلر زينَةر ااْلمياِن، َوالسَّ  ،التَّواضر

وايَِة.  ةر الّرِ  َوالِْحْفظر زينر

بخش ایمان و  بخش کالم، عدالت زینت بخش حسب و شرف، فصاحت زینت تواضع و فروتنى زینت

بخش نقل روایت و  بخش اعمال و عبادات؛ و دقّت در ضبط و حفظ آن، زینت قار و ادب زینتاعتقادات، و

 19.سخن است

 بیستم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

رْؤِثَر َشهْوَ  ِِلَ َحّّت ي ْ رْؤِثَر دينَهر عىَل َشْهَوتِِه، َولَْن ُير تَْْكَِل الَْعْبدر َحقيقََة ااْلمياِن َحّّت ي َ لَْن يَس ْ هر عىَل ت

 دينِِه. 

یابد، مگر آنكه دین و احكام الهى را در همه جهات بر تمایالت و هواهاى نفسانى  حقيقت ایمان را نمى یا بنده

هاى نفسانى خود را بر احكام  گردد، مگر آنكه هواها و خواسته خود مقدّم دارد. و کسى هالک و بدبخت نمى

 20.الهى مقدّم نماید

                                                           
 .۰۷۸، ص۲۷بحاراالنوار، ج 1۲
 .۰49ص ،۷الغمه، ج کشف 1۸
 .91، ص۲۷بحاراالنوار، ج 19
 .۸1، ص۲۷بحاراالنوار، ج ۷۳
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 بیست و یکم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

 .  َمْن لَْم يَْعِرِف الَْمواِرَد أ ْعَيْتهر الَْمصاِدرر

 21.رباید و هالک خواهد شد شناس نباشد، جریانات، او را مى هرکس موقعيت

 بیست و دوم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

 .  أ فَْضلر الِْعباَدِة ااْلْخالصر

 22.ها آن است که خالص و بدون ریا باشد ادتترین و ارزشمندترین عب با فضيلت 

 بیست و سوم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

ْؤِمِن ِغناه َعِن النّاِس.   ِعزُّ الْمر

 23.نيازى و طمع نداشتن به مال و زندگى دیگران است عزّت مؤمن در بى

 بیست و چهارم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

 . كروعَهر لَْم ترْدِخْْلر َوْحَشةر الْقَْْبِ  َمْن اََتَّ رر

 24.طور کامل و صحيح انجام دهد، وحشت قبر بر او وارد نخواهد شد هرکس رکوع نمازش را به

 بیست و پنجم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

ْسنر ااْلَدِ  زينَةر الَْعْقِل، َوبَْسطر الَْوْجِه زينَةر الِْحْلِْ  ، َو حر  . َخْف ر الَْجناحِ زينَةر الِْعْْلِ

 وشباشد، خ بخش عقل مى بخش علم و دانش است، ادب داشتن و اخالق نيک زینت تواضع و فروتنى زینت 

 25.بخش حلم و بردبارى است با افراد زینت ىیرو

 مشبیست و ش ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

ولر اّلّلِ صىل َ َرسر َمٍة. عَلّيا عليه وأ َل هيعل  هللا عَْلَّ لْفر ََكِ َمٍة يَْفتَحر أ  ُّ ََكِ َمٍة، ُكر   السال  أ لَْف ََكِ

                                                           
 .۰4۳، ص۶۸االنوار، ج بحار ۷1
 .۷4۷، ص۶۸بحاراالنوار، ج ۷۷
 .1۳9، ص۲۷بحاراالنوار، ج ۷۰
 .۰۷1، ص۰ج ،یکاف ۷4
 .91، ص۲۷بحاراالنوار، ج ۷۷
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ى هزار ا السالم تعليم نمود که از هر کلمه هزار کلمه به امام على عليه کی ، وآله هيعل اهلل یحضرت رسول صل 

 26.شود باب علم و مسئله فرعى باز مى

 بیست و هفتم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

تِْعتاٍ .   َمْن َعتََب ِمْن غَْْيِ اْرتِياٍ  أ ْعتََب ِمْن غَْْيِ اس ْ

 که رضایت آنان نيز سرزنش کردن دیگران بدون علّت و دليل، سبب ناراحتى و خشم خواهد گشت، درحالى

 27.کسب نخواهد کرد

 بیست و هشتم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

 .  َمْن زاَر قَْْبَ ََعَّّت ِبقرْم، فََْلر الَْجنَّتهر

و معرفت[ در قم زیارت کند، اهل بهشت ـ را ]با عالقه  هايعل اهلل ام ـ حضرت معصومه سالم هرکس قبر عمّه

 28.خواهد بود

 بیست و نهم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

َ  ِمْن َذنِْبِه َو َما ر ََلر َما تَقَدَّ وَس غَفََر اّللَّ  تَأَخَّر.  َمْن َزاَر قَْْبَ َأِِب ِبطر

 29.آمرزد یرا م اش ندهیکند خداوند گناهان گذشته و آ ارتیهر که قبر پدرم را در طوس ز

 سی ام ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

وٍس قَْبَضة  قرِبَضْت ِمَن الَْجنَِّة، َمْن َدَخلَها اكَن  نَّ بنَْيَ َتبَىَلْ طر آِمنا يَْوَ  الِْقياَمِة ِمَن الّنار.ا   أ

باشد که از بهشت گرفته شده است، هر که داخل آن شود و با  اى مى همانا بين دو سمت شهر طوس قطعه

 30.معرفت زیارت کند، روز قيامت از آتش در امان خواهد بود

 سی و یکم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

َذا لَْم يَكر َمْطبروع . 
ِ
وع  ا وع  َو اَل يَْنفَعر َمْسمر  الِْعْْلر ِعلَْماِن َمْطبروع  َو َمْسمر

                                                           
 .41۰، ص4۳بحاراالنوار، ج ۷۶
 .1۸1، ص۲1االنوار، ج بحار ۷۲
 .۷۲۶، ص14ج عه،يالش وسائل ۷۸
 .۷۷۳، ص14ج عه،يالش وسائل ۷9
 .۷۷۶، ص14ج عه،يالش وسائل ۰۳
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 یده تا زمانش دهيشود. علم شن تيشدن[ تبع دهيکه ]عالوه بر شن یشود و علم دهيکه شن یدوگونه است: علم علم

 31.ندارد یا دهیکه بدان عمل نشود، فا

 سی و دوم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

ْن اكَن الّناِطقر يَْنِطقر  ، َو ا  ْن اكَن الّناِطقر َعِن اّلّلِ فَقَْد َعَبَد اّلّلَ ، فَا  َمْن أ ْصغى ا ىل انِطٍق فَقَْد َعَبَدهر

بليَس.  بليس فَقَْد َعَبَد ا   َعْن ِلساِن ا 

 ى خدا و از احكام وچه سخنور برا هر کس به شخصى سخنران عالقمند و متمایل باشد، بنده اوست، پس چنان

معارف خدا سخن بگوید، بنده خداست، و اگر از زبان شيطان و هوا و هوس و مادیات سخن بگوید، بنده شيطان 

 32.خواهد بود

 سی و سوم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

ول  َو ََسّير َرسر ، َو هر رر ر عَلَْيهِْم تَْسِمَيترهر ، َو َُتْ هر ، َو يَغيبر َعْنهرْم ََشْصر ّلّلِ اََيْفى عىََل النّاِس ِوالَدترهر

 وأ َل َو كَّنيِه.  عليه هللا صىل

السالم بر مردم زمانش مخفى است، و شخصش از شناخت افراد غایب و پنهان است.  زمان والدت امام عصر عليه

 33.وآله است عليه اهلل کنيه رسول خدا صلى نام و هم و حرام است که آن حضرت را نام ببرند؛ و او هم

 سی و چهارم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

َهر ا ىل غَْْيِ اّلّلِ َو َكَّ ، َو َمِن انْقََطَع ا  هر و َمِن اّلّل طاِلبر ، َوكَْيَف يَْنجر ر لَْيِه. ّلّلر كَْيَف يرَضيَّعر َمِن اّلّلر اكِفْلر   ا 

ى که یابد کس چگونه گمراه و درمانده خواهد شد کسى که خداوند سَرپرست و متكفّل اوست. چطور نجات مى

ه از خدا قطع اميد کند و به غير او پناهنده شود، خداوند او را به همان شخص واگذار خداوند طالبش است. هر ک

 34.کند مى

 سی و پنجم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

ْمِر. ِ أ ْكَْثر ِمْن َحياتِِه ِِبلْعر َجِل، َو َحياترهر ِِبلِْْبّ نروِ  أ ْكَْثر ِمْن َمْوتِِه ِِبل   َمْوتر ااْلنْساِن ِِبذلُّ

                                                           
 .۸۳، ص۲۷بحاراالنوار، ج ۰1
 .4۰4، ص۶ج ،یکاف ۰۷
 .۰۷، ص۷1نوار، جبحاراال ۰۰
 .1۷۷، ص۶۸االنوار، ج بحار ۰4
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معصيت و گناه، بيشتر است تا مرگ طبيعى و عادى، همچنين حيات و جهت  ها، به فرارسيدن مرگ انسان

 35.نتيجه وسيله نيكى و احسان به دیگران بيشتر و بهتر است از عمر بى زندگى به

 سی و ششم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

وِف َو النَّْهىىر َعِن الْ  ، َوَمْن ااْلْمرر ِِبلَْمْعرر هر اّلّلر ام اَعزَّ هر ، فَْمن نَََصَ َوَجلَّ ْنكَِر َخلْقاِن ِمْن َخلِْق اّلّلِ َعزَّ مر

 . َوَجلَّ  َخَذلَهرام َخَذََلر اّلّلر َعزَّ

امر به معروف و نهى از منكر دو مخلوق الهى است، هر که آنها را یارى و اجرا کند مورد نصرت و رحمت خدا 

 36.گيرد ا را ترک و رها گرداند، مورد خذالن و عِقاب قرار مىگيرد و هر که آنه قرار مى

 سی و هفتم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

نافَ  فَهاِء، َو َصالحر ااْلخالِق ِبمر ِة السُّ عاََشَ قَالِء. فَسادر ااْلْخالِق ِبمر  َسِة الْعر

خردان و افراد الاُبالى سبب فساد و تباهى اخالق خواهد شد؛ و معاشرت و رفاقت با  نشينى با بى معاشرت و هم

 37.باشد خردمندان هوشيار، موجب رشد و کمال اخالق مى

 سی و هشتم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

ْغِضَبِة.  ِة فَقَْد َعَرَض نَْفَسهر ِللْهَلَكَِة َوالْعاِقبَِة الْمر َمأ نينَِة قَْبَل الِْخَْيَ ىَل الطُّ  َمِن انْقاَد ا 

نان نسبت به جوانب ]هر کارى ، فرمانى، ...[ مطيع و پذیراى آن شود، خود را در معرض هرکس بدون اطمي

 38.اى جز خشم و عصبانيّت نخواهد گرفت هالکت قرار داده؛ و نتيجه

 سی و نهم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

اّل تَْفَعلروهر تَْكنر ِفْتنَة   ِى ااْلْرِض َو فَساد  كَ  ، ا  وهر تر ْ دينَهر َو أ مانَتَهر فََزّوِ ْ فََرضيُتر لَْيُكر  ْْي. بَمْن َخَطَب ا 

، وگرنه باشيد با او موافقت کنيد دارى او مطمئن مىهر که به خواستگارى دختر شما آید و به تقوا و تدیّن و امانت

 39.سبب فتنه و فساد بزرگى بر روى زمين خواهيد شد

                                                           
 .۸۰، ص۲۷بحاراالنوار، ج ۰۷
 .1۷4، ص1۶ج عه،يالش وسائل ۰۶
 .۸۷، ص۲۷بحاراالنوار، ج ۰۲
 .۰۶4، ص۲۷بحاراالنوار، ج ۰۸
 .۰4۲، ص۷ج ،یکاف ۰9
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 چهلم ؛ شماره«السالم هیعل»امام جواد حدیث 

 . هر هر َو يَْقبَحر أ ثَرر نر َمنَْظرر ْيِف الَْمْسلروِل، ََيْسر َّهر اَكلس َّ ن يِر، فَا  صاَحبَةر الَّشَّ ّّيَك َو مر  ا 

مواظب باش از مصاحبت و دوستى با افراد شرور؛ چون که او همانند شمشيرى زهرآلود، برّاق است که ظاهرش 

 4۳خطرناک خواهد بود.زیبا و اثراتش زشت و 

                                                           
 .19۸، ص۲1االنوار، ج بحار 4۳
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