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سیده هانیه مؤمن

چکیده
سخن از سعد و نحس برخی روزها در میان بیشتر اقوام سابقه دارد و حتی در این باره ،احادیث
متعددی از معصومان

نیز گزارش شده است .برخی معتقدند این گونه روایات نوعی فال بد

زدن است که از اعمال زمان جاهلیت و مشرکان بوده و خداوند متعال در قرآن کریم آن را مذمت
نموده است ،ازاینرو نمیتوان به آنها اعتماد نمود .این در حالی است که این روایات بثر فثر
صحت ،به این معنا نیست که برای روزها تأثیر ذاتی در نحوست و سعادت قائل باشند ،بلکه بثه
این معناست که اگثر روزها هم تأثیری داشته باشد ،به فرمان خداست و هرگثز نبایثد بثرای آنهثا
تأثیر مستقلی قائل شد .یکی از روایاتی که به فراوانثی در کتثع عامثه و شثیعه یافثت میشثود،
روایات ناظر بر نحوست روز چهارشنبه میباشد .در این پژوهش ،روایثاتی از منثابش شثیعه کثه
بهصراحت متضمن نحوست روز چهارشنبه میباشثد ،مثورد ارزیثابی سثندی و محتثوایی قثرار
گرفته است .رهیافت اصلی این پژوهش که به روش کتابخانهای صورت گرفته ،این است کثه از
مجموع هفت روایت اصلی موجود در منابش شیعی ،همگی به لحاظ سندی ضعیف بوده و قابل
استناد نیستند .از جهت محتوا نیز عالوه بر اختالفی که در متن آنها وجود دارد ،برخی بثه دلیثل
مخالفت با قرآن ،برخی به دلیل وجود روایات معار

و دیگر دالیلی که در متن مقاله بثه آنهثا

اشاره شده است ،فاقد اعتبار میباشند.

واژگان کلیدی :نحوست روزها و ساعات ،روز چهارشنبهّ ،
تطیر ،فال بد زدن ،ارزیابی سثندی،
اعتبارسنجی محتوایی ،تفسیر «ایام نحسات».
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Abstracts

Speaking of some days as good or bad omen has been recorded
among most of previous nations and even there have been narrated
many traditions from the infallibles (P.B.U.T.) on this subject. Some
believe that this type of traditions is somewhat boding ill which had
been common in time of ignorance and among infidels and Allah, the
Exalted has denounced it in Holy Quran, thus we cannot count on
them. Assuming that these traditions are sound, they do not signify
direct effect of days on ill-being and well-being, but rather they mean
if there is any effectiveness for days, this is on command of Allah and
direct effect never should be attached to them. A group of traditions
which is found in abundance in Sunni and Shia books, are those of
Wednesday as a bad omen. In this study, chain of narrators and
contents of traditions which clearly speak of Wednesday as ill-omen
have been evaluated. The main finding of this study, which uses
library research method, is that all seven narrations in Shi'a sources
are weak in chain of transmitters and are not able to be cited.
Regarding their contents, as well as textual contradictions,
opposition to Quran, having contradictory traditions and other
reasons, which have been stated in the article, make these narrations
invalid.

التحقق من صحة روايات «نحوست يوم األربعاء»
طيده هاني مؤمن

1

يتم التحدث عن النعادة والنحوف بين بعا القبائل في بعا األيام وحتع في هذا الصدد تام
اإلبال عن العديد من أحاديإ المعصومين  .يعتقد البعا أن مثل هذه الروايات هي ناوع
ّ
من الت هنات الني ة التي کانت تمارف في زمن الجهل والمشرکين وقد أذمهاا اللا تعاالع فاي
القرآن ال ريم فال يثقون بها .ومع ذلك إذا افترضنا أن هذه الروايات حيحة فهاذا ال يعناي أن
ً
ً
لها ً
تأثيرا متأ ال في أيام البؤف والنعادة ول ن هذا يعني أن إذا کان لأليام تأثير أيضا فهي بأمر
ّ
من الل وال ينبغي أن ي ون لها تأثير منتقل عليها .ومن الروايات التي نجدها ب ثرة فاي ال تاب
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الشعبية والشيعية روايات نحوطت األربعا  .في هذه الدراطة تم تقييم روايات المصادر الشايعية
البحإ والتي تم إجراؤها بطريقة الم تبة هي أن من بين الروايات النبع الرئينية في المصاادر
الشيعية جميعها ضعيفة من حيإ الوثائق وال يم ن االطتشهاد بهامن حيإ المضمون باإلضافة
إلع االختالفات في نصو هم فاظن بعضاها بارال لمعارضاة القارآن وبعضاها لوجاود رواياات
متضاربة وأطباب أخرى وردت في نص المقال .
الكلمات األساسية :نحوطت األيام والناعات األربعا تطير ال هانة تقييم النناد التحقاق
من حة المحتوى تفنير «أيام المصائب».

 .1رالبة دکتوراه کلية أ ول الدين (اإللهيات) والدراطات اإلطالمية جامعة شيراز Hmomen25@yahoo.com
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التي تتضمن راحة عدم دقة يوم األربعا من حياإ الناند والمحتاوى .الانهج الرئيناي لهاذا

 .1مقدمه
مسأله سعد و نحس بودن ایام از دیرباز مورد توجه برخی افراد ،بهویژه منجمان قرار گرفته است.
با مراجعه به قرآن و منابش روایی نیز آثاری از این موضوع در آنها بهوضوح مشاهده میشود .برای
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نمونه ،قرآن کریم در دو آیه به نحوست برخی روزها اشاره کرده است که هر دو مربوط به عذاب
ً َْ َ ً
َ َ
َ َْ ْ َ َ ْ
سثات
قوم عاد هستند .نخست آیه  16سوره فصلت« :فأرسلنا عل ِیهم ِریحا صرصثرا ِفثی ییث ٍام ن ِح ٍ
ُّ َ َ
َْ
ْ َ
ُ َُ ْ َ َ ْ ْ
ُ
اآلخ َر ِة یخزی َو ُه ْم ال ُی ْن َص ُرون» .و دیگر آیثه
یاة الدنیا و لعَـذاب ِ
ِلن ِذیقهم عذاب ال ِخزی ِفی الح ِ
َ ْ َ
ً
ً
َ
 19سوره قمرِ « :إنا ی ْرسثلنا عَـلی ِه ْم ِریحا َص ْر َصرا ِفی َی ْ ِوم ن ْح ٍس ُم ْس َثت ِمر» .در مقابثل ایثن آیثات،
آیاتی دیگر بر مبارک بودن برخی زمانها داللت دارند .برای نمونه در آیه سوم از سوره دخان بیان
َ َ َْ ُ َ َ
فی لیل ٍة ُّم َبا َرک ٍة ِإنا کنا ُم ِنذ ِر َین».
شدهِ « :إنا ینزلناه ِ
در مورد اینکه مقصود از نحس و مبارک بودن در آیات باال چیست ،میثان مفسثران اخثتالف
نظر وجود دارد .برخی از مفسران ،نحوست و مبارک بودن را ذاتی آن روز یثا زمثان دانسثته و در
مقابل ،برخی دیگر قائل به عارضی بودن آن میباشند؛ به این معنا کثه علثت نحوسثت ایثام یثا
اوقات ،واقعهای است که در آنها به وقوع پیوسته است.
افزون بر آیات مذکور ،روایات مربوط به سعد و نحس بودن ،به فراوانی در متون روایی شیعه
نیز یافت می شود و بثرخی از مثفسران اهل سنت به نادرستی ،روایات نحوست ایام را به شیعیان
منتسع کرده و بیان داشتهاند« :این امور ،ساخته و پرداخته شیعه است و ریشهای در ارکان دیثن
ندارد»( .مراغی ،بیتا )87/27 :این در حالی است که روایات ناظر بر نحوسثت ایثام در کتثع
تفسیری اهل سنت نیز یثافت میشود.
ازجمله روایاتی که هم در منابش اهل سنت و هم در منابش شیعه بهصورت تکراری وارد شده،
روایات مربوط به نحوست روز چهارشنبه است که در کتع تفسیری اهل سثنت ذکثر و پذیرفتثه
شده است .در برخی کتابهای شیعه نیز روایات با این مضمون نقل شثده کثه از میثان مشثای
ثالثه ،تنها شی صدوق روایات ناظر بر نحوست روز چهارشنبه را در کتع مختلثف خثود نقثل
نموده است .ضمن اینکه این روایات در کتع مختلف متأخران نیز نقل شده که بیشترین تعداد را
کتاب بحار االنوار به خود اختصاص داده است.

در اینجا الزم به ذکر است که در متون شیعه افزون بر این روایات ،روایاتی نیز وجثود دارنثد
که در آنها ،نسبت دادن سعد و نحس به برخی روزها مردود اعالم شدهاند.
با توجه به حجم زیاد روایات نثاظر بثر نحوسثت ایثام در کتثع حثدیای در ایثن پثژوهش،
بهصورت مطالعه موردی ،روایات ناظر بر نحوست روز چهارشنبه گزینش شثده و بثرای روشثن
شدن میزان اعتبار روایات مذکور ،به ارزیابی آنها از جهت سند و نیز محتوا پرداخته شده است.
در میان آثار محققان اسالمی ،پژوهشهایی در پیوند با این موضثوع یافثت میشثود .ماننثد
مقاله « نحوست ایام از منظر قرآن ،روایات و عقل؛ با تکیثه بثر دیثدگاه عالمثه بباببثایی» اثثر
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سازجینی و همکاران که در پنجمین شماره از نشریه «اندیشه عالمه» ،انتشار یافته است .و مقاله
«دیدگاه علمای عصر صفوی درباره احکام نجومی و سعد و نحس ایام» به قلم رسول جعفریان
که در اولین شماره از کتاب «مقاالت و رساالت تاریخی» منتشر شده است .اگر چه در مجموعه
این زمینه پاس داده شده است ،اما تاکنون پژوهشی مستقل نشر نیافته که در آن ،نحوسثت روز
چهارشنبه بهصورت مستقل را با اسثتفاده از قواعثد و روشهثای دانثش نقدالحثدی و بررسثی
سندی و متنی این احادی  ،در بوته سنجش قرار داده و آنها را ارزیابی نماید.
در این پژوهش تالش بر آن است که برای ابمینان از درستی یا نادرستی این روایات ،پس از
مفهومشناسی لغوی و اصثطالحی «نحثس» و توضثیحاتی پیرامثون ارتبثاط حرکثات کواکثع و
نحوست ایام ،به بررسی سندی و تحلیل محتثوایی روایثات نثاظر بثر نحوسثت روز چهارشثنبه
پرداخته شود.
 .2نحوست و ارتباط آن با پدیدههای نجومی
 .1-2مفهومشناسی نحس
 .1-1-2نحس در لغت
نحس بهمعنای شوم و آن در واقش ضد سعادت میباشد« .النحس :خثالف السثعد» (بریحثی،
110/4 :1375؛ فراهیدی .)144/3 :1409 ،راغع اصفهانی در این باره بیان داشته:
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این آثار به نکات مهمی اشاره شده و با مطالعه این مقاالت ،تا حدودی به سؤاالت مخاببثان در

َ
«اصل ن ْحس این است که افق و کرانه آسمان مانند رنث مثس ،سثر رنث میشثود؛ یعنثی
شعلهای بدون دود و این معنا بهصورت مالی برای هر چیز شوم و ناخوشایند درآمثده اسثت».
(راغع اصفهانی)794 :1412 ،

عالوه بر این معنا در کتع لغت ،معانی دیگری مانند تیرگثی و غبثار آلثودگی (فیروزآبثادی،
 )394/2 :1420و سختی و مشقت (ابن منظور )227/6 :1414 ،نیز بثرای نحثس بیثان شثده
است .همچنین عرب ،باد سردی را که مایه ویرانی باشثد ،نحثس گویثد( .ابثن منظثور:1414 ،
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227/6؛ فیروزآبادی)94/2 :1420 ،
از مجموع معانی لغوی استعمال شده برای واژه «نحس» ،روشن میشود که عثرب ،زمثانی
کثه بثا وقایش غیرببیعی مانند آسثمان غثبار آلود ،باد سرد و ...روبهرو میشود ،واژه «نحس» را
بهکار می برد و سپس استعمال این واژه در موارد ناخوشثایند تسثری یافتثه اسثت .بثدین ترتیثع
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میتوان گثفت کثه هنگام مثواجهه بثا امثری خارجی که موجع مثشقت شود ،واژۀ نحس بهکار
میرود( .سازجینی ،علویمهر ،شیرافکن)57/5 :1396 ،
 .2-1-2نحس در اصطالح
نحوست روز و یا مقداری از زمان به این معناست که در آن زمان به غیر از شر و بدی حادثهای ر
ندهد ،و اعمال آدمی و یا حداقل نوع مخصوصی از اعمال بثرای صثاحع عمثل ،برکثت و نتیجثه
خوبی نداشته باشد ،و سعادت روز درست برخالف این است( .بباببایی)115/19 :1374 ،
 .2-2حرکات کواکب و ارتباط آن با سعد و نحس روزها
ّ
اعتقاد به تأثیر ستارگان در سرنوشت انسانها ،از قدیم میان جمعی از منجمان رایج بوده اسثت.
توضیح آنکه برخی از منجمان قدیم در پی مشاهده حرکات منظم و همیشگی اجرام سماوی ،بر
این باور شدند که صور فلکی ،جایگاه خدایان را دارند و در واقثش واسثطه میثان جهثان مثادی و
موجودات خاکی با عرش اعلی و جهان علثوی میباشثند .بثا گثذر زمثان و از آنجثا کثه بیشثتر
رویدادهای آسمانی قابل مشاهده ،با حوادث زمینی خاصی همچون فصثل برداشثت محصثول
همزمان بود ،نخستین توجه کنندگان به آسمان ،یعنی کاهنان (منجمان ملل قدیم) ،چنین تصور
کردند که اختران میتوانند بر نظام ببیعی دنیای خاکی اثرگذار باشند .از سوی دیگر ،در نتیجثه
رصدهای منظم ستارگان ،منجمان متوجه حرکات نامنظم برخی از ایثن اجثرام سثماوی شثدند.

تقارن حرکات این اجرام با برخی از رخثدادهای زمینثی همچثون جن هثا و شورشثها ،شثیوع
قحطی و بیماری ،شکلگیری مذاهع ،خوشیها و ناخوشیها ،این فکر را بهوجود آورد که ایثن
ستارگان حاکم بر سرنوشت انسانها هستند( .زرگری ،یحیایی )98 :1393 ،این در حالی است
که اسالم ،تأثیر ستارگان در سرنوشت انسانها را نفی کرده و آن را نوعی شرک میشمرد( .مکارم
شیرازی)95/4 :1386 ،
برای نمونه ،گزارشهای تثاریخی حثاکی از آن اسثت کثه در جنث نهثروان ،همینکثه سثپاه
امیرالمؤمنین

به راه افتاد ،ستارهشناسی که به پندار خثود سثاعت سثعد و نحثس را بثر اسثا
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حرکت ستارگان میشناخت ،راه بر امام گرفت و گفت« :اگر اکنون برویثد ،میترسثم بثه پیثروزی
نرسی؛ زیرا من این هنگام را با توجه به جایگاه ستارگان ،نحس میدانم» .امام در پاسث او فرمثود:
«گمان میکنی تو از آن ساعت خاص آگاهی که اگر کسثی حرکثت کنثد ،زیثان نخواهیثد دیثد ،و
تصدیق کند ،قرآن را تکذیع کرده است و از یاری بلبیدن خدا در رسیدن به هثدفهثای دوسثت
داشتنی و محفوظ ماندن از ناگواریها ،بینیاز شده است .گویا میخواهی بهجای خداونثد ،تثو را
ستایش کنند؛ چون به گمان خود ،مردم را به ساعتی آشنا کردی که منافعشان را بهدست میآورند و
از ضرر و زیان در امان میمانند .ای مردم! از فرا گرفتن علثم سثتارهشناسثی بثرای پیشثگوییهثای
دروغین بپرهیزید ،جز آن مقدار از علم نجوم که در دریانوردی و صحرانوردی به آن نیاز دارید ،چه
اینکه ستارهشناسی ،شما را به غیعگویی ،و غیعگویی بثه جثادوگری میکشثاند ،و سثتارهشثنا
همچون غیعگو ،و غیعگو همچون جادوگر ،و جثادوگر همچثون کثافر ،و کثافر در آتثش جهثنم

است .با نام خدا حرکت کنید( 1».شریف رضی)105 :1414 ،
ُ َ
ْ
َ
المثات َو ِبثالنج ِم ُه ْثم ْیه َتثدون»
اگر این روایت در کنار آیاتی از قرآن کریم چثون آیثه « َو ع
ٍ
(نحل )16 :بررسی شود ،روشن میگردد که مذمت حضرت نسبت به منجم و علم نجوم ،بدان
معنا نیست که حوادث سماوی و حرکات نجوم با حوادث ارضی ارتبابی ندارنثد؛ زیثرا عبثارت
«عالمات» در آیه این ارتباط را ثابت مینمایند .چنانکه امام صادق

در توحید مفضل در این

باره میفرماید« :و در ستارگان منافش بیپایان هست؛ زیرا که عالمتاند بر بسیاری از اعمال کثه
اوقات آنها به کواکع معلوم میشود؛ مانند زراعتکردن و درخت کشتن و سفر دریا و صحرا .و
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میترسانی از ساعتی که اگر کسی حرکت کند ،ضرری دامنگیر او خواهد شد .کسی که گفتار تو را

عالمتاند برای حدوث حوادث بسیار از وزیثدن بادهثا ،و باریثدن بثارانهثا ،و ظهثور سثرما و
گرما( ».مفضلبن عمر)165 :1379 ،
همچنین آن حضرت میفرماید« :و اگر گویند :چرا بعضی از سثتارگان ثابثتانثد و بعضثی
متغیر؟ جواب میگوییم که :اگر همه بر یک نسق میبودند و اختالف در اوضاع آنها نسثبت بثه
یکدیگر نمیبود ،هر آینه داللتی که اوضاع نجوم بر حوادث آینده میکند و یکی از اسباب علثوم
انبیا و اوصیا
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است ،بربرف میشد( ».همان)168 ،

با توجه به آنچه گذشت ،تأثیر حرکات کواکع بر حوادث زمینی روشن میگردد .امثا اکنثون ایثن
پرسش به ذهن میرسد که با وجود اثبات چنین ارتبابی ،علثت مثذمت امثام علثی

در روایثت

گذشته نسبت به منجم چه بوده است؟ برای پاس به این پرسش ،هم میتوان به روایات داللتکننثده
اعتبارسنجی روایات ناظر بر «نحوست روز چهارشنبه»

بر اختصاصی بودن علم نجوم استناد نمود که بنا بر آن روایات ،علم نجوم ،علثم دقیقثی اسثت و هثر
َ
انسانی نمیتواند به آن دسترسی یابد .برای نمونه امام صادق در این باره میفرمایندَ « :مثا ْیعل ُم َهثا
ْ
إال َی ْه ُل َبیت م َن ْال َع َرب َو َی ْه ُل َ
یت ِم َن ال ِه ْن ِد» (کلینی)331/8 :1407 ،؛ «آن را نداند ،جز خانثدانی
ب
ٍ ِ
ٍ
ِ
ِ
از عرب و خاندانی از مردم هند» .و در روایتی دیگر نیز که از آن حضرت دربثاره علثم نجثوم پرسثیده
ْ ْ َْ
شده ،فرمودندُ « :ه َو ِعل ُم اْلن ِبیاء» (ابن باوو )24 :1368 ،؛ «آن از علوم انبیاست» .و هم میتثوان
به مثا رسثیده و در آن روایثات ،آن
بیان نمود که این روایت و سایر روایاتی که از سایر معصومان
بخش از علم نجوم که در مورد رابطه سرنوشت انسانها با ستارگان و تأثیر آنها در زندگی بشثر سثخن
میگوید ،مورد نکوهش شدید واقش شده ،ناظر بثه کسثانی اسثت کثه تثدبیر ایثن جهثان را بهدسثت
ستارگان پنداشته و نوعی الوهیت برای آنها قائل بودند و همثان گونثه کثه گذشثت ،مثنجم همردیثف
نقثل شثده اسثت« :مثن

کاهن و ساحر و کافر شمرده شده است .در حدیای از پیغمبثر اکثرم
ّ ً
ً
ما فهو کافر بما ینزل علی ّ
محمد» (حثر عثاملی)297/10 :1104 ،؛ «کسثی کثه
صدق کاهنا یو منج
ّ
کاهن یا منجمی را تصدیق کند به آنچه بر پیامبر نازل شده است ،کافر گشته است».
به عبارت دیگر ،میتوان بیان نمود که غر

از مذمت منجمان در علم نجثوم ،اعتثرا

بثر

قطعی بودن قواعد منجمان بر وقوع حوادث است؛ زیثرا چگونثه ممکثن اسثت بشثر بتوانثد بثه
تأثیرات و اسرار واقعی اوضاع و احوال کواکثع دسثت یابثد؟ ازایثنرو بایثد میثان مثنجم الهثی
بهمعنای عالم به تنجیم ،و منجمی که در روایات نکوهش شده است ،تفثاوت قائثل شثد؛ زیثرا

چنین فردی مبدی عالم ،یعنی خدای تعالی را انکار کرده ،و کواکع را بهصورت مستقل تأثیرگذار
میپندارد( .حسنزاده آملی)758-760/2 :1387 ،
بنابراین ،اعتقاد گروهی از اهل اسالم که میگویند اوضاع کواکثع بثرای تثأثیر حثق تعثالی
زمینهسازند ،چنین سخنی کفر نیست و حرمتش ثابت نیست( .جعفریان)48 :1391 ،
با توجه به آنچه گذشت ،روشن میشود که نمیتوان بر اسا روایتثی کثه در مثذمت علثم
نجوم مطرح شد ،ارتباط اوضاع آسمانی و حوادث زمینی را منتفی دانست؛ زیرا مثذمت مثذکور
در روایت ،از برفی ناظر به عدم احابه کافی منجمانی غیر از اهثل بیثت

بثر علثم نجثوم
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است ،و از برف دیگر ،نکوهش مذکور مربوط به اعتقادی است که منجمان در این باره داشتند؛
زیرا نگاه آنان به تأثیر و تأثرات نجوم ،شرکآلود بوده و آن را مستقل در اثرگذاری میپنداشتند.
درباره نحوست یا شوم بودن روز چهارشنبه یا نهی از انجام برخی کارها در این روز ،روایاتی در
کتع روایی وجود دارد .نکته قابل توجه این است که این دسثت روایثات اختصاصثی بثه منثابش
شیعی ندارد و باوجود اینکه برخی اهل سنت ،شیعه را به دلیل وجثود چنثین روایثاتی بثه جعثل
حدی متهم ساختهاند ،منابش تفسیری آنها نیز خالی از این گونه روایات نیست که در ادامثه بثه
نمونههایی از آنها اشاره میشود.
 .1-3احادیث اهل تسنن
َ
* یبوعوانه بإسناده عن إبراهیمبن یبی ح َّیة ،عن جعفربن َّ
محمد ،عثن یبیثه ،عثن جثابر قثال :قثال
النبی

«یتانی جبریل فأمرنی بالیمین مش الشاهد ،وقال :إن یوم اْلربعاء یوم نحس مستمر»

(ابوعوانه)57/4 :1429 ،؛ «پیامبر اکرم

میفرماید :جبرئیل نزد من آمد و مثرا بثه سثوگند

همراه با شهادت سفارش نمود و فرمود چهارشنبه روز نحس مستمر است».
ّ
ینه قال« :یتانی جبریل فقال :إن الله یثأمرک ین تقضثی
* خبر یرویه مسروق عن النبی
بالیمین مش الشاهد و -قال یوم اْلربعاء یوم نحس مستمر» (قرببی)135/17 :1363 ،؛ «پیثامبر
اکرم

میفرماید :جبرئیل نزد من آمد و فرمود خداوند تو را بثه سثوگند همثراه بثا شثهادت

سفارش نموده و نیز فرمود چهارشنبه روز نحس مستمر است».
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 .3روایات ناظر بر نحوست روز چهارشنبه

* و یخرج ابن مردویه عن عائشة قالت کان رسول الله
یخرج ابن مردویه عن ینس قال «سئل رسول الله

َ
یقول « َی ْ ِوم ن ْح ٍس یوم اْلربعثاء» و

عن اْلیام و سئل عن یوم اْلربعاء قال :یثوم

نحس .قالوا :و کیف ذلک یا رسول الله؟ قال :یغرق فیه الله فرعون و قومه و یهلثک عثادا و ثمثود»
(سیوبی)135 /6 :1303 ،؛ «در مورد ایثام و روز چهارشثنبه از رسثول اکثرم

سثؤال شثد،

حضرت فرمودند :روزی نحس است .گفتند یا رسول الله نحوسثت آن چگونثه اسثت؟ حضثرت
فرمودند :خداوند در آن روز فرعون و قومش را غرق نمود و قوم عاد و ثمود را به هالکت رسانید».
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«قثال لثی
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* و یخرج ابن المنذر و ابن مردویه عن جابربن عبدالله قال قال رسول الله
جبریل :اقض بالیمین مش الشاهد و قثال یثوم اْلربعثاء یثوم َن ْ
ثس ُم ْس َثت ِمر» (همثان)؛ «پیثامبر
ح
ٍ
میفرماید :جبرئیل به من فرمود سوگند را همراه با شهادت یاد نما و فرمود چهارشنبه
اکرم
ّ
مستمر است».
روز نحس
در ادامه برای روشن شدن صحت یا عدم صحت احادی ناظر بر نحوسثت روز چهارشثنبه
در منابش شیعه ،به بررسی سندی و محتوایی آنها پرداخته میشود.
 .2-3احادیث شیعی
 .1-2-3حدیث اول :چهارشنبه ،روز نزول عذاب بر قوم عاد
عن حسینبن یحمد عن یبیه عن یحمدبن محمد عن عامانبن عیسی رفعه إلی یبی عبداللثه
َْ
َْ
َ َ
َ َ
اْل ْرب َع ُاء ْیو ُم َن ْحس ُم ْس َتمرَْ ،لن ُه َیو ُل ْیوم َو آخ ُر ْ
یوم ِم َن اْل ِیام ال ِتی قال الل ُه ت َعالی « َسثخ َرها
قال« :
ِ ِ
ٍ ِ ٍ
َ َ ْ َ ِْ َ َ َ َ ٍ َ َ
ُ ُ ً
مانیثثة ییث ٍام حسثثوما»» (ابثثن بابویثثه381/2 :1385 ،؛ مجلسثثی:1403 ،
ثال و ث ِ
ثیهم سثثبش لیث ٍ
ع لث ِ
ّ
مستمر است؛ زیرا ّاولین
شوم
)46/56؛ «امام صادق میفرماید :چهارشنبه روزی است که ِ
و آخرین روز از ّایامی است که حق تعالی فرموده است[ :خداوند] این تندباد بنیثانکن را هفثت
ّ
شع و هشت روز پیدرپی بر آنها مسلط ساخت».
 .1-1-2-3بررسی سندی
راوایان موجود در سند این روایت عبارتاند از:
حسینبن احمدبن ادریس که در بیشتر کتع رجالی ،نامی از وی به میثان نیامثده اسثت ،بثا ایثن
حال شی بوسی نام او را در کتاب فهرست تنها بهعنوان فردی کثه دارای کتثاب اسثت ،ذکثر نمثوده

(بوسی ،بیتا )56/1 :و آیت الله خویی بیان داشته است که حسینبن احمد ،میان جماعتی مشثترک
است( .خویی )205 /6 :1368 ،مامقانی نیز معتقد است که اگرچه وی فردی مجهول میباشد ،امثا
امامی مذهع بوده است( .مامقانی )255/21 :1423 ،با دقت در اسانید شی صثدوق نیثز میتثوان
دریافت که حسینبن احمد ،فردی مورد اعتماد شی صدوق بوده؛ زیرا وی واسطه مهم میان صثدوق
و پدر حسینبن احمد ،یعنی احمدبن ادریس میباشد که هر دو در نهایت شهرت میباشند.
علمای رجال ،احمدبن ادریس را توثیق نموده و در مورد او ،تعابیر «ثقه ،فقیه ،کایر الحدی
و صحیح الروایه» بهکار بردهاند( .نجاشی92/1 :1407 ،؛ حلی)65/1 ،1392 ،
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در کتع رجال نامی از احمدبن محمد به میان نیامده ،اما با این حال ،آیت الله خویی از وی
تنها بهعنوان فردی که از جعفربن عبدالله روایت نمثوده و علثیبن ابثراهیم قمثی از وی روایثت
نموده ،نام برده است( .خویی)9/3 :1368 ،
است( .بوسی860/2 :1382 ،؛ حلی )258/1 :1392 ،آیت الله خویی به نقل از شی بوسی
در کتاب عدة االصول بیان نموده است:
«عمل گروهی از علما به روایات عامانبن عیسی بر بزرگی وی و مورد وثوق بودن و مکثذوب
نبودنش داللت دارد( ».خویی)131/12 :1368 ،

اما با این حال بیان داشته که بدون شک ،عامانبن عیسی از منحرفان از حثق و از معارضثان
امام رضا

و غیر معترف به امامت ایشان بوده است ،ولی با این وجود ،وی به شهادت شثی

بوسی و علیبن ابراهیم و ابن شهرآشوب ،ثقه میباشد و این خثود شثاهدی اسثت بثر ادعثای
برخی افراد مبنی بر اینکه عامانبن عیسی در شمار اصحاب اجماع بوده است( .همان)
عالمه مجلسی در کتاب بحار االنوار همین حدی را بهصورت مرسل از امام رضا

نقل

نموده است( .مجلسی)46/65 :1403 ،
اگرچه راویان معرفی شده در سند روایت باال همگی قابل اعتمادند و از ایثن جهثت آسثیبی
متوجه سند آن نیست ،اما ناشنا بودن راوی آخر که از او با تعبیر «رفعثه» یثاد شثده ،موجثع
ارسال و در نتیجه ضعف روایت گشته است .البته این تضعیف مبتنثی بثر قاعثده عثدم حجیثت
مرسالت اصحاب اجماع میباشد که برخی چون آیت الله خویی ،با دالیثل مثتقن آن را اثبثات
نمودهاند( .خویی)59/1 :1396 ،
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عامانبن عیسی در کتع رجال بهعنوان فردی واقفی و وکیل امام موسی کاظم

یثاد شثده

 .2-1-2-3بررسی محتوایی
با توجه به اینکه ّ
صحت سند حدی بهتنهثایی موجثع پثذیرش آن نمثیشثود؛ چنانکثه اثبثات
ضعف سند حدی نیز معیار کافی برای کنار گذاشتن حدی نیست( ،فتحاللهثی47 :1394 ،؛
سید شبیری و قناعتگر )91 :1398 ،در ارزیابی محتوایی روایت باال ،نکات زیر حثائز اهمیثت

160

میباشد:
َ
َ
ْ
یحا َص ْر َص ًثرا فثی َی ْ َ ْ
الف) عدم سازگاری با آیات قرآن :اگر آیه «إنا ی ْر َسل َنا َعل ْیه ْم ر ً
ثس
ِ
ِ ِ
ِ
ثوم نح ٍ
َ َْ َ ْ َ َ
ً َْ َ ً
َ َ
ُّ ْ َ ّ
ْ
سثات» (فصثلت:
ح
ن
یثام
ی
ثی
ف
ا
ر
ص
ر
ص
یحا
ر
م
یه
ل
ٍ
ٍ ِ
ِ
مست ِم ٍر» (قمر )19 :در کنار دو آیه «فأرسل َنا ع ِ ِ
َ َ ََ ْ ََْ َ َ َ َ
ُ ً
مانیة ی ّی ٍام ح ُسوما( »...حاقه )7 :که هثر دو نثاظر بثه همثان
یال و ث ِ
 )16و «سخرها عل ِیهم سبش ل ٍ
عذاب در آیه  19سوره قمر میباشند ،بررسی شود ،روشن میشود که مقصود از کلمثه «یثوم»،
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قطعهای از زمان است ،نه روز لغوی که یکهفثتم هفتثه اسثت( ،بباببثایی)114/19 :1374 ،
چون در هر دو آیه دیگر لفظ «ایام» (بهصورت جمش) استعمال شده است .در نتیجه اختصاص
دادن عذاب به یک روز خاص که در روایت مورد بح به آن اشاره شده اسثت ،بثا آیثات قثرآن
کریم سازگاری ندارد.
ب) تعمیم بدون دلیل :در متن حدی اول بهصراحت گفته شده که نحوست روز چهارشثنبه
به دلیل آن است که نزول عذاب بر قوم عاد ،از روز چهارشثنبه شثروع شثده و سثرانجام در روز
َ َ ََ ْ َ َْ َ
یثال َو
ثیهم سثبش ل ٍ
چهارشنبه پایان یافته است .خداوند متعال در این باره میفرماید« :سخرها عل ِ
َ ََ ُ ً
مانیة یی ٍام ح ُسوما» .بنابراین حتی اگر حدی به لحاظ سندی معتبر باشد ،ایثن روایثت تنهثا در
ث ِ
مقام بیان آن است که آغاز و پایان نزول عذاب بر قوم عاد در روز چهارشنبه بوده است و به همین
خابر ،آن روز نحس؛ یعنی ناخوشایند است ،نه اینکه نحوست آن بهمعنای نحوسثتی ناشثی از
حرکت کواکع باشد و در نتیجه به هر چهارشنبهای قابل تسری باشد.
َْ
َ
در اینجا الزم به ذکر است که استعمال تعبیر «اْل ْر ِب َع ُاء ْیو ُم ن ْح ٍس ُم ْس َت ِمر» در روایت ،حاکی
از آن نیست که نحوست روز چهارشنبه مستمر و دائمی است ،بلکه مقصود از مستمر در روایت
مذکور این است که عذاب بر آنها بادوام بوده و همان گونه که خداوند متعال فرموده« ،سبش لیال
و ثمانیه ایام» (هفت شع و هشت روز) بوده است؛ یعنی از چهارشنبه هفتهای شروع شده و بثه
چهارشنبه هفته دیگر ختم گردیده است.

ج) برداشت متفاوت از مفهوم نحس :در بح مفهوم شناسی واژه «نحس» نیز بیان شد کثه
نحس در معانی باد غبارآلود و سثرد نیثز بثهکار رفتثه اسثت ،بنثابراین احتمثال دارد مقصثود از
نحوست روز چهارشنبه در روایت مذکور ،بثاد پرگردوغبثار یثا بسثیار سثردی باشثد کثه در اثثر
عملکرد قوم عاد بهوجود آمد.
 .2-2-3حدیث دوم :عذاب همه اقوام معذب در روز چهارشنبه

ّ
ابن باوو در کتاب «الدروع الواقیة» گوید :روینا ذلک بإسناده إلی جدی یبی جعفر الطوسی،
َ
ُ َْ َ ْ ْ َ
ُّ
الش ُ
اْل ْرب َعاء م ْن َو َ
ّ
ورِْ ،لن ُه
ه
ط
س
ِ
ِ
فیما رواه عن إسحاقبن عمار عن الصادق قال« :ی ِمرنا ِبص ِوم ِ ِ
ِ
َ
َ َ ُّ
َ
َ َ
ل ْم َیعذ ْب ق ْوم قط ِإال ِف ِیه ف َیر ُّد عنا ِب َص ْو ِم ِه ن ْح ُسه» (مجلسی)46/65 :1403 ،؛ «امام صادق
میفرماید :دستور روزه چهارشنبه میان ماهها برای این است که هرگز عذاب نشدند قومی ،مگثر
 .1-2-2-3بررسی سندی
سند این حدی اگرچه مرسل است ،اما توسط فردی به نام اسحاقبن عمار نقل شثده کثه میثان
«اسحاقبن عماربن حیان» و «اسحاقبن عمار سابابی» مشترک است و هر دو در یک ببقثه و
ثقه میباشند .شی بوسی از اسحاقبن عمار السابابی یثاد نمثوده و در توصثیفش بیثان کثرده
است که وی فطحیمذهع وثقه و دارای اصل بوده که اصل وی مورد اعتمثاد اسثت( .بوسثی،
بیتا )54/1 :اما نجاشی با عنوان اسحاقبن عماربن حیان که موالی بنی تغلثع و فثردی ثقثه و
دارای کتاب بوده ،یاد نموده است( .نجاشی )71/1 :1407 ،در این میان آیت الله خویی متذکر
ً
شده است که ظاهرا هر دو اسم نامبرده به یک شخص برگردد؛ چرا که در بسیاری از روایثات بثا
عنوان اسحاقبن عمار بدون توصیف ابن حیان یا سابابی نام برده شده است و اگثر در واقثش دو
شخصیت با این نام وجود داشت ،مشخص نمودن آن بثا توصثیف مثذکور الزم بثود( .خثویی،
)224/3 :1368
این روایت به دلیل اینکه راویان قبل از راوی آخر حثذف شثدهاند ،مرسثل و در نتیجثه غیثر قابثل
اعتماد است.
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در آن و به روزه ،نحوستش از ما بگردد».
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 .2-2-2-3بررسی محتوایی
الف) وجود روایت معار  :در روایت دوم علت نحوست روز چهارشنبه و روزه گرفتن جهثت رفثش
نحوست آن ،این گونه بیان شده که عذاب همه اقوام گذشته فقط در روز چهارشثنبه بثه وقثوع پیوسثته
است ،این در حالی است که در روایتی دیگر ،پیامبر

علت روزه گرفتن در اولین پنجشنبه مثاه،

چهارشنبه وسط ماه و آخرین پنجشنبه ماه را نزول عذاب بر اقوام گذشته در این ایام ث نه خصوص روز
چهارشنبه ث بیان فرمودهاند .حضرت میفرمایند« :هر کس در چنین روزهایی روزه بگیرد ،گویثا تمثام
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سال را روزه گرفته است و به سبع آن ،وسوسههای شیطانی از سینهاش زدوده میشثود .راوی پرسثید:
آن روزها کداماند؟ حضرت

فرمثود :اولثین پنجشثنبه و اولثین چهارشثنبه دهثه دوم و آخثرین

پنجشنبه از هثر مثاه .راوی پرسثید :و بثرای چثه روزه گثرفتن بثه ایثن ایثام اختصثاص یافتثه اسثت؟
اعتبارسنجی روایات ناظر بر «نحوست روز چهارشنبه»

حضرت

فرمود :زیرا عذاب بر امتهای گذشته در این ایام نازل گردید .پس خداوند برای دفش

عذاب ،به روزه گرفتن در این ایام سفارش نمود( 2».مجلسی)286 :1423 ،

بنا بر آنچه گذشت ،روایتی که عثذاب تمثامی اقثوام گذشثته را در روز چهارشثنبه منحصثر
میداند ،با روایت معار

مواجه میباشثد؛ زیثرا انحصثار داشثتن عثذاب در روز چهارشثنبه،

مخالف روایت باالست و بنا بر روایثت فثوق ،عثذاب اقثوام عثالوه بثر روز چهارشثنبه ،در روز
پنجشنبه نیز ر داده است .البته باید توجه نمود در روایت باال ادات حصری یافت نمثیشثود و
حتی ممکن است عذاب خداوند متعال بر اقوام معذب در غیر از روزهای چهارشنبه و پنجشثنبه
نیز بوده باشد.
ب) صرف نظر از اشکال مذکور ،متن روایت حثاکی از آن اسثت کثه علثت نحوسثت روز
چهارشنبه ،به وقوع پیوستن عذاب تمامی اقوام معذب در روز چهارشنبه بوده است ،نه اینکثه در
مقام بیان آن باشد که نحوست این روز ذاتی میباشد.
 .3-2-3حدیث سوم :ممنوعیت حجامت و نوره کشیدن در روز چهارشنبه
ّ
ّ
ّ
حدثنا ّ
محمدبن موسیبن المتوکل رضی اللثه عنثه قثال حثدثنا عبداللثهبن جعفثر الحمیثری عثن
ابراهیمبن هاشم عن احمدبنبن عامر الطائی قال سمعت یباالحسن علیبن موسی الرضا یقول:
َْ
َ ََ َْ َْ َ
َ
َ
َ
ْ َ
« ْیو ُم اْل ْر ِب َع ِاء ْیو ُم ن ْح ٍس ُم ْس َت ِمر َمن اح َتج َم ِف ِیه ِخیف عل ِیه ین تخضر َم َح ِاج ُم ُه َو َم ْن ت َنو َر ِف ِیه ِخیثف
ِ
َع َلیثثه ْال َب َ
ثثر ُص» (ابثثن بابویثثه248/1 :1378 ،؛ مجلسثثی)44/65 :1403 ،؛ «امثثام رضثثا
ِ

میفرماید :روز چهارشنبه روز شومی است که قوت و استحکام دارد در شوم بودن و هر کس در آن
روز حجامت کند ،باید بر او ترسید که محل حجامتهای او سیاه شود و او را هالک کند و کسثی
که در آن روز تنویر بکشد ،باید بر او ترسید از اینکه به ناخوشی برص و پیسی مبتال شود».
 .1-3-2-3بررسی سندی
محمدبن موسیبن المتوکل در کتع رجال توثیق شده و از او بهعنوان فردی مورد اعتماد یاد شده
است( .حلی185/1 :1392 ،؛ خویی)300/18 :1368 ،
علمای رجال از عبداللهبن جعفر الحمیری بثا عنثوان عبداللثهبن جعفثربن الحسثنبن مالثکبن
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جامش الحمیری ابوالعبا القمی یاد نمودهاند که فردی مورد وثوق و دارای کتع زیادی بثوده اسثت.
(حلی117/1 :1392 ،؛ نجاشی219/1 :1407 ،؛ بوسی ،بیتا102/1 :؛ خویی)148/11 :1368 ،
الله خویی معتقد است نباید در وثاقت ابراهیمبن هاشم شک داشثت و بثرای ایثن سثخن خثود
دالیلی ذکر مینماید .ازجمله اینکه پسرش ث یعنی علیبن ابراهیم قمی ث در تفسیرش بسیار از او
روایت نموده و در اول کتابش متذکر گردیده که تمامی آنچه در این کتاب نقثل شثده ،بهواسثطه
ثقات میباشد ،یا اینکه سیدبن باوو بر وثاقت وی اتفاق نظثر داشثته اسثت ،و یثا اینکثه وی
اولین کسی بوده که حدی اهل کوفه را به قم منتقل نمود و اهل قم بر روایاتش اعتماد نمودهاند.
(خویی)289-291/1 :1368 ،
نجاشی ،احمدبن عامر را از نوادگان صالحبن وهثع ث از شثهدای کربالثث دانسثته و از قثول
پسرش عبداللهبن احمدبن عامر نقل نموده که وی امام رضا و امام جواد

را مالقات کرده و

مؤذن آن دو بزرگوار بوده است( .نجاشی )100/1 :1407 ،برخثی معتقدنثد احمثدبن عثامر در
مالقات با امام رضا

 ،احادی مسند را از آن حضرت دریافت نموده و فرزند وی عبداللثهبن

احمد ،احادی مذکور را از بریق پدرش روایت کرده است و مجموعه آنها را «صحیفة الرضا»
یا «مسند الرضا» یا «الرضویات» نامیده است( .آقابزرگ تهرانی .)149/24 :1408 ،اما برخثی
چون ابن جوزی ،بهصراحت عبداللهبن احمثدبن عثامر را مؤلثف اثثری جعلثی معرفثی نمثوده
(رحمتی )63 :1382 ،و ذهبی نیز این صحیفه را بابل و برساخته از سوی عبداللهبن احمثدبن
عامر یا پدرش دانسته است( .ذهبی)390/2 :1382 ،
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در مورد ابراهیمبن هاشم ،در کتع اصلی رجال توصیفی مبنی بر توثیقش ذکر نشده ،اما آیت

بیشتر راویان موجود در سند روایت باال توسط علمای رجال توثیق شثدهاند ،ولثی احمثدبن
عامربن سلیمان بائی از سوی عامه ،متهم به جعل حدی میباشد .البتثه تضثعیفات رجالیثان
اهل سنت برای ما چندان قابل اعتماد نیست؛ چرا که احتمال دارد بهخابر تشیش و نقثل فضثایل
اهل بیت ،آنها را تضعیف کرده باشند.
 .2-3-2-3بررسی محتوایی
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الف) نهی از انجام اموری خاص :در روایت مذکور ،فقط از حجامثت و نثوره گذاشثتن در روز
چهارشنبه به دلیل نحوست آن روز نهی شده است ،این در حالی اسثت کثه اگثر نحوسثت روز
چهارشنبه قطعی بثاشد ،باید نهی مذکور ،بسیاری از افعال مهم در حوزههای مختلثف را دربثر
گثیرد ،نه اینکه تنها به امور خاصی محدود گردد .ضمن اینکه در مقابل در برخثی روایثات ،بثه

اعتبارسنجی روایات ناظر بر «نحوست روز چهارشنبه»

انجام اموری در روز چهارشنبه سفارش شده است؛ مانند روایات مناسع بثودن روز چهارشثنبه
برای شروع کارها ،یا آنچه در دیوان امام علی
ْ َ
ً
« َو ِإن ش ِر َب ْام ُرؤ ْیوما َد َو ًاء
نمونه دیگر ،روایتی از امام رضا

در این باره آمده است:
َْ
ْ
َ
3
ف ِن ْع َم ال ْیو ُم ْیو ُم اْل ْر ِب َعاء»
(میبدی)38 :1411 ،

است که میفرمایند« :در روز سهشنبه نثاخن بچینیثد و

روز چهارشنبه حمام بروید و روز پنجشنبه حجامت کنید( 4».ابن بابویه)279/1 :1378 ،

البته برخی از صاحعنظران در این باره اظهار نمودهاند که ممکثن اسثت صثدور ایثن گونثه
روایات از باب تقیه باشد( .مجلسی)313/1 :1406 ،
ً
ب) وجود روایات معار  :افزون بر ایرادهای گذشته ،روایاتی وجود دارد که اتفاقا در آن ،انجثام
خصوص حجامت در روز چهارشنبه تجویز و در برخی دیگر به حجامثت کثردن در روز چهارشثنبه
برخالف اعتقاد فالبینان توصیه شده است که در ادامه ،به نمونههایی از آنها اشاره میشود.
ّ
 ّمحمدبن احمد دقاق گفت :به امام هفتم نوشتم و پرسیدم از سفر روز چهارشنبه آخر ماه.
امام

نوشت :هر که در چهارشنبه آخر ماه به مخالفت بد فاالن سفر کند ،از هر آفتی محفوظ

ماند و از هر دردی عافیت یابد و خدا حاجتش برآورد .و بار دیگثر بثه آن حضثرت نوشثت و از
حجامت چهارشنبه آخر ماه پرسید و امام

در پاس نوشت هثر کثه در چهارشثنبه آخثر مثاه

بثثرخالف بثثدفاالن حجامثثت کنثثد ،از هثثر آفثثت عافیثثت یابثثد و از هثثر دردی محفثثوظ مانثثد و

حجامتگاههایش تباه و ریش نشوند( 5».ابن بابویه)387/2 :1362 ،

اگرچه این روایت از نظر سندی همردیف با روایات ممنوعیت حجامت در روز چهارشنبه به
علت نحوست آن روز میباشد؛ زیرا نام احمد دقاق بغدادی در کتع رجال ذکر نشده است و از
این نظر ،سند آن ضعیف محسوب میشود؛ اما از نظر متن بهصثورت دقیثق ،مخثالف روایثات
َ ً ََ َ
ِّ
دسته اول است و تعبیر « ِخالفا علی ی ْهل الط َیر ِة» ،بهتنهایی گواه بر این مدعاسثت کثه منحثو
ِ
دانستن روز چهارشنبه و ممنوعیت امور مذکور در آن ،از عقایدی نیست که پشتوانه دینی داشثته
باشد و آن منسوب به کسانی است که اهل تفأل و ّ
تطیر میباشند.
ث ابوعروه برادر شعیع یا خود عقرقوفی گوید :خدمت امام کاظم

شرفیاب شثدم و او در

روز چهارشنبه ،هنگامی که در زندان بود ،حجامت میکرد .به آن حضرت عر

کثردم :امثروز

کسی از این جریان میترسد که مادرش در حال حثیض بثه او آبسثتن شثده باشثد( 6».کلینثی،
)192/8 :1407
سند این حدی نیز اگرچه به دلیل ضعیف بودن سهلبن زیثاد (خثویی )354/9 :1368 ،و
بهکار بردن «عن رجل من الکوفیین» که حکایت از نامعلوم بودن راوی دارد ،ضثعیف محسثوب
ً
میشود؛ اما از نظر محتوا دقیقا مخالف روایاتی است که در آن از حجامت در روز چهارشنبه به
از این تعبیر (کسثی از

این جریان میترسد که مادرش در حال حیض به او آبستن شده باشد) و از انجثام حجامثت در
روز چهارشنبه ،این باشد که بابل بودن روایات مخالف را بیان نمایند.
 .4-2-3حدیث چهارم :ممنوعیت کشیدن نوره در روز چهارشنبه
امام علی

میفرماید :شایسته است که مؤمن از نوره گذاشتن در روز چهارشنبه بپرهیثزد کثه
7

روز چهارشنبه ،روز نحس پایدار است( .ابن بابویثه388/2 :1362 ،؛ همثو120/1 :1413 ،؛
مجلسی)45/65 :1403 ،
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روزی است که مردم میگویند هر که در چنین روزی حجامت کند ،به پیسی دچار شود؟ فرمود:

دلیل نحوست آن روز ،منش میشد و چه بسا ممکن است هدف امام
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 .1-4-2-3بررسی سندی
محمدبن الحسنبن احمدبن الولید قمی از مشای و فقیهان اهل قم بوده است که بهعنوان فردی
موثق شناخته شده و در مورد وی ،تعابیر «ثقة ثقثة ،عثین ،مسثکون إلیثه ،جلیثل القثدر ،بصثیر
بالفقه» بهکار برده شده است ،ضمن اینکه ایشان صاحع کتع زیادی ازجمله کتاب تفسیر قرآن
و کتاب جامش نیز میباشد( .نجاشی383/1 :1407 ،؛ بوسی ،بیتا439/1 :؛ خثویی:1368 ،
)220-221/16
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احمدبن إدریسبن احمد ابوعلی االشعری القمی فردی مورد وثثوق بثوده کثه در مثورد وی
الفاظ «ثقة ،فقیها ،فی یصحابنا ،کایر الحدی  ،صحیح الروایة» بهکار برده شده و صاحع کتاب
النوادر بوده است( .نجاشی92/1 :1407 ،؛ بوسی ،بیتا26/1 :؛ حلی)36/1 :1392 ،

اعتبارسنجی روایات ناظر بر «نحوست روز چهارشنبه»

محمدبن احمدبن یحییبن عمران اْلشعری القمی نیز مورد توثیق علمای رجال قرار گرفته و
در مورد او تعابیر «ثقة فی الحدی  ،جلیل القدر و کایر الروایثة» بثهکار رفتثه و صثاحع کتثاب
نوادر الحکمة بوده اسثت( .نجاشثی348/1 :1407 ،؛ بوسثی ،بیتثا144/1 :؛ حلثی:1392 ،
 )164/1اما ابن داوود ضمن توثیق نمودن وی ،بیان نموده که در مثورد او گفتثه شثده در روایثت
نمودن از افراد ،بیمباالت بوده است( ،حلی )164/1 :1392 ،و نجاشی نیز از برخی افراد نقثل
نموده که وی از ضثعفا نقثل حثدی مینمثوده و بثه مراسثیل اعتمثاد کثرده و در اخثذ حثدی
بیمباالت بوده است( .نجاشی)348/1 :1407 ،
محمدبن عیسیبن عبید الیقطینی در کتع رجال ،بیشتر توثیق شده اسثت .نجاشثی از او بثا
اوصاف «جلیل فی یصحابنا ،ثقه ،عین ،کایثر الروایثه و حسثن التصثانیف» یثاد نمثوده اسثت.
همچنین فضلبن شاذان وی را مدح نموده و در مورد او ،تعبیر «لیس فی اقرانثه مالثه» را بثهکار
برده است .این در حالی اسثت کثه ابثن ولیثد ،متفثردات محمثدبن عیسثی از کتثع یثونسبن
عبدالرحمن را مورد اعتماد نمیداند( .همان )333 ،عالمه حلی نیز در خالصة االقوال ،نام او را
در قسم اول کتابش ذکر نموده و معتقد است اگرچه میان علما در مورد جایگاه او اختالف نظثر
وجود دارد ،اما نزد من قبول روایت او قویتر است( .حلی )242/1 :1392 ،اما شی بوسی او
را ضعیف دانسته و بیان داشته است که شی صدوق ،محمدبن عیسی را از رجال نوادر الحکمه
استانا نموده و گفته است که آنچه از روایات به محمثدبن عیسثی یقطینثی اختصثاص مییابثد،

روایت نمیکنم .همچنین شی با تعبیر «قیل» در مورد محمدبن عیسی بیان داشته است که وی
بر مذهع غالت بوده است( .بوسی ،بیتا)140/1 :
در مجموع در مورد شخصیت محمدبن عیسیبن عبید باید بیان نمود که استانای ذکر شثده
در مورد محمدبن عیسیبن عبید ،برخالف بیشتر موارد دیگثر ،تنهثا نسثبت بثه نثوع خاصثی از
متفردات اوست .و برخالف دیگر راویان که قراینی دیگر نیثز در تضثعیف راویثان مثورد اسثتانا
وجود دارد ،محمدبن عیسی مورد مدح شدید بزرگان بائفه است .و با وجود کاثرت فتثوای ابثن
الولید و شی صدوق به استناد روایات محمدبن عیسی و حتثی متفثردات او در غیثر ایثن مثورد
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خاص ،میتوان گفت به احتمال قوی ،این استانا ربطثی بثه تضثعیف شثخص خثود محمثدبن
عیسی نداشته است ،بلکه چه بسا بنا بر قراینی ،مرتبط با نسثخههای خاصثی از او بثوده اسثت.
(اکبری)90 :1397 ،
در کتع اصلی رجال ،توصیفی مبنی بر توثیق یا تضعیف قاسمبن یحییبن الحسنبن راشثد
ذکر نشده و به این مطلع که وی دارای کتابی بوده ،اکتفا شثده اسثت (بوسثی ،بیتثا202/1 :؛
نجاشی316/1 :1407 ،؛ حلی)267/1 :1392 ،
حسنبن راشد که جد قاسمبن یحیی بوده ،مورد تضعیف علمای رجال قرار گرفته (نجاشی،
38/1 :1407؛ حلی238/1 :1392 ،؛ خویی )312/5 :1368 ،و ابن داوود در مثورد او ،تعبیثر
ًّ
«ضعیف جدا» را بهکار برده است( .حلی)238/1 :1392 ،
محمدبن مسلمبن رباح از اصحاب امام باقر و امام صادق

بوده است که رجالیان او را

این گونثه توصثیف کردهانثد« :کثان مثن یوثثق النثا » .وی همچنثین صثاحع کتثاب بثزرگ
«األربعمائة مسألة فی أبهوا الحهالل والحهرا » میباشثد( .نجاشثی324/1 :1407 ،؛ حلثی،
)184/1 :1392
هرچند به وثاقت برخی از راویان سند مذکور در کتع رجال تصریح شده است ،اما به دلیل
تضعیف شدن محمدبن عیسیبن عبید الیقطینی و حسنبن راشد از سوی علمای رجثال ،و نیثز
مشخص نبودن احوال قاسمبن یحییبن الحسنبن راشد در کتع رجال ،این روایت از نظر سثند
ضعیف میباشد.

سال دوم.شمارۀ سوم .بهار و تابستان 1399

بنابراین محمدبن عیسی از دیدگاه علم رجال ،فردی مورد وثوق بوده و ضعفی متوجه او نمیباشد.

 .2-4-2-3بررسی محتوایی
ایرادات محتوایی وارد بر روایت سوم ث به غیر از وجود روایات معار

ث بر این روایت نیز وارد است.

 .5-2-3حدیث پنجم :چهارشنبه روز شومی است که مردم آن را به فال بد میگیرند
امام علی

میفرماید :شنبه روز فریع و حیله و یکشنبه روز بنثا کثردن و درخثت کاشثتن و

دوشنبه روز سفر و بلع و سهشنبه روز جن و خون و چهارشنبه روز شومی است که مردم آن را
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به فال بد میگیرند و پنجشنبه روز وارد شدن بر حاکمان و برآوردن حاجتهاست و جمعثه روز
8

خواستگاری و ازدواج است( ».ابن بابو یه384/2 :1362 ،؛ مجلسی)23/56 :1403 ،
 .1-5-2-3بررسی سندی

اعتبارسنجی روایات ناظر بر «نحوست روز چهارشنبه»

در کتع اصلی رجال نامی از یبوالحسن محمدبن عمروبن علیبن عبدالله البصری نیامده است.
در کتاب معجم رجال الحدیث به اینکه وی از مشای صدوق بثوده اسثت ،اکتفثا شثده اسثت.
(خویی)84/18 :1368 ،
از یبوعبدالله محمدبن عبداللهبن احمدبن جبلة الواعظ نیز نثامی در کتثع رجثال بثه میثان
نیامده و مهمل است.
اگر چه در غالع منابش رجالی شیعه از یبوالقاسم عبداللهبن احمدبن عامر الطائی جز اینکثه
دارای کتابی با عنوان «القضایا و األحکا » بثوده ،ابالعثی در دسثت نیسثت( ،بوسثی ،بیتثا:
103/1؛ نجاشی229/1 :1407 ،؛ خویی )111 :1368 ،اما نجاشی به روایت نسثخهای توسثط
وی ،از پدرش ،از امام رضا

تصریح میکند و ذیل عنوان احمدبن عامر ،بریق خثود بثه آن

نسخه را معرفی و آن را نسخهای نیکو توصیف کرده است( .نجاشی )229 /1 :1407 ،گفته شد
که ذهبی آن نسخه را از مجعوالت وی یا پدرش دانسته ،خطیع بغدادی در مورد ایشان به نقثل
از ابومحمدبن علی بصری بیان داشته است« :عبداللهبن احمثدبن عثامربن سثلیمانبن صثالح
َ ْ َ
یثه ،عثن علثیبن موسثی الرضثا».
ابوالقاسم الطائی کان یمیا ،لم یکثن بالمرضثی ،روی عثن ی ِب ِ
(بغدادی )27/11 :1422 ،البته نمیتوان به تضعیفات اهل سنت چندان اعتماد کرد.
در مورد شخصیت احمدبن عامر الطائی در روایات قبل توضیح داده شد.

روایت باال به دلیل اینکه عدهای از راویان موجود در زنجیثره سثند ،مهمثل و عثدهای دیگثر
مجهول میباشند ،ضعیف میباشد.

ضمن اینکه در هیچ سندی از ّ
ائمه ابهار دیده نمیشود که وقتثی از پدرشثان حثدیای نقثل
ّ
کنند ،به لفظ «حدثنا» تعبیر کنند؛ زیرا این لفظ در مواردی بهکثار مثیرود کثه مجلثس در و
بحای موجود باشد و در آن مجلس ،استاد برای شاگردان حدیای را نقثل کنثد .عثالوه بثر اینکثه

احمدبن عامر که این احادی را از حضرت رضا نقل میکند ،ببق نقل خطیثع بغثدادی،
سامراء بوده است و حضرت رضا هم نه به بغداد رفتهاند و نه به ّ
ساکن ّ
سامراء ،فقط در سفر
به بو  ،از عراق گذشتهاند .حال این سؤال پیش میآید که احمدبن عامر ،حضرت رضا
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را

در کجا زیارت کرده و احادی را از ایشان شنیده است؟ (مستفید و غفاری)514/1 :1372 ،
در متن این روایت بیان شده است که علت شوم بودن روز چهارشنبه ،آن است که مردم آن را بثه
ُ
َ
فال بد میگیرند؛ « َی ْوم ش ْؤم ِف ِیه َیتطی ُر النا ُ » .بثا صثرف نظثر از بررسثی سثندی ،مطثابق ایثن
روایت ،میتوان دریافت که برخالف نظر برخی افراد ،نحوست روز چهارشنبه ذاتی نبوده است.
ً
عالمه بباببایی نیز در این باره بثیان داشتهاند« :مالک در نحوست ایام نحس صثرفا تفثأل زدن
خود مردم است ،چون «تفأل و ّ
تطیر» اثری نفسثانی دارد ،و ایثن روایثات در مقثام نجثات دادن

مردم از ّ
شر تفأل و نفو است .میخواهد بفرماید اگر قوت قلبت به این حد هست که اعتنثایی
به نحوست ایام نکنی که چه بهتر ،و اگر چنین قوت قلبی نداری ،دسثت بثه دامثن خثدا شثو ،و
قرآنی بخوان و دعایی بکن( .بباببایی)120/19 :1374 ،
 .6-2-3حدیث ششم :چهارشنبه آخر ماه ،روز وقوع بسیاری از حوادث ناگوار
مردی در مسجد کوفه خدمت امام علی

رسید و گفت :یا امیرالمثؤمنین ،خبثر دهیثد مثرا از

روز چهارشنبه و اینکه به آن چرا فال بد می زنیم و چرا این روز سخت و سنگینی بوده و بفرمایید
این روز کدام چهارشثنبه مثیباشد؟حضثرت فرمودنثد :آخثرین چهارشثنبه در مثاه کثه محثاق
میباشد؛ یعنی ماه در شع محو و ناپدید است .در روز چهارشنبه قابیل برادرش هابیل را کشت،
در روز چهارشنبه ابراهیم در آتش افتاد ،در روز چهارشنبه ابراهیم را در منجنیق گذاردند ،در روز

سال دوم.شمارۀ سوم .بهار و تابستان 1399

 .2-5-2-3بررسی محتوایی

چهارشنبه خداوند متعال فرعون را غرق کرد ،در روز چهارشنبه خداوند شهر قوم لوط را زیروزبر
کرد ،در روز چهارشنبه خداوند متعال باد را بر قوم عاد فرستاد ،در روز چهارشنبه نخثلهثای آن
ّ
بستان چون خاکستری سیاه گردید ،در روز چهارشنبه خداوند پشه را بر نمرود مسلط نمثود ،در
روز چهارشنبه فرعون موسی را بلبید تا او را به قتل رسثاند ،در روز چهارشثنبه خداونثد متعثال
ّ
سقف بنای کفار را از پایه ویران نمود و بر سرشان فرو ریخت ،در روز چهارشنبه فرعثون فرمثان
ّ
داد نوجوانان را سر ببرند ،در روز چهارشنبه بیت المقد خراب و ویران شد ،در روز چهارشنبه
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مسجد سلیمانبن داوود در اسطخر فار از کوره آتش آنجا سوخت ،در روز چهارشنبه یحییبن
زکریا کشته شد ،در روز چهارشنبه ّاول عذاب قوم فرعون بود ،در روز چهارشنبه خداوند متعثال
قارون را مبتال به خسف و عذاب نمود ،در روز چهارشنبه ایوب مبتال به تلف مال و هالک فرزند

اعتبارسنجی روایات ناظر بر «نحوست روز چهارشنبه»

شد ،روز چهارشنبه یوسف به زندان داخل شد ،روز چهارشنبه خداوند متعثال افثرادی را کثه در
َ َ ْ ُ َ
ناه ْم َو ق ْثو َم ُه ْم
قتل صالح حیله و مکر کردند ،هالک نمود؛ چنانکه در قرآن میفرماید« :ینا دمر
َ
ی ْج َم ِع َین» (ما آنان را که در قتل صالح حیله و مکر بهکار بستند ،با بستگانشان هالک کردیم) ،در
روز چهارشنبه صیحه آسمانی آن قثوم ظثالم را گرفثت و آنثان را خثاک و خاشثاک بیابثان مثرگ
ّ
ساخت ،روز چهارشنبه ناقه صالح را پی کردند ،روز چهارشنبه باران سن سثجیل باریثد ،روز
چهارشنبه استخوان صورت مبارک نبی اکرم

و دندان رباعیثه آن سثرور را شکسثتند ،روز

چهارشنبه عمالیق و ظالمان در شام (که از بقایای قوم عدد بودند) ،هالک شده و تابوت جهنم را

گرفتند( 9».ابن بابو یه388/2 :1362 ،؛ مجلسی)41/56 :1403 ،
 .1-6-2-3بررسی سندی

سند روایت مذکور ،مشابه روایت قبل است که افثراد آن مثورد برسثی قثرار گرفتنثد و ازایثنرو،
اشکاالت مذکور بر سند روایت قبل ،بر این روایت نیز وارد است.
 .2-6-2-3بررسی محتوایی
الف) مخالفت با قرآن :قسمت آخر این روایت که مربوط به قوم صالح است و بیان شدهَ « :ی ْثومَ
ََ َ َْ َ ْ َ
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ال ِذ َین َء َام ُنوا َم َع ُه ِب َرح َم ٍة ِّمنا و ِمن ِخز ِی یو ِم ٍئذ ِإن ربک هو الق ِوی الع ِز یز».
مطابق نص صریح قرآن کریم ،باید میان دو واقعه پی کردن شتر و نزول عذاب بثر آنثان سثه
روز فاصله باشد؛ نه کمتر و نه بیشتر .بنابراین نمیتوان هر دو حادثه را مربوط به یک روز از هفته
دانست ،در حالی که مطابق روایت مذکور ،هر دوی آنها باید در یک روز هفته ث چهارشنبه ث ر
داده باشد!
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ب) مخالفت با تاری  :یکی از قسمتهای این روایت که با تاری در تضاد اسثت ،عبثارت
َْ
ُ
ْ
َو ک ِس َرت َر َب ِاع ُیت ُه» میباشد؛ زیرا مجروح شدن و شکستن دندان
« َی ْو َم اْل ْر ِب َع ِاء شج الن ِبی
در جن احد ّاتفاق افتاد و مشهور بین مفسثران و ّ
مؤرخثان ایثن اسثت کثه
پیشین پیامبر
ج) متن این روایت نیز مانند روایت دوم ،با صرف نظر از دو اشکال مذکور ،حاکی از آن است
که علت نحوست روز چهارشنبه ،وقوع حوادث ناگواری است که در آن روز اتفاق افتاده است.
 .7-2-3حدیث هفتم :نحوست چهارشنبه آخر ماه
پیامبر اکرم

میفرماید :آخرین چهارشنبه هر ماه روز نحس مستمر است( 10 ».ابن بابویه،

387/2 :1362؛ مجلسی)44/56 :1403 ،
 .1-7-2-3بررسی سندی

از محمدبن احمد البغدادی ّ
الوراق در کتع رجال نامی به میان نیامده است.
علیبن محمدبن جعفربن احمدبن عنبسة مولی الرشید در کتع رجال تضعیف شده اسثت.
نجاشی به نقل از ابن رویده ،او را «مضطرب الحثدی » میدانثد( .نجاشثی)262/1 :1407 ،
چنانکه ابن غضائری نیز در مورد وی ،تعابیر «ضعیف ،روی عن الضعفاء ،ال یلتفت إلیه» بهکار
برده است( .خویی)141/13 :1368 ،
درمیان کتع اصلی رجال ،نام دارمبن قبیصه تنها در رجال نجاشی ذکر گردیده و او نیز متعر
جرح یا تعدیلی نسبت به او نگشته است و به ذکر اینکثه وی از راویثان امثام رضثا

و صثاحع
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جن احد در روز شنبه ،هفتم شوال ر داده است( .بلعمی)1481/5 :1373 ،

کتبی بوده ،اکتفا شده است( .نجاشی )162/1 :1407 ،با ایثن حثال ابثن داوود و ابثن غضثائری،
دارمبن قبیصه را ضعیف دانسته و او را با الفاظی نظیر «ال یؤنس بحدیاه ،وال یوثق به ،و ال نعرف له
ً
ً
وجها صحیحا» توصیف نمودهاند( .حلی244/1 :1392 ،؛ خویی)91/8 :1368 ،
روایت باال نیز توسط راویان مهمل ،مجهول و ضعیف نقل شده است و بنابراین از نظر سثند
ضعیف میباشد.
با توجه به بررسی سندی روایاتی که تعبیر نحوست روز چهارشنبه بهصراحت در آنها بثهکار
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رفتهاند ،روشن شد که تمام این روایات از نظر سندی ضعیف میباشند.
 .2-7-2-3بررسی محتوایی
الف) اختالف در متن حدی  :همان گونه که گذشثت ،احادیث بثا موضثوع نحثس بثودن روز

اعتبارسنجی روایات ناظر بر «نحوست روز چهارشنبه»

چهاشنبه بسیار مختلف نقل شده است؛ چنانکه در روایت هفثتم ،آخثرین چهارشثنبه مثاه ،در
روایت اول ،چهارشنبه بهصورت مطلق ،و در روایت دوم ،چهارشنبه وسط ماه نحس معرفی شده
است ،و این اختالف در نقل حدی  ،صحت آن را خدشهدار میسازد.
ب) عدم توجه به محل صدور روایت :ضمن اینکه محتمل اسثت روایثت مثذکور در مقثام
تفسیر آیه مربوط به نزول عذاب بر قوم عاد باشد؛ به این معنا که روز نحس مستمر که در آیه « ِإنا
َ ْ ََ
ً
ً
َ
ی ْرسلنا عل ِیه ْم ِریحا َص ْر َصرا ِفی َی ْ ِوم ن ْح ٍس ُم ْس َت ِمر» (قمر )19 :به آن اشاره شده ،چهارشثنبه آخثر
ماه بوده است ،نه آنکه نحوست آن در هر چهارشنبه آخر ماهی تسری داشته باشد .چنانکه ابثن
عطیه در این باره گفته است:
«در بعضی از احادی در تفسیر «یوم نحس مستمر» وارد شده اسثت کثه آن ،روز چهارشثنبه
بوده است و بعضی از مردم آن را به هر چهارشنبهای تأویل نمودهاند که ایثن نثزد مثن ضثعیف
است( ».ابن عطیه)216/5 :1422 ،

نتیجهگیری
از مجموع مباح گذشته میتوان به این نتایج رسید:
 -1بدون شک میان اوضاع آسمانی و حوادث زمینی ارتباط وجود دارد ،و نکثوهش مثنجم و
علم نجوم در برخی روایات ،اول اینکه ناظر به عدم احابه کافی منجمانی غیر از اهل بیت
بر علم نجوم است ،و دوم اینکه نکوهش مذکور مربوط به اعتقادی است که منجمان در این باره
داشتند؛ زیرا نگاه آنان به تأثیر و تأثرات نجوم ،شثرکآلثود بثوده و آنهثا را مسثتقل در اثرگثذاری
میپنداشتند.
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 -2پس از بررسی هفت روایت اصلی ناظر بر نحوسثت ایثام کثه در منثابش شثیعی موجثود
میباشند ،مشخص شد که تمام این روایات به لحاظ سندی ضعیف میباشند.
 -3تحلیل محتوایی روایات مذکور نیز حاکی از آن است کثه هثر یثک از ایثن روایثات ،بثه
نادرست از مفهوم نحس و ،...فاقد اعتبار میباشند.
 -4به نظر می رسد روایات ناظر بر نحوسثت روز چهارشثنبه در اصثل در مقثام تفسثیر آیثه
َ ْ َ
ً
ً
َ
مربوط به نزول عذاب بر قوم عاد وارد شده باشد ( ِإنا ی ْرسثلنا عَـل ِیه ْم ِریحا َص ْر َصرا ِفی َی ْ ِوم ن ْح ٍس
ً
ُم ْس َت ِمر)؛ مبنی بر اینکه آن روز چهارشنبه بوده است ،اما ظاهرا برخی افراد به دلیل عدم توجه به
محل صدور روایت ،آن را به هر چهارشنبهای تأویل نمودهاند ،و شاید به دنبال این بیتثوجهی و
در نتیجه رواج فال بد زدن مردم به روز چهارشنبه ،برخی اقدام به وضش احادیث دیگثری چثون
ممنوعیت از انجام برخی امور در روز چهارشنبه به دلیل نحوست آن روز نموده باشند .ولثی در
هر صورت ،ضعف حدی بهمعنای جعلی بودن آن نیست.
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دالیل متعددی چون مخالفت با قرآن ،وجود روایات معثار  ،مخالفثت بثا تثاری  ،برداشثت

پینوشتها
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َ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُّ ُ ُ َ ُ
َ َ
ََ َ َ َ َ
َ
َ
وء؟ َوتخ ِّوف ِم َن الساع ِة التی َم ْن َس َار ِف َیها حاق
 -1یت ْزع ُم ینک ت ْه ِدی ِإلی الساع ِة ال ِتی من سار ِفیها ص ِرف عنه الس
ُّ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ ْ ْ
هذا َف َق ْد َکذ َب ْال ُق ْر َآنَ ،و ْاس َت ْغ َنی َعن ْاْل ْست َع َانة بالله فی َن ْی ْ َ ْ ُ
ثوب َو َدفثش ال َمک ُثر ِوه،
ِب ِه الضر؟ فمن صدقک ِب
ِ َِ ِ ِِ ِ ِ
ثل المح َب ِ
ِ
ِ
َ َ ْ
َ َ
َ
َ َ ْ َ َْ َ َ َ
َ
َْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
ِّ
ُ
ْ
َ
َوت ْب َت ِغی فی ق ْو ِلک ِلل َع ِامل ِبأم ِرک ین ی ِولیک الحمد دون رب ِهِْ ،لنک ث ِبزع ِمک ث ینت هدیته ِإلثی السثاع ِة ال ِتثی نثال
ِ
َ
ْ َ
ُ َ ُّ
ُّ َ
َ
َ َْ ُ َ ْ َ َ
ُ
ِف َیها النف َشَ ،وی ِم َن الضر .ا ُّی َها النا ُ ِ ،إیاک ْم َوت َعل َم ُّالنج ِومِ ،إال َما ُی ْه َتدی ِب ِه فی َبر ی ْو َب ْح ٍر ،ف ِإن َها تدعو ِإلی الک َهان ِثة،
ُ ََ ْ
ُ
والم َن ِّج ُم َک ْال َکاهنَ ،و ْال َکاه ُن َکالساحرَ ،والس ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ
الله.
ِ
ِ
ِ
ِ
احر کالک ِاف ِر! والک ِافر فی الن ِار! ِسیروا علی اس ِم ِ
ِ
ِ
ََ َ َ ََ
َ َ َْ
ْ ْ
َ ُ
َ
ْ ُ
َ
َ -2م ْن َص َام کذ ِلك فکأن َما َص َام ال َع َام کل ُهَ ،و ِبذ ِلك تذ َه ُع ع ْن َصد ِر ِه ال َو َس ِاو ُ الشیط ِانیة .سأل الراوی :ف َما ِهثی
ْ ُ ِّ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ
ُ ِّ َ
َ ُ َ
ْ َ ْ َ ُ ََ َ َ ُ َ
اْل َ
یس ِم ْن کثل ش ْثه ٍر .سثأل
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ِتلك اْلیام؟ فقال :یول
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ َ ِ
َ ْ َِ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ٍ ُ َ ْ
َ َ
َ َ َ ُ ُ َ ْ ٍَ َ ْ ُ
َ
ُ
َ
اض ِیة ِفثی ه ِثذ ِه
وص؟ فقال
الراوی :و ِلماذا یصوم ه ِذ ِه اْلیام بالخص
ِْ :لن العذاب کان ین ِزل علی اْلم ِم الم ِ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َِ ْ ْ َ َ
اب.
اْل ِیام .فأمر ین یصوموا ه ِذ ِه اْلیام ِمن یج ِل دف ِش العذ ِ
 -3اگر کسی بخواهد دوا بنوشد ،روز چهارشنبه برای آغاز دوا خوردن مناسعتر است.
َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ
یس.
 -4قلموا یظفارکم یوم الاالث ِاء و است ِحموا یوم اْلر ِبع ِاء و ی ِصیبوا ِمن ال ِحجام ِة ح
اجتکم یوم الخ ِم ِ
َ ُ َ َ ْ
َ ْ َُ ُ َ ْ ُ
ْ َ ْ َْ َ َ ُ
ُ
ُ
ثاء ال یثدور*،
 -5احمد الدقاق البغدادی قال :ک َت ْبت ِإلی ی ِبی ال َح َسن الا ِانی یسأله عثن الخثر
وج یثوم اْلر ِبع ِ
ُِ
َْ
َ ً َ َ َِ
ُ ِِّ َ
ِّ
َ
ُ ِّ
َ َ
َ ُ
َ
َم ْن خ َر َج ْیو َم اْل ْر ِب َع ِاء ال ید ُور ِخالفا علی ی ْهل الط َیر ِة ُو ِقی ِم ْن کل آف ٍةَ ،و ع ِوفی ِم ْن کل َد ٍاء َو ع َاه ٍثةَ ،و
فک َت َع
ِ
َْ
َ ُ َ
ُْ
َ ُ ََ
ْ َ
َ َُ َ ْ َ
َق َضی الل ُه َل ُه َح َ
َمن اح َتج َم ِفی
اج َت ُهَ ،و ک َت ْبت ِإل ِیه َمر ًة یخ َری .ی ْسأل ُه عن ال ِحج َام ِة ْیو َم اْل ْر ِب َع ِاء ال ید ُور ،فک َت َع
ِ
ِ
ْ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ً َ َ َ ْ ِّ َ ُ
ْ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْ ُ ِّ َ َ ُ
اج ُم ُه.
ِ
یوم اْلر ِبع ِاء ال یدور ِخالفا علی یه ِل الطیر ِة ،ع ِوفی ِمن کل آف ٍة ،و و ِقی ِمن کل عاه ٍة ،و لم تخضر مح ِ
* «االربعاء ال یدور» آخر یربعاء من الشهر و الجملة صفة لیوم االربعاء.
ّ
 -6عدة من یصحابنا عن سهلبن زیاد عن یعقوب بن بن یزید عن رجل من الکوفیین عن یبی عروة یخثی شثعیع
َ
َ
ْ
ْ َ ْ َُ ْ ُ َ
َْ ُ ََ َ ْ
َ َُ َْ ُ َْ ْ ْ َ
س فقلت ل ُه
یو عن شعیع العقرقوفی قالَ « :دخلت علی ی ِبی ال َح َسن اْلو ِل
َو ُهو َیح َت ِج َم یوم اْلر ِبع َ ِاء ِف ُی الحب ِ
ِ
ََ ْ ُ ُ
َ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ ُ
ُ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ََْ ُ ََ َ َ
یض َها».
ِإن هذا یوم یقول النا ِإن م ِن احتجم ِف ِیه یصابه البرص فقال ِإنما یخاف ذ ِلك علی من حملته یمه ِفی ح ِ
ّ
ّ
 -7حدثنا محمدبن الحسن رضی الله عنه قال حدثنا احمدبن ادریس عن محمدبن احمد اْلشعری عثن محمثدبن
قثال :قثال

عیسی الیقطینی عن القاسمبن یحیی عن جده الحسنبن راشد عن محمدبن مسلم عن یبثی عبداللثه
ُّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ
ُ َ ْ ََ
َْ
س ُم ْس َت ِمر»
یمیرالمؤمنین « :ینب ِغی ِللرج ِل ین یتوقی النورة یوم اْلر ِبع ِاء ف ِإنه یوم نح ٍ
ّ
ّ
 -8حدثنا یبوالحسن محمدبن عمروبن علیبن عبدالله البصری بإیالق ،قال :حدثنا یبوعبدالله محمدبن عبداللثهبن
ّ
ّ
ّ
احمدبن جبلة الواعظ ،قال :حدثنا یبوالقاسم عبداللهبن احمدبن عامر الطائی ،قال :حدثنا یبثی قثال حثدثنا علثیبن
ّ
ّ
ّ
ّ
موسی الرضا ،قال :حدثنا موسیبن جعفر ،قال :حدثنا جعفربن محمد ،قال :حثدثنا محمثدبن علثی ،قثال :حثدثنا
َ َ َ ْ
ْ َ
ّ
علیبن الحسین ،قال :حدثنا الحسینبن علی قال :قال ی ِم ُیرال ُم ْؤ ِم ِن َین ْ « :یو ُم الس ْب ِت ْیو ُم َمک ٍر َو خ ِد َیع ٍةَ ،و ْیو ُم
َْ
اْل َحد ْیو ُم َغ ْر َو ب َناءَ ،و ْیو ُم ْاْل ْث َنین ْیو ُم َس َفر َو َب َلعَ ،و ْیو ُم الا َال َثاء ْیو ُم َح ْثرب َو َدمَ ،و ْ ُ ْ َ َ
ْ ُ ْ
یثه
یثوم اْل ْر ِبع ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ثاء یثوم شثؤم ِف ِ
ِ
ٍْ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ْ ُ ُّ ُ َ َ ْ ُ
َ َ ْ
ََ ُ ُ َ ُْ ْ َ
ْ
َ
ُ
ول علی اْل َم َر ِاء َو قض ِاء ال َح َو ِائجَ ،و ْیو ُم الج ُم َع ِة ْیو ُم ِخط َب ٍة َو ِنکاح.
یس یوم الدخ ِ
یتطیر النا  ،و یوم الخ ِم ِ
ِ
ٍ

الرشید ،قال :حدثنا دارمبن قبیصة ،قال :حدثنا علیبن موسی الرضا

 ،قال :سمعت یبی یحدث عن یبیه ،عثن

محمدبن علی ،عن یبیه علیبن الحسین ،عن یبیه الحسینبن علی ،عن یبیه علیبن یبثی بالثع
ْ َْ ُ َ ْ
َ َ َْ ُ «:
س ُم ْس َت ِمر».
رسول الله
ِ
آخر یر ِبعاء ِفي الشه ِر یوم نح ٍ

 ،قثال :قثال
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ّ
ّ
 -9حدثنا یبوالحسن محمدبن عمروبن علیبن عبدالله البصری بإیالق ،قال :حدثنا یبوعبدالله محمدبن عبداللثهبن
ّ
ّ
ّ
احمدبن جبلة الواعظ ،قال :حدثنا یبوالقاسم عبداللهبن احمدبن عامر الطائی ،قال :حدثنا یبثی قثال حثدثنا علثیبن
ّ
ّ
ّ
ّ
موسی الرضا ،قال :حدثنا موسیبن جعفر ،قال :حدثنا جعفربن محمد ،قال :حثدثنا محمثدبن علثی ،قثال :حثدثنا
َ َ ْ
ْ ُ َ ََ َ
َ
ّ
ْ َ
ِفی الج ِامش ِبالکوف ِة ،فقال یثا
علیبن الحسین ،قال :حدثنا الحسینبن علی قال :ق َام َر ُجل ِإلی ی ِم ِیرال ُم ْؤ ِم ِن َین
ِ
َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ
آخ ُر ی ْر ِب َع َاء ِفی الش ْثه ِر َو ُه َثو
یوم اْلر ِبع ِاء و التط ِیر ِمنه و ِثق ِل ِه ،و یی یر ِبعاء هو؟ فقال ِ :
ی ْ ِمیر المؤ ِم ِنین ،یخ ِبر ِنی عن ِ
َ َْ َْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َ ُ
ُ
اْل ْرب َعثاء َو َض ُثعوا ْال َم ْن َجن َ
ْ
َ
َ
یثق ،وَ
َ
ال َم َحاقَ ،و ِف ِیه ق َتل ق ِابیل َه ِابیل یخ ُاه ،و ْیوم اْل ْر ِبع ِاء یل ِقی ِإب َر ِاه ُیم
ِفی الن ِار ،و یوم ِ ِ
ِ
ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ
ثاء ی ْر َسثل
سافلها ،و یوم اْلر ِبع ِ
یوم اْلر ِبع ِاء غرق الله ِفرعون ،و یوم اْلر ِبع ِاء جعل الله عز و جل یر ق ِوم ل ٍ
وط ِ
عالیها ِ
َْ
َْ
َ
َ
ْ َ
ْ َ
ََ ُ
ِّ َ َ َ َ
َ
الر َیح علی ق ْ ِوم ع ٍادَ ،و ْیو َم اْل ْر ِب َع ِاء ی ْص َب َحت کالص ِر ِیمَ ،و ْیو َم اْل ْر ِب َع ِاء َسلط الل ُه علی ن ْم ُر َود ال َبقةَ ،و
الل ُه عز َو َجل ِف ِیه
َْ
َْ
َ
َ ُ َ
َ ََ
ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
َ
ْ ُ
وسی ِلیق ُتل ُهَ ،و ْیو َم اْل ْر ِب َع ِاء خر عل ِیه ُم السقف ِم ْن ف ْو ِق ِه ْمَ ،و ْیو َم اْل ْر ِب َع ِاء ی َم َر ِف ْرع ْون ِبثذ ْبح
یوم اْلر ِبع ِاء بلع ِفرعون م
ْ ُ ِ
َ
ْ َْ َ َْ َْ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
اْل ْرب َع ِاء ُخ ِّر َب َبیت ال َمقد َ ،و ْیو َم اْل ْرب َع ِاء یحرق َم ْسجد ُسل َیمان ْبثن َد ُاو َد ع َو إ ْصثطخ ُر مثن ک َ
ثور ِة
الغلمان ،و یوم
ِ
ِ
َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
اْل ْرب َع َاء َظل َق ْو ُم ف ْر َع ْو َن َیو َل ْال َع َذابَ ،و ْیو َم ْاْل ْرب َعاء َخ َس َف الل ُه َعز وَ
ِ ِ
ِ
ِ
ف ِار َ  ،و یوم اْلر ِبع ْ ِاء َ ق ِتل یح َیی بن ز َک ِریا ،و یوم ِ
َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ِّ ْ
ُ َ
یثومَ
ونَ ،و ْیو َم اْل ْرب َعاء ْاب َتلی الل ُه ی َ
ثج َنَ ،و ْ
ثاء ید ِخثل یوسثف الس
ِبذه
یوب
َجل ِبقار
اب م ِال ِه و ول ِد ِه ،و یوم اْلر ِبع ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َْ
َ
َ
َ
َ ُ َ َْ ْ ْ َ ََ
اْل ْرب َعاء َق َال الل ُه َعز َو َج َل ینا َدم ْر ُ
ناه ْم َو َق ْو َم ُه ْم ی ْج َمع َینَ ،و ْیو َم ْاْل ْرب َع َ َ ْ ُ
ثاء عق ُثروا
ثاء یخثذته ُم الصثیحة ،و یثوم اْلر ِبع ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َْ
َ َ ََ
َ ً ْ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ََ
َو ُکس َثر ْت َر َباع ُیت ُثهَ ،و ْ
یثو َم
ثاء شثج الن ِبثی
الناقةَ ،و ْیو َم اْل ْر ِب َع ِاء ی ْمط َر عل ِیه ْم ِحجارة ِمن ِسج
یل ،و یثوم اْلر ِبع ِ
ِ
ِ
ٍ
َْ
ََ َ ْ
َ
اْل ْر ِب َع ِاء یخذ ِت ال َع َم ِال ُیق الت ُابوت.
 -10حدثنا محمدبن احمد البغدادی ّ
الوراق ،قال :حثدثنا علثیبن محمثدبن جعفثربن احمثدبن عنبسثة مثولی
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