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َ
َ َ
لسانه» که باا تعاابیر مختلفای در
قلبه علی ِ
حدیث «من أخلص لله تعالی أربعین یوما ظهرت ینابیع الحکمة ِمن ِ

منابع روایی شیعه و اهل سنت وارد شده ،از جمله احادیثی است که علمای فریقین متفاوت باه آن نگریساتهاند .ایان

حدیث عموما در میان محدثین اهل سنت ،به دلیل ضعف سندی و مرسل بودن ،ساخته متصوفه تلقی شده و به عنوان
حدیثی جعلی برشمرده میشود؛ به گونهای که میتوان آن را در تمام کتب احادیث موضوعه آنان مشاهده نماود .ولای
همین حدیث در برخی منابع معتبر شیعی نیز وارد شده و شارحین حدیث ضمن پذیرش آن ،به شرح مفاادش همات
گماشتهاند .نوشتار حاضر ،که به روش توصیفی -تحلیلی سامان یافته ،بر «نقل به معنا» شدن حادیث مزباور تاکیاد
نموده ،و جعلی بودن آن را منتفی میداند.
کلیدواژهها :حدیث «من أخلص لله  ،»...اخالص ،زهد ،حکمت ،حدیث جعلی ،نقل به معنا ،فریقین.

* .تاریخ وصول1393/07/08 :؛ تاریخ تصو یب نهایی.1396/07/26 :
 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
حدیث «من أخلص لله تعالی أربعین یوما ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه» از جمله احادیث
مشهوری است که در موضوع اخالق و تربیت نفس به آن فراوان استناد میشود .ایان حادیث کاه در کتاب
صحاح سته اهل سنت و منابع متقدم و معتبر شیعی وارد نشده ،در اغلب کتاب حااوی احادیاث موضاوعه
اهل سنت به عنوان یک حدیث جعلی جای گرفته است .البته همین مضمون در الکافی شیخ کلینی با لفا
«ما من عبد اخلص لله اربعین اال  »...آمده که ظاهرا نقل به معنای حدیث «من أخلص لله تعاالی أربعاین
یوما  »...است.
سؤال اصلی که در این مقاله سعی میشود به آن پاسخ داده شود ،این است که آیا حدیث ماورد بحاث،
ّ
ّ
جعلی است و به دروغ به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نسبت داده شده ،چنانکه غالاب محادثان اهال
سنت به آن قائل اند ،و یا از ناحیه رسول خدا صادر شده و با الفاظ مختلف نقل به معنا شده است؟ اهمیات
این حدیث و محتوای آن ،ضرورت بررسی این حدیث شریف را نشاان میدهاد .پاس از ارزیاابی حادیث
براساس منابع فریقین ،به بررسی مدلول و محتوای آن پرداخته میشود.
حدیث در منابع اهل سنت
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َ
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َ
َ ْ َََ َ َ َ َ ْ َََ
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َ
الله َص َّلی الله َع َلیه َو َس َّل َمَ « :مانْ
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« .1أخبرنا أبو مع ِاو یة ،أخبر
ِ
ول قال :قال رسول ِ
ٍ
َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ّ
َ
اان ِه» (ابان المباار 52 ،؛ هنااد/2 ،
أخلص ِلل ِه ال ِعبادة أرب ِعین یوما ظهرت ین ِابیع ال ِحکم ِة ِمن قل ِب ِه علای ِلس ِ
.)357
بررسی سندی :ابن جوزی (م  597ق) در مورد رجال این ساند میگویاد« :حجااج» مجاروح اسات
(مورد جرح و تضعیف قرار گرفته) و نیز علما در مورد «مکحول» میگویناد او در حادیث ضاعیف اسات.
(ابن جوزی )145 /3 ،این در حالی است که برخی دیگر آن دو را توثیق کردهاند و ابن جوزی به آن اشارهای
نکرده است .ابن حجر عسقالنی در ترجمة «مکحول» از برخی عالماان رجاال اهال سانت نقال میکناد:
«وقال العجلی تابعی ثقة وقال ابن خراش شامی َصدوق  ...وقال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه من مکحول»
(ابن حجر عسقالنی .)291 /10 ،همچنین صاحب کتاب «تاریخ الثقات» (م  261ق) در مورد «حجااج»
میگوید« :حجاج بن أرطاة ،کوفی ،جائز الحدیث ... ،وکان فقیهاا وکاان أحاد مفتای الکوفاة» (العجلای،
مکحول» تابعی تا پیاامبر
 .)107البته الزم به ذکر است که این حدیث «مرسل» میباشد ،زیرا واسطة بین «
ِ
اکرم ذکر نشده ،گرچه از دو حدیث زیر –با همین سند -معلوم میشود کاه آن واساطه ،اباو ایاوب انصااری

است.
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 « .2حدثنا أبو خالد األحمر عن حجاج عن مکحول قال بلغنی أن رسول الله (صلی الله علیاه و سالم)
قال :ما أخلص عبد أربعین صباحا إال ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه»( .ابن ابای شایبه80/7 ،؛
ابن أبی الحدید.)213 /11 ،
بررسی سندی :منظور از «أبو خالد» در این سند« ،یزید الواسطی» است که ابن جاوزی از قاول «ابان
حبان» او را کثیر الخطا معرفی نموده و احتجاج به روایت او را جایز نمیداند (ابان جاوزی .)145 /3 ،در
اینجا نیز علی رغم سخن ابن جوزی در تضعیف راوی مذکور ،برخی به وثاقت و صداقت او اشاره کردهاناد:
«وقال أبو حاتمَ :صدوق ثقة  ...وقال الحاکم أن األئمة المتقدمین شهدوا له ِّ
بالصدق واإلتقان» (ابان حجار
ِ
عسقالنی.)83 /12 ،
 ...« .3حدثنا أبو خالد یزید الواسطی أنبأنا الحجاج عن مکحول عن أبای أیاوب األنصااری قاال قاال
رسول الله صلی الله علیه و سلم :من أخلص لله تعالی أربعین یوما ظهرت یناابیع الحکماة علای لساانه».
(ابو نعیم اصفهانی.)189 /5 ،
 ...« .4سوار ْبن م ْص َعب عن م َ
قسم عن عبد الله بن عباس قال :قال رسول الله صلی اللاه علیاه وسالم:
ِ
ََْ
َ ََ ْ
« َم ْن أخل َص لله أربعین صباحا ،ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه» (قضاعی192 ،؛ ابان اثیار/11 ،
.)556
ْ
َ
ْ
بررسی سندی :در مورد «سوار بن مصعب» نیز گفته شده که او «مترو الحدیث» و غیار موثاق اسات
(ابن جوزی145 /3 ،؛ صغانی .)68 /1 ،اما «م َ
قسم» به عنوان «مولی ابن عباس» در کتاب «تاریخ الثقات»
ِ
نام برده شده (العجلی )438 ،و در «تهذیب التهذیب» اقوالی در وثاقت او ذکار شاده اسات (ابان حجار
عسقالنی.)289 /10 ،
در برخی احادیث ،به ویژه در «کتب زهد» ،به جای لف «اخالص» ،واژه «زهد» آمده است:
َ ْ ََْ َ َْ َ
َ َّ َ ْ َ
َّ
ْ َ
َ َ
« .5حدث ِنی الق ِاسم ْبن َه ِاش ٍم ،ع ْن ح ْم َز َة ْبن َسل ٍم ،ع ْن م َح َّم ِد ْبن م ْس ِل ٍم الط ِائ ِفی عن صفوان بن سال ٍیم،
َ َ َ َ َّ َ َّ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ِ ُّ ْ َ ْ َ َّ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
کمة قل َبهَ ،وأطل َق ِب َها ِل َساانهَ ،و َب َّص َاره
قال :قال الن ِبی صلی الله عل ِیه وسلم :من ز ِهد ِفی الدنیا أسکن الله ال ِح
َ َ َّ َ
َْ
َ ُّ ْ
السال ِم»( .ابن ابی الدنیا.)61 ،
یوب الدنیا َد َاء َها َو َد َو َاء َهاَ ،وأخ َر َجه ِم ْن َها َس ِالما م ْس ِلما ِإلی د ِار
ع
َْ
َ
بررسی سندی« :صفوان» شخصی موثق و عابد و کثیر الحدیث است (ابان ساعد .)417 /5 ،هرچناد
این حدیث را مرسال از پیامبر اعظم نقل میکند« .م َح َّم ِد ْبن م ْس ِل ٍم» نیز توثیق شده است (العجلای.)107 ،
ِ
َّ
وی ظاهرا همان «م َح َّم ِد ْبن م ْس ِل ٍم الط ِائ ِفی» است که از راویان امام صاادق (علیاه الساالم) و از اصاحاب
ِ
َ ََْْ َْ
اجماع در نظر شیعه میباشد (کشی )238 ،اما از «حمزة بن سل ٍم» در کتب رجالی نامی برده نشده است.
ِ
َ ...« .6ح َ
الر َفاعی َح َّد َث َنا َم ْعن بن عبد الرحمن َعن ْال َح َسن َع ْ
ان َأبای م َ
دثنا عبد الملک ْبن م ْه َر َان ِّ
وسای
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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َ
األش َع ِری قال قال َرسول الل ِه َصلی الله عل ِیه َو َسل َم :من َز ِهد ِفی الدنیا أ ْر َب ِع َین ْیوما َوأخل َص فیهاا ِلل ِاه أخ َار َج
َّ
الله َع َلی ل َسانه َیناب َیع ْالح َ
کم ِة ِم ْن قلبه» (ابن جوزی144 /3 ،؛ ابن العراق الکنانی.)305 /2 ،
ِ
ِ ِِ ِ
َ
بررسی سندی :ابن جوزی «عبد الملک ْبن ِم ْه َران» را مجهول دانسته (ابن جاوزی ،)145 /3 ،ولای در
مورد « َم ْعن بن عبد الرحمن» سکوت میکناد ،کاه فاردی موثاق اسات (العجلای ،)436 ،اماا منظاور از
«الحسن» در این سند مشخص نیست.
َ
َ
َ َ َّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ...« .7ب ِشیر ْبن َزاذان حدث َنا ع َمر ْبن أصبح ع ْن ع ْن َس ِعید ْبن المسیب ع ْن أ ِبی ذ ٍّر َرف َعهَ :ما زهد عبد ِفی
َ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
ُّ ْ َّ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
االما
الدنیا ِإال أثبت الله ال ِحکمة ِفی قل ِب ِه وأنطق ِبها ِلسانه و بصره ِعیب الدنیا داءها ودواءها وأخرجه ِمنهاا س ِ
َ َ َّ
الم»( .سیوطی ،الآللیء المصنوعة فی األحادیث الموضوعة.)277 /2 ،
ِإلی د ِار الس ِ
بررسی سندیَ « :س ِعید ْبن المسیب» از راویان موثق (العجلی ،)188 ،و «ع َمار ْبان أصابح» مجهاول
است.

نظر اهل سنت در مورد این حدیث
ابن جوزی تعدادی از احادیث فوق را در کتاب موضوعات خود به عنوان حدیث مجعول نقل نموده و با
اشاره به ضعف برخی از راویان آنها ،صدور چنین روایاتی را از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) صاحیح
نمیداند (ابن جوزی .) 145 /3 ،گرچه در سند این احادیث راویان موثق هم بودناد کاه ابان جاوزی باه آن
توجهی نکرده است .وی پس از نقل و نقد احادیثی با این مضمون ،بعضی متصاوفه و زاهاد ماباان را ماورد
طعن قرار داده که آنان با عمل به حدیثی که اصالت آن ثابات نیسات ،پاس از چهال روز خلاوت گزینای و
امسا از غذا و  ،...هذیان گفته و خیال میکنند که سخنان حکیمانه بر زبان میآورند! (هماان) البتاه ابان
جوزی در نهایت با فرض صحت حدیث ،اخالص را امری قلبی دانسته ،نه اینکاه مرباوب باه عمال انساان
باشد (همان).
گویا یکی از انگیزه های ابن جوزی برای انکار این حدیث ،عاالوه بار ضاعف ساند ،مخالفات وی باا
َ
متصوفه و رفتار خاص آنان در این زمینه است .چنانکه صاحب «تذکره الموضوعات» نیز حدیث «من َز ِهد
ُّ ْ َ
ََْ
ِفی الدنیا أ ْر َب ِع َین ْیوما َوأخل َص فیها ( »...که در بخش گذشاته از اباو موسای اشاعری نقال شاد) را ضامن
تضعیف آن ،در «باب خرقة الصوفیة» آورده و احتماال مراد وی این است که چنین احاادیثی صارفا برازنادة
متصوفه و زاهد مابان است (الفتنی.)191 /1 ،
ولی در پاسخ باید گفت :اوال ،رفتار غلط گروهی از مردم در قبال این حادیث ،مشاکلی بارای صاحت
اصل مطلب ایجاد نمی کند؛ چنانکه عمل به این حدیث توسط افراد دیگر ،مایة رشد و کمال معناوی آنهاا
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بوده است .ثانیا ،با وجود اینکه اخالص در اصل ،به قلب و روح انسان مربوب میشود ،ولای نبایاد از ایان
چشم پوشید که ظهور و نمود آن در گفتار و عمل اوست؛ از ایان رو اساتدالل ابان جاوزی باه قلبای باودن
اخالص برای ّرد عمل متصوفه و انکار حدیث مزبور ناتمام است.
البته برخی از اهل سنت نیز جعلی بودن این احادیث را نمیپذیرند .هروی صاحب «األسرار المرفوعاة
َّ َ
ْ
َْ َ َ
ََْ
َ ْ
فی األخبار الموضوعة» ذکر حدیث « َم ْن أخل َص ِلل ِه أ ْر َب ِع َین ْیوما ظ َه َرت َین ِابیع ال ِحک َم ِة ِم ْن قل ِب ِه علی ِل َس ِان ِه»
در کتاب موضوعات ابن جوزی را خطای او برشمرده است و در مورد حدیث مرسل مکحول (کاه در بااال
ذکر شد) میگوید حدیث مرسل نیز نزد جمهور حجت است (الهروی.)327-326 /1 ،
از طرفی ،برخی علمای حدیث ،بسیاری از احادیث وارد شده در کتاب «موضوعات» ابن جوزی را باه
عنوان حدیث مجعول نمیپذیرند ،بلکه آنها را ضعیف یا حتی حسن و صحیح میدانند ،و به همین خاطر،
عالمان پس از او به تهذیب و تنقیح آن کتاب همت گماردند (سیوطی ،تدریب الاراوی فای شارح تقریاب
النواوی151 /1 ،؛ عتر318 ،؛ ابو زهو.)487 ،
حتی در کتاب «قواعد التحدیث» ،ذیل عنوان «أن للقلب السلیم إشراقا علی معرفة الموضوع» ،از قاول
علی بن حنبلی ،از عالمان حدیث اهل سنت ،برای اثبات اینکه قلب سالیم میتواناد حادیث صاحیح را از
مجعول یا ضعیف تشخیص دهد ،به احادیثی از جمله حدیث مورد بحث (ما أخلص عبد العبادة لله تعالی
أربعین یوما إال أجری الله الحکمة علی قلبه )...استناد شده است (قاسمی.)272-279 ،
یکی دیگر از علمای اهل سنت نیز ضمن شرح روایتی از «صحیح مسلم» (من أتی عرافاا فسائله عان
شیء ،لم تقبل له صالة أربعین یوما) ،به حدیث مورد نظار متوسال شاده اسات .وی در ماورد خصوصایت
«اربعین = چهل روز» میگوید :پیامبر اکرم (ص) در مواضع متعددی مطالبی را باه «اربعاین» اختصااص
داده است ،از جمله در حدیث «من أخلص لله أربعین ( »...انصاری القرطبی.)133 / 8 ،
بنابراین مشاهده میشود که در کنار قائالن به جعلی بودن حادیث «مان أخلاص  »...در اهال سانت،
عالمانی ه م هستند که آن را موضوع و مجعول ندانسته ،بلکه در مواردی به آن استناد کردهاند.
حدیث در منابع شیعه
کلینی با سند خود این حدیث را در باب «االخالص» کتاب الکافی ،به امام باقر (علیه السالم) منسوب
می کند ،که مطابق آن ،جاری شدن حکمت بر زبان ،از جمله آثار اخالص بیان شده است:
َ ْ
َ ْ َ
َ َ َ َْ
ََ َ
َ ْ َ
َ
ْ
ِ « .1ب َهذا ِاإل ْس َناد (ع ِلی ْبن ِإ ْب َر ِاه َیم ع ْن أ ِب ِیه عن الق ِاس ِم ْبن م َح َّم ٍد عن ال ِم ْنق ِری) عن سفیان بن عیینة ،عن
ِ َ َ َ ِ
َ ِ ْ َ َ ٌ ِ ْ َ َّ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ِ َ َ
ُّ ِّ
ِّ
السالم) ،قالَ « :ما أخل َص ع ْبد ِاإل َیمان ِبالل ِه أ ْر َب ِع َین ْیوما -أ ْو قالَ :ما
(السدی) عن أ ِبی جعف ٍر (عل ِیه
السندی
َّ َ
َّ
َ َ َ ٌ
َْ َ
ُّ ْ
َّ َ َّ َ
َّ َ
أ ْج َمل ع ْبد ِذ َکر الل ِه ع َّز َو َجل أ ْر َب ِع َین ْیوماِ -إال َز َّهده الله ع َّز َو َجل ِفی الدنیاَ ،و َب َّص َره َد َاء َها َو َد َو َاء َهاَ ،و أث َبت
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ْ َ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َ
ال ِحکمة ِفی قل ِب ِه ،و أنطق ِبها ِلسانه ( »...کلینی16 /2 ،؛ فیض کاشانی.)376 /4 ،
الس ِّادی» ّ
بررسی سندی :شیخ طوسی «اسماعیل بن عبدالرحمن ُّ
مفسار را در زمارة راویاان اماام بااقر
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(علیه السالم) ذکر کرده ،ولی توثیقی از وی بیاان نمیکناد (طوسای ،الرجاال .)124 ،اماا ابان داود حلای
«سفیان بن عیینة» را در قسم «ممدوحین» کتب خود و کسانی که تضعیف نشدهاند ذکر نمودهاند (ابن داود
حلی .)172 ،منظور از «منقری» هم سلیمان بن داود المنقری است که نجاشی ضمن توثیق وی ،کتاابی را
از طریق همان «قاسم بن محمد» موجود در ساند فاوق باه او نسابت میدهاد (نجاشای .)184 ،نجاشای
همچنین «قاسم بن محمد جوهری» را از راویان موسی بن جعفر (علیه السالم) و صااحب کتااب میداناد
(نجاشی.)315 ،
شیخ صدوق نیز حدیث مورد نظر را با اندکی اختالف از امام رضا (علیه السالم) به نقل از پیامبر اکارم

ّ
(صلی الله علیه وآله) آورده است:
َّ َ
َّ
ّ
َّ
َ َ َ َ
َ ْ َ َ ٌ َّ َ
« .2و بإسناده قال قال َرسول الل ِه (صلی الله علیه وآله)َ :ما أخل َص ع ْبد ِلل ِه ع َّز َو َجل أ ْر َب ِع َین َص َباحا ِإال
َْ َ َ
َج َر ْت َینابیع ْالح َ
کم ِة ِم ْن قل ِب ِه علی ِل َس ِان ِه» (صدوق ،عیون أخبار الرضا.)69 /2 ،
ِ
ِ
بررسی سندی :در «بحار االنوار» ابهام «بإسناده» در این سند ،با توجه به چهار حادیث قبال از آن ،باه
این صورت تبیین شده است« :عیون أخبار الرضا (علیه السالم) ب ْاإل ْس َناد إ َلی َدارم ْبن َقب َ
الر َضا َع ْ
یصة َعن ِّ
ان
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ْ
َ
اللهَ :ما َأ ْخ َل َ
َ َ َ َ َ
اص ( »...مجلسای ،بحاار األناوار« )242 /67 ،د ِارم بان
آب ِائ ِه (علیهم السالم) قال قال رسول ِ
َقب َ
یصة» نیز از راویان امام رضا (علیه السالم) و صاحب کتاب بوده (نجاشی )162 ،و در قسم «ممدوحین»
ِ
رجال ابن داود حلی قرار دارد( .ابن داود حلی.)147 ،
در کتاب جامع األخبار شعیری (قرن  )6این سخن باا لفا « َمان أخلاص »...بادون آنکاه گویناده آن
مشخص باشد ،تحت عنوان احادیث مربوب به «لسان» ذکر شده است:
« .3قال (علیه السالم) من أخلص َّلله أربعین صباحا َ
ظهرت ینابیع الحکماة مان قلباه علای لساانه».
(شعیری94 ،؛ فیض کاشانی.)10 /1 ،
ّ
ّ
و در نسخة کتاب «عده الداعی» و «بحار االنوار» حدیث فوق به این صورت از پیامبر اکرم (صلی الله
علیه وآله) نقل شده:
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ ْ
ّ
ْ ََ َ
َّ
َ
اابیع ال ِحکم ِاة
َ « .4و ِفی الخب ِر عن الن ِبی
(صلی الله علیه وآله) :من أخلص ِلل ِه أرب ِعین یوما فجر اللاه ین ِ
ِ
ّ
َْ َ َ
ِم ْن قل ِب ِه علی ِل َس ِان ِه»( .ابن فهد حلی232 ،؛ مجلسی ،بحار األنوار.)326 /53 ،
نظر شیعه در مورد این حدیث
گرچه برخی الفاظ متن ایان حادیث باه شاکلهای گونااگونی در مناابع وارد شاده؛ -مانناد «اربعاین
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َ َ ْ
ََْ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ
صباحا/یوما»؛ «من اخلص»؛ «ما اخلص  ...اال»؛ «أثبت ال ِحکمة ِفی قل ِب ِاه و أنطاق ِبهاا ِلساانه»؛ «جارت
َْ َ َ
ّ
َینابیع ْالح َ
کم ِة ِم ْن قل ِب ِه علی ِل َس ِان ِه»؛ «ظهرت»؛ «فجر» ،و در بعضی موارد «زهد» به جای «اخالص» آمده
ِ
ِ
است ،-با این وجود مشکل است که به آن حدیث «مضطرب» اطالق نمود .زیرا مدلول همه آنها یکساان
است و تقریبا به یک معنا بر میگردد .بنابراین ،حدیث «نقل به معنا» شده است و در جای خود ثابت شده،
نقل به معنا ،در صورتی که خللی در معنای حدیث ایجاد نکند ،ایرادی ندارد .چنانکه محمد بان مسالم از
امام صادق (عیه السالم) میپرسد ،حدیثی را از شما میشنوم و از آن چیازی را کام یاا باه آن چیازی زیااد
میکنم .امام در جواب میفرماید« :اگر همان معنا را اراده کنی و معنا تغییر نیابد ،اشکالی ندارد» (کلینای،
.)51 /1
همچنین سخن امام در عیون اخبار الرضا (علیه السالم) ،همان حدیث امام باقر (علیه السالم) منقاول
در کتاب کافی است که با الفاظ دیگری ادا شده است ،بدون این که اصل معناای حادیث تغییار کناد .و از
آنجا که احادیث صحیح ائمه اطهار (علیهم السالم) ،حدیث ّ
نبی اکرم است؛ چنانکاه اماام صاادق (علیاه
َ
ْ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ادیث الح َساین َو
السالم) فرمودند ...« :ح ِد ِیثی ح ِدیث أ ِبی َو ح ِدیث أ ِبی ح ِدیث َجدی َو ح ِدیث َجادی ح
ِ
ِ
َ
ْ ْ َ َ
َ ْ ْ َ َ َ
ْ َ َ َ
ْ َ َ َ َ
َ
َ
ْ َ
ادیث
یار الماؤ ِم ِنین ح ِ
ح ِدیث الحس ِین ح ِدیث الحس ِن و ح ِدیث الحس ِن ح ِدیث أ ِم ِیر المؤ ِم ِنین و ح ِ
ادیث أ ِم ِ
َّ َ
َّ
َّ َ
َّ َ َ
َ
َ
ول الل ِه ق ْول الل ِه ع َّز َو َجل» (کلینی53 /1 ،؛ مفید ،)186 /2 ،بنابراین حادیث ماورد
ول الل ِه و ح ِدیث رس ِ
رس ِ
ّ
بحث را گویی پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرموده است.
مرحوم میرداماد در «الرواشح السماویة» به این حقیقت تأکید نموده که گاهی بار احاادیثی ایان گوناه
حکم میشود که آنها را به دروغ به پیامبر اکرم نسبت دادهاند ،در حالی که جعلی نیساتند ،بلکاه احاادیثی
هستند که از طرق مضبوب و دقیقی به ائمه اطهار (علیهم السالم) منتهی میشوند که تنها شخص متبحار و
آگاه آن را متوجه میشود (میرداماد .)199 ،ایشان در ادامه به چند نمونه از ایان احادیاث از جملاه حادیث
ّ
مورد بحث (من اخلص لله اربعین صباحا) اشاره کرده و در دفاع از آنها میگوید« :حکم وضع باه بیشاتر
این موارد باطل است؛ بلکه بعضی از این موارد نقل به معنا شده ،و بعضی دیگار در واقاع احادیاث صاادر
شده از ناحیه اهل بیت طهارت (علیهم السالم) هستند که کالم و حدیث و علم و حکمت آنهاا از پیاامبر
اعظم سرچشمه میگیرد» (همان).
اما اینکه در نهایت ،اصل روایت با چه الفاظی بوده که اصطالحا نقل به معنی شده اسات ،بایاد گفات
منابع مورد بررسی پاسخی برای این سؤال ندارند؛ ولی با تلفیق و جمع بندی روایات متعددی که ذکر شاد،
به نظر می رسد اصل این حدیث همان است که در آن رابطه زهد و حکمت ،که بی ارتباب با مسئله اخالص
و حکمت نیست ،بیان میشود .در اهل سنت ،در کتاب «حلیة االولیاء» ،حدیثی از طریق امام علی (علیاه
السالم) به این شکل نقل شده است:
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« حدثنا محمد بن عمر بن سلم ثنا القاسم بن محمد  ...عن أبی عبدالله جعفر بن محمد عن أبیاه عان
علی بن الحسین عن أمیر المؤمنین علی (رضی الله تعالی عنهم) قال قال رساول اللاه (صالی اللاه علیاه و
سلم) ... :و من زهد فی الدنیا ّثبت الله الحکمة فی قلبه و انطق الله بها لسانه وأخرجه من الدنیا سالما الای
دار القرار»( .ابو نعیم اصفهانی191 /3 ،؛ اربلی.)135 /2 ،
ابو ن َعیم این حدیث را تنها از طریق اهل بیت (علیهم السالم) مرفوع و مسند باه پیاامبر میداناد ،ولای
ظاهرا چون در آثار اهل سنت سابقهای نداشته ،آن را غریب معرفی کرده است (همان) .چنانکه برخی دیگر
از اهل سنت نیز آن را موضوع و مجعول دانستهاند (سیوطی ،الآللیء المصنوعة فی األحادیاث الموضاوعة،
277 /2؛ ابن العراق الکنانی.)305 /2 ،
اما قابل توجه اینکه همین مضمون با اندکی اختالف را میتوان در کتب روایی معتبر شیعه نیز مالحظاه
نمود .از جمله در کتاب شریف «الکافی» آمده است:
َ َْ َ ْ َ ْ
َ َ ْ
َ
ْ
َ
«م َح َّمد ْبن ْ
ْ
یحیی َعن َأ ْح َم َد ْبن م َح َّمد ْ
َ
َ
یاری
ر
ح
ال
د
اق
و
ن
ب
م
یث
ه
ال
ن
ع
وب
ب
ح
م
ن
ب
ن
س
ح
ال
ن
ع
ی
یس
ع
ن
ب
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ ْ ِ َ ٍ َ ْ ِ َ َ ِ ِ
َِْ
ِ ِ
َ َِ
َّ
ُّ
َ
َ
ْ
َ َ َ
الد ْنیا أث َب َت الله الح َ
کمة ِفی قل ِب ِه َو أنط َق ِب َها ِل َساانه َو َب َّص َاره
ع ْن أ ِبی ع ْب ِد الل ِه (علیه السالم) قالَ :م ْن َز ِهد ِفی
ِ
َ َ َّ َ
َْ
ُّ ْ
َ ُّ ْ
السال ِم» (کلینی.)128 /2 ،
یوب الدنیا َد َاء َها َو َد َو َاء َها َو أخ َر َجه ِم َن الدنیا َس ِالما ِإلی د ِار
ع
بررسی سندی :حدیث فوق عالوه بر درج در دیگر کتب معتبر روایی شیعه مانند« :تحف العقول» (ابن
شعبه حرانی )58 ،و «من الیحضره الفقیه» (صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،)410 /4 ،از جهت سند نیاز در
حد مطلوبی قرار دارد« .حسن بن محبوب» که از اصحاب اجماع است و جایگاه ویاژهای در نظار عالماان
ّ
رجالی دارند (کشی ،)556 ،مورد وثوق شیخ طوسی است (طوسی ،الرجال )334 ،همچنین «احماد بان
محمد بن عیسی» (همان )351 ،و «هیثم بن واقد» (ابن داود حلی )370 ،نیز توثیق شدهاند.
همین مضمون را شیخ طوسی در کتاب «االمالی» خود از طریق «ابوذر» ،ضامن توصایهای از پیاامبر
ُّ ْ َّ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ
َ َ
َ َ ٌ
کمة ِفی قل ِب ِهَ ،و
اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل میکند ...« :یا أ َباذ ٍّرَ ،ما َز ِهد ع ْبد ِفی الدنیا ِإال أثبت الله ال ِح
َْ َ
َ
أنط َق ِب َها ِل َسانه ( .»...طوسی ،األمالی.)531 ،
حدیثی هم که پیش از این از کتاب «الکافی» از امام باقر (علیه السالم) نقل و بررسی شد ،بی شباهت
ََْ
َ َ
به حدیث فوق نیست ،که البته در اینجا بین « َما أخل َص» و « َما أ ْج َمل» از طرف راوی تردید شده است...« :
َ ْ َ َ ٌ ْ َ َّ َ
َّ
َ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
َ َ َ ٌ
السالم) قالَ « :ما أخل َص ع ْبد ِاإل َیمان ِبالل ِه أ ْر َب ِع َین ْیوما -أ ْو قالَ :ما أ ْج َمل ع ْبد ِذ َکر الل ِه
عن أ ِبی جعف ٍر (عل ِیه
َ
ْ
َّ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
ُّ
َ
َع َّز َو َج َّل َأ ْر َبع َین ْیوما -إال َز َّهده الله َع َّز َو َجل فی الد ْنیاَ ،و َب َّص َره َد َاء َها َو َد َو َاء َهاَ ،و أث َب َت الح َ
کمة ِفی قل ِب ِهَ ،و
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ
َ
أنط َق ِب َها ِل َسانه ( »...کلینی.)16 /2 ،
از برآیند روایات مزبور که برخی نیز دارای سند معتبری هستند ،چنین بر میآید که حدیث مورد بحث،
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یعنی «من أخلص لله أربعین یوما  »...نقل به معنای احادیث با مضمون مشتر فوق پیرامون «زهد» است،
که احتماال به خاطر نزدیکی مفهوم زهد و اخالص به جای یکدیگر به کار رفتهاند .والله اعلم.
سازگاری حدیث با قرآن و عقل و واقع
تنها راه ممکن در تشخیص جعلی بودن یا نبودن یک روایات ،بررسای ساند آن نیسات ،بلکاه ماوازین
خاص خود را دارد .در مورد حدیث مورد نظر ،باید دید آیا مفاد آن با قرآن کریم یا روایات موثق و یا عقال و
ّ
حس و نظر ،سازگار است یا نه؟ به نظر نمیرسد کسی از فریقین به مخالفت محتوای حدیث «من اخلاص
 »...با موارد مزبور حکم براند .مضمون این حدیث با معارف قرآن شریف بیگانه نیست .بهرههای معنوی و
َ
َ
مادی که «اخالص» به ارمغان میآورد ،از جمله معارف قرآنی است .برای نمونه ،آیاة کریماة «ف َما ْن کاان
َ َ
قاء َر ِّبه َف ْل ْیع َم ْل َع َمال صالحا َو ال ْیشر بع َ
ْیرجوا ل َ
باد ِة َر ِّب ِه أحدا» (کهاف )110 :میتواناد نااظر باه هماین
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
مطلب باشد .عمل صالح و عبادتی که صرفا برای خدای متعال انجام گیرد و غیر از او به احدی توجه نشود،
ّ
خفای
همان «عمل خالصانه» است .مأل صالح مازندرانی نیاز پاس از ذکار آیاه فاوق و بیاان اینکاه شار
بزرگترین موانع سالک الی الله است ،به حدیث «من اخلص »...استشهاد میکند (مازندرانی.)46 /8 ،
َ َ ْ َّ ْ َ َ َّ َّ
َ َّ َ َ
الل َاه َل َماعَ
ادینهم سابلنا و ِإن
همچنین حدیث مورد بحث با مضامون آیاة «و ال ِاذین جاهادوا ِفیناا لنه ِ
ْ
الم ْح ِس ِن َین» (عنکبوت )69 :تأیید میشود .در این آیه جهاد تعبیر مطلقی است و هر گونه جهاد و تالشای را
که در راه خدا و به منظور وصول به اهداف الهی صورت گیرد شامل میشود ،و تعبیار «فیناا» بیارتبااب باا
اخالص نیست و علم و حکمت میتواند از مصادیق «سبل» باشد.
َ
ْ َ
َّ َ ْ
حتی میتوان آیة شریفة «یا َأ َیها َّال َ
یج َع ْل ل ْ
کم ف ْرقانا ( »...انفال )29 :را در هماین
ذین َآمنوا ِإن ت َّتقوا الله

راستا برشمرد« .حکمت» و معرفت به حقایق ،بی ارتباب با «فرقان» و تشخیص حق از باطال نیسات؛ و از
طرف دیگر ،اینکه وجه نظر انسان در افکار و اقاوال و اعماالش تنهاا خادای سابحان باشاد ،یعنای هماان
«اخالص» ،بیگانه از «تقوا» نیست.
ّ
به عالوه ،این روایت اصطالحا با حس و نظر و واقعیت نیز مالئمت دارد و عقل سلیم آن را رد نمیکند.
به تعبیر دیگر ،موارد متعددی را میتوان نام برد که بعضی در سایه عمل به این حدیث مبار به درجات بلند
معنوی نائل شدهاند .به عنوان مثال مرحوم مجلسی در جلد  53بحار االناوار ،پاس از برشامردن حکایاات
متعددی از تشرف به محضر مبار امام زمان (علیه السالم) ،ضمن استناد به حدیث «ماا اخلاص  »...کاه
قبال از کتاب «الکافی» نقل شد ،مداومت چهال روزه بار عباادت و اخاالص نیات را در لقااء آن حضارت
ّ
(عجل الله تعالی فرجه) مؤثر میداند (مجلسی ،بحار األنوار.)325 /53 ،
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ّ
همچنین از مرحوم عالمه طباطبایی نقل شده که فرمودند :حدیث «من أخلص لله أربعین صباحا ،فجر
ّ
الله ینابیع الحکمة من قبله علی لسانه» را خواندم و تصمیم گرفتم بدان عمل کنم .پاس از آن چلاه ،هرگااه
اندیشه و تصور گناهی به ذهنم میآمد ،ناخودآگاه و بیفاصله از ذهنم میرفت.
شرحی از واژگان کلیدی حدیث
 .1اخالص
طبق فرمودة امام صادق (علیه السالم) اخالص در عمل به این معنی است که انساان از کسای باه جاز
َ ْ ْ َ َ َ َ َ ٌ َّ
َّ َ
ْ
ْ َ
یح َمد عل ِیه أحد ِإال
خداوند انتظار ستایش و پاداش نداشته باشدَ ...« :و ال َع َمل الخ ِالص ال ِذی ال ت ِرید أن
َّ
َّ َ
الله ع َّز َو َجل» (کلینی.)16 /2 ،
مرحوم عالمه مجلسی در بحار األنوار ذیل حدیث «ما اخلص عبد االیماان باللاه اال ،»...اخاالص را
آلوده نشدن ایمان به شر و ریا و گناهان و انجام همه اعمال برای خدا میداند (مجلسی ،مرآة العقاول/7 ،
.)87
آری ،اخالص پا کردن عمل از توجه به غیر خدا و رضای اوست ،به نحوی که حتی برای کسب ثواب
و یا ترس از عقاب کاری را انجام ندهد ،چه رسد به اینکه عمل او از روی ریا و خوشنامی و رسیدن به مقاام
باشد ،که اینها شر خفی است و کمتر کسی است که از آن نجات یابد (مازندرانی.)46 /8 ،
حسن ختام این بخش بیان نیکوی بانو امین اصفهانی است که در تبیین مقاام اخاالص میگویاد« :در
بسیاری از آیات قرآنی خلوص عمل را از خصوصیات عبودیت و مقام بندگی بشمار میآورد ،مثل اینکاه در
َّ
َ َّ ْ ْ َ
باد الل ِه المخل ِص َین)  ...که داللت واضح دارد که خلوص عمل ناشی از تحقق
سوره الصافات فرموده ِ(إال ِع
معنی عبودیت و شناسایی مقام بندگی است .ممکن نیست کسی دارای خلوص عمل گردد مگر وقتی که در
مرتبه توحید خالص شود و معرفت وی بمقام الوهیت کامل گاردد ...پاس چگوناه ممکان اسات دلای کاه
مشوب به هزار گونه آرزو و آمال درونی گشاته و هار آنای مایال بطرفای گردیاده و هاوس تاازهای در خاود
پرورانیده ،چنین کسی یک دله و یک جهت گردیاده و قبلاه مقصاود وی یکای گاردد و اعماال و افعاال وی
خالص شود ،هرگز ممکن نیست ...پس از اینجا توان پی برد که خلوص وقتی تحقق خارجی پیادا میکناد
که دل و قلب آدمی از غیر حق تعالی خالی گردیده و وجهه روح و روان او بسوی حق نگاران گشاته و تماام
هم او یکی شده که درباره چنین کسی توان گفت :اعمال و افعال او ّ
ّ
اعم از ارادی و غیار ارادی حتای اعماال
طبیعی وی از خوردن و خوابیدن ،تماما از عبادات محسوب میگردد» (امین اصفهانی.)101 /2 ،
 .2أربعین
واژه «اربعین» به معنی چهل روز (یا شبانه روز) در آثار اسالمی جایگاه ویاژهای دارد ،باه گوناهای کاه
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چهار بار در قرآن کریم و نیز در روایات قابل توجهی به آن اشاره شده است .در حدیث مورد بحاث نیاز بار
مسئله ارب عین تأکید شده ،چنانکه عالمه مجلسی ضمن اشاره به حدیث «من أخلاص للاه أربعاین صاباحا
 ،»...برای «اربعین» و مداومت بر عملی (از دعا و نماز و )...در چهل روز ،تأثیر خاصی قائل باوده و ناازل
شدن تورات بر حضرت موسی (علیه السالم) بعد از چهل روز را مؤیادی بار آن میداناد (مجلسای ،مارآة
العقول.)187 /11 ،
همچنین در وجه اختصاص «اربعین» در این روایت گفته شده :زیرا انسان در «اربعین» باه کماال قاوه
عقلی و ادراکی خویش می رسد و در نتیجه استعداد این را دارد که خداوند به او توانایی زهاد و تار دنیاا را
بدهد (مازندرانی.)51 /8 ،
اما عالمه مجلسی در توجیهی مناسبتر ،میان اربعین و تطورات جنین در رحم ،کاه هار مرحلاه را در
چهل روز طی می کند ،ارتباب برقرار کرده ،چنانکه قبول توبه شارب الخمر بعد از چهل روز است ،زیرا آثار
آن تا چهل روز در بدن باقی میماند (مجلسی ،مرآة العقول .)87 /7 ،این توجیه ریشه در ایان روایات دارد
ّ
که شخصی نزد امام کاظم (علیه السالم) از صحت روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیاه وآلاه) مبنای بار
«عدم قبول نماز شارب الخمر تا چهل روز» ،سئوال نمود؛ امام (علیه السالم) ضمن تصدیق روایات ،آن را
این گونه تبیین میکنند:
َ
ْ
ْ
َ َ َ َّ َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ایر َها َع َل َقاة َأ ْر َبعاینَ
َ
الل َه َعز َو جل قد َر خلق اإلن َسان فص َیره نطفة أ ْربعین ْیوما ث َّم نقلها فص َ
« ...فقال ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ
َ
َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ْیوما ث َّم نقلها فصیرها مضغة أرب ِعین یوما فهو ِإذا ش ِرب الخمر ب ِقیت ِفی مش ِاش ِه أرب ِعین یوما علی قد ِر ان ِتق ِال
َ
َ َ
َ
َ
َ
َْ َ َ َ َ
ِخلق ِت ِه قال ث َّم قال (علیه السالم) َو کذ ِلک َج ِمیع ِغذ ِائ ِه أ ِکل ِه َو ش ْر ِب ِه ْیبقی ِفی مش ِاش ِه أ ْر َب ِع َین ی ْوما» (کلینای،
ّ ّ
عز وجل خلقت انسان را به این نحو مقادر کارد کاه
402 /6؛ مجلسی ،بحار األنوار .)240 /67 ،خدواند
چهل روز به صورت نطفه قرار داد و سپس چهل روز به صورت علقه و چهل روز به حالت مضغه تغییر داد؛
پس کسی که خمر بنوشد ،آن خمر و یا هر خوردنی و نوشیدنی دیگر ،در سر استخوانهای (غضروف) او به
همان اندازه انتقال خلقتش از حالتی به حالت دیگر (که چهل روز است) باقی میماند.
 .3حکمت
َ َ ْ ْ َ
در بیان اهمیت حکمت همین بس که قرآن شریف آن را خیار کثیار معرفای میکناد ...« :و مان یاؤت
َ
ْ َ َ ََ ْ
کمة فقد أ ِوتی خیرا ِکثیرا» .امام صادق (علیه السالم) در روایتی ذیل همین کریمه ،حکمت را باه معنای
ال ِح
شناخت و فهم دین (تفقه در دین) تفسیر نموده (عیاشی ،)151 /1 ،و در موضعی دیگار ،اطاعات از خادای
تعالی و معرفت نسبت به امام عصر را از مصادیق حکمت بار میشامرند (الکاافی .)185 /1 ،اماام کااظم
(علیه السالم) نیز در سخنی به هشام بن حکم ،اشاره به ایان دارناد کاه خداوناد در قارآن کاریم از «أولای
األلباب :صاحبان خرد» به بهترین شکل یاد کرده و به بهترین زیباایی آراساته و آن اینکاه باه آناان حکمات
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َ
َ
َ
ِّ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
عنایت فرموده است ...« :یا هشام ث َّم ذ َکر أولی األل َباب بأ ْح َسن الذکر َو َحاله ْم بأ ْح َسن الحلیة فقالْ :
یاؤ ِتی
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ََ
َ
َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ََ ْ
کمة َم ْن یشاء و من یؤت ال ِحکمة فقد أ ِوتی خیرا ِکثیرا ( » ...ابن شعبه حرانی.)385 ،
ال ِح
َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َّ َ َّ َ َّ
اللاه َع َّاز وَ
محمد تقی مجلسی با عنایت به حدیث «ما أخلص عبد ِاإلیمان ِبالل ِه أرب ِعین یوما ِإال زهاده
َ ََْ َ ْ َ َ َ ْ
َّ
ُّ ْ
کمة ِفی قل ِب ِه ،»...که آن را «قوی» ،و نیز حدیث «من زهد فی الدنیا أثبت الله
َجل ِفی الدنیا  ،...و أثبت ال ِح
الحکمة فی قلبه  ،»...که آن را «صحیح» معرفی کرده ،اطالق لف حکمت بر علوم الهامیه را شایع میداند
(مجلسی ،روضة المتقین )18 /13 ،و ظاهرا منظور از علوم الهامیه ،علومی است که از طریق الهام و افاضه
به انسان از طرف خدا القا میشود و در مقابل علوم اکتسابی قرار میگیرد .و نیاز در نگااه مرحاوم مجلسای
ثانی ،حکمت ها علوم واقعی و حقیقی بوده که اصل و ریشة آن ،شناخت و معرفات نسابت باه اماام اسات
(مجلسی ،مرآة العقول88 /7 ،؛ همو ،بحار األنوار.)240 /67 ،
جاری شدن حکمت از قلب بر زبان و گویا شدن زبان به معارف و حکم ،چنانکه گفتهاند ،شاید به این
معنی باشد که «خاطرش تیز گردد تا هر حکمتی که شنود یا در آن ّ
تأمل کند و اندیشه کناد یااد گیارد و بااز
گفتنش سهل و آسان تر بود تا بلطف و توفیق خدای تعالی ترسکار گردد و همه خیر اندیشاد و چاون باه دل
اندیشد ناچار بر زبان خیر گوید( ».قضاعی)192 ،؛ و این حکمت از جمله آثار و خواص اخاالص اسات
که مایه نجات و سعادت انسان میباشد (مازندرانی.)52 /8 ،
جمع بندی معنای حدیث
در مجموع از مطالب مذکور استفاده میشود که اخالص در عمل و عبادت برای خدای سبحان ،به این
هم و ّ
معنی که ّ
غم انسان در امور عبادی و عملی خود ،تنها کسب رضای خداوند باشد و اوامر و نواهی او را
مراعات کند ،موجب گشایش درهای رحمت الهی به روی او شده ،و در نتیجه حقاایق را بهتار در مییاباد.
زیرا خداوند ضمانت کرده که امور بندگان مؤمن و صالح خود را کفایت کند ،چنانکه فرمود« :یا ّأیها الاذین
َّ
َ ْ َ َ
ْ َ
الل َه ْینص ْر ْ
ان ع ِمال ِل ِد ِین ِاه
کم ( .»...محمد )7 :و امیرالمؤمنین (علیه السالم) میفرماید« :م
َآمنوا ِإن ت ْنصروا
َ َّ َ ْ
کفاه الله أ ْم َر دنیاه ( .»...حکمت  423نهج البالغه) یعنی هر که برای دینش کار کند خادا امار دنیاای او را
کفایت فرماید« .عمل برای دین» با مفهوم «اخالص» ارتباب روشنی دارد ،زیرا اخالص در واقع همان عمل
مطابق با دین خداست .بنابراین چنین کسی مورد لطف و عنایت خداوند قرار گرفته و امور دنیاییاش سامان
می یابد ،از جمله موجب رشد فکری و عقلی او شده و سخنان حکیمانه و عالمانه بر زبانش جاری میگردد.
به قول حاف شیرازی :وجه خدا اگر شودت منظر نظر ،زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی.
البته ذکر این مدت خاص (اربعین) ،به این معنی نیست که شخص فقط چهل روز این حالات خاود را
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حف کند و بعد از آن فاصله گیرد ،بلکه ظاهرا مراد این است که اگر کسی چهل روز مداومت بر امری کند،
آن مطلب در ضمیر او جای گرفته و برایش ملکه میشود.
ممکن است تصور شود بر طبق این حدیث ،مراد از اخالص عبادت و عمل بارای خادا در چهال روز،
این است که انسان در این مدت خاص ،دست از دنیا شسته ،خلوتی در گوشه ای برگزیند و صرفا به عبادت
پردازد .چنانکه پیش از این گذشت ،ابن جوزی ظاهرا به همین خاطر ،احادیث این باب را ثابت ندانسته ،و
در این رابطه معتقد است ،چنین احادیثی که باب طبع اهل تصوف بوده ،مورد توجاه آناان قارار گرفتاه و در
کتب خویش وارد نموده و به آنها عمل کردهاند و پس از چهل روز خلوت گزیدن و امتنااع از غاذا و غیاره،
هذیانهای خود را حکمت میپندارند (ابن جوزی .)145 /3 ،در حالی که نه همة احادیث فوق را میتاوان
جعلی و برساختة متصوفه دانست ،چنانکه برخی اهل سنت پنداشتهاند ،و نه مضمون ایان حادیث چیازی
است که برخی متصوفه به آن تمایل پیدا کردهاند .توضیح اینکه ،این اخبار هرگز بر ایان داللات ندارناد کاه
انسان برای کسب مقام اخالص ،از دنیا و ما فیها فاصله گیرد و مسئولیتهای اجتماعی را به کنااری نهاد.
اساسا اسالم با رهبانیت و عزلت نشینی که در واقع بدعت در دین است ،موافقت نمیکند؛ بلکاه هنار ایان
است که شخص ،ضمن برخورداری از مواهب دنیا و زندگی در متن جامعه ،اعمال خود را محاض رضاای
َ ْ َ َ ٌ ْ َ َّ َ
خدا انجام دهد .در ادامة حدیث « َما أخل َص ع ْبد ِاإل َیمان ِبالل ِه أ ْر َب ِع َین ْیوما  ،»...که نقال آن گذشات ،اماام
باقر (علیه السالم) این کریمه را تالوت نموده« :إ َّن َّالذ َین َّات َخذوا ْالع ْج َل َسیناله ْم َغ َض ٌب م ْ
ان َر ِّب ِه ْام  ،»...و
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ
َّ َ َّ َ َ َّ
احب ِبدع ٍة ِإال ذ ِلیال أو مفت ِریاا علای الل ِاه عاز و جال ( »...کلینای.)16 /2 ،
سپس میفرمایند« :فال تری ص ِ
صاحب «مرآة العقول» در بیان اینکه چرا امام به این آیه استناد فرموده ،وجاوهی را بار میشامرد ،از جملاه
اینکه :چون امام (علیه السالم) فواید اخالص چهل روزه را بیان فرمود ،با استشهاد به این آیة شریفه ،تاوهم
شمول اخالص و عبادت به بدعتهای متصوفه را از ذهن مخاطب دفع مینماید .و از آنجایی کاه کماال و
شرب «مطابق سنت بودن» و «خالص برای خدا بودن» است ،امام در صدر روایت به
صحت عبادت ،به دو ِ
شرب دوم ،و در ذیل آن به شرب اول اشاره نمودهاند (مجلسی ،مرآة العقول.)88 /7 ،

نتیجهگیری

َ
أخلاص »...نگریساته و آن را
غالب محدثان متأخر اهل سنت به دیده انکار باه حادیث مشاهور « َمان

مجعول معرفی کردهاند و بیشتر استناد آنها در این حکم ،مربوب به ضعف سند یا مرسل بودن ایان حادیث
است .حال اینکه ضعف سند نمی تواند به تنهایی معیار جعل یک حادیث قارار گیارد .از طرفای ،در مناابع
ََْ َ ٌ ْ
َ
معتبر شیعه مشاهده میشود که حدیث مزبور ،البته نه با همین لف  ،بلکه با تعبیر « َما أخل َص ع ْباد ِاإل َیماان
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َ
َّ
ِبالل ِه أ ْر َب ِع َین ْیوما  »...و یا « َمن َز ِهد فی الدنیا  »...و مشابه آن ،از ائمه طاهرین (علیهم السالم) روایت شده
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و از میان شیعه نیز کسی این حدیث را «موضوع» ندانسته است .آنچه در مورد حدیث مورد بحاث صاحیح

به نظر میرسد ،آن است که گفته شود این حدیث از اصل اولیة خود تغییر یافته و اصطالحا «نقل به معناا»
شده است که این مطلب با جعل و وضع فاصلة زیادی دارد .همچنین از دالیل صحت محتوای این حادیث
شریف ،عدم مخالفت با معارف قرآن کریم و روایات صحیح دیگر ،و نیز تأثیر عینی است که عمل به مفااد
آن برای انسان به بار میآورد .الزم به ذکر است که پیام این حدیث ،دعوت به تر دنیاا و رهبانیات نیسات،
چنانکه نقل شده برخی متصوفه به این بهانه به حدیث مزبور تمسک جستهاند؛ بلکه سخن از پاا نماودن
عمل از غیر خدا و امور را یکسره برای رضای او تعالی انجام دادن است.
منابع
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ابن شعبه ّ
حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول عن آل الرسول (ص) ،قم ،جامعه مدرسین 1404 ،ق.
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ابن فهد حلی ،احمد بن محمد ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،دار الکتب اإلسالمی 1407 ،ق.
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ابو نعیم ،احمد بن عبد الله ،حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ،بیروت ،دار الکتاب العربی ،الطبعاة الرابعاة1405 ،
ق.
اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،تبریز ،نشر بنی هاشمی ،چاپ اول 1381 ،ق.

بهار و تابستان 1397

تأملی در حدیث «من أخلص هلل…» از نگاه فریقین

95

امین اصفهانی ،سیده نصرت بیگم ،مخزن العرفان در تفسیر قرآن ،نهضت زنان مسلمان ،بیتا.
انصاری قرطبی ،أبو العباس أحمد ،المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم ،بیجا ،بیتا.
بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم ،چاپ اول.1374 ،
پاینده ،ابو القاسم ،نهج الفصاحة (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص) ،تهران ،دنیای دانش ،بیتا.
تقيالدین حلي ،حسن بن علي ،الرجال ،تهران ،دانشگاه تهران ،چاپ اول.1342 ،
سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الآللیء المصنوعة فیی األحادییث الموضیوعة ،بیاروت ،دار الکتاب العلمیاة،
الطبعة :األولی 1417 ،ق.
____________________ ،تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه 1417 ،ق.
شعیری ،محمد بن محمد ،جامع األخبار ،نجف ،چاپ اول ،بیتا.
صغانی ،حسن بن محمد ،الموضوعات ،دمشق ،دار المأمون للتراث ،الطبعة الثانیة 1405 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،األمالی ،قم ،دار الثقافة 1414 ،ق.
______________ ،الرجال ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی ،چاپ سوم.1373 ،
عتر ،نور الدین محمد ،منهج النقد فی علوم الحدیث ،دمشق ،دار الفکر ،الطبعة الثالثة 1418 ،ق.
العجلی ،أحمد بن عبد الله ،تاریخ الثقات ،دار الباز 1405 ،ق.
عروسی حویزی ،عبد علی بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،قم ،چاپ چهارم 1415 ،ق.
عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر العیاشی ،تهران ،المطبعة العلمیة ،چاپ اول 1380 ،ق.
َ
الف َّتنی ،محمد طاهر بن علی ،تذکرة الموضوعات ،إدارة الطباعة المنیریة ،الطبعة األولی 1343 ،ق.
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مشهدی ،محمد بن محمدرضا ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران ،چاپ اول.1368 ،
مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،قم ،کنگره شیخ مفید 1413 ،ق.
میرداماد ،محمدباقر بن محمد ،الرواشح السماویة فی شرح األحادیث اإلمامیة ،قم ،چاپ اول 1311 ،ق.
نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی ،چاپ ششم.1365 ،
نوری ،حسین بن محمد تقی ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم ،چاپ اول 1408 ،ق.
هروی ،علی بن محمد ،األسرار المرفوعة فی األخبار الموضوعة (الموضوعات الکبری) ،مؤسسة الرسالة ،بیروت،
بیتا.
ّ
َّ
َه َّناد بن السري ،أبو السری ،الزهد ،الکویت ،دار الخلفاء للکتاب اإلسالمی ،الطبعة األولی 1406 ،ق.

