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 ملخص البحث
يهدف هذا البحث الى بيان مؤاخذات بعض العلماء على االمام البخاري اليراده حديث ) انما االعمال بالنيات( في بداية صحيحه والوقوف  

مقدمة لكتابه والوقوف عند هذه  عند هذه االعتراضات في السند او في المتن وبيان االسباب التي دعت االمام البخاري لجعل هذا الحديث  
 المؤاخذات واالعتراضات والرد عليها. 

 Research Summary 

 This research aims to clarify the grievances of some scholars on Imam Al-Bukhari’s reference to the hadith 

“Actions are by intentions” at the beginning of its authenticity and to stand at these objections in the chain 

of transmission or in the text and to clarify the reasons that prompted Imam Al-Bukhari to make this hadith 

an introduction to his writing and to stand at these objections and objections and respond to them 

 املقدمة
ا طريا  الحمد هلل رب العالمين الذي من على االمة برجال كاإلمام البخاري ليحفظوا لها تراثها وينقلوا لها حديث نبيها صلى هللا عليه وسلم غض

ا على المحجة البيضاء كما نطق به فمه الطاهر، والصالة والسالم على رسول هللا االمين الذي بلغ الرسالة وادى االمانة ونصح االمة وتركه
البخاري ليلها كنهارها ال يزيغ عنها اال هالك، فتراثه االمة ورجالها واعالمها جزء من هويتها، وبه تتميز على غيرها من االمم، ومن ذلك كتاب  

لى هذا العمل المبارك، نقال الذي تلقته االمة بالقبول وقال العلماء ان مجمل في كتاب البخاري قد تجاوز القنطرة، وقد وفق هللا البخاري ا
وترتيبا، وقد سار من جاء بعده على طريقته وتقسيمه، وكل عمل بشري معرض للنقص والنقد واالعتراض، فقد اعترض بعض الشراح والعلماء  

نوى ....( في بداية صحيحه  على هذا االمام الجليل اليراده حديث النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم ) انما االعمال بالنيات وانما لكل امرء ما  
وانه مخالف لشروطه التي اشترطها لتصنيف كتابه، وهذه االعتراضات تناولت المتن والسند، ويهدف هذا البحث الى ايراد هذه االعتراضات، 

في المتن، والرد المبحث االول: االعتراضات المتعلقة  واالجابة عليها.واقتضت طبيعة هذا البحث ان يقسم بعد هذه المقدمة الى مبحثين:
المطلب الثاني:   وفيه مطلبان:المطلب االول: االعتراض على عدم مناسبة حديث ) انما االعمال بالنيات ( مع ترجمة الباب، والرد عليهعليها

وفيه   د عليهاالمبحث الثاني: االعتراضات المتعلقة في السند، والر   عليهاالعتراض على ابتدأ البخاري كتابه بسياق مخروم للحديث، والرد  
مطلبان ايضا:المطلب االول: االعتراض على كون الحديث فردا واالجابة عليه.المطلب الثاني: االعتراض بان البخاري لم يسمع من الحميدي، 

فيق والسداد وهللا اسال التو وقائمة بأهم المصادر التي اعتمدت عليها  ثم الخاتمة والتي حوت اهم النتائج التي توصل اليها البحث  والرد عليه
 والقبول  

 املبحث االول: االعرتاضات املتعلقة يف املنت، والرد عليها
حي  ذكر االمام البخاري رحمه هللا تعالى حديث النبي صلى هللا عليه وسلم: ) إنما االعمال بالنيات ( في كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الو 

العظيم، وسفره الكبير، لذا اعترض بعض الشراح على صنيع االمام البخاري هذا، الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد صدر به كتابه  
في تصدير الجامع الصحيح بهذا الحديث بجملة من االعتراضات التي نحاول الوقوف عليها، ومناقشتها مناقشة علمية تنسجم، وصنيع االمام 

َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِعيد  قال االمام البخاري:  البخاري في جميع كتابه. َثَنا ُسْفَياُن، َقاَل: َحدَّ َثَنا الُحَمْيِديُّ َعْبُد َّللاَِّ ْبُن الزَُّبْيِر، َقاَل: َحدَّ ،   َحدَّ اأَلْنَصاِريُّ
، ، َأنَُّه َسِمَع َعْلَقَمَة ْبَن َوقَّاص  اللَّْيِثيَّ ُ َعْنُه َعَلى الِمْنَبِر َقاَل:    َقاَل: َأْخَبَرِني ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميُّ َيُقوُل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ

َلى ُدْنَيا ُيِصيُبَها، َأْو ِإَلى  ِرئ  َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إِ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِ يَّاِت، َوِإنََّما ِلُكلِ  امْ 
 1«اْمَرَأة  َيْنِكُحَها، َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيهِ 

 املطلب االول: االعرتاض على عدم مناسبة حديث ) امنا االعمال بالنيات ( مع ترمجة الباب.
.قال الحافظ ابن حجر: َوَقِد اْعُتِرَض َعَلى اْلُمَصنِ ِف ِفي ِإْدَخاِلهِ  اذن    2 َحِديَث اْْلَْعَماِل َهَذا ِفي َتْرَجَمِة َبْدِء اْلَوْحِي َوَأنَُّه اَل َتَعلَُّق َلُه ِبِه َأْصالا

االعتراض على عدم وجود مناسبة بين الحديث فيما يبدو لهم، وترجمة الباب، قال الحافظ ابن حجر:  وما يعضد هذا االعتراض صنيع 
في مستخرجه حيث اخرجا هذا الحديث قبل الترجمة العتقادهما انه أورده للتبرك به فحسب.   4إلسماعيلي، وا3الخطابي في اعالم الحديث

وكذلك قول ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبته للترجمة، فقال كل بحسب ما ظهر 
الحديث  في شرحه  قبل الترجمة، فبالرجوع الى اعالم الحديث، بتحقيق الدكتور محمد بن سعد بن    ولكن ما يتعلق بالخطابي وكونه ذكر  5له. 

عبد الرحمن آل سعود ومن خالل النسخ التي اعتمدها، وجدت بان الخطابي رحمه هللا تعالى قد ذكر الحديث بعد الترجمة، وليس قبلها كما  
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ذلك باختالف النسخ اال ان الذي يؤكد ايرادها بعد الترجمة ما ذكره الخطابي في المقدمة  ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى، ولعل  
حيث قال: صدر ابو عبدهللا كتابه بحديث النية، وافتتح كالمه به، وهو حديث كان المتقدمون من شيوخنا رحمهم هللا يستحبون تقديمه امام 

ا الحاجة  لعموم  الدين  امور  ويبتدأ من  ينشأ،  شيء،  ابوابها.كل  باب من  في كل  ودخوله  انواعها  في جميع  حجر:  6ليه  ابن  الحافظ  وقال 
ْسَماِعيِليِ  ِفي َذِلك  قلت: ولم يتبين لي وجه هذا االستحسان، واالستصواب لصنيع االسماعيلي، وهو    7َواْسَتْصَوَب َأُبو اْلَقاِسِم ْبُن َمْنَدْه َصِنيَع اإْلِ

لنا ام خفيت، اضافة الى مخالفة رواة البخاري الذين رووه بعد يخالف صنيع البخاري في تراجمه بش التزم المناسبة ظهرت  كل عام حيث 
الترجمة كما سيأتي من قول الخطابي والحافظ ابن حجر . اما ما يتعلق بقول ابن رشيد، فالشك ان هناك من تكلف في بيان وجه المناسبة 

، ولكن ال نوافق ابن رشيد بعدم وجود مناسبة البتة، وانه ما ساقه اال لبيان حسن نيته في  بين الحديث، وترجمة الباب فقال كل بحسب اجتهاده
التراجم يكاد يجزم بوجود مناسبة بين الترجمة،   هذا التصنيف، والمتتبع لصنيع اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى في إيراده االحاديث تحت 

لحظها من انعم النظر في تراجم الصحيح، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن المهلب: ان  وحديث الباب اما ظاهرة  يدركها الجميع او خفية ي
دمة النبي صلى هللا عليه وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجرا فناسب ايراده في بدء الوحي، ْلن اْلحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمق

النصر، والظفر، والفتح.  قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل حكاية المهلب هذه: وهذا  لها، الن بالهجرة افتتح االذن في قتال المشركين ويعقبه  
لت: أشكل  قوقريب من ذلك توجيه ابن المنير حيث قال: ِإن قلت: َما موقع َحِديث عمر من التَّْرَجَمة، َوَأْيَن ُهَو من ُبِدَئ اْلَوْحي؟ 8وجه حسن. 

على قصد اْلخْطَبة والمقدمة لْلكتاب، اَل على ُمَطابَقة التَّْرَجَمة، َوقيل ِفيِه غير َهَذا. َوالَِّذي َوقع لي َأنه  َهَذا َقِديما على النَّاس َفَحمله َبعضهم  
َمة النُُّبوَّ   -َوهللا أعلم    -َقصده   )صلى هللا َعَلْيِه َوسلم( َكاَن ُمَقد  ة ِفي َحقه هجرته ِإَلى  َأن الَحِديث اْشَتَمل على َأن من َهاجر ِإَلى هللا َوحده، َوالنَِّبي 

وجد وجد، َفهجَرته ِإَلْيِه َكاَنت َبْدء  هللا، َوِإَلى اْلخْلَوة بمناجاته، والتقرب ِإَلْيه بعباداته ِفي َغار حراء، َفَلمَّا ألهمه هللا صدق اْلِهْجَرة ِإَلْيِه، َوطلب  
وذكر ابن    9ييد اإللهي والتوفيق الرباني الَِّذي ُهَو اَْلْصل والمبدأ والمرجع والموئل. َفضله َعَلْيِه باصطفائه وإنزال اْلَوْحي َعَلْيِه، ُمَضافا ِإَلى التأ

عز    بطال نقال عن أبي القاسم: وإنما قدم البخاري رحمه هللا حديث: إنما اْلعمال بالنيات في أول كتابه ليعلم انه قصد في تأليفه وجه هللا
.وقال ابو عبدهللا بن  10من قرأ كتابه أن يقصد به وجه هللا تعالى،  كما قصده البخاري في تأليفهوجل، ففائدة هذا المعنى أن يكون تنبيها لكل 

حمد الفخار: إنما ذكر هذا الحديث في هذا الباب؛ ْلنه متعلق باآلية التي في الترجمة، والمعنى الجامع بينهما: أن هللا عز وجل أوحى إلى م
قبله اْلنبياء  والى  وسلم  عليه  هللا  له    صلى  مخلصين  هللا  ليعبدوا  اال  ُأمروا  وما  وجل:)  عز  هللا  قول  لذلك  والحجة  بالنيات،  اْلعمال  أن 

صلى هللا    -وعن أبي عبدالملك البوني قال: مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية؛ ْلن هللا تعالى فطر محمداا    11،12الدين..( 
على التوحيد، وبغ ض إليه اْلوثان ووهب له أسباب النبوة وهي الرؤيا الصالحة فلما رأى ذلك اخلص إلى هللا في ذلك فكان يتعبد    - عليه وسلم  

نَّة صدره بباب الوحي، ْلنه ينبوع الشريعة، 13ل هللا عمله وأتم له النعمةبغار حراء فقب وقال القسطالني: ولما كان هذا الكتاب لجمع وحي السُّ
قال محمَّد 14وكان الوحي لبيان اْلحكام الشرعية صدره بحديث اْلعمال بالنيات لمناسبته لآلية السابقة ْلنه أوحى إلى الكل اْلمر بالنية. 

نكتة عجيبة في بدء البخاري بهذا الحديث، فقال: إن البخاري ابتدأ كتابه بحديث:    15الَخِضر بن سيد عبد هللا الشنقيطي:  وأبدى بعض العلماء
يباا، وفي كل واحد منهما غرابة، إشارة منه إلى حديث ) بدأ اإِلسالم غر  16"إنما اْلعمال بالنيات" وختمه بحديث "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن"

ومن المناسب أيضا ان اختم بقول الحافظ ابن حجر في بيان   18وهذه نكتة عجيبة، قل أن تقف عليها في كتاب.   17وسيعوُد كما بدأ غريباا ..(
المناسبة حيث قال: ومن المناسبات البديعة الوجيزة... ان الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي  

بيان اْلعمال الشرعية صدره بحديث اْلعمال. ثم قال ردا على المعترضين: ومع هذه المناسبات ال يليق الجزم بأنه ال تعلق له بالترجمة ل
اصال.قلت: والمتتبع لصنيع اإلمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح، ولتراجمه على وجه الخصوص يجزم بوجود هذه المناسبة بين الحديث،  

دء الوحي، ولعل ما ذهب إليه ابو عبدهللا بن الفخار من ان الحديث ناسب اآلية التي في الترجمة هو أقرب لصنيع البخاري من وترجمة ب
 خالل استقراء تراجمه، وهللا أعلم 

 املطلب الثاني: االعرتاض على ابتدأ البخاري كتابه بسياق خمروم للحديث
المنقوص من الحديث، حيث حذف طرفا منه، ولم يأت به كامالا، فكيف يسوغ تصدير الجامع ابتداء االمام البخاري صحيحه بهذا السياق     

 الصحيح بهذا المتن المخروم.فاإلمام البخاري رحمه تعالى عندما اورد حديث: )  انما االعمال بالنيات ( في صدر كتابه، قد ذكره مخروما، 
رسوله، فهجرته الى هللا، والى رسوله(.قال الحافظ ابن حجر: َوَقَع ِفي َجِميِع اْْلُُصوِل  قد حذفت منه عبارة :) فمن كانت هجرته الى هللا، والى  

ِ َوَرُسوِلِه ِإَلْخ. الَِّتي اتََّصَلْت َلَنا َعِن اْلُبَخاِريِ  ِبَحْذِف َأَحِد َوْجَهِي التَّْقِسيِم َوُهَو َقْوُلُه َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إِ   19َلى َّللاَّ
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قال:  21: ال عذر للبخاري في إسقاطه، ْلن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسنده على التمام.20قال ابن العربي في مشيخته  راض:ووجه االعت
وذكر قوم أنه لعله استماله من حفظ الحميدي فحدثه، هكذا فحدث عنه كما سمع أو حدثه به تاماا، فسقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمر  

اطلع على أحوال القوم.وقال الداودي الشارح: اإلسقاط فيه من البخاري، فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على   مستبعد جداا عند من 
وقال الخطابي: هكذا وقع في رواية ابراهيم بن معقل عنه مخروما،  قد ذهب شطره ورجعت الى نسخ اصحابنا، فوجدتها كلها 22ذلك انتهى.

ن كانت هجرته الى هللا، والى رسوله فهجرته الى هللا، والى رسوله( وكذلك وجدته في رواية الفربري ايضا،  ناقصة لم يذكر فيها قوله:) فم
فلست ادري كيف وقع هذا االغفال؟! ومن جهة من عرض من رواته؟ وقد ذكره محمد بن اسماعيل في هذا الكتاب في غير موضع من غير  

، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، ورواه ايضا عن  24ابي النعمان محمد بن الفضل عن  23طريق الحميدي فجاء به مستوفى، وقد رواه 
فقد رواه لنا االثبات من  25قتيبة، عن عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد فما خرم منه شيئا، ولست اشك في ان ذلك لم يقع من جهة الحميدي

ا ابو يحيى بن ابي )ميسرة(، قال: حدثنا الحميدي، ح وحدثنا احمد بن ابراهيم طريق الحميدي تاما غير ناقص، اخبرنا ابن االعرابي قال: حدثن
يم  بن مالك الرازي، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: اخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا محمد بن ابراه 

طاب يقول: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: انما االعمال التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخ
ِ َوَرُسوِلهِ  ِ َوَرُسوِلِه، َفِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَّ ، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَها َأْو ِإَلى  بالنيات وانما لكل امريء ما نوى فمن َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَّ

 26َرأٍَة َيْنِكُحَها، َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِه(. امْ 
وجهي التقسيم من الحديث فلم يذكره كامالا بل خرم منه عبارة: فمن   في بيان السبب الذي حذف فيه البخاري احد  االجابة على هذا االعتراض

مرات،   كانت هجرته إلى هللا ورسوله... الخ، وبداية البد من القول: ان اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى قد ذكره في كتابه الجامع الصحيح سبع
ي ذكر فيها االمام البخاري الحديث قال النووي: وقع هذا الحديث  وجاء به كامالا، غير مخروم في أكثر من موضع، ودونكم المواضع الت

، 28، وفي النكاح، والعتق27هاهنا، وهو مختصراا، وهو طويل مشهور ذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه، فذكره ههنا ثم في االيمان
والغريب أن ابن التين السفاقسي قد ابعد النجعة عندما فهم من كالم الخطابي: ان في اإلسناد  31، االيمان  والنذور. 30، وترك الحيل29والهجرة

ا انقطاع، فقال: ان البخاري لم يلق الحميدي مع ان العلماء من أهل التراجم يجزمون بان الحميدي من شيوخ البخاري في الفقه والحديث ولسن
فته ْلهل الصنعة الحديثية، ولكن سنحاول اإلجابة على كالم ابن العربي المالكي، الذي لم  بصدد التوسع في رد كالم ابن التين لوضوح مخال

يعذر البخاري في خرمه للحديث بعد أن رواه الحميدي في مسنده على التمام.ولإلجابة على هذا االعتراض البد من القول: ان من منهجية  
جواز االختصار ورواية الحديث بالمعنى خصوصاا اذا تكرر ذلك الحديث في اإلمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح كما هو معروف  

ه  أبواب الجامع وهذا ما ينطبق على هذا الحديث، والمسألة الثانية: ان اإلمام البخاري جاء به عن الحميدي لكونه مكي، وأفقه قرشي اخذ عن
ال هذا السياق، مع ان ابن العربي قد استبعد جدا سماع البخاري هذا  فناسب االبتداء به في ترجمة بدء الوحي ولعله لم يسمع من الحميدي ا

يَناُه ِمنْ    السياق المنقوص، او سقط من حفظه لما عرف من أحوال القوم.قال الحافظ ابن حجر في معرص االجابة على االعتراض: َوَقْد ُروِ 
، وَ  التِ ْرِمِذيِ  ِإْسَماِعيَل  َوَأِبي  َقاِسِم ْبِن َأْصَبَغ، َوُمْسَتْخَرَجْي أبي نعيم َطِريِق ِبْشِر ْبِن ُموَسى،  اْلُحَمْيِديِ  َتامًّا، َوُهَو ِفي ُمَصنَِّف  َغْيِر َواِحٍد َعِن 

ْسَقاُط ِمْن َغْيِر اْلُبَخاِريِ  َفَقْد ُيَقاُل ِلمَ  ، َفِإْن َكاَن اإْلِ َياِق النَّاِقِص ؟ َواْلَجَواُب َقْد   اْخَتاَر ااِلبْ َوَصِحيِح َأِبي َعَواَنَة ِمْن َطِريِق اْلُحَمْيِديِ  ِتَداَء ِبَهَذا السِ 
َشاَرُة ِإَلْيِه، َوَأنَُّه اْخَتاَر اْلُحَمْيِديَّ ِلَكْوِنِه َأَجلَّ َمَشاِيِخِه اْلَمكِ يِ يَن ِإَلى آِخرِ  َمِت اإْلِ ْسَقاطُ َتَقدَّ َم ِفي َذِلَك ِمَن اْلُمَناَسَبِة، َوِإْن َكاَن اإْلِ  ِمْنُه َفاْلَجَواُب   َما َتَقدَّ

: ِإنَّ َأحْ  َسَن َما ُيَجاُب ِبِه ُهَنا َأْن ُيَقاَل َلَعلَّ اْلُبَخاِريَّ َقَصَد َأْن  َما َقاَلُه َأُبو ُمَحمٍَّد َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َسِعيٍد اْلَحاِفُظ ِفي َأْجِوَبٍة َلُه َعَلى اْلُبَخاِريِ 
َنِة ِلَمعَ َيْجَعَل ِلِكَتاِبِه َصْدراا َيْستَ  اِني َما َذَهُبوا ِإَلْيِه ِمَن التَّْأِليِف ْفِتُح ِبِه َعَلى َما َذَهَب ِإَلْيِه َكِثيٌر ِمَن النَّاِس ِمِن اْسِتْفَتاِح ُكُتِبِهْم ِباْلُخَطِب اْلُمَتَضمِ 

ِ َفِإْن َعِلَم   ْنَيا َأْو َعَرَض ِإَلى َشْيٍء ِمْن َمَعاِنيَها َفَسَيْجِزيِه ِبِنيَِّتِه َوَنَكَب َعْن َأَحِد وَ َفَكَأنَُّه اْبَتَدَأ ِكَتاَبُه ِبِنيٍَّة َردَّ ِعْلَمَها ِإَلى َّللاَّ ْجَهِي ِمْنُه َأنَُّه َأَراَد الدُّ
ن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة،  قال الحافظ ابن حجر: وحاصله ا32التَّْقِسيِم ُمَجاَنَبةا ِللتَّْزِكَيِة الَِّتي اَل ُيَناِسُب ِذْكُرَها ِفي َذِلَك اْلَمَقاِم. 

  والجملة المبقاه تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة او ال، فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه... حذف الجملة المشعرة 
وابتعادهم عن حظوظ أنفسهم يستذوق قلت: والذي يعرف حال القوم ويخبر صنيعهم، ويطلع على تجردهم،  بالقربة المحضة فرارا من التزكية.

إجابة الحافظ ابن حجر هذه، ومن قبله علي بن محمد بن سعيد الحافظ.ومن اإلجابات المهمة: قد يكون ايراد الحديث على الوجهين: التام  
كرها في المواضع التي  والمخروم إنما هو من اختالف الرواة،  فكل منهم قد روى ما سمعه، فال نقصان من احد، ولكن اإلمام البخاري يذ

يتناسب كال منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له. والذي يشهد لهذه اإلجابة قول الكرماني: فإن قلت لما كان الحديث بتمامه صحيحاا 



   

         

 اعرتاض بعض العلماء على االمام البخاري ايراده حديث ) إمنا االعمال بالنيات(      

  

  

ل في مقام بيان  ثابتاا عند البخاري لم خرمه صدر الكتاب؟، مع أن الخرم جوابه مختلف فيه،  قلت ال جزم بالخرم،  ْلن المقامات مختلفة ولع
ي  أن اإليمان ال بدله من النية، واعتقاد القلب سمع الحديث تماماا، وفي مقام أن الشروع في اْلعمال إنما تصح بالنية سمع ذلك القدر الذ

قلت كان  روى، ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري ال منه ، ثم إن كان منه فخرمه ثمة ْلن المقصود تم بذلك المقدار. فإن 
ير المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وهو أن النية ينبغي أن تكون هلل ولرسوله. قلت لعله نظر إلى ما هو الغالب الكث

 اعلم.وبذلك تسقط االعتراضان القائلة بان الحديث مخروم وهو ما يتناسب مع منهج االمام البخاري في ايراد احاديثه، وهللا 33بين الناس.
 املبحث الثاني: اعرتاضات متعلقة باإلسناد

 34املطلب االول: االعرتاض على كون احلديث فردا.
َقِة نقل الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث:)  انما االعمال بالنيات( عن ابي جعفر الطبري قوله: َقْد َيُكوُن َهَذا اْلَحِديُث َعَلى َطِري      

ا لِ  ا ِْلَنَُّه اَل ُيْرَوى َعْن ُعَمَر ِإالَّ ِمْن ِرَواَيِة َعْلَقَمَة َواَل َعْن َعْلَقَمَة ِإالَّ ِمْن ِرَوايَ َبْعِض النَّاِس َمْرُدودا ِة ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم َواَل َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْوِنِه َفْردا
الطبري في تهذيب االثار بعد ان  ذكر حديث:  انما االعمال بالنيات بسنده وهذا  وكالم ابي جعفر  35ِإْبَراِهيَم ِإالَّ ِمْن ِرَواَيِة َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد.

ُفُه ِلَعَداَلِة َمْن َبْينَ  َم ِمْن َنَقَلِتِه، َوَقْد  َنا َوَبْيَن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ نصه: َوَهَذا َخَبٌر ِعْنَدَنا َصِحيٌح َسَنُدُه، اَل ِعلََّة ِفيِه ُتوِهُنُه، َواَل َسَبَب ُيَضعِ 
ُف َلُه َأْصٌل ِمْن َوْجٍه َيِصحُّ َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا  َيِجُب َأْن َيُكوَن َعَلى َمْذَهِب اآْلَخِريَن َسِقيماا َغْيَر َصِحيٍح ِلِعلََّتْيِن: ِإْحَداُهَما: َأنَُّه َخَبٌر اَل ُيْعرَ 

ِن َسِعيٍد، َواْلَخَبُر ِإَذا اْنَفَرَد ِبِه ِعْنَدُهْم ا اْلَوْجِه، َوالثَّاِنَيُة: َأنَُّه َحِديٌث َلْم َنِجْد ُيْسِنُدُه َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم َأَحٌد َغْيُر َيْحَيى بْ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ ِمْن َهذَ 
ذهبت اليه المعتزلة، والخوارج في رد خبر الواحد، وهذ ما نستشفه من قول  ولعله اراد باْلخرين، وبعض الناس ما  36ُمْنَفِرٌد َوَجَب التََّثبُِّت ِفيِه.

حتى حدث  -َصلَّى  هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم    –ابن حزم في االحكام حيث قال: )إن جميع أهل اإلسالم كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي  
ا ما قاله الحافظ ابن عبد البر في التمهيد : ) َوَأْجَمَع أَْهُل اْلِعْلِم ِمْن أَْهِل اْلِفْقِه َواْْلََثِر وايض37متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا(. 

ِمْن َأَثٍر َأْو ِإْجَماٍع َعَلى َهَذا َجِميُع ْم َيْنَسْخُه َغْيُرُه  ِفي َجِميِع اْْلَْمَصاِر ِفيَما َعِلْمُت َعَلى َقُبوِل َخَبِر اْلَواِحِد اْلَعْدِل َوِإيَجاِب اْلَعَمِل ِبِه ِإَذا َثَبَت َولَ 
َحاَبِة ِإَلى َيْوِمَنا َهَذا ِإالَّ اْلَخَواِرَج َوَطَواِئَف ِمْن أَْهِل اْلبِ  ولو اقتصر االمر على  38َدِع ِشْرِذَمٌة اَل ُتَعدُّ ِخاَلفاا(. اْلُفَقَهاِء ِفي ُكلِ  َعْصٍر ِمْن َلُدِن الصَّ

والخوارج لقلنا ما قاله الحافظ ابن عبد البر بعدم االعتداد بخالفهم، ولكن ما اشكل قول الخليلي في االرشاد،  بعد ان نقل كالم  المعتزلة،  
اذُّ ِعْنَدَنا َما َيْرِويِه الثِ َقاُت َعَلى َلْفٍظ َواِحٍد، َوَيْروِ  ا، قال  يِه ِثَقٌة االمام الشافعي، وجماعة من اهل الحجاز في حد الشاذ: الشَّ ا َأْو َناِقصا ِخاَلَفُه َزاِئدا

اذُّ: َما َلْيَس َلُه ِإالَّ ِإْسَناٌد َواِحٌد َيُشذُّ ِبَذِلَك َشْيٌخ ِثَقٌة َكاَن، َأْو َغْيَر ِثَقٍة , َفَما َكاَن  39الخليلي: َوالَِّذي َعَلْيِه ُحفَّاُظ اْلَحِديثِ  َعْن َغْيِر ِثَقٍة َفَمْتَرْوٌك، : الشَّ
قال الحافظ السيوطي معلقا على كالم الخليلي: فجعل الشاذ مطلق التفرد، ال مع اعتبار   40، َوَما َكاَن َعْن ِثَقٍة ُيَتَوقَُّف ِفيِه، َواَل ُيْحَتجُّ ِبِه.اَل ُيْقَبلُ 

من قول    42واخص ويشكل من الناحية النظرية، والتطبيقية، كما سنبين ذلك،    -اعني الحكم عليه بالتوقف    –وهو قول غريب    41المخالفة. 
ُد ِبِه ِثَقٌة ِمَن الثِ َقاِت، َوَلْيَس ِلْلَحِديِث َأْصٌل ُمَتاِبعٌ  قال ابن الصالح: َأمَّا  43 ِلَذِلَك الثِ َقِة. الخليلي قول الحاكم في معرفة علوم الحديث: وهو ما َيَتَفرَّ

ُذوِذ َفاَل ِإْشَكاَل ِفي َأنَّ  اِفِعيُّ َعَلْيِه ِبالشُّ اِبُط،   44ُه َشاذٌّ َغْيُر َمْقُبوٍل.َوَأمَّا َما َحَكْيَناُه َعْن َغْيِرهِ َما َحَكَم الشَّ َفُيْشِكُل ِبَما َيْنَفِرُد ِبِه اْلَعْدُل اْلَحاِفُظ الضَّ
َد ِبِه ُعَمُر َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه   َد ِبِه َعْن ُعَمَر  َكَحِديِث: ) ِإنََّما اْْلَْعَماُل ِبالنِ يَّاِت (، َفِإنَُّه َحِديٌث َفْرٌد َتَفرَّ َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ َتَفرَّ

ِحيُح ِعْنَد أَْهِل اْلَحِديِث.  َعْلَقَمُة ْبُن َوقَّاٍص، ُثمَّ َعْن َعْلَقَمَة ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم، ُثمَّ َعْنُه َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد َعَلى َما ُهوَ  ذكر احاديث اخرى،   ثم  45الصَّ
ِحيَحْيِن َمَع َأنَُّه َليْ  َس َلَها ِإالَّ ِإْسَناٌد َواِحٌد  تفرد فيها العدول الضابطون وهي اوضح من حديث الباب ومع هذا قال: َفُكلُّ َهِذِه ُمَخرََّجٌة ِفي الصَّ

ِحيِح َأْشَباٌه ِلَذِلَك َغْيُر َقلِ  َد ِبِه ِثَقٌة. َوِفي َغَراِئِب الصَّ ِة اْلَحِديِث ُيَبيِ ُن َلَك َأنَُّه َلْيَس اْْلَْمُر  َتَفرَّ ِفي َذِلَك  يَلٍة... َفَهَذا الَِّذي َذَكْرَناُه َوَغْيُرُه ِمْن َمَذاِهِب َأِئمَّ
ْطاَلِق الَِّذي َأَتى ِبِه اْلَخِليِليُّ َواْلَحاِكُم، َبِل اْْلَْمُر ِفي َذِلَك َعَلى َتْفِصيٍل ُنَبيِ ُنُه  َفَنُقوُل: ِإَذا اْنَفَرَد الرَّاِوي ِبَشْيٍء ُنِظَر ِفيِه: َفِإْن َكاَن َما اْنَفَرَد َعَلى اإْلِ
ا، َوِإْن َلْم َتُكْن ِفيِه ُمَخاَلَفةٌ ِبِه ُمَخاِلفاا ِلَما َرَواُه َمْن ُهَو َأْوَلى ِمْنُه ِباْلِحْفِظ ِلَذِلَك، َوَأْضَبُط َكاَن َما اْنَفَرَد ِبِه َشاذًّا َمرْ  ِلَما َرَواُه َغْيُرُه، َوِإنََّما ُهَو َأْمٌر   ُدودا

ِفيِه،  ِبِإْتَقاِنِه َوَضْبِطِه ُقِبَل َما اْنَفَرَد ِبِه، َوَلْم َيْقَدِح ااِلْنِفَراُد    َرَواُه ُهَو َوَلْم َيْرِوِه َغْيُرُه، َفُيْنَظُر ِفي َهَذا الرَّاِوي اْلُمْنَفِرِد: َفِإْن َكاَن َعْدالا َحاِفظاا َمْوُثوقاا
ِحيِح.َكَما ِفيَما َسَبَق ِمَن اْْلَْمِثَلِة، َوِإْن َلْم َيُكْن ِممَّْن ُيوَثُق ِبِحْفِظِه َوِإْتَقاِنِه ِلَذِلَك الَِّذي اْنَفَردَ  ا َلُه َعْن َحيِ ِز الصَّ  46 ِبِه َكاَن اْنِفَراُدُه ِبِه َخاِرماا َلُه، ُمَزْحِزحا

ون اجماعا على قبول حديث الفرد الذي اتصف بالعدالة،  والضبط، وهذا ما قرر في كتب المصطلح،  اذن من الناحية النظرية يكاد يك    
في   واالمثلة على ذلك كثيرة توسع فيها ابن حزم رحمه هللا تعالى في كتابه الماتع : االحكام في اصول االحكام، وكذلك الحافظ ابن عبد البر

ج االمام البخاري، ومسلم الحاديث تفرد فيها العدول الضابطون مع تلقي االمة لها بالقبول خير دليل  التمهيد، اما من الناحية التطبيقية، فإخرا
، َفِإنََّها َمَناِكيُر، على صحة حديث الفرد الذي حاز مرتبتي العدالة والضبط، وما روي عن االمام احمد قوله: ) اَل َتْكُتُبوا َهِذِه اْْلََحاِديَث الغرائب
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َعَفاِء(.  َوَعامَُّتَها فال تتنزل على االفراد المخرجة في الصحيحين على االطالق، الن الفرد ينقسم الى صحيح وهو ما بيناه بفضل   47َعِن الضُّ
هللا تعالى، وهو المخرج في الصحيحين، والى غير الصحيح وهو الغالب الذي يتنزل عليه قول االمام احمد رحمه هللا تعالى. فالحديث متفق  

رون أصحاب الشأن، وأهل الصنعة الحديثية من رواية عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وقد تفرد به،  على صحته وقد أخرجه اْلئمة المشهو 
ولم يروه عن عمر اال علقمة بن وقاص الليثي،  ولم يروه عن علقمة اال محمد بن إبراهيم التيمي،  وعن محمد تفرد به يحيي بن سعيد، ثم 

المتأخرة بالمئات فقد حكى محمد بن سعيد النقاش: انه رواه عن يحيى مائتان وخمسون اشتهر الحديث بعد ذلك حتى رووه في بعض الطبقات  
الثقات ممن عرف بالضبط واإلتقان وهذا صنيع الصحيحين  افراد  الحديث يخرجون  الحديث فردا ال يقدح في صحته فأهل  نفساا.. فكون 

ِحيِح، َوِإَلى َغْيِر َصِحيٍح، َوَذِلَك  وأصحاب السنن والمسانيد... قال ابن الصالح: ُثمَّ ِإنَّ اْلَغِريبَ   َيْنَقِسُم ِإَلى َصِحيٍح، َكاْْلَْفَراِد اْلُمَخرََّجِة ِفي الصَّ
يات الثقات بل ُهَو اْلَغاِلُب َعَلى اْلَغِريِب.قال الشيخ ماهر ياسين الفحل في تحقيقه على  مقدمة ابن الصالح: فالتفرد ال يأخذ ضابطاا لردِ  روا

ختلفة حتى رواية الضعيف ال يرد  ما ينفرد به مطلقاا، بل الجهابذة الفهماء من اْلولين يستخرجون منه ما صح  من حديثه وقد روى  له أحوال م
والمسألة اْلخرى أن هذا الحديث 48الشيخان عم ن في حفظه شيء لما علما أن  هذا من صحيح حديث الراوي ومثل هذا ال يستطيعه كلُّ أحد. 

ا الطريق،  وقد استشكل بعض العلماء هذا اإلطالق الذي قاله الخطابي بنفي الخالف بين أهل الحديث في أنه ال يعرف إال  لم يرو اال بهذ
 بهذا اإلسناد. لذا قال الحافظ ابن حجر وهو يوضح إطالق الخطابي: وهو كما قال لكن بقيدين:

 اسم بن منده وغيرهما. احدهما: الصحة ْلنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وابو الق
وأم سلمة عند مسلم ) يبعثون على    -رضي هللا عنها  -ثانيها: السياق ْلنه ورد في معناه عدة احاديث صحت في مطلق النية كحديث عائشة  

يرو اال بهذا   ) ولكن جهاد ونية(... إلى غير ذلك مما يتعسر حصره. فمراد العلماء بقولهم لم  -رضي هللا عنه   - نياتهم( وحديث ابن عباس 
زعم بعضهم أن حديث عمر متواتر فهذا غلط    -أعني حيثية الفردية    -اإلسناد يقصدون الصحة والسياق. ومن المسائل المتعلقة بهذه الحيثية  

 ظاهر اللهم اال اذا اراد التواتر المعنوي أو تواتر ما بعد يحيى بن سعيد فيحتمل. وهللا أعلم. 
 مام البخاري مل يسمع من احلميدياملطلب  الثاني: القول بان اال

وقد ذهب الى هذا القول ابن التين السفاقسي كما نقل عنه الحافظ ابن حجر وبعض الشراح، وبداية ال بد من القول بان هذه المقالة       
ن ابن التين السفاقسي قد  جاءت في معرض االجابة على اعتراضات اخرى، ولم اجد من قالها غيره كما سنبين ان شاء هللا تعالى .والغريب أ

َنَقَل ابعد النجعة عندما فهم من كالم الخطابي: ان في اإلسناد انقطاعا، فقال: ان البخاري لم يلق الحميدي.قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وَ 
. ابن التِ يِن َكاَلَم اْلَخطَّاِبيِ  ُمْخَتَصراا َوُفِهَم ِمْن َقْوِلِه َمْخُروماا َأنَُّه َقْد ُيِري َنِد اْنِقَطاعاا،  َفَقاَل ِمْن ِقَبِل َنْفِسِه ِْلَنَّ اْلُبَخاِريَّ َلْم َيْلَق اْلُحَمْيِديَّ   49ُد َأنَّ ِفي السَّ

وقد اجاب الحافظ ابن حجر عن هذه الشبه جوابا شافيا كافيا، ونقل كالم االئمة في ذلك مما يغني عن الجواب عن هذه الشبة فقال عقب  
َثَنا اْلُحَمْيِديُّ َوتَ قول ابن التين با ُب ِمْن ِإْطاَلِقِه َمَع َقْوِل اْلُبَخاِريِ  َحدَّ ْكَراُر َذِلَك ِمْنُه ِفي َهَذا اْلِكَتاِب  ن البخاري لم يلق الحميدي: َوُهَو ِممَّا ُيَتَعجَّ

ِديث، َوَقاَل ابن اْلَعَرِبيِ  ِفي َمْشَيَخِتِه اَل ُعْذَر ِلْلُبَخاِريِ  ِفي ِإْسَقاِطِه ِْلَنَّ اْلُحَمْيِديَّ َوَجَزَم ُكلُّ َمْن َتْرَجَمُه ِبَأنَّ اْلُحَمْيِديَّ ِمْن ُشُيوِخِه ِفي اْلِفْقه واْلحَ 
َثُه ِبِه َتامًّا اْلُحَمْيِديِ  َفحَ َشْيُخُه ِفيِه َقْد َرَواُه ِفي ُمْسَنِدِه َعَلى التََّماِم َقاَل َوَذَكَر َقْوٌم َأنَُّه َلَعلَُّه اْسَتْماَلُه ِمْن ِحْفِظ   َث َعْنُه َكَما َسِمَع َأْو َحدَّ َثُه َهَكَذا َفَحدَّ دَّ

ا ِعْنَد َمِن اطََّلَع َعَلى َأْحَواِل اْلَقْوِم، وَ  ْسَقاُط ِفيِه ِمَن اَفَسَقَط ِمْن ِحْفِظ اْلُبَخاِريِ  َقاَل َوُهَو َأْمٌر ُمْسَتْبَعٌد ِجدًّ اِرُح اإْلِ اُوِديُّ الشَّ ْلُبَخاِريِ  َفُوُجوُدُه َقاَل الدَّ
وهذا منسجم مع مكانة االمام البخاري وعدالته وصدقه اذا كيف يمكن ان يتصور ان  50ِفي ِرَواَيِة َشْيِخِه َوَشْيِخ َشْيِخِه َيُدلُّ َعَلى َذِلَك اْنَتَهى.

لتدقيق في طرق التحمل وصيغ االداء، على  يقول البخاري حدثنا الحميدي ولم يلقه ولم يسمع منه، وان حرص االئمة من اهل الصنعة علي ا 
عدم االنقطاع، ولو انه عنعه عن الحميدي، المكن على احتمال الظن في ذلك وان لم مدلسا.ومن كل ما تقدم يتبين سالمة منهج االمام  

 البخاري، وان االمة عندما وضعت ثقتها به انما كانت هذه الثقة في مكان الصحيح. 
 اخلامتة

الماتعة في هذا الموضوع والوقوف عند اعتراض بعض العلماء على االمام البخاري ال يراده حديث انما االعمال في بداية  بعد هذه الرحلة  
 صحيحه، وكونه مخالف لمنهجه، واالعتراضات التي اثيرت البد من خاتمة نوجز فيها اهم النتائج التي توصل اليها البحث وهي كما يأتي: 

ـ ليس من السهل ان يجد العالم المتبحر خلال او يوحه طعنا لصحيح االمام البخاري، فضال عن طالب العلم ليس الن البخاري معصوما 1
 فان الكمال هلل وحده والعصمة النبيائه عليهم السالم ولكن هذا السفر الخالد الذي كتب هللا له القبول لصدق صاحبه ودقة صنيعه.
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تلقي صحيح البخاري بالقبول لم يكن هذا القبول عاطفيا او مجاملة، وانما غربلوه ونخلوه ومحصوه ودققوه ليتبين لهم انه  ـ ان االمة التي  2
 يستحق هذه المكانة العالية والمزلة الرفيعة، وعندما وضعت االمة ثقتها بهذا الكتاب فقد وضعتها في مكانها الصحيح.

الحديث ليست دقيقة، وان االمام البخاري نقل جميع احاديثه عن شيخه الحميدي بصيغة التحديث،   ـ تبين لنا ان االعتراضات الموجه لسند3
وهو من اجل شيوخه، فدعوى انه لم يسمعه منه باطلة، وكون الحديث من رواية االحاد ال يقدح بصحة الحديث الن رجاله كلهم ثقاة وهذا ما  

 عليه جمهور المحدثين. 
فان المتتبع لصنيع اإلمام البخاري ن الحديث بانه ال مناسبة من ايراد البخاري لهذا الحديث في مقدمة صحيحه،  ـ اما االعتراضات على مت4

 . في كتابه الجامع الصحيح، ولتراجمه على وجه الخصوص يجزم بوجود المناسبة واضحة عند االمام البخاري بين الحديث، وترجمة بدء الوحي
ث مخروم وانه ناقص لورود في موطن اخر تاما، فقد يكون ايراد الحديث على الوجهين: التام والمخروم إنما ـ   اما اعتراضهم بان هذا الحدي5

هو من اختالف الرواة،  فكل منهم قد روى ما سمعه، فال نقصان من احد، ولكن اإلمام البخاري يذكرها في المواضع التي يتناسب كال منها  
 اوضحنا ذلك.وفي الختام نسال هللا ان ينفعنا بما علما وان يعلما ما ينفعنا انه ولي ذلك والقادر عليه بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له، كما  

 املصادر

 القرآن الكريم.  ❖
هـ( ت: الشيخ أحمد محمد 456اإلحكام في أصول اْلحكام/ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم اْلندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:   ❖

 له: اْلستاذ الدكتور إحسان عباس: دار اآلفاق الجديدة، بيروت شاكر/ قدم 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري/ أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين   ❖

 هـ  1323هـ(: المطبعة الكبرى اْلميرية، مصر/ ط: السابعة، 923)المتوفى: 
هـ( ت: د.  446عرفة علماء الحديث / أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد هللا بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني )المتوفى:  اإلرشاد في م ❖

 . 1409الرياض ط: اْلولى،   –محمد سعيد عمر إدريس : مكتبة الرشد 
 م  1988جامعة ام القرى ط االولى  أعالم الحديث في شرح صحيح البخاري/ حمد بن محمد الخطابي/ ت محمد بن سعد بن عبدهللا/ ❖
هـ( ت: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: 911تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي/ عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:   ❖

 دار طيبة
بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:   التمهيد لما في الموطأ من المعاني واْلسانيد/ أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر ❖

   1387المغرب سنة النشر:    –هـ( تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري: وزارة عموم اْلوقاف والشؤون اإلسالمية  463
 محمد شاكر/ مكتبة نور  ت محمود تهذيب االثار وتفصيل الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من االخبار/ محمد بن جرير الطبري  ❖
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا   ❖

بد الباقي(/  البخاري الجعفي/ ت/ محمد زهير بن ناصر الناصر/ دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد ع
 ه. 1422ط/ اْلولى، 

هـ(، طبعة 327الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى:   ❖
 م  1952هـ  1271بيروت ط: اْلولى،  –الهند، دار إحياء التراث العربي  – بحيدر آباد الدكن  - مجلس دائرة المعارف العثمانية 

هـ( تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم/دار 449صحيح البخاري البن بطال/ ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى:    شرح ❖
 م 2003 - هـ 1423السعودية، الرياض/ط: الثانية،   -النشر: مكتبة الرشد 

رقم كتبه وأبوابه  1379بيروت،    - أبو الفضل العسقالني الشافعي: دار المعرفة  تح الباري شرح صحيح البخاري/ أحمد بن علي بن حجر  ف ❖
 وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي/ قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب.

َراِري في َكْشِف َخَبايا َصِحيْح الُبَخاري،  محمَّد الَخِضر بن سيد عبد هللا بن أ ❖  . هـ(1354حمد الجكني الشنقيطي )المتوفى: كوَثر الَمَعاني الدَّ
َث َجْهُلهُ  ❖ : العالمة: ُصبحي بن تهـ(.581اإلمام الحافظ أبو حفص، عمر بن عبد المجيد اْلَميَّاِنِشيُّ أو الَميَّاِنجيُّ )ت:    /َما اَل َيَسُع اْلُمَحدِ 

 . 1967 -هـ 1387بغداد  - رحمه هللا الناشر: شركة الطبع والنشر اْلهلية  -جاسم السامرائي البغدادي 
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المتواري علي تراجم أبواب البخاري/ أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي، أبو العباس ناصر الدين ابن المنير الجذامي   ❖
 هـ(  683الجروي اإلسكندراني )ت

في شرح أحاديث خير البرية صلى هللا عليه وسلم من صحيح اإلمام البخاري/ شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري   المجالس الوعظية ❖
  - هـ    1425لبنان/ ط: اْلولى،    –هـ(حققه وخرج أحاديثه: أحمد فتحي عبد الرحمن: دار الكتب العلمية، بيروت  956الشافعي )المتوفى:  

 م.  2004
هـ( حقق نصوصه وخرج  219عبد هللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا القرشي اْلسدي الحميدي المكي )المتوفى:  مسند الحميدي/ أبو بكر ❖

: دار السقا، دمشق  اَراني   م.  1996سوريا/ ط: اْلولى،  –أحاديثه: حسن سليم أسد الدَّ
م/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسل   ❖

 بيروت.  –هـ( ت: محمد فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء التراث العربي 261)المتوفى: 
معرفة أنواع علوم الحديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح/ عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح )المتوفى:  ❖

 م. 1986  -هـ 1406بيروت سنة النشر:   –سوريا، دار الفكر المعاصر  -الدين عتر: دار الفكر  هـ( ت: نور643
 معرفة علوم الحديث/ أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف  ❖

 . م 1977 - هـ 1397بيروت ط: الثانية،  –دار الكتب العلمية  هـ( ت: السيد معظم حسين:405بابن البيع )المتوفى: 
م/ المكتبة 2001/  2الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح االحاديث وتعليلها /  الدكتور حمزة بن عبدهللا المليباري/ / ط ❖

 . الذهبة
 هوامش البحث

 
. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري،  محمد بن إسماعيل أبو    1

 1/6الوحي، باب كيف كان بدء الوحي الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعبدهللا البخاري الجعفي، كتاب بدء 
 . 10/ 1. فتح الباري البن حجر ج 2
 للمقارنة 107. ينظر اعالم الحديث ص 3
 . 1/10.ينظر فتح الباري ج 4
 . 1/10.المصدر نفسه ج 5
 106,اعالم الحديث  لإلمام الخطابي ص 6
 1/10. فتح الباري ج 7
 .  1/10الباري ج. فتح  8
المتواري علي تراجم أبواب البخاري، أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي، أبو العباس ناصر الدين ابن المنير الجذامي    .  9

 . 49 - 48هـ( ص 683الجروي اإلسكندراني )المتوفى: 
 . 1/32هـ( ج449عبد الملك )المتوفى: . شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن  10
 . 5. سورة البينة آية  11
 . 1/32.ينظر شرح صحيح البخاري، البن بطال ج 12
 . ينظر فتح الباري  13
. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين   14

 . 49/ 1ـ( جه923)المتوفى: 
 . لم اقف على من قال بهذه  النكتة اللطيفة من العلماء. 15
ِ َتَعاَلى: }َوَنَضُع الَمَواِزيَن الِقْسَط ِلَيْوِم الِقَياَمِة{ ]اْلنبياء:    16 [، َوَأنَّ أَْعَماَل َبِني آَدَم َوَقْوَلُهْم  47. صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب َقْوِل َّللاَّ

 . 9/162ُيوَزُن ج
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، وسنن ابن ماجه، كتاب الفتن،  باب بدأ االسالم غريبا  1/130. صحيح مسلم، كتاب االيمان، باب بيان ان االسالم بدأ غريبا وسيعود. ج  17
 . 1319/ 2ج

َراِري في َكْشِف َخَبايا َصِحيْح الُبَخاري،  محمَّد الَخِضر بن سيد عبد هللا بن أحمد الجكني الشنقي  18 هـ(  1354طي )المتوفى:  . كوَثر الَمَعاني الدَّ
 .  1/131ج

 . 15. فتح الباري ج/ 19
 . 1/15. نقال عن الحافظ ابن حجر في الفتح ج 20
، ثنا ُسْفَياُن، ثنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد، َأْخَبَرِني ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهي  21 َقَمَة ْبَن َوقَّاٍص  َم التَّْيِميُّ َأنَُّه َسِمَع َعلْ . الحديث في مسند الحميدي : قال اْلُحَمْيِديُّ

َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  اللَّْيِثيَّ َيُقوُل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َعَلى اْلِمْنَبِر ُيْخِبُر ِبَذِلَك َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا  
ِ َوَرُسوِلِه، َفِهْجَرُتُه إِ َيُقوُل: »ِإنََّما اْْلَْعمَ  ِ َوَرُسوِلِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى ُدْنَيا  اُل ِبالنِ يَّاِت، َوِإنََّما ِلُكلِ  اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَّ َلى َّللاَّ

مسند الحميدي، البي بكر عبد هللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا القرشي اْلسدي   ا َهاَجَر ِإَلْيِه«)ُيِصيُبَها َأْو ِإَلى اْمَرأٍَة َيْنِكُحَها، َفِهْجَرُتُه ِإَلى مَ 
 .28، رقم الحديث 163/ 1هـ( ج219الحميدي المكي )المتوفى: 

 . 15/ 1.ينظر فتح الباري ج 22
 هللا تعالى.   . المراد االمام البخاري، وقد اخرجه في اكثر من موضع كما سنبين الحقا ان شاء 23
. محمد بن الفضل أبو النعمان المعروف بعارم روى عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد وابى هالل وسعيد بن زيد وثابت بن يزيد ومحمد   24

 ( 8/58بن راشد.) الجرح والتعديل البن ابي حاتم ج
 فهو اعتراض ضمني، وهللا اعلم.  . يشير الى االمام البخاري اال انه ال يصرح بذلك مهابة، او من باب االحتياط،، 25
 . 110  -108/ 1. اعالم الحديث، للخطابي ج 26
من طريق عبد   54، رقم الحديث  1/20. صحيح البخاري، كتاب االيمان ،باب، َما َجاَء ِإنَّ اَْلْعَماَل ِبالنِ يَِّة َوالِحْسَبِة، َوِلُكلِ  اْمِرٍئ َما َنَوى ج  27

ِ ْبُن َمْسَلَمَة، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيمَ هللا من مسلمة، قال البخاري: َحدَّ  ، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص،  َثَنا َعْبُد َّللاَّ
ِ َوَرُسوِلِه َفِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَِّ  َعْن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ) اَْلْعَماُل ِبالنِ يَّةِ  ، َوِلُكلِ  اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَّ

ُجَها، َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإلَ   ْيِه( َوَرُسوِلِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه لُدْنَيا ُيِصيُبَها، َأِو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ
،  2529، رقم الحديث 3/145َوالنِ ْسَياِن ِفي الَعَتاَقِة َوالطَّاَلِق َوَنْحِوِه، َواَل َعَتاَقَة ِإالَّ ِلَوْجِه َّللاَِّ، ج  أ اري، كتاب العتق، َباُب الخط. صحيح البخ 28

َثَنا َيْحَيى   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر، َعْن ُسْفَياَن، َحدَّ ، َعْن َعْلَقَمَة  من طريق محمد بن كثير، قال البخاري: َحدَّ ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ 
، َقاَل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَليْ  ِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن  ِه َوَسلََّم َقاَل: »اَْلْعَماُل ِبالنِ يَِّة، َواِلمْ ْبِن َوقَّاٍص اللَّْيِثيِ 

ِ َوَرُسوِلِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِص  ِ َوَرُسوِلِه َفِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَّ ُجَها، َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِه(.َكاَنْت  ِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَّ  يُبَها َأِو اْمَرأٍَة َيَتَزوَّ
،من طريق يحيي بن 5070رقم الحديث    7/3رة، َباُب َمْن َهاَجَر َأْو َعِمَل َخْيراا ِلَتْزِويِج اْمَرأٍَة َفَلُه َما َنَوى،ج. صحيح البخاري، كتاب الهج  29

َثَنا َماِلٌك، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن ]ص:  َثَنا َيْحَيى ْبُن َقَزَعَة، َحدَّ  ْبِن الَحاِرِث، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص،  [ ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيمَ 4قزعة، قال البخاري: َحدَّ
يَِّة، َوِإنََّما اِلْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَِّ  َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ) الَعَمُل ِبالن ِ 

ِ َوَرُسوِلِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى ُدْنَيا يُ وَ   ِصيُبَها، َأِو اْمَرَأٍة َيْنِكُحَها، َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِه(َرُسوِلِه، َفِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَّ
، من طريق 6953، رقم الحديث   9/2نَّ ِلُكلِ  اْمِرٍئ َما َنَوى ِفي اَْلْيَماِن َوَغْيِرَه،  ج  . صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، َوأَ   30

َثَنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُمحَ  َثَنا َأُبو النُّْعَماِن، َحدَّ َة ْبِن َوقَّاٍص، َقاَل:  مَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقمَ ابي النعمان، قال البخاري: َحدَّ
ُقوُل: ) َيا َأيَُّها النَّاُس، ِإنََّما اَْلْعَماُل ِبالنِ يَِّة، َوِإنََّما َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه، َيْخُطُب َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ 

ِ َوَرُسوِلِه، َوَمْن َهاَجَر ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَهااِلْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن   ِ َوَرُسوِلِه، َفِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَّ ُجَها، َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما     َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى َّللاَّ َأِو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ
 َهاَجَر ِإَلْيِه( 

 .10/ 1. ينظر المجالس الوعظية  للسفيري ج 31
 . 15/ 1الباري ج. فتح  32
 . 213/ 1هـ( ج 786لكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري،  محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني )المتوفى: ا.  33



   

         

 اعرتاض بعض العلماء على االمام البخاري ايراده حديث ) إمنا االعمال بالنيات(      

  

  

 
 29. قال الميانشي: )الفرد: هو ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ((. ما ال يسمع المحد ث جهله:    34

ثون    حمزةوعرَّفه الدكتور   المليباري، فقال: ) يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرواة حديثاا دون أن يشاركه اآلخرون، وهو ما يقول فيه المحد 
ن حديث النق اد: ))حديث غريب (، أو: ))تفرَّد به فالن((، أو: ))هذا حديث ال يعرف إال من هذا الوجه((، أو: ))ال نعلمه يروى عن فالن إال م

 . 15فالن((، أو نحو ذلك((. الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين: 
 . 1/11. ينظر فتح الباري  ج 35
 . 786/ 2. تهذيب  االثار ج 36
 . 1/88. االحكام في اصول االحكام ج 37
 .1/2. التمهيد لما في الموطأ من اسانيد ج 38
كلمتهم على قبول خبر الواحد اذا توفرت فيه العدالة، والضبط، كما نقل ذلك الحافظ ابن  . هذا خالف ما عليه اهل الحديث، فقد اجمعت    39

 عبد البر رحمه هللا تعالى   وبدليل اخراج البخاري  ومسلم الحاديث االفراد.
الق  40 الخليل  بن  إبراهيم  بن  أحمد  بن  هللا  عبد  بن  خليل  الخليلي،  يعلى  ْلبي  الحديث،  علماء  معرفة  في  اإلرشاد  )المتوفى: .  زويني 

 .  171-170/ 1هـ(ج446
 . 267/ 1. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ج 41
 (.268/ 1. قال السيوطي: فجعل الشاذ تفرد الثقة، فهو اخص من قول الخليلي .) تدريب الراوي ج 42
 . 119. معرفة علوم الحديث  ص 43
 . يقصد الحاكم، والخليلي .  44
 عتر. نور الدين ، تحقيق 77, مقدمة ابن الصالح ص 45
 . 79. معرفة علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصالح، البن الصالح ص  46
 .79. ينظر مقدمة ابن الصالح   47
 168, مقدمة ابن الصالح بتحقيق الفحل ص 48
   1/15. فتح الباري ج 49
   1/15. المصدر نفسه ج 50


