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ملخص موضوع البحث

الحمد لله، والصاة والس��ام عىل س��يدي رس��ول 

الله، وآله وصحبه وأمته ومن وااله.

فَِم���اّ ال يخفى أن الله تعاىل خل��ق الثقلني للعبادة 

َّا لَِيۡعُبُدوِن  لقوله: حمس َوَم��ا َخلَۡقُت ٱلِۡجنَّ َوٱلۡإِن��َس إِل

ارَِيات الآية حمتجمتجحس. وأرس��ل رس��وله إليهم ليَُعلِّمُهم  ٥٦ىجس حجسالذَّ
كيف يعبدون، وأن��زل عليه الرشع املبني، كيا عن 

اَا  الحق يزيغون، فقال هذا الرسول األمني ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ

ْن  ��ا ناَواَى فاَماَ اَ��ا لِكُلِّ اْمِرٍئ ماَ إِنَّ ُل ِبالنِّيَّاِت، واَ األاَْع��ماَ

ا،  أاٍَة ياَْنِكُحهاَ ا، أاَْو إِلاَ اْمراَ كاَاناَْت ِهْجراَتُُه إِلاَ ُدنْياَا يُِصيُبهاَ

َ أن َصاح األع�ل  راَ إِلاَْيِه((، فبنينَّ اجاَ ا هاَ فاَِهْجراَتُُه إِلاَ ماَ

بصاح النِّينَِّة. 

ولعظي��ِم منزلة هذا الحدي��ث الرشيف، فقد أخرجه 

أغل��ب أمئ��ة ُمصنف��ي الحديث يف كتبهم، وأش��ار 

إليه املف��رون، واعتمده األصولي��ون، وبَنى عليه 

الفقه��اء أحكامهم، واتخذه العل�ء بجٍد يف آرائهم، 

لرياُه املس��لمني نص��َب أعينهم بباطنه��م وأقوالهم 

وأفعالهم.

��م بعض العل���ء أع�ل العب��اد إىل باطٍن  وقد قَسنَّ

وظاه��ٍر، ولص��اح عم��ل الباط��ن جعل��وا اتخ��اذ 

 ه��ذا الحديث ع���ًدا، فقالوا: ُيثل ه��ذا الحديث 
نصُف الدين.

وق��ال بع��ض الفقه��اء: مدار اإلس��ام ع��ىل ثاثة 

أحادي��ٍث، وهذا الحديث أحُده��ا، - بل أهمها - أي 

ثلث اإلس��ام ومنهم اإلمام الشافعي واإلمام أحمد 

بن حنبل رحمه� الله تعاىل

َه��ات الَحِديث أَْربََعة  وق��ال بعض أهل الحديث: أُمنَّ

َهَذا أَحدَها، أي ُربع اإلس��ام، ومنهم اإلمام ُعثَْ�ن 

، واإلمام أيب داود السجس��تاين، أصحاب  ارِم��ياّ الدنَّ

السنن، رحمها الله تعاىل.

وقال اإلمام الخطايب: كَاَن املتقدمون من ُش��يُوخَنا 

ء يُنش��أ  يس��تحبون تَْقِديم َهَذا الَحِديث أََمام كل َشْ

ين، لُعُموم الَْحاجة إِلَيِْه يِف َجِميع  ويُبتدأ من أُُمور الدنَّ

أَنَْواعَها، ومنهم اإلمام محمد بن إس�عيل البخاري 

يف صحيحه فرواُه أول حديٍث، رحمه� الله تعاىل.

وق��ال اإلمام عب��د الرنَّْحَمن بن مْه��دي: يْدخل َهَذا 

الَحِدي��ث يِف ثثََاثِ��نَي بَابً��ا م��ن اإِلرادات والنيات، 

رحمه الله تعاىل، ومثل هذه األقوال كثريٌة يف وصف 

هذا الحديث الرشيف.

إن ه��ذا الحدي��ث الرشي��ف َورََدنا بطري��ٍق صحيٍح 

واحٍد عن يحيى بن س��عيد األنصاري عن محمد بن 

إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي َعن عمر 

بن الخطاب ريض الله عنه، عن سيدنا محمٍد رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص، لذلك فهو ليس بحديٍث متواتٍر لفظًا، لفقد 

رشط صحة التواتر فيه عن عدد من الصحابة، ولكن 

هو حديٌث متوات��ٌر معنًى - معنوٌي - لورود أحاديٍث 

صحيح��ٍة كثريٍة عن ع��دد من الصحاب��ة ريض الله 

عنه��م، يف معنى مطلق النية لله تعاىل، وقد أوردُت 

منها أمثلٌة كثريٌة يف ثنايا البحث، والحمد لله.

ويف الختام، نرجو من الله تعاىل اإلخاص يف النية 

والقول والعمل، ونس��ألُه اللُّطَف والقبول والسام، 

إن��ه ويل التوفيق، وآخ��ر دعوانا أن الحم��د لله رَبِّ 

العاملني، وصىل الله عىل س��يدنا محمد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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املقدمة

الحمُد لل��ِه رَبِّ العاملني، الرنَّحم��ِن الرنَّحيِم، َمالِك 

ي��ن، ُمن��زل الق��رآن الكري��م، اله��ادي إىل  ي��وِم الدِّ

رصاط��ه املس��تقيم، باآليات والِذك��ر الحكيم، ُمِعزِّ 

املؤمن��ني، وُم��ِذلِّ الكافري��ن، والص��اُة والس��اُم 

، وأفضل خلق  عىل سينَِّد املُرس��لني، وخاتم النبينياّ

الل��ه أجمعني، س��يدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وآل��ه وأهل بيته 

الطاهرين، وصحابته الُغرِّ امليامني، والتابعني، ومن 

تبعهم بإحس��اٍن إىل يوم الدي��ن، وكل أمته الباقني، 

ريض الل��ه عنه��م أجمعني، وعنا معه��م برحمتك، 

آمني يا أرحم الراحمني.  

أم��ا بعد؛ فإن اللَه تبارك وتعاىل ق��د تعهاّد لنبياّه ملسو هيلع هللا ىلص، 

وللمؤمن��ني، وللناّاس أجمعني، بحف��ظ كتابه العزيز 

الكري��م، فا يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

تنزيل العزي��ز الحكيم فقال َجلنَّ وَع��ا: حمس إِنَّا َنۡحُن 

ۡكَر َوِإنَّا لَُهۥ لََحٰفُِظ��وَن ٩ىجس حجسالحِۡجر الآية حمججحس ،  لَۡن��ا ٱلّذِ نَزَّ
تِيهِ 

ۡ
َّا يَأ :حمسَوِإنَُّهۥ لَِكَتٰ��ٌب َعزِيٞز ٤١ ل وق��ال َعزنَّ وَجلنَّ

ٱلَۡبِٰط��ُل ِمۢن بيَِتِتۡ�يِ يََديۡهِ َولَا ِمۡن َخۡلفِ��هۦِۖ تَنِزيٞل ّمِۡن 
لَ��ت من الآية جحتمخت الى الآية جحتمختجحس ،  وقال  َحِكيٍم َحمِيٖد ٤٢ىجس حجسفُّصِ
َنُٰه 

ۡ
تَع��اىل: حمسإِنَّ َعلَۡيَنا َجمَۡع��ُهۥ َوقُۡرَءانَُهۥ ١٧ فَإَِذا قََرأ

فَٱتَّبِ��ۡع قُۡرَءانَُهۥ ١٨ ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا َبَيانَُهۥ ١٩ىجس حجسالقَِياَمة من 
الآية خمتجحت الى الآية حمججحتجحس . 

��ا س��ناّة نَبيِّنا محم��د ملسو هيلع هللا ىلص، فهي املص��در الثاين  وأماّ

للتاّرشي��ع، بع��د الق��رآن الكريم الذي ه��و املصدر 

األول للتاّرشي��ع عن��د املس��لمني، فق��د أن��زل الله 

تعاىل عىل رس��وله س��يدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، قوله تعاىل: 

ۡكَر لُِتبَيَِّن لِلنَّ��اِس َما نُّزَِل إِلَۡيِهۡم  نَزلَۡن��آ إِلَۡيَك ٱلّذِ
َ
حمسَوأ

ُروَن ٤٤ىجس حجسالنَّۡحل الآية مختمختجحس ، وقوله تعاىل:  َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ
حمسَوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّس��وُل فَُخُذوهُ َوَم��ا َنَهىُٰكۡم َعۡنُه 
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب ٧ىجس حجسالحَۡشر  ۖ إِنَّ ٱللَّ َ ْۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ فَٱنَتُهوا

 

ًة ملُبَْهم  ��نة، مفراّ الآية خمتجحس . وبناًء عىل هذا جاءت الساّ

صٌة  لٌة ملُجَمل��ِه، ُمَقيِّدٌة ملُطلَقِه، ُمَخصِّ القرآن، ُمَفصِّ

لُعموِمِه، شارَِحٌة ألحكامِه وأهدافِه ومراميِه، وجاءت 

بأحكاٍم أُخرى زائدٍة مستقلٍة، مل يَُنصاّ عليها القرآن، 

نِة يف اإلسام، فقد اتفق كل  ولهذا القدر العظيم للسُّ

يَِتها )1(. عل�ء السنة عىل ُحجِّ

وقد ق��ال اإلمام الش��افعي رحمه اللنَّ��ه: )وضَع اللُه 

رس��ولَه من دينِه وفرِْضِه وكتابِه، املوضَع الذي أباَن 

- َج��لًّ ثناؤُه - أنه جعل��ُه َعلًَ� لدينِه، مبا افرتًض من 

طاعت��ِه، وَحرنَّم من َمعصيَتِه، وأب��اَن من فضيلتِه، مبا 

قَرََن من اإليان برس��وله مع اإليان به، فقال تبارك 

ِ َورُُس��لِهۦِۖ َولَ��ا َتُقولُواْ ثََلَٰثٌةۚ  وتعاىل: حمسفَ�َٔاِمُنواْ بِٱللَّ

ۥٓ  ُ إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۖ ُس��ۡبَحَٰنُه ٱنَتُه��واْ َخۡيٗرا لَُّك��ۡمۚ إِنََّما ٱللَّ
َما  ن يَُك��وَن لَُهۥ َولَٞدۘىجس حجسالّنَِس��اء الآي��ة جحتخمتجحتجحس ، وقال: حمسإِنَّ

َ
أ

ِ َورَُس��ولِهِۦ َوِإَذا َكانُواْ  َِّذي��َن َءاَمُنواْ بِٱللَّ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
ٰى يَۡس��َت�ِٔۡذنُوهُۚىجس  َّۡم يَۡذَهُبواْ َحتَّ ۡم��رٖ َجاِمٖع ل

َ
َمَعُهۥ عَلَىٰٓ أ

حجسالنُّ��ور الآية جحتحمتجحس ، فجعَل ك���ل ابتداء اإليان، الذي ما 

سواُه تَبٌَع لُه: اإلياَن بالله ورسوله، فلو آمَن عبٌد بِه، 

ومل يؤمن برس��وله: مل يقع عليه اسم ك�ُل اإلياِن 

)1( ينظ��ر: البحر الذي زخر يف رشح ألفي��ة األثر، الحافظ 

جال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أيب بكر الس��يوطي 

)849 - 911ه�(، تحقيق ودراسة: أيب أنس أنيس بن أحمد 

ب��ن طاهر األندون��ويس، مكتبة الغرباء األثرية، الس��عودية، 

باب: السنة ومكانتها وحجيتها، )18/1(. 
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أبًدا، حتى يؤمَن برسولِه معُه، وهكذا َسننَّ رسوُل الله 

يف كِل من امتحنه لإليان()1(. 

يفة، القرآن الكريم،  نة الناّبوية الرشاّ وهكذا رافقت الساّ

يف إيصال مراد الله تعاىل إىل املسلمني، وقام بهذا 

العمل رج��اٌل أََخَذتهم الغ��رية والِحرص واالهت�م 

عىل س��ناّة رسول الله س��يدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وبذلوا يف 

ذلك أق��ى الجه��ود، نتيجة إلخاصه��م وحباّهم 

ود عن حديث رس��ول  لنبياّه��م ملسو هيلع هللا ىلص، والتاّفاين يف الذاّ

الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص، ونَْقلِها إىل األجي��ال يف القرون الاحقة، 

وم��ن بني ذلك: األحادي��ث املتواترة لفظً��ا وَمْعًنى 

وعم��ًا ومنها حدي��ث الباب واتِّبَاعهم لُس��ننَّة النبي 

سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وجعلها َمنَهًجا يف الحياة، جزاهم 

الله عناّا وعن املسلمني خري الجزاء.

أسباب اختيار هذا املوضوع للبحث: 	 

ينبغ��ي أن يك��ون أول ما يَبدأ به َمن يُريد االش��تغاَل 

بعلوم العقيدة وعلوم القرآن الكريم والتفسري وعلوم 

الحدي��ث النبوي الرشيف وباق��ي العلوم، بل حتى 

األع���ل، قب��ل ال��رشوع يف شٍء منه��ا، تصحيح 

النِّينَّ��ِة يف طلبه لله تع��اىل خالًصا، والحذر من قصد 

التوصل ب��ه إىل األغ��راض الدنيوني��ة، ويبتهل إىل 

الل��ه تع��اىل يف التوفيق والتيس��ري، وه��ذا الحديث 

ِمثاله، وقد ذكر أهميته كثرٌي من العل�ء، فقالوا: َهَذا 

الَحِديث اْستحبنَّ الْعلَ�ء أَن تستفتح ِبِه املصنفات، 

)1( الرس��الة، الش��افعي أبو عبد الله محم��د بن إدريس بن 

العباس بن عث�ن بن ش��افع بن عبد املطلب ابن عبد مناف 

املطلب��ي القرش امل��ي )ت، 204ه���(، تحقيق: أحمد 

ش��اكر، مكتبه الحلبي، مرص، ط: 1، )1358ه�/1940م(، 

باب: بيان فرِض الله يف كتابه اتباَع ُسنة نبيِه، )73/1(.

ْن ابْتَ��َدأَ ِبِه: إَِمام الَحِديث أَبُو عبد الله البَُخاِرياّ  َوِممنَّ

لف أَنهم  يِف كتابه الَصحيح، َونقل ج�عات من الساّ

كَانُوا يس��تحبون افِْتتَاح الْكتب ِبَه��َذا الَحِديث تَْنِبيها 

للطنَّالِب َع��ىَل تَْصِحيح النِّينَّة. قَاَل اإلِمام أَبُو س��عيد 

عب��د الرنَّْحَمن بن مْهدي: )م��ن أََراَد أَن يصنف كتابًا 

فليب��دأ ِبَهَذا الَحِديث، َوقَاَل: لَو صنفُت كتابًا لبدأُت 

يِف كل بَاب ِمْنُه ِبَهَذا الَحِديث()2(. 

َوقَاَل اإلمام الْخطايِباّ: )كَاَن املتقدمون من ُشيُوخَنا 

ء يُنش��أ  يس��تحبون تَْقِديم َهَذا الَحِديث أََمام كل َشْ

ين لُعُموم الَْحاجة إِلَيِْه يِف َجِميع  ويُبتدأ من أُُمور الدنَّ

أَنَْواعَها()3(.

َوقَاَل اإلم��ام عبد الرنَّْحَمن بن مْه��دي: )يْدخل َهَذا 

الَحِديث يِف ثثََاثِنَي بَابًا من اإِلرادات والنيات()4(.

َهات  : )أُمنَّ ارِم��ياّ َوقَ��اَل اإلم��ام ُعثَْ�ن بن س��عيد الدنَّ

الَحِديث أَْربََعة، َهَذا أَحدَها()5(.

َوقَ��اَل اإلمام أَبُو عبي��د: )لَيَْس من أَْخبَ��ار الننَِّبي ملسو هيلع هللا ىلص 

َحِديث أجمع َوأكْ��ر فَائَِدة وأبلغ من َهَذا الَحِديث، 

والله أعلم()6(. 

)2( الب��در املنري يف تخريج األحادي��ث واألثار الواقعة يف 

الرشح الكبري، اب��ن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن 

عيل بن أحمد الش��افعي امل��رصي )ت، 804ه�(، تحقيق: 

مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن س��لي�ن ويارس بن ك�ل، 

دار الهج��رة للن��رش والتوزيع، الرياض، الس��عودية، ط: 1، 

)1425ه�/2004م(، باب: الحديث األول، )661/1(.

)3( الب��در املنري يف تخريج األحادي��ث واألثار الواقعة يف 

الرشح الكبري، البن امللقن، باب: الحديث األول،)661/1(

)4( املصدر نفسه، باب: الحديث األول، )663/1(.

)5( املصدر نفسه، باب: الحديث األول، )663/1(.

)6( املصدر نفسه، باب: الحديث األول، )663/1(.
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وَه��َذا الَحِدي��ث أح��ٌد اأْلََحاِديث النَِّت��ي َعلَيَْها مَدار 

ُه، َوق��د اْختل��ف يِف َعدِّ  اإلِس��ام، ب��ل أونَّل��ُه وأََهمُّ

أحادي��ث م��دار اإلس��ام عليها فَقي��ل ثثََاثَ��ة: َهَذا 

ْرِء تاَْركُُه  الَحِديث، َوَحِديث ))ِمْن ُحْس��ِن إِْس��ااَِم الْماَ

 ٌ راَاُم باَيِّ الْحاَ ٌ واَ ااَُل باَ��يِّ ��ا الاَ يْعِنيِه((، َوَحِديث ))الْحاَ ماَ

...((، وقيل غري ذلك.

جع��ل الله تع��اىل نيِّاتِن��ا وأقوالنا وأع�لن��ا صالحًة 

لوجهه تعاىل، آمني يا رب العاملني.

منهج الباحث يف كتابة هذا البحث:	 

1- قم��ُت بنقل نصوص اآليات م��ن القرآن الكريم، 

ونص��وص الحدي��ث الرشيف ال��واردة يف البحث، 

م��ن مظانها بالش��كل والح��ركات اإلعرابي��ة وأرقام 

اآليات واألحاديث نفسها، إىل صفحات األطروحة 

أمك��ن  كل���  االلكرتوني��ة  الحاس��بة  باس��تع�ل 

ذل��ك، ث��م جعل��ُت مت��ون األحاديث بني قوس��ني 

 مزدوجني وبخ��ٍط عريٍض ولوٍن غامٍق، لتحديد منت 

الحديث به�.

2- راجعت كتب متون األحاديث واألجزاء الحديثية 

واملخطوط��ات الحديثي��ة ورشوح الحديث وكتب 

التخري��ج والزوائ��د الخاص��ة بالحدي��ث، وقم��ُت 

بتخري��ج الحدي��ث من َمظان��ه، واكتفي��ت بتخريج 

حدي��ث الباب م��ن الكتب التس��عة، للس��نة النبوية 

املُطهرة، وذكرت درج��ة - حكم - الحديث إذا ورد 

يف غري الصحيحني كل� أمكن ذلك.

3- جعل��ت كام��ي وتوضيح��ايت ورشوح��ي بني 

ش��ارحتني هك��ذا: )- ... -(، يف النص��وص الواردة 

 يف امل��نت والهام��ش، لتفريق��ه ع��� ورد من كام 

العل�ء فيه.

4- أوردُت بطاق��ة الكت��ب املس��تعملة يف البحث 

كامل��ًة يف امل��رة األوىل، ث��م اكتفي��ت بذكر اس��م 

الكت��اب ولق��ب املؤلف أو اس��مه، والب��اب ورقم 

الجزء والصفحة يف املرات الاحقة. 

5- كتب��ت خامت��ة للبح��ث، وتتضم��ن خاصة ما 

توصلُت - الباحث - إليه من نتائج.

6- أوردُت قامئ��ًة للمص��ادر واملراج��ع التي متت 

االستفادة منها يف البحث.

7- كتبُت ملخًصا للبحِث باللغة اإلنكليزية.

ُل ِبالنِّيَّاِت ...((. اَا األاَْعماَ حديث: ))إِنَّ

التخريج: )1(.   

)1( أ - أخرجه اإلمام البخاري بإسَناِدِه َعن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب 

َا  ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، أنه قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: ))إِننَّ

َا لُِكلِّ اْم��ِرٍئ َما نََوى فََم��ْن كَانَْت  األَْع��َ�ُل ِبالنِّينَّ��اِت، َوإِننَّ

ِهْجرَتُُه إىَِل ُدنْيَا يُِصيبَُها، أَْو إىَِل اْمَرأٍَة يَْنِكُحَها، فَِهْجرَتُُه إىَِل َما 

َهاَجَر إِلَيِْه((، الجامع املس��ند الصحيح املخترص من أمور 

رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص وس��ننه وأيامه )صحيح البخ��اري(، محمد 

بن إس���عيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )ت، 256ه�(، 

تحقي��ق: محم��د زهري بن ن��ارص النارص، دار ط��وق النجاة 

)مص��ورة عن الس��لطانية بإضافة ترقيم محم��د فؤاد       عبد 

الباق��ي(، ط: 1، )1422ه�(، كت��اب: بَ��ْدِء الَوْحِي، باب: 

كَيْ��َف كَاَن بَْدُء الَوْحِي إىَِل رَُس��وِل اللنَّ��ِه ملسو هيلع هللا ىلص؟، )6/1(، رقم 

الحديث )1(. 

وأخرجه بإس��َناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّ��اِب ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، أَننَّ 

رَُس��وَل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: ))األَْعَ�ُل ِبالنِّينَِّة، َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى، 

فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُسولِِه فَِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُسولِِه، 

ُجَها، فَِهْجرَتُُه  َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُ��ُه لُدنْيَا يُِصيبَُها، أَِو اْمَرأٍَة يَتَزَونَّ

إىَِل َم��ا َهاَجَر إِلَيْ��ِه((، صحيح البخاري، كت��اب: اإليان، 

ب��اب: َما َجاَء إِننَّ األَْع��َ�َل ِبالنِّينَِّة َوالِحْس��بَِة، َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما 

نََوى، )20/1(، رقم الحديث )54(. 
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وأخرجه بإس��َناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، َعِن 

الننَِّب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ��اَل: ))األَْعَ�ُل ِبالنِّينَّ��ِة، َواِلْمِرٍئ َما نَ��َوى، فََمْن 

كَانَ��ْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه فَِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه، 

ُجَها، فَِهْجرَتُُه  َوَم��ْن كَانَْت ِهْجرَتُُه لُِدنْيَا يُِصيبَُها أَِو اْم��َرأٍَة يَتَزَونَّ

إىَِل َم��ا َهاَجَر إِلَيِْه((، صحيح البخاري، كتاب: العتق، باب: 

الَخطَأ َوالنِّْس��يَاِن يِف الَعتَاقَِة َوالطنَّ��اَِق َونَْحِوِه، َوالَ َعتَاقََة إاِلنَّ 

لَِوْج��ِه اللنَِّه، َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نَ��َوى، )145/3(، رقم الحديث 

.)2529(

وأخرجه بإسَناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، قَاَل: 

َس��ِمْعُت الننَِّب��ينَّ ملسو هيلع هللا ىلص، يَُقوُل: ))األَْع��َ�ُل ِبالنِّينَّ��ِة، فََمْن كَانَْت 

ُجَه��ا، فَِهْجرَتُُه إىَِل َما  ِهْجرَتُ��ُه إىَِل ُدنْيَا يُِصيبَُه��ا أَِو اْمَرأٍَة يَتَزَونَّ

َهاَجَر إِلَيِْه، َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه فَِهْجرَتُُه إىَِل 

اللنَِّه َورَُس��ولِِه((، صحيح البخاري، كتاب: مناقب األنصار، 

باب: ِهْجرَِة الننَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوأَْصَحاِبِه إىَِل املَِديَنِة، )56/5(، رقم 

الحديث )3898(.

 وأخرجه بإسَناِدِه َعْن ُعَمَر بِْن الَخطنَّاِب ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، قَاَل: 

َ��ا اِلْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن  قَ��اَل الننَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))الَعَمُل ِبالنِّينَِّة، َوإِننَّ

كَانَ��ْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه، فَِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه 

ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل ُدنْيَ��ا يُِصيبَُها، أَِو اْمَرأٍَة يَْنِكُحَها، 

فَِهْجرَتُ��ُه إىَِل َم��ا َهاَجَر إِلَيْ��ِه((، صحيح البخ��اري، كتاب: 

الن��كاح، باب: َمْن َهاَجَر أَْو َعِمَل َخ��رْيًا لِتَزِْويِج اْمَرأٍَة فَلَُه َما 

نََوى، )3/7(، رقم الحديث )5070(.

وأخرجه بإس��َناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّ��اِب ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، أَننَّ 

َا اِلْمِرٍئ  َ��ا األَْعَ�ُل ِبالنِّينَّ��ِة، َوإِننَّ رَُس��وَل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: ))إِننَّ

َما نَ��َوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه، فَِهْجرَتُُه إىَِل 

اللنَِّه َورَُس��ولِِه، َوَم��ْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل ُدنْيَ��ا يُِصيبَُها أَِو اْمَرأٍَة 

ُجَه��ا، فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيْ��ِه((، صحيح البخاري،  يَتَزَونَّ

كتاب: األَيان والنذور، باب: النِّينَِّة يِف األَْيَاِن، )140/8(، 

رقم الحديث )6689(. 

وأخرجه بإسَناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، قَاَل: 

َا األَْعَ�ُل ِبالنِّينَِّة،  َسِمْعُت الننَِّبينَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: ))يَا أَيَُّها الننَّاُس، إِننَّ

َ��ا اِلْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه،  َوإِننَّ

فَِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُسولِِه، َوَمْن َهاَجَر إىَِل ُدنْيَا يُِصيبَُها أَِو اْمَرأٍَة 

ُجَه��ا، فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيْ��ِه((، صحيح البخاري،  يَتَزَونَّ

كتاب: الحيل، باب: يِف تَرِْك الِحيَِل، َوأَننَّ لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى 

يِف األَْيَاِن َوَغرْيَِها، )22/9(، رقم الحديث )6953(. 

ب - وأخرجه اإلمام مس��لم بإس��َناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب 

َا اأْلَْعَ�ُل  ريَِضَ اللنَّ��ُه َعْنُه، قال: قَاَل رَُس��وُل الل��ِه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِننَّ

َا اِلْمِرٍئ َما نَ��َوى، فََمْن كَانَ��ْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللِه  ِبالنِّينَّ��ِة، َوإِننَّ

َورَُس��ولِِه، فَِهْجرَتُ��ُه إىَِل الل��ِه َورَُس��ولِِه، َوَمْن كَانَ��ْت ِهْجرَتُُه 

ُجَه��ا، فَِهْجرَتُ��ُه إىَِل َم��ا َهاَجَر  لُِدنْيَ��ا يُِصيبَُه��ا أَِو اْم��َرأٍَة يَتَزَونَّ

إِلَيِْه((، املس��ند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل 

 إىل رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص )صحيح مس��لم(، مس��لم بن الحجاج 

أبو الحسني القشريي النيس��ابوري )ت، 261ه�(، تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباق��ي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

لبنان، بدون ذكر الطبعة والتاريخ، كتاب: اإلمارة، باب: قَْولِِه 

َا اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَِّة...((، َوأَننَُّه يَْدُخُل ِفيِه الَْغزُْو َوَغرْيُُه  ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِننَّ

ِمَن اأْلَْعَ�ِل، )1515/3(، رقم الحديث )1907(. 

ج - وأخرجه اإلمام أبو داود بإس��َناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب 

َا اأْلَْعَ�ُل  ريَِضَ اللنَّ��ُه َعْنُه، قال: قَاَل رَُس��وُل اللنَّ��ِه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِننَّ

َا لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نَ��َوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل  ِبالنِّينَّ��اِت، َوإِننَّ

اللنَِّه َورَُس��ولِِه فَِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه، َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه 

ُجَها، فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه((،  لُِدنْيَا يُِصيبَُها، أَِو اْمَرأٍَة يَتَزَونَّ

سنن أيب داود، أبو داود سلي�ن بن األشعث بن إسحاق بن 

ِجْستاين )ت، 275ه�(،  بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، املكتبة العرصية، 

صيدا، ب��ريوت، لبنان، بدون ذكر الطبع��ة والتاريخ، كتاب: 

الطاق، باب: ِفيَ� ُعِنَي ِبِه الطنََّاُق َوالنِّينَّاُت، )262/2(، رقم 

الحديث )2201(. ]حكم األلباين: صحيح[.

د - وأخرج��ه اإلمام الرتمذي بإس��َناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب 

َا األَْعَ�ُل  ريَِضَ اللنَّ��ُه َعْنُه، قَاَل: قَاَل رَُس��وُل اللنَّ��ِه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِننَّ

َا اِلْمِرٍئ َما نَ��َوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُ��ُه إىَِل اللنَِّه  ِبالنِّينَّ��ِة، َوإِننَّ

َوإىَِل رَُس��ولِِه، فَِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه، َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه 

ُجَه��ا،  فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر  إىَِل ُدنْيَ��ا يُِصيبَُه��ا، أَْو اْمَرأٍَة يَتَزَونَّ
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إِلَيِْه((، الجامع الكبري املس��مى )س��نن الرتم��ذي(، محمد 

بن عيىس بن َس��ْورة بن موىس بن الضح��اك، الرتمذي، أبو 

عيىس   )ت، 279ه�(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 

)ج��� 1، 2(، ومحمد فؤاد عب��د الباقي )ج��� 3(، وإبراهيم 

عط��وة ع��وض امل��درس يف األزهر الرشيف )ج��� 4، 5(، 

رشك��ة مكتبة ومطبع��ة مصطفى البايب الحلب��ي، مرص، ط: 

2، )1395ه���/1975م(، أب��واب: فضائ��ل الجهاد، باب: 

نْيَا، )179/4(، رقم الحديث  َم��ا َجاَء ِفيَمْن يَُقاتُِل ِريَ��اًء َولِلدُّ

)1647(. ]حكم األلباين: صحيح[. 

ه� - وأخرجه اإلمام النس��ايئ بإسَناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب 

َا اأْلَْعَ�ُل  ريَِضَ اللنَّ��ُه َعْنُه، قَاَل: قَاَل رَُس��وُل اللنَّ��ِه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِننَّ

َا اِلْمِرٍئ َما نَ��َوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُ��ُه إىَِل اللنَِّه  ِبالنِّينَّ��ِة، َوإِننَّ

َوإىَِل رَُس��ولِِه فَِهْجرَتُ��ُه إىَِل اللنَّ��ِه َوإىَِل رَُس��ولِِه، َوَم��ْن كَانَْت 

ِهْجرَتُ��ُه إىَِل ُدنْيَ��ا يُِصيبَُها أَِو اْم��َرأٍَة يَْنِكُحَه��ا فَِهْجرَتُُه إىَِل َما 

َهاَجَر إِلَيِْه((، املجتبى من السنن املسمى )السنن الصغرى 

للنس��ايئ(، أب��و عب��د الرحمن أحم��د بن ش��عيب بن عيل 

الخراس��اين، النس��ايئ )ت، 303ه�(، تحقي��ق: عبد الفتاح 

أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسامية، حلب، سورية، ط: 

2، )1406ه���/1986م(، كتاب: الطهارة، ب��اب: النِّيَِة يِف 

الُْوُض��وِء، )58/1(، رقم الحدي��ث )75(. ]حكم األلباين: 

صحيح[. وأخرجه بإس��َناِدِه َع��ْن ُعَمَر بْ��َن الَخطنَّاِب ريَِضَ 

َ��ا اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَِّة،  اللنَُّه َعْنُه، قال: قَاَل رَُس��وُل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِننَّ

َ��ا اِلْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه،  َوإِننَّ

فَِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُسولِِه، َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه لُِدنْيَا يُِصيبَُها أَِو 

ُجَها، فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه((، س��نن النسايئ،  اْمَرأٍَة يَتَزَونَّ

كتاب: الطاق، باب: الَْكَاِم إَِذا قُِصَد ِبِه ِفيَ� يَْحتَِمُل َمْعَناُه، 

)158/6(، )3437(. ]حكم األلباين: صحيح[.  

وأخرجه بإس��َناِدِه َع��ْن ُعَمَر بْ��َن الَخطنَّاِب ريَِضَ اللنَّ��ُه َعْنُه، 

َا اِلْمِرٍئ َما  َا اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَّ��ِة، َوإِننَّ َعِن الننَِّب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: ))إِننَّ

نََوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه، فَِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه 

ُجَها،  َورَُسولِِه، َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه لُِدنْيَا يُِصيبَُها، أَِو اْمَرأٍَة يَتَزَونَّ

فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه((، س��نن النسايئ، كتاب: األيان 

والنذور، ب��اب: النِّينَّ��ُة يِف الْيَِم��نِي، )13/7(، رقم الحديث 

)3794(. ]حكم األلباين: صحيح[.  

و - وأخرجه اإلمام ابن ماجه بإس��َناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب 

َا  ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، قَاَل: َس��ِمْعُت رَُسوَل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، يَُقوُل: ))إِننَّ

اأْلَْع��َ�ُل ِبالنِّينَّاِت، َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نَ��َوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه 

إىَِل اللنَِّه، َوإىَِل رَُس��ولِِه، فَِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه، َوإىَِل رَُسولِِه، َوَمْن 

ُجَها، فَِهْجرَتُُه إىَِل َما  كَانَْت ِهْجرَتُُه لُِدنْيَا يُِصيبَُها، أَِو اْمَرأٍَة يَتَزَونَّ

َهاَجَر إِلَيِْه((، س��نن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد 

ب��ن يزيد القزويني، وماجة اس��م أبيه يزي��د )ت، 273ه�(، 

تحقيق: محمد فؤاد عب��د الباقي، دار إحياء الكتب العربية، 

فيص��ل عيىس البايب الحلبي، بدون ذكر مدينة الطبع، بدون 

ذكر الطبعة والتاريخ، كتاب: الزهد، باب: النِّينَِّة، )1413/2(، 

رقم الحديث )4227(. ]حكم األلباين: صحيح[. 

ز- مل أجد إخراج اإلمام الدارمي لهذا الحديث.

ح- وأخرج��ه اإلم��ام مالك بإس��َناِدِه َعْن ُعَمَر بْ��َن الَْخطنَّاِب 

َا  ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، قاَل: َس��ِمْعُت رَُسوَل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، يَُقوُل: ))إِننَّ

َا الْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل  األَْعَ�ُل ِبالنِّينَِّة، َوإِننَّ

اللنَِّه َورَُسولِِه فَِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُسولِِه، َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل 

ُجَه��ا فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه((،  ُدنْيَا يُِصيبَُها، أَِو اْمَرأٍَة يَتَزَونَّ

موط��أ مالك برواية محمد بن الحس��ن الش��يباين، مالك بن 

أن��س بن مالك بن عامر األصبح��ي املدين )ت، 179ه�(، 

تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، املكتبة العلمية، 

ط: 2، َمِزيَ��دة ومنقَح��ة، بدون ذكر مدين��ة الطبع والتاريخ، 

أب��واب: الصاة، ب��اب: الن��وادر، )341/1(، رقم الحديث 

)983(. أق��ول - الباحث -: منت الحدي��ث صحيٌح لوروده 

يف الصحيحني.

ط- وأخرج��ه اإلمام أحمد بإس��َناِدِه َعْن ُعَمَر بْ��َن الَخطنَّاِب 

َا  ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، قَاَل: َس��ِمْعُت رَُس��وَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: ))إِننَّ

اأْلَْع��َ�ُل ِبالنِّينَِّة، َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل 

، فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه، َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه  اللِه َعزنَّ َوَجلنَّ

لُِدنْيَا يُِصيبَُها، أَِو اْمَرأٍَة يَْنِكُحَها، فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه((، 

مس��ند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد 
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     ذكر اإلمام الزيلعي، يف كتابه )نصب الراية ألحاديث الهداية ...( ما يأيت: الَْحِديُث الَْخاِمُس: قَاَل الننَِّبيُّ 

ِد بِْن  ��تنَُّة يِف كُتُِبِهْم َعْن يَْحيَى بِْن َس��ِعيٍد َعْن ُمَحمنَّ ُل ِبالنِّيَّ��اِت ...((.  وقُال: )َرَواُه اأْلمَِئنَُّة السِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اأْلاَْع��ماَ

اَا  إبْرَاِهيَم التنَّيِْميِّ َعْن َعلَْقَمَة بِْن َوقنَّاٍص َعْن ُعَمَر بِْن الَْخطنَّاِب ريض الله عنه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إنَّ

ُل ِبالنِّيَّاِت ...((، َرَواُه الْبَُخاِريُّ يِف َس��بَْعِة َمَواِضَع ِمْن كِتَاِب��ِه )صحيح البخاري(: يِف أَونَّلِِه، َويِف آِخِر  اأْلاَْع��ماَ

كت��اب اإْلْيَاِن، َويِف أَونَِّل كتاب الِْعتْ��ِق، َويِف أَونَِّل كتاب الِْهْجرَِة، َويِف أَونَِّل كتاب النَِّكاِح، َويِف أََواِخِر كتاب 

ِْمِذيُّ يِف أبواب الِْجَهاِد.  َوأَبُو َداُود  اأْلَْيَاِن، َويِف أَونَِّل كتاب الِْحيَِل. َوَرَواُه ُمْسلٌِم - يف كتاب اإلمارة -. َوالرتِّ

يِف كت��اب الطنََّاِق. َوالننََّس��ايِئُّ يِف كتاب الطنََّهارَِة، َويِف كتاب اإْلِيَاِن، َويِف كت��اب الطنََّاِق. َوابُْن َماَجْه يِف 

اَا ...(()1(( )2(. كتاب الزُّْهِد. كُلُُّهْم ِبلَْفِظ: ))إنَّ

بن حنبل بن هال بن أس��د الشيباين )ت، 241ه�(، تحقيق: ش��عيب األرناؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، إرشاف: د. عبد 

الله بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، ط: 1، )1421ه�/2001م(، مسند: الخلفاء الراشدين، باب: مسند ُعَمَر بِْن 

الَْخطنَّاِب ريَِضَ اللُه َعْنُه، )303/1(. رقم الحديث )168(. ]قال املحققون: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني[. وأخرجه 

َا اِلْمِرٍئ َما نََوى،  َا الَْعَمُل ِبالنِّينَِّة، َوإِننَّ بإسَناِدِه َعْن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، يَُقوُل: ))إِننَّ

ُجَها،  فََمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللِه َوإىَِل رَُس��ولِِه، فَِهْجرَتُُه إىَِل اللِه َوإىَِل رَُس��ولِِه، َوَمْن كَانَْت ِهْجرَتُُه لُِدنْيَا يُِصيبَُها، أَِو اْمَرأٍَة يَتَزَونَّ

فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه((، مس��ند اإلمام أحمد بن حنبل، مس��ند: الخلفاء الراشدين، باب: مسند ُعَمَر بِْن الَْخطنَّاِب ريَِضَ 

اللُه َعْنُه، )393/1(. رقم الحديث )300(. ]قال املحققون: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني[.

)1( صحيح البخاري، كتاب: بَْدِء الَوْحِي، باب: كَيَْف كَاَن بَْدُء الَوْحِي إِىَل رَُسوِل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؟، )6/1(، رقم )1(؛ ويف كتاب: 

اإلي��ان، ب��اب: َما َجاَء إِننَّ األَْعَ�َل ِبالنِّينَِّة َوالِحْس��بَِة، َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى، )20/1(، رق��م )54(؛ ويف كتاب: العتق، باب: 

الَخطَأ َوالنِّْس��يَاِن يِف الَعتَاقَِة َوالطنَّاَِق َونَْحِوِه، َوالَ َعتَاقََة إاِلنَّ لَِوْجِه اللنَِّه، َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى، )145/3(، رقم )2529(؛ ويف 

كت��اب: مناقب األنصار، باب: ِهْج��رَِة الننَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوأَْصَحاِبِه إىَِل املَِديَنِة، )56/5(، رقم )3898(؛ ويف كتاب: النكاح، باب: 

َم��ْن َهاَج��َر أَْو َعِمَل َخرْيًا لِتَزِْوي��ِج اْمَرأٍَة فَلَُه َما نَ��َوى، )3/7(، رقم )5070(؛ ويف كتاب: األَيان والن��ذور، باب: النِّينَِّة يِف 

األَْيَ��اِن، )140/8(، رق��م )6689(؛ ويف كتاب: الحيل، باب: يِف تَرِْك الِحيَِل، َوأَننَّ لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى يِف األَْيَاِن َوَغرْيَِها، 

)22/9(، رق��م )6953(. صحيح مس��لم، كتاب: اإلم��ارة، باب قوله عليه الصاة والس��ام: ))إنا األع���ل بالنية ...((، 

)1515/3(، رقم )1907(. وس��نن أيب داود، كتاب: الطاق، باب: ما عنى به الطاق والنيات، )262/2(، رقم )2201(. 

والجام��ع الكبري )الس��نن( للرتمذي، أب��واب: فضائل الجه��اد، باب: من يقاتل ري��اًء وللدني��ا، )179/4(، رقم )1647(. 

واملجتبى من السنن )السنن الصغرى( للنسايئ، كتاب: الطهارة، باب: النية يف الوضوء، )58/1(، رقم )75(؛ ويف كتاب: 

الطاق، باب: الكام إذا قصد به في� يحتمله معناه، )158/6(، رقم )3437(؛ ويف كتاب: األيان، باب: النية يف اليمني، 

)13/7(، رق��م )3794(. وس��نن ابن ماجه، كت��اب: الزهد، باب: النية، )1413/2(، رقم )4227(. ومس��ند اإلمام أحمد، 

مس��ند الخلفاء الراش��دين، مس��ند عمر بن الخطاب، )303/1(، رقم )168(؛ ورقم )300(. ومس��ند أيب داود الطياليس، 

)41/1(، رقم )37(. واملنتقى من الس��نن املس��ندة، البن الجارود، )27/1(، رقم )64(. وسنن الدارقطني، )76/1(، رقم 

)131(. واالعتقاد، للبيهقي، )253/1، 254(.

)2( نص��ب الراي��ة ألحاديث الهداية مع حاش��يته بغية األملعي يف تخري��ج الزيلعي، ج�ل الدين أب��و محمد عبد الله بن 



ُل ِبالنِّيَّاِت ...(« اَا األاَْعماَ »اللطائُف النَِّيات يف دراسِة وتخريجِ حديث )إِنَّ

364      |  عيل إحسان عبد الرحمن

وذكر أن اإلمام ُمْس��لٌِم ذكرُه يِف آِخ��ِر كتاب الِْجَهاِد 

- ب��ل ذك��ره يف كتاب اإلم��ارة، بعد كت��اب الجهاد 

والسري، وليس يف كتاب الجهاد والسري -، َوُمطَابََقتُُه 

لِلِْجَهاِد أَننَُّه أَْخَرَج بَْعَدُه َحِديَث َس��ْهِل بِْن ُحَنيٍْف أَننَُّه 

ةاَ  اداَ هاَ أاَلاَ اللهاَ الشَّ ْن ساَ عليه الصاة والس��ام، قَاَل: ))ماَ

اتاَ عاَلاَ  إِْن ماَ اِء، واَ ��هاَداَ ناَاِزلاَ الشُّ ُه الل��ُه ماَ ِبِص��ْدٍق، باَلَّغاَ

اتاَ  ْن ماَ ِفراَاِشِه(( )1(، َوَحِديُث أيَِب ُهَريْرََة َمرْفُوًعا: ))ماَ

اتاَ عاَلاَ ُشْعباٍَة ِمْن  ��ُه، ماَ ْث ِبِه ناَْفساَ دِّ لاَْم يُحاَ لاَْم ياَْغُز، واَ واَ

اٍق(( )2(.  نِفاَ

وذكر أن اإلمام ابُْن الُْمبَ��ارَِك قال: نََرى أَننَّ َذلَِك كَاَن 

يِف َعْهِد رَُس��وِل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. وذك��ر أن الحديثني انَْفرََد 

 . ِبِهَ� اإلمام ُمْسلٌِم ُدوَن اإلمام الْبَُخاِريِّ

وذك��ر أن الحدي��ث َرَواُه ِبلَْف��ِظ الِْكتَ��اِب اإلمام ابُْن 

ِحبنَّاَن يِف َصِحيِحِه، يِف ثثََاثَِة َمَواِضَع ِمْنُه: يِف الننَّْوِع 

، ِمْن الِْقْسِم الثنَّالِِث، ثُمنَّ يِف النوع الرابع  الَْحاِدَي َعرَشَ

تِّنَي  ��اِدِس َوالسِّ والعرشين ِمْنُه، ثُمنَّ يِف أَونَِّل الننَّْوِع السنَّ

يوس��ف بن محم��د الزيلعي )ت، 762ه���(، قدم للكتاب: 

محمد يوس��ف البَُنوري، صححه ووضع الحاش��ية:      عبد 

العزي��ز الديوبندي الفنجاين، إىل كت��اب الحج، ثم أكملها 

محمد يوسف الكاملفوري، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة 

الري��ان للطباعة والنرش، بريوت، لبن��ان؛ ودار القبلة للثقافة 

اإلسامية، جدة، الس��عودية، ط: 1، )1418ه�/1997م(، 

باب: رشوط الصاة، )301/1(.

)1( صحيح مس��لم، كتاب: اإلمارة، باب: اْسِتْحبَاِب طَلَِب 

��َهاَدِة يِف َس��ِبيِل اللِه تََعاىَل، )1517/3(، رقم الحديث  الشنَّ

 .)1909(

)2( صحيح مس��لم، كتاب: اإلمارة، باب: َذمِّ َمْن َماَت، َولَْم 

ْث نَْفَس��ُه ِبالَْغ��زِْو، )1517/3(، رقم الحديث  يَْغُز، َولَْم يَُحدِّ

.)1910(

اَ��ا(( يِف الَْمَواِض��عِ الثنََّاثَِة.  ِمْن��ُه، لَ��ْم يَْذكُْر ِفيِه ))إنَّ

وَكََذلِ��َك َرَواُه اإلم��ام الْبَيَْهِق��يُّ يِف الَْمْعرِفَ��ِة ب��دون 

ا((، وعزاه إىل اإلمامني البخاري َوُمْسلٍِم، َوَهَذا  ))إِنَّ

ِمْنُه تََس��اُهٌل، َواَللنَّ��ُه أَْعلَُم. وذكر أن��ه رَأَى يِف كِتَاِب 

الُْمْس��تَْخَرِج ِمْن كُتُِب الننَّاِس لِلتنَّْذكِرَِة َوالُْمْس��تَطْرَِف 

ِمْن أَْحَواِل الننَّاِس لِلَْمْعرِفَِة، لِلَْحاِفِظ عبدالرحمن بِْن 

َمْنَدْه، قَ��اَل ِفيِه: َوَمْن َرَوى َه��َذا الَْحِديَث َعْن الننَِّبيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص َغرْيُ ُعَمَر بِْن الَْخطنَّاِب، هم: َعيِلِّ بِْن أيَِب طَالٍِب، 

، َوابِْن  َوَس��ْعِد بِْن أيَِب َوقنَّاٍص، َوأيَب َس��ِعيٍد الُْخْدِريِّ

ُعَمَر، َوابِْن َمْس��ُعوٍد، َوابِْن َعبنَّاٍس، َوأَنَِس بن مالك، 

وأبو ُهَريْرََة، َوُمَعاِويََة بِْن أيَِب ُس��ْفيَاَن، َوُعتْبََة بِْن َعبِْد 

اِمِت،  ، َوِهَاِل بِْن ُس��َويْد، َوُعبَاَدَة بِْن الصنَّ ��لَِميُّ السُّ

، َوُعتْبََة  َوَجاِبِر بِْن َعبِْد اللنَِّه، َوُعْقبََة بن عامر، وأبو َذرٍّ

بِْن ُمْسلٍِم - وعددهم )16( من غريه - )3(. 

وذك��ر أن الحافظ ابن منده قال: َوَرَواُه َعْن ُعَمَر َغرْيُ 

َعلَْقَمَة، َعبْ��ُد اللنَِّه بُْن َعاِمِر بِْن َرِبيَع��َة، َوُذو الَْكَاِع، 

)3( قال محقق الكتاب محمد عوامة: أما السياق ومصادفة 

اللف��ظ مع الصحة، فا إخال – و«خاَل« و«أَخيل«، وتخينََّل« 

و«أخ��ال«، مبعنى ال أظن -، وأما املعنى فنعم، ك� أش��ار 

إلي��ه الحاف��ظ – اب��ن حجر -، حي��ث قال يف الفت��ح – فتح 

الب��اري -، ج 1، ص 9: إن��ه ورد يف معن��اه ع��دة أحادي��ٍث 

صح��ت يف مطلق النية، كحديث عائش��ة، وأم س��لمة، عند 

مس��لم: ))... يُبعث��ون عىل نياتهم((، وحدي��ث ابن عباس: 

))... ولك��ن جه��اد ونِينَّة((، وحديث أيب م��وىس: ))... من 

قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو يف س��بيل الله((، متفق 

عليه�، وحديث ابن مس��عود: ))رب قتيل بني الصفني الله 

أعل��م بنيته((، أخرجه أحمد، وحديث عبادة: ))من غزا وهو 

ال ينوي إال عقااًل، فله ما نوى((، أخرجه النس��ايئ، إىل غري 

ذلك م� يتعر حرصه، هامش نصب الراية، )302/1(.
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 ، ُد بْ��ُن الُْمْنَكِدِر، َوَواِصُل بْ��ُن ُعَمَر الُْجَذاِميُّ َوُمَحمنَّ

َوَعطَ��اُء بُْن يََس��اٍر، َوبَارِشَُة بُْن ُس��َمرْيٍ - ويف نس��خٍة 

أخ��رى: يارس بن س��مىاّ -، َوَس��ِعيُد بُْن الُْمَس��يِِّب - 

وعددهم )7( من غريه -.

وذك��ر أيًض��ا أن الحافظ اب��ن منده ق��ال: َوَرَواُه َعْن 

، َس��ِعيُد بُْن  ِد بْ��ِن إبْرَاِهيَم التنَّيِْميِّ َعلَْقَمَة َغ��رْيُ ُمَحمنَّ

الُْمَس��يِِّب، َونَاِف��ٌع َم��ْوىَل ابِْن ُعَم��َر - وعددهم )2( 
من غريه -.  

وذكر أيًض��ا أن الحافظ ابن منده ق��ال: َوتَابََع يَْحيَى 

ِد  َد بَْن ُمَحمنَّ ، ُمَحمنَّ بُْن َس��ِعيٍد َعىَل ِرَوايَِتِه َعْن التنَّيِْميِّ

َد بْ��َن إْس��َحاَق - وعددهم )2(  بْ��ِن َعلَْقَم��َة، َوُمَحمنَّ
من غريه -.  

وذك��ر أن الحافظ ابن من��ده ذَكََر ثثَاََثِائَ��ٍة َوثثََاثِنَي 

رَُج��ًا، كُلنَُّه��ْم َرَوْوُه َع��ْن يَْحيَ��ى بِْن َس��ِعيٍد، يَطُوُل 

ِذكْرُُهْم. 

وذك��ر أن اإلمام الْبَزنَّار َرَواُه يِف ُمْس��َنِدِه، ثم قال: واَل 

نَْعلَُمُه يُْرَوى إالنَّ َعْن ُعَمَر بِْن الَْخطنَّاِب، َعْن الننَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

: َحِديٌث ُرِوَي  ِبَهَذا اإْلِْسَناِد، وقَاَل يِف ُمْسَنِد الُْخْدِريِّ

َعْن َمالٍِك َعْن َزيِْد بِْن أَْس��لََم َعْن َعطَاِء بِْن يََساٍر َعْن 

ُل  أيَِب َس��ِعيٍد الُْخْدِريِّ َعْن الننَِّب��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: ))اأْلاَْعماَ

ِبالنِّيَّ��ِة((، أَْخطَأَ ِفيِه نُ��وُح بُْن َحِبيٍب َولَ��ْم يُتَابَْع َعلَيِْه 

َولَيَْس لَُه أَْصٌل َعْن أيَِب َسِعيٍد )1(. 

وذك��ر اإلم��ام الزيلع��ي أيًض��ا أن اإلم��ام أَبُ��و نَُعيٍْم 

األصبهاين َرَواُه كََذلَِك يِف الِْحلْيَِة، يِف تَرَْجَمِة َمالِِك 

ثََنا أَبُو بَْكٍر الطنَّلِْحيُّ َعبُْد اللِه بُْن  بْ��ِن أَنٍَس، قال: )َحدنَّ

)1( ينظ��ر: نصب الراية ألحادي��ث الهداية، للزيلعي، باب: 

رشوط الصاة، )301/1، 302(.

يَْحيَ��ى بْ��ِن ُمَعاِويََة، ثََنا َعبُْد اللِه بْ��ُن إِبْرَاِهيَم بِْن َعبِْد 

، ثََنا         ، ثََنا نُوُح بُْن َحِبيٍب الُْقوَميِسُّ الرنَّْحَم��ِن الْبَاُروِديُّ

َعبْ��ُد الَْمِجيِد بُْن َعبِْد الَْعِزيِز بِْن أيَِب َرونَّاٍد، َعْن َمالِِك 

بِْن أَنٍَس، َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بِْن يََساٍر، َعْن 

اَا  ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ

ْن كاَاناَْت  ا ناَ��واَى فاَماَ لِ��كُلِّ اْمِرٍئ ماَ ُل ِبالنِّيَّاِت واَ اأْلاَْع��ماَ

ا فاَِهْجراَتُُه إِلاَ  أاٍَة ياَْنِكُحهاَ ا أاَِو اْمراَ ِهْجراَتُُه إِلاَ ُدنْياَا يُِصيُبهاَ

راَ إِلاَْيِه((، وقال: َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمالٍِك َعْن  اجاَ ا هاَ ماَ

َزيٍْد تََفرنََّد ِبِه َعبُْد الَْمِجيِد، َوَمْشُهورُُه َوَصِحيُحُه َما يِف 

الُْمَوطنَّأِ، َمالٌِك َعْن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد( )2(.  

ارَقُطِْن��يُّ قاَل يِف كِتَ��اِب الِْعلَِل:  وذك��ر أن اإلمام الدنَّ

يُْخ أَبُو الَْحَس��ِن َعيِلُّ بُْن ُعَمَر- الدارقطني  )ُسِئَل الشنَّ

- َعْن َحِديِث َعطَاِء بِْن يََس��اٍر، َعْن أيَِب َس��ِعيٍد، قَاَل 

ُل ِبالنِّيَِّة ...(( الَْحِديَث.  اَا اأْلاَْعماَ رَُسوُل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ

فََق��اَل: يَْرِويِه َعبُْد الَْمِجي��ِد بُْن َعبِْد الَْعِزي��ِز ابِْن أيَِب 

َرونَّاٍد، َع��ْن َمالٍِك، َعْن َزيِْد بِْن أَْس��لََم، َعْن َعطَاِء بِْن 

يََساٍر، َعْن أيَِب َس��ِعيٍد، َوأَْصَحاُب َمالٍِك يَْرُوونَُه َعْن 

ِد بِْن إِبْرَاِهيَم،  َمالٍِك، َعْن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمنَّ

َع��ْن َعلَْقَمَة بْ��ِن َوقنَّاٍص، َعْن ُعَمَر، َع��ِن الننَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

ِحيُح( )3(.  َوُهَو الصنَّ

)2( حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد 

الله بن أحمد بن إس��حاق بن موىس ب��ن مهران األصبهاين 

)ت، 430ه�(، الس��عادة، بج��وار محافظة مرص، بدون ذكر 

الطبعة، )1394ه�/1974م(، ثم صورتها عدة دور منها:

1 - دار الكت��اب الع��ريب، ب��ريوت، لبن��ان، 2 - دار الفك��ر 

للطباع��ة والنرش والتوزي��ع، بريوت، لبن��ان، 3- دار الكتب 

العلمية، ب��ريوت، لبنان، )طبعة 1409ه���. بدون تحقيق(، 

باب: ال يوجد، )342/6(.

)3( العل��ل الواردة يف األحاديث النبوية، أبو الحس��ن عيل 
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وذكر أن اإلمام ابْ��ُن أيَِب َحاتٍِم قال يِف كِتَاِب الِْعلَِل: 

)ُس��ِئَل أيَِب َعْن َحِديٍث َرَواُه نُوُح ابُْن َحِبيٍب َعْن َعبِْد 

الَْمِجي��ِد بْ��ِن َعبِْد العزيز بن أيب َرونَّاد َع��ْن َمالِِك بِْن 

أَنٍَس َعْن َزيِْد بِْن أَْس��لََم َعْن َعطَاِء بِْن يََس��اٍر َعْن أيَِب 

ُل  اَا اأْلاَْعماَ َس��ِعيٍد الُْخْدِريِّ َعْن الننَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إنَّ

ِبالنِّيَّ��اِت ...((، قَاَل أيَِب: َه��َذا َحِديٌث بَاِطٌل ليس لُه 

َا ُهَو َمالُِك بُْن أَنٍَس َعْن يَْحيَى بِْن َس��ِعيٍد  أَْص��َل، إننَّ

ِد بِْن إبْرَاِهيَم التنَّيِْميِّ َعْن َعلَْقَمَة بِْن َوقنَّاٍص  َعْن ُمَحمنَّ

ب��ن عمر بن أحم��د بن مهدي بن مس��عود ب��ن النع�ن بن 

دين��ار البغ��دادي الدارقطن��ي )ت، 385ه���(، املجلدات 

م��ن األول، إىل الح��ادي عرش، تحقي��ق وتخريج: محفوظ 

الرحمن زين الله الس��لفي، دار طيبة، الرياض، الس��عودية، 

ط: 1، )1405ه�/1985م(، واملجلدات من الثاين عرش، 

إىل الخام��س عرش، علق عليه: محمد بن صالح بن محمد 

الدب��ايس، دار اب��ن الجوزي، الدم��ام، الس��عودية، ط: 1، 

)1427ه�(، باب: ُمْسَنُد أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ ريَِضَ اللنَُّه َعْنُه، 

)253/11(، رقم الحديث )2269(.

وس��بق ل��ه قول��ه: )َوَرَوى َه��َذا الَْحِدي��َث َمالُِك بْ��ُن أَنٍَس، 

َواْختُلِ��َف َعْنُه، فَ��َرَواُه َعبُْد الَْمِجي��ِد بُْن َعبِْد الَْعِزي��ِز بِْن أيَِب 

َرونَّاٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بِْن يََساٍر، َعْن 

أيَِب َس��ِعيٍد الُْخْدِريِّ - َس��ْعُد بُن َمالٍِك بُن ِسَناِن -، َولَْم يُتَابَْع 

��اُظ َعْنُه، فََرَوْوُه َعْن َمالٍِك،  ا أَْصَحاُب َمالٍِك الُْحفنَّ َعلَيْ��ِه. َوأَمنَّ

ِد بِْن إِبْرَاِهيَم، َعْن َعلَْقَمَة بِْن  َعْن يَْحيَى بِْن َس��ِعيٍد، َعْن ُمَحمنَّ

َوقنَّاٍص، َعْن ُعَم��َر، َوُهَو الصواب(، املصدر نفس��ه، باب: 

بقية مسند عمر بن الخطاب ريض الله عنه، )193/2(، رقم 

الحديث )213(.

َعْن ُعَمَر َعْن الننَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص( )1(، )2(.

أق��ول - الباحث -: وباإلس��ناد الث��اين هذا، عن أيب 

س��عيد الخدري ريض الله عنه، َع��ْن الننَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أنه 

ا ناَواَى  لِكُلِّ اْم��ِرٍئ ماَ ُل ِبالنِّيَّاِت واَ اَا اأْلاَْع��ماَ ق��ال: ))إِنَّ

ا  أاٍَة ياَْنِكُحهاَ ا أاَِو اْمراَ ��ْن كاَاناَْت ِهْجراَتُُه إِلاَ ُدنْياَا يُِصيُبهاَ فاَماَ

راَ إِلاَْيِه(( )3(، أرى: اجاَ ا هاَ فاَِهْجراَتُُه إِلاَ ماَ

)1( العل��ل الب��ن أيب حات��م، أب��و محمد عب��د الرحمن بن 

محم��د بن إدريس ب��ن املنذر التميم��ي، الحنظيل، الرازي 

اب��ن أيب حاتم )ت، 327ه�( ، تحقي��ق: فريق من الباحثني 

ب��إرشاف وعناية د. س��عد بن عب��د الله الحمي��د، ود. خالد 

ب��ن    عبد الرحم��ن الجرييس، مطاب��ع الحمييض، ط: 1، 

)1427ه���/2006م(، ب��اب: بي��ان علل أخب��ار رويت يف 

الطهارة، )264/2(، رقم الحديث )362(.

)2( ينظ��ر: نصب الراية ألحادي��ث الهداية، للزيلعي، باب: 

رشوط الصاة، )301/1، 302، 303(.

)3( أخ��رج هذا الحديث كُل م��ن: 1 - عبد الرحمن بن أيب 

حاتم، 2 -  والدارقطني، 3 - وأيب نعيم، ك� ورَد آنًفا. 

وأخرجه أيًضا: 4 - اإلمام الشهاب القضاعي، بلفظ: )أنا ُذو 

النُّ��وِن بُْن أَْحَمَد الَْعطنَّاُر، نا أَبُو الَْفْضِل، أَْحَمُد بُْن أيَِب ِعْمرَاَن 

��ٍد الَْقَناِديِكُّ  الَْه��َرِويُّ مِبَكنَّ��َة، نا أَبُ��و َحاِمٍد، أَْحَم��ُد بُْن ُمَحمنَّ

الَْهَرِويُّ ِبَهرَاَة، نا الَْحَس��ُن بُْن ُس��ْفيَاَن، نا نُ��وُح بُْن َحِبيٍب، نا 

َعبْ��ُد الَْمِجيِد بُْن َعبِْد الَْعِزيِز، ن��ا َمالُِك بُْن أَنٍَس، َعْن َزيِْد بِْن 

، قَاَل:  أَْس��لََم، َعْن َعطَاِء بِْن يََس��اٍر، َعْن أيَِب َس��ِعيٍد الُْخْدِريِّ

َا اأْلَْع��َ�ُل ِبالنِّينَِّة، َولِ��ُكلِّ اْمِرٍئ  قَاَل رَُس��وُل اللنَّ��ه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِننَّ

َم��ا نََوى، فََمْن كَانَ��ْت ِهْجرَتُُه إىَِل اللنَِّه َورَُس��ولِِه فَِهْجرَتُُه إىَِل 

اللنَّ��ِه َورَُس��ولِِه، َوَمْن كَانَ��ْت ِهْجرَتُُه لُِدنْيَ��ا يُِصيبَُه��ا أَِو اْمَرأٍَة 

ُجَها فَِهْجرَتُُه إىَِل َما َهاَجَر إِلَيِْه((. (، مس��ند الشهاب، أبو  يَتَزَونَّ

عب��د الله محمد بن س��امة بن جعفر ب��ن عيل بن حكمون 

القضاع��ي امل��رصي )ت، 454ه�(، تحقي��ق: حمدي بن 

عبد املجيد الس��لفي، مؤسسة الرس��الة، بريوت، لبنان، ط: 

2، )1407ه���/1986م(، ب��اب: إن��ا األع���ل بالنيات، 
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)196/2(، رقم الحديث )1173(.

وأخرجه أيًضا، 5 -  اإلمام الخلييل، قال: )فََقاَل َعبُْد الَْمِجيِد 

َوأَْخطَ��أَ ِفي��ِه: أَْخَبَنَا َمالٌِك، َعْن َزيِْد بِْن أَْس��لََم َعْن َعطَاِء بِْن 

، َعِن الننَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اأْلَْعَ�ُل  يََس��اٍر، َعْن أيَِب َس��ِعيٍد الُْخْدِريِّ

ِبالنِّينَّ��ِة ...((، َرَواُه َعْن��ُه نُوُح بُْن        أيَِب َحِبيٍب، َوإِبْرَاِهيُم بُْن 

َعِتي��ٍق، َوُهَو َغ��رْيُ َمْحُفوٍظ ِمْن َحِديِث َزيِْد بِْن أَْس��لََم ِبَوْجٍه، 

فََهَذا ِم�نَّ أَْخطَأَ ِفيِه الثَِّقُة َعِن الثَِّقِة، بَينَّْنُت َهَذا لِيُْستََدلنَّ ِبِه َعىَل 

ا اأْلَفْرَاُد: فََ� يَتََفرنَُّد ِبِه َحاِفٌظ َمْشُهوٌر ثَِقٌة، أَْو إَِماٌم  أَْشَكالِِه، َوأَمنَّ

اِظ َواأْلمَِئنَِّة فَُهَو َصِحيٌح ُمتنََّفٌق َعلَيِْه(، اإلرش��اد يف  َع��ِن الُْحفنَّ

معرفة عل�ء الحديث، أبو يعىل الخلييل، خليل بن عبد الله 

ب��ن أحمد بن إبراهيم بن الخلي��ل القزويني )ت، 446ه�(، 

تحقي��ق: د. محم��د س��عيد عم��ر إدري��س، مكتبة الرش��د، 

ا  الرياض، الس��عودية، ط: 1، )1409ه�(، باب: الِْعلنَُّة، فَأَمنَّ

ِحي��ُح الَْمْعلُ��وُل: فَالِْعلنَُّة تََق��ُع لِْلََحاِديِث ِمْن  الَْحِدي��ُث الصنَّ

أَنَْحاٍء َشتنَّى، )166/1(، رقم الحديث )6(. 

ُد بُْن إِْسَحاَق الَْكيَْسايِنُّ،  وأخرجه كذلك بلفظ: )أَْخَبَنَا ُمَحمنَّ

ثََن��ا أيَِب، َوأَْحَم��ُد بُْن الَْهيْثَِم الْيََ�يِنُّ، َوَع��يِلُّ بُْن َمْهَرَويِْه،  َحدنَّ

ثََنا نُوُح بُْن أيَِب  َغايِنُّ، َحدنَّ ُد بُْن إِْسَحاَق الصنَّ ثََنا ُمَحمنَّ قَالُوا: َحدنَّ

ثََنا َعبُْد الَْمِجيِد بُْن َعبِْد الَْعِزيِز ابِْن أيَِب  َحِبيٍب، وَكَاَن ثَبْتًا، َحدنَّ

ثََنا َمالُِك بُْن أَنٍَس، َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بِْن  َرونَّاٍد، َحدنَّ

َا  ، قَاَل: قَاَل الننَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِننَّ يََس��اٍر، َعْن أيَِب َس��ِعيٍد الُْخْدِريِّ

اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَِّة ...((، (، اإلرش��اد يف معرفة عل�ء الحديث، 

اٍد ثَِقٌة،  للخلييل، باب: َعبُْد الَْمِجيِد بُْن َعبِْد الَْعِزيِز بِْن أيَِب َرونَّ

لَِكننَُّه أَْخطَأَ يِف أََحاِديَث، )233/1(، رقم الحديث )28(.

 وأخرج��ه أيًض��ا، 6 - اإلمام اب��ن عبد ال��ب، يف كامه عن 

اٍد َهَذا قَْد  عبداملجي��د بن أيب َرونَّاد، فقال: )أِلَننَّ ابْ��َن أيَِب َرونَّ

َرَوى َع��ْن َمالٍِك أََحاِديَث أَْخطَأَ ِفيَها، أَْش��َهرََها َخطَأً أَننَُّه َرَوى 

َعْن َمالٍِك َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم َعْن َعطَاِء بِْن يََساٍر َعْن أيَِب َسِعيٍد 

َ��ا اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَّاِت  الُْخْدِريِّ أَننَّ رَُس��وَل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: ))إِننَّ

...(( الَْحِدي��َث، َوَهَذا َخطَأٌ اَل َش��كنَّ ِفيِه ِعْن��َد أََحٍد ِمْن أَْهِل 

َا َحِديُث: ))اأْلَْعَ�ِل ِبالنِّينَّاِت ...(( ِعْنَد  الِْعلِْم ِبالَْحِديِث َوإِننَّ

ِد بِْن إِبْرَاِهيَم َعْن َعلَْقَمَة  َمالٌِك َعْن يَْحيَى بِْن َسِعيٍد َعْن ُمَحمنَّ

بِْن َوقنَّاٍص َعْن ُعَمَر، لَيَْس لَُه َغرْيُ َهَذا اإْلِْس��َناِد، وَكََذلَِك َرَواُه 

الننَّ��اُس َعْن يَْحيَى بِْن َس��ِعيٍد(، التمهيد مل��ا يف املوطأ من 

املعاين واألس��انيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 

ب��ن عبد ال��ب بن عاصم النم��ري القرطب��ي )ت، 463ه�(، 

تحقي��ق: مصطفى ب��ن أحمد العلوي، ومحم��د عبد الكبري 

البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسامية، املغرب، 

)1387ه�(، باب: الحديث العارش، )270/21(.�

وأخرج��ه أيًض��ا، 7 - اإلم��ام اب��ن عس��اكر، بلف��ظ: )... نا 

األوزاع��ي عن يحيى بن س��عيد عن محمد ب��ن إبراهيم عن 

أن��س ابن مالك، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ))إنا األع�ل بالنيات 

ول��كل أم��رئ ما نوى فم��ن كانت هجرته إىل الله ورس��وله 

فهجرت��ه إىل الل��ه ورس��وله ومن كان��ت هجرت��ه إىل امرأة 

ينكحه��ا أو دنيا يصيبها فهجرت��ه إىل ما هاجر إليه((، وقال: 

املحفوظ حديث محمد ب��ن إبراهيم عن علقمة بن وقاص 

عن عم��ر، وهذا غريٌب جًدا(، تاريخ دمش��ق، أبو القاس��م 

عيل بن الحس��ن بن هب��ة الله املعروف بابن عس��اكر )ت، 

571ه���(، تحقيق: عمرو ب��ن غرامة العم��روي، دار الفكر 

للطباع��ة والن��رش والتوزيع، ب��دون ذكر مدين��ة الطبع ورقم 

الطبع��ة، )1415ه���/1995م(، باب: إبراهي��م بن محمود 

املالي، )219/7(، رقم الحديث )513(. 

وأخرجه كذلك بلفظ: )... أنا الحس��ن بن س��فيان النسوي 

حدثنا نوح بن حبيب القوميس نا عبد املجيد بن عبد العزيز 

أن��ا مال��ك بن انس ع��ن زيد بن أس��لم عن عطاء بن يس��ار 

عن أيب س��عيد، قال: قال رس��ول الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إنا األع�ل 

بالنية ولكل امرئ ما ن��وى فمن كانت هجرته إىل الله وإىل 

رسوله فهجرته إىل الله وإىل رسوله ومن كانت هجرته لدنيا 

يصيبه��ا أو ام��رأة ينكحه��ا فهجرته إىل ما هاج��ر إليه((. (، 

تاريخ دمشق، البن عساكر، باب: نوح بن حبيب أبو محمد 

القوم��يس البذش من قريٍة من قرى بس��طام، )235/62(، 

رقم الحديث )7929(.

��لَفي، بلفظ: )أَْخَبَنَا  وأخرجه أيًضا، 8 - اإلمام أبو طاهر السِّ

 ، ثََنا َعبُْد اللنَِّه بُْن إِْس��َحاَق الَْمَدائِِنيُّ ٌد، َحدنَّ ثََنا ُمَحمنَّ أَْحَمُد، َحدنَّ
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أ – إن كان ه��ذا اإلس��ناد وامل��نت حديثً��ا ولو كان 

ضعيًفا، فإنه يَُصننَّ��ُف يف األحاديث العزيزة، لروايته 

ع��ن صحابيني اثنني ه��� عمر ب��ن الخطاب وأيب 

س��عيد الخدري ريض الل��ه عنه���، وإن كان أحُد 

اإلس��نادين صحيًحا واآلخر ضعيًف��ا أو باطًا، ألنه 

ثََنا َعبْ��ُد الَْمِجيِد بُْن  حدثن��ا نوح بن َحِبي��ٍب الَقْوَم��يِس، َحدنَّ

َعبْ��ِد الَْعِزيِز، َعْن َمالِ��ٍك، َعْن َزيِْد بِْن أَْس��لََم، َعْن عطاء بن 

يََس��ار، َعْن أيَِب َس��ِعيٍد الُخْدري، قَاَل: قَاَل رَُس��وُل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ��ا األَْعَ�ُل ِبالنِّينَّاِت ...((. (، الطيوريات، صدر الدين،  ))إِننَّ

��لَفي أحمد ب��ن محمد بن أحمد بن محمد بن  أبو طاهر السِّ

إبراهي��م ِس��لََفه األصبهاين )ت، 576ه�(، م��ن أصول: أبو 

الحس��ني املبارك ب��ن عبد الجبار الص��رييف الطيوري )ت، 

500ه�(، دراس��ة وتحقيق: دس���ن يحيى معايل، وعباس 

صخر الحس��ن، مكتبة أضواء السلف، الرياض، السعودية، 

ط: 1، )1425ه���/2004م(، باب: الج��زء الحادي عرش، 

)977/3(، رقم الحديث )908(.

وأخرج��ه أيًض��ا، 9 - اإلمام اب��ن حجر العس��قاين، فقال: 

��تنَّة َعن عمر،  )َحِدي��ث ))اأْلَْعَ�ل ِبالنِّينَّ��اِت ...((، رواه السِّ

َوأخرج��ه ِباللنَّْفِظ الَْمْذكُور َهُهَنا ابْن حبَان يِف ثثََاثَة َمَواِضع، 

وقَاَل الْبَزنَّار: اَل نعلمُه إاِلنَّ َعن عمر ِبَهَذا اإْلِْسَناد، َوأما َحِديث 

نوح بن حبيب َعن عب��د الْمِجيد بن أيب رواد َعن َمالك َعن 

زيد َعن َعطاء َعن أيب سعيد، فَأَْخطَأَ ِفيِه نوح َولَيَْس لَُه أصل 

َعن أيب س��عيد، َوطَِريق ن��وح أخرجَها أَبُو نعي��م يِف تَرَْجَمة 

َمالك م��ن الِْحلْية، َوقَاَل َغِريب تفرد ِب��ِه عبد الْمِجيد، َوقَاَل 

: مل يُتَابع  ارَقُطِْنياّ أَبُ��و َحاتِم: َهَذا بَاِطٌل اَل أصل لَُه، َوقَاَل الدنَّ

عب��د الْمِجيد َعلَيْ��ِه(، الدراية يف تخري��ج أحاديث الهداية، 

أب��و الفض��ل أحمد بن ع��يل بن محمد بن أحم��د بن حجر 

العس��قاين )ت، 852ه�(، تحقيق: الس��يد عبد الله هاشم 

الي�ين امل��دين، دار املعرفة، بريوت، لبن��ان، بدون طبعة 

وتاريخ، كتاب: الصاة، ب��اب: رشوط الصاة، )124/1(، 

رقم الحديث )133(.

ك� ه��و معلوٌم ليس م��ن رشوط الحدي��ث العزيز 

أن يك��ون صحيًح��ا، هذا عن��د من يَعت��ب الحديث 

العزي��ز م��ن رواية صحابي��ني فقط، وأم��ا من يعتب 

الحدي��ث العزيز من رواي��ة صحابيني اثنني أو ثاثة 

من الصحابة، فه��و حديٌث عزيٌز أيًض��ا لروايته عن 

عمر بن الخطاب، وأيب س��عيد الخدري، وأنس بن 

مال��ك ريض الله عنهم، ملا أخرجه ابن عس��اكر يف 

تاريخ دمش��ق، باب: إبراهيم ب��ن محمود املالي، 

)219/7(، رقم الحديث )513( املذكور آنًفا.

ب - وأم��ا عند من يعتب الحدي��ث العزيز من رواية 

صحابي��ني فقط، ف��إن هذا الحدي��ث يُصنف ضمن 

األحاديث املشهورة، لروايته عن ثاثة من الصحابة، 

والله تعاىل أعلم. 

ُل  اَا األاَْعماَ وقال اإلمام اب��ن امللقن: )حدي��ث ))إِنَّ

ا ناَواَى...((، أحد أَْركَان  اَا لِكُلِّ اِْمِرٍئ ماَ إِنَّ ِبالنِّيَّ��اِت، واَ

اإلِس��ام وقواعد اإِليان، َوُهَو َصِحيٌح جليٌل ُمتنَّفٌق 

ت��ه، ُمجَمٌع َع��ىَل عظم موقع��ه وجالته  َع��ىَل ِصحنَّ

وثبوت��ه م��ن َحِدي��ث اإلِم��ام أيب س��عيد يَْحيَى بن 

، َرَواُه َعنُه ُحفاظ اإلِسام  س��عيد بن قيس اأْلنَْصاِرياّ

وأعام اأْلمَِئنَّة( )1(. وق��ال: )تَْنِبيَهاٌت مهمة: أَحدَها: 

َه��َذا الَحِديث ق��د َرَواُه َعن الننَِّب��ي ملسو هيلع هللا ىلص غري عمر بن 

)1( الب��در املنري يف تخريج األحادي��ث واألثار الواقعة يف 

الرشح الكبري، اب��ن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن 

عيل بن أحمد الش��افعي امل��رصي )ت، 804ه�(، تحقيق: 

مصطف��ى أيب الغي��ط، وعب��د الله ب��ن س��لي�ن، ويارس بن 

ك�ل، دار الهجرة للنرش والتوزيع، الرياض، السعودية، ط: 

1، )1425ه�/2004م(، باب: الحديث األول، )654/1(، 

رقم الحديث )1(.
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َحابَة ريَِضَ اللنَُّه َعْنهم نَْحو عرْشين  الْخطاب من الصنَّ

صحابيًا، َوإِن كَاَن - هذه عبارة تضعيف - الْبَزنَّار قَاَل: 

اَل نعل��م يُروى َهَذا الَْكَام إالنَّ َعن عمر بن الْخطاب 

َعن رَُس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص ِبَهَذا اإلِس��ناد، وَكََذا ابْن السكن 

َحاح«، َحيُْث قَاَل:  َنن الصِّ ى ب� »الساّ يِف كِتَابه الُْمَسمنَّ

َومل ي��روه َعن رَُس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص ِبِإْس��َناد غري عمر بن 

الْخطاب، وذكر الَْحاِفظ أَبُو يْعىل الْقزِْويِني يِف كِتَابه 

»اإِلرش��اد« من ِرَوايَة َمالك، َعن زيد بن أسلم، َعن 

َعطاء بن يَس��ار، َعن أيب س��عيد الُْخْدِرياّ ريَِضَ اللنَُّه 

ُل ِبالنِّيَِّة ...((، ثمنَّ قَاَل:  َعْنه َعن الننَِّب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: ))األاَْعماَ

َهَذا َحِديٌث غري َمْحُفوٍظ َعن زيد بن أسلم )ِبَوْجه(، 

ارَقُطِْنياّ  فََهَذا ِم�نَّ أَخطَأ ِفيِه الثَِّقة َعن الثَِّقة، َوَرَواُه الدنَّ

يِف »أََحاِديث َمالك النَِّتي لَيست يِف الُْمَوطنَّأ« َولَفظه: 

ا ناَوى ...((،  لِ��كُلِّ اِْمِرٍئ ماَ ُل ِبالنِّيَّاِت واَ اَ��ا األاَْعماَ ))إِنَّ

إىَِل آِخره، ثمنَّ قَاَل: تفرد ِبِه عبد الْمِجيد َعن َمالك َواَل 

ث ِبِه َعن  عبد الْمِجيد غري نوح بن حبيب  نعل��م حدنَّ

د العتيقي( )1(. َوإِبْرَاِهيم بن ُمَحمنَّ

وقال: )قُلُْت: َوله َشاِهَداِن أَيًْضا َصِحيَحاِن: َحِديث: 

ُثوناَ  ناَِيٌة((، َوَحِدي��ث: ))... يُْبعاَ اٌد واَ لاَِك��ْن ِجهاَ ))... واَ

عاَ��لاَ نِيِّاتِِه��م((، ( )2(. - وه��ذا تأييٌد من��ه لرواية أيب 

سعيد الخدري ريض الله عنه، إذ أورد لها شاهدين، 

والله أعلم -.

وقال اإلمام السخاوي: لَ�نَّ كان اإلخاُص أصُل كِل 

 َ ٱللَّ لَِيۡعُبُدواْ  َّا  إِل ِمُرٓواْ 
ُ
أ َوَمآ  حمس  تعاىل:  لقوله  عمٍل، 

)1( الب��در املن��ري يف تخري��ج األحاديث واألث��ار الواقعة 

يف ال��رشح الكب��ري، البن امللق��ن، باب: الحدي��ث األول، 

 .)658/1(

)2( املصدر نفسه، باب: الحديث األول، )659/1(.

َوُيۡؤتُواْ  لَٰوةَ  ٱلصَّ َوُيقِيُمواْ  ُحَنَفآَء  يَن  ٱلّدِ لَُه  ُمۡخلِِصيَن 
َوَذٰلَِك دِيُن ٱلَۡقّيَِمةِ ٥ىجس حجسالَبّيَِنة الآية جمتجحس ، ولقوله  َكٰوةَۚ  ٱلزَّ
أن  فينبغي   ،)3(  ))... بالنيات  األعمل  ))إنا  ملسو هيلع هللا ىلص: 

بالحديث  االشتغاَل  يُريد  َمن  به  يَبدأ  ما  أول  يكون 

النبوي، قبل الرشوع يف شٍء منه، تصحيح النِّينَِّة يف 

طلبه لله تعاىل خالًصا، والحذر من قصد التوصل 

تعاىل  الله  إىل  ويبتهل  الدنيونية،  األغراض  إىل  به 

يف التوفيق والتيسري.

د بن س��لمة أنه قال: )َمْن  وق��ال: فقد ُروينا عن َح�نَّ

طَلَ��َب الَْحِدي��َث لَِغرْيِ اللِه ُمِكَر ِبِه( )4(، وقال: س��أل 

أب��و عمرو بن نجيد، أبا عمرو بن حمدان - وكانا من 

الصالحني -: بأي نية أكتُب الحديث؟ فقال ألس��تم 

تَرُووَن: أن عند ذكر الصالحني تتنزل الرحمة؟ قال: 

نعم، قال: فرسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص رأُس الصالحني.

ِنيَِة  وقال: ثم يأخذ طالب الحديث نفسه باآلداب السنَّ

واألخاق املرضي��ة، وأهم ما يضمه إىل اإلخاص 

منه��ا صدُق اللهج��ة، ألن َمبنى هذا الف��ن عليه، إذ 

هو متعلٌق باألخبار، و)اللْهَجُة(: بفتحتني وبتسكني 

الهاء أيًضا: اللسان )5(.

)3( صحي��ح البخاري، كتاب: بَْدِء الَوْحِي، باب: كَيَْف كَاَن 

بَْدُء الَوْحِي إىَِل رَُسوِل اللنَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؟، )6/1(، رقم الحديث )1(. 

رواه بإسناده عن ُعَمَر بَْن الَخطنَّاِب ريض الله عنه.

)4( حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين، 

باب: ال يوجد، )251/6(.    

)5( ينظ��ر: الغاية يف رشح الهداية يف علم الرواية، ش��مس 

الدي��ن أبو الخري محمد بن عب��د الرحمن بن محمد بن أيب 

بكر بن عث�ن بن محمد السخاوي )ت، 902ه�(، تحقيق: 

أيب عائش عبد املنعم إبراهيم، مكتبة أوالد الش��يخ للرتاث، 

بدون ذكر مدينة وبلد الطبع، ط: 1، )2001م(، باب: آداب 



ُل ِبالنِّيَّاِت ...(« اَا األاَْعماَ »اللطائُف النَِّيات يف دراسِة وتخريجِ حديث )إِنَّ

370      |  عيل إحسان عبد الرحمن

وق��ال اإلم��ام الكت��اين يف كتابه )نظ��م املتناثر من 

ُل ِبالنِّيَّاِت  اَا اأْلاَْعماَ الحديث املتوات��ر(: حديث ))إِنَّ

...(( جعلُه بعض أهل الحديث مثااًل للمتواتر، َورَدنَُّه 

ابن الصاح يف كتابه )معرفة أنواع علوم الحديث(، 

ُل ِبالنِّيَّاِت ...(( ليس  اَا اأْلاَْعماَ فقال: )وحديث: ))إِنَّ

من ذلك بسبيٍل - أي سبيل املتواتر - وإْن نََقلَُه َعدُد 

التواتر وزيادٌة، ألن ذلك طرأَ عليه يف وسط إسناده، 

ومل يوجد يف أوائله، عىل ما سبق ذكره( )1(، )2(. 

وقال اإلم��ام الكتاين: قال اإلم��ام النووي يف كتابه 

)التقريب والتيس��ري ملعرفة سنن البش��ري النذير يف 

أص��ول الحدي��ث(، يف بي��ان الحديث املش��هور، 

م��ا نصه: )ومن��ه - أي الحديث املش��هور- املتواتر 

املع��روف يف الفقه وأصوله، وال يذكره املحدثون، 

وهو قليٌل ال ي��كاد يوجد يف رواياتهم، وهو ما نقله 

طالب الحديث، )70/1، 71(.

)1( معرف��ة أن��واع عل��وم الحدي��ث )ويُع��رف مبقدم��ة ابن 

الص��اح(: عث�ن بن عبد الرحمن، أب��و عمرو، تقي الدين 

املعروف بابن الص��اح )ت، 643ه�(، تحقيق: نور الدين 

ع��رت، دار الفكر، س��ورية؛ ودار الفكر املع��ارص، بريوت، 

لبنان، )1406ه��� / 1986م(، باب: الننَّْوُع الُْمَويفِّ ثثََاثِنَي، 

َمْعرِفَ��ُة الَْمْش��ُهوِر ِم��َن الَْحِدي��ِث، )268/1(. واطلع��ُت – 

الباحث – عىل صورة صفحة العنوان لنس��خة مخطوٍط من 

هذا الكتاب، عند أ. د. أحمد ش��اكر العبيدي، باسم: معرفة 

أنواع علم الحديث، والله أعلم.  

)2( ينظر: نظم املتناث��ر من الحديث املتواتر، أبو عبد الله 

محمد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس الحس��ني اإلدرييس 

الشهري ب� الكتاين )ت، 1345ه�(، تحقيق: رشف حجازي، 

دار الكتب السلفية، مرص، ط: 2، املُصححة ذات الفهارس 

العلمي��ة، باب: حدي��ث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات 

وإنا لكل امرئ ما نوى ...((، )24/1(.

م��ن يحصل العلم بصدقه��م رضورة عن مثلهم من 

ًدا،  مِّ َّ ُمتاَعاَ باَ عاَلاَ ْن كاَ��ذاَ أول��ه إىل آخره، وحديُث ))ماَ

اَا  ُه ِمناَ النَّاِر(()3( متواتٌر، اَل حديُث ))إِنَّ داَ ْقعاَ أْ ماَ فاَلْياَتاَباَوَّ

ُل ِبالنِّيَّاِت ...((، والله أعلم( )4(، )5(. اأْلاَْعماَ

وقال اإلمام الكتاين يف معن��ى قول اإلمام النووي: 

ُل ِبالنِّيَّاِت ...(( ليس  اَا اأْلاَْع��ماَ )أي أن حدي��ُث ))إِنَّ

ة التواتر يف جميع  مبتوات��ٍر، ألن رشط��ُه وجود ِع��دنَّ

طبقاته، بأن يرويه جمٌع يُؤَمُن تَواطؤهم عىل الكذب 

ع��ن جم��عٍ كذل��ك إىل أن ينتهي إىل املُخ��َبِ عنه 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وليس ذلك مبوجوٍد هنا، إالنَّ أن يُراَد 

التواتر املعنوي، فيُص��ح ألنه متواتٌر معًنى، ولذلك 

اعتمده الفقهاء واألصوليون يف أقوالهم، لكونه َورََد 

يف طَلِب النِّيِة يف العمل أحاديٌث كثريٌة( )6(.

)3( صحيح مس��لم، كت��اب: مقدمة الكتاب لإلمام مس��لم 

رحم��ه الله، باب: يِف التنَّْحِذيِر ِمَن الَْكِذِب َعىَل رَُس��وِل اللِه 

ملسو هيلع هللا ىلص، )10/1(، رق��م الحدي��ث )3(. رواه بإس��ناده ع��ن أيب 

هريرة ريض الله عنه. 

)4( التقريب والتيس��ري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول 

الحديث، أب��و زكريا محيي الدين يحي��ى بن رشف النووي 

)ت، 676ه���(، تقدي��م وتحقي��ق وتعليق: محم��د عث�ن 

الخش��ت، دار الكت��اب الع��ريب، ب��ريوت، لبن��ان، ط: 1، 

)1405ه���/1985م(، باب: النوع الثاثون، املش��هور من 

الحديث، )86/1(.

)5( ينظ��ر: نظم املتناثر م��ن الحديث املتوات��ر، للكتاين، 

ب��اب: حديث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل 

امرئ ما نوى ...((، )24/1(.

)6( املصدر نفس��ه، باب: حديث االفتتاح: ))إنا األع�ل 

بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى ...((، )25/1(.
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وق��ال اإلمام الكت��اين: قال الحاف��ظ املنذري يف 

كتاب��ه )الرتغيب والرتهيب من الحديث الرشيف(: 

اَا  )وزعم بع��ض املتأخرين أن هذا الحديث - ))إِنَّ

ُل ِبالنِّيَّ��اِت ...(( - بَلََغ مبل��غ التواتر وليس  اأْلاَْع��ماَ

كذلك، فإنه انفرد به يحيى بن سعيد األنصاري عن 

محمد بن إبراهي��م التيمي، ثم رواه عن األنصاري 

خلٌق كثرٌي نحو مائتي راٍو، وقيل سبع�ئة راٍو، وقيل 

أك��ر من ذلك، وقد ُروي من طرٍق كثريٍة غري طريق 

األنصاري وال يَِصحُّ منه��ا َشٌء، كذا قاله الحافظ 

عيل بن املديني وغريه من األمئة، وقال الخطايب: 

ال أعل��م يف ذلك خافًا بني أه��ل الحديث، والله 

أعل��م( )1(، )2(.    

وق��ال اإلم��ام الكت��اين: ق��ال الحاف��ظ العراقي يف 

كتابه )ط��رح التريب ...(: )أطلق بعضهم عىل هذا 

ُل ِبالنِّيَّاِت ...(( - اس��م  اَ��ا اأْلاَْع��ماَ الحدي��ث - ))إِنَّ

التواتر وبعضهم اس��م الش��هرة وليس كذلك، وإنا 

هو فَ��رٌْد، ومن أطل��ق ذلك فمحموٌل ع��ىل أنه أراد 

االش��تهار أو التواتر يف آخر السند من عند يحيى بن 

)1( الرتغيب والرتهيب من الحديث الرشيف، عبد العظيم 

بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زيك الدين املنذري 

)ت، 656ه���(، تحقيق: إبراهيم ش��مس الدين، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، ط: 1، )1417ه�(، باب: الرتغيب 

يف اإلخاص والصدق والنية الصالحة، )25/1(.

)2( ينظ��ر: نظم املتناثر م��ن الحديث املتوات��ر، للكتاين، 

ب��اب: حديث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل 

امرئ ما نوى ...((، )25/1(.

سعيد( )3(، )4(. 

وقال الحاف��ظ العراقي: )قال الن��ووي: هو حديٌث 

مش��هوٌر بالنس��بة إىل آخره غريٌب بالنسبة إىل أوله، 

قال: وليس متواترًا لفقِد رشط التواتر يف أوله، ورواُه 

عن يحيى بن س��عيد أكر من مائتي إنس��ان أكرهم 

أمئٌة( )5(. 

وق��ال الحاف��ظ العراقي: )قلُت: روين��ا عن الحافظ 

أيب موىس محم��د بن عمر املديني)6(، أنه رواه عن 

)3( طرح التري��ب يف رشح التقريب )املقصود بالتقريب: 

تقريب األسانيد وترتيب املس��انيد(، أبو الفضل زين الدين 

عب��د الرحيم بن الحس��ني بن عبد الرحمن ب��ن أيب بكر بن 

إبراهي��م العراقي )ت، 806ه�(، أكمل��ه ابنه: أحمد بن عبد 

الرحيم بن الحسني الُكردي الرازياين ثم املرصي،  أبو زرعة 

ويل الدين، اب��ن العراقي )ت، 826ه���(، الطبعة املرصية 

ٌة منها )دار إحياء الرتاث العريب،  القدية، وَصونَّرتها ُدور عدنَّ

ومؤسسة التاريخ العريب، ودار الفكر العريب(، باب: حديث 

َا اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَّاِت ...((، )5/2(. ))إِننَّ

)4( ينظ��ر: نظم املتناثر م��ن الحديث املتوات��ر، للكتاين، 

ب��اب: حديث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل 

امرئ ما نوى ...((، )25/1(.

)5( ط��رح التري��ب يف رشح التقري��ب، للعراقي وابنه ويل 

َا اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَّاِت ...((، )5/2(. الدين، باب: حديث ))إِننَّ

)6( اإلمام العامة، الحافظ الكبري، الثقة، ش��يخ املحدثني، 

أبو موىس محمد ب��ن أيب بكر عمر بن أيب عيىس أحمد بن 

عم��ر بن محمد بن أحمد بن أيب عيىس املديني األصبهاين 

الش��افعي صاحب التصاني��ف، مولده يف ذي القعدة س��نة 

إح��دى وخمس مائ��ة، حرص عليه أبوه، وس��معه حضوًرا، 

ثم س���ًعا، كثريًا من أصحاب أيب نعيم الحافظ، وطبقتهم، 

وعم��ل أب��و موىس لنفس��ه معج��ً� روى فيه ع��ن أكر من 

ثاثائة ش��يخ. روى عن: أيب س��عد محمد ب��ن محمد بن 

محم��د املطرز حض��وًرا وإجازًة، وع��ن أيب منصور محمد 
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يحي��ى بن س��عيد س��بع�ئة رجٍل. ويف إس��ناد هذا 

الحديث لطيفٌة حديثيٌة، وهو أنه اجتمع فيه ثاثٌة من 

التابعني بعضهم عن بع��ض، علقمة الليثي ومحمد 

التيم��ي ويحي��ى األنص��اري، وهو كث��رٌي، وأكر ما 

اجتمع التابعون يف حديٍث واحٍد س��تة أنفٍس، أفرده 

الخطيب - البغ��دادي - بالتصنيف يف جزٍء له، وهو 

حديث أيب أيوب األنصاري ريض الله عنه يف فضل 

َحٌد ١ىجس حجسالإِۡخلَاص الآية جحتجحس . وهذا 
َ
ُ أ قراءة: حمس قُۡل ُهَو ٱللَّ

ُل ِبالنِّيَّاِت ...(( - قاعدٌة من  اَا اأْلاَْعماَ الحديث - ))إِنَّ

ب��ن عبد الله بن مندويه، وغانم ب��ن أيب نرص البجي، وأيب 

ع��يل الحداد - فأكر ج��ًدا - والحافظ هبة الله بن الحس��ن 

األبرقوه��ي، والحاف��ظ يحيى ب��ن من��ده، والحافظ محمد 

ب��ن طاه��ر املقديس، وخل��ٌق كث��ري، وارتحل، فس��مع من 

أيب القاس��م بن الحص��ني، وهبة الله بن أحم��د ابن الطب، 

وقايض املارس��تان أيب بكر، وخلق سواهم. وصنف كتاب 

)الط��واالت(، وكتاب )ذيل معرف��ة الصحابة( جمع فأوعى، 

وأل��ف كتاب )القنوت( يف مجلد، وكت��اب )تتمة الغريبني( 

يدل عىل براعته يف اللغة، وكتاب )اللطائف يف رواية الكبار 

ونحوه��م عن الصغ��ار(، وكتاب )عوايل( يُنب��ئ بتقدمه يف 

معرف��ة العايل والن��ازل، وكتاب )تضيي��ع العمر يف اصطناع 

املعروف إىل اللئام(، وأشياء كثريٌة، وحفظ )علوم الحديث( 

للحاك��م، وعرضه عىل إس���عيل التيمي. ح��دث عنه: أبو 

س��عد السمعاين، وأبو بكر محمد بن موىس الحازمي، وأبو 

محم��د عبد الغني بن عبد الواحد املق��ديس، وخلٌق كثرٌي، 

ولو َس��لَِمت أصبهان من سيف التتار يف سنة اثنتني وثاثني 

وس��ت�ئة، لع��اش أصح��اب أيب م��وىس إىل ح��دود نيٍف 

وستني وست�ئة، وقد روى عنه باإلجازة عبد الله ابن بركات 

الخش��وعي، وطائفة؛ سري أعام النباء، ش��مس الدين أبو 

عب��د الله محمد بن أحمد بن عث�ن بن قَاْياز الذهبي )ت، 

748ه�(، دار الحدي��ث، القاهرة، مرص، بدون ذكر الطبعة، 

)1427ه�/2006م(، )345/15(، رقم )254ه�(.

قواعد اإلس��ام حتى قيل فيه: إنه ثثُلُُث العلم، وقيل 

ُربُعُه، وقيل ُخمُس��ُه، قال الشاِفعي وأحمد: إنه ثلُث 

العلم -  وقال اإلمام الشافعي: يدخل يف سبعني بابًا 

من الفقه -( )1(. 

وقال الحاف��ظ العراقي: )قال البيهقي: ألن كس��ب 

العبد بقلبه ولس��انه وجوارحه، فالنِّينَُّة أحد األقس��ام، 

وهي أرجُحها، ألنها تكون عبادٌة بانفرادها، ولذلك 

كان��ت نينَّ��ُة املؤمن خ��ريًا من عمل��ه، وهك��ذا أَونَّلَُه 

البيهقي( )2(. 

وقال الحافظ العراقي: )كام اإلمام أحمد يُشعر بأنه 

أراد بكونه ثلث العلم معًن��ى آخر، فإنه قال: أصول 

ُل  اإلس��ام عىل ثاث��ة أحاديِث: حدي��ث: ))األاَْعماَ

ْن  ِبالنِّيَِّة ...((، وحديث عائش��ة ريض الله عنها: ))ماَ

 ،)3( )) ا لاَْي��ساَ ِفيِه، فاَُه��واَ راَدٌّ ا ماَ ذاَ ثاَ يِف أاَْمرِناَ��ا هاَ أاَْح��داَ

ااَُل  وحديث النع�ن بن بشري ريض الله عنه: ))الحاَ

ا كاَِثيٌ  ��بَّهاَاٌت الاَ ياَْعلاَُمهاَ باَْيناَُهماَ ُمشاَ ، واَ ٌ راَاُم باَيِّ الحاَ ، واَ ٌ باَيِّ

ِمناَ النَّاِس ...(( )4(، ( )5(.

)1( ط��رح التري��ب يف رشح التقري��ب، للعراقي وابنه ويل 

َا اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَّاِت ...((، )5/2(. الدين، باب: حديث ))إِننَّ

)2( ط��رح التري��ب يف رشح التقري��ب، للعراقي وابنه ويل 

َا اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَّاِت ...((، )5/2(. الدين، باب: حديث ))إِننَّ

)3( صحيح البخ��اري، كتاب: الصلح، باب: إَِذا اْصطَلَُحوا 

لْ��ُح َمرُْدوٌد، )184/3(، رقم الحديث  َعىَل ُصلِْح َجْوٍر فَالصُّ

 )2697(. رواه بإس��ناده ع��ن أم املؤمن��ني عائش��ة ريض 

الله عنها.

)4( صحي��ح البخ��اري، كت��اب: اإليان، ب��اب: فَْضِل َمِن 

اْس��تَْبَأَ لِِديِنِه، )20/1(، رقم الحديث )52(. رواه بإس��ناده 

عن النُّْعَ�َن بَْن بَِشريٍ ريض الله عنه.

)5( ط��رح التري��ب يف رشح التقري��ب، للعراقي وابنه ويل 
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وقال اإلمام الكتاين: )ويف كتاب )رشح التقريب(، 

للس��خاوي: أنه ال يَصحُّ التمثيل به للمشهور فضًا 

ع��ن املتوات��ر، وإنا ُيَث��ُل به للغري��ب، قال: ألن 

الُحكم يف مثله للقل()1(.

وق��ال اإلمام الكت��اين: )حاصُل ما للمئ��ة فيه: أنه 

حديٌث فرٌد غريٌب باعتب��ار أولِه، بل تكررت الغرابة 

فيه أربَع مراٍت باعتبار آخرِه - أي باعتباِر اإلسناد كلِه 

-، ألنه مل يصحاّ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ك� قاله غري واحٍد من 

اظ إالنَّ من حديث عمَر ريض الله عنه، وال عن  الُحفنَّ

عمر ريض الله عنه إال م��ن رواية علقمة بن وقاص 

الليثي، وال عن علقمة الليثي إال من رواية محمد بن 

إبراهيم التيمي، وال عن محمد التيمي إال من رواية 

يحيى بن س��عيد األنصاري، ومدارُه عليه، وأما بعد 

يحيى األنصاري فقد رواه عنه أكر من مائتي إنساٍن 

أكرهم أمئٌة( )2(.     

وق��ال اإلمام الكت��اين: )ويف كام الحافظ أيب عبد 

الله محمد بن عيل الخشاب )3(: أنه رواه عنه مائتان 

َا اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَّاِت ...((، )5/2(. الدين، باب: حديث ))إِننَّ

)1( نظ��م املتناثر من الحدي��ث املتوات��ر، للكتايب، باب: 

حدي��ث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل امرئ 

ما نوى ...((، )25/1(.

)2( املصدر نفس��ه، باب: حديث االفتتاح: ))إنا األع�ل 

بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى ...((، )25/1(.

)3( محم��د بن عيل بن محمد بن أحمد بن حبيب الصفار، 

أبو سعيد املعروف بالخشاب، ابن أخت أيب سهل الخشاب 

اللِّْحياين، ش��يٌخ مشهوٌر بالحديث، من خواص خدم شيخه 

أيب عب��د الرحمن الَس��لمي، وكان صاحب كُتب، أوىص له 

الش��يخ بعد وفاته وصار بعده بدار كتب الحديث بنيسابور، 

وأك��ر أقرانه س���ًعا وأصواًل، وق��د ُرزق اإلس��ناد العايل، 

وخمس��ون نفرًا، وذكر ابن منده )4( أس���ءهم مرتبة 

عىل حروف املعجم فبلغت ثاثائة وأربعة( )5(. 

وكت��ب األصول، وجم��ع األبواب وإفادة الصبي��ان والرواية 

إىل آخ��ر عم��ره، وبيته بي��ت الصاح والحديث، ولد س��نة 

إحدى وثانني وثاثائة، وتويف يف ذي القعدة س��نة سٍت 

وخمس��ني وأربع�ئة، ومل يتفق يل الس�ع منه وال اإلجازة 

مع اإلمكان، لغيبة الوالد يف آخر عمره؛ املنتخب من كتاب 

يِْن، أَبُو إِْسَحاَق إِبْرَاِهيُْم بُن  الس��ياق لتاريخ نيسابور، تَِقيُّ الدِّ

 ، يِْفيِْنيُّ ِ ، الرصنَّ ٍد الِعرَاِقيُّ ��ِد بِن األَزَْهِر بِن أَْحَمَد بِن ُمَحمنَّ ُمَحمنَّ

الَحْنبَ��يِلُّ )ت، 641ه���(، تحقيق: خالد حي��در، دار الفكر 

للطباعة والن��رش التوزيع، بدون ذكر الطبع��ة، )1414ه�(، 

)103/55(؛ ولس��ان املي��زان، أبو الفض��ل أحمد بن عيل 

ب��ن محمد ب��ن أحمد بن حجر العس��قاين )ت، 852ه�(، 

ة، دار البش��ائر اإلسامية، ط: 1،  تحقيق: عبد الفتاح أبو ُغدنَّ

)2002م(، )385/7(، رقم )7222(. وقال: س��مع من أيب 

محمد املخلدي، َوأيب الحس��ني الخفاف والسلمي. قال: 

وحدثني من أثق به أن أبا س��عيد أظهر س�عه من أيب طاهر 

بن ُخزية بعد وف��اة أيب عث�ن الصابوين، فتكلم أصحاب 

الحدي��ث فيه وما رض��وا ذلك منه، والله أعل��م بحاله. وأما 

س�عه من غريه فصحيٌح.

)4( عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى 

بن منده، واس��م من��ده: إبراهيم بن الوليد، أبو القاس��م ابن 

الحاف��ظ أيب عبد الله العبدي األصبهاين، كان كبري الش��أن 

جليل القدر حس��ن الخط واسع الرواية، له أصحاٌب وأتباٌع، 

وهو أكب اإلخ��وة، واإلجازة كانت عنده قويٌة، وله تصانيٌف 

كثريٌة وردوٌد جمٌة عىل أهل البدع، وتويف ابن منده هذا س��نة 

سبعني وأربع�ئة؛ الوايف بالوفيات، صاح الدين خليل بن 

أيب��ك بن عبد الله الصف��دي )ت، 764ه�(، تحقيق: أحمد 

األرن��اؤوط، وت��ريك مصطفى، دار إحياء ال��رتاث، بريوت، 

لبنان، ب��دون ذكر الطبعة، )1420ه���/2000م(، باب: أبو 

القاسم ابن منده، )138/18(.

)5( نظ��م املتناثر من الحدي��ث املتوات��ر، للكتاين، باب: 
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وق��ال اإلمام الكت��اين: )قال الحاف��ظ ابن حجر يف 

أماليه املخرجة عىل مخترص ابن الحاجب األصيل: 

ى( )1(. وقد وقَع يل من روايُة ثاثٍة غري َمن َسمنَّ

وق��ال الحافظ ابن حج��ر: )وق��د وردت يف مطلق 

النية أحاديٌث كث��ريٌة م� يَتََعرنَّ حرصه، وُعرَِف بهذا 

التقري��ر غلُط من زعم أن حديَث عمَر متواتٌر، إالاّ إْن 

ُحِمَل عىل التواتر املعن��وي فيُحتمل، نعم قد تواتَر 

عن يحيى بن سعيد، فحىك محمد بن عيل بن سعيد 

النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى مائتان وخمسون 

نفًس��ا، ورَسََد أس�ءهم أبو القاس��م بن منده فجاوز 

الثاثائ��ة، وروى أب��و موىس املدين��ي عن بعض 

مشايخه مذاكرًة عن الحافظ أيب إس�عيل األنصاري 

اله��روي )2(، ق��ال: كتبت��ه من حديث س��بع�ئٍة من 

حدي��ث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل امرئ 

ما نوى ...((، )25/1(.

)1( املصدر نفس��ه، باب: حديث االفتتاح: ))إنا األع�ل 

بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى ...((، )25/1(.

)2( أبو إس�عيل الهروي )ت، 481ه�( عبد الله بن محمد 

ب��ن عيل األنصاري، س��لفي متصوف وفقي��ٌه حنبيل، كانت 

عنده أخطاء القدر، وكان ش��ديًدا عىل األش��عرية، وكان من 

املبالغ��ني يف ذم الجهمي��ة واألش��عرية وتكفريهم، وقد ذم 

أهل الكام جًدا، وكان ال يأخذ العلم عن أشعرٍي أو متكلٍم، 

وطعن يف أيب الحس��ن األش��عري مبا ال يُتاب��ع عليه، وكان 

الفاسفة واملتصوفة يستغلون كامه يف )منازل السائرين(، 

وقتل الباطنية ابنه عبد الهادي، وكان يلقبه ابن القيم ب� )شيخ 

اإلس��ام( يف مواضع من كتبه، ومن ش��يوخه: البيهقي وابن 

منجويه، ومن تامي��ذه: ابن طاهر املقديس، ومن مؤلفاته: 

)ذم ال��كام(، و)من��ازل الس��ائرين(، و)األربعني يف دالئل 

التوحي��د(، و)األربعني يف الس��نة(، و)الف��اروق(؛ الوفيات 

واألحداث، عضو ملتقى أه��ل الحديث، قال املؤلف: هو 

أصح��اب يحي��ى، قلت - ابن حجر -: وأنا أس��تبعُد 

ُت طرقه من الروايات املشهورة  صحة هذا، فقد تَتَبنَّعاّ

واألج��زاء املنث��ورة منذ طلبُت الحدي��ث إىل وقتي 

هذا، ف��� قدرُت ع��ىل تكميل املائة، وق��د تتبعُت 

ن تَقدم( )3(.  طرق غريه فزاَدت عىل ما نُِقَل عماّ

وق��ال الحافظ ابن حج��ر: )ووق��ع يف صحيح ابن 

حب��ان بلفظ ))األعمل بالنيات((، بحذف ))إنا((، 

وجم��ع األع���ل والنيات، وهي م��ا وقع يف كتاب 

الش��هاب القضاع��ي ووصل��ه يف مس��نده كذلك، 

وأنكره أبو موىس املديني، ك��� نقله النووي وأقره 

وه��و ُمتعقب برواية اب��ن حبان، بل وق��ع يف رواية 

مال��ك عن يحي��ى عند البخ��اري يف كتاب اإليان 

بلف��ظ ))األعمل بالنية((، وك��ذا يف العتق من رواية 

الثوري، ويف الهجرة من رواية ح�د بن زيد، ووقع 

عنده يف الن��كاح بلفظ ))العمل بالني��ة(( بإفراد كل 

منه�، والنِّينَّ��ُة بكر النون وتش��ديد التحتانية عىل 

املش��هور، ويف بع��ض اللغ��ات بتخفيفه��ا، وقال: 

قال الكرماين قول��ه: ))إنا األعمل بالنيات((، هذا 

الرتكيب يفي��د الحرص عند املحققني، واختُلف يف 

وجه إفادته فقيل: ألن األع�ل جمع ُمَحىلنَّ باأللف 

مل��ٌف مخترص للحداث والوفيات ع��ب التاريخ . . .، آخر 

تحديث بتاريخ: )20 ربيع األول 1431ه�(.

)3( فت��ح الب��اري رشح صحي��ح البخ��اري، أحمد بن عيل 

بن حجر أبو الفضل العس��قاين الش��افعي  )ت، 852ه�(، 

دار املعرف��ة، بريوت، لبنان، )1379ه���(، رَقنَّم كتبه وأبوابه 

وأحاديث��ه: محمد فؤاد عبد الباقي، ق��ام بإخراجه وصححه 

وأرشف عىل طبعه: ُمحب الدي��ن الخطيب، عليه تعليقات 

 العام��ة: عب��د العزي��ز ب��ن عبد الل��ه بن ب��از، ب��اب: أول 

الكتاب، )11/1(.
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والام مفيٌد لاس��تغراق، وهو مس��تلزٌم للقرص، ألن 

معناه: كل عمٍل بِنينَّ��ٍة، فا عمَل إال بِنينَّة، وقيل: ألن 

))إنا(( للحرِص( )1(.

وق��ال اإلم��ام الكت��اين: )ذك��ر الحاف��ظ أبو موىس 

املديني: أن الحافظ أبا إس�عيل الهروي املعروف 

بشيخ اإلس��ام، ذكر أنه كتبه عن سبع�ئة رجٍل من 

أصحاب يحيى( )2(.

وقال اإلمام الكتاين: )قال الحافظ ابن حجر: وهذا 

يكن تأويله بأن يكون له عن كل نفٍس من أصحاب 

ة عىل ما َس��ِمَي  يحيى أكر من طريق، فا تزيد الِعدنَّ

ة  ابن منده، فإن الرواة عن يحيى ال يبلغون هذه الِعدنَّ

في� نعلم، وأكر من س��مَي ابن منده، ما وقفنا عىل 

رواياتهم( )3(. 

وق��ال: قال الحافظ ابن حج��ر يف تخريج أحاديث 

الرافع��ي: )تتبعتُه من الكتب واألج��زاِء حتى مررُت 

ع��ىل أكر م��ن ثاثة آالف ج��زٍء ف� اس��تطعُت أن 

أكمل له سبعني طريًقا، هذا ما كنُت وقعُت عليه، ثم 

رأيُت يف )املس��تخرج( - أي كتاب )املستَخرُج من 

كُتب الننَّاس للتنَّذكرة واملستطرف من أحوال الرِّجال 

ه بع��ض املصنفني  غريه- البن  للمعرفة( وكذا َس���نَّ

ة طرٍق فضممتُها إىل ما عندي فزادت عىل  من��ده ِعدنَّ

)1( فت��ح الب��اري رشح صحي��ح البخ��اري، الب��ن حج��ر 

العسقاين، باب: أول الكتاب، )12/1(.

)2( نظ��م املتناثر من الحدي��ث املتوات��ر، للكتاين، باب: 

حديث االفتتاح: ))إنا األع�ل بالنيات وإنا لكل امرئ ما 

نوى ...((، )25/1، 26(.

)3( املصدر نفس��ه، باب: حديث االفتتاح: ))إنا األع�ل 

بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى ...((، )26/1(.

ثاثائة( )4(

وقال اإلمام الكتاين: )ذكر أبو القاس��م عبد الرحمن 

بن منده يف كتابه )التذكرة( - وهو كتاب )املستَخرُج 

م��ن كُتب الننَّ��اس للتنَّذكرة واملس��تطرف من أحوال 

ه التذك��رة، وكذلك أطلقه  الرِّجال للمعرفة(، وَس���نَّ

بع��ض املصنفني غريه - : أن��ه رواه - حديث ))إنا 

األع��مل بالنيات ...(( - ع��ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع عمر، - 

أي غريه كٌل من - عيل بن أيب طالب وس��عد بن أيب 

وقاص وابن مسعود وأبو َذر وعبادة بن الصامت وأبو 

هريرة وأبو س��عيد الخدري وابن عم��ر وابن عباس 

ومعاوي��ة وعقب��ة بن عام��ر وعتبة بن عبد الس��لمي 

وجابر وأنس وعتبة بن الندر وعتبة بن مسلم وهال 

ب��ن س��ويد ريض الله عنه��م. وذك��ر الحافظ ع�د 

الدي��ن ابن كثري: أنه س��أل املِزِّي عن كام ابن منده 

َهُه الحافظ أبو الفضل العراقي  هذا فاس��تبعده، وَوجنَّ

يف كامه عىل ابن الصاح: بأن مرادُه أن هؤالء َرَوَوا 

أحادي��َث يف مطل��ِق اعتبار النِّينَّ��ِة، ال خصوص هذا 

اللفظ، ونَبنََّه عىل أن األخرَيين - أي: عتبة بن مس��لم 

وهال بن سويد - ليسا بصحابيني( )5(.

)4( التلخيص الحبري يف تخري��ج أحاديث الرافعي الكبري، 

أب��و الفض��ل أحمد بن ع��يل بن محمد بن أحم��د بن حجر 

العس��قاين )ت، 852ه�(، دار الكت��ب العلمية، بدون ذكر 

مدين��ة وبلد الطب��ع، ط: 1، )1419ه���/1989م(، كتاب: 

الطهارة، باب: الوضوء، )218/1(.

)5( نظ��م املتناثر من الحدي��ث املتوات��ر، للكتاين، باب: 

حدي��ث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل امرئ 

ما نوى ...((، )25/1(. 
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وق��ال اإلمام الكتاين: قال الحافظ: )وقد ورد بلفظه 

من حدي��ث أربعٍة من املذكورين، وهم أبو س��عيد 

وأنس وأبو هريرة وعمر( )1(.   

وق��ال اإلمام الكت��اين: )ذك��ر الحافظ أب��و الفضل 

العراقي: أنه رواه ثاٌث وثاثون صحابيًا، أي: وهم 

من تقدم ويُزَاُد عليهم، أبو الدرداء وس��هل بن سعد 

والنواس بن سمعان وأبو موىس األشعري وصهيب 

بن سنان وأبو أمامة الباهيل وزيد بن ثابت ورافع بن 

َخديج وصفوان بن أمية وغزية بن الحارث والحارث 

بن غزية وعائش��ة وأم س��لمة وأم حبيبة وصفية بنت 

، ويعن��ي أنهم رووا أحاديث يف مطل��ق النِّينَِّة،  ُحيَ��يٍّ

لقول ول��ده - ويل الدين العراقي -: هو منحرٌص يف 

رواي��ة عمر ريض الله عنه، وما عداُه ضعيٌف، أو يف 

مطلق النِّينَِّة( )2(.

وقال اإلمام الكتاين: )ذك��ر ابن منده أيًضا: أنه رواه 

ع��ن عمر ريض الله عنه غري علقمة، ج�هرٌي، منهم 

ابنه عبد الله وجابر وأبو جحيفة وعبد الله بن عامر بن 

ربيعة وذو الكاع وعطاء بن يس��ار ونارشة بن َسمي 

وواصل بن عمرو الجذام��ي ومحمد ابن املنكدر، 

وأنه رواه ع��ن علقمة الليثي غري محمد بن إبراهيم، 

سعيد بن املس��يب ونافع موىل ابن عمر، وأنه رواه 

عن محمد التيمي، غري يحيى بن سعيد األنصاري، 

أخوه عبد َربنَّه بن س��عيد وحجاج بن أرطأة ومحمد 

)1( املصدر نفس��ه، باب: حديث االفتتاح: ))إنا األع�ل 

بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى ...((، )26/1(.

)2( نظ��م املتناثر من الحدي��ث املتوات��ر، للكتاين، باب: 

حدي��ث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل امرئ 

ما نوى ...((، )26/1(.

بن إس��حاق وداود بن أيب الفرات ومحمد بن عمرو 

بن علقمة الليثي( )3(.

وذك��ر اإلم��ام الكت��اين أن عبدالرحمن ب��ن منده هو 

ال��ذي ادعى تواتره - لفظً��ا -، فلذلك احتاَج إىل هذا 

التَكلُّف الذي ذكره، ف��إن أراد التواتر املعنوي فذاك 

مس��موٌح، وإالنَّ فممنوٌع، ألنه مل يَصحنَّ له طريٌق غري 

طريق عم��ر ريض الله عن��ه، ومل يَ��رِْد بلفظ حديث 

عمر ريض الله عنه، إالنَّ من حديث أيب س��عيٍد ريض 

الله عنه، وقد رَصنَّحوا بتغلي��ط راويه فيه - وإذا قُِبلَت 

هات��نِي الرَِّوايتني فق��ط، فإن هذا الحدي��ث عزيٌز يف 

طبقة الصحاب��ة ريض الله عنه��م، لروايته عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص عن طريق َصحابينَّنَي اثنني -، وحديث َعيلٍّ ريض 

الله عنه، وفيه َمن ال يُعرَُف، وحديث أنٍس ريض الله 

عنه، وهو غريٌب جًدا، وحديث أيب هريرة ريض الله 

عنه، وهو ضعيٌف، - وإذا قُِبلَت هذه الروايات األربعة 

بلفظ حديث سيدنا عمر ريض عنه، فإن هذا الحديث 

مشهوٌر يف طبقة الصحابة ريض الله عنهم، وك� هو 

معلوٌم عند أهل الحديث، أن الحديث الغريب والعزيز 

واملش��هور، ليس من رشوطها أن يك��ون صحيًحا، 

فرمبا كان الحديث صحيًحا أو حسًنا أو ضعيًفا، ألن 

ه��ذا باعتبار قبول الحديث أو ردِِّه، وذاك باعتبار عدد 

ال��رواة يف كل طبقٍة من طبقات اإلس��ناد، والله أعلم 

-، وس��ائُر أحادي��ث الصحابة املذكوري��ن، إنا هي 

 ،...، ْيٌش الكاَْعباَةاَ يف ُمطلَ��ِق النِّينَِّة، كحديِث: ))ياَْغُزو جاَ

ُثوناَ عاَلاَ نِيَّاتِِهْم(( )4(،  ُف ِبأاَوَّلِِهْم واَآِخرِِهْم، ثُمَّ يُْبعاَ يُْخساَ

)3( املصدر نفس��ه، باب: حديث االفتتاح: ))إنا األع�ل 

بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى ...((، )26/1، 27(.

)4( صحي��ح البخ��اري، كتاب: البي��وع، باب: َم��ا ذُكَِر يِف 
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ْن الاَ نِيَّ��ةاَ لاَُه، واَالاَ أاَْجراَ  لاَ لِماَ وحدي��ث: ))...،إِنَُّه الاَ عاَماَ

رِْء ِمن  ْن الاَ ِحْس��باَةاَ لاَُه(( )1(، وحدي��ث: ))ليساَ للماَ لِماَ

ْيٌ ِمْن  ا ناَواَاُه(( )2(، وحديث: ))نِيَُّة الُْمْؤِمِن خاَ لِِه إالَّ ماَ عاَماَ

لاَْم  ِبيِل اللَِّه واَ ْن غاَزاَا يِف ساَ لِِه، ...(( )3(، وحديث: ))ماَ عاَماَ

ا ناَ��واَى(( )4(، وحديث: ))الاَ ِهْجراَةاَ  ااًل فاَلاَُه ماَ ياَْنِو إاِلَّ ِعقاَ

األَْس��َواِق، )65/3(، رقم الحديث )2118(. رواه بإس��ناده 

عن أم املؤمنني عائشة ريض الله عنها.

)1( الس��نن الكبى، أحمد بن الحس��ني بن عيل بن موىس 

ْوِجردي الخراساين، أبو بكر البيهقي )ت، 458ه�(،  الُخْرَ

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، ط: 3، )1424ه�/2003م(، ج�ع: أبواب السواك، 

باب: َما َجاَء يِف ااِلْس��ِتيَاِك َعرًْض��ا، )67/1(، رقم الحديث 

)179(. رواه بإسناده عن أَنَِس بِْن َمالٍِك ريض الله عنه.

)2( فت��ح العزيز برشح الوجيز )الرشح الكبري(، ]وهو رشٌح 

لكتاب الوجيز يف الفقه الش��افعي أليب حامد الغزايل )ت، 

505 ه���([، عبد الكريم بن محم��د الرافعي القزويني )ت، 

623ه�(، دار الفكر، بدون ذكر الطبعة والتاريخ، بدون ذكر 

مدينة وبل��د الطبع، باب: كتاب الطه��ارة، )320/2(. – مل 

أج��د من روى ه��ذا الحديث غري اإلم��ام الرافعي، وكل من 

ذكره أحاله عليه، والله أعلم -.

)3( املعجم الكبري، س��لي�ن بن أحم��د بن أيوب بن مطري 

اللخم��ي الش��امي، أبو القاس��م الط��باين )ت، 360ه�(، 

تحقيق: حمدي بن عبد املجيد الس��لفي، مكتبة ابن تيمية، 

القاه��رة، مرص، ط: 2، بدون تاري��خ الطبع، باب: يَْحيَى بُْن 

، َع��ْن أيَِب َح��ازٍِم، )185/6(، رقم الحديث  قَيْ��ٍس الِْكْن��ِديُّ

اِعِديِّ ريض  )5942(. رواه بإس��ناده عن َسْهِل بِْن َسْعٍد السنَّ

الله عنه.

)4( املجتبى من السنن )الس��نن الصغرى للنسايئ(، باب: 

َمْن َغزَا يِف َسِبيِل اللنَِّه َولَْم يَْنِو ِمْن َغزَاتِِه إاِلنَّ ِعَقااًل، )24/6(، 

اِمِت  رقم الحديث )3138(. رواه بإسناده عن ُعبَاَدَة بِْن الصنَّ

ريض الله عنه. ]حكم األلباين: حسن[.

إِذاَا اْسُتْنِفرْتُْم فاَانِْفُروا((  نِيٌَّة، واَ اٌد واَ لاَِكْن ِجهاَ ْتحِ، واَ باَْعداَ الفاَ

��اُب  ِت��ي أاَْصحاَ اِء أُمَّ اَ ُش��هاَداَ )5(، وحدي��ث: ))إِنَّ أاَكْ���اَ

، اللَُّه أاَْعلاَُم ِبِنيَِّتِه(( )6(،  ْيِ فَّ رُبَّ قاَِتيٍل باَْياَ الصَّ الُْفُرِش، واَ

ْذتاَ ياَا  ا أاَخاَ يْتاَ ياَ��ا ياَِزيُد، واَلاَكاَ ماَ ا ناَواَ وحديث: ))لاَكاَ ماَ

ْن كاَاناَ��ِت اْلِخراَُة نِيَّتاَُه،  ماَ ْع��ُن(( )7(، وحديث: ))... واَ ماَ

نْياَا  أاَتاَْتُه الدُّ لاَ ِغناَاُه يِف قاَلِْب��ِه، واَ عاَ عاَ اللَّ��ُه لاَُه أاَْمراَُه، واَجاَ ماَ جاَ

ٌة(( )8(، وما أشبه ذلك )9(. ِهياَ راَاِغماَ واَ

وأقول - الباحث-: ومن ذلك ما ذكره اإلمام الكتاين، 

ّهزاَ  م��ن األحاديث املتوات��رة، حدي��ث: ))أن املُتاَجاَ

للغ��زو إذا حيلاَ بينُه وبينُه يكتُب لُه أجُر الغازي عل 

)5( صحيح البخاري، كتاب: الجهاد والس��ري، باب: فَْضِل 

��رَيِ، )15/4(، رقم الحدي��ث )2783(. رواه  الِجَه��اِد َوالسِّ

بإسناده عن ابِْن َعبنَّاٍس ريَِضَ اللنَُّه َعْنُهَ�.

)6( مس��ند اإلم��ام أحمد، مس��ند املكرين م��ن الصحابة، 

باب: مس��ند عبد الله بن مسعود ريض الله عنه، )313/6(، 

رقم الحديث )3772(. رواه بإس��ناده عن ابِْن َمْسُعوٍد ريض 

الله عنه.

قال املحقق: إس��ناده ضعيٌف لضعف ابن لهيعة - وهو عبد 

الله -، وأبو محمد مل يذكر يف الرواة عنه س��وى إبراهيم بن 

عبي��د بن رفاعة، وذكره البخ��اري يف »الكنى« )607( ، ومل 

يذكر فيه جرًحا وال تعديًا، وذكره ابن حبان يف »الثقات«.

َق َعىَل  )7( صحي��ح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: إَِذا تََصدنَّ

ابِْنِه َوُهَو الَ يَْشُعُر، )111/2(، رقم الحديث )1422(. رواه 

بإسناده عن َمْعَن بَْن يَِزيَد ريض الله عنه.

نْيَا،  )8( س��نن ابن ماجه، كت��اب: الزهد، ب��اب: الَْه��مِّ ِبالدُّ

)1375/2(، رق��م الحدي��ث )4105(. ]تعليق محمد فؤاد       

عبد الباقي: يف الزوائد إسناده صحيٌح، رجاله ثقات[.

)9( ينظ��ر: نظم املتناثر م��ن الحديث املتوات��ر، للكتاين، 

ب��اب: حديث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل 

امرئ ما نوى ...((، )27/1(.
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ا ِمناَ اْمِرٍئ تاَكُوُن  قدِر نِيَِّتِه(( )1(، وكذلك حديث: ))ماَ

ا ناَْوٌم، إِالَّ كُِت��باَ لاَُه أاَْجُر  لاَْيهاَ ٌة ِبلاَْيٍل، ياَْغلُِب��ُه عاَ ��ااَ لاَُه صاَ

قاًَة(( )2(، أي عىل نيته،  داَ لاَْيِه صاَ تِِه، واَكاَاناَ ناَْوُم��ُه عاَ ااَ صاَ

ِسيًا،  ا ِسْتُْم ماَ اًما، ماَ ِديناَِة أاَْقواَ وأيًضا حديث: ))إِنَّ ِبالْماَ

كُْم((، قَالُوا: يَا رَُس��وَل  عاَ اِديًا إِالَّ كاَانُوا ماَ واَالاَ قاَطاَْعُتْم واَ

��ُهُم  باَساَ ِديناَِة، حاَ ُهْم ِبالْماَ اللنَِّه، َوُهْم ِبالَْمِديَنِة؟ قَاَل: ))واَ

الُع��ْذُر(( )3(، وهذا أيًضا لنيتهم يف الخروج للجهاد. 

- كان هذا يف غزوة تبوك، والله أعلم -.

ويف هذا قال اإلمام ابن عبد الب: )َوِفيِه َدلِيٌل َعىَل أَننَّ 

األع�ل إنا تكون بالنيات وأن نية املؤمن َخرْيٌ ِمْن 

َعَملِ��ِه، َعىَل َما ُرِوَي يِف اآلثار، وهذا معناه عندنا أن 

نية املؤمن َخرْيٌ ِم��ْن َعَمٍل ِبَا نِينٍَّة، َوِفيِه طَْرُح الَْعالِِم 

َعىَل الُْمتََعلِِّم( )4(.

)1( االس��تذكار، أبو عمر يوس��ف بن عبد الله بن محمد بن 

عبد الب بن عاصم النمري القرطبي )ت، 463ه�(، تحقيق: 

سامل محمد عطا، ومحمد عيل معوض، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبن��ان، ط: 1، )1421ه���/2000م(، باب: الننَّْهِي 

َعِن الْبَُكاِء َعىَل الَْميِِّت، )68/3(، وقال: َواآْلثَاُر ِبَهَذا الَْمْعَنى 

ُمتََواتِ��رٌَة ِصَح��اٌح َعِن الننَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ نظ��م املتناثر من الحديث 

املتوات��ر، للكتاين، ب��اب: كتاب الجه��اد، )145/1(، رقم 

الحديث )154(.

)2( س��نن أيب داود، كت��اب: الصاة، باب: َمْن نَ��َوى الِْقيَاَم 

فََن��اَم، )34/2(، رق��م الحدي��ث )1314(. ]حكم األلباين: 

صحيح[.

)3( صحيح البخاري، كتاب: املغازي، باب: باب، )8/6(، 

رقم الحديث )4423(.

)4( التمهي��د مل��ا يف املوطأ م��ن املعاين واألس��انيد، أبو 

عمر يوس��ف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب ابن عاصم 

النم��ري القرطب��ي )ت، 463ه���(، تحقي��ق: مصطف��ى بن 

أحم��د العلوي، ومحم��د عبد الكبري البك��ري، وزارة عموم 

 وأق��ول أيًض��ا - الباح��ث -: وم��ن أحادي��ث النية، 

ما رواه اإلمام مس��لم يف صحيحه، بإسناده عن أيب 

هريرة ريض الله عنه، أنه قال: َس��ِمْعُت رَُس��وَل اللِه 

لاَْيِه  ِة عاَ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: ))إِنَّ أاَوَّلاَ النَّاِس يُْق���اَ ياَْوماَ الِْقياَاماَ

: فاَماَ  ا، قاَالاَ راَفاَهاَ ُه فاَعاَ ماَ رَّفاَُه نِعاَ ، فاَأُِتاَ ِبِه فاَعاَ راَُجٌل اْسُتْشِهداَ

تَّى اْسُتْش��ِهْدُت،  : قاَاتاَلُْت ِفيكاَ حاَ ��ا؟ قاَالاَ ِملْتاَ ِفيهاَ عاَ

ْد  ِريٌء، فاَقاَ : جاَ الاَ لاَِكنَّكاَ قاَاتاَلْتاَ أِلاَْن يُقاَ ، واَ بْتاَ : كاَذاَ قاَ��الاَ

تَّى أُلِْقياَ يِف  ْجِه��ِه حاَ ، ثُمَّ أُِمراَ ِبِه فاَُس��ِحباَ عاَلاَ واَ ِقيلاَ

، فاَأُِتاَ  أاَ الُْقرْآناَ قاَراَ ُه واَ لَّماَ عاَ ، واَ لَّماَ الِْعلْ��ماَ راَُجٌل تاَعاَ النَّاِر، واَ

 : ِملْتاَ ِفيهاَا؟ قاَالاَ : فاَماَ عاَ ا، قاَ��الاَ راَفاَهاَ ُه فاَعاَ ماَ رَّفاَُه نِعاَ ِب��ِه فاَعاَ

 : ، قاَالاَ قاَراَأُْت ِفي��كاَ الُْقرْآناَ لَّْمُتُه واَ عاَ ، واَ لَّْم��ُت الِْعلْ��ماَ تاَعاَ

قاَراَأْتاَ  الٌِم، واَ : عاَ الاَ لَّْمتاَ الِْعلْماَ لُِيقاَ لاَِكنَّكاَ تاَعاَ ، واَ بْ��تاَ كاَذاَ

، ثُمَّ أُِمراَ ِبِه فاَُس��ِحباَ  ْد ِقيلاَ : ُهواَ قاَاِرٌئ، فاَقاَ الاَ الُْقرْآناَ لُِيقاَ

��عاَ اللُه  سَّ راَُجٌل واَ تَّ��ى أُلِْقياَ يِف النَّاِر، واَ ْجِهِه حاَ عاَ��لاَ واَ

رَّفاَُه  ِل كُلِِّه، فاَأُِتاَ ِبِه فاَعاَ أاَْعطاَاُه ِم��ْن أاَْصناَاِف الْماَ لاَْيِه، واَ عاَ

ا تاَراَكُْت  : ماَ ِملْتاَ ِفيهاَا؟ قاَالاَ : فاَماَ عاَ ا، قاَالاَ راَفاَهاَ ��ُه فاَعاَ ماَ نِعاَ

 ، ا لاَكاَ ْقُت ِفيهاَ ��ا إِالَّ أاَنْفاَ قاَ ِفيهاَ ��ِبيٍل تُِحبُّ أاَْن يُْنفاَ ِمْن ساَ

ْد  اٌد، فاَقاَ واَ : ُهواَ جاَ ��الاَ لْتاَ لُِيقاَ لاَِكنَّكاَ فاَعاَ ، واَ بْتاَ : كاَذاَ قاَ��الاَ

ْجِهِه، ثُ��مَّ أُلِْقياَ يِف  ، ثُ��مَّ أُِمراَ ِبِه فاَُس��ِحباَ عاَلاَ واَ ِقيلاَ

النَّاِر(( )5(. وأحاديث النية كثريٌة بفضل الله تعاىل.

وق��ال اإلم��ام الكتاين: )قد ق��ال اإلمام الس��يوطي 

اَا  يف كتاب��ه )منتهى اآلم��ال( يف رشح حديث: ))إِنَّ

ُل ِبالنِّيَّاِت ...((: َورََد يف مطلق النِّينَِّة أحاديٌث  اأْلاَْعماَ

كثريٌة جًدا تزيد عىل عدد التواتر، ثم ذكر بعضها من 

األوقاف والشؤون اإلس��امية، املغرب، بدون ذكر الطبعة، 

)1387ه�(، )205/19(.

يَاِء  )5( صحيح مس��لم، كتاب: اإلمارة، باب: َم��ْن قَاتََل لِلرِّ

ْمَعِة اْستََحقنَّ الننَّاَر، )1513/3(، رقم الحديث )1905(. َوالسُّ
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حديث: أنس وابن عباس ورافع بن خديج وزيد بن 

ثابت وأيب سعيد الخدري وغزية بن الحارث وسعد 

بن أيب وقاص ومعاوية وعقبة بن عامر وأيب ذر وأيب 

الدرداء ريض الله عنهم( )1(.

وق��ال اإلمام الكت��اين: وبهذا كله تعل��م ما يف قول 

الشعراين يف كتابه )البدر املنري يف غريب أحاديث 

ُل ِبالنِّيَّاِت  البش��ري النذي��ر(: )- حدي��ث - ))اأْلاَْع��ماَ

...((، رواه الشيخان( )2(. 

ُل  اَا اأْلاَْعماَ وقال اإلمام الشعراين: )لكن بزيادة: ))إِنَّ

ِبالنِّيَّ��اِت ...((، رواه ثاث��ون صحابيً��ا، فه��و م��ن 

األحاديث املتواترة( )3(، )4(.

وقال اإلمام الكتاين: )ثم هذا الحديث من األحاديث 

الت��ي مل يذكرها الس��يوطي يف كتابه )قطف األزهار 

املتناث��رة يف األخبار املتواترة(، ألن مراده فيه والله 

)1( نظ��م املتناث��ر م��ن الحدي��ث املتواتر، ب��اب: حديث 

االفتت��اح: ))إنا األع�ل بالني��ات وإنا لكل امرئ ما نوى 

.)27/1( ،))...

)2( الب��در املن��ري يف غري��ب أحادي��ث البش��ري النذي��ر، 

أيب املواه��ب عب��د الوهاب ب��ن أحمد بن عيل الش��افعي 

املعروف بالش��عراين )ت، 973ه(، خرج أحاديثه: محمود 

عمر الدمياطي، منش��ورات محمد عيل بيضون، دار الكتب 

العلمي��ة، ب��ريوت، لبن��ان، ط: 1، )1420ه���/1999م(، 

)109/1(، رقم الحديث )859(.

)3( املصدر نفسه، )109/1(، رقم الحديث )860(. وقال 

يف مقدمة الكتاب: ومرادي بالغرابة – املذكورة يف العنوان 

– جه��ُل غالب الناس مبن َخرنَّجه��ا، ال الغرابة يف مصطلح 

املحدثني، )4/1(.

)4( ينظ��ر: نظم املتناثر م��ن الحديث املتوات��ر، للكتاين، 

ب��اب: حديث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل 

امرئ ما نوى ...((، )27/1(.

أعل��م: بيان املتواتر اللفظي ال املعن��وي وإْن أَورَد 

فيه الكثري م� هو معنوٌي أيًضا، والله املرشد()5(.

أق��وال العلمء يف ه��ذا الحدي��ث، والتوثيق أنه من 

املتواتر:

1 – قال اإلمام ابن امللقن: )تَْنِبيَهاٌت مهمة: أَحدَها: 

َه��َذا الَحِديث ق��د َرَواُه َعن الننَِّب��ي ملسو هيلع هللا ىلص غري عمر بن 

َحابَة ريَِضَ اللنَُّه َعْنهم نَْحو عرْشين  الْخطاب من الصنَّ

 صحابيً��ا، َوإِن كَاَن - ه��ذه عبارة تضعي��ف - الْبَزنَّار 
قَاَل ...( )6(.

2 - قال اإلم��ام العراقي: )أطل��ق بعضهم عىل هذا 

ُل ِبالنِّيَّاِت...(( - اس��م  اَ��ا اأْلاَْع��ماَ الحدي��ث - ))إِنَّ

التواتر وبعضهم اسم الشهرة وليس كذلك وإنا هو 

ف��رٌد، ومن أطلَق ذلك - أي املتواتر أو املش��هور - 

فمحموٌل ع��ىل أنه أراد االش��تهار - بني الناس، أي 

املعنوي -، أو التواتر يف آخر الس��ند من عند يحيى 

بن سعيد( )7(.

3 – ق��ال اإلمام ابن حجر: )وق��د وردت يف مطلق 

النية أحاديٌث كث��ريٌة م� يَتََعرنَّ حرصه، وُعرَِف بهذا 

التقري��ر َغلَُط م��ن زعَم أن حديَث عم��َر متواتٌر، إالاّ 

إْن ُحِم��َل َع��ىل التواتر املعنوي فيُحتم��ل، نعم قد 

)5( نظ��م املتناثر من الحدي��ث املتوات��ر، للكتاين، باب: 

حدي��ث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل امرئ 

ما نوى ...((، )28/1(.

)6( الب��در املن��ري يف تخري��ج األحاديث واألث��ار الواقعة 

يف ال��رشح الكب��ري، البن امللق��ن، باب: الحدي��ث األول، 

.)658/1(

)7( ط��رح التريب يف رشح التقري��ب، للعراقي، وابنه ويل 

َا اأْلَْعَ�ُل ِبالنِّينَّاِت ...((، )5/2(. الدين، باب: حديث ))إِننَّ



ُل ِبالنِّيَّاِت ...(« اَا األاَْعماَ »اللطائُف النَِّيات يف دراسِة وتخريجِ حديث )إِنَّ

380      |  عيل إحسان عبد الرحمن

تواتَر عن يحيى بن س��عيد، فح��ىك محمد بن عيل 

بن س��عيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى مائتان 

وخمسون نفًسا( )1(.

ُل  4 – قال اإلمام الش��عراين: )- حدي��ث - ))اأْلاَْعماَ

ِبالنِّيَّاِت ...((، رواه الشيخان(. وقال: )لكن بزيادة: 

ُل بالنيات ...((، رواه ثاثون صحابيًا،  اَا اأْلاَْعماَ ))إِنَّ

فهو من األحاديث املتواترة )2(.

5 - وأورده اإلمام الكتاين يف كتابه )نظم املتناثر من 

الحدي��ث املتواتر(، من أنه حدي��ٌث متواتٌر معنوٌي، 

والله تعاىل أعلم )3(. 

6 - وقال اإلم��ام الكتاين: )كان ابن منده هذا - عبد 

الرحمن - هو الذي ادعى تواتره، فلذلك احتاَج إىل 

ه��ذا التَكلُّف الذي ذكره، ف��إن أراد التواتر املعنوي 

فذاك مسموٌح، وإالنَّ فممنوٌع( )4(.

وقال اإلمام الكتاين: )ثم هذا الحديث من األحاديث 

الت��ي مل يذكرها الس��يوطي يف كتابه )قطف األزهار 

املتناث��رة يف األخبار املتواترة(، ألن مراده فيه والله 

أعلم، بيان املتوات��ر اللفظي ال املعنوي، وإْن أَورَد 

فيه الكثري م� هو معنوٌي أيًضا( )5(.

)1( فت��ح الب��اري رشح صحي��ح البخ��اري، الب��ن حج��ر 

العسقاين، باب: أول الكتاب، )11/1(.

)2( الب��در املن��ري يف غري��ب أحادي��ث البش��ري النذي��ر، 

للشعراين، )109/1(.

)3( ينظ��ر: نظم املتناثر م��ن الحديث املتوات��ر، للكتاين، 

ب��اب: حديث االفتتاح: ))إنا األع���ل بالنيات وإنا لكل 

امرئ ما نوى ...((، )24/1(.

)4( املصدر نفس��ه، باب: حديث االفتتاح: ))إنا األع�ل 

بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى ...((، )27/1(.

)5( املصدر نفس��ه، باب: حديث االفتتاح: ))إنا األع�ل 

7 – وجاء يف أرشيف أهل الحديث: 

س��ؤال: هل حدي��ث ))إنا األع��مل بالنيات ...(( 

متواتٌر؟

الجواب: الحديث مش��هوٌر، روته الصحاح والسنن 

خ��ا موطأ مال��ك، أما هل ه��و متوات��ٌر أم ال؟ فقد 

ق��ال اب��ن حجر - العس��قاين - أم��ري املؤمنني يف 

الحديث: أن الحديث ليس مبتواتٍر - لفظٍي -، لكن 

قد يُقال أنه متوات��ٌر تواترًا معنويًا، فالحديث مل يروه 

ع��ن عمر إال علقمة بن وق��اص الليثي واختُلَِف فيه 

هل هو صح��ايٌب أم تابعي، ومل يروه عن علقمة إال 

محمد بن إبراهيم التيمي، من أوساط التابعني، ومل 

يروه عن محمد إال يحيى بن س��عيد األنصاري، من 

صغ��ار التابعني، وأما الذي��ن رووه عن يحيى فكثرٌي 

هم بعض املحدث��ني ثاثائة، وأنكر ابن  حت��ى َعدنَّ

حجر هذا الع��دد، وقال: إن الصحيح أنه ال يتجاوز 

املائة، وممن رواه عن يحيى بن س��عيد، سفيان بن 

ُعيين��ة الذي رواه عنه عب��د الله بن الزبري الُحميدي، 

شيخ البخاري إىل البخاري. والله أعلم )6(.

وأقول - الباح��ث - وبالله التوفيق: إن هذا الحديث 

ثنِي: أنه حديٌث  بهذا اللفظ، قال عنه أغل��ب املَُحدِّ

ة  فرٌد غريٌب، من حيث اإلس��ناد، ألنه مل يثبت ِصحنَّ

إسناده عند الغالبية إىل اآلن إالنَّ عن طريق سيدنا عمر 

بن الخطاب ريض الله عن��ه، بل تكررت الغرابة فيه 

ألربع طبقاٍت، طبقة الصحابة وطبقة التابعني )كبار 

بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى ...((، )28/1(.

)6( أرشيف ملتقى أهل الحديث – 3، تم تحميله يف: املحرم 

1432 ه� = ديسمب 2010 م، باب: الكواكب السيارة عىل 

مسائل مختارة، )377/101(، رقم )214701(.
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ووس��ط وصغار التابع��ني(، وإن كان بعض العل�ء 

مل يش��رتطوا يف تحقق التواتر عدًدا م��ن الرواة، بل 

حصول العلم اليقيني أو الرضوري فيه، ومع أن هذا 

الحدي��ث من هذا القبيل، بل يف أعىل درجاته،  فَقد 

أُعتب لفظًا: حديٌث غريٌب، وليس متواترًا. 

ذكرُت  ك�  مشهوٌر  حديٌث  أنه   - الباحث   - وأرى 

بلفظ  لروايته  وغريها،   )17( الصفحة  يف  ذلك 

من  عدد  من  عنه،  الله  ريض  عمر  سيدنا  حديث 

رجال  يف  كان  وإن  عنهم،  الله  ريض  الصحابة 

اإلسناد َمن ال يُعرَُف أو غرابٌة أو َضعٌف، ألنه ليس 

أن  معلوٌم  هو  ك�  املشهور  الحديث  رشوط  من 

ذلك يف كل حديٍث،  ُل  يَُفضنَّ نعم  يكون صحيًحا، 

مشهوٌر  حديٌث  لفظًا:  فهو  لذا  رشطًا،  ليس  ولكن 

مشهوًرا  حديثًا  يعتبه  مل  ومن  متواترًا،  وليس 

والفقهاء  املحدثني  كل  عند  فهو  اصطاًحا 

والعل�ء: حديٌث ُمشتَهٌر بني الناس عرفًا، وأستغفر 

اللَه إن أخطأُت يف كل ما قلُت، والله أعلم بالنيات 

واألقوال واألفعال.

��ا من حيُث ش��هرته وصحته وانتش��اره بني أهل  وأَمنَّ

الحديث واألصوليني والفقهاء والعل�ء من غريهم، 

ب��ل وعامة املس��لمني، منذ عهد النب��وة والصحابة 

ينَّته كأحد  والتابعني وإىل زماننا ه��ذا، من حيث أَهمِّ

أركان الدين الرضورية وأصولِه، بل أول أركانه حيث 

ب��ه يُبدأُ قبل غ��ريه من األركان، وباعتب��ار معناه، مع 

وروِد أحادي��ٍث كثريٍة أخرى بط��رٍق غري هذا الطريق 

تزي��د عىل عدد التواتر يف مطل��ِق النِّينَِّة، ولذلك كله 

فإنه حديٌث متواتٌر معنًى، أي حديٌث متواتٌر معنوٌي، 

والله أعلم .

وأقول - الباحث -: ومن املعروف أن هذا الحديث 

الرشيف قد ذكره سيدنا عمر بن الخطاب ريض الله 

عن��ه، يف خطب��ة الجمعة، وهو عىل منب املس��جد 

النب��وي يف املدينة املن��ورة يف خافته، وكان مركز 

الخافة اإلسامية وقت عظمتها، فليس معقواًل أبًدا 

أن لَم يس��معُه أحٌد غري علقمة ب��ن وقاص وهم يف 

خطبة الجمعة وحضورها كثري جًدا، ولهذا ولِ� ورد 

م��ن كاٍم فهو حديٌث متواتٌر حًق��ا، هذا ما توصلُت 

إليه والله أعىل وأعلم وأحكم.

❊ ❊ ❊
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الخاتمة

 

الحم��د لله وكفى، والصاة والس��ام عىل رس��وله 

املصطفى، وآله وصحبه وأمته املرتىض.

ُل  اَا اأْلاَْعماَ فم� ال يخفى عىل أحٍد أن حديث: ))إِنَّ

ِبالنِّيَّاِت ...(( مه��ٌم جًدا يف جميع مجاالت الدين، 

ينَّت��ه كأح��د أركان الدي��ن - ثُلثه -  وم��ن حي��ث أَهمِّ

وأصول��ِه، بل أول أركانه حي��ث به يُبدأُ قبل غريه من 

األركان، كتبُت بحثي هذا، وتبني يل فيه: 

1- إننَّ األع���ل إنا تكون بالنيات، وأن نية املؤمن 

َخ��رْيٌ ِمْن َعمل��ه، ولذلك يبدأُ أغل��ب ُمصنفي كتب 

املس��لمني به رجاء بركته وتصحيًحا لنياتهم وقبواًل 

من الله تعاىل ألع�لهم.

2- َصحنَّت األخبار التي وردتنا بهذا الحديث، فقط 

عن طريق س��يدنا عمر بن الخطاب ريض الله عنه، 

عن سيدنا محمٍد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، قوله هذا الحديث. 

3- أَخ��رج هذا الحديث الرشيف عن طريق س��يدنا 

عم��ر بن الخطاب ريض الله عن��ه، أغلب أصحاب 

ننَِّة إال النادر منهم، ملكانته السامية يف دين  كتب السُّ

اإلسام الحنيف. 

ث��نَي ه��ذا الحدي��ث من  4- مل يَعت��ب أك��ر املَُحدِّ

األحاديث املتواترة لفظًا، لعدم ورود صحة اإلسناد 

في��ه إالاّ عن طري��ق يحيى بن س��عيد األنصاري عن 

محمد ب��ن إبراهي��م التيمي عن علقم��ة بن وقاص 

الليثي عن سيدنا عمر بن الخطاب ريض الله عنه.

5- أعتب بعض األمئ��ة هذا الحديث من األحاديث 

املتواترة لفظًا، ل��وروده عندهم عن حوايل عرشين 

صحابيًا، ومنهم اإلمام أبو القاس��م عبد الرحمن بن 

من��ده، واإلمام اب��ن امللقن عمر بن عيل الش��افعي 

امل��رصي، واإلم��ام أب��و املواه��ب عب��د الوهاب 

الشعراين. 

6- خاص��ُة ق��ول أغلب األمئة: أنه حدي��ٌث متواتٌر 

معنًى، ل��ورود أحادي��ٍث صحيحٍة كث��ريٍة يف مطلق 

الني��ة، أي يف معنى الني��ة وإخاصها لله تعاىل، يف 

كل شٍء يف الدنيا.  

7- أق��ول - الباح��ث -: إن ه��ذا الحديث الرشيف 

َورََدن��ا بطري��ٍق صحيٍح واح��ٍد َعن س��يدنا عمر بن 

الخطاب ريض الله عنه، عن س��يدنا محمٍد رس��ول 

الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص، لذل��ك فهو لي��س بحديٍث متوات��ٍر لفظًا، 

لفق��د رشط صحة التواتر فيه عن عدد من الصحابة، 

ولك��ن هو حدي��ٌث متواتٌر معنًى - معن��وٌي - لورود 

أحاديٍث صحيحٍة كثريٍة عن عدد من الصحابة ريض 

الل��ه عنهم، يف معنى إخ��اص النية لله تعاىل، وقد 

أوردُت منها أمثلٌة كثريٌة يف ثنايا البحث آنًفا، والحمد 

لله تعاىل. 

8- أُذَكُِّر نفيس أواًل، وأحبايب ثانيًا، واملسلمني جميًعا 

ثالثً��ا: إخاُص النية لله تعاىل، ودوام اإلخاص له، 

وتذكري النفس بتصحيحها خالصًة لله، يف كل وقٍت 

وحاٍل ومكاٍن، وفكٍر وقوٍل وعمٍل، بل يف كل شٍء، 

 ويأمرن��ا الله َجلنَّ وَعا باإلخ��اِص يف قوله تعاىل: 
يَن ُحَنَفآَء  َ ُمۡخلِِصيَن لَُه ٱلّدِ َّا لَِيۡعُبُدواْ ٱللَّ ِمُرٓواْ إِل

ُ
حمس َوَمآ أ

َك��ٰوةَۚ َوَذٰلَِك دِيُن ٱلَۡقّيَِمةِ  لَٰوةَ َوُيۡؤتُواْ ٱلزَّ َوُيقِيُم��واْ ٱلصَّ
٥ىجس حجسالَبّيَِن��ة الآي��ة جمتجحس . وقيل: أرشُف العبادِة اإلخاُص. 
وقد نََصَح مفتي العراق الشيخ عبدالكريم املدرس 

ا اإلخاص وإما  رحمة الله عليه، أستاًذا فقال له: إماّ
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اإلفاس، والله أعلم وأحكم.

9 - ويف الخت��ام، نرج��و م��ن الله اللُّط��َف والقبول 

رَبِّ  لل��ه  الحم��د  أن  دعوان��ا  وآخ��ر  والس��ام، 

 العاملني، وصىل الله عىل س��يدنا محمد وعىل آله 

وصحبه وسلم.

❊ ❊ ❊

قائمة املصادر واملراجع

- بعد القرآن الكريم.

1 - اإلرش��اد يف معرف��ة عل�ء الحدي��ث، أبو يعىل 

الخلييل، خلي��ل بن عبد الله بن أحم��د بن إبراهيم 

ب��ن الخليل القزوين��ي )ت، 446ه���(، تحقيق: د. 

محمد س��عيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، 

السعودية، ط: 1، )1409ه�(.

2 - أرش��يف ملتقى أهل الحدي��ث – 3، تم تحميله 

يف: املحرم 1432 ه� = ديسمب 2010 م.

3 - االس��تذكار، أب��و عمر يوس��ف بن عب��د الله بن 

محمد بن عبد الب بن عاصم النمري القرطبي )ت، 

463ه�(، تحقيق: س��امل محمد عطا، ومحمد عيل 

معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: 1، 

)1421ه�/2000م(.

4- البح��ر الذي زخ��ر يف رشح ألفية األثر، الحافظ 

جال الدي��ن أبو الفضل عبد الرحم��ن بن أيب بكر 

الس��يوطي )849 - 911ه���(، تحقي��ق ودراس��ة: 

أيب أن��س أنيس ب��ن أحمد بن طاه��ر األندونويس، 

مكتبة الغرباء األثرية، الس��عودية، بدون ذكر الطبعة 

وتاريخها.

5 - الب��در املن��ري يف تخري��ج األحادي��ث واألث��ار 

الواقع��ة يف ال��رشح الكب��ري، اب��ن امللق��ن رساج 

الدي��ن أبو حفص عمر بن عيل بن أحمد الش��افعي 

امل��رصي )ت، 804ه���(، تحقي��ق: مصطف��ى أبو 

الغيط، وعبد الله بن سلي�ن، ويارس بن ك�ل، دار 

الهجرة للنرش والتوزيع، الرياض، السعودية، ط: 1، 
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)1425ه�/2004م(.

6 - البدر املنري يف غريب أحاديث البش��ري النذير، 

أب��و املواه��ب عب��د الوه��اب ب��ن أحم��د بن عيل 

الشافعي املعروف بالشعراين )ت، 973ه�(، خرج 

أحاديثه: محمود عمر الدمياطي، منش��ورات محمد 

عيل بيض��ون، دار الكتب العلمية، ب��ريوت، لبنان، 

ط: 1، )1420ه�/1999م(.

7 - تاريخ دمش��ق، أبو القاس��م عيل بن الحسن بن 

هب��ة الل��ه املعروف باب��ن عس��اكر )ت، 571ه�(، 

تحقي��ق: عم��رو ب��ن غرام��ة العم��روي، دار الفكر 

للطباع��ة والنرش والتوزيع، بدون ذك��ر مدينة الطبع 

ورقم الطبعة، )1415ه�/1995م(.

8 - الرتغي��ب والرتهيب من الحديث الرشيف، عبد 

العظي��م بن عبد القوي بن     عب��د الله، أبو محمد، 

زيك الدين املنذري )ت، 656ه�(، تحقيق: إبراهيم 

ش��مس الدين، دار الكتب العلمي��ة، بريوت، لبنان، 

ط: 1، )1417ه�(.

9 - التقريب والتيس��ري ملعرفة س��نن البش��ري النذير 

يف أص��ول الحديث، أبو زكري��ا محيي الدين يحيى 

بن رشف الن��ووي )ت، 676ه���(، تقديم وتحقيق 

وتعليق: محمد عث�ن الخشت، دار الكتاب العريب، 

بريوت، لبنان، ط: 1، )1405ه�/1985م(.

10 - التلخيص الحبري يف تخريج أحاديث الرافعي 

الكب��ري، أبو الفض��ل أحمد بن عيل اب��ن محمد بن 

أحم��د بن حج��ر العس��قاين )ت، 852ه���(، دار 

الكت��ب العلمية، بدون ذكر مدين��ة وبلد الطبع، ط: 

1، )1419ه�/1989م(.

11 - التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، 

أبو عمر يوس��ف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب 

بن عاصم النمري القرطبي )ت، 463ه�(، تحقيق: 

مصطف��ى بن أحمد العل��وي، ومحمد عب��د الكبري 

البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسامية، 

املغرب، )1387ه�(.

12 - الجام��ع الكب��ري املس��مى )س��نن الرتمذي(، 

محمد بن عيىس بن َس��ْورة بن موىس ابن الضحاك، 

الرتمذي، أبو عيىس )ت، 279ه�(، تحقيق وتعليق: 

أحمد محمد ش��اكر )ج��� 1، 2(، ومحمد فؤاد عبد 

الباق��ي )ج��� 3(، وإبراهيم عطوة ع��وض املدرس 

يف األزه��ر الرشي��ف )ج��� 4، 5(، رشك��ة مكتب��ة 

ومطبع��ة مصطف��ى الب��ايب الحلبي، م��رص، ط: 2، 

)1395ه�/1975م(.

13 - الجامع املس��ند الصحيح املخترص من أمور 

رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص وس��ننه وأيامه )صحيح البخاري(، 

محمد بن إس���عيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،  

)ت، 256ه���(، تحقي��ق: محم��د زهري ب��ن نارص 

الن��ارص، دار ط��وق النجاة )مصورة عن الس��لطانية 

بإضاف��ة ترقيم محم��د فؤاد عب��د الباق��ي(، ط: 1، 

)1422ه�(.

أب��و  األصفي��اء،  وطبق��ات  األولي��اء  حلي��ة   -  14

نعي��م أحمد بن عب��د الله بن أحمد بن إس��حاق بن 

م��وىس ب��ن مه��ران األصبه��اين )ت، 430ه���(، 

الس��عادة، بجوار محافظة مرص، بدون ذكر الطبعة، 

)1394ه�/1974م(، ثم صورتها عدة دور منها: 1 

- دار الكت��اب العريب، بريوت، لبنان، 2 - دار الفكر 

للطباع��ة والن��رش والتوزيع، بريوت، لبن��ان، 3- دار 

الكت��ب العلمية، بريوت، لبن��ان، )طبعة 1409ه�. 
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بدون تحقيق(.

15 - الدراي��ة يف تخري��ج أحادي��ث الهداي��ة، أب��و 

الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر 

العس��قاين )ت، 852ه�(، تحقيق: السيد عبد الله 

هاشم الي�ين املدين، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 

بدون ذكر الطبعة والتاريخ.

16 - الرسالة، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس 

بن العباس بن عث�ن بن ش��افع بن عبد املطلب بن 

عبد مناف املطلبي القرش املي )ت، 204ه�(، 

تحقيق: أحمد ش��اكر، مكتبه الحلبي، مرص، ط: 1، 

)1358ه�/1940م(.

17 - س��نن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد 

ب��ن يزي��د القزوين��ي، وماجة اس��م أبي��ه يزيد )ت، 

273ه���(، تحقي��ق: محمد ف��ؤاد عب��د الباقي، دار 

إحي��اء الكتب العربية، فيصل عيىس البايب الحلبي، 

بدون ذكر مدينة الطبع، بدون ذكر الطبعة والتاريخ.

18 - س��نن أيب داود، أبو داود سلي�ن بن األشعث 

بن إس��حاق بن بش��ري بن ش��داد بن عم��رو األزدي 

ِجْس��تاين )ت، 275ه�(، تحقيق: محمد محيي  السِّ

الدي��ن عب��د الحمي��د، املكتب��ة العرصي��ة، صيدا، 

بريوت، لبنان، بدون ذكر الطبعة والتاريخ.

19 - الس��نن الك��بى، أحمد بن الحس��ني بن عيل 

ْوِج��ردي الخراس��اين، أبو بكر  ب��ن م��وىس الُخْرَ

البيهقي )ت، 458ه���(، تحقيق: محمد عبد القادر 

عط��ا، دار الكت��ب العلمية، بريوت، لبن��ان، ط: 3، 

)1424ه�/2003م(.

20 - ط��رح التري��ب يف رشح التقريب )املقصود 

بالتقري��ب: تقري��ب األس��انيد وترتيب املس��انيد(، 

أب��و الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحس��ني بن 

عب��د الرحمن بن أيب بكر ب��ن إبراهيم العراقي )ت، 

806ه���(، أكمل��ه ابنه: أحم��د بن عب��د الرحيم بن 

الحس��ني الُكردي الرازياين ث��م املرصي، أبو زرعة 

ويل الدي��ن، ابن العراق��ي )ت، 826ه���(، الطبعة 

ٌة منها )دار  املرصي��ة القدية، وَصونَّرته��ا ُدور ع��دنَّ

إحي��اء الرتاث العريب، ومؤسس��ة التاري��خ العريب، 

ودار الفكر العريب(.

��لَفي  21 - الطيوري��ات، صدر الدين، أبو طاهر السِّ

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ِسلََفه 

األصبهاين )ت، 576ه�(، من أصول: أبو الحس��ني 

املب��ارك بن عبد الجب��ار الصرييف الطي��وري )ت، 

500ه�(، دراس��ة وتحقيق: دس���ن يحيى معايل، 

وعب��اس صخر الحس��ن، مكتب��ة أضواء الس��لف، 

الرياض، السعودية، ط: 1، )1425ه�/2004م(.

22 - العل��ل ال��واردة يف األحادي��ث النبوي��ة، أب��و 

الحس��ن عيل ب��ن عمر ب��ن أحم��د بن مه��دي بن 

مس��عود بن النع�ن بن دينار البغ��دادي الدارقطني 

)ت، 385ه�(، املجلدات من األول، إىل الحادي 

عرش، تحقيق وتخريج: محف��وظ الرحمن زين الله 

الس��لفي، دار طيب��ة، الري��اض، الس��عودية، ط: 1، 

)1405ه�/1985م(، واملجلدات من الثاين عرش، 

إىل الخام��س ع��رش، علق عليه: محم��د بن صالح 

ب��ن محمد الدب��ايس، دار اب��ن الج��وزي، الدمام، 

السعودية، ط: 1، )1427ه�(.

23 - الغاية يف رشح الهداية يف علم الرواية، شمس 

الدين أبو الخ��ري محمد بن  عبد الرحمن بن محمد 

ب��ن أيب بكر ب��ن عث�ن بن محمد الس��خاوي )ت، 
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902ه�(، تحقيق: أبو عائش عب��د املنعم إبراهيم، 

مكتبة أوالد الش��يخ للرتاث، ب��دون ذكر مدينة وبلد 

الطبع، ط: 1، )2001م(.

24 - فت��ح الباري رشح صحيح البخاري، أحمد بن 

عيل بن حجر أبو الفضل العسقاين الشافعي )ت، 

852ه�(، دار املعرفة، بريوت، لبنان، )1379ه�(، 

رَقنَّم كتب��ه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، 

ق��ام بإخراجه وصححه وأرشف ع��ىل طبعه: ُمحب 

الدين الخطيب، عليه تعليقات العامة: عبد العزيز 

بن عبد الله بن باز.

25 - فت��ح العزي��ز برشح الوجيز )ال��رشح الكبري(، 

]وهو رشٌح لكتاب الوجيز يف الفقه الشافعي، أليب 

حام��د الغ��زايل )ت، 505 ه���([، عب��د الكريم بن 

محمد الرافعي القزويني )ت، 623ه�(، دار الفكر، 

ب��دون ذكر مدين��ة وبلد الطب��ع، بدون ذك��ر الطبعة 

والتاريخ.

26 - لس��ان امليزان، أب��و الفضل أحمد بن عيل بن 

محمد بن أحمد بن حجر العسقاين )ت، 852ه�(، 

ة، دار البشائر اإلسامية،  تحقيق: عبد الفتاح أبو ُغدنَّ

ط: 1، )2002م(.

27 - املجتبى من السنن املسمى )السنن الصغرى 

للنسايئ(، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عيل 

الخراس��اين، النس��ايئ )ت، 303ه�(، تحقيق: عبد 

الفتاح       أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلس��امية، 

حلب، سورية، ط: 2، )1406ه�/1986م(.

28 - املس��تدرك ع��ىل الصحيح��ني، أب��و عبد الله 

الحاكم محمد بن عب��د الله بن محمد ابن حمدويه 

بن نُعيم ب��ن الحكم الضبي الطه�ين النيس��ابوري 

املع��روف باب��ن البي��ع    )ت، 405ه���(، تحقيق: 

مصطف��ى عبد الق��ادر عط��ا، دار الكت��ب العلمية، 

بريوت، لبنان، ط: 1، )1411ه�/1990م(.

29 - مس��ند اإلمام أحم��د بن حنبل، أب��و عبد الله 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباين 

األرن��اؤوط،  ش��عيب  تحقي��ق:  241ه���(،  )ت، 

وعادل مرش��د، وآخ��رون، إرشاف: د. عب��د الله بن 

عب��د املحس��ن الرتيك، مؤسس��ة الرس��الة، ط: 1، 

)1421ه�/2001م(.

30 - مس��ند الشهاب، أبو عبد الله محمد بن سامة 

بن جعفر بن عيل بن حكم��ون القضاعي املرصي 

)ت، 454ه���(، تحقي��ق: حمدي ب��ن عبد املجيد 

السلفي، مؤسس��ة الرس��الة، بريوت، لبنان، ط: 2، 

)1407ه�/1986م(.

31 - املس��ند الصحيح املخت��رص بنقل العدل عن 

العدل إىل رس��ول الله ملسو هيلع هللا ىلص )صحيح مسلم(، مسلم 

ب��ن الحجاج أبو الحس��ني الُقش��ريي النيس��ابوري       

)ت، 261ه���(، تحقي��ق: محمد فؤاد عب��د الباقي، 

دار إحي��اء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، بدون ذكر 

الطبعة والتاريخ.

32 - املعج��م الكبري، س��لي�ن بن أحمد بن أيوب 

بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطباين )ت، 

360ه�(، تحقيق: حمدي بن عبد املجيد السلفي، 

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مرص، ط: 2، بدون تاريخ 

الطبع.

33 - معرف��ة أنواع علوم الحدي��ث )ويُعرف مبقدمة 

اب��ن الص��اح(: عث���ن ب��ن     عبد الرحم��ن، أبو 

عم��رو، تقي الدين املع��روف باب��ن الصاح )ت، 
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643ه���(، تحقي��ق: ن��ور الدي��ن ع��رت، دار الفكر، 

س��ورية؛ ودار الفك��ر املع��ارص، ب��ريوت، لبن��ان، 

)1406ه�/1986م(.

34 - املنتخب من كتاب الس��ياق لتاريخ نيسابور، 

ِد بِن  يِْن، أَبُ��و إِْس��َحاَق إِبْرَاِهيُْم اب��ُن ُمَحمنَّ تَِق��يُّ الدِّ

 ، يِْفيِْنيُّ ِ ، الرصنَّ ٍد الِعرَاِق��يُّ األَزَْهِر ب��ِن أَْحَمَد بِن ُمَحمنَّ

الَحْنبَ��يِلُّ )ت، 641ه�(، تحقي��ق: خالد حيدر، دار 

الفك��ر للطباعة والنرش التوزي��ع، بدون ذكر الطبعة، 

)1414ه�(،

35 - موطأ مالك، برواية محمد بن الحسن الشيباين، 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين 

)ت، 179ه���(، تعليق وتحقي��ق: عبد الوهاب عبد 

اللطي��ف، املكتبة العلمي��ة، ط: 2، َمِزيَدة ومنقَحة، 

بدون ذكر مدينة الطبع والتاريخ.

36 - نص��ب الراي��ة ألحاديث الهداية مع حاش��يته 

بغي��ة األملعي يف تخري��ج الزيلعي، ج���ل الدين 

أبو محمد عبد الله بن يوس��ف ب��ن محمد الزيلعي 

)ت، 762ه���(، ق��دم للكت��اب: محم��د يوس��ف 

البَُن��وري، صحح��ه ووضع الحاش��ية: عب��د العزيز 

الديوبندي الفنج��اين، إىل كتاب الحج، ثم أكملها 

محمد يوسف الكاملفوري، تحقيق: محمد عوامة، 

مؤسسة الريان للطباعة والنرش، بريوت، لبنان؛ ودار 

القبلة للثقافة اإلس��امية، جدة، الس��عودية، ط: 1، 

)1418ه�/1997م(.

37 - نظم املتناثر من الحديث املتواتر، أبو عبد الله 

محمد ب��ن أيب الفيض جعفر ابن إدريس الحس��ني 

اإلدري��يس الش��هري ب��� الكت��اين )ت، 1345ه�(، 

تحقيق: رشف حجازي، دار الكتب السلفية، مرص، 

ط: 2، املُصحح��ة ذات الفه��ارس العلمي��ة، بدون 

ذكر تاريخ الطبعة.

الدي��ن خلي��ل  بالوفي��ات، ص��اح  ال��وايف   -  38

ب��ن أيبك بن عب��د الل��ه الصف��دي )ت، 764ه�(، 

تحقي��ق: أحمد األرن��اؤوط، وت��ريك مصطفى، دار 

إحي��اء الرتاث، ب��ريوت، لبنان، بدون ذك��ر الطبعة، 

)1420ه�/2000م(،

39 - الوفي��ات واألح��داث، عض��و ملتق��ى أه��ل 

الحديث، قال املؤلف: هو ملٌف مخترص للحداث 

والوفيات عب التاريخ.

5. Some of Imams )the scholars( regard 

this hadith )Mutawater( by its pronun-

ciation، as it came to them from around 

twenty companions )Sahabi(، among 

them Imam Abol  Qasim Abdulrahman 

Bin Mendah، and Imam Ibin Almulaqan 

Umer Bin   Ali Alshaphiei Almasri، 

and Imam Abol Mawahib Abdulwahab             

Alshaerani.

6. The brief of most of the Imams; it’s a 

)Mutawater( hadith by its meaning، as 

many hadith sahih came in intention، 

that is to say; in the meaning of intention 

and its sincerest to Allah Subhanahu wa 

taalah.   

7. The researcher says;  this honored  ha-

dith came in one right way from Umer 

Bin Khatab may Allah be pleased with 
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him، from prophet Muhammed )Sala Al-

lah alaihi wa salam( peace be upon him، 

therefore it’s not a hadith )mutawater( by 

its pronunciations as it lost the condition 

of )tawater( rightness in it from many 

companions )Sahaba’s(، but it’s a )muta-

water( hadith from its sense )meaning(، 

as many right hadith )sahih(، came from 

many sahab’s، in the meaning of sensert 

intention for Allah subhanahu wa taal-

lah، and I have mentioned many exam-

ples of them in my research.

At the end we hope kindness، acceptance، 

and peace from Allah، our last dua’ah is 

gratitude for Allah، the Lord of mankind 

and all creation، and peace be upon our 

prophet Muhammed sala Allahu alaihi 

wa salam.

❊ ❊ ❊

CONCLUSION

Praise to Allah and peace be upon his 

messenger Mohammed، his family، com-

panions، and his nation )ummah(. 

Its obvious to everyone that the hadith ) 

work depend on intention(، is very im-

portant in all religion fields، and within 

its important as one of religion pillars، 

third of it، and its origin، its indeed its 

first pillar، as its begun with it before 

other pillars.  I wrote my research and I 

found the followings: 

1. Deeds )work( came with intention، and 

the intention of a muslim is better than 

his action، therefore most of writers start 

their religious book with it، hoping for its 

blessing and to correct their intention so 

that their effort will be accepted by Allah 

praise be upon him.

2. The rightness of this hadith came only 

from Umer Bin Khatab )RAA( )Radi Al-

lahu Anhu(، may Allah be pleased with 

him، and this came from the prophet Mu-

hammed peace may be upon him )sala Al-

lahu alaihi wa salam(.

3. Most of those who wrote Sunnah’s 

book، apart from some Rare’s،  got this 

hadith and proved it through Umer Bin 
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Khatab Allah may be pleased with him.

4. Most of the peoples who wrote hadith 

did not regard this hadith as )Mutawa-

ter( by pronunciation،  because they did 

not got the rightness of its origin )Isnad( 

form anyone but from Yahya Bin Saeed 

AL-Ansari، from Muhammed Bin Ibra-

him Al-Taimi، from Ulqama Bin Waqass 

Al-Laithi from Umer Bin Khatab، may al-

lah be pleased with him.

❊ ❊ ❊




