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 سبب بتر البخاري لحدیث: "إنما األعمال �النیات"

 
 

إنما األعمال �النیات و�نما لكل «، حیث قال فیه: »إنما األعمال �النیات«ما سبب بتر البخاري لحدیث: : السؤال
ما مقصده  »فمن �انت هجرته هلل ورسوله«ولم �قل:  ،الحدیث »�صیبها...امرئ ما نوى؛ فمن �انت هجرته لدنیا 

 بذلك؟ وهل هو نسیان؟ 
في سبعة مواضع،  )صحیح اإلمام البخاري (ُمَخرَّج في  -حدیث عمر الشهیر- »األعمال �النیات«حدیث  :الجواب

الموضع األول منها: في بدء الوحي، و�ه افتتح اإلمام البخاري �تا�ه، حتى قال الشراح: إنه جعل الحدیث �الخطبة 
الّشق و ، اقتصر على الجملة الثانیة ا ساق الحدیث في هذا الموضعلم -رحمه هللا-البخاري و االفتتاحیة للكتاب، و 

ولم ، ]١[البخاري:  »�صیبها، أو إلى امرأة ینكحها، فهجرته إلى ما هاجر إلیهفمن �انت هجرته إلى دنیا «الثاني: 
مع أنه أثبتها في مواضع  ،]٥٤[البخاري:  »فمن �انت هجرته إلى هللا ورسوله، فهجرته إلى هللا ورسوله«�قل: 

رجح أن الحذف منه، وقالوا: إن السبب في هذا الحذف، أن قوله: أخرى، لكنه في هذا الموضع األول لم یثبتها، مما یُ 
جل -قد ُ�فهم منه: أن قصده ونیته خالصة هلل  »فهجرته إلى هللا ورسوله ،فمن �انت هجرته إلى هللا ورسوله«

وهذا ملحظ  "،، �من �انت هجرته هلل ورسوله-جل وعال-خالص هلل و�قول: "عملي  ه بهذا،ز�ي عمل، �أنه یُ -وعال
 ها في المواضع األخرى. ز�ي عمله، وأثبتَ لئال ُ�ظن �ه �أنه یُ  ؛، فحذفها من هذا الموضعادقیق �عید جد� 

ح �ما قرر الشراح خر، وهي ثابتة عند الُحمیدي الذي من طر�قه أن الحذف منه؛ ألنها ثابتة في مواضع أُ  والمرجَّ
 . هن أن الحذف منا الحدیث؛ فتعیَّ روى البخاري هذ

 یبقى أن الحذف من الحدیث ما حكمه؟
ُع األحادیث –رحمه هللا  -اإلمام البخاري جرت عادته  قد یورد ف، على الجمل التي �حتاج إلیها و�قتصر ،أنه ُ�قطِّ

في عشر�ن موضًعا، و�ستنبط في �ل موضع من الحدیث ما یناسبه من األحكام واآلداب، و�ذا �رره في  اواحدً  احدیثً 
و�ثرة  في �تا�ه �طوله –رحمة هللا علیه-عرف عن اإلمام البخاري ل بذلك الكتاب، وال �ُ طو �كامله فإنه �َ  االمواضع �له

ومع هذا  -نائة وحدیثامن وخمساما �صفو منها بدون تكرار إال ألفئة حدیث امسبعة آالف وأكثر من خمس- تكراره
، من هذا الكم افي موضعین إال نحو عشر�ن حدیثً  �سنده ومتنه اعرف أن اإلمام البخاري �رر حدیثً ه ال �ُ التكرار �لِّ 

 .فهو ال �كرر إال �فائدة زائدة ،الكبیر من األحادیث
عه، و�جعل في �ل �اب أو �تاب ما یناسبه من هذا الحدیث، وهذا �أتي إلى الحدیث الواحد فیقطِّ فطر�قته أنه 

لمذ�ور من الحدیث یتوقف فهمه على المحذوف، �عني: ال  �كون االَّ ، شر�طة أعند جمهور أهل العلم سائغ وجائز
 منه.  شيء �مكن فهمه إال �المحذوف، فال �جوز حینئٍذ حذف

�ما هو الشأن في اآل�ة  حینئذ، ، �ل جملة تستقل �حكم، وتستقل �معنى، فال مانعأما إذا �ان الحدیث ُجَمًال 
، وال یترتب فهم �عضها على �عض، فإنه حینئٍذ �جوز الواحدة، إذا �انت مر�بة من ُجَمل ال یتعلق �عضها ببعض



 
 

                                                                                                                                                                            

٢ 
 

واْ  َأن َ�ْأُمُرُكمْ  للااََّ  {ِإنَّ  :-جل وعال-االقتصار على موضع الشاهد منها، �ما في قوله   َوِ�َذا َأْهِلَها ِإَلى اَألَماَناتِ  ُتؤدُّ
 َحَكْمُتم {َوِ�َذا ن أراد أن یتحدث عن األمانة أن �قول:یلزم مَ هل ، ]٥٨النساء: [ ِ�اْلَعْدِل} َتْحُكُمواْ  َأن النَّاسِ  َبْینَ  َحَكْمُتم

واْ  َأن َ�ْأُمُرُكمْ  للااََّ  {ِإنَّ  أو �قتصر على قوله: ِ�اْلَعْدِل} َتْحُكُمواْ  َأن النَّاسِ  َبْینَ   ؟!َأْهِلَها} ِإَلى اَألَماَناتِ  ُتؤدُّ
 !ن یتحدث عن العدل، هل یلزمه أن �أتي �أول اآل�ة وآخرها؟ومَ 

وهو أنه ال �الشرط المعروف عندهم،  ،�أتي �موضع الشاهد منها، وهذا أمر مقرر عند أهل العلم، وال إشكال فیه
 .یترتب و�توقف علیه فهم الحدیث ا�حذف شیئً 

 
 .٥/٨/١٤٣١برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة األولى، المصدر: 

 


