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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

 

مــديــتق  
 

 التصاس   حبطا   وشانهال  ، واألفهال   العقال   منحنال  ، تعال   هلِل احلمُد

 لوعوال ،  اضاتعمولال  أصاييل ،  وعبالقس   ، أذكيال   أنلًضال  بهل وأمتَع ، واإلقدا 

 وفهمال،  عقًوال  مقادمِمه   عوا   والطاة   والصاة   القيل ، احلي دي  بهل ونصسوا

 اهلل صاو   ، الوطالفف  الطاس   لنل وض  ، امللاقف عومنل ، وحصًمل ِحَج  وضيدا 

 ...أمجعني وصحبه آله وعو  عويه

ُُ ننةذًة رناىوذةض ورذًورًة يةذاررة لءر، ذاُ ض  أما بعد: فلما كان الذككا

وفهم إنور ض ويل إزنات ض نمذا فوهذا الويورذة واليةًرذة والمةو،ذوة ض 

ىاسب التنبوه يلى فةله ض ٓ سوما وقو ،باهى نذه إيذواُ ض وُيّوذً ني واىذه 

المتذذورنون ض ونذذات سذذمًة ن كذذودة لةذذل نتذذورنض ولن الكذذءَح وال وبذذة 

 ثٌة الس ةوَة والبءدة ..!نور

فييببنذذا ردذ ذلذذه كلذذهض وهن اَلذذه ل المذذو الا ذذالض ولىهذذا  ذذةاٌة نذذوٌن ننذذه 

يارهاض و نسنٌة ،ةذً  نذن لمذ مض وهفذءس ل ن ذآت الةوذاة الا افوذة 
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والكذذنايوة وادنوايوذذة. ونذذا سذذاُ ادسذذءم آ نتنذذورً الة ذذولض واسذذتوياُ 

 يوة .ىسما،ها الككائوة واددراكوة الوا

ُُ الذذككاُ  والةذذًورُة الةوا،وذذة ،يذذًك يلذذى كذذل نمارسذذة ديورذذة ض انت ذذا

واليهم الةاليض ٓ سوما ولىت ل منادق نن الكًاع والتواول الةةذاري 

رصذذو ذلذذه   والةلمذذي ض ونالذذه رتةذذتم يلذذى الذذوياة والًنذذوز الويورذذة

و، ذذورًهض واسذذتلهام المةذذالم إساسذذوة نذذن الهذذوي النبذذويض والسذذنن 

ض ولىذذه ٓ ر ذذوز نةذذال هلكذذاُق الذذبءدة نالتذذورن ال وذذب ض وٓ  الموروثذذة

التس وُح نآست انة . ورسوُلنا صلى اهلل يلوه وسلم نِةَةمه وسنتِهض ننبذ  

للككاُ والويي وسًية اددراكض وقو قال ال اري يواك ل فةذل ي لذه 

ُُ لبذ"وآثاره ل ادسءم:  -صلى اهلل يلوه وسلم  - هض لنا وفوُر ي لهض وذكا

وقوة يواسهض وفكذايُة لسذاىهض وايتذوال يًكا،ذهض ويسذن  ذمائلهض فذء 

ًَ نذوا ِن ال لذ   نًرَة لىه كان لي َل الناس ولذكاهمض ونن ،ينل ،ذونوًه لنذ

وظذذواهًهمض وسواسذذته للةانذذة وال اصذذةض نذذ  ي وذذب  ذذمائلهض ونذذور  

سوًهض فةء يما لفاره نن الةلم وقًره نن ال،ًعض دون ،ةلذم سذب ض وٓ 
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لذم رمتذًِ ل رسةذان ي لذهض  -سة ، ذونتض وٓ ن الةذة للةتذب ننذه نمار

 . اهذ ."وث وِب فهمه ٕول نورهةض وهكا نما ٓ رةتاج هلى ، ًرًه لتة  ه

ي ءىوة ض ،،  ىذورا وىباهذةض ويذكقا {لرنةون ذكائوة  }ولكله ىسوُق هنا 

وفهانةض ى،تًُط صةتها وثبو،هذاض وقو،هذا وسذ ويهاض وهذو دلننذا ل هذكه 

ٕرنةونوات( ض فء ىةتجُّ هٓ نكةوح نلوحض وٓ ىورد هٓ ثانتا ىانتذا يلذى )ا

 يو قول ال ائل:

 وكتاُننا الةكُن المنوُ  سنوُده
 

 

 كبذذذذذوا،ًِ الهنذذذذذوي وأسذذذذذادِ  **
 

 

ذهُ   ال موذل ف رُّ
ِِ  قو زاَن نذاللي

 

 نن نكنِ  البوِت الةًرم الهادي **
 

واسذذتمً ض يارتهذذا ادناىذذة فمذذا هنذذا هٓ نذذا صذذّح وا ذذتهً ض لو ثبذذَت 

والهوارذذةض و،ة وذذ  الذذويي والورارذذة . ولىنذذا نالذذككاُ ليذذًى ض ونالي اهذذة 

فهلموا هلى ىكوٍص وايوذةض ونذًاهوَن يةومذةض ووقذائ   لمل  ولولى...!

 نلهمة .

 هذذ7/1/1441
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ُُ العقاُ وُحطاُ  اضاتعملله ٪      احلديُح األو ٪ -1 يذن لنذي سذةوو فضا

ض َوَسذلذمَ  َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى اهللِ  َرُسوُل ال وري رري اهلل ينه لن   َلَ ذج،  لِْوََ ذج،

ََىذذاةُ  اْلِةْلذذُمض اهللُ: ُرِةبُُّهَمذذا َمْكذذَلَتْونِ  فِوذذَه  )هِنذ  : اْلَ ذذْو ِ  َيْبذذوِ  ْٕ  نسذذلم. ( َوا

(17). 

 لمذن سذوما ٓ وىةمذهض ،ةذالى البذاري نةبونات نن ولىه الة لض فةل فوه

 ومونذة اهلل  ايذة ل واسذتةمله الًذائذل واستنذاب اليةذائلض يلذى يمله

 . درنه

 التابوذت فهذي إىذاة ولنا ض الة ل فهو الةلم ولنا "اهلل: ريمه النووي قال

 وسذلم يلوذه اهلل صذلى النبذي قذول وسذبب.  ن كذورة وهذي الة لة و،ًك

 النبذي هلذى نادروا المورنة وصلوا لما لىهم الوفو يورث ل ساُ نا له ذله

 ىاقتذه وي ذل ف مةهذا ريذالهم ينذو إ ذج ولقذام ض وسلم يلوه اهلل صلى

 النبذي ف ًنذه : وسذلم يلوذه اهلل صذلى النبي هلى لقبل ثم ثوانه ليسن ولب 
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 يلوه اهلل صلى النبي لهم قال ثم ض ساىبه هلى ولسلسه وسلم يلوه اهلل صلى

 ف ذذال.  ىةذذم : ال ذذوم ف ذذال ض وقذذونةم لىيسذذةم يلذذى ،بذذارةون " : وسذذلم

 درنذه نذن يلوه ل و  يُ ين الًسل ، اول لم هىه اهللض رسول را : إ ج

 لنى ونن ننا كان ا،بةنا فمن.  رويوهم نن وىًسل ض لىيسنا يلى ىبارةه. 

 ال ارذي قال.  الةورث.  "...  مكلتون فوه هن ض صوقت : قال.  قا،لناه

 هذكا والةلذم ض رة ذل ولذم نكذالةه ل ىظذً يتى ،ًنكه فإىاة : يواك

 : قلذت ض للةواقذب ىظًه وسودة ض ي له صةة يلى الوال قاله الكي ال ول

 اهلل رسذول قذال لمذا لىذه ويوذًه رةلى لني نسنو ل ساُ نا هكا ر الف وٓ

 : قذال ".  الةذورث "...  مكلتون فوه هن : لو ج وسلم يلوه اهلل صلى

 هلل الةمو : قلت : قال.  " قورم نل " : قال ؟ يوثا لم ل كاىا اهلل رسول را

 . " رةبهما مل ون يلى سبلني الكي
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و ين احلديُح الجلني ٪ الركلُ  األمين ٪ -٢ ًُ َلِميُّ  َيَبَسةَ  ْننُ  َيْم  رذير السُّ

ُهذمْ  َرذَءَلٍةض َيَلذى النذذاَس  َلنذ  َلُظذنُّ  اْلَ اِهِلوذةِ  فِي َوَلَىا ُكنُْت  : قال ينه اهلل  َوَلىذ

ض َيَلذذى َلْوُسذذوا ٍُ َْوَثذذاَنض َرْةُبذذُوونَ  َوُهذذمْ  َ ذذْي ْٕ ُسذذلٍ  َفَسذذِمْةُت  ا ًَ ذذةَ  نِ ًُ  نَِمةذ  ُرْ بِذذ

 اهللُ  َصذلذى اهللِ  َرُسذوُل  َفذٌَِذا َيَلْوذِهض َفَ ذِوْنُت  َراِيَلتِذيض َيَلذى َفَ َةْوُت  َلْمَباًراض

ُُ  ُنْسَتْ ِيًوا َوَسلذمَ  َيَلْوهِ  آ ًَ  َيتذذى َفَتَل ذْيذُت  - نت ذاولون لي- َقْوُنذُهض َيَلْوهِ  ُس

َةض َيَلْوهِ  َدَمْلُت   َىبِي   َوَنا : َفُ ْلُت . " َىبِي   َلَىا " : َقاَل  ؟ َلْىَت  َنا : َلهُ  َفُ ْلُت  نَِمةذ

ٍُ  َونَِيي،  : َفُ ْلُت . " اهللُ  َلْرَسَلنِي " : َقاَل  ؟  َلْرَسذَلنِي " : َقذاَل  ؟ َلْرَسذَلَه  َ ذْي

َْرَياِمض نِِكَلةِ  ْٕ َْوَثاِنض َوَكْسًِ  ا ْٕ َو  َوَلنْ  ا كُ  َٓ  اهللُ  ُرَويذ ًَ ٌُ  نِذهِ  ُرْ،ذ  ُقْلذُت . " َ ذْي

ً   " : َقذاَل  ؟ َهذَكا َيَلى َنَةَه  َفَمنْ  : َلهُ   َلُنذو َرْوَنئِذكٍ  َوَنَةذهُ  : َقذاَل . " َوَيْبذٌو  ُيذ

ذذذنْ  َونِذذذَءٌل  َنْةذذذًٍض ذذذي : َفُ ْلذذذُت . نِذذذهِ  آَنذذذنَ  ِنمذ .  الةذذذورث.... ُنتذبُِةذذذَه  هِى،

 .(٢٣٨نسلم)
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 للذويوةض رةتذاط سةلذه الذكي إننذي وذكاؤه اهلل رسول ف نةُ  الةورث ل

 فوتابذت ض قً وة امتًاق نةاولة كل نن إولى وى،ي،ها سوهًها ورةيِ

 سذائل لةذل الواملوذة لسذًاره رة،ذف وٓ ض نذالةءم ورذوّري الغًناُض نن

 لو اثنذون رةوىذا ٕن ونةتملة ض ،ةموة فوه " ويبو يً "قوله ٕن..!  ويانً

 . والةود ال،ةل فةّمى ض الناس نن ن موية

 : َقاَل  َينُْهض اهللُ  َرِريَ  َيِلي   َينْ  احلديُح الجللح ٪ الركلُ  العطكسي ٪ -٣

ا  َوَكذانَ  َوْيذٌهض نَِهذا َوَلَصاَننَا َفاْسَتَوْرنَاَها ثَِماِرَها ِننْ  َلَصْبنَا اْلَمِورنَةَ  َقِوْننَا َلمذ

ًُ  َوَسلذمَ  َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى النذبِيُّ  ذا َنذْوٍرض َيذنْ  َرَتَ بذ  َقذْو  اْلُمْ،ذًِكِونَ  َلنذ  َنَلَغنَذا َفَلمذ

ض َوَنذْورٌ  َنذْوٍرض هَِلذى َوَسذلذمَ  َيَلْوذهِ  اهللُ  َصذلذى اهللِ  َرُسوُل  َسارَ  َلْقَبُلوا ًٌ  َفَسذَبْ نَا نِْئذ

ْر ٍ  ِنذنْ  َرُسذًء  ِنذنُْهْمض َرُسَلذْونِ  فِوَهذا َفَوَسذْوَىا هَِلْوَهذاض اْلُمْ،ًِكِونَ  ًَ  َوَنذْوًلى ُقذ

ض َلنِذي ْنذنِ  لُِةْ َبةَ  ٍٍ ذا ُنَةذْو ًَ  َفَينذ ذا َفاْىَيَلذَتض ِ ذيُّ اْلُ   َفَيَمذْكَىاُهض ُيْ َبذةَ  َنذْوَلى َوَلنذ

ًٌ  َواهللِ  ُهذذمْ  : َفَوُ ذذوُل  ؟ اْلَ ذذْومُ  َكذذمِ  : َلذذهُ  َىُ ذذوُل  َفَ َةْلنَذذا  َ ذذِورٌو  َيذذَوُدُهْمض َكاِوذذ
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ُنوُهض َذلَِه  َقاَل  هَِذا اْلُمْسِلُمونَ  َفَ َةَل . َنْيُسُهمْ  ًَ  النذبِذي،  هَِلذى نِذهِ  اْىَتَهذْوا َيتذى َر

ًٌ  َواهللِ  ُهذذمْ  : َقذذاَل  " ؟ اْلَ ذذْومُ  َكذذمِ  " : َلذذهُ  َفَ ذذاَل  َوَسذذلذمَ  َيَلْوذذهِ  اهللُ  َصذذلذى  َكاِوذذ

هُ  َلنْ  َوَسذلذمَ  َيَلْوذهِ  اهللُ  َصذلذى النذبِذيُّ  َفَ َهَو . َنْيُسُهمْ  َ ِورٌو  َيَوُدُهْمض ًَ  َكذمْ  ُرْ بِذ

ونَ  َكذمْ  " : َسذَيَلهُ  َوَسذلذمَ  َيَلْوذهِ  اهللُ  َصذلذى النذبِذيذ  هِنذ  ُثمذ  َفَيَنىض ُهْمض ًُ  ِنذنَ  َرنَْةذ

ا : َفَ اَل  " ؟ اْلُ ُ رِ  ًً  " : َوَسلذمَ  َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى اهللِ  َرُسوُل  َفَ اَل . َرْومٍ  ُكلذ  َيْ،

 . صةوح وسنوه (٨4٢) المسنو. " َوَ،بَِةَها لِِماَئةٍ  َسُ ورٍ  ُكلُّ  َلْلٌفض اْلَ ْومُ 

 ض النذاس نذييوال ومبً،ذه والسءمض الكءة يلوه الةسةًي ذكائه نوان فوه

 ٕن ض والةًنذذي الةسذذةًي اليهذذم يلذذى آستمذذايي نذذالواق  واسذذتوٓله

 وُيسذذن ال  ذذة ورذذ  ل رسذذايو نمذذا لل كذذمض والةذذوة الةذذود نةًفذذة

 .التةًك

 َينْذُهض اهللُ  َرِريَ  ُسَةْوَيةَ  َلنِي َينْ  احلديُح السابع ٪ ِمنحُة اليه  اإلهلي٪ -٤

ٌُ  ِينَْوُكمْ  َهْل  : َينْهُ  اهللُ  َرِريَ  لَِةِلي   ُقْلُت  : َقاَل  ٓذ  اْلذَوْيِي  ِنذنَ  َ ذْي  فِذي َنذا هِ
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لَ  اْلَةبذذةَ  َفَلَ   َوالذِكي َٓ  : َقاَل  ؟ اهللِ  كَِتاِب  ًَ ٓذ  َلْيَلُمذهُ  َنذا ض النذَسذَمةَ  َوَنذ  َفْهًمذا هِ

آِنض فِذذي َرُسذذًء  اهللُ  ُرْة ِوذذهِ  ًْ ذذِةوَيةِ  َهذذِكهِ  فِذذي َوَنذذا اْلُ ذذ  فِذذي َوَنذذا : ُقْلذذُت . الكذ

ذذِةوَيةِ  َِسذذوًِض َوَفَةذذاكُ  ض اْلَةْ ذذُل  : َقذذاَل  ؟ الكذ ْٕ . نَِةذذافًٍِ  ُنْسذذِلمٌ  ُرْ َتذذَل  َٓ  َوَلنْ  ا

 . (٣٤47) الب اري

 الة ل نورةه واليهم يبادهض يلى اهلل ننةةُ  ولىه الًاسحض اليهمِ  هثبات فوه

 نةتذوى لو فًرذوض ٓسذتنبا ٍه ،وصل التي آلته و،يةول است وانهض ويسن

 . النساُ سورة ( ننهم رستنب وىه الكرن لةلمه :) ،ةالى قال كما نبتةًض

ةَ  َلنِي َينْ  احلديح اخللمظ ٪ الِيطنُة البلذلة٪ - ٥ ًَ ْر ًَ  َلنذ  َينْذهُ  اهللُ  َرِريَ  ُه

 َيَلذى َرُ ذوُ   ِكيالذ  اْلِمْسةِونُ  َلْوَ   ) : َقاَل  َوَسلذمَ  َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى اهللِ  َرُسوَل 

هُ  النذاِسض دُّ ًُ ْ َمةُ  َ، ْ َمَتانِ  اللُّ ةُ  َواللُّ ًَ َ،اِنض َوالتذْم ًَ  الذذِكي اْلِمْسذةِونُ  َوَلةِذنِ  َوالتذْم

َٓ  ُرْغنِوهِ  ِينًى َرِ ُو  َٓ  ُق  نِِهض ُرْيَ نُ  َو َٓ  َيَلْوِهض َفُوَتَكوذ . ( النذذاَس  َفَوْسذَيُل  َرُ ومُ  َو

 سذذبٌب  ولىهذذا الي نذذةض فةذذُل  فوذذه .(1٤٣٨ ) نسذذلم (147٨ ) الب ذذاري
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

 ونوذان ىكذانهض ل الةذ  وورذ  نالكذالةاتض واد،وان الناسض ٓكت،ا 

 ويًوذذا رت لذذب لهلذذه ل المبذذكوَل  المذذال ولن نةار،ذذهمض ل النذذاس ،يذذاوت

 .ودرارة

 ال ان  هو المسةون لن يلى دلوٌل  فوه والةورث اهلل: ريمه الةون ل قال

 و،ظهذًه ،ةييذه ٕسذل نذه رظذن لمذا لذه النذاس ،ي ن ويوم الغنى يوم نون

 وقذو. السذًال ين نستةيف فهو هكا ون  الةاسةض يوم نن الغني نكورة

 المسذةون وهن المسذةونض نذن يذآ لسذول الي وذً هن ر ذول نذن نه استول

 ،ةالى: قوله ورًروه لهض  يُ ٓ الكي والي وً رةيوه ٓ لةنه  يُ له الكي

 نذ  نسذاكون فسذماهم {البةذً ل رةملذون لمساكون فةاىت السيونة لنا}

  .فوها رةملون سيونة لهم لن

 ينويذة لنذو وذهب. اليتح ل قال كما وال مهور ال،افةي ذهب هكا وهلى

 {نتًنذة ذا نسذةونا لو} ،ةالى: ن وله واستول الي وً دون المسةون لن هلى
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

 ولصذةاب ال اسذم انن وقال. للةًي نالتًاب رلك  لىه المًاد ٕن قالوا:

 . سواُ هىهما ناله:

 ْنذنَ  َكْةذَب  يذن َسذِمْةُت  احلديُح الطالدع ٪ الاركلُ  التيطيطاي ٪    -٦

 ،بذوك قكذة ل َوَسذلذمَ  َيَلْوذهِ  اهللُ  َصذلذى اهللِ  َرُسذولِ  َينْ  ينهض اهلل رير َنالٍِه 

ٓذ  َيْ َوةً  ُرًِرُو  َوَسلذمَ  َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى اهللِ  َرُسوُل  َرُةنْ  َوَلمْ  "... ى هِ  نَِغْوًَِهذا َورذ

 . (٨٨47) الب اري.  "

 نمةذذانض الةتمذذان نذذن ولىهذذا للةذذًوبض والتً،وذذب الت  ذذوٍ يسذذنُ  فوذذه

 وادرهذامض والم اديذة التوررذة فوهذا بفناسذ وامتًاقهذاض  وويها ورسهل

 . ال هود و،كهَب  ض إنور ،تسًَب  لئء

 رةتمل ليظا رككً لن والتوررةُ  يوًهاض لوهم لي "اهلل: ريمه اليتح ل قال

 .البةوذو رًرذو وهذو ال ًرب هرادة فووهم أمً نن لقًب ليوهما نةنوونض
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

 وكذان " ال هذًي يذن نةمذً يذن ثذور نذن نةمذو  ًر  نن داود لنو وزاد

 . " َموية الةًب " ر ول:

 والةذكرض الةو ذة فوهذا رنبغذي الةسةًرة وآستةوادات الةًوب لن وفوه

 . وسان  دامل نةل الا ة ويوم

  الذب لنذي نذن يلذي يذن احلديُح الطلبع ٪ تقبيُح ضيلاة األحة  ٪ -٧

 فِذي َرذْي،ِي)  ر ذول: وسذلم يلوه اهلل صلى النذبيذ  سمةت قال: ينه اهلل رري

َنانِ  آِمًِ  ُُ  َقْومٌ  ال ذ َْسنَاِنض ُيَوَثا ْٕ ُُ  ا َْيَءمِ  ُسَيَها ْٕ  َقذْولِ  َمْوذًِ  ِنذنْ  َرُ وُلذونَ  ض ا

ذذ ُقذذونَ  ِةضاْلَبًِرذ ًُ ْسذذَءمِ  ِنذذنَ  َرْم ُق  َكَمذذا اْدِ ًُ ذذْهمُ  َرْمذذ ِنوذذذِةض ِنذذنَ  السذ ًذ  ُرَ ذذاِوزُ  َٓ  ال

ُهْمض هِرَمذذاُىُهمْ  ًَ ًٌ  َقذذْتَلُهمْ  َفذذٌِنذ  ؛ َفذذاْقُتُلوُهمْ  َلِ وُتُمذذوُهمْ  َفَيْرنََمذذا َينَذذاِس  لَِمذذنْ  َلْسذذ

 (.1٤١١( نسلم ) ٣١11(. الب اري )  اْلِ َواَنةِ  َرْومَ  َقَتَلُهمْ 
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

 نذًذن الة ذل رذةف ولن ض لصذةانها يلذى إيذءم سذياهة لثذً نوذانُ  فوه

 اكتمذال ولن ض الي ذة وآستهذادات ض والسبل إيوال وسوُ ض نالًزرات

  والسءنة للكةة سبب وىة ه الة ل

ُُ  ) وقولذذه: : اليذذتح ل قذذال  سذذيهاُ ) و. صذذغارها لي: ( إسذذنان ُيذذوثا

 . الة ول رةياُ لي: ( إيءم

ةَ  َلنِي َينْ  احلديُح الجلم  ٪ الركل  االجتملعي ٪ -٨ ًَ ْر ًَ  ينذه اهلل رير ُه

َُ  : َقاَل  ض  " : َفَ ذاَل  َسذاَرُهض َرْ،ذُةو َوَسذلذمَ  َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى النذبِي،  هَِلى َرُسٌل  َسا

ًْ  اْذَهْب  َ،ْونِ  َفَيَ،اهُ . " َفاْصبِ ًذ ْح  اْذَهذْب  " : َفَ اَل  َثَءًثاض َلوْ  َن ًَ  فِذي َنَتاَيذَه  َفذاْ 

َح . " ال ذًِرذذِ   ًَ ُهمْ  َرْسذذَيُلوَىهُ  النذذذاُس  َفَ َةذذَل  ال ذًِرذذِ ض فِذذي َنَتاَيذذهُ  َفَ ذذ ًُ  َفُوْ بِذذ

ُهض ًَ َُ . َوَفَةذَل  َوَفَةذَل  نِذهِ  اهللُ  َفَةذَل  : َرْلَةنُوَىهُ  النذاُس  َفَ َةَل  َمَب  َسذاُرهُ  هَِلْوذهِ  َفَ ذا

ى َٓ  اْرِسْ ض : َلهُ  َفَ اَل  ًَ ُههُ  َ ْوًئا ِنن،ي َ، ًَ  . صةوح. (٣٣٣1) داود لنو. َ،ْة
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

 وسةذل ض إزنات نةض نواواة ل آستمايي الككاُ استةمالِ  ُيسنُ  فوه

 رذو النذاس واستنيار ال ارض اذرة ويًنة ض الةل نن س ُا يلوه المةتوى

 نت ذذاول كذل يلذى ر ةذي الم تمةذذي الة،ذو ولن ض والمةتذوي المذًذي

 . المستةان واهلل لفاكض

 ُكنذذا : َقذاَل  ض َوائِذلٍ   َلَنذيَيذْن  احلديُح التلضاع٪ الاركلُ  التيلو:اي٪    -٩

وَنض َهذا : ضَفَ ذاَل  ينذه اهلل رير ُينَْوٍف  ْننُ  َسْهُل  َفَ امَ  نِِكي، ِهُمذوا النذذاُسض َلرُّ  ا،ذ

ا َلْىُيَسُةْمض  َوَلذوْ  اْلُةَوْربَِوذِةض َرذْومَ  َوَسذلذمَ  َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى اهللِ  َرُسولِ  َن َ  ُكنذا َفٌِىذ

ى ًَ ًٓ  َى َُ  َلَ اَ،ْلنَاض ِقَتا ًُ  َفَ ا  َيَلذى َلَلْسنَا اهللِض َرُسوَل  َرا : َفَ اَل  اْلَ  ذاِب  ْننُ  ُيَم

 اْلَ نذذةِ  فِذي َقْتَءَىذا َلَلذْوَ   : َفَ ذاَل . " َنَلى " : َفَ اَل  ؟ اْلَبا ِلِ  َيَلى َوُهمْ  اْلَة ، 

ىِوذذةَ  ُىْة ِذي َفَةذَءمَ  : َقذاَل . " َنَلى " : َقاَل  ؟ النذارِ  فِي َوَقْتَءُهمْ   ؟ ِدرنِنَذا فِذي الوذ

ِس ُ  ًْ ا َلَى  َرُسوُل  هِى،ي اْلَ  ذاِبض اْننَ  َرا " : َفَ اَل  ؟ َوَنْونَُهمْ  َنْونَنَا اهللُ  َرْةُةمِ  َوَلمذ

ًُ  َفاْىَ َلَ  . " َلَنًوا اهللُ  ُرَةو،َةنِي َوَلنْ  اهللِ   َقذاَل  َنذا ِنْاذَل  َلهُ  َفَ اَل  َنْةًٍ  َلنِي هَِلى ُيَم

file:///C:/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/R_2822
file:///C:/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/R_2822
file:///C:/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/R_2662


 

-15- 
 

 األربعون الذكائية من السنن النبوية

َمض َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى لِلنذبِي،  ذهُ  : َفَ ذاَل  َوَسلذ . َلَنذًوا اهللُ  ُرَةذو،َةهُ  َوَلذنْ  اهللِض َرُسذوُل  هِىذ

َلَها اْلَيْتِحض ُسوَرةُ  َفنََ َلْت  ًَ ًَ  َيَلى َوَسلذمَ  َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى اهللِ  َرُسوُل  َفَ   هَِلى ُيَم

ًُ  َفَ اَل  آِمًَِهاض  الب ذاري. " َىَةذمْ  " : َقذاَل  ؟ ُهذوَ  َلَوَفذْتٌح  اهللِض َرُسوَل  َرا : ُيَم

(٣1٢٨). 

 رذوم الم،ذًكون نذ  وسذلم يلوذه اهلل صذلى اهلل رسذول ،يذاوكِ  يسنُ  فوه

 لنذذام رذذةيهم رظهذذً لن البةوذذوةض نةةمتذذه اسذذت اع وكوذذف ض الةورببذذة

 ل التذذارر ي الكذذلح واسذذتامار البوذذتض لةمارذذة لهلوذذتهم ويذذوم الةذذًبض

 ،ذيثً هٓ ياقذل ُرذوعَ  لذم هىذه يتذى ض ادسذءم هلى ال لوب واستمالة الويوة

  . نبونا( فتًةا ) اهلل سّماه ولكله ض واست اب

 هٓ ادرمان ٕهل ر تار ٓ اهلل ولن اهللض يلى التوكل صوق يلى دلوٌل  وهو

 .موًا
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

 فوه رةون قو رةًهه نا ٕن والنتائجض إنور رستة ل ٓ لن المًنن ويلى

 رًكذو كمذا ض والمتايذب ال،ذً فوذه رةون قو رةبه نا ولن والسةادةض ال وً

 لذذم ولذو يلوذهض التوكذل ويسذن ض اهلل نةةذذم الًرذا وسذوب الكذلح هذكا

ُهذوا َلن َوَيَسذى} ،ةالى: قال ريبا،نا؛ ن  رتواف  ًَ ًٌ  َوُهذوَ  َ ذْوًئا َ،ْة  لذُةذمْ  َمْوذ

ً   َوُهوَ  َ ْوًئا ُ،ِةبُّوا َلن َوَيَسى  الب ذًة:] {َ،ْةَلُمونَ  ٓ َوَلىُتمْ  َرْةَلمُ  َواهللُ  لذُةمْ  َ 

٨1١.] 

 ي انذًا نذه اهلل رن ل لن نت وفًا ض  ورءً  زننًا ينه اهلل رري يمً نةَث  وقو

 زلذت فمذا" ر ذول: وكان الموقفض ذله يلى ،ةلوً ا الةوربوة روم قاله لما

 نذه ،ةلمت الكي كءني ن افة صنةتض الكي نن وليت  ول،كوق لصوم

 . " رونئك

 نيذتح هذي   ( درننذا ل الوىوذة ىة ذي فيوم ) : قوله "اهلل: ريمه اليتح ل قال

 قذال ض الناقكذة والةالذة ض الن وكة : لي ض الواُ و،،ورو النون وكسً الوال
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

 نذل ؛  ذةا المذككور وكءنذه ينذه اهلل رري يمً سًال رةن لم : الةلماُ

 كمذا ادسءم وظهور الةيار هذٓل يلى وياا ض يلوه ميي نا لة،ف  لبا

  .  المب لون وهذٓل الورن ىكًة ل وقو،ه ض ينه اهلل رري مل ه نن يً 

 اهلل صذلى النبذي سذواب نماذل لةمذً - ينه اهلل رري نةً لني سواب ولنا 

 ض يلمذه ونذارع ض فةذله يظذوم يلذى الظذاهًة الذوٓئل نن فهو وسلم يلوه

 ررذي يوذًه يلذى كلذه فوذه وزراد،ذه ض ذله كل ل ورسومه يًفاىه وزرادة

 . ينه اهلل

 ينهمذا اهلل رري يباس انن ين احلديُح العلغس ٪ الركلُ  األضسي ٪ -1١

َُ  وفوه:... زن م قكة ل هُ  هِْسَماِيوُل  َسا ُكمْ  َهذْل  : َفَ ذاَل  َ ذْوًئا آَىَ   َكَيىذ َُ  َسذا

َىذا َىَةذْمض : َقاَلذْت  ؟ َلَيوٍ  ِننْ  َُ ُ،ذُهض َينْذَه  َفَسذَيَلنَا َوَكذَكاض َكذَكا َ ذْوٌ   َسا ًْ  َفَيْمَب

ُ،هُ  ؟ َيْوُ،نَا َكْوَف  : َوَسَيَلنِي ًْ ا َفَيْمَب ةٍ  َسْهوٍ  فِي َلىذ  َلْوَصذاكِ  َفَهذْل  : َقذاَل . َوِ ذوذ

 ٍُ ىِذذي َىَةذذْمض : َقاَلذذْت  ؟ نَِ،ذذْي ًَ لَ  َلنْ  َلَن ًَ ذذَءمَ  َيَلْوذذَه  َلْقذذ ًْ  : َوَرُ ذذوُل  السذ  َيَتَبذذةَ  َيو،ذذ
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

ىِذي َوَقذْو  َلنِذيض َذاكِ  : َقذاَل . َنانَِه  ًَ َ َهذا. نَِيْهِلذِه  اْلَةِ ذي ُلَفاِرَقذِهض َلنْ  َلَن  َفَ لذ

َج  ىض... الةورث . الب اري )  ِننُْهمْ  َوَ،َ وذ ًَ  (.٣٣١4ُلْم

 كنارة ال وسة نتًك التةًرض ل وف نته السءمض يلوه هنًاهوم ذكاُ نوانُ  فوه

  وائو المةتملة الًاروةض الكالةة ال وسة فةلِ  هلى وهر اده و،لموةاض

 . الةواة

 والمانذذاة المهملذذة نيذتح ( نانذذه يتبذة ) قولذذه: ": اهلل ريمذه اليذذتح ل قذال

 المواف ة الكيات نن فوها لما نكله وسماها المًلةض ين كنارة والمويوة

. الذذوطُ نةذذل وكوىهذذا ض داملذذه هذذو نذذا وصذذون البذذاب ييذذِ وهذذو ض لهذذا

 كذين ال ذءق كنارذات نن رةون لن ركح الباب يتبة ،غووً لن ننه ورستياد

 فو  ض ال ءق نكله ورنوي نغوًة ناني يتبة لو ناني يتبة يوًت ناء ر ول

 نذن  ذًع يلذى التيًرذ  و،مانه البل ونيض ادنام  و نا ين نكله لمبًت

 . "رنةًه ولم وسلم يلوه اهلل صلى النبي يةاه هذ قبلنا
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ةَ  َلنِذي َيذنْ  احلديُح احللدي عػس ٪ الركلُ  القضلفي ٪ -11 ًَ ْرذ ًَ  ررذي ُه

َمض َيَلْوذهِ  اهللُ  َصذلذى النذبِذي،  َيذنِ  ض ينه اهلل َلَ،ذانِ  َنْونََمذا ) : َقذاَل  َوَسذلذ ًَ  َنَةُهَمذا اْن

َُ  اْننَاُهَما ْئُب  َسا َمذا : لَِكذاِيَبتَِها َهذِكهِ  َفَ اَلذْت  هِْيذَواُهَماض نِاْننِ  َفَكَهَب  الك،  هِىذ

ى َوَقاَلِت . َلْىِت  نِاْننِِه  َذَهَب  ًَ ُْم ْٕ َما : ا  دَ َداوُ  هَِلى َفَتَةاَكَمَتا. نِاْننِِه  َذَهَب  هِىذ

ىض نِذذهِ  َفَ َةذذى ًَ َسَتذذا لِْلُةْبذذ ًَ ذذَءُمض َيَلْوِهَمذذا َداُودَ  ْنذذنِ  ُسذذَلْوَمانَ  َيَلذذى َفَ   السذ

َ،ذذاُهض ًَ ونِ  اْئُتذذوىِي : َفَ ذذاَل  َفَيْمَب ذذة، هُ  نِالس، ى َفَ اَلذذِت . َنْونَُةَمذذا َلُ ذذ ُّ ًَ ذذْغ ض : الكُّ َٓ 

َيُمَه  ًْ ى نِهِ  َفَ َةى. اْننَُها ُهوَ  اهللُض َر ًَ ذْغ  نسذلم (٣4٨7 ) الب ذاري. ( لِلكُّ

(17٨٤). 

 الموقذف نذن الةذل واسذتلهانهم ض نكذائًهم ودقة ال ةاةض ذكاُ نوانُ  فوه

 وهصذذذانة.  الةوالذذذة و لذذذب الةةذذذم ل ال ذذذًائن واسذذذتةمال ض المبا ذذذً

 .اليارل ظل ل الميكول
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 هن ر ذال: لن رنبغذي والكي قال: اهلل: ريمه ال وزي انن ين اليتح ل ى ل

 قولهذاض ،ذًسوح ينذوه نذه اقتةى لسبب للةبًى نه قةى السءم يلوه داود

 ننذه رلذ م ٓ امتكارا الةورث ل رةون لم وكوىه ننهماض لوايوة نونة ٓ هذ

 الةبذذًى رذذو ل كذذان البذذاقي الولذذو هن ر ذذال: لن فوةتمذذل وقويذذهض يذذوم

 يلذذى سذذار يسذذن ،يورذل وهذذكا قذذال: البونذذة هقانذة يذذن إمذذًى وي ذ ت

 فةوذف قوذل: فذٌن رمنةذهض وٓ رينذاه نذا السذواق ل ولذو  ال،ًيوة ال وايو

 الةةذمض ى ذض هلذى رةمذو لم لىه فال واب: يةمه؟ ى ض لسلومان ساغ

 لمذا لىهمذا وذلذه إنذًض ىيذ  ل نذا لظهذًت ل ويذة نةولذة ايتذال وهىما

 ذلذه يلذى رة م ولم نونهماض لو، ه نالسةون فويا نال كة سلومان لمبً،ا

 ل ذ ع لذكله ن كذوده فةكذل إنذًض استة،ذا  لراد وهىمذا البا نض ل

 هذو ن ولهذا: هقًارهذا هلذى رلتيذت ولم ال،ي ةض يظوم يلى الوال الكغًى

 الكذغًى  ي ة قًرنة نن له فظهً يوا،هض آثًت لىها يلم ٕىه الةبًى؛ انن
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 يلذذى الوالذذة ال ًرنذة نذذن ذلذذه هلذى اىةذذا  نذذا نذ  - الةبذذًى ل ويذونها

 ....للكغًى الةةم يلى نه ه م نا - صوقها

 فيسذذادض نةذذتمء إنذذً رلى لمذذا سذذلومان اسذذتنبٍ ال ذذوزي: انذذن وقذذال

 سذذاغ لمذذا نذذالن  يةذذم داود كذذان لذذو ٕىذذه نآستهذذادض يةذذم وكءهمذذا

 واليهذم الي نذة لن يلذى ال كذة هذكه ودلذت. ن ءفذه رةةذم لن لسلومان

 سهذذة ل الةذذ  لن وفوذذه. صذذغًه وٓ سذذن نةبذذً ،تةلذذ  ٓ اهلل نذذن نوهبذذة

 الذن  وسذود كذان وهن نآستهذاد الةةم لهم رسوغ إىبواُ ولن وايوةض

 نذن ولةكذمتهم لسذورهمض ل زرذادة ذلذه ل لةذن نالوييض لورهم نمةنا

 هن النذذووي: وقذذال. البا ذذل يلذذى لةكذذمتهم ر ذذًون ٓ هذ ذلذذه ل ال  ذذٌ

 ايتذذً  لذذو كمذذا فةذذان الةذذ ض هظهذذار يلذذى ،ةذذوء ذلذذه فةذذل سذذلومان

 ل الةوذذل اسذذتةمال وفوذذه. ل كذذمه الةذذ  لن الةةذذم نةذذو لذذه المةةذذوم
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 ونمارسذة الي نذة نم رذو هٓ ذله رتي،ى وٓ الة وقض ٓست ًاج إيةام

 .إيوال

 ينذه اهلل رري َيائَِ،ةَ  َينْ  احلديُح الجلني عػس ٪ الركلُ  التعلزيف ٪ -1٢

َمض َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى النذبِي،  َيَلى اْسَتْيَذنَ  َرُسًء  َلنذ  ض ا َوَسلذ  نِذْئَ   " : َقذاَل  َرآهُ  َفَلمذ

ِةض َلُمو ًَ ةِ  اْننُ  َونِْئَ   اْلَةِ،و ًَ ذا. " اْلَةِ،ذو ذَ   َسَلذَ ض َفَلمذ  اهللُ  َصذلذى النذبِذيُّ  َ،َ لذ

ٍَ  َوْسِههِ  فِي َوَسلذمَ  َيَلْوهِ  ا هَِلْوِهض َواْىَبَس ُسُلض اْىَ َلَ   َفَلمذ ًذ  : َيائَِ،ذةُ  َلذهُ  َقاَلذْت  ال

ُسَل  َت َرَلرْ  ِيونَ  اهللِض َرُسوَل  َرا ًذ ْ َت  ُثمذ  َوَكَكاض َكَكا َلهُ  ُقْلَت  ال  َوْسِهذهِ  فِي َ،َ لذ

 َنَتذى َيائَِ،ذُةض َرذا " : َوَسلذمَ  َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى اهللِ  َرُسوُل  َفَ اَل  ؟ هَِلْوهِ  َواْىَبَسْ َت 

اً اض َيِهْو،ِنِي ًذ  هِنذ  َفةذ َكذهُ  َنذنْ  اْلِ َواَنذةِ  َرْومَ  َننِْ َلةً  اهللِ  ِينَْو  النذاسِ  َ  ًَ  النذذاُس  َ،

 َُ َ ا هِ  ا،، ،ً  .(٨٣٨1 ) نسلم (١٤٣٨) الب اري. " َ 
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 ينذه اهلل ررذي َيائَِ،ذةَ  َيذنْ  إدنذي: الذككاُ احلديح الجللاح عػاس ٪   -1٣

 ض َصذَء،ِهِ  فِي َلَيُوُكمْ  َلْيَوَث  هَِذا ) : َوَسلذمَ  َيَلْوهِ  اهللُ  َصلذى النذبِيُّ  َقاَل  : َقاَلْت 

 .(1114) داود لنو. ( ْلونَْكًِْ   ُثمذ  نَِيْىِيهِ  َفْلَوْيُمْك 

 نيىيذه ريمذك لن لنذًه هىمذا ال  ذاني: قذال : اهلل ريمه المةبود يون ل قال

 الةذورة ستً ل نإدب إمك نن الباب هكا ول. ريافا نه لن ال وم لووهم

 الًرذذاُ نذذاب ل رذذومل ولذذو  ليسذذنض هذذو نمذذا والتوررذذة ال بذذوح وهميذذاُ

 نذن السذءنة و لذب الةوذاُ واسذتةمال الت مذل نن هو وهىما والةكبض

 .الكةود نًقاة ل ككا. الناس

ًَ  ْنذنِ  اهللِ  َيْبذوِ َيذْن  احلديح السابع عػس ٪ اإلغالدُ  بللعبالقس  ٪   -1٤  ُيَمذ

 َلَىذا َنْونََمذا ) : َوَسذلذمَ  َيَلْوذهِ  اهللُ  َصذلذى اهللِ  َرُسذوُل  َقذاَل  : َقاَل  َينُْهَما اهللُ  َرِريَ 

ىِي ؛ ِننَْها َلْىِ عُ  نِْئًٍ  َيَلى َُ ض َنْةًٍض َلُنو َسا ًُ ْلَوض َنْةذًٍ  َلُنذو َفَيَمذَك  َوُيَمذ  َفنَذَ عَ  الذوذ

ًُ  َواهللُ  َرْةٌفض َىْ ِيهِ  َوفِي َذُىوَنْوِنض َلوْ  َذُىوًنا  اْلَ  ذذاِب  اْننُ  َلَمَكَها ُثمذ  َلُهض َرْغِي
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ًنا َرِوهِ  فِي َفاْسَتَةاَلْت  َنْةًٍض َلنِي َروِ  ِننْ  ًْ ا َلرَ  َفَلمْ  ض َي  َرْيذًِي النذذاسِ  ِننَ  َيْبَ ًِرًّ

هُ  َب  َيتذى َفنََ عَ  ض َفًِرذ ًَ كُ َنْبذ اْلَةَ نُ  : َوْهٌب  َقاَل . " نَِةَ نٍ  النذاُس  َر نِذِلض ًَ  اْدِ

نُِل  َرِوَرِت  َيتذى : َرُ وُل   .(٨٣٨٣ ) نسلم (٣١7١) الب اري. َفَيَىاَمْت  اْدِ

فوف فةُل الةبذاقًة ض ويسذن لدائهذم واسذتةمالهم نذواهبهم ل  ايذة اهلل 

 وىي  ادسءم.

قال ل اليتح ريمه اهلل : قوله: ) فلم لر يب ًرذا ( نيذتح المهملذة وسذةون 

قا  نيتوية وراُ نةسورة و،ةتاىوة ث ولذةض والمذًاد نذه: المويوة نةوها 

كل  يُ نلذ  النهارذةض ولصذله: لرك رسذةنها ال ذن رذًب نهذا الةذًب 

الماذذل ل كذذل  ذذيُ يظذذومض وقوذذل: قًرذذة رةمذذل فوهذذا الاوذذاب البالغذذة ل 

  الةسنض وسوي،ي ن وة نا فوه ل نناقب يمً.

ُ وسذةون التةتاىوذةض قوله: ) ريًي ( نيتح لوله وسةون الياُ وكسذً الذًا

نيذذتح اليذذاُ وكسذذً الذذًاُ و،،ذذورو التةتاىوذذة الميتويذذةض  "فًرذذه  "وقولذذه: 
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وروي نسةون الًاُض وم يه ال لولض ونةناه: رةمذل يملذه البذال ض ووقذ  

 ل يورث لني يمً: رن ع ى ع يمً.

وقال : والكي رظهً لي لن ذلذه ه ذارة هلذى نذا فذتح ل زناىذه نذن اليتذوح 

ثةض ولكله لم رتةًك ل ذكً يمً هلى يذود نذا ى يذه نذن الةبار وهي ثء

الوُٓض وهىما وصف ى يه نالةظمة ه ارة هلى كاًة نا وق  ل مءفتذه نذن 

 "إم  "اليتوياتض واهلل ليلم. وقو ذكً ال،افةي ،يسوً هكا الةذورث ل 

قكذً نو،ذه وي لذة  "ول ى يه رةف  "ف ال نةو لن ساقه: ونةنى قوله: 

الةًب ٕهل الًدة ين آفتتاحض وآزدراد الكي نلغذه يمذً نو،ه و غله ن

 ل  ول نو،ه. اىتهى .

َرِرذَي اهللُ ئَِ،ذَة َياَيذْن  احلديُح اخللمظ عػس ٪ الركلُ  الويظاي ٪  -1٥

ٌٍ ِنذَن اْلَوُهذوِد َيَلذى  َم َقاَلْت : َدَمَل َرْه َينَْها َزْوَج النذبِي، َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

َمض َفَ ذاُلوا :  ذاُم َرُسوِل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ َيَلذْوُةْم. َقاَلذْت َيائَِ،ذُة : السذ
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ْةنَذُة. َقاَلذْت : َفَ ذاَل َرُسذوُل اهللِ َصذلذى  اُم َواللذ َفَيِهْمُتَهاض َفُ ْلُت : َوَيَلْوُةُم السذ

َم :  ذِه َنْهًء َرذا يَ  "اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ َْنذًِ ُكل، ْٕ ْفذَ  فِذي ا ،ً . "ائَِ،ذُةض هِنذ اهللَ ُرِةذبُّ ال

َفُ ْلُت : َرا َرُسوَل اهللِض َلَوَلْم َ،ْسَمْ  َنا َقاُلوا ؟ َقاَل َرُسوُل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوذِه 

َم :   (.٨1١٣( نسلم ) ١٤٨4. الب اري )"َقْو ُقْلُت : َوَيَلْوُةْم  "َوَسلذ

ُن الًد يلى الم الفض واستةمال إلياظ المناسبةض التي ،نبئ ين فوه ُيس

يلذذم ويةمذذةض وٓ ،ظهذذً اليةذذ  وال،ذذوة ض و وبذذة ملذذ  رسذذول اهلل ض 

 و،ن رهه لساىهض وصبًه يلى ال اهلون .

قال النووي ريمه اهلل : هكا نن يظوِم مل ه صلى اهلل يلوه وسلم وكمذاِل 

الةلم ونء ية الناس نا لذم ،ذوع يلمه ض وفوه يث  يلى الًف  والكبً و

 ياسة هلى الم ا نة .

ررذي اْنذِن َيبذذاٍس َيذِن  احلديُح الطلدع عػس ٪ الركلُ  النيطي ٪ -1٦

ذَةض َوَقذْو  َم َوَلْصَةاُنُه َنةذ اهلل ينهما قال : َقِوَم َرُسوُل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ
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ذذُه َرْ ذذَوُم َيَلذذْوُةْم َيذذًوا َقذذْوٌم َقذذْو َوَهنَذذْتُهْم  ذذى َرْاذذًَِبض َقذذاَل اْلُمْ،ذذًُِكوَن : هِىذ ُيمذ

ُهُم النذبِيُّ  ًَ ض َوَلَن ًَ ا َرِلي اْلِةْ  ًةض َفَ َلُسوا ِنمذ ىض َوَلُ وا ِننَْها ِ وذ َوَهنَْتُهُم اْلُةمذ

ُنُلوا َثَءَثذَة لَ  ًْ َم َلْن َر ْكنَْوِن ؛ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ ًُّ ْ ذَواٍطض َوَرْمُ،ذوا َنذا َنذْوَن الذ

ى اْلُمْ،ًُِكوَن  ًَ ُِ الذذكِ َسَلذَوُهْم لَِو َٓ ًُ رَن َزَيْمذُتْمض َلنذ ض َفَ ذاَل اْلُمْ،ذًُِكوَن : َهذ

 َلْسَلذُو ِنذْن َكذَكا َوَكذَكاض َقذاَل اْنذُن َيبذذاٍس : َوَلذْم 
ُِ َٓ ًُ ى َقْو َوَهنَْتُهْمض َهذ اْلُةمذ

ُُ َيَلذْوِهْم. الب ذاري  ْنَ ذا ٓذ اْدِ َهذا هِ َْ ذَواَط ُكلذ ْٕ ُنُلذوا ا ًْ ُهْم َلْن َر ًَ َرْمنَْةُه َلْن َرذْيُن

 (.1٨١١( نسلم )1١٤٨)

الذذككاُ النيسذذي ض المذذوهن لة نذذات الم،ذذًكون وسذذ ًرتهم ض فوذذه نةنذذى 

يوث استةب لهم الًنل وادسًاع ل آ واط الاءثة ل  ذوا  ال ذووم 

 ض وصار يةًما ثانًتاض واستةباب هياظة إيواُ .
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

قال ل اليتح : ورًمك ننه سواُز هظهار ال وة نالةوة والسءح وىةذو ذلذه 

نذذن الًرذذاُ المذذكنوم. وفوذذه سذذواز  للةيذذار هرهانذذا لهذذمض وٓ رةذذو ذلذذه

 المةاررض ناليةل كما ر وز نال ولض ورنما كاىت ناليةل لولى .

َلنِذي َسذِةوٍو اْلُ ذْوِري، َيذْن  احلديُح الطلبع عػس ٪ الركلُ  البداي ٪ -1٧

َم َسَلذَ  َيَلذى اْلِمنَْبذًِض  َرِرَي اهللُ َينْذُهض َلنذ َرُسذوَل اهللِ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ

،َِوُه ِنْن  ًْ ُه اهللُ َنْوَن َلْن ُر ًَ ِة َفَ اَل : ) هِنذ َيْبًوا َموذ ًَ ض َوَنذْوَن َنذا َزْهذ َُ ْىَوا َنذا َ ذا الذوُّ

َها،ِنَذا.  ِينَْوُه َفاْمَتاَر َنا ِينَْوُه (. َفَبَةى َلُنذو َنْةذًٍض َوَقذاَل : َفذَوْرنَاَك نِئَنائِنَذاض َوُلنذ

ًُ َرُسوُل اهللِ َصذلذى اهللُ َفَةِ ْبنَا  ْوِ  ُرْ بِ وا هَِلى َهَكا ال،ذ ًُ َلُهض َوَقاَل النذاُس : اْىُظ

ْىَواض َوَنذْوَن َنذا ِينْذَوُه  ِة الوُّ ًَ ،َِوُه ِنْن َزْه ًْ ُه اهللُ َنْوَن َلْن ُر ًَ َم َيْن َيْبٍو َموذ َيَلْوِه َوَسلذ

َها،ِنَذذا. َفَةذذاَن َرُسذذوُل اهللِ َصذذلذى اهللُ َيَلْوذذِه َوُهذذَو َرُ ذذوُل : َفذذَوْرنَاَك نِئَنائِنَذذ اض َوُلنذ

ض َوَكاَن َلُنو َنْةًٍ ُهَو َلْيَلَمنَا نِِه . الب اري ) ًَ َم ُهَو اْلُمَ وذ ( نسلم ٣٨٤4َوَسلذ

(٨٣٢٨.) 
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

فوه سواز ال  اب ال، كي يلى سبول الًن  والتوررةض وف نة لني نةذًض 

 اهلل ينه . وسةة يلمه ض وف اىته رري

قال ل اليتح: فوه فةولة ظاهًة ٕنذي نةذً الكذور  ولىذه كذان نتذيهء ٕن 

واد ذارة نذالةلم ال ذاص دون   رت كه النبي صلى اهلل يلوه وسلم ملوءض

التكًرح دثارة لفهام السانةون و،ياوت الةلمذاُ ل اليهذمض ولن نذن كذان 

ًيوذب ل امتوذار نذا ل لرف  ل اليهم استة  لن ر ل  يلوه ليلمض وفوه الت

أمًة يلى نا ل الوىواض وفوه  ةً المةسن والتنوره نيةله والاناُ يلوهض 

وقال انن ن ال: فوه لن المً ح لإلنانة ر   نةًانة ،ول يلوه كما وقذ  

 ل ي  الكور  ل هكه ال كة .

يذن كةذب نذن نالذه  احلديُح الجلم  عػس ٪ الركلُ  االحتالافي ٪  -1٨

ل قكذة الة بذة لمذا ك،ذيهم ال،ذو ان.. ُثذمذ َقذاَل َرُسذوُل اهللِ  رري اهلل ينه

َم : ) اْرَفُةوا هَِلى ِرَيالُِةْم (. َقاَل : َفَ اَل َلُه اْلَةبذذاُس ْنذُن  َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

ض َلذئِْن ِ ذْئَت َلنَِمذوَلنذ يَ  َلذى َلْهذِل ِننًذى ُيَباَدَة ْنِن َىْةَلَة : َوالذِكي َنَةَاَه نِاْلَة ،

َم :  ًْ  "َيًوا نَِيْسذَوافِنَا. َقذاَل : َفَ ذاَل َرُسذوُل اهللِ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ َلذْم ُلوَنذ

َسْةنَا َفنِْمنَا َيتذى َلْصَبْةنَاض . المسنو ) "نَِكلَِه  ًَ  (.1٣7٨٢. َقاَل : َف

ض ورةتذذوي  فوذذه ىذذوٌع نذذن الذذككاُ آيتذذوائي الةًنذذيض الذذكي رذذ ُن إنذذور

الموقذذفض ورذذًفُض المغذذانًَة والةمذذاس نيًقذذة قلولذذةض ، ذذاه لنذذة وثنوذذة 

 نتكلبةض ول نوسٍم رةت،و له أٓ .

فذذالةودة هلذذى الًيذذال ،ةنذذي السذذءنة ض ونًايذذاة الةتمذذانض ويذذوم هثذذارة 

 الة وج ض و،ة وم ال ً وونض ونن  المواسهة يوً المتةافئة .

ًَ َيذْن  م  الغبال  ٪  احلديُح التلضع عػس ٪ التحلُط -1٩ َيْبذِو اهللِ ْنذِن ُيَمذ

ًَ لِلنذبِي، َصلذى اهللُ َيَلوْ  ذُه ُرْ ذَوُع فِذي َرِرَي اهللُ َينُْهَماض َلنذ َرُسًء َذَك َم َلىذ ِه َوَسلذ

 َٓ ( نسذلم ٨117(. الب ذاري )ِمَءَنذَة اْلُبُووِعض َفَ اَل : ) هَِذا َناَرْةذَت َفُ ذْل : 

(1٣٣٣.) 
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

ُيْ َو،ِذِه :) َكاَن َرْبَتاُع َوفِي   وفِي روارة ينو لني داود ين لى  رري اهلل ينه

 (. لي ل ي له ورلره .٣٣٤1َرْةٌف (. )

فوذذه رذذًورة التةذذوط نذذن الغبذذاُ ض ولن لهلذذه نذذوياة للةولذذة والم اديذذةض 

 وىهب نا ل لرورهم ض وريمة رسول اهلل نينته ونسايو،هم .

قولذذه: )ٓ مءنذذة( نةسذذً المة مذذة و، يوذذف  "قذذال ل اليذذتح ريمذذه اهللُ:

لنيذي ال ذن  لي: ٓ مورةذة ل الذورن؛ ٕن  "ٓ  "الءم لي: ٓ مورةذة و 

ةةض زاد انن هسةاق ل روارذة رذوى  نذن نةوذً ويبذو إيلذى الورن النكو

ثذم لىذت نال وذار ل كذل سذلةة انتةتهذا ثذءث لوذالض فذٌن ررذوتض  "ينه: 

. فب ي يتى لدرك زنان يامان وهو انن نائة "فينسه وهن س  ت فاردد 

وثءثون سنةض فةاً الناس ل زنن يامانض وكان هذا ا تًى  وئا ف وذل لذه: 

رس  نه فو،هو له الًسل نن الكةانة نين النبي صذلى اهلل  هىه يبنت فوه.

يلوه وسلم قو سةله نال وذار ثءثذاض فوذًد لذه دراهمذه. قذال الةلمذاُ: ل نذه 
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

النبذذي صذذلى اهلل يلوذذه وسذذلم هذذكا ال ذذول لوذذتليِ نذذه ينذذو البوذذ  فو لذذ  نذذه 

صايبه يلى لىه لو  نذن ذوي البكذائً ل نةًفذة السذل  ون ذادرً ال ومذة 

مذذا رذذًى لنيسذذهض لمذذا ، ذذًر نذذن يذذض المتبذذارةون يلذذى لداُ فوذذًى لذذه ك

النكوةة كمذا ، ذوم ل قولذه صذلى اهلل يلوذه وسذلم ل يذورث يةذوم نذن 

 .الةورث."فٌن صوقا ونونا نورك لهما ل نوةهما  "ي ام: 

َرِرذَي ُلم، َسَلَمَة الةورث الة،ًون : الككاُ اللغوي آيتوالي : َيْن  -٨٤

ض  ُةْم َ،ْ َتِكُموَن هَِليذ َم َقاَل : ) هِىذ اهللُ َينَْهاض َلنذ َرُسوَل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

تِِه ِنْن َنْةٍضض َفَمْن َقَةذْوُت َلذُه نَِةذ ، َلِموذِه َ ذْوًئا َلْلَةُن َوَلَةلذ َنْةَةُةْم  نُِة ذ

َما َلْقَ ُ  َلُه ِقْ َةذًة ِنذَن ال ( ٨١٢٤نذذاِرض َفذَء َرْيُمذْكَها (. الب ذاري )نَِ ْولِِهض َفٌِىذ

 (.171٣نسلم) 
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

: الَيَ اَىةض لي: َلْنل  وَلْفكح وليلذم -نيتح الةاُ-َلْلَةن "وقال المناوي: 

هنة يلذذى دفذذ   ًْ ل ، ًرذذً ن كذذودهض وَلْف ذذن نبوذذان دلولذذهض ولقذذور يلذذى الذذذَب

ل كوىه نذن ديوى مكمهض نةوث ُرظنُّ لنذ الة ذ نةهض فهو كاذبض وُرْةتم

اب  ًَ ذذوابض لي: رةذذون َلْي ذذ  يذذن اِدْيذذ ًْ  يذذن الكذ ذذ اللذةذذنض وهذذو الكذ

ته نن نةض  . "نة ذ

َيْبذِو اهللِ ْنذِن َيذْن  احلديح احللدي والعػسون ٪ األضئوة الركلفية٪ -٢1

 ًَ َٓ ُيَم ًة  ًَ ذَ ًِ َ ذَ  َم َقذاَل : ) هِنذ ِنذَن ال،ذ َلنذ َرُسوَل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسذلذ

ُثوىِي َنذا ِهذَي ؟  ٍُ َوَرُقَهاض َوِهَي َنَاُل اْلُمْسذِلِمض َيذو، فِذي َفَوَقذَ  النذذاُس  "َرْسُ 

َهذا النذْ َلذُةض َقذاَل َيْبذُو اهللِ : َفاْسذَتْةَوْوُتض  َ َ ًِ اْلَباِدَرذِةض َوَوَقذَ  فِذي َىْيِسذي َلىذ

َم : َفَ اُلوا : َرا َرُسوَل اهللِض لَ  َىا نَِهاض َفَ اَل َرُسوُل اهللِ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ ًْ ْمبِ

َْن  " َٕ ْثُت َلنِي نَِما َوَقَ  فِي َىْيِسيض َفَ ذاَل :  ِهَي النذْ َلُة (. َقاَل َيْبُو اهللِ : َفَةوذ

( نسلم 1٣1ب اري )َ،ُةوَن ُقْلَتَها َلَيبُّ هَِليذ ِنْن َلْن َرُةوَن لِي َكَكا َوَكَكا. ال

 (٨٢11.) 
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

فوه ن،ًويوة إسئلة الككائوةض واىها ىهذج ،ًنذوي ٓستة،ذا  إذهذان ض 

وفت  إفهام ض ونذوب لذه آنذام الب ذاري ريمذه اهلل ل الكذةوح:) نذاب 

  ًح ادنام المسيلَة يلى لصةانه لو تبً نا ينوهم نن الةلم (.

َرِرذَي َسًِرذًٍ َيذْن  لافي ٪احلديُح الجلني والعػسون ٪ الركل  االحت -٢٢

َم ُننْذُك َلْسذَلْمُت  َٓ اهللُ َينُْهض َقاَل : َنا َيَ َبنِذي النذبِذيُّ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ ض َو

َم فِي َوْسِهي. الب اري ) ٓذ َ،َبسذ  (.٨47٣( نسلم ) ٣٤٣٣َرآىِي هِ

ل يسذذن ملذذ  رسذذول اهلل ض ودرمذذة ،بسذذمه نذذ  صذذةانته ض ونن بذذة ل ًرذذً 

 رري اهلل ينه ض وان ل البسمة ايتواُ وساذنوة.

َة َيذْن  احلديُح الجللح والعػسون ٪ غسُ  املؤم  الركي ٪ -٢٣ ًَ ْرذ ًَ َلنِذي ُه

 ًْ َٓ ُرْلذَوُغ اْلُمذ ُه َقاَل : )  َم َلىذ ِنُن َرِرَي اهللُ َينُْهض َيِن النذبِي، َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

َ،ْوِن (. الب اري ) ًذ  (.٨٨٨٢( نسلم ) ١1٣٣ِنْن ُسْةًٍ َواِيٍو َن

 ل رًورة ر ظة المًنن وىباهتهض والةكر نن آستغيال.
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

قذذال ل اليذذتح: قولذذه: )ٓ رلذذوغ( هذذو نذذالًف  يلذذي صذذوغة ال بذذًض قذذال 

ال  اني: هكا ليظه مبً ونةناه انًض اي: لذوةن المذًنن يازنذًا يذكرًا ٓ 

ىايوة الغيلة فو وع نًة امًض وقو رةون ذله ل انً الذورن كمذا رً،ي نن 

رةون ل انً الوىوا وهو اوٓهما نالةكر ض وقو روي نةاً الغون ل الوصل 

 فوتة   نةنا النهي ينه ض قال انن التون: وككله قًآىاه.

َرِرَي اهللُ َيْنُه َلَىٍ  َيْن  احلديُح السابع والعػسون ٪ الغةُ  الكّيظ ٪ -٢٤

َم اْلَمِورنَذَة َلذْوَ  َلذُه َمذاِدٌمض َفَيَمذَك  َقاَل : َقِوَم َرُسوُل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسذلذ

َمض َفَ اَل : َرذا  َلُنو َ ْلَةةَ  نَِوِوي َفاْىَ َلَ  نِي هَِلى َرُسوِل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

ذذَيًِ َكذذو،ٌ  َرُسذذوَل اهللِض هِنذ َلَىًسذذا ُيذذَءٌم  ذذي السذ
َفْلَوْ ذذُوْنَه. َقذذاَل : َفَ َوْنُتذذُه فِ

ٍُ َلذْم  َٓ لَِ،ْي ٍُ َصنَْةُتُه : لَِم َصنَْةَت َهَكا َهَةَكا ؟ َو َواْلَةَةًِض َنا َقاَل لِي لَِ،ْي

 (.٨٣٤٨( نسلم ) ٨7١٢َلْصنَْةُه : لَِم َلْم َ،ْكنَْ  َهَكا َهَةَكا ؟ . الب اري ) 
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

الكي رةيِ  ذوون سذووهض وٓ رة،ذف   اذ الغءم الةو  الةاقلضفوه ا، 

  سًهض

 وفوه يسن مل  رسول اهلل وريمته نال وم والكغار .

ولنا قكة لى  فٌىه كان ل كيالة لنذهض فذًلت لذه  "قال ل اليتح ريمه اهلل:

نذذن المكذذلةة لن ر ذذوم النبذذي صذذلى اهلل يلوذذه وسذذلم؛ لمذذا ل ذلذذه نذذن 

وأسذذلض فييةذذً،ه وكذذان زوسهذذا نةهذذا فنسذذب ،ةكذذول النيذذ  الةاسذذل 

اديةار هلوها ،ذارة وهلوذه لمذًىض وهذكا صذور نذن لم سذلوم لول نذا قذوم 

 "النبي صلى اهلل يلوه وسلم المورنة كما سب ..

الككاُ التًنوي : َيْن انن يمذً َرِرذَي  احلديُح اخللمظ والعػسون ٪ -٢٥

ُسذُل فِذي َي  ًذ َم هَِذا َرَلى اهللُ َينُْهض َقاَل : َكاَن ال َوذاِة النذبِذي، َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ

َمض َفَتَمنذْوذُت َلْن َلَرى ُرْؤَرذا  َها َيَلى َرُسذوِل اهللِ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ ُرْؤَرا َقكذ

َمض َوُكنْذُت ُيَءًنذ َها َيَلى َرُسوِل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ ا َ ذانًّا َوُكنْذُت َفَيُقكذ
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

َلْرذُت فِذي  ًَ َمض َف َلَىاُم فِي اْلَمْسِ ِو َيَلى َيْهِو َرُسوِل اهللِ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ

ٌة َكَ ذي، اْلبِْئذًِض  النذْوِم َكَينذ َنَلَةْوِن َلَمَكاىِي َفَكَهَبا نِي هَِلى النذاِرض َفٌَِذا ِهَي َنْ ِورذ

ىَ  ًْ ْفُتُهْم َفَ َةْلُت َلُقوُل : َلُيذوُذ نِذاهللِ ِنذَن َوهَِذا َلَها َق ًَ اِنض َوهَِذا فِوَها ُلَىاٌس َقْو َي

ًُ َفَ اَل لِي : َلْم  ْع النذاِر. َقاَل : َفَلِ َونَا َنَلٌه آَم ًَ ،ُ.  

ْتَها َيْيَكذُة َيَلذى َرُسذوِل اهللِ َصذلذى اهللُ َيْيَكَة َفَ َكْكُتَها َيَلى   َيَلْوذِه ض َفَ كذ

َم َفَ اَل :  ْوذِل  "َوَسلذ ُسُل َيْبُو اهللِ َلْو َكاَن ُرَكل،ي ِنَن اللذ ًذ . َفَةذاَن َنْةذُو "ىِْةَم ال

ٓذ َقِلوًء. ْوِل هِ  (.٨47٨( نسلم) 11٨1الب اري ) َٓ َرنَاُم ِنَن اللذ

 فوه يسُن ،وسوه رسول اهلل لكةانتهض و،ةورله ٓنن يمً نن التًامي الى

  ال و والن،اط .

لهذذكا الكذذةاني  -صذذلى اهلل يلوذذه وسذذلم  -وفوذذه يسذذُن الانذذاُ نذذن النبذذي 

 الكغوً؛ لثً يلوه ل يوا،ه ن،ةل هر اني .
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

يلذى ال وذًض والمسذارية هلوذذهض  -ررذي اهلل يذذنهم  -ويذًص الكذةانة  

ويلو هممهم فوهض ونن بة ٓنن يمً رري اهلل ينهض واىتيايه نوصارا ال ادة 

 .والمًنون 

ُُ التً،وبي : َيْن  احلديُح الطلدع والعػسون ٪ -٢٦ َرِرَي اهللُ َيائَِ،َة الككا

ٓذ َرذْي،ِي َينَْهاض َقاَلْت : َلَ لذ َرْوٌم َكاَن َريْ  َم هِ ،ِي َيَلى النذبِي، َصلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ

وِج هَِلذى اْلَمِورنَذِة  ًُ ا ُلِذَن َلُه فِي اْلُ ذ َفِي النذَهاِرض َفَلمذ ًَ فِوِه َنْوَت َلنِي َنْةًٍ َلَيَو َ 

ًَ نِِه َلُنو َنْةًٍ فَ  اض َفُ ب، ًً ٓذ َوَقْو َلَ،اَىا ُظْه ْينَا هِ ًُ َىذا النذبِذيُّ َصذلذى َلْم َر َُ َ اَل : َنا َسا

َنِذي  ِٕ ا َدَمَل َيَلْوذِه َقذاَل  َْنًٍ َيَوَث. َفَلمذ ِٕ ٓذ  اَيِة هِ َم فِي َهِكِه السذ اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

َمذا ُهَمذا اْننََتذاَي. َرْةنِذي "َلْمًِْج َنْن ِينَْوَك  "َنْةًٍ :  . َقذاَل : َرذا َرُسذوَل اهللِض هِىذ

ض َقذاَل : َيائِ  َُ وِج ؟  "َ،َة َوَلْسَما ًُ ذي اْلُ ذ
ذُه َقذْو ُلِذَن لِذي فِ َت َلىذ ًْ َقذاَل :  "َلَ ذَة

ْةَبَة َرا َرُسوَل اهللِ. َقاَل :  ْةَبَة  "الكُّ . َقذاَل : َرذا َرُسذوَل اهللِض هِنذ ِينْذِوي "الكُّ
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

وِجض َفُ ْك هِْيَواُهَما. قَ  ًُ . "َقذْو َلَمذْكُ،َها نِذالاذَمِن  "اَل : َىاَقَتْوِن َلْيَوْدُ،ُهَما لِْلُ 

 وفِي ليِ :) ُنْ بًِء ُنَتَ ن،ًةا (. اي نغ وا راسه . (٨1٣٢الب اري )

فوه فةُل الةنارة نالككاُ ويسن ،ً،وب إنور ض ولن ،هوئة إنور موً نن 

 الة،وائوة وآر ًاب .

َلنِذي ُلَناَنذَة َيذْن  احلديح الطلبع والعػاسون ٪ الاركل  اإلقنالعي ٪    -٢٧

َمض َفَ اَل : َرذا  رري اهلل ينه َقاَل : هِنذ َفًتى َ انًّا َلَ،ى النذبِيذ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

وُهض َوَقذاُلوا : َنذْه َنذْه. َرُس  ًُ َىى. َفَيْقَبَل اْلَ ذْوُم َيَلْوذِه َفَ َسذ وَل اهللِض اْئَكْن لِي نِال ،

ذَه ؟  "َفَوَىا ِننُْه َقًِرًباض َقاَل : َفَ َلذَ ض َقذاَل :  ."اْدُىْه  "َفَ اَل :  ُن،
ِٕ . "َلُ،ِةبُّذُه 

َك. َقذذاَل :  َُ ذذَوا
َٓ َواهللِض َسَةَلنِذذي اهللُ فِ َهذذا،ِِهْم  "َقذذاَل :  ُنذ

ِٕ َٓ النذذذاُس ُرِةبُّوَىذذُه  َو

ًْ  ".... الةذورث . وفوذه...: َقذاَل : َفَوَرذَ  َرذَوُه َيَلْوذِه َوَقذاَل : " ُهذمذ اْيِيذ اللذ

َسُه  ًْ ْن َف ًْ َقْلَبُهض َوَيك، . َقاَل : َفَلْم َرُةْن َنْةَو َذلَِه اْلَيَتذى َرْلَتِيذُت "َذْىَبُهض َوَ ه،

. ٍُ   (.٨٨111المسنو ) هَِلى َ ْي
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

فوه يسُن نةذاورة رسذول اهلل للنذاسض وسذةة صذوره يلذى ال يذاةض وقذوة 

ه . و ذي ته يلذى المذكىبض ورد ي  ه ادقنايوة الوالة يلى ف نته وذكائذ

 ال،بهات نة ج قا ةة .

يذن انذن يبذاس  احلديح الجلم  والعػسون ٪ الاركل  الطيلضاي ٪   -٢٨

رري اهلل ينه ل يورث اني سيوان ن  هًقل قال : ُثمذ َدَيا نِةَِتذاِب َرُسذوِل 

َم َفُ ًَِئض َفٌَِذا فِوِه :  ِيوِمض ِنذْن  نِْسمِ  "اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ ًذ ْيَمِن ال ًذ اهللِ ال

َبذذَ   وِمض َسذذَءٌم َيَلذذى َنذذِن ا،ذ ًُّ ْقذذَل َيظِذذوِم الذذ ًَ ذذٍو َيْبذذِو اهللِ َوَرُسذذولِِه هَِلذذى ِه ُنَةمذ

ا َنْةُوض َفٌِى،ي َلْدُيوَك  ْسَءِم اْلُهَوىض َلنذ ،َِه نِِوَياَرِة اْدِ ًْ ض َلْسِلْم َ،ْسَلْمض َوَلْسِلْم ُر

َ،ْوِنض َفٌِْن َ،َولذْوَت َفَةَلْوَه هِْثُم  ًذ َك َن ًَ َِررِسو،وَن اهللُ َلْس ْٕ َرذا َلْهذَل اْلةَِتذاِب  }ض َو ا

 َٓ َٓ ُىْ،ذًَِك نِذِه َ ذْوًئا َو ٓذ اهللَ َو ٓذ َىْةُبذَو هِ ٍُ َنْونَنَا َوَنْونَُةْم َل َ،َةاَلْوا هَِلى َكِلَمٍة َسَوا

ذذا َرتذِ ذذَك َنْةُةذذنَا نَ  ْةًةذذا َلْرَناًنذذا ِنذذْن ُدوِن اهللِ َفذذٌِْن َ،َولذذذْوا َفُ وُلذذوا اْ ذذَهُووا نَِيىذ

 (.177٣( نسلم ) ٨٨4٤. الب اري ) " {ُنْسِلُموَن 
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

فوه  ةٌل نن الككاُ السواسي الكي استةمله رسول اهلل ل ن ا بذة نلذوك 

رن ال وروض وايتذ ازهم نذهض وُيسذن سمةذه نذون  آركض وهيًاسهم نالو،

لسذذلوني التًهوذذب والتًيوذذبض والتنبوذذه نال واسذذم الم،ذذتًكة نذذون لهذذل 

 .  ادسءم ولهل الةتاب

َلَىِ  ْنِن َنالٍِه َيْن احلديُح التلضع والعػسون ٪ الركل  العلطيي ٪  -٢٩

ٌد  ًْ َم َوَيَلْوِه ُنذ َرِرَي اهللُ َينُْهض َقاَل : ُكنُْت َلْنِ،ي َنَ  النذبِي، َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

 ُِ اىِذذي  َيِلذذو ًَ ذذي  َفَ َكَنذذُه َسْكَنذذًة َ ذذِورَوًةض َيتذذذى اْلَةاِ ذذَوِة َىْ 
انِ ًَ ض َفَيْدَرَكذذُه َلْي

ُت هَِلى َصْيَةِة  ًْ ْت نِذِه َياِ ذَوُة َيا،ِِ  َىَظ ًَ ذ َم َقذْو َلثذ النذبِي، َصلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ

ِة َسْكَنتِِهض ُثمذ قَ   ِنْن ِ وذ
ُِ َدا ،ً ًْ لِي ِنذْن َنذاِل اهللِ الذذِكي ِينْذَوَك. َفاْلَتَيذَت ال اَل : ُن

. الب اري)  ٍُ ًَ َلُه نَِةَ ا  (.1٤٣7( نسلم ) ٣14٨هَِلْوِه َفَةِةَهض ُثمذ َلَن

فوه سةُة يلمه وصبًه صذلى اهلل يلوذه وسذلمض ويسذن اسذتمالته للنذاس ض 

 ولن ايتواُ الناس موً نن زسًهم و،ةنويهم .
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

فوه ايتمال ال اهلون واديًاك ين ن ذانلتهم   "ريمه اهلل :قال النووي 

. ودف  السوئة نالةسنة وهي اُ نن رتيلف قلبه ض والةيو ين نً،ةب كبوًة 

ٓ يو فوها ن هلذه ض وهنايذة الةذةه ينذو إنذور التذي رتة ذب ننهذا ل 

الةادة ض وفوه كمال مل  رسول اهلل صلى اهلل يلوه وسلم ويلمه وصذيةه 

  ."ال مول 

 

َة ي َلنَ   ين احلديُح الجةثلن ٪ الركلُ  الصلمت ٪ -٣١ ًَ ْر ًَ َرِرَي اهللُ َينُْه ُه

ُسذٍل ِنذْن  ًَ ْت نِ َُ َم َمْوًء ِقَبَل َىْ ٍوض َفَ ا َقاَل : َنَةَث النذبِيُّ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

َنُ وُه نَِساِرَرٍة ِنْن َسذَواِري اْلَمْسذِ ِوض َننِي َينِوَيَة ُرَ اُل َلُه : ُثَماَنُة ْنُن ُلَثاٍلض فَ  ًَ

َمض َفَ ذاَل :  َج هَِلْوِه النذبِيُّ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ ًَ  "َنذا ِينْذَوَك َرذا ُثَماَنذُة ؟  "َفَ 

ُو ؛ هِْن َ،ْ ُتْلنِي َ،ْ ُتذْل  ًٌ َرا ُنَةمذ ض َوهِْن ُ،ذنِْةْم ُ،ذنِْةْم َيَلذى َذا َدٍم َفَ اَل : ِينِْوي َمْو

َ اكًٍِض َوهِْن ُكنَْت ُ،ًِرُو اْلَماَل َفَسْل ِننُْه َنا ِ ْئَت. َيتذى َكاَن اْلَغُوض ُثمذ َقاَل َلذُه 
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

َقاَل : َنا ُقْلذُت َلذَه ؛ هِْن ُ،ذنِْةْم ُ،ذنِْةْم َيَلذى َ ذاكًٍِ.  "نَْوَك َرا ُثَماَنُة ؟ َنا يِ  ": 

َكُه َيتذى َكاَن َنْةَو اْلَغِوض َفَ اَل :  ًَ َفَ اَل : ِينِْوي َنذا  "َنا ِينَْوَك َرا ُثَماَنُة ؟  "َفَت

َقًِرٍب ِنَن اْلَمْسِ ِوض َىْ ٍل هَِلى . َفاْىَ َلَ  "َلْ ِلُ وا ُثَماَنَة  "ُقْلُت َلَه. َفَ اَل : 

ٓذ اهللُ  َٓ هَِلذذَه هِ ض َوَلْ ذذَهُو َلنذ َفاْيَتَسذَلض ُثذذمذ َدَمذَل اْلَمْسذذِ َوض َفَ ذذاَل : َلْ ذَهُو َلْن 

َْرِك َوْسذٌه َلْنَغذَض هَِلذيذ  ْٕ ُوض َواهللِ َنا َكاَن َيَلذى ا ًوا َرُسوُل اهللِض َرا ُنَةمذ ُنَةمذ

ض َواهللِ َنا َكذاَن ِنذْن ِدرذٍن  ِنْن َوْسِهَهض َفَ ْو َلْصَبَح َوْسُهَه َلَيبذ اْلُوُسوِه هَِليذ

ض َواهللِ َنا َكاَن ِنْن َنَلذٍو َلْنَغَض هَِليذ ِنْن ِدرنَِهض فَ  رِن هَِليذ َيْصَبَح ِدرنَُه َلَيبذ الو،

ض َوهِنذ َمْوَلَه َلَمذَكْ،نِي  َلْنَغُض هَِليذ ِنْن َنَلِوَكض َفَيْصَبَح َنَلُوَك َلَيبذ اْلبَِءِد هَِليذ

ُه َرُسذوُل اهللِ  ًَ ذ ى ؟ َفَب،ذ ًَ َةض َفَمذاَذا َ،ذ ًَ َمض َوَلَىا ُلِررُو اْلُةْم  َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ

ض َوَلةِذْن  َٓ َة َقذاَل َلذُه َقائِذٌل : َصذَبْوَت ؟ َقذاَل :  ا َقِوَم َنةذ ض َفَلمذ ًَ ُه َلْن َرْةَتِم ًَ َوَلَن

َٓ َرذْي،ِوُةْم  َٓ َواهللِ  َمض َو ذٍو َرُسذوِل اهللِ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ َلْسَلْمُت َنَ  ُنَةمذ
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

َم.  ِنذذنَ  اْلَوَماَنذذِة َيبذذذُة ِينَْ ذذٍة َيتذذذى َرذذْيَذَن فِوَهذذا النذبِذذيُّ َصذذلذى اهللُ َيَلْوذذِه َوَسذذلذ

 (.17١4( نسلم ) 4٣7٨الب اري )

فوه استةمال لسلوب ذكذائي صذانتض نذ  السذادات والوسهذاُ ض كامانذة 

رري اهلل ينه سوو نني ينوية ض ووكله للنظً والتينذل ل المسذ وض ويوذاة 

لكةانةض وال ل  النبوي ال مولض فتيثً واسذتويبه وصذار سذوًيا للذويوة ا

 رنكًها وركب ينها .

  ملمة م  اليلافد ٪اويف قصة ثقال ل اليتح : 

رنٍ الةافً ل المس وض والمن يلى إسوً الةافً و،ةظوم لنً الةيو يذن 

 المسيُ؛ ٕن ثمانة لقسم لن نغةه اى لب يبا ل ساية وايوة لمذا لسذواه

  النبي صلى اهلل يلوه وسلم هلوه نن الةيو والمن نغوً ن انل.
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وفوه : آيتسال ينو ادسءم ولن اديسان ر رل الذبغض ورابذت الةذبض 

ولن الةافً هذا لراد يمل موً ثم لسذلم  ذًع لذه لن رسذتمً ل يمذل ذلذه 

  ال وً.

نكذلةة وفوه : المء ية نمن ُرًسى هسءنه نن إسارى هذا كان ل ذله 

 لإلسءمض وٓ سوما نن رتبةه يلى هسءنه الةود الةاوً نن قونه.

نن يمً اهللِ  َيْبوِ َيْن  احلديُح احللدي والجةثلن ٪ الركلُ  القيلدي ٪ -٣1

َم َرذْوَم   رري اهلل ينهما ض َقاَل : َىاَدى فِونَذا َرُسذوُل اهللِ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ

َ  يَ  ًَ َْيَ اِب : اْىَك ْٕ ْرَظذَة  "ِن ا ًَ ذي َننِذي ُق
ٓذ فِ ًَ هِ َونذ َلَيٌو الظُّْهذ َٓ ُرَكل، . "َلْن 

 َٓ وَن :  ًُ ْرَظذَةض َوَقذاَل آَمذ ًَ ْوا ُدوَن َننِذي ُق َ  َىاٌس َفذْوَت اْلَوْقذِتض َفَكذلذ َفَتَ وذ

َىا َرُسوُل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلوْ  ًَ ٓذ َيْوُث َلَن َمض َوهِْن َفاَ،نَا اْلَوْقذُت. ُىَكل،يض هِ ِه َوَسلذ

 ( .177٤( نسلم )411٨َقاَل : َفَما َينذَف َواِيًوا ِنَن اْلَيًِرَ ْوِن. الب اري) 
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

فوه  ةل وصورة نن الككاُ ال وادي ض الكي رةمل النذاس يلذى التةذًك 

 و،ًك الوية ض ورف ه نالناسض و،وقوًه ٓستهاد ال مو  .

ولنذذا امذذتء  الكذذةانة ررذذي اهلل يذذنهم ل  ":قذذال النذذووي ريمذذه اهلل 

المبذذادرة نالكذذءة ينذذو رذذو  وقتهذذا ض و،يموًهذذا ض فسذذببه لن لدلذذة ال،ذذًع 

،ةاررت ينوهم نين الكءة نذينور نهذا ل الوقذت ض نذ  لن الميهذوم نذن 

ٓ ركلون ليو الظهذً لو الةكذً هٓ ل  "قول النبي صلى اهلل يلوه وسلم : 

الكهاب هلوهم ض ولٓ ر،تغل ينه ن،يُ ٓ لن ،ذيموً المبادرة ن "نني قًرظة 

الكءة ن كود ل ىيسه نن يوث هىه ،يموً ض فيمك نةذض الكذةانة نهذكا 

الميهوم ىظًا هلى المةنى ٓ هلى الليِ ض فكلوا يون مافوا فذوت الوقذت 

ض ولمك آمًون نظاهً الليِ وي و ته فيمًوها ض ولم رةنذف النبذي صذلى 

نن اليًر ون ض ٕىهم ن تهوون ض فيوذه : دٓلذة لمذن  اهلل يلوه وسلم وايوا

 ر ول نالميهوم وال واس ض ونًاياة المةنى ض ولمن ر ول نالظاهً لرةا .
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وفوه : لىه ٓ رةنف الم تهو فوما فةله ناستهاده هذا نكل وسةه ل آستهاد  

ض وقو رستول نه يلى لن كل ن تهو نكوب ض ولل ائل أمً لن ر ذول لذم 

صانة ال ائيتون ض نذل ،ذًك ،ةنذويهم ض وٓ مذء  ل ،ذًك ،ةنوذف ركًح نٌ

 الم تهو وهن لم ي هذا نكل وسةه ل آستهاد . واهلل ليلم .

و َيْمذذًٍ يذذن  احلااديُح الجاالني والجةثاالن ٪ الااركل  االضاا اتيجي ٪ -٣٢

ًَ ْنذَن َيْبذِو اهللِ رو لذى اهللُ َيَلْوذِه رذي اهلل ينهمذا قذال : ُكنذذا َنذَ  النذبِذي، َصذَسانِ

َم فِي َيَ اٍةض  َرُسٌل ِنَن اْلُمَهاِسًِرَن َرُسًء ِنَن  -لي رًَب دنًه -َفَةَس َ َوَسلذ

َْىَكاِرض  ْٕ َْىَكاِريُّ : َرا َلْوَْىَكاِر. َوَقاَل اْلُمَهاِسًِيُّ : َرا َلْلُمَهاِسًِرَن. ا ْٕ َفَ اَل ا

َم :  . "؟ َدْيذَوى اْلَ اِهِلوذذِة َنذا َنذاُل  "َفَ اَل َرُسذوُل اهللِ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه َوَسذلذ

َْىَكذاِر. َفَ ذاَل  ْٕ َقاُلوا : َرا َرُسوَل اهللِض َكَسَ  َرُسٌل ِنَن اْلُمَهاِسًِرَن َرُسًء ِنَن ا

َها ُننْتِنَذٌة  ":  ض َفَ ذ"َدُيوَها ؛ َفٌِىذ اَل : َقذْو َفَةُلوَهذا . َفَسذِمَةَها َيْبذُو اهللِ ْنذُن ُلَنذي 

ََذلذ  }َواهللِض  ْٕ ََي ُّ ِننَْها ا ْٕ ًُ :  {َلئِْن َرَسْةنَا هَِلى اْلَمِورنَِة َلُوْ ًَِسنذ ا . َقذاَل ُيَمذ

file:///C:/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/R_873
file:///C:/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/G_11388
file:///C:/private/var/containers/Bundle/Application/DEA7476A-4852-4834-8E92-47A6E260CF6D/Sunna.app/G_14500


 

-48- 
 

 األربعون الذكائية من السنن النبوية

ُث النذذذاُس َلنذ  َٓ َرَتَةذذوذ َدْينِذذي َلْرذذًُِب ُينُذذَ  َهذذَكا اْلُمنَذذافِِ . َفَ ذذاَل : ) َدْيذذُه ؛ 

ًوا َرْ ُتُل َلْصَة    (.٨٣٢7( نسلم )4٨٤7اَنُه (. الب اري ) ُنَةمذ

الةذذورُث لصذذل ل الذذككاُ آسذذتًا،و ي الم اصذذوي ض الةذذاني للذذويوة 

وٕفًادها وانتوادا،ها ض وار،ةاب لمّف الةًررن لوف  رًر لكبً ض وهذو 

  ىيور الناس نن الويوة ورسولهاض فوما لو قتل رلس المناف ون .

يلوه صلى اهلل يلوه وسلم نذن الةلذم  فوه نا كان "قال النووي ريمه اهلل :

ض وفوه ،ًك نةض إنور الم تارة ض والكذبً يلذى نةذض المياسذو موفذا 

نن لن ،تً،ب يلى ذله نيسوة ليظذم ننذه ض وكذان صذلى اهلل يلوذه وسذلم 

رتيلف الناس ض وركبً يلذى سيذاُ إيذًاب والمنذاف ون ويوذًهم لت ذوى 

مةن ادرمذذان نذذن قلذذوب  ذذوكة المسذذلمون ض و،ذذتم ديذذوة ادسذذءم ض ورذذت

المًلية ض ورًيذب يوذًهم ل ادسذءم ض وكذان رة ذوهم إنذوال ال  رلذة 

لكله ض ولم ر تل المناف ون لهكا المةنى ض ودظهارهم ادسءم ض وقو لنذً 
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نذذالةةم نالظذذذاهً ض واهلل رتذذذولى السذذذًائً ض وٕىهذذذم كذذذاىوا نةذذذوودرن ل 

نذا يموذة ض وهنذا ل لذب لصةانه صلى اهلل يلوه وسلم ض ور اهوون نةذه ه

 ."دىوا ض لو يكبوة لمن نةه نن ي،ائًهم 

رري اهلل َيائَِ،َة َيْن  احلديُح الجللح والجةثلن ٪ الركلُ  اإلهللمي ٪ -٣٣

ُه َكاَن َرُ وُل : ) َقْو َكذاَن َرُةذوُن فِذي  َم َلىذ ينها ض َيِن النذبِي، َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

ًَ ْنذذَن  تِذذي ِنذذنُْهْم َلَيذذٌوض َفذذٌِنذ ُيَمذذ ذذي ُلنذ
ُثوَنض َفذذٌِْن َرُةذذْن فِ َُنذذِم َقذذْبَلُةْم ُنَةذذوذ ْٕ ا

ُثوَن : ُنْلَهُمذوَن. الب ذاري  اْلَ  ذاِب ِننُْهْم (. َقاَل اْنُن َوْهذٍب  ًُ ُنَةذوذ : َ،ْيِسذو

 (.٨٣٨٢( ين لني هًرًة . نسلم ين يائ،ة رري اهلل ينهم )٣4١٨)

فوه نن بٌة سلولة لةمً رري اهلل ينذهض ولىذه نذن إيذءم الميهمذون نذن اهلل 

 ،ةالى ض وسوً،ه  اهوة يلى هكا التيهوم وادلهام.

ًُ الةلماُ للمًاد نذذ وامتلَف ،ي "قال النووي ريمه اهلل: ثون  "سو ض  "ُنةذوذ

ف ال انُن وهب : نلهمون ض وقوذل : نكذوبون ض وهذا ظنذوا فةذيىهم يذوثوا 
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ض  "نتةلمون  "ن،يُ فظنوا ض وقول : ،ةلمهم المءئةة ض وساُ ل روارة : 

وقال الب ذاري : ر ذًي الكذواب يلذى للسذنتهم ض وفوذه هثبذات كًانذات 

 ."إولواُ 

والسذبُب ل ، كذو  يمذً نالذككً؛ لةاذًة نذا وقذ  لذه ل  "وفِي اليتح : 

زنن النبي صلى اهلل يلوه وسلم نذن المواف ذات التذي ىذ ل ال ذًآن ن ان ذا 

 ."لهاض ووق  له نةو النبي صلى اهلل يلوه وسلم يوة هصانات 

اْلِمْسذَوِر ْنذِن َيذِن   احلديُح الساباع والجةثالن ٪ الاركل  النطالي ٪     -٣٤

َنَة  ًَ َواَن ض َنْ  ًْ ُق ُكلُّ َواِيٍو ِننُْهَما َيِورَث َصاِيبِِه  -َوَن َج  -ُرَكو، ًَ َٓ : َم َقا

َة ِناَئذًة ِنذْن  ًَ ذي نِْةذَ  َيْ،ذ
َم َزَناَن اْلُةَوْربَِوذِة فِ َرُسوُل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

َغ ِنْن َقِةوذِة اْلةَِتذ ًَ ا َف اِب َقذاَل َرُسذوُل اهللِ َصذلذى اهللُ َلْصَةانِِهض ... وفوه : َفَلمذ

َْصَةانِِه :  ِٕ َم  وا ُثمذ اْيِلُ وا  "َيَلْوِه َوَسلذ ًُ . َقاَل : َفذَواهللِ َنذا َقذاَم "ُقوُنوا َفاْىَة

ذا َلذْم َرُ ذْم ِنذنُْهْم َلَيذٌوض َقذاَم  اٍتض َفَلمذ ًذ ِننُْهْم َرُسٌل َيتذذى َقذاَل َذلِذَه َثذَءَث َنذ
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

ًَ َلَها َنا َلِ ذَي ِنذَن النذذاِسض َفَ اَلذْت ُلمُّ َسذَلَمَة : َرذا َفَوَمَل يَ  َلى ُلم، َسَلَمَةض َفَكَك

 ًَ ْم َلَيًوا ِننُْهْم َكِلَمًة َيتذى َ،نَْةذ َٓ ُ،َةل، ْجض ُثمذ  ًُ َرُسوَل اهللِض َلُ،ِةبُّ َذلَِه ؟ اْم

ْم َلَيذًوا ِنذنُْهْم َيتذذى ُنْوَىَهض َوَ،ْوُيَو َيالَِ َه َفَوْةِلَ َه. َفَ اَم َفَ   َج َفَلْم ُرَةل، ًَ

واض َوَسَةذَل  ًُ ا َرَلْوا َذلَِه َقاُنوا َفنََةذ ًَ َهْوَرُه َوَدَيا َيالَِ ُهض َفَلمذ َفَةَل َذلَِه ؛ َىَة

ذذاض ... المسذذنو  َنْةُةذذُهْم َرْةِلذذُ  َنْةًةذذا َيتذذذى َكذذاَد َنْةُةذذُهْم َرْ ُتذذُل َنْةًةذذا َيمًّ

(1٢٨٨٢.) 

 ل المًلةض واستةمال الككاُ النسويض وفايلوة التغووً الةملذي فوه فةل ي

 وادسًاُ الت بو يض المنتج نء ،ةب وصوت وصًاخ .

َة ر َلنيين  احلديُح اخللمظ والجةثلن ٪ ذكلُ  املييت ٪ -٣٥ ًَ ْر ًَ ري اهلل ُه

ذا  ينه َرُ وُل : َسَيَل َرُسٌل النذبِيذ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذمَ  َفَ اَل : َرا َرُسذوَل اهللِض هِىذ

ذْيَىا نِذِه َي ِْ،ذنَا ؛  ض َفذٌِْن َ،َورذ ُِ ض َوَىْةِمذُل َنَةنَذا اْلَ ِلوذَل ِنذَن اْلَمذا ًَ َكُب اْلَبْة ًْ َى
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

َم : ) ُهذذَو  ُِ اْلَبْةذذًِ ؟ َفَ ذذاَل َرُسذذوُل اهللِ َصذذلذى اهللُ َيَلْوذذِه َوَسذذلذ ذذُي نَِمذذا َلَفنََتَورذ

 (.١٨(. التًنكي )٢٣َناُؤُهض اْلِةلُّ َنْوَتُتُه (. لنو داود )ال ذُهوُر 

ه فوه يسُن ذكاُ الميتيض وال رادة ل اليتذوى للةاسذة ض وهذكا  ذيُ ري هذ

 الميتي اللبوبض والي وه النبوه .

قال ل الةون ريمه اهلل: فوه نسائل: لن الميتي هذا سذئل يذن  ذيُ ويلذم 

لن للسذائل ياسذة هلذى ذكذً نذا رتكذل نمسذيلته اسذتةب ،ةلومذه هرذاه ٕن 

ال رادة ل ال واب ن وله الةل نوتته لتتموم اليائوة وهي زرادة ،نيذ  ٕهذل 

  وهكا نن نةاسن اليتوى.الكوو وكين السائل ننهمض 

قذذال الةذذافِ انذذن المل ذذن: هىذذه يذذورث يظذذوم لصذذل نذذن لصذذول ال هذذارة 

 ن،تمل يلى ليةام كاوًة وقوايو نهمة.

َزْرَو ْنذَن َثانِذٍت ين  احلديُح الطلدع والجةثلن ٪ انتقلُ  األذكيل  ٪ -٣٦

ًُ ْنذُن  َرِرَي اهللُ َينُْه َقاَل : َلْرَسَل هَِليذ َلُنذو َنْةذًٍ َنْ َتذَل َلْهذِل اْلَوَماَنذِة َفذٌَِذا ُيَمذ
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ذَه   َرِرَي اهللُ َينُْه :...وفوه:َلُنو َنْةًٍ اْلَ  ذاِب ِينَْوُهض َقاَل  َقاَل َلُنذو َنْةذًٍ : هِىذ

ُسذوِل اهللِ َصذلذى  ًَ
َٓ َىتذِهُمَهض َوَقْو ُكنَْت َ،ْةُتذُب اْلذَوْيَي لِ َرُسٌل َ اب  َياِقٌل 

ُيذوىِي َىْ ذَل َسَبذٍل ِنذَن اهللُ يَ  آَن َفاْسَمْةذُهض َفذَواهللِ َلذْو َكلذ ًْ َمض َفَتَتبذِ  اْلُ ذ َلْوِه َوَسلذ

آِن... الب ذاري  ًْ ىِذي نِذِه ِنذْن َسْمذِ  اْلُ ذ ًَ ذا َلَن اْلِ َباِل َنذا َكذاَن َلْثَ ذَل َيَلذيذ ِنمذ

(4٨٢١. ) 

ولة والكذةبةض والتذي فوه اىت اُ إذكواُ نن الناسض و،ةلويهم للمهام ال ل

 ٓ ،كلح هٓ لهم وٕ باههم .

قال ل اليتح ريمه اهلل : ذكً له لرن  صيات ن تةوة مكوصذوته نذكله: 

كوىه  انا فوةون لى،ٍ لما ر لذب ننذهض وكوىذه يذاقء فوةذون لويذى لذهض 

وكوىه ٓ رتهم فتًكن الني  هلوهض وكوىه كان رةتب الذويي فوةذون لكاذً 

ات التذذي استمةذذت لذذه قذذو ،وسذذو ل يوذذًه لةذذن نمارسذذة لذذهض وهذذكه الكذذي

نيًقذذةض وقذذال انذذن ن ذذال يذذن المهلذذب: هذذكا رذذول يلذذى لن الة ذذل لصذذل 
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ال كال المةمودة؛ ٕىه لذم ركذف زرذوا نذيكاً نذن الة ذل وسةلذه سذببا 

 ٓئتماىه ورف  التهمة ينهض ككا قالض وفوه ىظًض ..

ررذي اهلل  يذن يكريذة احلديح الطلبع والجةثلن ٪ ذكلُ  األشملت٪ -٣٧

ينه ل قكته لولة إيذ اب ال،ذوروة البذًد والذًرح.. قذال : هن َرُسذوُل اهللِ 

َم قال :  َٓ َرُسٌل َرذْي،ِونِي نَِ َبذًِ اْلَ ذْوِم َسَةَلذُه اهللُ َنِةذي  "َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ َل

ُقذْم  "ُثمذ َقذاَل :  -فةًر ذله -ض . َفَسَةْتنَا َفَلْم ُرِ ْبُه ِننذا َلَيٌو "َرْوَم اْلِ َواَنِة ؟ 

ا هِْذ َدَياىِي نِاْسِمي َلْن َلُقوَمض َقاَل : "َرا ُيَكْرَيُة َفْي،ِنَا نَِ َبًِ اْلَ ْوِم  . َفَلْم َلِسْو ُنوًّ

"  َٓ ُهْم اْذَهْب َفْي،ِنِي نَِ َبًِ اْلَ ْوِمض َو ًْ . "َيَلذيذ  -ناليتح لي ،ةذًكهم -َ،ْكَي

ذذامٍ  ذذي َيمذ
َمذذا َلْنِ،ذذي فِ ذذا َولذْوذذُت ِنذذْن ِينْذذِوِه َسَةْلذذُت َكَيىذ ...  -لي دافذذئ-َفَلمذ

 (.17٢٢الةورث .نسلم ) 

ض وادمارهم ض وفةُل يكرية رري اهلل فوه يسُن امتوار الة ءُ لوزنات 

 ينه .
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

وقولذه : ) فلمذا ولوذت نذن ينذوه سةلذت كيىمذا  "قال النووي ريمه اهلل :

رةني : لىه لم ر و البًد الكي ر وه النذاس .   لن،ي ل يمام يتى ل،وتهم ( 

وٓ نن ،له الًرح ال،وروة  ذوئا ؛ نذل يافذاه اهلل ننذه نبًكذة هسانتذه للنبذي 

وسذذلم ض وذهانذذه فومذذا وسهذذه لذذه ض وديائذذه صذذلى اهلل يلوذذه صذذلى اهلل يلوذذه 

وسلم له ض واستمً ذله الل ف نه ونةافا،ه نن البًد يتى يذاد هلذى النبذي 

صلى اهلل يلوه وسلم ض فلما رس  ووصل ياد هلوه البًد الكي ر وه النذاس 

ض وهذذكه نذذن نة ذذ ات رسذذول اهلل صذذلى اهلل يلوذذه وسذذلم ... ول هذذكا 

غذي لإلنذام ولنوذً ال ذو  نةذث ال واسذو  وال ءئذ  الةورث : لىذه رنب

 . "لة،ف مبً الةوو . واهلل ليلم 

رري َلنِي ُيَمْوٍو َيْن  احلديُح الجلم  والجةثلن ٪ اجللاُب الركي ٪ -٣٨

َْىَكذاِر َداُر  ْٕ ًَ ُدوِر ا َم َقذاَل : ) هِنذ َمْوذ اهلل ينه ض َيِن النذبِي، َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

َْ َهِلض ُثمذ َداُر َننِي اْلَةذاِرِثض ُثذمذ َننِذي َسذاِيَوَةض َوفِذي  ْٕ اِرض ُثمذ َيْبِو ا َننِي النذ ذ
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َْىَك  ْٕ ًَ َلنذ ُكل، ُدوِر ا ًٌ (. َفَلِةَ نَا َسْةُو ْنُن ُيَباَدَةض َفَ اَل َلُنو ُلَسْوٍو : َلَلْم َ، اِر َمْو

اض َفذَيْدَرَك َسذْةٌو  ًً َْىَكذاَرض َفَ َةَلنَذا َلِموذ ْٕ ًَ ا َم َموذذ َىبِيذ اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

َمض َفَ ذذاَل  َْىَكذذاِرض  النذبِذذيذ َصذذلذى اهللُ َيَلْوذذِه َوَسذذلذ ْٕ ًَ ُدوُر ا : َرذذا َرُسذذوَل اهللِض ُمو،ذذ

ا. َفَ ذذاَل :  ًً . "َلَوَلذذْوَ  نَِةْسذذبُِةْم َلْن َ،ُةوُىذذوا ِنذذَن اْلِ َوذذاِر ؟  "َفُ ِةْلنَذذا آِمذذ

 (.1٣٨٨( نسلم ) ٣7٨1الب اري )

فوذذه اسذذتةمال إسونذذة الككائوذذة استمايًوذذا ض وان الت ذذورم والانذذاُ ٓ رنيذذي 

ًرن . و،يارل الناس ولهل ادرمان. قذال ال ارذي ريمذه ال وً ين أم

اهلل : المًاد لهل الوور ض والمًاد ال بائل ض وهىما فةل نني الن ار لسذب هم 

 ل ادسءم ض وآثارهم ال مولة ل الورن .

ْنذُن َنالِذٍه  َلَىذ ِ َيْن  احلديُح التلضع والجةثلن ٪ الركلُ  الدعلي ٪ -٣٩

َقاَل : َنْونََما َىْةُن فِي اْلَمْسِ ِو َنَ  َرُسوِل اهللِ َصذلذى اهللُ َيَلْوذِه   رري اهللُ ينه

ض َفَ اَم َرُبوُل فِي اْلَمْسِ ِوض َفَ ذاَل َلْصذَةاُب َرُسذوِل اهللِ  انِي  ًَ َُ َلْي َم هِْذ َسا َوَسلذ
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َم : َنْه َنْه. َقاَل : َقاَل َرُسوُل  َم :  َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسذلذ

ُكوُه َيتذى َناَلض ُثمذ هِنذ   ض-لي ،  ةوه -"ض َدُيوُه ُ،ْ ِرُنوُه َٓ  " ًَ َرُسذوَل اهللِ  َفَت

 ٍُ َٓ َ،ْكذُلُح لَِ،ذْي َم َدَياُهض َفَ اَل َلذُه : هِنذ َهذِكِه اْلَمَسذاِسَو  َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

ِة  َُ ا ًَ ذَءِة َوِقذ َمذا ِهذَي لِذِكْكًِ اهللِ َيذ ذ َوَسذلذ َوالكذ َٓ اْلَ ذَكِرض هِىذ ِنْن َهَكا اْلَبذْوِل َو

آِنض َلْو َكَما  ًْ ًَ َرُسًء ِنذَن اْلُ  َم : َقاَل : َفَيَن َقاَل َرُسوُل اهللِ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

ض َفَ،نذُه َيَلْوِه. الب اري ) ٍُ َُ نَِوْلٍو ِنْن َنا  (.٨٢٣( نسلم )٨٨1اْلَ ْوِمض َفَ ا

وفِي روارة للب اري ين لني هًرًة رري اهلل ينه: ) َدُيوُه َوَلْهًِرُ ذوا َيَلذى 

ٍُ َذُىوًنا ِه َنْولِ  ٍُ  -ِنْن َنا ذًِرَنض َوَلذْم ُ،ْبَةُاذوا  -َلْو َسْ ًء ِنْن َنا َما ُنِةْاُتْم ُنَوس، َفٌِىذ

ًِرَن (.  ُنَةس،

ا  "ي روارة له لرًةا: وفِ  َيْم َنَةنَا َلَيًوا. َفَلمذ ًْ ،َ َٓ ًواض َو ُهمذ اْرَيْمنِي َوُنَةمذ اللذ

انِي، :  ًَ َم َقاَل لِْوَْي َم النذبِيُّ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ َت َواِسذًةا  "َسلذ ًْ ذ . "َلَ ْو َي ذ

 ُرًِرُو َرْيَمَة اهللِ.
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 األربعون الذكائية من السنن النبوية

يلوذه الكذءة والسذءمض وفنذون صذبًه يلذى فوه  ةل نن ذكائذه الذويوي 

ال ياُ وال هالة والت اوزات نن الةوام وإيًاب . وُيسن لثذً الةلمذة 

ال وبةض ولن الًفَ  ل نال هكه المواقف ذكذاُ ويةمذة لهذا نذا نةذوها نذن 

 ،يلوف ال لوب وقبول الة  .

يوذً قال ل اليتح ريمه اهلل: وفوه الًفذُ  نال اهذل و،ةلومذه نذا رل نذه نذن 

،ةنوف هذا لذم رةذن ذلذه ننذه ينذاداض وٓ سذوما هن كذان نمذن رةتذاج هلذى 

 استئءفهض وفوه رلفة النبي صلى اهلل يلوه وسلم ويسن مل ه .

وقال النووي ريمه اهلل: وفوه الًف  نال اهذل و،ةلومذه نذا رل نذه نذن يوذً 

 ،ةنوف وٓ هركاُ هذا لذم رذيت نالم اليذة اسذت يافا لو ينذادا . وفوذه : دفذ 

 "ديوه  "ليظم الةًررن نايتمال لميهما ؛ ل وله صلى اهلل يلوه وسلم : 

لمكذذلةتون  "ديذذوه  "قذذال الةلمذذاُ : كذذان قولذذه صذذلى اهلل يلوذذه وسذذلم : 

هيواهما لىه لو ق   يلوه نوله ،ةًر ض ولصل التن ذو  قذو يكذل فةذان 

ل ايتمال زراد،ه لولى نن هر اع الةًر نه . والااىوة : لن التن و  قو يكذ
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ل س ُ رسوً نن المس و فلو لقذانوه ل لثنذاُ نولذه لتن سذت ثوانذه ونوىذه 

 ونوار  كاوًة نن المس و . واهلل ليلم .

رذي اهلل ينذهض َلنذ َلَىذٍ  رَيذْن  احلديُح األزبعلن٪ األملا  الركية ٪ -٤١

اُهض َفذَيَ،ى  َم َينًَما َنْوَن َسَبَلْوِنض َفَيْيَ اُه هِرذ َرُسًء َسَيَل النذبِيذ َصلذى اهللُ َيَلْوِه َوَسلذ

ذًوا َلُوْة ِذي َيَ ذا ًُ َنذا َرَ ذاُ  َقْوَنُه َفَ اَل : َلْي َقْوِمض َلْسِلُمواض َفذَواهللِ هِنذ ُنَةمذ

ْىَواض َفَما ُرْسِلُم َيتذى  ٓذ الوُّ ُسُل َلُوْسِلُم َنا ُرًِرُو هِ ًذ . َفَ اَل َلَىٌ  : هِْن َكاَن ال ًَ اْلَيْ 

ْىَوا َوَنا َيَلْوَها. ْسَءُم َلَيبذ هَِلْوِه ِنَن الوُّ  َرُةوَن اْدِ

 (.٨٣1٨نسلم )

ًُ ل ه سذءنهم ض و،ةورذل ،لةذُم فوه نكُل المال يلى الوسوه والوفذود رسذا

إنوال هلى ن اصو ديورة ىاسةة ض وذلذه نذن الي نذة الويورذة ض والمذود 

 الككيض والة اُ إماذ .

ين انن اسةاق ريمه اهلل ض قذال : نةذَث رسذوُل  الركلُ  االح اشي ٪ -٤1

ٍٍ نذذَن الُمهذذاسًرنَ  َم يبذذَو اهللِ نذذَن سةذذٍ  ل َرهذذ  اهللِ صذذلذى اهللُ يلْوذذِه وسذذلذ

ٓذ نةَو رونوِن نن َنسوًِه . فذٌذا ىظذً فوذه  ًَ فوِه ه ٓذ رنُظ َوكتَب َلُه كتاًنا ولنًه ل
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سوُل نه َنةى ل ،نيوِكه يوً نستةًٍِه ليًوا نن لصةانِهض  ًذ يُه ال ووَيى نا كلذ

فساَر يبُو اهللِض ثمذ قًَل الةتاَب نةو رونوِنض فٌذا فوه: انِض يتذى ،نذ َل ى لذه 

 ال ذائفض فتًُصَو نها قًرً،ا و،ةلَم لنا ِنن لمباِرِهم .نون نةَة و

نغذذازي انذذن اسذذةاق وال بذذًاح وسذذنوه يسذذن . ويل ذذه الب ذذاري نكذذوغة 

  (.١4ال  م ل صةوةه ل ،ًسمة يورث )

فوذذه نوذذاُن الذذككاُ آيتذذًازي والمةلونذذا،يض الذذكي رةذذً  يالوذذا نةلذذوم 

وٓ ،بوو المةلوناتض الم انًات وسًرتها ض نةوث ٓ ،نة،ف إسًار ض 

ودقُة ال ائو ل ،نيوكها وا،باع نا فوهذا ض وفوذه ُيسذن يانذل النبذي صذلى اهلل 

 يلوه وسلم الةسةًي وال وادي كما ، وم .

  ،،، واهلل املىفق

متث حبمد اهلل األربعىن الذكائية واحلمدهلل الذي 

 بنعمحه جحم الصاحلات..
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