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المزاحالمزاح  فيفي  المراحالمراح

الغزيالغزي  البركاتالبركات  أبو: أبو:   تأليفتأليف
وعشرين مائة نحو تبلغ التي الغزي المام آثار طريف من

جمع.  ًا ب وما النبوي، العصر في المزاح، أدب نوادر فيه كتا

وما.  عصر من تله ومدحه. المزاح ذم في ورد الصحابة

بأن وشروطه، وآدابه المزاح أخلق حول بمقدمة له وقدم

الحشمة، يسقط انهماك ول غيبة، ول قذف فيه يكون ل

الحقود ويحرك الضغينة، يورث فحش ول الهيبة، ويقلل

.الكمينة

 الرحيم الرحمن الله بسم

المزاح في المراح

ونواله، بره وجزيل أفضاله، جميل على لله الحمد

ا الخلق أشرف على والسلم والصلة وصحبه محمد سإيدن

وآله.

وما منه يكره وما المزاح، عن قديما سإئلت فقد وبعد

والصدقاء الخوان، بين إليه مندوب بأنه فأجبت يباح،

لما.  والسإتئناس القلوب، ترويح من فيه والخلن

يحرك ول غيبة، ول قذف فيه يكون ل أن بشرط المطلوب،

بسط السائل، مدة بعد مني طلب ثم الكمينة الحقود

ا فقلت الدلئل، وإيضاح ذلك في الكلم بالله مستعين

إليه: أموري جميع ومفوضا عليه، ومتوكل
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حد                   إلى وصل إذا ما على ذمه في ورد ما فحملنا أخبار، ومدحه المزاح ذم في ورد قد

  .         . المازح،  يصم والعقوق القطيعة إلى ومخرج الحقوق، عن إزاحة فإنه والكثار المثابرة

          . الغوغاء  عليه ويجريء والبهاء، الهيبة عنه يذهب أن المازح فوصمة الممازح ويضيم

      . قوبل       إذا فلنه الممازح إضامة وأما والبنهاء الكابر قلوب في الغل ويورث والسفهاء،

جانب              عليه قابل أو فكره، وأشغل قلبه أحزن عليه وسإكت مستكره وقول ممض بفعل

يستد،               ل فتح إذا الشر، فإن سإببا، والتباغض للعداوة كان وربما وأدبا، حشمة صاحبه مع

  .       . العاقل      فحق للسفك والدماء للهتك، العرض يعرض وقد يرتد ل أرسإل إذا الذى وسإهم

         . الله      ّلى ص النبي عن روي ما يحمل ذلك وعلى مساويه وصمة عن نفسه وينزه يتقيه،

          : الله    ّلى ص وقوله َوى اله ِمَن ٌع َدا ِت َواخ َطاِن الّشي ِمَن ِتدَراٌج اسإ المَزاُح قال أنه ّلم وسإ عليه

.          : ُفُه  ُتِخل َف ًا َموِعد ُه ِعد َت َولَ ِزحُه ُتَما َولَ َأَخاَك ِر ُتَما لَ ّلم وسإ عليه

  :  .       : المزاح     إنما وقال ضغينة تورث حمقة فإنها المزاح اتقوا العزيز عبد بن عمر وقال

.        : الحق      عن مزيح لنه مزاحا سإمي إنما وقيل يضحك صاحبه أن إل سإباب

  :     .      : يأكل   المزاح الحكم منثور في وقيل بطر أو سإخف من المزاح النخعي إبراهيم وقال

      :    . ومن     هيبته، زالت مزاحه كثر من الحكماء بعض وقال الحطب النار تأكل كما الهيبة

. غيبته    طابت خلفه كثر

.   .    : هزله   كثر عقله قل من البلغاء بعض وقال

       : وينشقه      الجندل، من بأشد صاحبه أحدكم يصك فقال المزاح صفوان بن خالد وذكر

.    : أمازحك          كنت إنما يقول ثم المرجل، من أحر عليه ويفرغ الخردل، من أحرق

           : قصيدته   في السابوري فنظمه يقال، ل وشره ينال، ل المزاح خير الحكماء بعض وقال

فقال    للداب وزاد: الجامعة

ِء ُمزاح شّر ل المـر

ُال يقـ

ل صـاِح يا وخيُره

ُال ُنـ ي

كثـرة ُيقال وقد

الـمـزاِح

ِإلى تدعو الفتى من

ّتلحي ل ا

َح ِإن بـدؤه المـزا

حـلوه

ّنـمـا آخـُره لكـ

َوه َعـدا

بُسخفه ويجتريالرجُل منه َيحِقد

2



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                          المزاحالمزاح  فيفي  المراحالمراح
  السإلميةالسإلمية

الّسخـيُفالشـريُف

في             منظومته في الوالد السإلم شيخ قول الخيرة الجملة هذه معنى التصوف: وفي

الشريَف تمازِح ول

يحِقد

ّني ول يجتري الد

ويفسد

أبو      قال ما أحسن نواس: وما

ٌر الصمت بدآء ُمت ِء من لكخي الكـلم دآ

بـلـجـام فـاه جمَأل مـن الّسالـم ِإنما

الحـمـام مغاليق ُحالـمـز يستفتح ربما

ا َلنـام شاربـاٌتآكـلٌت والـمـنـاي لـ

من                  المزاح من يعرى ما قل فإنه ذكر، مما سإلم ما على المزح مدح في ورد ما وحملنا

     : إلى       والتودد المصاحبين، إيناس إما حالتين إحدى بمزحه يتوخى فالعاقل سإهل، كان

كما             الفعل مستحسن من وبسط القول، جميل من أنس بما يكون وهذا المخاطبين،

         : ويجرئ     البهاء، يذهب فيه الفراط فإن مزحك في اقتصد لبنه العاص بن سإعيد قال

  . أن          وإما المصاحبين منك ويوحش المؤانسين، عنك يغض فيه التقصير وإن السفهاء،

 . فقد                 وغم هم من به حدث أو سإأم، من حدث أو سإأم، من عليه طرأ ما بالمزاح ينفي

أبو:        وأنشد ينفث أن للمصدور لبد نواس: قيل

ّوح ببعض القلب ُأر

الهـزِل

ّني تجاهلً بغير م

جـهـِل

َأهل مزَح فيه َأمزح

َفضل ال

ًا والمزُح ن ِجلء َأحيا

العقِل

البستي     الفتح أبو وأنشد

ِفد َعك أ َد طب المكدو

ّد راحًة بالـِجـ

ّله َيِجّم من بشيء وعل

الـمـزِح

َته ِإذا ولكن تعطي ما بمقدارَأعطي
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ّطعاَمفلـيكـن المزح الملِح من ال

: البيرد  قال

ّد ِإذا الِجد عند ج

ّده َأرضاك جـ

شئت ِإن باطٍل وذو

 باطله َألهاك

 : تمام   أبو وقال

ّد ُته الِج وفيه شيم

فـكـاهٌة

ًا ّد ول طور لم لمن ِج

يلعب

ّلى الله رسإول مزح كان الحالتين هاتين وعلى عليه الله ص

ّلم والئمة. والعلماء وتابعيه وأصحابه وسإ

ّلى أنه المزني الله عبد بن بكر روى ّلم عليه الله ص وسإ

ّني:  ِإ ُقوُل َولَ َلمَزُح قال وفي.  ِإلّ َأ ّق ٍة الَح ي ّقا. ِإلّ روا َح

:  هريرة أبي وعن يا:  قالوا تداعبنا إنك الله رسإول قال

ّني:  ِإ ُقوُل لَ قال وقد.  ِإلّ َأ ّقا ُح:  سإئل َح المزا سإفيان

 : بل?  فقال َنة ول لمزح إني السلم عليه لقوله سإنة ُهج

كان:  بن أنس وقال الحق إل أقول ّلى الله رسإول مالك ص

ّلم عليه الله الناس. أفكه من وسإ

ّلى وقال ُوا:  عليه الله ص ّوِح َر ّلم ُلوَب وسإ ُق ل َعًة ا َد سإا َبع

ٍة. َع سإا

ّلى مزاحه ومن ّلم عليه الله ص إن:  أنس رواه ما وسإ قال

ّلى الله رسإول كان ّلم عليه الله ص يقول حتى ليخالطنا وسإ

يا:  لي لخ ا صغير كان?  فعل ما عمير أب نغير له النغير

وما.  به يلعب أتت:  الحسن رواه فمات من عجوز قال
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ّلى النبي إلى النصار ّلم عليه الله ص يا:  وسإ رسإول فقالت

ا:  فقال بالمغفرة لي ادع الله َم َأ ِلمِت لها َة َأّن َع ّن لَج لَ ا

َا ُه ُل ُز َيدخ ِئ َا َعَج ل ٍة وفي ا ي َتدُخُل لَ رواية وفي العجوَز روا

َة ّن َج ل الله رسإول فتبسم فصرخت رواية وفي فبكت َعُجوٌز ا

ّلى ّلم عليه الله ص َلسِت:  وقال وسإ ٍذ لها ٍز َيوَمئ َعُجو ا ِي َم َأ

ِت ُه َقَرأ َل ا: ) َقو ّن ِإ ُهّن تعالى ا َن َء َأنَشأ ُهّن ِإنَشا ا َن َعل ًا َفَج َار َأبك

ًا ب ًا(. ُعُر ب َترا َأ

جاءت أيمن أم لها يقال امرأة أن أسإلم بن زيد وروى

ّلى النبي ّلم عليه الله ص لها: فقال لزوجها حاجة في وسإ

فقالت?  َمن ِذي:  فلن َزوُجِك ال ِه في فقال ِن َياٌض? َعي َب

بلى:  بياض بعينه ما ُالله رسإوَل َأي فقالت ِنه ِإّن قال َعي ِب

ًا َياض ل:  َب ِه فقالت لل ّلى النبي فقال وا ّلم: عليه الله ص وسإ

ٍد ِمن َوَما ِه ِإلّ َأَح ِن َعي َاٌض ِب َعجلى فانصرفت رواية وفي َبي

َأّمل وجعلت زوجها ِإلى ما:  فقال عينيه تت شأنِك? لها

َأخبرني:  ّلى الله رسإوُل فقالت ّلم عليه الله ص في َأن وسإ

ًا عينيك َأما:  فقال بياض َثر عيني بياَض ترين لها من َأك

سإوادها?.

يا:  أخرى امرأة وجآءته على احملني الله رسإول فقالت

ّلى الله رسإول فقال بعير َها:  عليه الله ص ُلو احِم ّلم وسإ

َلى ِعير ابِن َع َب ل ما:  ا ما?  َأصنع فقالت فقال يحملني به

ّلى الله رسإول َهِل:  عليه الله ص و ّلم ٍر ِمن وسإ َعي ُابُن ِإلّ ِب

فكان?  ٍر ِعي وعن.  يمزح َب اسإتحمل رجل أن أنس معها
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ّلى الله رسإول فقال ّلم عليه الله ص ّني:  وسإ ِإ ُلَك فقال ِم َحا

َلى ِد َع َل ٍة َو َق ا ما:  َن فقال?  بولد َأصنع فقال ِة رسإول الناق

ّلى الله َهل:  عليه الله ص و ّلم ُد وسإ ِل ِبَل َت ُق?. ِإلّ ال ّنو ل ا

دخلت:  جابر وعن ّلى النبي على قال ّلم عليه الله ص وسإ

أربع على بهما يمشي وهو ظهره على والحسين والحسن

ِنعَم:  ا الجَمُل ويقول ُكَم ُل ِنعَم َجم ِن َو ِعدلَ ل ُتَما. ا ن َأ

دخلت:  سإلمة أبي بنت زينب وعن ّلى النبي على قالت ص

ّلم عليه الله فضرب ماء من حفنة فأخذ يغتسل، وهو وسإ

ِاع. وقال وجهها بها َك َل ا ي

ّلى النبي أن أنس وعن ّلم عليه الله ص َذا:  قال وسإ ا َي له

ُذنيِن. الُ

ّلى النبي أن بلل وعن ّلم عليه الله ص خرج وقد رآه وسإ

أّم:  بطنه َبيِن فقال ًا ُح ّم بها له تشبيه ُأ َبين و َة ُح َويب َلى ُد َع

هي:  البطن عظيمة الحربآء خلِقة الحرابي أنثى ويقال

ُء تكلم وقد ّلها. في الفقهآ ِح

سإابقني:  عنها الله رضى عائشة وعن الله رسإول قالت

ّلى ّلم عليه الله ص سإابقني اللحم حملت فلما فسبقته، وسإ

ِه:  فسبقني ِذ ه بتلك. فقال

ّلى وقال ّلم عليه الله ص ّلِمِي:  عبد بنت للشفآء وسإ َع الله

َة َحفَصَة َي ق ِلة ُر ّنم ل ّلمتها َكَما ا َبة َع َتا ِك ل ُة ا قروٌح والنمل

ُتها الجنب في َتخرج َي ٌء وُرق النساء تستعمله كانت شي

ُه يسمعه من كّل يعلم ن يقال: أن وهو ينفع ول يّضر ل كلٌم َأ
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غير تفتعل، شيء وكّل وتكتحل، وتختضب تحتفل، العرُس

تأنيَب المقال بهذا السلم عليه أراد الّرُجل، تعصي ل أن

ا ِإليها ألقى لنه حفصة الُمزاح من هذا فكان فأفشته سِإّر

الكلم. ولغز

عنه الله رضي بكر أبو اسإتأذن قال بشير بن النعمان وعن

ّلى النبي على ّلم عليه الله ص عائشة صوت فسمع وسإ

ل:  ليلطمها تناولها دخل فلما عاليا، ترفعين َأراِك وقال

َتك َلى صو ّلى الله رسإول َع ّلم، عليه الله ص فجعل وسإ

ّلى الله رسإول ّلم عليه الله ص ُه وسإ بكر َأبو وخرج َيحُجُز

ّلى النبي فقال مغضبا ّلم عليه الله ص أبو خرج حين وسإ

َكيف:  ِتني بكر ي أ ُتِك َر َقذ ن :  ِمَن َأ فمكث?  قال أبو الّرُجِل

ًا بكر لهما: فقال اصطلحا قد فوجدهما اسإتأذن ثم ايام

فقال حربكما في أدخلتماني كما سِإلِمكما في أدخلني

ّلى النبي َقد:  عليه الله ص ّلم َعلنا. وسإ َف

ّلى الله رسإول أن أنس وعن ّلم عليه الله ص في كان وسإ

عائشة فدفعتها بقصعة نسآئه بعض إليه فبعث عائشة بيت

، فألقتها الطعام يضم السلم عليه النبي فجعل وكسرتها

َغاَرت:  ُكم ويقول بها بعث عائشَة قصعة جآءت فلما ُأّم

َأعطى كسرتها التي القصعة صاحبة إلى القصعة عائشَة و

المكسورة.

قالت:  حاطب بن الرحمن عبد بن يحيى وعن عائشة: قال

ّلى الله رسإول عندي كان ّلم عليه الله ص وسإودة وسإ
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ِلي:  فقلت به فجئت خزيرا فصنعت ُك ل:  لسودة فقالت

ّبه والله:  ُأح ُلطخّن َأو َلتأكلين فقلت ما:  وجهك لَ ا فقالت َأن

َأخذت يباغية، ًا ف وجهها به فلطخُت الصّحفة من شيئ

ّلى الله ورسإوُل ّلم عليه الله ص فخفض وبينها بيني ما وسإ

ّلى الله رسإول لها ّلم عليه الله ص َد ركبتيه وسإ ي َتستِق مني ِل

ًا الصّحفة من فتناولت وجعل وجهي به فمسحت شيئ

ّلى الله رسإوُل ّلم عليه الله ص ِبر حديٍث في يضحك وسإ َأك

. من هذا

لما:  عائشة وعن ّبي قدم قالت المدينة السلم عليه الن

ّكرُت:  فأخبرني بصفية عرس فتن ّقبُت قالت فذهبت وتن

َظر َأنظُر، ّلى الله رسإول فن ّلم عليه الله ص عيني ِإلى وسإ

َأقبل فعرفني ّلي ف َأسإرع راجعًة فانقلبت ِإ المَشي ف

َأدركني َكيَف:  فاحتضنني ف :  فقال يهودية?  قلُت َأيِت بين ر

يهوديات.

الكلب الصلة يقطع ما عندها ذكر أنه عائشة وعن

عائشة:  والمرأة والحمار ا قد فقالت ّبهتمون بالحمير ش

والله?  َأيُت لقد والكلب ّلى الله رسإول ر عليه الله ص

ّلم ّلّى وسإ ِإني يص َلى و مضطجعًة الِقبلة وبين بينه السرير َع

الحديث.

قالت:  الزبير بن عروة وعن ما:  قال يقطع عائشة

 :  : ُة?  َأ المر فقلنا قال ُالحمار الصلة ِإّن:  و َة فقالت المرأ

ُتني لقد سَإوء، لدابة ي َأ َدي َبين ر ّلى الله رسإول ي الله ص
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ّلم عليه ِنازة كاعتراض معترضًة وسإ يصلى. وهو الَج

تحدثت:  عتيق أبي ابن عن ا قال ابن يعني) والقاسإم أن

عند(  وكان لحانة رجًل القاسإم وكان حديثا عآئشة محمد

مالك:  له فقالت ولد لّم ّدُث ل عائشة ّدث كما َتَح ابُن يتح

يعني? ) َأخي َأما(  أبي ابن هذا من علمت قد ِإني عتيق

ِتيَت، َأين ّدبته هذا َأ َأنت أّمه، َأ ّدبتك و فغضب:  َأّمك َأ قال

َأضّب القاسإم ،( يعني) عليها و َأى فلما َحِقد عائشَة مائدة ر

:  قام، بها َأتي قد  ? ُأصلي:  قال أين اجلس:  قالت قالت

ِإني:  اجلس:  ُأصلي قال َدر قالت الله رسإول سإمعُت ِإني ُغ

ّلى ّلم عليه الله ص لَ:  وسإ ة يقول ِة َصلَ ِم َبَحضَر َعا ّط َولَ ال

َو ُعُه ُه ِف َدا َثاِن ُي َب َلخ مسلم(. الثلثة روى) ا

حرام بن زاهر اسإمه البادية أهل من رجل أن أنس وعن

ّلى للنبي يهدي وكان ّلم عليه الله ص البادية من وسإ

ّلى الله رسإول فيجهزه ّلم عليه الله ص أن أراد إذا وسإ

ّلى النبي فقال يخرج ّلم عليه الله ص ًا ِإن وسإ َهر ا ُتنا َز َي َباد

َنحُن ّلى النبي وكان َحاِضُروه، َو ّلم عليه الله ص يحبه وسإ

ًا وكان َأتى دميم ّلى النبي ف ّلم عليه الله ص وهو يوما وسإ

َأرسِإلني،:  يبصر ل وهو خلفه من فاحتضنه متاعة يبيع قال

فالتفت?  من ّلى النبي هذا ّلم عليه الله ص ل فجعل وسإ

ّلى الله رسإول ظهره َألزق يألوما ّلم عليه الله ص حين وسإ

ّلى النبي وجعل عرفه ّلم عليه الله ص َمن:  وسإ يقول

َتري :  َيش يا?  فقال َد َعب ل ًا الله رسإول ا تجدني والله ِإذ
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ًا ّلى النبي فقال ، كاسإد ِكن:  عليه الله ص َل ّلم َد وسإ الله عن

ٍد. َلسَت َاسِإ َبك

كان           جبير بن خّوات أن بلغه أنه عثمان بن ربيعة وعن

عليه          فطلع مكة بطريق كعب بني من نسوة إلى جالسا

    : ِه       الل ِد َعب ا َب َأ ا َي فقال ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول

    :  ? لي    لجمٍل ًا َير ُف ض ِتلَن َيف قال ِة َو ِنس ل ا ُأولء َع َم َلَك ا َم

       : ّلم  وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول فمضى قال ٍد َشُرو

      : ِلَك     ذ َتَرك ا َم ِه الل ِد َعب ا َب َأ فقال ّلي ع طلع ثم لحاجته

     :  ? ذلك  بعد فكنت َييُت ُاسإتح و فسكت قال ُد َبع َد َا ِر الّش

وبعد          المدينة قدمت حتى منه ًء حيا َأيته ر كلما منه َأتفرد

في         ُأصلي ا ن َأ و ّلي ع طلع حتى المدينة قدمت ما

     : فلما    َأنتظرَك ّني ِإ َف ّول َط ُت لَ فقال فطولت ّلي ِإ المسجد

         : َد  َا ِر الّش َل الَجَم ِلك ذ َتَرك ا َم ِه الل ِد َعب ا َب َأ ا َي قال فرغت

      : منه?  أتفرد فكنت فقام َييُت، واسإتح فسكت قال ُد َبع

وقد          َا، ُقب أريد وأنا حمار على وهو ًا يوم لحقني حتى

     : َتَرك      ا َم ِه الل ِد َعب ا َب َأ فقال واحد شق في رجليه جعل

    :  ? ما    ّق بالح بعثك والذي قلت ُد َبع َد َا ِر الّش الَجَمل ِلَك ذ

       : الله    عبد أبا اهد اللهم اكبر ُه الل قال َأسإلمُت منذ َد َشر

.       : الحمد  وله الله وهداه إسإلمه فحسن الراوي قال

: له           قال لما ّلم وسإ عليه الله ّلى ص أنه واحد غير وذكر

    : رسإول     يا السإلم عقله قال الشرود جملك فعل ما

الله.
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امرىء          بن أمية بن النعمان بن جبير بن خّوات وهو

مالك           بن عوف بن عمرو بن ثعلبة بن البرك وهو القيس

ّلى          ص النبي فرده بدر غزوة في أونهش كسر الوس، بن

كلها         المشاهد وشهد بسهم له وضرب ّلم وسإ عليه الله

اثنتين         سإنة في ومات بصره كف حتى وعاش بعد

  . معاوية       وكان عقب وله معاوية ولية أول في وأربعين

. ًا  منحرف عنه

  :     : ثلثة   فعلت جبير بن خّوات قال قال الواقدي عن

     : يضحك     لم موضع في ضحكت قط أحد يفعلهن لم أشيآء

قط،          أحد فيه ينم لم موضع في قط،ونمت أحد فيه

  . يوم        انتهيت قط أحد فيه يبخل لم موضع في وبخلت

خرجت          وقد بطنه شق وقد مقتول وهو أخي إلى ٍد أح

وختل       فحملناه عليه لى بصاحب فاسإتعنت حشوته،

وشددت       جوفه في حشوته فأدخلت حوالينا المشركين

صوت        سإمعت الرجل، وبين بيني وحملته بعمامتي بطنه

فطرحه       صاحبي ففزع بطنه في رجعت حشوته

وكان        قوسإيى بسية له فحفرت مشينا ثم فضحكت،

فحفرت         ينقطع أن مخافة به وبخلت فحللته الوتر عليها

يريد          نحوي رمحه سإدد قد بفارس أنا فإذا فدفنته، له

نام          ما موضع في فنمت النعاس علي فوقع يقتلني أن

أدري           ول غيره ول فارسإا أر فلم فانتبهت قط، أحد فيه

. ذلك    كان شيىء أي
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 : قدم        قال أبيه عن الصهيبي محمد بن يوسإف وعن

ّلم          وسإ عليه الله ّلى ص النبي على فنزل مكة من صهيب

عليه          الله ّلى ص النبي فدخل عنه، الله رضي بكر وأبي

 : أيا        فقال ًا تمر يأكل وهو عينيه يشتكى وهو ّلم وسإ

   :  ? ِمَن      ُكُل آ َما ّن ِإ فقال َنيَك َعي ِة ّل ِع َلى َع ّتمَر ل ا ُكُل أ َت َهيُب ُص

عليه        الله ّلى ص الله رسإول فضحك الصحيِح ِلّشِق ا

أن        صهيب اسإتجاز وإنما نواجذه، بدت حتى ّلم وسإ

في         بالمزح ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله لرسإول يعرض

عنه         فأجابه المزح، يتضمن كان قد اسإتخباره لن جوابه

قلبه،         من وتقربا لغرضه مساعدة المزح من وافقه بما

الله          ّلى ص الله رسإول جواب يجعل أن لحد فليس وإل

جواب         جعل ومن هزل المزح ن لّ مزحا، ّلم وسإ عليه

عّز          الله عن المبين ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول

فقد         ومزحا هزل أوامره خلقه إلى المؤدي أحكامه وجّل

لله        أطوع كان وصهيب ورسإوله، تعالى الله عصى

بهذه         يكون أن ّلم وسإ عليه الله ّلى ص ولرسإوله سإبحانه

  : سإابق       أنا ّلم وسإ عليه الله ّلى ص قال وقد المنزلة،

الفرس       سإابق وسإليمان الروم سإابق وصهيب العرب

      : يخف    لم لو صهيب العبد نعم وقال الحبشة سإابق وبلل

       . الله   ّلى ص الله رسإول أصحاب كان وقد يعصه لم الله

بعدهم        من وكذلك بحضرته، حتى يمزحون ّلم وسإ عليه

   . من    ذاكرون ونحن والئمة والعلمآء التابعين من
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       : الله  عبد بن بكر عن البخارى روى نبذة مزحهم

ّلم:         وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول أصحاب كان المزني

هم       كانوا الحقائق كانت فإذا بالبطيخ، يتبادحون

     : الله.   رسإول أصحاب كان هل النخعي وسإئل الرجال

   :  ? في     واليمان نعم قال يضحكون ّلم وسإ عليه الله ّلى ص

. الرواسإي    الجبال مثل قلوبهم

     : أصحاب      من رجل كان قال كثير أبي ابن يحيى وعن

ذلك         فذكر ضحاكا، ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول

فقال         ذلك، يعيبون كأنهم ّلم وسإ عليه الله ّلى ص النبي

      : َو   ُه َو َة ّن َج ل ا َيدُخُل َل ُه ّن ِإ ُبوَن َتعَج ّنى َأ السلم عليه النبي

َيضحُك.

  : أسإيد         كان قال أبيه عن ليلى أبي بن الرحمن عبد وعن

الله          رسإول عند هو فبينا مليحا، ضحاكا رجل حضير بن

فطعن        ويضحكهم القوم يحدث ّلم وسإ عليه الله ّلى ص

خاصرته         في بأصبعه ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول

    :   : ِإّن:   الله رسإول يا قال َتّص اق قال َأوجعتني فقال

الله         رسإول فرفع قميص، علّي يكن ولم ًا قميص عليك

ّبل         يق جعل ثم فاحتضنه قميصه ّلم وسإ عليه الله ّلى ص

.        : هذا  َأردت الله رسإول يا ُأمي و َأبي ب فقال َكشَحه

الله          ّلى ص الله رسإول رأى لما القائل أنه ذكري وفي

 : لضحكنه       مغضبا أو ومنحرفا الوجه متغير ّلم وسإ عليه

         : حال  في الناس يأتي ّدجال ال ِإن الله رسإول يا قال ثم
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َأدركُت         ِإن َت َأي َأفر َثريد من جباٌل ومعه وضيٍق َقحٍط

آمنت          منه ّطنت تب إذا حتى ثريده َلى َع َأضرب أن زمانه

  ? رسإول       فضحك طعامه عن َأتنّزه َأم به وكفرت بالله

-    - التبسم     ضحكه وكان ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله

. ِيَن:         ن الُمؤِم ِني ُيغ ا َم ِب ٍذ ِئ َيوَم َعالى َت الله ِنيَك ُيغ َبل وقال

     : عبد      حديث في الليث قال قال وهب بن الله عبد وروى

ّلم          وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول صاحب حذافة بن الله

     : راحلة     حزام حل أنه بلغني قال دعابة فيه كانت إنه

الله          ّلى ص الله رسإول كاد حتى أسإفاره بعض في النبي

:  ?   : قال      ذلك ليضحكه لليث قلت يقع أن ّلم وسإ عليه

نعم.

أبيه          عن عفان بن عثمان مولى نائل بن عثمان وعن

مع:         سإافرناها سإفرة في عثمان مولي مع خرجت قال

عمر          وابن وعثمان عمر وكان عمرة، أو حج في عمر

معنا         شبان في الزبير وابن عباس وابن وكنت أيضا،

نترامى        ا فكن الفهري، المعترف بن َرباح ومعنا أيضا،

    : ا     َبن ِركا ا علين ّفروا ُتن ل لنا يقول عمر وكان بالحنظل

 :  ?   :    : ُد:    اح قلنا عمر مع قال لنا ُد اح ٍة ليل َذاَت ا فقلن قال

:        : عمر    له قال الّسَحر كان ِإذا حتى قال ِه َت ن فا نهاك ِإن ف

: قلنا          الثانية الليلة كانت فلما ذكٍر، سإاعُة هذه ِإن ف ُكّف

 ?   : ا       قلن عمر مع قال العرب َنصب ا لن انصب َرباح يا

ِإذا          حتى العرب َنصَب ا لن فنصب َتِه، ن فا نهاك ِإن ف انِصب
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      : فلما     ذكر، سإاعة هذه ِإّن ف ُكّف عمر له قال الّسَحُر كان

:       : قال    َيان ِق ل ا ِغنآء ا ِن ّن َغ باح َر يا قلنا الثالثة الليلة كانت

  :       ? فوالله  فغني، قال ِه ِت ن فا نهاك ِإن ف ِه ّن َغ ا قلن عمر مع

.      : القلوب    ِفّر َن ُي هذا ِإن ف ُكّف له قال َأن تركه

    : الخطاب       بن عمر قال قال أبيه عن نجيح أبي ابن وعن

ِإذا          ف الصبي مثَل أهله في الّرجل يكون َأن َليعجبني ِإني

     . إلى     الخطاب بن عمر ونظر رجلً ُوجد حاجة منه ُبغي

 : اللهم       قل قضاها فلما خفيفة صلة يصلي أعرابي

   : وأعظمت     النقد َأسإأت عمر فقال العين بالحور زوجني

بن.          عمر على وقف بيا أعرا أن بكرة أبي وعن الخطبة

 : فقال  الخطاب

ُجزيت الخير عمَر يا

الجنه
ّنـه ُبنياتي ُأكُس ُهـ ـ ّم ُأ و

الّزمان من لنا وكن

ّنـه ُج

بالله ُأقسم

ّنـه ـ َلتفـعـل

  :      :  ?      : مضيَت  ِإن ف قال ّنه لمضي حفٍص َأبا ًا ِإذ فقال ماذا يكون َأفعل لم ِإن و عمر فقال

: يكون  فقال?  ماذا

عنهّن والله

َألـنـه ُتسـ ل

ِيات تكون يوم العط

ّنه م

المسؤول وموقُف

ّنه بينه
ِر ِإلى ِإما ا ا ن ّم ِإ ّنـه و َج
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ّلت حتى عمر فبكى ُته اخَض يا:  قال ثم لحي غلم لغلمه

ِطه والله:  ثم لشعره ل اليوم لذلك هذا قميصى َأع ل قال

غيره. َأملك

دخل:  عثمان بن ربيعة وعن َلى َأعرابي قال الله رسإول َع

َأناخ عليه ّلى النبي َأصحاب بعض فقال ِبفنائه، ناقته و ص

ّلم عليه الله لو:  للنعيمان وسإ ّتها النصاري َأكلناها عقر ف

ِإنا ا قد ف ِرمن ّلى الله رسإوُل ويغَرم اللحم ِإلى َق عليه الله ص

ّلم فعقره:  وسإ َلعرابي فخرج النعيمان قال َأى ا راحلته فر

ُعقراه:  وا ّلى الله رسإول فخرج محمد، يا فصاح الله ص

ّلم عليه َمن:  وسإ َعَل فقال :  َف ّنعيمان?  ل ا فقيل فاتبعه هذا

َأل َعة دار في وجده حتى عنه يس ُبا عبد بن الّزبير ابنة ض

ّنعيمان فدخل جريد، وعليها خنادق حفرت وقد المطلب ل ا

ّلى الله رسإول فمر بعضها، في ّلم عليه الله ص يسأل وسإ

ما:  صوته ورفع رجٌل إليه فأشار عنه َأيته يقول رسإول يا ر

َأخرجه:  هو حيث بأصبعه وأشار الله ف الله رسإوُل قال

ّلى ّلم عليه الله ص وتغير السعف وجهه على سإقط وقد وسإ

َما:  وجهه َلَك فقال َم َلى َح :  َما َع الذين?  قال َنعَت ّلوك َص د

ّلي فجعل:  َأمروني الذين هم الله رسإول يا ع رسإوُل قال

ّلى الله ّلم عليه الله ص ثم:  ويضحك وجهه يمسح وسإ قال

ِرمها ّلى الله رسإوُل َغ ّلم عليه الله ص َلعرابي. وسإ ل

كان:  بن الله عبد قال أهيب بن نوفل بن مخرمة مصعب

مائة بلغ قد وكان أعمى، كبير شيخ وهو بالمدينة الزهري
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يبول أن يريد المسجد في يوما فقام سإنة، عشرة وخمس

بن رباعة ابن عمرو ابن نعيمان فأتاه الناس به فصاح

النجار بن مالك بن غنم بن مالك بن سإواد بن الحارث

اجلس:  قال ثم المسجد من ناحية به فتنحى ، ها له هنا

قال: فرغ فلما الناس، به فصاح تركه، ثم يبول فأجلسه

َء من :  هذا ِإلى بي جآ نعيمان?  قالوا عمرو بن المجلس

فعل:  ّلي الله ِإّن َأما وفعل به الله قال َأن به ظفرت ِإن ع

ًة هذه بعصاي َأضربه شآء ما فمكث بلغت، ما منه تبلغ ضرب

قائم وعثمان يوما أتاه ثم مخرمة ذلك نسيى حتى الله

ل صلى إذا عثمان وكان المسجد، من ناحية في يصلي

هل:  فقال يلتفت :  في لك له نعم?  فقال َعيمان هو? َأين ُن

ّلني َأتى عليه، ُد دونك:  عثمان على أوقفه حتى به ف فقال

فّشجه عثمان فضرب بعصاه يديه مخرمة فجمع هو، هذا

ِإنما:  فقيل فسمعت:  عثمان المؤمنين َأمير َضربَت له قال

دعوا:  فقال ذلك في فاجتمعوا زهرة بنو بذلك عثمان

وروي:  الله لعن ُنعيمان، من:  مخرمة أن ُنعيمان قال

قيل?  ل:  نعيمان قادني َم قال ٍر له َعَرضُت ل َجَر . بّش ًا َأبد

. عمرو بن نعيمان شهد وقد ًا بدر

قال: أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي وعن

فكان الشراب يصيب نعيمان له يقال رجل بالمدينة كان

ّلى النبي إلى به يؤتي ّلم عليه الله ص بنعليه فيضربه وسإ

التراب، عليه ويحثون بنعالهم فيضربونه أصحابه ويأمر
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الله رسإول أصحاب من رجل له قال منه ذلك كثر فلما

ّلى لعنك:  عليه الله ص ّلم ّلى الله رسإول فقال الله وسإ ص

ل:  عليه الله ّلم ِإنه تفعل وسإ َله. الله يحّب ف ورسإو

وكان:  َفٌة ول ُرسُإل المدينة يدخل ل قال اشترى ِإلّ ُطر

ّلى النبي ِإلى به جآء ثم منها ّلم عليه الله ص يا:  وسإ فقال

ِإذا لك، َأهديته هذا الله رسإول ُبه جآء ف ُنعيمان يطلب صاح

ّلى النبي ِإلى به جآء بثمنه ّلم عليه الله ص يا:  وسإ فقال

ّلى الله رسإول فيقول متاعه ثمن هذا َأعِط الله رسإول ص

َو:  عليه الله أ ّلم ِهده لم وسإ يا:  لي ُت ِإنه الله رسإول فيقول

ُنه عندى يكن لم َله َأن َأحببت ولقد ثم رسإول فيضحك تأك

ّلى الله ّلم عليه الله ص بثمنه. لصاحبه ويأمر وسإ

ّلى النبي أهدى َأنه وروي ّلم عليه الله ص عسل جرة وسإ

النبي باب بالعرابي وأتى بدينار، أعرابي من اشتراها

ّلى ّلم عليه الله ص خذ:  وسإ فلما هنا، ها من الثمن فقال

ّلى النبي قسمها ّلم عليه الله ص َأل:  نادى وسإ العرابي

ّلى فقال عسلي ثمَن َأعطنِى ِإحدى:  عليه الله ص ّلم وسإ

َأله:  هنات وسإ :  فعلت َلم ُنعيمان أردت?  قال ولم ِبّرك هذا

ّلى النبي فتبسم شيىء، معي يكن ّلم عليه الله ص وسإ

َأعطى ّقه. العرابّي و ح

فقال: الصيام صعوبة نعيمان إلى حصن بن عيينة وشكى

ِم َيينة دخل َأنه ُفروي الليل ُص في يفطر وهو عثمان على ُع

َعشآء:  رمضان شهر ال ا:  فقال أن عثمان: فقال صائم فقال
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:  الصوم هو?  فقال ّلي َأخّف بالليل قال: عثمان ِإن ع

ُنعيمان. َهنات ِإحدى

: قالت          ّلم وسإ عليه الله ّلى ص النبي زوج سإلمة أم وعن

الله          ّلى ص الله رسإول وفاة قبل الصديق بكر أبو خرج

نعيمان         ومعه بصرى، إلى تجارة في بعام ّلم وسإ عليه

شهد         ممن وهما حرملة بن وسإليط النصاري عمرو بن

  . سإليط        وكان ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول مع ًا بدر

ًا         مزاح عمرو بن ُنعيمان وكان الزاد، على حرملة بن

     :   : أبو  يأتي حتى ُأطعُمك ل قال َأطعمني لسليط فقال

    : فقال    بقوم فمروا ّنك، َلغيظ لسليط نعيمان فقال بكر،

:   :  ?     : قال  نعم قالوا لي ًا عبد مني تشترون نعيمان لهم

    : ابن       َأنا بعبده، لست لكم قائل وهو كلم له ٌد عب ِإنه ف

ول.           تشتروه فل تركتموه هذا لكم قال ِإذا كان ِإن ف عمه

      : في    ننظر ول نشتري بل ل قالوا عبدي، علي تفسدوا

ليأخذوه        ُؤه جآ ثم قلئص، بعشر منه فاشتروه قوله،

 : ِإنه        لهم فقال عمامًة عنقه في فوضعوا منهم، فامتنع

    : ولم    خبَرك َأخبَرنا قد فقالوا بعبده ولسُت َأ يتهّز

فأخبروه         عنه الله رضى بكر أبو َء فجآ كلمه، يسمعوا

القلئص        عليهم ّد ور يمزح، َأنه َأخبرهم ف القوم فاتبع

      . الله   ّلى ص النبي على قدموا فلما منهم ًا ِليط سَإ َأخذ و

الله         رسإول ذلك من فضحك الخبر َأخبروه ّلم وسإ عليه

. َحولً      ُه ُب وأصحا ّلم وسإ عليه الله ّلى ص
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تدخل          بمكة كانت امرأة أن عنها الله رضى عائشة وعن

الله        رسإول هاجر فلما تضحكهن، قريش النساء على

قالت         المدينة دخلت الله ووسإع ّلم وسإ عليه الله ّلى ص

?    : َدَمك:     َأق ما فلنة لها فقلت ّلي ع فدخلت عائشة

  :  ?   : فلنة:   َلى َع قالت نزلِت َأين ف قالت إليكن قالت

: عائشة       قالت بالمدينة، َء النسا تضحك كانت امرأة

?  : فلنة        فقال ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول ودخل

 :  ?    :   : َلى  َع قالت نزلت من َلى َع فقال نعم عائشة فقالت

     : ٌة   َد ّن َج ُم ٌد ُنو ُج ُح َلروا ا لله ُد الَحم فقال المضحكة فلنة

. َلَف        َت اخ َها من َكَر َنا َت ا َوَم َلَف ت ئ ا ِها ن َم َعاَرَف َت ا َفَم

  : بأس        ل عنه الله رضي طالب أبي بن ّلى ع وقال

بكر         وعن ُعبوس، ل ا ّد ح عن الّرجٍل بها يخرج بالمفاكهة

      : طالب    أبي بن لعلي المجوس َأهدى قال محمد أبي بن

  :   ?   : النيروز   اليوم له فقيل هذا ما ّلي ع فقال ًا فالوذج

   .      : قيل  رواية وفي َكل َأ و ، ًا نيروز ٍم يو كّل ليكن ّلي ع فقال

.     : هكذا:    يوم كل ِرُجونا َمه فقال الِمهَرجان اليوم له

 : طرحت         قال علي بن محمد عن دينار بن عمرو وعن

  : َأبي        ي ل وقال عليها فجلس وسإادة طالب أبي بن لعلي

:        . فقال   طالب أبي بن علي رجٌل وأتى حمار ِإلّ الكرامة

   : الشمس     في َأقيموه فقال ُأمي َلى َع احتملت اني

برجٍل         أتاه رجلً أن رواية وفي ّد، الح ّلة ظ واضربوا

  : في:         ِقمه َأ فقال ُأمي َلى َع احتلم َأنه َعم ز هذا ِإن فقال
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. ّله   ظ ِرب فاض الشمس

يتبسم           وهو إل يتحدث ل كان أنه ّدردآء ل ا أبي عن وروي

     : الناُس     يرى َأن َأخاف ِإني ّدردآء ل ا أم امرأته له فقالت

       : عليه   الله ّلى ص الله رسإول َأيت ر ما فقال َأحمق َأنك

  . ابن        وكان حديثه في يتبّسم وهو ِإلّ ًا ث حدي ّدث ح ّلم وسإ

: يقول         والحديث القرآن مسائل في عليه ُأكثر ِإذا عباس

. العرب       َأخبار و ِعر الّش في خذوا يريد َأحِمُضوا

   : صاحب       مع مضيت قال َأنه وائل َأبي عن العمش وروى

جريشا         وملحا شعير خبز إلينا فقدم سإلمان، نزور لي

        : َأطيَب  كان َتر سَإع الملح هذا في كان لو صاحبي فقال

  : لله       ُد الحم صاحبي قال َأكلنا فلما لنا، َأحِضره ف َأي

    : ُرزقت      بما ِنعت ق لو سإليمان فقال رزقنا بما ّنعنا ق الذي

. ًة    مرهون َهَرتي ِمط تكن لم

    : الزبير     ومعه عمر سإار قال المرادي الحويرث أبي وعن

حتى          راحلته فيه ضرب بمحسر عمر مّر فلما العوام، بن

 : يرتجز   وهو قطعه

ُو إليك ًا تعد ِلق َق

ا ُنـهـ َوضي

ًا النصارى ديَن مخالف

ُنها دي

ًا بطنها في معترض

ُنهـا ِني َج

الذي الشحُم ذهب قد

ُنها َيزي

وسإابق:  ّذت إذا عمر فجعل براحلته الزبير عمر قال ب

ُتك:  الزبير راحلة راحلته سإبق وجعل.  ورّب يقول الكعبة
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ّذت إذا الزبير ُتك:  عمر راحلة راحلته ب سإبق ورّب يقول

ُلكعبة. ا

خرج:  زيد بن خارجة وعن الله وعبد عمر بن الله عبد قال

ّياش بن ا فلما المسجد، من ربيعة أبي بن ع بابه على كان

ا وقد واحد كل كشف الشفاه بدت حتى شواربهما أحفي

ما:  وقال سإاقاه بدت حتى ثيابه منهما خير، عندك لصاحبه

ُأسإابقك? َأن لك هل

      : مآء     عمر بن الله عبد ورد قال قيس بن حميد وعن

فجآء        عسفان، على عاملً لمعاوية مولى وكان عسفان،

    : في       لحبك ِإني والله له وقال عليه فسلم عمر ابن إلى

     : وجهك،     ضرَب لبغض ِإني والله عمر ابن له فقال الله

 :         : ما  قال الرحمن، عبد أبا يا لك الله غفر وقال فتكعكع

 : إنما?        قائل له فقال يضحك عمر ابن وجعل شأني

. ضربه    أكره لك يقول

عبد             بن الله عبيد بن بكر أبي بن خالد بن الله عبيد عن

  : حمزة        حدثنى قال أبيه عن الخطاب بن عمر بن الله

     : بحسن      نفسي من ُأحّس كنت قال عمر بن الله عبد بن

البعير         ُكرغآء الله عبد بن سإالم صوت وكان صوت

:          : عمر  بن الله عبد فقال صوًت منك أحسن أنا له فقلت

ّينا         َأ لبي فقلت الّركبان ِغنآء فغنينا أسإمع حتى َيا ِد اح

.    :  ? َبادي  ِلع ا كِحماَري َأنتما فقال ًا صوت َأحسُن

َفث،:          الّر عن الناس أبعد عمر بن الله عبد وكان قيل
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وفي          ومزاح ُفكاهة ذا وكان ًا يوم َعتيق أبي ابن فأتاه

 : فيها   رقعة يده

َلَك أذهبت َر ما غي

ِرٍك ّتـ ـ ُم

ٍة كل في وفي ُموِمس

ِر الخم

تعـيش بما الله ذهب

بـه

َر وحدك وبقيت ذي غي

ِر َوف

الرحمن عبد بنت عاتكة عتيق أبي ابن زوجة وكانت

يا:  بهما هجته قد المخزومية ا فقال انظر الّرحمن عبد َأب

َأِشر الّرقعَة هذه ، بما هجاني فيمن برأيك علي و فلما فيها

َأرى:  وقال اسإترجع الله عبد قرأها َو َأن لك له تعف

ا:  فقال وتصفَح، َأن غير أرى الّرحمن عبد َأبا با والله له

ما:  ذلك :  قال َعُل?  َأف قال عبد له فقال يكني، لَ به هو

سإبحان:  بن الله َأرعد الهزل تترُك ما الله عمر َبرق و َأ و

هو:  ، َأخبرتك، ما والله فقال َبه ثم فاقترقا ِق أبي ابن َل

َأتدري:  فقال ذلك نسِى عمر ابن َأن ظّن ما بعد عتيق له

:  بذلك ّي?  َأ قال ِلنسان قال?  ا ِذي ِإنساٍن ُتك ال َلم َأنه َأع

ما:  هجاني :  فعلَت قال كل?  قال ِإن حّر فهو له مملوٍك به

َأعظم يكني، لَ به، فعلت َأكن لم ابن فقال عمر ابُن ذلك ف

َأتي:  أبي امر وقام عمر ابن عن ُفسري قالته، التي عتيق

وقال:  وهو َأحسنت:  يضحك ا له وابن.  هذا من فزدن الدب

أبي ابن الرحمن عبد بن محمد بن الله عبد هو عتيق أبي

عنه. الله رضي الصديق بكر
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مولى نافع عن أبيه عن المذكور خالد بن الله عبيد وعن

كان:  عمر ابن الله عبد ًة يمازح عمر بن الله عبد قال مول

خلقني:  فيقول له اللئام، خالق وخلقك الكرام، خالق لها

عمر. بن الله عبد ويضحك وتبكي وتصيح فتغضب

اقتتل:  جعفر بن كثير الله عبد وعن الله عبد غلماُن قال

فخرجت بذلك عائشة فأخبرت عائشة، وغلماُن عباس بن

َلى لها َهودج في ٍة َع َقيها لها، بغل ِل ابن وغلمان غلماني َأن ِف

ُق:  بينهم، لصلح فركبت اقتتلوا عباس يعت يملك ما فقال

ما:  َترِجعي لم ِإن َلى حملك فقالت :  َع ما?  قال هذا

ا انقضى البغلة? بيوم تأتينا َأن تريدين حتى الجمل يوم عن

َثم أم وعن دخل:  العباس بنت ُق ونحن علي علينا قالت

وكنا:  عشر باربعة نلعب ًا قالت ين ّهى َأن فأحببنا صب بها، نتل

َألَ:  فقال ُكَّن َأشتري علّي ًا ل وتتركن به فتلعبن بدرهم جوز

 : فاشترى?  قالت ًا بدرهم لنا هذه وتركنا به فلعبنا جوز

عشر. الربعة

   : ِإلى       ٌة َأ امر جآءت قال ّليثي ل ا ُعمير بن الله عبد وعن

   : الله       رسإول يا فقالت ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول

صائمة،         وهي ويأتيها الغداة، َة صل يصلي ل زوجي ِإّن

    : به     فجآءت ِإلّي ادعيه فقال القرآن قرأت ِإذا ويضربها

  : ِه        ِذ ه اّن فقال ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول ِإلى

        ، ِئَمٌة َصا َوهَي َيها ِت أ َت َك ّن َأ و َة، َدا َغ ل ا ّلي ُتَص لَ ّنك َأ ُعُم َتز

   : رسإول     َهّم َف َقت، صد قال ُقرآَن ل ا ِت َأ َقَر َذا ِإ َها ُب ِر َتض َو
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ّلم          وسإ عليه الله ّلى ص وكان اسإتتابه، ثم يلعنه أن الله

    :  ?    : ِإني   الله رسإول يا قال ِلَك، ذ َعُل َتف َلم له فقال ًا حليم

للصلوات         ّدد أتش َأنا ف النوم لهم معروف بيت َأهل من

به          عولج ما بكل َلتعالجني فإنها مضجعي َأخذت إذا حتى

  : َذا       ِإ َأما قال الشمس بحّر ِإلَ َأسإتيقظ فما َان ِإنس

 :  ?     : يا   فقال ِئَمٌة صا َوهَي َيها ِت أ َت َلم َف قال ّله َفَص َقظَت اسإتي

تفطر          فل تصوم امرأة وهي شاّب رجٌل َأنا الله رسإول

  : َتُصومي       لَ ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول فقال

 : ِلَم         َف قال َتقَربها َفلَ َها َل َت ِذن أ ِإذا و ِه، ِن ِإذ ب ِإلّ ًا ّوع َط َت

    :  ? من    ٍة واحد ٍة بسور ُأ تقَر قال ُقرآَن ل ا َأِت َقَر َذا ِإ َها ُب ِر َتض

النبي        فضحك ُأها فتقر السورة بتلك َلع َتو الله كتاب

    : ُقِسَمت      َلو ُة الّسوَر ِتلَك قال ثم ّلم وسإ عليه الله ّلى ص

. ُهم   َعت َوسِإ ّناِس ل ا َبيَن

ّلى          ص النبي يمازح سإمع َأنه حرب بن سإفيان أبي وعن

  : ِإن         والله ويقول حبيبة أم بنته بيت في ّلم وسإ عليه الله

َجّمآء          فيك انتطحت ان العرب فتركتك ُتك ترك أن ِإلّ هو

ّلم         وسإ عليه الله ّلى ص الله ورسإول َقرن ذات ول

يضحك.

عليه          الله ّلى ص الله رسإول أن يسار بن عطآء وعن

أهل          من رجل عنده وفيمن يحدث وهو ًا يوم قال ّلم وسإ

  : ُجلً        َر اّن ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول فقال البادية

 : َو          َأ ُه ّب َر ُه َل َل َقا َف الّزرِع فِي ّبُه َر َذَن أ َت اسإ ِة ّن َج ل ا َأهِل ِمن
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:       :  ? َقاَل   َع َأزَر َأن ُأِحّب ِكن َول َبلى َقاَل ِشئَت ِيما َف َلسَت

    :   : ّطرَف  ال ِدُر ا َب ُي َف ُه ّب َح ُذُر َيب َف قال َيزَرع َفل الله ُقوُل َي َف

قال       َاِل ِب ِج ل ا ُثال َأم ُوُن َك َي َو ُه ُد ِتحَصا واسإ ُه ُؤ َوا ِت َواسإ ُه ُت ا َب َن

       : َشّي   ُعَك ِب ُيش لَ ُه ّن ِإ َف َدَم آ ُبني َك َن ُدو تعالى الله ُقوُل َي َف

       : ِإلّ   تجده ل والله الله رسإول يا العرابّي فقال قال

نحن        َأما ف الزرع، َأصحاب ِإنهم ف ا ّي َأنصار أو ّا قريش

      : عليه   الله ّلى ص الله رسإول فضحك قال بأصحابه فلسنا

ّلم. وسإ

    : سإفيان      بن الضّحاك أتى قال سإرجس بن الله عبد وعن

قبل         ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول إلى الكلبي

      : الُحُميراء   هذه من َأحسن َأتان امر عندي قال ثم بيعته

  ? جالسة      وعائشة ّوَجها فتتز ِإحداهما عن لك أنزل َأفل

   : َأم      َأحسن َأهي فقالت الحجاب ُيضَرَب َأن قبل تسمع

       : ًا?  امرء وكان وأكرم، منها َأحسن ا ن َأ بل قال أنت

      : ّلم   وسإ عليه الله ّلى ص النبي فضحك قال ًا قبيح ًا َدميم

. ِإياه    عائشة َألة مس من

   : ّلى      ص النبّي َأتيُت قال الشجعي مالك بن عوف وعن

َدم           َأ من ٍة ّب ُق في وهو تبوك غزوة في ّلم وسإ عليه الله

   :   : رسإول    يا ّلِي ُك َأ فقلت ُادُخل وقال ّلي ع ّد فر فسلمت

   :   :  .   : من?  ّلِي ُك أدخل قال ِإنما قيل فدخلت ّلك ُك قال الله

. القبة  َغر ِص

فاتهمته          جارية له كان أنه رواحة بن الله عبد وعن
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    : منها،     ُنٌب ُج الن ِإنك فقالت أصابها يكون أن َأته امر

     : وقد   القرآن فاقرأ ًا صادق كنت ِإن ف فقالت ذلك فأنكر

 : فقال       ُنٌب ُج وهو القرآن ُأ يقر ل َته عهد

َأن شهدت الـلـه دين ب

ٌق حـ

َأن مثوى النار و

الكافرينـا

َأن فوق العرَش و

طاٍف المآء

رّب العرش وفوق

العالمينا

ثـمـانـية وتحملـه

ٌد ِشـدا

ِلله ملئكة ا

ا ّومـينـ مسـ

بن           الله عبد أن وهو آخر وجه على الثر هذا وروي

في         تجده فلم امرأته جنب إلى ًا مضطجع كان رواحة

فرجعت       جاريته، على َأته فر فخرجت فقامت مضجعه،

فقام        وفرغ خرجت ثم الّشفرة فأخذت البيت إلى

  :   : ُكتك    َأدر لو قالت َيم َمه فقال الّشفرة تحمل فلقيها

 : َأين        و قال ُالشفرة بهذه كتفيك بين َوَجأت َل ُيتك َأ ر حيث

   :     : وقد?  رأيتني ما قال الجارية َلى َع َايتك ر قالت ِتني ي َأ ر

َأ          يقر َأن ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول إلى نهانا

:   : فقال     فاقرأ قالت ُنٌب ُج وهو القرآن ُدنا َأح

ا تان يتـلـو الله رسإول َأ

َبـه ا كـتـ

من مشهوٌر لح كما

ُطع الفجر سإا

بعد بالهدى َأتى

ـنـا العمى ُب فقلـو

َناٌت به ِق ُو مـا َأن م

واقـع قـال
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عـن جنبه يجافي يبيت

فـراشـه

َلت ِإذا َثق َت اسإ

المضاجع بالمشركين

إلى:         َلى َع غدا ثم بصري، ّذبت وك بالله آمنت فقالت

حتى         فضحك َأخبره ف ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول

. ُذه  نواج بدت

له           كانت رواحة بن الله عبد أن وهو آخر وجه وعلى

فقالت         عليها فوقع ٌة جاري له وكانت يتقيها، وكان امرأة

:    : فقالت      الله سإبحان فقال فعل قد يكون َأن ِرقت َف و

 : فقال     ُجنٌب، فإنك ّلي ع اقرأ

ِإذن شهدت َأن الـلـه ب

ًا مـحـمـد

فوق الذي رسإوُل

َعُل من السموات

َأن ا و ويحـيى يحيى َأب

كـلهـمـا

ربـه مـن عمٌل له

ّبـل مـتـقـ

          : بن        محمد بن بكر أبي مع عتيق أبي ابن جلس قال ثابت بن نافع بن الله عبد وعن

حسنٌة              عين لها متنقبة بكر َأبي ِإلى امرأة فخاصمت القضاء مجلس حزم بن عمرو

  :  ?      : عيٌن         لها فقال هذه َأمر في تقول ما فقال عتيق أبي ابن على بكر أبو فأقبل َحورآء،

قبيح             ضخٌم َأنفها ِإذا ف وجهها فكشف َقتها، َل َأد و الخصومة بهما طالت َأن إلى مظلومة،

         :  ? ذاك        ِإذا محمد ابن بكر وأبو ظالمة، َأنف لها فقال َأمرها في تقول ما بكر أبو له فقال

. وقضآءها    المدينة عمل يلي

الملك               على وفد عتيق أبي ابن َأن وغيره الحزامي عثمان بن الضحاك بن محمد وحدث

  ? ًا             دين فذكر نزعه ما الحاجب فسأله عليه، له يستأذن َأن فسأله حاجبه فلقي مروان بن

ورجليه              الملك عبد رأس وعند فأدخله بإدخاله، الملك عبد فأمر له، فاسإتأذن مّسه، قد

   :  ?   : ِإليك        حاجة مالي قال حاجتك ما الملك عبد له فقال وجلس ّلم فس وضيئتان، جاريتان

 :  ? ما:              قال لي ذلك ِذكَر َته وسإأل عليك ًا دين ِإليه شكوت َأنك الحاجب لي يذكر َألم قال

      : الملك        ُد عب ودعا فقام ًا راشد انصرف قال منك ليُسر ِإني و َدين ّلي ع وما فعلُت
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:   :  ?            : قال   بلى قال ّدين ال من َعتيق أبي ابن ِإليك شكا ما لي تذكر َألم له فقال الحاجَب

        : ِإلى       خرجت َأنك وذكرَت َدينك ّلي ِإ َتشُك َألم فقال الحاجب ِإليه فخرج ذلك، َأنكر ِإنه ف

      :   :   ? عند     ذلك ِإنكار َلى َع حملك فما قال بلى له قال ذكره وسإألتني فيه المؤمنين َأمير

        :     ? والقمر  رأسإه، عند الشمس جلس وقد عليه دخلت َعتيق أبي ابن قال المؤمنين أمير

            : َلى     َع الحاجب فدخل ًا، َأبد هذا ليرى الله كان ما والله َألً، سَإ كن لي قال ثم رجليه عند

سإبَب             وكان َله ووَص َنَه َدي وقضى له الجاريتين ووهب فضحك خبره َأخبره ف الملك عبد

. الملك     عبد وبين بينه النس

 : ما                للرجل فقال كلب ومعه رجل به مّر أنه عتيق أبي ابن عن دينار بن عمرو وعن

.  :   :  ?    :   : واِخلفاه?  فقال عمرو قال كلبك اسإم فما قال ّثاب َو قال اسإمك

   :   : َلى           َع َأنِت و َأنا لمرأتي قلت قال حيان بن يحيى بن محمد عن سإعيد بن يحيى وعن

     :  ?    : َته     َأ ُامر الّرجُل َأصاب ِإذا قضآؤه قلت عمر قضآء وما قالت الخطاب بن عمر قضآء

    .       : عاتبت       عنه رواية وفي عمر قضاء ّد ر من أول َأنا قالت ّقها ح ّدى َأ فقد ُطهر كل عند

  :        : قضآء       وما قالت الخطاب بن عمر قضآء وبينك بيني لها فقال الباه قلة في ّدي ج ّدتي ج

قالت?                 ّقها ح لها ّدى َأ فقد ًة مر ُطهر كل في َته َأ امر أتى ِإذا الّرجل أن قضى قال عمر

.? وغيرك:             غيري به يأخذ ولم الخطاب بن عمر قضاء ترك الناس أفكل له

           : فلما   لصلته، عجبنا ّنا َأ فظّن يصلي، وهو سإيرين ابن َلى َع دخلنا قال رجل وحكى

. الصلة              عن َوّري ُي أن أراد أنه فظننا الصبيان، حديث في أخذ الصلة من انصرف

            : حتى    ُقم َي لم وربما َينا، يبك حتى علينا يقّص جبير بن سإعيد كان السائب بن عطاء وعن

يضحكنا.

    : بن            َعدي َأن ِإحداهما مّرتين ِإلّ الخلفة بعد يمزح لم العزيز عبد بن عمر ِإن وقيل

  : بعد              َأّما عمر ِإليه فكتب خارجة ابن أسإمآء ابنة يتزّوج أن في يستأذنه ِإليه كتب أرطاة

           : بك      يُك ِإن و وبها، بك ّق َأح الولون ُلك فأه ّوة ق تُك ِإن ف هند في تستأذن كتابك أتاني فقد

    . قول        بذلك يريد والسلم َفَزارّي ال ولكن لك أعذر َلولون ا ُلك فأه الشاعر: َضعف،

ّي ِإن ينفّك ل الفزار

ًا مغتلم

َكة من ُنوا ل ًا ا تهدار

بتهدار

له           عم ابن هجاه َأَمج َأهل من رجلً ِإن ف الثانية وأما

فقال:

ُد ٌج الـذي ُحَمـي َمـــ َبة ذو الخمر َأخوَأ الشي
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الصلِعداُره

فقال          عمر يعرفه ولم عمر على ذلك بعد حميد فقدم

   :    :  ? َأَمٌج:   الذي ُد ُحَمي فقال ُحَميد ا َأن فقال أنت َمن له

:        : فقال?  سإنة عشرين منذ ُتها شرب ما والله فقال داُره

. ِإليه        يعتذر وجعل أبسطك أن َأردت ِإنما و صدقت

: فقال        اللحية على المسح عن الّشعبي رجل وسإأل

 :      : ِإن   الشعبي قال ّلها ُب َت َألّ َأخاف فقال بأصابعك ّللها خ

. الليل     ّول َأ من فانقعها خفت

 :  ?       : نعم  قال بدنه َيُحّك َأن للمحرم يجوز هل أخر وسإأله

.    :  ? العظم:   َو يبد حتى قال َكم مقدار قال

 : ُوا        َتَسّحر ّلم وسإ عليه الله ّلى ص النبي حديث في وروى

فِي          َها َع َيَض ّم ُث ّتراب ل ا َلى َع اصبعه ُكم ُد َح َأ َع َيَض َأن ب َلو َو

   ?   : ِإبهام   الشعبي فتناول الصابع َأّي رجل فقال ِيه، ِف

.  : هذه  وقال رجله

   : منه      نرضى نحن فقال الشيطان لحم َأكل عن وسإئل

:  ?     : فقال.   ِإبليس َأة امر اسإم ما رجل له وقال بالكفاف

. شهدناه    ما نكاٌح ذاك

في         َأة امر مع وهو بالشعبي مّر ًا خياط َأن وروي

.  :    ?   : هذه  ِإليها ًا مشير فقال الشعبي ّيكما َأ فقال المسجد

:     : له     لجليس العمش قال قال القاسإم بن محمد وعن

سإود        البطون بيض العيون ُزرق بناني تشتهي َأما

:   :  ? قال      بلى قال ًا حاذق وَخلّ لينة باردة َأرغفة و الظهور
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     : وقال    منزله فدخل معه فنهضُت الرجل قال بنا فانهض

     : يابسان   رغيفان فيها ِإذا ف فكشطها قال ّلة الس ُجّرتيك

:   : فقلت       ُكل وقال يأكل فجعل قال ّبت ُش كاَمخ ُكّرجة َوسُإ

?       :  ? تشتهيه  قلت ِإنما سإمك عندي ما فقال السمك َأين

فرفع         شيء في الَجّمال لحاه َأحرم فلما العمش وحّج

?      : ِرم     ُمح َأنت و محمد َأبا ا ي له فقيل بها فشجه عكازه

. الجمال:       َشّج الحّج تمام من ِإن فقال

     : ًة   مقلوب ًة فرو العمش َلى َع َأيت ر عياش ابن وقال

كلب        على فمررنا مطر فأصابنا خارج، إلى صوفها

.    : ًة   شا يحسبنا ل وقال العمش فتنحى

أصحابه        بعض فسأل وحشة وامرأته العمش بين ووقع

  : ا:        ُدن سإي هذا فقال بينهما ُيصلح َأن حنيفة أبو ِإنه ويقال

َنيه،        َعي َعمُش فيه ّنِك يزهد فل محمد َأبو ا وشيُخن

وجعل       رجليه َقَزل و َتيه، ركب وضعف سإاَقيه، وُحموشة

       : لها   ذكرت فقد الله ّقبحك ا عن قم العمش فقال يصف

. تعرفه      تكن لم ما عيوبي من

:       : فقلت  مريض وهو الشافعي َلى َع دخلت الربيع قال

:      : قلت    قتلني ضعفي قّوى لو فقال ضعفك الله قّوى

     : لم      شتمتني لو َأنك َأعلم قال الخير ِإلّ َأردت ما والله

       :  . ّلى   ص النبي عن ّدعاء ال في جآء وقد قلت الخير ِإلّ ِرد ُت

      : َأراد   وانما َضعفي ِرَضاَك ِفي ّو َق َو ّلم وسإ عليه الله

والله        ًا صحيح دعاؤه كان ِإن و الربيع مباسإطة الشافعي
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َأعلم.

وقد        ببغداد الزعفراني عند نازل الشافعي كان ولما

رقعة          كل يكتب الزعفراني وكان يملك، ما كل في ّكه ح

َأخذ        ف الجارية، ِإلى ويسلمها اللوان من يطبخ بما

آخر         لونا فيها وألحق اليام بعض في الرقعة الشافعي

 : ما        وقال َأنكره اللون ذلك الزعفراني رأى فلما بخطه،

ًا        ُملَحق الشافعّي خّط الجارية عليه َعرضت َف بهذا أمرُت

َأعتق        و بذلك فرح عليه عينه وقعت فلما ّرقعة، بال

. عليه     الشافعّي باقتراح ًا سإرور الجارية

   : ثيابي       نزعت ِإذا له فقال حنيفة أبي ِإلى رجل وجاء

? غيرها         ِإلى أم أتوّجه القبلة ِإلى ف َأغتسل النهر ودخلت

        : لئل  ثيابك جهة ِإلى ُهك وج يكوم َأن الفضل له فقال

ُتسَرق.

     : َأتاه   وقد الحربي ِإبراهيم شهدُت الصيدلني عثمان قال

      : في     تقول ما ِإسإحاق ا ب َأ ا ي فقال عيد يوم في حائك

يحب          ُالذي ما ًا ناطف ِر َت َيش ولم ُالعيد صلة صلى رجل

   : فلما?     بدرهمين ّدق يتص قال ثم َأبراهيم فتبسم عليه

        : هذا  مال من المساكين تفّرح َأن ا علين ما قال مضى

ُالحمق.

لينكر         ذهب ثم بشيىء شريح القاضي عند رجل ّقر َأ و

        : شريح  ومّر خالتك ُأخت ابن عليك شهد قد شريح فقال

به        ّبوا ورح وقاموا عليه ّدوا فر ّلم فس بهمدان بمجلس
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ل:          منكم بيت َأهل لعرف ِإني همدان معشر يا فقال

 :  ?      : ما    فقال أمية َأبا ا ي هم َمن فقالوا الكذب لهم َيِحّل

ًا         ب قري َأو ميلً وتبعوه يسألونه فجعلوا يخبركم بالذي َأنا

  :   ?   : ُأخبركم   ل يقول وهو هم من له ويقولون منه

.    : بهم   أخبرنا ليته ّلهفون يت عنه فانصرفوا

قال          َأنه ًا محدث وكان حسان بن صالح أبي عن وحكى

     : في   اليمن ّاح َوض الناس َأفقه ًا مازح لصحابه ًا يوم

قوله:

ّوليني هاتي قلُت ِإذا َن

تبـّرمـت

َذ وقالت من الله معا

َحُرم ما فعل

ّولت فما حتى ن

عندهـا تضّرعُت

َأتها ب ن َأ الله َرّخص ما و

ّلَمم في ل ا

. َذمٌة         وَم َنٌة ُهج فهو الخلعة ّد ح ِإلى المزح خرج ِإذا و

وكان          الضرير معاوية أبي عن حكي ما منه ّد ُع ومما

 : يقول        وهو َأصحابه ِإلى يوما خرج َأنه ا محدث

ِإذا بالِمنَجنيِق فارِمهاجاشت الِمعدة ف

ٍذ من بثلِث ِو ليسنـبـي الّرقيق بالُحل

? عنه                وبعيد من ٌيء بر لعله بما المزح بهذا نفسه ِإلى التهمة بخلعته طرق كيف ترى أَما

ربما               مروان َأن المعارف في قتيبة ابن فحكى مزحه، في مسترسإلً هريرة أبو كان وقد

الرجل             فيلقى فيسير بردعة ليه ّد ش قد حمارا فيركب المدينة على يستخلفه كان

فل:             العراب لعبة يلعبون وهم الصبياَن َأتى وربما المير، جاء قد الطريق فيقول

 : قال          فيتفرقون الصبيان فيفزع برجليه ويضرب بينهم نفسه يلقي حتى يشعرون

تأويل:              منه الفعل بهذا يكون أن فيوشك به المستسمح القدر عن خروج وهذا الماوردي

سإائغ.
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علية             وقف أنه القشيري المام عن حكي ما ّدعابة ال ومستسمح المزح مستحسن ومن

  :     :  ?     : ِإي     من فقال َعِقيل بني من فقال َأنت ممن َأعرابي يا له فقال العراب من شيخ

فقال?       َفاجة َخ بني من قال القشيري: عقيل

َأيُت ًا ر َفاَجه نبي من شيخ َخ

  : ما  َلعرابي ا : فقال فقال?  شأنه

حاَجه الظلُم جّن ِإذا له

  : ما  َلعرابي ا : فقال قال?  هي

ّديك كحاجة ّدجاَجة ِإلى ال ال

    .       : بهذا   بلغ كيف فانظر القوم بَسرائر َفك َأعر ما الله قاتلك وقال َلعرابي ا فأسإتغرب

به               يتسامح ما غاية هو مر فيما ذكرناه ما وهذا مصون، وعرضه ولسانه غايته المزج

عدوة              مزاح في يسترسإل أن من وليحذر الفحوى مستنكر كان ِإن و الخلعة من الفضلء

مزحا              التشفي في له ويفسح مجد، وهو هزل المساويء إعلن إلى طريقا له فيجعل

أصحاب            خّرب لما العلقمي لوزيره وقوله المستعصم الخليفة مزاح وانظر محق وهو

ولد        مع الحمام لعبة في الكرخ الوزير: ولده

ّدنيا دع ل َكرِخ بل ا

ا فخرج دع:  مغضب ّدنيا وقال ل ذلك سإمع فلما بغداد بل ا

كنت:  معه شأنه تلفى سإعى ثم الرضى فأظهر أمزح وقال

في مشهور هو ما جرى حتى بغداد إلى التتار إحضار في

ّوة ول حول ول وأصحابه الخليفة وقتل بغداد بالله ِإلّ ق

مشهورة. والقصة

مخالطة وعن المور سإفساف عن بنفسه يربأ فالعاقل

، ومزاحهم السفلة أكبر هو من مزاح عن وكذلك مطلقا

ا لما منه بين به بأس ول الحرمة، وخرق الحقد من ذكرن

عرض في شين ول غيبة ول ضرر ول فيه أذى ل بما الخوان

ِلخوان والتواضع العشرة حسن به قاصدا دين، أو ل
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أو اسإتهتار غير من بينهم الحشمة ودفع معهم والنبساط

َأحد اسإتنقاص نحوه أو بمروءة إخلل قيل فقد منهم، ب

الناس:  الناس تمازح إنك أحمد بن للخليل سإجن في فقال

، لم ما بآثارهم والقتفاء ذكر بمن القتداء وفي يتمازحوا

وأبلغ عنآء أشد الحد ذلك عن الخروج وفي بركة، أعظم

أوسإاطها. المور وخير هلكة،

الملطفة بأنواع وملطفتهم أهله مع الرجل مزاح وما

المعاشرة من وهو النبيين، وأخلق المرسإلين، شعار فمن

ّلى وكان بالمعروف ّلم عليه الله ص كنت لعائشة يقول وسإ

َأبي لك كان:  وقال َزرع ُلم َزرع ك ّلى النبي َأنس الله ص

ّلم عليه ّناس َأرحم وسإ ِء ال ّنسآ َاِن بال ّبي الغزالي: قال والِص

َأعلى َلى يزيد أن ذلك من و َكر ذكر ما َع الذى باحتمال ذ

وغضبهن. طيشهن عند والحلم منهّن،

ّلى كان فقد ّلم عليه الله ص إلى وينزل معهّن، يمزح وسإ

بعُض مضى كما والخلق العمال في عقولهن درجات

إحداهن وتهجره الكلم السلم عليه يراجعنه كّن وقد ذلك،

ُة وراجعت الليل إلى َأ فقال: الكلم في عمر عمر امر

:  َأتراجعينني ِإن?  فقالت َكاع َل ا ّلى النبي َأزواج ي الله ص

ّلم عليه خابت:  فقال منك خير وهو يراجعنه وسإ عمر

ل:  قال ثم راجعته ِإن َأي وخسرت، َحفَصُة ّتري لحفصة تغ

َفة َأبي بابنة ِإنها(  يعني) ُقَحا ف الله رسإول ِحّب عائشة

ّلى ّلم عليه الله ص ّوفها وسإ المراجعة. من وخ
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ّلى الله رسإول صدر في ِإحداهّن ودفعت عليه الله ص

ّلم َبَرتها وسإ ّلى فقال ُأمها َفَز َها:  عليه الله ص َدِعي ّلم وسإ

ُهّن ّن ِإ َنعَن َف َر َيص ِلِك ِمن َأكث ذ

حكما          بكر أبا أدخل حتى كلم عائشة وبين بينه وجرى

: ّلم          وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول لها فقال وبينها، بينه

      :  ? ِإلّ    تقل ول َأنت تكلم بل فقالت ّلم َك َت َأ و َأ َأنِت َن ّلِمي َك َت

  : يقول        َو أ وقال فاها َأدمى حتى بكر أبو فلطمها ّقا، ح

   ? الله     برسإول فاسإتجارت نفسها عدّوة يا ّق الح غير

له         فقال ظهره، خلف وقعدت ّلم وسإ عليه الله ّلى ص

      : َلم     َأو َا ِلهذ ُعَك َند َلم ا ّن ِإ ّلم وسإ عليه الله ّلى ص النبي

. َذا   ه منَك ِرد ُن

     : نبي     َأنك تزعم الذي َأنت غضبت وقد ًة مر له وقالت

واحتمل?         ّلم وسإ عليه الله ّلى ص الله رسإول فتبسم الله

ُكنِت          َذا ِإ ِرُف لع ّنِي ِإ لها يقول وكان ًا، وكرم ًا حلم ذلك

  : تعرف       وكيف قالت َغضبى َلّي َع ُكنت َذا ِإ َو ًة َي َراض ّنِي َع

        : َغِضبِت?  َذا ِإ َو ٍد ّم ُمَح ِه ل ِإ َو لَ ُقلِت ِيت َرض ِإذا قال ذلك

      : أهجر     ما ِه الل َرسإول يا َأَجل قالت َيم ِه ا َر ب ِإ ِه ل ِإ َو لَ ُقلِت

 : قولي       في بذلك ألممت وقد اسإمك ِإلّ

الغضِب وقت عَرفُتقـد منـك حبيبى قال

ِلُف الرضى عند َأبـي سإـواه ومعبي تح ـ ب

ّذبــي يا َمكاس ِإلّ َأهجر ل فقلت ِعـ مـ
وقلت: 

َئت وقد ّب َأني حلفُتبأنـي ليلى ُن للـمـحـبة و

36



مشكاةمشكاة  مكتبةمكتبة                                          المزاحالمزاح  فيفي  المراحالمراح
  السإلميةالسإلمية

ا نـاكـُثبـغـيرهـ

ِر ولم ِني َتد ما أ

اسإمها سإوى هجرُت

َأن َى في هواها و فـؤاد

مـاكـُث
وقلت: 

َئت وقد ّب حلفـُت َأنى ُن

بـغـيرهـا

َأنى َعقد و فيها الحّب ل

لـفـاسإـُخ

ِر ولم ِني َتد هجرُت ما أ

ُاسإمها سإوى

َأن فـي هواها و

َى ُخ فـؤاد راسإـ

ّلى وقال َمن:  عليه الله ص ّلم َر وسإ َب َلى َص ِء َع ُلق سُإو ُخ

ِه ِت َأ ُه ُامَر َطا ِر ِمَن الله َأع َلج ّيوَب َأعطى َما مثَل ا َلى َأ َع

ِه، ِئ َبَرَت َوَمن َبلَ َلى َص ُلِق سُإوء َع َها َزوجها ُخ َطا ِمثَل اللُه َأع

َواِب َة َث َي سِإ ِة آ َأ َعوَن امَر ّلى كان َأنه الخبر وفي ِفر الله ص

ّلم عليه رضي عآئشة وقالت نسآئه مع الناس َأفكه من وسإ

سإمعت:  الله وهم وغيرهم الحبشة من ُأناس َأصوات عنها

ّلى الله رسإول لي فقال عاشورآء، يوم في يلعبوَن الله ص

ِيَن:  عليه ّب ِح ُت َأ ّلم :  َتَري َأن وسإ  : نعم?  قلت قالت يا لعبهم

َأرسإل الله، رسإول ُؤا ِإليهم ف ّلى الله رسإول وقام فجا ص

ّلم عليه الله ّفه ووضع البابين، بين وسإ ّد الباب على ك وم

َأنظر يلعبون وجعلوا ذراعه، على ذقني ووضعت يده، و

ّلى الله رسإول لي فقال َحسبُك:  عليه الله ص ّلم فقلت: وسإ

ًا، َأو مّرتين ُاسإكت َيا:  قال ثم ثلث ِئَشُة لي ُبِك َعا الَن َحس

نعم:  َأشار فقلت . ِإليهم ف فانصرفوا

َأكَمُل: ) رسإول وقال ُؤِمنيَن الله ُهم ُالم ُن ًا َأحَس ُلق ُخ
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ِم ُه ُف َط َأل ِه(. َو ِل َأه ِب

ُكم:  عليه وقال َخيُر ُكم السلم ِه َخيُر ِل ا َله َن َأ ُكم َو َخيُر

وقال.  ِلى ينبغي:  الله رضى عمر َله يكون َأن للّرجل عنه

ّبي مثَل َأهله في َذا الص ِإ ُتِمَس ِف ل َد ِعنده ما ا ، ُوِج ُنقل َرجلً و

ُه ينبغي:  لقمان عن نحو َأهله في يكون َأن للعاقل بلفظ

ِإذا كالصبي ّلى وقال رجلً ُوجد القوم في كان ف الله ص

ّلم عليه َهلّ:  وسإ َف ًا لجابر َها ِبكر ُب ِع عبَك. ُتلَ ُتلَ َو

ٌة ووصفت بي لقد:  موته بعد زوجها َأعرا والله كان فقالت

ًا َلج، ِإذا ضحوك ًا َو َر وجد، ما آكلً خرج، ِإذا سَإكوت سإائٍل غي

َفقد. ِإذا

سإمع:  عائشة وعن ّلى الله رسإول فقالت عليه الله ص

ّلم ًة يومي في عندى وهو وسإ ثابت، بن لحّسان تنشد امرأ

َلى فقام َأخذ الباب َع َتي ف َد َأنظر جعلت ثم الباب ِبعضا

، فقام ُأذنيه بين ِإليها ?  ثم طويلً فلم:  َحسُب نعم أقل قال

ًا َأو مّرتين قالت.  ثم ثلث َأراد عائشة انصرف يرى أن و

بي. وفعله منه مكانى

كنُت:  عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن ألعب قالت

ّلى الله رسإول فكان يأتينني، صواحبي فكّن بالبنات ص

ّلم عليه الله ُهّن وسإ ِب ّلي ُيسّر بن ِإبراهيم بن محمد وعن ِإ

ّتيمي الحارث ل ّلى الله رسإول َأن ا ّلم عليه الله ص دخل وسإ

ما:  فقال بالبنات تلعب وهي عائشة على يا هذا لها

 : هذا?  قالت قولها. من يضحك فجعل سإليمان خيل عائشة
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كانت:  مالك بن أنس وعن ّلى الله رسإول مع صفية قال ص

ّلم عليه الله في فأبطأت يومها ذلك وكان سإفر في وسإ

ّلى الله رسإول فاسإتقبلها السير ّلم عليه الله ص وهي وسإ

حملتني:  تبكي َلى وتقول ّلى فجعل بطيء، جمٍل َع الله ص

ّلم عليه ويسكتها. عينيها يمسح وسإ

ِه َومن) تعالى قوله ذلك في ويكفي ِت ا َي َق َأن ا َل ُكم َخ ِمن َل

ُكم ُفِس ن ًا َأ َواج ُنوا َأز ُك َتس َها ل لي َعَل ِإ ُكم َوَج َن ي ًة َب ّد َو ًة َم َوَرحَم

ّن ِلَك ِفي ِإ َياٍت ذ ٍم لَ ّكُروَن(. َلقو َف َت َي

ّلى النبي َأتى رجل أن ميسرة بن الرحمن عبد وروى ص

ّلم عليه الله يا:  وسإ َة يتزوج الّرجُل الله رسإول فقال َأ المر

ٌء يكوَن ل حتى ليلٌة ِإلّ يكون فل تعرفه ول يعرفها ل شي

ِإليها منها ِإليه َأحّب ّلى الله رسإول فقال منه و عليه الله ص

ِتلَك:  ّلم َفُة وسإ ل َعَل: ) قوله وتل ُأ َوَج ُكم تعالى َن ي ًة َب ّد َو َم

وقد(  ا صنفت َوَرحَمًة يتعين وما النكاح آداب لطيفا كتاب

الّشيم ومحاسإن الخلق كرم من اسإتعماله الزوجين على

) وسإميته بيت، آلف ثلثة في نظما وجاء ذلك، وغير
وهو(  آداب في النجاح َأسإباب وقد فنه، في بديع النكاح

ّيض َكُمل ُب منه. الله بحمد و

وينبغي:  قال وحسن الدعابة في ينبسط ل أن الغزالي

ُلق ُلقهم يفسد حد إلى هواهّن باتباع والموافقة الُخ ُخ

فل ذلك في العتدال يراعي بل بالكلية، هيبته ويسقط

، رأى مهما والنقباض الهيبة يدع ًا باب يفتح ول منكر
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يخالف ما رأى مهما بل البتة، المنكرات على المساعدة

قال.  تنمر والمرؤة الشرع والله:  وامتنع َأصبح ما الحسن

َأته يطيع رجٌل ّبه ِإلّ تهوى فيما امر وقال النار في الله َك

خالفوا:  ِإّن النسآء عمر َبَركة، خلفهن في ف ل قيل: وقد ا

وقال.  شاوروهّن ّلى وخالفوهّن ّلم عليه الله ص ِعَس وسإ َت

ُد ِة َعب ّلكه تعالى الله َلّن وذلك الّزوَج ّلكها الّزوجة م فم

ّوامين الّرجاَل وسإمّى نفسَه، ًا الّزوَج وسإمّى ق فقد سإيد

ّدل ذلك مقتضى خالف . الله نعمة وب ًا كفر

نفس:  وقال َأة الغزالي َلى المر َأرسإلت ِإن َفَرسإك، مثال َع

َنها ا َن ، بك َجَمَحت قليلً ِع ِإن طويلً ِذارها َأرخيت و ًا ع فتر

، جذبتك ًا ِإن ذراع َبحتها و محل في عليها يدك وشددت َك

ّدة ّتها الش ٌة:  الله رضي الشافعي قال ملك ثلث ِإن عنه

ِإن َأهانوك، َأكرمتهم َأة:  َأهنتهم و المر والخادم، َأكرموك

َبطي، ّن ل ِلكرام َمَحضَت ِإن به َأراد وا غلظتك َتمُزج ولم ا

يعلمن العرب نسآء وكانت برفقك، وفظافظتك بلينك،

َأة تقول الزواج اختبار بنآتهن اختبري:  المر زوجك لبنتها

ِلقدام قبل ّج وانزعي عليه، والُجرأة ا ِإن رمحه ُز سإكت ف

َلى ّطعي ذلك َع َلى اللحم فق ِإن ُترسإه، َع ّطعي سإكت ف فق

ِإن بسيفه، العظام ِلكاف فاجعلي صبر ف َلى ُا ظهره، َع

ِإنما فامتطيه حمارك. هو ف

ما فكل والرض، السموات قامت فبالعدل الجملة وعلى

فينبغي.  على أنعكس حده، جاوز سإبيل يسلك أن ضده
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جميع في الحق ويتبع والموافقة، المخالفة في القتداد

ِإن.  شّرهن من ليسلم ذلك ف سإوء عليهن الغالب وكيدهّن

لطف بنوع ِإلّ ذلك يعتدل ول العقل، وركاكة الخلق

وزبر.  ممزوج َأته عمر بالسياسإة ًة امر راجعته لما مر

ما:  وقال ٌة ِإلّ َأنت لها لنا كانت ِإن البيت، جانب في ُلعب

ِإلّ حاجٌة ِإليك فإذا.  كما جلسِت و شّر فيهّن كان َأنت

الشر، علج والخشونة فالسياسإة ضعٌف، وفيهّن

هو الحاذق والطبيب الضعف، علج والرحمة والمطايبة

ّدر الذي ّدآء، بقدر العلج يق ل أولً الرجل فيلتفطن ا

يقتضيه كما يصلحها بما ليعاملها ثم بالتجربة لخلقها

وقد.  الحيآء في الغزالي ذلك على الكلم بسط حالها

وهذا.  تعالى الله بحمد قصدناه وبما كاف، القدر وغيره

والحمد.  ، أولً الله واف ًا ًا وآخر ًا، وظاهر يحّب كما وباطن

ا على الله وصلى ويرضى ربنا ٍد سإيدن آله وعلى محم

ًا وسإلم وصحبه ًا تسليم ًا كثير ًا. طيب كافي

أنهاه:  قال ًا مؤلفة أبو تعالى الله عفو فقير جامعه تسويد

الله عبد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد البركات

شعبان اؤائل في الشافعي الغزي بابن الشهير العامري

ختامها. تعالى الله َأحسن وتسعمائة وأَربعين َأربع سإنة
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