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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

احلمد هللا على مجيل أفضاله، وجزيل بره ونواله، والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد وصحبه 
  .وآله

سئلت قدميا عن املزاح، وما يكره منه وما يباح، فأجبت بأنه مندوب إليه بني اإلخوان، وبعد فقد 
ملا فيه من ترويح القلوب، واالستئناس املطلوب، بشرط أن ال يكون فيه قذف وال . واألصدقاء واخلالن

دالئل، غيبة، وال حيرك احلقود الكمينة مث طلب مين بعد مدة السائل، بسط الكالم يف ذلك وإيضاح ال
قد ورد يف ذم املزاح ومدحه أخبار، : فقلت مستعينا باهللا ومتوكال عليه، ومفوضا مجيع أموري إليه

فإنه إزاحة عن احلقوق، وخمرج إىل . فحملنا ما ورد يف ذمه على ما إذا وصل إىل حد املثابرة واالكثار
عنه اهليبة والبهاء، وجيريء عليه فوصمة املازح أن يذهب . يصم املازح، ويضيم املمازح. القطيعة والعقوق

وأما إضامة املمازح فألنه إذا قوبل بفعل ممض . الغوغاء والسفهاء، ويورث الغل يف قلوب األكابر والبنهاء
وقول مستكره وسكت عليه أحزن قلبه وأشغل فكره، أو قابل عليه جانب مع صاحبه حشمة وأدبا، 

وقد . إذا فتح ال يستد، وسهم األذى إذا أرسل ال يرتدورمبا كان للعداوة والتباغض سببا، فإن الشر، 
وعلى ذلك . فحق العاقل يتقيه، ويرته نفسه عن وصمة مساويه. يعرض العرض للهتك، والدماء للسفك

املزاح اسِتدراج ِمن الشيطَاِن واخِتداع ِمن اهلوى : حيمل ما روي عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أنه قال
  .الَ تماِر أَخاك والَ تماِزحه والَ تِعده موِعداً فَتِخلفُه: لّى اهللا عليه وسلّموقوله ص

إمنا املزاح سباب إال أن صاحبه : وقال. اتقوا املزاح فإا محقة تورث ضغينة: وقال عمر بن عبد العزيز
  .إمنا مسي مزاحا ألنه مزيح عن احلق: يضحك وقيل

املزاح يأكل اهليبة كما تأكل : وقيل يف منثور احلكم. املزاح من سخف أو بطر: وقال إبراهيم النخعي
  .من كثر مزاحه زالت هيبته، ومن كثر خالفه طابت غيبته: وقال بعض احلكماء. النار احلطب

  .كثر هزله. من قل عقله: وقال بعض البلغاء

 وينشقه أحرق من اخلردل، يصك أحدكم صاحبه بأشد من اجلندل،: وذكر خالد بن صفوان املزاح فقال
  .إمنا كنت أمازحك: ويفرغ عليه أحر من املرجل، مث يقول

خري املزاح ال ينال، وشره ال يقال، فنظمه السابوري يف قصيدته اجلامعة لآلداب : وقال بعض احلكماء
  : فقال وزاد

زاح امل شره  اُلرِء ال يقميا ص وخرياُلاِح ال ين 
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  من الفىت تدعو ِإىل التالحي  زاِحرة امليقال كث وقد

 داوهره عآخ امنلك  الوهدؤه حزاح بامل ِإن

 يفبسخفه السخ وجيتري  ريفمنه الرجلُ الش يحِقد

  : ويف معىن هذه اجلملة األخرية قول شيخ اإلسالم الوالد يف منظومته يف التصوف

 الدني جيتري ويفسد وال  وال متازِح الشريف حيِقد

  : وما أحسن ما قال أبو نواس

ت بدآء الصمت خريالممن دآِء الك لك  م 

 امجلاه بف جم  ن أَل مالسامل ِإمنا

 امممغاليق احل ح  زيستفتح امل رمبا

 امَألنل اتشارب  التايا آكنوامل

ومحلنا ما ورد يف مدح املزح على ما سلم مما ذكر، فإنه قل ما يعرى من املزاح من كان سهال، فالعاقل 
إما إيناس املصاحبني، والتودد إىل املخاطبني، وهذا يكون مبا أنس من مجيل : يتوخى مبزحه إحدى حالتني

اقتصد يف مزحك فإن اإلفراط فيه : نهالقول، وبسط من مستحسن الفعل كما قال سعيد بن العاص الب
وإما أن . يذهب البهاء، وجيرئ السفهاء، وإن التقصري فيه يغض عنك املؤانسني، ويوحش منك املصاحبني

البد : فقد قيل. ينفي باملزاح ما طرأ عليه من سأم، أو حدث من سأم، أو حدث به من هم وغم
  : للمصدور أن ينفث وأنشد أبو نواس

 ِلهمني بغري ج جتاهالً  زِلأُروح القلب ببعض اهل

 أَحياناً ِجالء العقِل واملزح  أَمزح فيه مزح أَهل الفَضل

  وأنشد أبو الفتح البسيت 

 زِحوعللّه بشيء من امل يِجم  د راحةًطبعك املكدود باِجل أِفد

  مبقدار ما تعطي الطَّعام من امللِح  نيكِإذا أَعطيته املزح فل ولكن

    : قال االبريد

  وذو باطٍل ِإن شئت أَهلاك باطله  دهجد عند اِجلد أَرضاك ج ِإذا

  : وقال أبو متام
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ه وفيه ف اِجلدملن مل يلعب  اهةٌكشيمت طوراً وال ِجد  

  .وعلى هاتني احلالتني كان مزح رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وأصحابه وتابعيه والعلماء واألئمة

ويف روايٍة ِإالَّ . ِإني َألمزح والَ أَقُولُ ِإالَّ احلَق: روى بكر بن عبد اهللا املزين أنه صلّى اهللا عليه وسلّم قال
: وقد سئل سفيان. ِإني الَ أَقُولُ ِإالَّ حقا:  إنك تداعبنا قاليا رسول اهللا: قالوا: وعن أيب هريرة قال. حقا

كان : بل سنة لقوله عليه السالم إين ألمزح وال أقول إال احلق وقال أنس بن مالك: املزاح هجنة؟ فقال
  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من أفكه الناس

  . ساعةً بعد ساعٍةروِحوا القُلُوب: وقال صلّى اهللا عليه وسلّم

إن كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ليخالطنا حىت : ومن مزاحه صلّى اهللا عليه وسلّم ما رواه أنس قال
أتت : وما رواه احلسن قال. يا أبا عمري ما فعل النغري؟ كان له نغري يلعب به فمات: يقول ألخ يل صغري

أَما : يا رسول اهللا ادع يل باملغفرة فقال هلا: ه وسلّم فقالتعجوز من األنصار إىل النيب صلّى اهللا علي
عِلمِت أَنَّ اجلَنةَ الَ يدخلُهاَ العجاَِئز ويف روايٍة العجوز ويف رواية الَ تدخلُ اجلَنةَ عجوز فبكت ويف رواية 

ِإنا ": عجوٍز أَما قَرأِت قَولَه تعاىللَسِت يومئٍذ ِي: فصرخت فتبسم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وقال هلا
  ."أَنشأناهن ِإنشاَء فَجعلناهن أَبكاَراً عرباً أَتراباً

وروى زيد بن أسلم أن امرأة يقال هلا أم أمين جاءت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف حاجة لزوجها فقال 
بلى : يِنِه بياض؟ فقالت أَي رسولَ اُهللا ما بعينه بياض قالالِذي يف ع: من زوجِك؟ فقالت فالن فقال: هلا

وما ِمن أَحٍد ِإالَّ ِبعيِنِه بياَض ويف رواية : ال واِهللا فقال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: ِإنَّ ِبعيِنه بياضاً فقالت
أَخربين رسولُ اهللا صلّى : ما شأنِك؟ فقالت: فانصرفت عجلى ِإىل زوجها وجعلت تتأَمل عينيه فقال هلا

  .أَما ترين بياض عيين أَكثَر من سوادها؟: اهللا عليه وسلّم أَن يف عينيك بياضاً فقال هلا

اِمحلُوها : يا رسول اهللا امحلين على بعري فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: وجآءته امرأة أخرى فقالت
وهِل ِمن ِبعٍري ِإالَّ اُبن :  حيملين فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمما أَصنع به؟ ما: علَى ابِن البِعري فقالت
ِإني : وعن أنس أن رجال استحمل فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال. بِعٍري؟ فكان ميزح معها

وهل تِلد األِبلَ :  عليه وسلّمما أَصنع بولد الناقِة؟ فقال رسول اهللا صلّى اهللا: حاِملُك علَى ولَِد ناقٍَة فقال
  .ِإالَّ النوق؟

دخلت على النيب صلّى اهللا عليه وسلّم واحلسن واحلسني على ظهره وهو ميشي ما على : وعن جابر قال
  .ِنعم اجلملُ جملُكُما وِنعم الِعدالَِن أَنتما: أربع ويقول

 اهللا عليه وسلّم وهو يغتسل، فأخذ حفنة من ماء دخلت على النيب صلّى: وعن زينب بنت أيب سلمة قالت
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  .فضرب ا وجهها وقال يالَكَِاع

  .ياذَا االُذُنِني: وعن أنس أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال له

أم حبِني تشبيهاً له ا وأُم حبني دويبةَ : وعن بالل أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم رآه وقد خرج بطنه فقال
  .هي أنثى احلرايب وقد تكلم الفقهآُء يف ِحلّها: ى خلِقة احلربآء عظيمة البطن ويقالعلَ

سابقين رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فسبقته، فلما محلت اللحم : وعن عائشة رضى اهللا عنها قالت
  .هِذِه بتلك: سابقين فسبقين فقال

ِي حفصةَ رقيةَ النمِلة كَما علَّمتها الِكتابة والنملةُ علِّم: وقال صلّى اهللا عليه وسلّم للشفآء بنت عبد اهللا
قروح تخرج يف اجلنب ورقيتها شيٌء كانت تستعمله النساء يعلم كلُّ من يسمعه أَنه كالم ال يضر وال 

اد العرس حتتفل، وختتضب وتكتحل، وكلَّ شيء تفتعل، غري أن ال تعصي الرجل، أر: ينفع وهو أن يقال
  .عليه السالم ذا املقال تأنيب حفصة ألنه ألقى ِإليها ِسرا فأفشته فكان هذا من املُزاح ولغز الكالم

    

وعن النعمان بن بشري قال استأذن أبو بكر رضي اهللا عنه على النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فسمع صوت 
ني صوتك علَى رسول اهللا صلّى اهللا عليه ال أَراِك ترفع: عائشة عاليا، فلما دخل تناوهلا ليلطمها وقال

وسلّم، فجعل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يحجزه وخرج أَبو بكر مغضبا فقال النيب صلّى اهللا عليه 
فمكث أبو بكر اياماً مث استأذن : كَيف رأيِتين أَنقَذتِك ِمن الرجِل؟ قال: وسلّم حني خرج أبو بكر

أدخالين يف ِسلِمكما كما أدخلتماين يف حربكما فقال النيب صلّى اهللا : فقال هلمافوجدمها قد اصطلحا 
  .قَد فَعلنا: عليه وسلّم

وعن أنس أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كان يف بيت عائشة فبعث إليه بعض نسآئه بقصعة فدفعتها 
غَارت أُمكُم فلما جآءت قصعة : عائشة فألقتها وكسرا، فجعل النيب عليه السالم يضم الطعام ويقول

  .عائشةَ بعث ا إىل صاحبة القصعة اليت كسرا وأَعطى عائشةَ القصعة املكسورة

كان عندي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : قالت عائشة: وعن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال
واهللا لَتأكلني أَو الَلُطخن :  فقلتال أُحبه: كُِلي فقالت: وسودة فصنعت خزيرا فجئت به فقلت لسودة

ما أَنا يباغية، فأَخذت شيئاً من الصحفة فلطخت به وجهها ورسولُ اهللا صلّى اهللا عليه : وجهك فقالت
وسلّم ما بيين وبينها فخفض هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ركبتيه ِلتستِقيد مين فتناولت من الصحفة 

  .وجعل رسولُ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يضحك يف حديٍث أَكِبر من هذاشيئاً فمسحت به وجهي 

فتنكّرت وتنقّبت فذهبت : ملا قدم النبي عليه السالم املدينة عرس بصفية فأخربين قالت: وعن عائشة قالت
 فأَسرع املشي أَنظر، فنظَر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ِإىل عيين فعرفين فأَقبل ِإلَّي فانقلبت راجعةً
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  .يهودية بني يهوديات: كَيف رأَيِت؟ قلت: فأَدركين فاحتضنين فقال

عائشة قد شبهتمونا باحلمري : وعن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأة فقالت
ر بينه وبني الِقبلة والكالب؟ واهللا لقد رأَيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يصلّى وِإين علَى السري

  .مضطجعةً احلديث

ِإنَّ املرأةَ لدابة : املرأَةُ واُحلمار فقالت: فقلنا: ما يقطع الصالة؟ قال: قالت عائشة: وعن عروة بن الزبري قال
  .سوء، لقد رأَيتين بني يدي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم معترضةً كاعتراض اجلَِنازة وهو يصلى

 عند عآئشة حديثا وكان القاسم رجلًا حلانة "يعين ابن حممد"حتدثت أنا والقاسم :  قالعن ابن أيب عتيق
 أَما ِإين "يعين ابن أيب عتيق"مالك ال تحدثُ كما يتحدث ابن أَخي هذا؟ : وكان الم ولد فقالت له عائشة

يعين "ضب القاسم وأَضب عليها فغ: قد علمت من أَين أَِتيت، هذا أَدبته أمه، وأَنت أَدبتك أَمك قال
ِإين أُصلي : اجلس قال: أُصلي قالت: أين؟ قال: ، فلما رأَى مائدة عائشةَ قد أَيت ا قام، قالت"حِقد
الَ صالَة بحضرِة الطَّعاِم والَ هو : اجلس غُدر ِإين مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: قالت

  ."روى الثالثة مسلم"اِن يداِفعه اَألخبثَ

وعن أنس أن رجال من أهل البادية امسه زاهر بن حرام وكان يهدي للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم من البادية 
فيجهزه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إذا أراد أن خيرج فقال النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ِإن زاهراً باديتنا 

النيب صلّى اهللا عليه وسلّم حيبه وكان دميماً فأَتى النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يوما ونحن حاِضروه، وكان 
أَرِسلين، من هذا؟ فالتفت النيب صلّى اهللا عليه : وهو يبيع متاعة فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصر قال

يب صلّى اهللا عليه وسلّم فجعل ال يألوما أَلزق ظهره رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حني عرفه وجعل الن
يا رسول اهللا ِإذاً واهللا جتدين كاسداً ، فقال النيب صلّى اهللا عليه : من يشتري العبد؟ فقال: وسلّم يقول

  .لَِكن عند اهللا لَست بكاَِسٍد: وسلّم

    

وعن ربيعة بن عثمان أنه بلغه أن خوات بن جبري كان جالسا إىل نسوة من بين كعب بطريق مكة فطلع 
يفِتلن ضفُيراً جلمٍل : يا أَبا عبِد اِهللا مالَك مع أُوآلء الِنسوِة؟ قال: عليه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال

أَبا عبِد اِهللا ما ترك ذِلك : فمضى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حلاجته مث طلع علّي فقال: يل شروٍد قال
فسكت واُستحييت فكنت بعد ذلك أَتفرد منه كلما رأَيته حياًء منه حىت قدمت املدينة : الشِراَد بعد؟ قال

الَ تطَول فَِإني أَنتظرك فلما : وبعد ما قدمت املدينة حىت طلع علَّي وأَنا أُصلي يف املسجد ِإلَّي فطولت فقال
فسكت واستحييت، فقام فكنت أتفرد : د بعد؟ قاليا أَبا عبِد اِهللا ما ترك ذِلك اجلَملَ الشِراَ: فرغت قال

أَبا عبِد اِهللا ما : منه حىت حلقين يوماً وهو على محار وأنا أريد قُباَ، وقد جعل رجليه يف شق واحد فقال
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هد أبا اُهللا اكرب اللهم ا: والذي بعثك باحلق ما شرد منذ أَسلمت قال: ترك ذِلك اجلَمل الشِراَد بعد؟ قلت
وذكر غري واحد أنه صلّى اهللا عليه وسلّم ملا . فحسن إسالمه وهداه اهللا وله احلمد: عبد اهللا قال الراوي

  .عقله اإلسالم يا رسول اهللا: ما فعل مجلك الشرود قال: قال له

وهو خوات بن جبري بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس وهو الربك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن 
ك بن األوس، كسر أوش يف غزوة بدر فرده النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وضرب له بسهم وشهد مال

. املشاهد كلها بعد وعاش حىت كف بصره ومات يف سنة اثنتني وأربعني يف أول والية معاوية وله عقب

  .وكان معاوية عنه منحرفاً

ضحكت يف موضع مل : علهن أحد قطفعلت ثالثة أشيآء مل يف: قال خوات بن جبري: عن الواقدي قال
. يضحك فيه أحد قط،ومنت يف موضع مل ينم فيه أحد قط، وخبلت يف موضع مل يبخل فيه أحد قط

انتهيت يوم أحٍد إىل أخي وهو مقتول وقد شق بطنه وقد خرجت حشوته، فاستعنت بصاحب ىل عليه 
 بعماميت ومحلته بيين وبني فحملناه وختل املشركني حوالينا فأدخلت حشوته يف جوفه وشددت بطنه

الرجل، مسعت صوت حشوته رجعت يف بطنه ففزع صاحيب فطرحه فضحكت، مث مشينا فحفرت له 
بسية قوسىي وكان عليها الوتر فحللته وخبلت به خمافة أن ينقطع فحفرت له فدفنته، فإذا أنا بفارس قد 

ا نام فيه أحد قط، فانتبهت فلم أر سدد رحمه حنوي يريد أن يقتلين فوقع علي النعاس فنمت يف موضع م
  .فارسا وال غريه وال أدري أي شىيء كان ذلك

قدم صهيب من مكة فرتل على النيب صلّى اهللا عليه وسلّم : وعن يوسف بن حممد الصهييب عن أبيه قال
أيا : وأيب بكر رضي اهللا عنه، فدخل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وهو يشتكى عينيه وهو يأكل متراً فقال

ِإنما آكُلُ ِمن اِلشِق الصحيِح فضحك رسول اهللا صلّى اهللا : صهيب تأكُلُ التمر علَى ِعلَِّة عينيك؟ فقال
عليه وسلّم حىت بدت نواجذه، وإمنا استجاز صهيب أن يعرض لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم باملزح يف 

جابه عنه مبا وافقه من املزح مساعدة لغرضه وتقربا من جوابه ألن استخباره قد كان يتضمن املزح، فأ
قلبه، وإال فليس الحد أن جيعل جواب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مزحا، الّن املزح هزل ومن جعل 

جواب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم املبني عن اهللا عز وجلّ أحكامه املؤدي إىل خلقه أوامره هزال 
هللا تعاىل ورسوله، وصهيب كان أطوع هللا سبحانه ولرسوله صلّى اهللا عليه وسلّم أن ومزحا فقد عصى ا

أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم وسليمان سابق : يكون ذه املرتلة، وقد قال صلّى اهللا عليه وسلّم
ل وقد كان أصحاب رسو. نعم العبد صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه: الفرس وبالل سابق احلبشة وقال

وحنن . اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ميزحون حىت حبضرته، وكذلك من بعدهم من التابعني والعلمآء واالئمة
كان أصحاب رسول اهللا صلّى اهللا : روى البخارى عن بكر بن عبد اهللا املزين: ذاكرون من مزحهم نبذة
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هل كان أصحاب :  النخعيوسئل. عليه وسلّم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت احلقائق كانوا هم الرجال
  .نعم واالميان يف قلوم مثل اجلبال الرواسي: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يضحكون؟ قال

    

كان رجل من أصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ضحاكا، فذكر : وعن حيىي ابن أيب كثري قال
أَنى تعجبونَ ِإنه لَيدخلُ اجلَنةَ : يب عليه السالمذلك النيب صلّى اهللا عليه وسلّم كأم يعيبون ذلك، فقال الن

ضحكي وهو.  

كان أسيد بن حضري رجال ضحاكا مليحا، فبينا هو عند : وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه قال
ه يف رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حيدث القوم ويضحكهم فطعن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بأصبع

يا رسول اهللا ِإنَّ عليك قميصاً ومل يكن علي قميص، فرفع : اقتص قال: أَوجعتين قال: خاصرته فقال
بأَيب وأُمي يا رسول اهللا : رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قميصه فاحتضنه مث جعل يقبل كَشحه فقال

  .أَردت هذا

ألضحكنه : عليه وسلّم متغري الوجه ومنحرفا أو مغضباويف ذكري أنه القائل ملا رأى رسول اهللا صلّى اهللا 
يا رسول اهللا ِإن الدجال يأيت الناس يف حال قَحٍط وضيٍق ومعه جبالٌ من ثَريد أَفرأَيت ِإن أَدركت : مث قال

زمانه أن أَضرب علَى ثريده حىت إذا تبطّنت منه آمنت باهللا وكفرت به أَم أَترتَّه عن طعامه؟ فضحك 
بل يغِنيك اهللا تعاىل يومِئٍذ ِبما يغِني :  وقال- وكان ضحكه التبسم- صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا

املُؤِمنِين.  

قال الليث يف حديث عبد اهللا بن حذافة صاحب رسول اهللا صلّى اهللا عليه : وروى عبد اهللا بن وهب قال
ة النيب يف بعض أسفاره حىت كاد رسول اهللا بلغين أنه حل حزام راحل: وسلّم إنه كانت فيه دعابة قال

  .نعم: ليضحكه ذلك؟ قال: صلّى اهللا عليه وسلّم أن يقع قلت لليث

خرجت مع موالي عثمان يف سفرة سافرناها مع : وعن عثمان بن نائل موىل عثمان بن عفان عن أبيه قال
ابن الزبري يف شبان معنا عمر يف حج أو عمرة، وكان عمر وعثمان وابن عمر أيضا، وكنت وابن عباس و
ال تنفّروا علينا ِركابنا : أيضا، ومعنا رباح بن املعترف الفهري، فكنا نترامى باحلنظل وكان عمر يقول لنا

حىت ِإذا كان السحر قال له : احد فِإن اك فانتِه قال: مع عمر؟ قلنا: احد لنا قال: فقلنا ذَات ليلٍة: قال
مع : يا رباح انصب لنا نصب العرب قال: ساعةُ ذكٍر، فلما كانت الليلة الثانية قلناكُف فِإن هذه : عمر

كُف فِإنّ : عمر؟ قلنا انِصب فِإن اك فانتِه، فنصب لنا نصب العرب حىت ِإذا كان السحر قال له عمر
مع عمر؟ قلنا غَنِه فِإن اك : ان قاليا رباح غَنِنا ِغنآء الِقي: هذه ساعة ذكر، فلما كانت الليلة الثالثة قلنا

  .كُف فِإن هذا ينِفر القلوب: فغين، فواهللا تركه أَن قال له: فانِتِه قال
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قال عمر بن اخلطاب ِإين لَيعجبين أَن يكون الرجل يف أهله مثلَ الصيب : وعن ابن أيب جنيح عن أبيه قال
: خلطاب إىل أعرايب يصلي صالة خفيفة فلما قضاها قلونظر عمر بن ا. فِإذا بغي منه حاجة وجد رجالً

وعن أيب بكرة أن أعرابيا وقف على . أَسأت النقد وأعظمت اخلطبة: اللهم زوجين باحلور العني فقال عمر
  : عمر بن اخلطاب فقال

 هنهبنيايت وأُم أُكس  يا عمر اخلري جزيت اجلنه

 هنلعباهللا لَتف أُقسم  هلنا من الزمان جن وكن

  : فِإن مضيت يكون ماذا؟ فقال: ِإذاً أَبا حفٍص المضينه قال: وِإن مل أَفعل يكون ماذا؟ فقال: فقال عمر

  يوم تكون االعطِيات منه  هنأَلعنهن لتس واهللا

ه وموقفِإما  املسؤول بينهن نا جهِإىل ناِر وِإم 

: يا غالم أَعِطه قميصى هذا لذلك اليوم ال لشعره مث قال: فبكى عمر حىت اخضلَّت حليته مث قال لغالمه

  .واهللا ال أَملك غريه

    

دخل أَعرايب علَى رسول اهللا عليه وأَناخ ناقته ِبفنائه، فقال بعض أَصحاب النيب : وعن ربيعة بن عثمان قال
لو عقرتها فأَكلناها فِإنا قد قَِرمنا ِإىل اللحم ويغرم رسولُ اهللا : هللا عليه وسلّم للنعيمان االنصاريصلّى ا

واعقراه يا حممد، فخرج : فعقره النعيمان فخرج اَألعرايب فرأَى راحلته فصاح: صلّى اهللا عليه وسلّم قال
النعيمان فاتبعه يسأَل عنه حىت وجده يف دار : من فَعلَ هذا؟ فقيل: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال

ضباعة ابنة الزبري بن عبد املطلب وقد حفرت خنادق وعليها جريد، فدخل النعيمان يف بعضها، فمر 
ما رأَيته يا رسول اهللا : رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يسأل عنه فأشار إليه رجلٌ ورفع صوته يقول

فأَخرجه رسولُ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وقد سقط على وجهه السعف : الوأشار بأصبعه حيث هو ق
: الذين دلُّوك علَّي يا رسول اهللا هم الذين أَمروين قال: ما حملَك علَى ما صنعت؟ قال: وتغري وجهه فقال

لّى اهللا عليه مث غَِرمها رسولُ اهللا ص: فجعل رسولُ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ميسح وجهه ويضحك قال
  .وسلّم لَألعرايب

كان خمرمة بن نوفل بن أهيب الزهري باملدينة وهو شيخ كبري أعمى، وكان قد : قال عبد اهللا بن مصعب
بلغ مائة ومخس عشرة سنة، فقام يوما يف املسجد يريد أن يبول فصاح به الناس فأتاه نعيمان ابن عمرو 

م بن مالك بن النجار فتنحى به ناحية من املسجد مث قال ابن رباعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غن
من جآَء يب ِإىل هذا الس؟ : اجلس ها هنا، فأجلسه يبول مث تركه، فصاح به الناس، فلما فرغ قال: له
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فعل اهللا به وفعل أَما ِإنَّ اهللا علَّي ِإن ظفرت به أَن أَضربه بعصاي هذه ضربةً : نعيمان بن عمرو قال: قالوا
 منه ما بلغت، فمكث ما شآء اهللا حىت نسىي ذلك خمرمة مث أتاه يوما وعثمان قائم يصلي يف ناحية من تبلغ

نعم أَين هو؟ دلَّين عليه، : هل لك يف نعيمان؟ فقال: املسجد، وكان عثمان إذا صلى ال يلتفت فقال له
اه فضرب عثمان فشجه دونك هذا هو، فجمع خمرمة يديه بعص: فأَتى به حىت أوقفه على عثمان فقال

: فسمعت بذلك بنو زهرة فاجتمعوا يف ذلك فقال عثمان: ِإمنا ضربت أَمري املؤمنني عثمان قال: فقيل له

ال جرم ال عرضت له : من قادين؟ قيل نعيمان قال: وروي أن خمرمة قال: دعوا نعيمان، لعن اهللا نعيمان
  .دراًوقد شهد نعيمان بن عمرو ب. بشٍر أَبداً

كان باملدينة رجل يقال له نعيمان يصيب الشراب : وعن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال
فكان يؤيت به إىل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فيضربه بنعليه ويأمر أصحابه فيضربونه بنعاهلم وحيثون عليه 

لعنك اهللا فقال : ى اهللا عليه وسلّمالتراب، فلما كثر ذلك منه قال له رجل من أصحاب رسول اهللا صلّ
  .ال تفعل فِإنه حيب اهللا ورسولَه: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

وكان ال يدخل املدينة رسل وال طُرفَةٌ ِإالَّ اشترى منها مث جآء به ِإىل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم : قال
يطلب نعيمان بثمنه جآء به ِإىل النيب صلّى اهللا عليه يا رسول اهللا هذا أَهديته لك، فِإذا جآء صاحبه : فقال

أو مل تِهده يل : يا رسول اهللا أَعِط هذا مثن متاعه فيقول رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: وسلّم فقال
يا رسول اهللا ِإنه مل يكن عندى مثنه ولقد أَحببت أَن تأكلَه فيضحك رسول اهللا صلّى اهللا عليه : فيقول

  .يأمر لصاحبه بثمنهوسلّم و

وروي أَنه أهدى النيب صلّى اهللا عليه وسلّم جرة عسل اشتراها من أعرايب بدينار، وأتى باألعرايب باب 
خذ الثمن من ها هنا، فلما قسمها النيب صلّى اهللا عليه وسلّم نادى : النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فقال

وسأَله لَم فعلت هذا؟ : ِإحدى هنات نعيمان:  عليه وسلّمأَال أَعطِىن مثن عسلي فقال صلّى اهللا: األعرايب
  .أردت ِبرك ومل يكن معي شىيء، فتبسم النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وأَعطى األعرايب حقَّه: قال

صِم الليل فُروي أَنه دخل عيينة على عثمان وهو : وشكى عيينة بن حصن إىل نعيمان صعوبة الصيام فقال
هو أَخف علَّي ِإن : الصوم بالليل؟ فقال: أنا صائم فقال عثمان: العشآء فقال: ضان فقاليفطر يف شهر رم

  .ِإحدى هنات نعيمان: عثمان قال

    

خرج أبو بكر الصديق قبل وفاة رسول اهللا صلّى اهللا : وعن أم سلمة زوج النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قالت
 نعيمان بن عمرو االنصاري وسليط بن حرملة ومها ممن شهد عليه وسلّم بعام يف جتارة إىل بصرى، ومعه

وكان سليط بن حرملة على الزاد، وكان نعيمان بن عمرو . بدراً مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم



ابو الربكات الغزي-املراح يف املزاح  11  

َألغيظنك، فمروا : ال أُطعمك حىت يأيت أبو بكر، فقال نعيمان لسليط: أَطعمين قال: مزاحاً فقال لسليط
لست : فِإنه عبد له كالم وهو قائل لكم: نعم قال: تشترون مين عبداً يل؟ قالوا:  نعيمانبقوم فقال هلم

ال بل : فِإن كان ِإذا قال لكم هذا تركتموه فال تشتروه وال تفسدوا علي عبدي، قالوا. بعبده، أَنا ابن عمه
نهم، فوضعوا يف عنقه نشتري وال ننظر يف قوله، فاشتروه منه بعشر قالئص، مث جآؤه ليأخذوه فامتنع م

قد أَخربنا خربك ومل يسمعوا كالمه، فجآَء أبو بكر رضى : ِإنه يتهزأَ ولست بعبده فقالوا: عمامةً فقال هلم
فلما قدموا على . اهللا عنه فأخربوه فاتبع القوم فأَخربهم أَنه ميزح، ورد عليهم القالئص وأَخذ سِليطاً منهم

  .أَخربوه اخلرب فضحك من ذلك رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وأصحابه حوالًالنيب صلّى اهللا عليه وسلّم 

وعن عائشة رضى اهللا عنها أن امرأة كانت مبكة تدخل على النساء قريش تضحكهن، فلما هاجر رسول 
قدمك؟ فالنة ما أَ: فدخلت علَّي فقلت هلا: اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ووسع اهللا دخلت املدينة قالت عائشة

: علَى فالنة امرأة كانت تضحك النساَء باملدينة، قالت عائشة: فأَين نزلِت؟ قالت: إليكن قالت: قالت

: علَى من نزلت؟ قالت: نعم فقال: فالنة؟ فقالت عائشة: ودخل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال

ندةٌ فَما تعارف منِها ائتلَف وما تناكَر منها احلَمد هللا اَألرواح جنود مج: علَى فالنة املضحكة فقال
لَفاخت.  

ال بأس باملفاكهة خيرج ا الرجٍل عن حد العبوس، وعن بكر بن : وقال علُّى بن أيب طالب رضي اهللا عنه
 النريوز فقال اليوم: ما هذا؟ فقيل له: أَهدى اوس لعلي بن أيب طالب فالوذجاً فقال علُّي: أيب حممد قال

  .مهِرجونا كل يوم هكذا: اليوم اِملهرجان فقال: ويف رواية قيل له. ليكن كلُّ يوٍم نريوزاً، وأَكَل: علُّي

ال : طرحت لعلي بن أيب طالب وسادة فجلس عليها وقال: وعن عمرو بن دينار عن حممد بن علي قال
أَقيموه يف : اين احتملت علَى أُمي فقال: فقالوأتى رجلٌ علي بن أيب طالب . يأَيب الكرامة ِإالّ محار

: ِإن هذا زعم أَنه احتلم علَى أُمي فقال: الشمس واضربوا ظلَّة احلد، ويف رواية أن رجالً أتاه برجٍل فقال

  .أَِقمه يف الشمس فاضِرب ظلَّه

ردآء أنه كان ال يتحدث إال وهو يتبسم فقالت له امرأته أم الدِإين أَخاف أَن يرى : ردآءوروي عن أيب الد
. ما رأَيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حدث حديثاً ِإالّ وهو يتبسم يف حديثه: الناس أَنك أَمحق فقال

أَِمحضوا يريد خذوا يف الشِعر وأَخبار : وكان ابن عباس ِإذا أُكثر عليه يف مسائل القرآن واحلديث يقول
  .العرب

مضيت مع صاحب يل نزور سلمان، فقدم إلينا خبز شعري وملحا : ائل أَنه قالوروى االعمش عن أَيب و
: لو كان يف هذا امللح سعتر كان أَطيب أَي فأَحِضره لنا، فلما أَكلنا قال صاحيب: جريشا فقال صاحيب

  .لو قِنعت مبا رزقت مل تكن ِمطهريت مرهونةً: احلمد هللا الذي قنعنا مبا رزقنا فقال سليمان
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سار عمر ومعه الزبري بن العوام، فلما مر عمر مبحسر ضرب فيه راحلته : وعن أيب احلويرث املرادي قال
  : حىت قطعه وهو يرجتز

 دين النصارى دينها خمالفاً  اهتعدو قَِلقاً وضين إليك

  قد ذهب الشحم الذي يزينها  ايف بطنها جِنينه معترضاً

. سبقتك ورب الكعبة: وسابق عمر الزبري براحلته فجعل عمر إذا بذّت راحلته راحلة الزبري يقول: قال

  .سبقتك ورب الُكعبة: وجعل الزبري إذا بذّت راحلته راحلة عمر يقول

خرج عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة من املسجد، فلما كانا : وعن خارجة بن زيد قال
ى بابه وقد أحفيا شوارما حىت بدت الشفاه كشف كل واحد منهما ثيابه حىت بدت ساقاه وقال عل

    ما عندك خري، هل لك أَن أُسابقك؟ : لصاحبه

ورد عبد اهللا بن عمر مآء عسفان، وكان موىل ملعاوية عامالً على عسفان، فجآء : وعن محيد بن قيس قال
واهللا ِإين البغض ضرب :  ِإين ألحبك يف اهللا فقال له ابن عمرواهللا: إىل ابن عمر فسلم عليه وقال له

ما شأين؟ وجعل ابن عمر يضحك فقال له : غفر اهللا لك يا أبا عبد الرمحن، قال: وجهك، فتكعكع وقال
  .إمنا يقول لك أكره ضربه: قائل

حدثىن محزة : أبيه قالعن عبيد اهللا بن خالد بن أيب بكر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن 
كنت أُحس من نفسي حبسن صوت وكان صوت سامل بن عبد اهللا كُرغآء : بن عبد اهللا بن عمر قال

احِديا حىت أمسع فغنينا ِغنآء الركبان فقلت : أنا أحسن منك صوت فقال عبد اهللا بن عمر: البعري فقلت له
  .ِلعباديأَنتما كِحماري ا: أليب أَينا أَحسن صوتاً؟ فقال

وكان عبد اهللا بن عمر أبعد الناس عن الرفَث، فأتاه ابن أيب عتيق يوماً وكان ذا فُكاهة ومزاح ويف : قيل
  : يده رقعة فيها

  يف كل موِمسٍة ويف اخلمِر  ِرٍكتمالَك غري م أذهبت

 وحدك غري ذي وفِر وبقيت  هيش باإلله مبا تع ذهب

يا أَبا عبد الرمحن : وكانت زوجة ابن أيب عتيق عاتكة بنت عبد الرمحن املخزومية قد هجته ما فقال
أَرى لك : انظر هذه الرقعةَ وأَِشر علي برأيك فيمن هجاين مبا فيها، فلما قرأها عبد اهللا استرجع وقال له

أَفعلُ به الَ يكين، : ما هو؟ قال: رى غري ذلك قالأَنا واهللا با أَبا عبد الرمحن أ: أَن تعفو وتصفح، فقال له
هو واهللا ما أَخربتك، فاقترقا، مث : سبحان اهللا ما تترك اهلزل وأَرعد وأَبرق فقال: فقال له عبد اهللا بن عمر

؟ أَي ِإنساٍن: أَتدري بذلك اِإلنسان؟ قال: لَِقبه ابن أيب عتيق بعد ما ظن أَن ابن عمر نسِى ذلك فقال له
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كل مملوٍك له فهو حر ِإن مل أَكن فعلت به، الَ : ما فعلت به؟ قال: قال الِذي أَعلَمتك أَنه هجاين قال
: امرأَيت اليت قالته، فُسري عن ابن عمر وقام وهو يضحك: يكين، فأَعظم ذلك ابن عمر فقال ابن أيب عتيق

 اهللا بن حممد بن عبد الرمحن ابن أيب بكر وابن أيب عتيق هو عبد. أَحسنت فزدنا من هذا االدب: وقال له
  .الصديق رضي اهللا عنه

كان عبد اهللا بن عمر ميازح : وعن عبيد اهللا بن خالد املذكور عن أبيه عن نافع موىل عبد اهللا ابن عمر قال
خلقين خالق الكرام، وخلقك خالق اللئام، فتغضب وتصيح وتبكي ويضحك عبد اهللا : موالةً له فيقول هلا

  .مربن ع

اقتتل غلمانُ عبد اهللا بن عباس وغلمانُ عائشة، فأخربت عائشة بذلك : وعن عبد اهللا كثري بن جعفر قال
فخرجت يف هودج هلا علَى بغلٍة هلا، ِفِلقَيها أَن غلماين وغلمان ابن عباس اقتتلوا فركبت الصلح بينهم، 

ما انقضى عنا يوم اجلمل حىت : ا؟ قالما محلك علَى هذ: يعتق ما ميلك ِإن مل ترِجعي فقالت: فقال
دخل علينا علي وحنن نلعب باربعة عشر : تريدين أَن تأتينا بيوم البغلة؟ وعن أم قُثَم بنت العباس قالت

أَالَ أَشتري لكُنٍ جوزاً بدرهم فتلعنب به وتتركن هذه؟ : وكنا صبيناً فأحببنا أَن نتلهى ا، فقال علي: قالت
  .بدرهم جوزاً فلعبنا به وتركنا االربعة عشرفاشترى لنا : قالت

    

يا رسول اهللا : جآءت امرأَةٌ ِإىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت: وعن عبد اهللا بن عمري اللَّيثي قال
ادعيه ِإيلَّ فجآءت : ِإنّ زوجي ال يصلي صالةَ الغداة، ويأتيها وهي صائمة، ويضرا ِإذا قرأت القرآن فقال

انَّ هِذِه تزعم أَنك الَ تصلّي الغداةَ، وأَنك تأِتيها وهي : ىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالبه ِإ
صدقَت، فَهم رسول اهللا أن يلعنه مث استتابه، وكان صلّى اهللا عليه : صاِئمةٌ، وتضِربها ِإذَا قَرأَِت القُرآنَ قال

يا رسول اهللا ِإين من أَهل بيت معروف هلم النوم فأَنا أتشدد : م تفعلُ ذِلك،؟ قاللَ: وسلّم حليماً فقال له
للصلوات حىت إذا أَخذت مضجعي فإا لَتعاجلين بكل ما عوجل به ِإنساَن فما أَستيقظ ِإالَ حبر الشمس 

يا رسول اهللا أَنا رجلٌ شاب وهي امرأة : فَلَم تأِتيها وهي صاِئمةٌ؟ فقال: أَما ِإذَا استيقَظت فَصلّه قال: قال
الَ تصومي تطَوعاً ِإالُّ بِإذِنِه، وِإذا أِذنت لَها فَالَ : تصوم فال تفطر فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

 بتلك السورة تقرأُ بسورٍة واحدٍة من كتاب اهللا تولَع: فَِلم تضِربها ِإذَا قَرأَِت القُرآنَ؟ قال: تقرا قال
  .ِتلك السورةُ لَو قُِسمت بني الناِس وِسعتهم: فتقرأُها فضحك النيب صلّى اهللا عليه وسلّم مث قال

واهللا ِإن : وعن أيب سفيان بن حرب أَنه مسع ميازح النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف بيت بنته أم حبيبة ويقول
نتطحت فيك جمآء وال ذات قَرن ورسول اهللا صلّى اهللا عليه هو ِإالَّ أن تركتك فتركتك العرب ان ا

  .وسلّم يضحك
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وعن عطآء بن يسار أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال يوماً وهو حيدث وفيمن عنده رجل من أهل 
:  ِيف الزرِع فَقَالَ لَه ربهانَّ رجالً ِمن أَهِل اجلَنِة استأذَنَ ربه: البادية فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

فَيبذُر حبه فَيباِدر : فَليزرع قال: فَيقُولُ اهللا: بلى ولِكن أُِحب أَن أَزرع قَالَ: أَو لَست فَِيما ِشئت؟ قَالَ
دونك بين آدم فَِإنه الَ : لُ اهللا تعاىلالطَّرف نباته واسِتواؤه واسِتحصاده ويكَونُ أَمثُال اِجلِباَِل قال فَيقُو

قال فقال األعرايب يش كشِبعم أَصحاب الزرع، : يا فِإأو أَنصاري يا رسول اهللا واهللا ال جتده ِإالَّ قريشا
  .فضحك رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: فأَما حنن فلسنا بأصحابه قال

ى الضحاك بن سفيان الكاليب إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قبل أت: وعن عبد اهللا بن سرجس قال
عندي امرأَتان أَحسن من هذه احلُمرياء أَفال أنزل لك عن ِإحدامها فتتزوجها؟ وعائشة جالسة : بيعته مث قال

وكان امرءاً بل أَنا أَحسن منها وأكرم، : أَهي أَحسن أَم أنت؟ قال: تسمع قبل أَن يضرب احلجاب فقالت
  .فضحك النيب صلّى اهللا عليه وسلّم من مسأَلة عائشة ِإياه: دميماً قبيحاً قال

أَتيت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف غزوة تبوك وهو يف قُبٍة من أَدم : وعن عوف بن مالك االشجعي قال
أدخل : ِإمنا قال: قيل. ك فدخلتكُلُّ: أَكُلِّي يا رسول اهللا؟ قال: اُدخل فقلت: فسلمت فرد علّي وقال

  .كُلِّي من ِصغر القبة

ِإنك االن جنب منها، : وعن عبد اهللا بن رواحة أنه كان له جارية فامته امرأَته أن يكون أصاا فقالت
  : فِإن كنت صادقاً فاقرأ القرآن وقد عهدته ال يقرأُ القرآن وهو جنب فقال:فأنكر ذلك فقالت

 االنار مثوى الكافرين وأَن  ق ح دين اهللاشهدت بأَن

 العرش رب العاملينا وفوق  وأَن العرش فوق املآء طاٍف

 اينوماِإلله مس مالئكة  دادية ِشانمث هوحتمل

وروي هذا االثر على وجه آخر وهو أن عبد اهللا بن رواحة كان مضطجعاً إىل جنب امرأته فلم جتده يف 
مضجعه، فقامت فخرجت فرأَته على جاريته، فرجعت إىل البيت فأخذت الشفرة مث خرجت وفرغ فقام 

: تفيك ذه اُلشفرة قاللو أَدركُتك حيث رأَيتك لَوجأت بني ك: مهيم قالت: فلقيها حتمل الشفرة فقال

ما رأيتين وقد انا إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أَن : راَيتك علَى اجلارية قال: وأَين رأَيِتين؟ قالت
     : فاقرأ فقال: يقرأَ أَحدنا القرآن وهو جنب قالت

  كما الح مشهور من الفجر ساطُع  هابتو كلرسول اهللا يت أَتانا

 عال واقا قموِقنات أَن م به  انوبباهلدى بعد العمى فقل أَتى

 استثَقلَت باملشركني املضاجع ِإذا  هراشن فجيايف جنبه ع يبيت
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آمنت باهللا وكذّبت بصري، مث غدا علَى إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فأَخربه فضحك حىت : فقالت
  .بدت نواجذُه

وعلى وجه آخر وهو أن عبد اهللا بن رواحة كانت له امرأة وكان يتقيها، وكانت له جاريةٌ فوقع عليها 
  : اقرأ علَّي فإنك جنب، فقال: سبحان اهللا فقالت: فقالت وفَِرقت أَن يكون قد فعل فقال

  رسولُ الذي فوق السموات من علُ  داًم أَن حمبِإذن اهللا شهدت

 لبقته من ربعملٌ م له  االمهىي كوأَن أَبا حيىي وحي

جلس ابن أيب عتيق مع أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم جملس : وعن عبد اهللا بن نافع بن ثابت قال
: القضاء فخاصمت امرأة ِإىل أَيب بكر متنقبة هلا عني حسنةٌ حورآء، فأقبل أبو بكر على ابن أيب عتيق فقال

هلا عني مظلومة، إىل أَن طالت ما اخلصومة وأَدلَقَتها، فكشف وجهها فِإذا : ا تقول يف أَمر هذه؟ فقالم
هلا أَنف ظاملة، وأبو بكر ابن حممد ِإذا ذاك : أَنفها ضخم قبيح فقال له أبو بكر ما تقول يف أَمرها؟ فقال

  .يلي عمل املدينة وقضآءها

زامي وغريه أَن ابن أيب عتيق وفد على امللك بن مروان فلقي وحدث حممد بن الضحاك بن عثمان احل
حاجبه فسأله أَن يستأذن له عليه، فسأله احلاجب ما نزعه؟ فذكر ديناً قد مسه، فاستأذن له، فأمر عبد 

: امللك بإدخاله، فأدخله وعند رأس عبد امللك ورجليه جاريتان وضيئتان، فسلّم وجلس فقال له عبد امللك

أَمل يذكر يل احلاجب أَنك شكوت ِإليه ديناً عليك وسألته ِذكر : مايل حاجة ِإليك قال:  قالما حاجتك؟
انصرف راشداً فقام ودعا عبد امللك : ما فعلت وما علَّي دين وِإين أليسر منك قال: ذلك يل؟ قال

فِإنه أَنكر ذلك، : لى قالب: أَمل تذكر يل ما شكا ِإليك ابن أيب عتيق من الدين؟ قال: احلاجب فقال له
أَمل تشك ِإلَّي دينك وذكرت أَنك خرجت ِإىل أَمري املؤمنني فيه وسألتين ذكره؟ : فخرج ِإليه احلاجب فقال

دخلت عليه وقد : فما محلك علَى ِإنكار ذلك عند أمري املؤمنني؟ قال ابن أيب عتيق: بلى قال: قال له
كن سأَالً، واهللا ما كان اهللا لريى هذا أَبداً، : ليه مث قال يلجلس الشمس عند رأسه، والقمر عند رج

فدخل احلاجب علَى عبد امللك فأَخربه خربه فضحك ووهب اجلاريتني له وقضى دينه ووصلَه وكان 
  .سبب األنس بينه وبني عبد امللك

وثّاب : ا امسك؟ قالم: وعن عمرو بن دينار عن ابن أيب عتيق أنه مر به رجل ومعه كلب فقال للرجل
  .واِخالفاه: عمرو فقال: فما اسم كلبك؟ قال: قال

أَنا وأَنِت علَى قضآء عمر بن اخلطاب : قلت المرأيت: وعن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حيان قال
 أَنا :قضآؤه ِإذا أَصاب الرجلُ اُمرأَته عند كل طُهر فقد أَدى حقّها قالت: وما قضآء عمر؟ قلت: قالت
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بيين وبينك قضآء عمر : ويف رواية عنه عاتبت جديت جدي يف قلة الباه فقال هلا. أول من رد قضاء عمر
وما قضآء عمر؟ قال قضى أن الرجل ِإذا أتى امرأَته يف كل طُهر مرةً فقد أَدى هلا : بن اخلطاب قالت

  .به غريي وغريك؟أفكل الناس ترك قضاء عمر بن اخلطاب ومل يأخذ : حقّها قالت له

دخلنا علَى ابن سريين وهو يصلي، فظن أَنا عجبنا لصالته، فلما انصرف من الصالة : وحكى رجل قال
  .أخذ يف حديث الصبيان، فظننا أنه أراد أن يوري عن الصالة

  .كان سعيد بن جبري يقص علينا حىت يبكينا، ورمبا مل يقُم حىت يضحكنا: وعن عطاء بن السائب

ِإحدامها أَن عدي بن أرطاة كتب ِإليه يستأذنه : يل ِإن عمر بن عبد العزيز مل ميزح بعد اخلالفة ِإالّ مرتنيوق
فِإن تك : أَما بعد فقد أتاين كتابك تستأذن يف هند: يف أن يتزوج ابنة أمسآء ابن خارجة فكتب ِإليه عمر

ف، فأهلُك اَألولون أعذر لك ولكن الفَزاري قوة فأهلُك األولون أَحق بك وا، وِإن يك بك ضع
  : يريد بذلك قول الشاعر. والسالم

 النواكَة داراً بتهدار من  ِإن الفزاري ال ينفك مغتلماً

    : وأما الثانية فِإن رجالً من أَهل أَمج هجاه ابن عم له فقال

مالح يدهذي أَمدار ة االصلِع  جأَخو اخلمر ذو الشيب  

حميد الذي أَمج : أَنا حميد فقال: من أنت؟ فقال: فقدم محيد بعد ذلك على عمر ومل يعرفه عمر فقال له
  .صدقت وِإمنا أَردت أن أبسطك وجعل يعتذر ِإليه: واهللا ما شربتها منذ عشرين سنة فقال: داره؟ فقال

ِإن : أَخاف أَالّ تبلّها قال الشعيب: خلّلها بأصابعك فقال: وسأل رجل الشعيب عن املسح على اللحية فقال
  .خفت فانقعها من أَول الليل

  .حىت يبدو العظم: مقدار كَم؟ قال: نعم قال: هل جيوز للمحرم أَن يحك بدنه؟ قال: وسأله أخر

تسحروا ولَو بأَن يضع أَحدكُم اصبعه علَى التراب ثُم يضعها : سلّموروى يف حديث النيب صلّى اهللا عليه و
  .هذه: أَي األصابع؟ فتناول الشعيب ِإام رجله وقال: ِيف ِفِيه، فقال رجل

: ما اسم امرأَة ِإبليس؟ فقال: وقال له رجل.حنن نرضى منه بالكفاف: وسئل عن أَكل حلم الشيطان فقال

ما شهدناهذاك نكاح .  

  .هذه: أَيكما الشعيب؟ فقال مشرياً ِإليها: وروي أَن خياطاً مر بالشعيب وهو مع امرأَة يف املسجد فقال

أَما تشتهي بناين زرق العيون بيض البطون سود : قال االعمش جلليس له: وعن حممد بن القاسم قال
فنهضت معه فدخل مرتله :  فاض بنا قال الرجل:بلى قال: الظهور وأَرغفة باردة لينة وخالَّ حاذقاً؟ قال

فكشطها فِإذا فيها رغيفان يابسان وسكُرجة كامخ شبت قال فجعل يأكل : وقال جرتيك السلّة قال
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ما عندي مسك ِإمنا قلت تشتهيه؟ وحج االعمش فلما أَحرم الحاه : أَين السمك؟ فقال: كُل فقلت: وقال
ِإن من متام احلج شج : يا أَبا حممد وأَنت محِرم؟ فقال:  عكازه فشجه ا فقيل لهاجلَمال يف شيء فرفع

  .اجلمال

رأَيت علَى االعمش فروةً مقلوبةً صوفها إىل خارج، فأصابنا مطر فمررنا على كلب : وقال ابن عياش
  .ال حيسبنا شاةً: فتنحى االعمش وقال

هذا : ِإنه أبو حنيفة أَن يصلح بينهما فقال: حابه ويقالووقع بني االعمش وامرأته وحشة فسأل بعض أص
سيدنا وشيخنا أَبو حممد فال يزهدنِك فيه عمش عينيه، وحموشة ساقَيه، وضعف ركبتيه، وقَزل رجليه 

  .قم عنا قّبحك اهللا فقد ذكرت هلا من عيويب ما مل تكن تعرفه: وجعل يصف فقال االعمش

: لو قوى ضعفي قتلين قلت: قوى اهللا ضعفك فقال:  الشافعي وهو مريض فقلتدخلت علَى: قال الربيع

وقد جآء يف الدعاء عن النيب : قلت. أَعلم أَنك لو شتمتين مل تِرد ِإالّ اخلري: واهللا ما أَردت ِإالَّ اخلري قال
بيع وِإن كان دعاؤه صحيحاً وقَو ِفي ِرضاك ضعفي وامنا أَراد الشافعي مباسطة الر: صلّى اهللا عليه وسلّم

  .واهللا أَعلم

وملا كان الشافعي نازال عند الزعفراين ببغداد وقد حكّه يف كل ما ميلك، وكان الزعفراين يكتب كل رقعة 
مبا يطبخ من االلوان ويسلمها ِإىل اجلارية، فأَخذ الشافعي الرقعة يف بعض االيام وأحلق فيها لونا آخر 

ما أمرت ذا فَعرضت عليه اجلارية خطَّ الشافعي :  ذلك اللون أَنكره وقالخبطه، فلما رأى الزعفراين
  .ملحقاً بالرقعة، فلما وقعت عينه عليه فرح بذلك وأَعتق اجلارية سروراً باقتراح الشافعي عليه

 ِإىل غريها؟ ِإذا نزعت ثيايب ودخلت النهر أَغتسل فِإىل القبلة أتوجه أم: وجاء رجل ِإىل أيب حنيفة فقال له
  .اآلفضل أَن يكوم وجهك ِإىل جهة ثيابك لئال تسرق: فقال له

يا أَبا ِإسحاق ما تقول : شهدت ِإبراهيم احلريب وقد أَتاه حائك يف يوم عيد فقال: قال عثمان الصيدالين
صدق بدرمهني يت: يف رجل صلى صالة اُلعيد ومل يشتِر ناطفاً ما اُلذي حيب عليه؟ فتبسم أَبراهيم مث قال

  .ما علينا أَن تفرح املساكني من مال هذا اُألمحق: فلما مضى قال

قد شهد عليك ابن أُخت خالتك ومر : وأَقَّر رجل عند القاضي شريح بشىيء مث ذهب لينكر فقال شريح
يت يا معشر مهدان ِإين ألعرف أَهل ب: شريح مبجلس مدان فسلّم فردوا عليه وقاموا ورحبوا به فقال

ما أَنا بالذي خيربكم فجعلوا يسألونه وتبعوه : من هم يا أَبا أمية؟ فقال: منكم ال يِحلّ هلم الكذب فقالوا
  .ليته أخربنا م: ال أُخربكم فانصرفوا عنه يتلّهفون: من هم؟ وهو يقول: ميالً أَو قريباً منه ويقولون له

أَفقه الناس وضاّح اليمن يف : اً الصحابه مازحاًوحكى عن أيب صاحل بن حسان وكان حمدثاً أَنه قال يوم
    : قوله
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  وقالت معاذَ اهللا من فعل ما حرم  تمقلت هايت نوليين ترب ِإذا

 ما رخص اهللا يف اللَّمم وأَنبأَا  انولت حىت تضرعت عنده فما

ومما عد منه ما حكي عن أيب معاوية الضرير وكان . وِإذا خرج املزح ِإىل حد اخلالعة فهو هجنةٌ ومذَمةٌ
  : حمدثا أَنه خرج يوما ِإىل أَصحابه وهو يقول

 باِملنجنيِق فارِمها  اِملعدة جاشت فِإذا

  ليس باحلُلِو الرقيق  يٍذبمن ن بثالِث

أما ترى كيف طرق خبالعته التهمة ِإىل نفسه ذا املزح مبا لعله بريء من وبعيد عنه؟ وقد كان أبو هريرة 
مسترسالً يف مزحه، فحكى ابن قتيبة يف املعارف أَن مروان رمبا كان يستخلفه على املدينة فريكب محارا 

، ورمبا أَتى الصبيانَ وهم يلعبون لعبة الطريق قد جاء األمري: قد شد ليه بردعة فيسري فيلقى الرجل فيقول
: قال املاوردي: األعراب فال يشعرون حىت يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه فيفزع الصبيان فيتفرقون

  .وهذا خروج عن القدر املستسمح به فيوشك أن يكون ذا الفعل منه تأويل سائغ

شريي أنه وقف علية شيخ من األعراب ومن مستحسن املزح ومستسمح الدعابة ما حكي عن اإلمام الق
من ِإي عقيل؟ قال من بين خفَاجة فقال : من بين عِقيل فقال: يا أَعرايب ممن أَنت؟ فقال: فقال له

  : القشريي

  رأَيت شيخاً من نيب خفَاجه

  : ما شأنه؟ فقال: فقال اَألعرايب

  له ِإذا جن الظالم حاجه

  : ما هي؟ قال: فقال اَألعرايب

  كحاجة الديك ِإىل الدجاجة

فانظر كيف بلغ ذا املزج غايته ولسانه . قاتلك اهللا ما أَعرفَك بسرائر القوم: فأستغرب اَألعرايب وقال
وعرضه مصون، وهذا ما ذكرناه فيما مر هو غاية ما يتسامح به الفضآلء من اخلالعة وِإن كان مستنكر 

حوى وليحذر من أن يسترسل يف مزاح عدوة فيجعل له طريقا إىل إعالن املساويء هزال وهو جمد، الف
ويفسح له يف التشفي مزحا وهو حمق وانظر مزاح اخلليفة املستعصم وقوله لوزيره العلقمي ملا خرب 

  : أصحاب ولده الكرخ يف لعبة احلمام مع ولد الوزير

  دع الدنيا بال كَرِخ
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كنت أمزح فأظهر الرضى : دع الدنيا بال بغداد فلما مسع ذلك تالىف شأنه معه وقال: فخرج مغضبا وقال
مث سعى يف إحضار التتار إىل بغداد حىت جرى ما هو مشهور يف بغداد وقتل اخلليفة وأصحابه وال حول 

  .وال قوة ِإالّ باهللا والقصة مشهورة

 وعن خمالطة السفلة ومزاحهم مطلقا، وكذلك عن مزاح من هو فالعاقل يربأ بنفسه عن سفساف األمور
أكرب منه ملا ذكرنا من احلقد وخرق احلرمة، وال بأس به بني اإلخوان مبا ال أذى فيه وال ضرر وال غيبة 
وال شني يف عرض أو دين، قاصدا به حسن العشرة والتواضع لِإلخوان واالنبساط معهم ودفع احلشمة 

ار أو إخالل مبروءة أو حنوه استنقاص بأَحد منهم، فقد قيل للخليل بن أمحد إنك بينهم من غري استهت
الناس يف سجن ما مل يتمازحوا، ويف االقتداء مبن ذكر واالقتفاء بآثارهم أعظم بركة، : متازح الناس فقال

  .ويف اخلروج عن ذلك احلد أشد عنآء وأبلغ هلكة، وخري األمور أوساطها

له ومالطفتهم بأنواع املالطفة فمن شعار املرسلني، وأخالق النبيني، وهو من وما مزاح الرجل مع أه
: املعاشرة باملعروف وكان صلّى اهللا عليه وسلّم يقول لعائشة كنت لك كأَيب زرع ُألم زرع وقال أَنس

 ذلك أن يزيد علَى وأَعلى من: كان النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أَرحم الناس بالنسآِء والِصبياَِن قال الغزايل
  .ما ذكر ذكَر باحتمال االذى منهن، واحللم عند طيشهن وغضبهن

فقد كان صلّى اهللا عليه وسلّم ميزح معهن، ويرتل إىل درجات عقوهلن يف األعمال واألخالق كما مضى 
 عمر يف بعض ذلك، وقد كن يراجعنه عليه السالم الكالم وجره إحداهن إىل الليل وراجعت امرأَةُ عمر

ِإن أَزواج النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يراجعنه وهو خري منك : أَتراجعينين يالَكَاع؟ فقالت: الكالم فقال
يعين "ال تغتري بابنة أَيب قُحافَة : خابت حفصةُ وخسرت، أَي ِإن راجعته مث قال حلفصة: فقال عمر

  .وفها من املراجعة فِإا ِحب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وخ"عائشة

دِعيها : ودفعت ِإحداهن يف صدر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فَزبرا أُمها فقال صلّى اهللا عليه وسلّم
    فَِإنهن يصنعن أَكثر ِمن ذِلِك 

 عليه وجرى بينه وبني عائشة كالم حىت أدخل أبا بكر حكما بينه وبينها، فقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا
بل تكلم أَنت وال تقل ِإالَّ حقا، فلطمها أبو بكر حىت أَدمى فاها : تكَلَِّمني أَنِت أَو أَتكَلَّم؟ فقالت: وسلّم
أو يقول غري احلق يا عدوة نفسها؟ فاستجارت برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وقعدت خلف : وقال

  .ِإنا لَم ندعك ِلهذاَ أَو لَم نِرد منك هذَا: ظهره، فقال له النيب صلّى اهللا عليه وسلّم

أَنت الذي تزعم أَنك نيب اهللا؟ فتبسم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم واحتمل : وقالت له مرةً وقد غضبت
 :ذلك حلماً وكرماً، وكان يقول هلا ِإنِي ألعِرف ِإذَا كُنِت عنِي راضيةً وِإذَا كُنت علَي غَضىب قالت
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أَجل : ِإذا رضِيت قُلِت الَ وِإلِه محمٍد وِإذَا غَِضبِت قُلِت الَ وِإلِه ِإبراِهيم قالت: وكيف تعرف ذلك؟ قال
  : يا رسول اِهللا ما أهجر ِإالَّ امسك وقد أملمت بذلك يف قويل

 وقت الغضِب عرفت  دك قحبيىب من قال

 أَيبواه بس ومع  عند الرضى حتِلف يب

 ذّيبِعيا م مك  ال أَهجر ِإالَّ اس فقلت

  : وقلت

 ثُاكبة نحمحلفت وأَين لل  اريهغ بنبئَت ليلى بأين وقد

 ثُاكؤادى مهواها يف ف وأَن  ومل تدِر أِني ما هجرت سوى امسها

  : وقلت

 خاسفلعقد احلب فيها ل وأَىن  اريهغت بنبئَت أَىن حلف وقد

 خؤادى راس فهواها يف وأَن  ومل تدِر أِني ما هجرت سوى اُمسها

من صبر علَى سوِء خلُق اُمرأَِتِه أَعطَاه اهللا ِمن اَألجِر مثلَ ما أَعطى أَيوب علَى : وقال صلّى اهللا عليه وسلّم
بالَِئِه، ومن صبرت علَى سوء خلُِق زوجها أَعطَاها اُهللا ِمثلَ ثَواِب آِسيةَ امرأَِة ِفرعونَ ويف اخلرب أَنه كان 

مسعت أَصوات أُناس من : اهللا عليه وسلّم من أَفكه الناس مع نسآئه وقالت عآئشة رضي اهللا عنهاصلّى 
أَتِحبِين أَن تري : احلبشة وغريهم وهم يلعبونَ يف يوم عاشورآء، فقال يل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

سول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بني نعم يا رسول اهللا، فأَرسل ِإليهم فجاؤا وقام ر: قلت: لعبهم؟ قالت
البابني، ووضع كفَّه على الباب ومد يده، ووضعت ذقين على ذراعه، وجعلوا يلعبون وأَنظر فقال يل 

يا عاِئشةُ حسبِك : اُسكت مرتني أَو ثالثاً، مث قال يل: حسبك فقلت: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .هم فانصرفوانعم فأَشار ِإلي: اآلنَ فقلت

  ."أَكملُ اُملؤِمنني أَحسنهم خلُقاً وأَلطَفُهِم ِبأَهِلِه": وقال رسول اهللا

ينبغي للرجل أَن : وقال عمر رضى اهللا عنه. خريكُم خريكُم َألهِلِه وأَنا خريكُم َألهِلى: وقال عليه السالم
ينبغي للعاقل أَن : نده وِجد رجالً، ونقل حنوه عن لقمان بلفظيكون يف أَهله مثلَ الصبي ِفِإذَا التِمس ما ِع

فَهالّ ِبكراً تالَِعبها : يكون يف أَهله كالصيب فِإذا كان يف القوم وجد رجالً وقال صلّى اهللا عليه وسلّم جلابر
الَعبكتو.  

ج، سكوتاً ِإذا خرج، آكالً ما لقد كان واهللا ضحوكاً ِإذا ولَ: ووصفت أَعرابيةٌ زوجها بعد موته فقالت
  .وجد، غري سائٍل ِإذا فَقد
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مسع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وهو عندى يف يومي امرأةً تنشد حلسان بن : وعن عائشة فقالت
حسب؟ : ثابت، فقام علَى الباب فأَخذ ِبعضادتي الباب مث جعلت أَنظر ِإليها بني أُذنيه فقام طويالً، مث قال

  .قالت عائشة وأَراد أن يرى مكاىن منه وفعله يب. م أقل نعم مرتني أَو ثالثاً مث انصرففل

كنت ألعب بالبنات فكن صواحيب يأتينين، فكان رسول اهللا : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
ي أَن رسول اهللا صلّى اهللا عليه صلّى اهللا عليه وسلّم يسرِبهن ِإلّي وعن حممد بن ِإبراهيم بن احلارث التيم

هذا خيل سليمان فجعل : ما هذا يا عائشة؟ قالت: وسلّم دخل على عائشة وهي تلعب بالبنات فقال هلا
  .يضحك من قوهلا

    

كانت صفية مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف سفر وكان ذلك يومها : وعن أنس بن مالك قال
محلتين علَى مجٍل بطيء، :  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وهي تبكي وتقولفأبطأت يف السري فاستقبلها رسول

  .فجعل صلّى اهللا عليه وسلّم ميسح عينيها ويسكتها

ومن اياِتِه أَن خلَق لَكُم ِمن أَنفُِسكُم أَزواجاً لتسكُنوا ِإليها وجعلَ بينكُم مودةً "ويكفي يف ذلك قوله تعاىل 
  ." ِفي ذِلك الَياٍت لَقوٍم يتفَكَّرونَورمحةً ِإنَّ

يا رسول اهللا الرجلُ يتزوج : وروى عبد الرمحن بن ميسرة أن رجال أَتى النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فقال
 املرأَةَ ال يعرفها وال تعرفه فال يكون ِإالَّ ليلةٌ حىت ال يكونَ شيٌء أَحب ِإليه منها وِإليها منه فقال رسول اهللا

 وقد صنفت كتابا لطيفا "وجعلَ بينكُم مودةً ورمحةً": ِتلك أُلفَةُ وتال قوله تعاىل: صلّى اهللا عليه وسلّم
آداب النكاح وما يتعني على الزوجني استعماله من كرم األخالق وحماسن الشيم وغري ذلك، وجاء نظما 

 وهو بديع يف فنه، وقد كَمل وبيض حبمد " النكاحأَسباب النجاح يف آداب"يف ثالثة آالف بيت، ومسيته 
  .اهللا منه

وينبغي أن ال ينبسط يف الدعابة وحسن اخلُلُق واملوافقة باتباع هواهن إىل حد يفسد خلُقهم : قال الغزايل
ويسقط هيبته بالكلية، بل يراعي االعتدال يف ذلك فال يدع اهليبة واالنقباض مهما رأى منكراً، وال يفتح 

واهللا : قال احلسن. اب املساعدة على املنكرات البتة، بل مهما رأى ما خيالف الشرع واملرؤة تنمر وامتنعب
خالفوا النسآء فِإنَّ يف خالفهن : ما أَصبح رجلٌ يطيع امرأَته فيما وى ِإالَّ كَبه اهللا يف النار وقال عمر

 عليه وسلّم تِعس عبد الزوجِة وذلك َألنَّ اهللا وقال صلّى اهللا. شاوروهن وخالفوهن: البركة، وقد قيل
تعاىل ملّكه الزوجة فملّكها نفسه، ومسى الرجالَ قوامني ومسى الزوج سيداً فقد خالف مقتضى ذلك 

  .وبدل نعمة اهللا كفراً

ت بك طويالً، وِإن أَرخيت نفس املرأَة علَى مثال فَرسك، ِإن أَرسلت ِعنانها قليالً جمح: وقال الغزايل
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عِذارها فتراً جذبتك ذراعاً، وِإن كَبحتها وشددت يدك عليها يف حمل الشدة ملكتها قال الشافعي رضي 
املرأَة واخلادم، والنبطي، أَراد به ِإن محضت : ثالثةٌ ِإن أَكرمتهم أَهانوك، وِإن أَهنتهم أَكرموك: اهللا عنه

تك بلينك، وفظافظتك برفقك، وكانت نسآء العرب يعلمن بنآن اختبار االزواج اِإلكرام ومل تمزج غلظ
اختربي زوجك قبل اِإلقدام واجلُرأة عليه، وانزعي زج رحمه فِإن سكت علَى ذلك : تقول املرأَة البنتها

ظهره، فقطّعي اللحم علَى ترسه، فِإن سكت فقطّعي العظام بسيفه، فِإن صرب فاجعلي اُِإلكاف علَى 
  .فامتطيه فِإمنا هو محارك

فينبغي أن . وعلى اجلملة فبالعدل قامت السموات واالرض، فكل ما جاوز حده، أنعكس على ضده
هن وكيدهنفِإن . يسلك سبيل االقتداد يف املخالفة واملوافقة، ويتبع احلق يف مجيع ذلك ليسلم من شر

وزبر عمر . لك ِإالَّ بنوع لطف ممزوج بالسياسةالغالب عليهن سوء اخللق وركاكة العقل، وال يعتدل ذ
ما أَنت ِإالَّ لُعبةٌ يف جانب البيت، ِإن كانت لنا ِإليك حاجةٌ وِإالّ جلسِت : امرأَته مرةً ملا راجعته وقال هلا

فإذا كان فيهن شر وفيهن ضعف، فالسياسة واخلشونة عالج الشر، واملطايبة والرمحة عالج . كما أَنت
والطبيب احلاذق هو الذي يقدر العالج بقدر الدآء، فيلتفطن الرجل أوالً ألخالقها بالتجربة مث الضعف، 

وهذا . وقد بسط الكالم على ذلك الغزايل يف اإلحيآء وغريه. ليعاملها مبا يصلحها كما يقتضيه حاهلا
راً وباطناً، كما حيب ربنا واحلمد اهللا أوالً وآخراً، وظاه. القدر كاف، ومبا قصدناه حبمد اهللا تعاىل واف

  .ويرضى وصلى اهللا على سيدنا حممٍد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً طيباً كافياً

أاه تسويداً جامعه فقري عفو اهللا تعاىل أبو الربكات حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد : قال مؤلفة
عبان سنة أَربع وأربعني وتسعمائة أَحسن اهللا تعاىل اهللا العامري الشهري بابن الغزي الشافعي يف اؤائل ش

  .ختامها
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