
 شذا الريحان 

 من

 مزاح سيد ولد عدنان
 صلى الله عليه وسلم 

 للشيخ السيد مراد سالمة
 سبحانه واألرضني، السماوات وقيوم واآلخرين األولني إله العلمني رب هلل احلمد

 فأرساها، اجلبال نصب املتأملني، لنواظر بدائعه وأظهرت العارفني، قلوب عظمته بهرت سبحانه

 مشفقون، خشيته من املالئكة فدحاها، األرض وبسط فأعالها السماء ورفع فأجرها، الرياح وأرسل

 َقاِنُتوَن لَُّه ُكلٌّ َواْلَأْرِض السََّماَواِت ِفي َمن َلُهَ }خاضعون، لعظمته خائفون،واجلبابرة هيبته من والرسل

 [62: الروم]

 ُيوَلْد َوَلْم َيِلْد َلْم الذي الصمد، القيوم األحد، الواحد له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن ونشهد

  اهلل، ريغ ناصر وال اهلل، غري معني وال اهلل، غري جمري وال اهلل، غري مغيث ال َأَحٌد، ُكُفوًا لَُّه َيُكن َوَلْم

 املسداة، والنعمة ملهداة الرمحةا اجملتبى والرسول املصطفى النيب ورسوله عبده حممد أن وأشهد

 :ذاك فخر وال اهلل على واألخرين األولني العظمى،سيد الشفاعة املورود واحلوض احملمود املقام صاحب

 معقود العال بيد ولوائه         احملموُد مقامه الشفيع

 زعيما باألنام تقدم قالوا     وفود للحساب توافدت فاذا

 ويسجد العلي بالباب فيقوم      تسليما وسلموا عليه صلوا

 حممد إليك يسمع قل فيجاب    املوعد آن موالي يا ويقول

 تسليما وسلموا عليه صلوا        ونعيما نضرة منا ونريك



 رب عنه فرضى رمحاء بينهم فيما كانوا الذين األبرار الطيبني وأصحابه أله على وسلم عليه صل اللهم

 اتَُّقوا َمُنواَآ الَِّذيَن َأيَُّها َيا }تعاىل قال الدين يوم إلي بإحسان وتابعني التابعني وعن والسموات األرض

  {206/عمران آل( ]206) ُمْسِلُموَن َوَأْنُتْم ِإلَّا َتُموُتنَّ َوَلا ُتَقاِتِه َحقَّ اللََّه

 َكِثرًيا ِرَجاًلا ِمْنُهَما َبثََّو َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلَق َواِحَدٍة َنْفٍس ِمْن َخَلَقُكْم الَِّذي َربَُّكُم اتَُّقوا النَّاُس َأيَُّها َيا }

 []       2/النساء( ]2) َرِقيًبا َعَلْيُكْم َكاَن اللََّه ِإنَّ َواْلَأْرَحاَم ِبِه َتَساَءُلوَن الَِّذي اللََّه َواتَُّقوا َوِنَساًء

 َيا( 26) َوِجيًها اللَِّه ِعْنَد اَنَوَك َقاُلوا ِممَّا اللَُّه َفَبرََّأُه ُموَسى َآَذْوا َكالَِّذيَن َتُكوُنوا َلا َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا}

 []02-26/األحزاب(  ]00) َسِديًدا َقْوًلا َوُقوُلوا اللََّه اتَُّقوا َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها

 بعد أما

 حمدثاتها وكل حمدثاتها، األمور وشر e حممد هدى اهلدى وخري اهلل، كتاب احلديث أصدق فإن

 .النار يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة

 مع يقف ولكنه الواهمة، واملثالية اخليال أجواء يف حيلق ال واقعى دين اإلسالم إن"

 يعاملهم ولكنه مالئكة، كأنهم الناس يعامل وال..  والواقع احلقيقة أرض على اإلنسان

 .األسواق يف وميشون الطعام يأكلون كبشر

 وكل قرانًا، مساعهم وكل ذكرًا، كالمهم كل يكون أن الناس على اإلسالم يفرض مل لذلك

 وقد عليها، اهلل خلقهم اليت وغرائزهم وبفطرتهم بهم اعرتف وإمنا املسجد، يف فراغهم

 النيب حياة كانت ولقد ويلعبون، ويضحكون وميرحون يفرحون – سبحانه – خلقهم

 ويطيل ىيصل خلوته يف فهو املتكاملة، اإلنسانية للحياة رائعًا مثااًل وسلم عليه اهلل صلى

 اهلل، جنب يف بأحد يباىل ال احلق يف وهو قدماه، تتورم حتى ويقوم والبكاء، اخلشوع

 وال وميزح ويداعب ويبتسم ويبش الطيبات حيب سوى، بشر والناس احلياة مع ولكنه

 حقًا إال يقول



 لذيا – واملزاح للفكاهة ويطرف حينًا يتفكه كان وسلم عليه اهلل صلى أنه عجب فال ولذا

 وال اسيًاق وال جافًا حياته يف وسلم عليه اهلل صلى النيب يكن فلم أحيانًا، – إمثًا حيمل ال

 قد جندها وسلم عليه اهلل صلى وحياته سريته استعراض عند وإننا غليظًا، وال فظًا

 (1").واملزاح الدعابة من نوع ختللها

هذا اللقاء نقف مع املزاح و حكمه و احلكمة منه و مع صور مشرقة من مزاح رسل  و يف

  -صلى اهلل عليه و سلم –اهلل 

 تعريف املزاح 

 التََّلطَُّف جهة على الَغري إىل امُلباَسطة: بأنََّه الِعلم أهل بعُض فعرََّفه: اصطالًحا أمََّا

 (6).أذيََّة دون وااِلستعطاف

 :حكمه

 .له ـ وسلََّم عليه اهلل صلََّى ـ النََّيبَِّ لِفعل حمرٍََّم؛ من سِلم ِإن مباٌح األصل يف املزاح

 جيوز ماإنََّ: قلنا املزاح؟ يف تقولون فما: قيل فإْن: »ـ اهلل رمحه ـ السََّالم عبد بُن الِعزَُّ قال

 (3). .هـ ا «هلما وإمََّا مَعه، للَممزوح أو للماِزح إمََّا االسِترواح، من فيه ملا املزاح

 ِسنف وتطِييب ملصَلحٍة، منه كان ما أنََّ قرََّر حيث ـ اهلل رمحه ـ النََّووي قال ذلك ومِبثل

 (4).فةالصَِّ بهذه كان إذا مستحبٌََّة سنٌََّة هو بل، قطًعا منه ماِنع ال فهذا وُمؤاَنسِته؛ املخاَطب

 إنََّك ـ وسلََّم عليه اهلل صلََّى ـ اهلل رسول يا قالوا: قال ـ عنه اهلل رضي ـ هريرة أبي عن

 (5). .«َحقًَّا ِإالََّ َأُقوُل اَل َأنَِّي َغْيَر َنَعْم: »قال ُتداِعبنا،

                                                           
 طهطاوي قاسم مصطفى أحمد:  المؤلف أصحابه مع مزاحه و سلم و عليه الله صلى النبي بكاء و ضحك صفة كتاب من - 1
ِّحاح»و,  «العروس تاج»و,  «العرب لسان: »انظر- 2  (.مزح: مادة: )«الوسيط المعجم»و,  «الص 
 (.2/391) «األنام مصالح في األحكام قواعد»- 3
 (181: ص)األذكار- 4
: انظر صحيح, حديث, «صحيح حسن حديث: »وقال ,(238) «الشَّمائل» وفي(, 1913) «سننه» في الترمذي رواه - 1

حيحة»  (.1221) «الصَّ



 :شرعي َّته من احلكمة ـ ثالًثا

 ام املزاح ألنََّ النَُّفوس؛ وتطِييب اإلخوان ُمؤانسة: هي املزاح شرعيََّة ِمن احلكمة أنََّ اعلم 

 هرمح ـ املاوردي قال، هلما وإمََّا معه، امَلمزوح أو للماِزح إمََّا االسِترواح، من فيه ملا إالََّ ُأِبيح

 .ـ اهلل

 املصاحِبني ِإيناُس: أحدهما: هلما ثالَث ال حاَلني أحَد مبزاِحه يتوخََّى العاِقُل: »قيل ولذا

 (.2)«اهلمَِّ من به وحَدث عليه َطرأ ما باملزاح ينفي أن: وثانيهما املخالِطني، إىل والتََّودَُّد

 ريقط وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ترك فلو..  قتيبة البن احلديث خمتلف يف وجاء

 ام على بذلك أنفسهم الناس أخذ والزماتة والعبوس القطوب إىل والدماثة واهلشاسة الطالقة

 على ووقف ليمزحوا، وسلم عليه اهلل صلى فمزح والعناء، املشقة من الغريزة خمالفة يف

 ديننا يف أن اليهود ليعلم أرفدة، بين يا خذوا: فقال يلعبون وهم الدركة أصحاب

 (0)..فسحة

.. لهوشك بهديه ويقتدون وسلم عليه اهلل صلى به يتأسون عليهم اهلل رضوان أصحابه وكان

 {62: األحزاب} َحَسَنٌة ُأْسَوٌة اللَِّه َرُسوِل ِفي َلُكْم َكاَن َلَقْد: تعاىل قال كما

 ؟-الصحابة يعين- يتمازحون كانوا هل: سريين البن قلت: قال قرة عن الطرباني وروى

 (8).الشعر وينشد ميزح عمر ابن كان كالناس، إال كانوا ما: قال

 -صور من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم

 :عنهم الله رضي الصحابةأطفال  مع وسلم عليه الله صلى النبي أوال: مزاح

 مكانته يداعباملسلم لقد كن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رغم رفيع درجته و مسو  أخي

 األطفال  مع-وسلمصلى اهلل عليه  –و ميازح األطفال و لذكر موقف من مزاحه 

                                                           
 (18/ 3) القدير فيض - 1
 (293: ص) الحديث مختلف تأويل - 2
 (221/ 2) األصفياء وطبقات األولياء حلية - 8



 يا" :له قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن األوىل:الصورة 

 ( 6)ميازحه  يعين". األذنني ذا

 .أخالقه ولطيف- وسلم عليه اهلل صلى- مداعباته مجلة من القول هذا إن

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان: قال احلارث بن اهلل عبد عن روي الثانية:الصورة 

". وكذا ذاك فله إليَّ سبق َمن: "يقول ثم العباس، بن وكثري اهلل، وعبيد اهلل، عبد يصفُّ

 (20) ".ويلتزمهم فيقبلهم وصدره، ظهره على فيقعون إليه، فيستبقون: قال

 َوَسلََّم؛ َعَلْيِه للَُّها َصلَّى اهلِل َرُسوِل َأْخالَق َوَصَف َأنَُّه َماِلٍك؛ ْبِن َأَنِس َعْن الثالثة:الصورة 

 َأَبا َيا: »َصِغرٍي ِلي أَلٍخ ُقوَلَي َحتَّى َلُيَخاِلُطَنا َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلِل َرُسوُل َكاَن ِإْن :َفَقاَل

 َخْلَفُه َوَصفََّنا َفَقاَم ا،َلَن ِبَساًطا َبَسْطَنا الصَّالَة حضرت إذا َوَكاَن: َقاَل «النَُّغْيُر؟ َفَعَل َما! ُعَمْيٍر

" (22 ) 

 كنى هأن وفيه. ميازح كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أن احلديث هذا وِفْقه: عيسى أبو قال

 به، ليلعب الطري الصيب ُيعطى أن بأس ال أنه وفيه". عمري أبا يا: "له فقال صغرًيا غالًما

 غرين له كان ألنه". النغري؟ فعل ما عمري، أبا يا: "وسلم عليه اهلل صلى النيب له قال وإمنا

 باأ يا: "فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب فمازحه عليه، الغالم فحزن فمات، به، يلعب

 (26) "النغري؟ فعل ما عمري،

 اهلل رضي الرَّبيع بن حممود عن ومسلم البخاريُّ رواه ما: وسلم عليه اهلل صلى مزاحه ومن •

 سنني مخِس ابُن وأنا وجهي يف َمجََّها َمجًَّة وسلم عليه اهلل صلى النيبِّ من عقلُت: "قال عنه

 (23)".َدْلِو من

                                                           
 (1992 رقم , 4/318) والترمذى ,( 1002 رقم , 4/301) داود وأبو ,( 12181 رقم , 3/112) أحمد أخرجه - 9
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 ُمالطفة هذا ويف بالتزريق؛ الفم من املاِء طرح املجُّ: العلماء قال: "اهلل رمحه النووي قال

 (24) باختصار؛ اهـ...".املزاح وجواز بذلك، آبائهم وإكرام وتأنيُسهم، الصِّبيان،

 -رضي الله عنهم  –مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال من أصحابه 

 ِإنِّي: َفَقاَل لََّم،َوَس َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل اْسَتْحَمَل َرُجال َأنَّ"  َماِلٍك، ْبِن َأَنِس َعْن

  النَّاَقِة؟ ِبَوَلِد َأْصَنُع َما اللَِّه َرُسوَل َيا: َفَقاَل َناَقٍة، َوَلِد َعَلى َحاِمُلَك

 (25) ." النُّوُق ِإال اإِلِبَل َتِلُد َوَهْل: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل

 فظن الناقة، ولد على سأمحلك: قال املداعبة باب من ولكنه كبرًيا، مجًلا سأعطيك معناه

 فعلمه اهلل رسول يا به أفعل وما: فقال صغري، مجًلا أو صغرية ناقة سيعطى أنه الرجل

 ولد وهو إال مجال من وهل أو إبال من وهل له: فقال -وسلم عليه اهلل صلى- األمر له ووضح

 (22) .ناقة

 :البادية أهل من رجل مع وسلم عليه الله صلى مزاحه

 َوَكاَن ِحَزاٍم، َأْو َحَراٍم ْبُن َزاِهُر اْسَمُه َكاَن اْلَباِدَيِة َأْهِل ِمْن َرُجًلا َأنَّ َأَنٍس، َعْن َثاِبٍت، َعْن

 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ُهَفُيَجهُِّز اْلَباِدَيِة، ِمَن اْلَهِديََّة َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى ِللنَِّبيِّ ُيْهِدي

 «َحاِضُروُه َوَنْحُن َباِديَنا َزاِهًرا ِإنَّ: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَقاَل َيْخُرَج، َأْن َأَراَد ِإَذا َوَسلََّم

 اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َأَتاُهَف َدِميًما، َرُجًلا َوَكاَن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ ُيِحبُُّه َوَكاَن: َقاَل ،

 َمْن َأْرِسْلِني،: »َفَقاَل ْبِصُرُهُي َلا َوُهَو َخْلِفِه، ِمْن َفاْحَتَضَنُه َمَتاَعُه، َيِبيُع َوُهَو َيْوًما َوَسلََّم َعَلْيِه

 النَِّبيِّ ِبَصْدِر َظْهَرُه َأْلَصَق َما ْأُلوَي َلا َفَجَعَل َوَسلََّم، َلْيِهَع اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َفَعَرَف َفاْلَتَفَت «َهَذا؟

 َيْشَتِري َمْن: »َيُقوُل َسلََّمَو َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َوَجَعَل َعَرَفُه، ِحنَي َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

                                                           
 (.112/ 1: مسلم شرح - 14
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: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَقاَل َكاِسًدا، َتِجُدِني َواللَِّه ِإًذا اللَِّه، َرُسوَل َيا: َفَقاَل «اْلَعْبَد؟

 (20) «َغاٍل َأْنَت اللَِّه ِعْنَد َلِكْن -: َقاَل َأْو - ِبَكاِسٍد، لَسَت اللَِّه ِعْنَد َلِكْن»

 صلى الله عليه وسلم مع النساء  –مزاح النبي 

و كذا كان ميازح  أمجعنيصلى اهلل ميازح زوجاته رضي اهلل عنهن  –و لقد كان النيب 

  –النسوة من اتباعه 

 ،الِعْشَرة مجيل أنه وسلم عليه اهلل صلى أخالِقه من وكان: "-اهلل رمحه -كثري ابن يقول •

 كان نَّهإ حتى نساَءه ويضاحك نفقَته، ويوسُعُهم بهم، ويتلطَّف أهَله يداِعب الِبْشر، دائم

 (28)".بذلك إليها يتودَّد املؤمنني أمَّ عائشة يساِبق

 َوَأَنا َأْسَفاِرِه َبْعِض ِفي َمَوَسلَّ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َمَع َخَرْجُت: َقاَلْت َعاِئَشَة، َعْن َأِبيِه، َعْن

 َتَعاَلْي: " ِلي َقاَل ُثمَّ َفَتَقدَُّموا،"  َتَقدَُّموا: " ِللنَّاِس َفَقاَل َأْبُدْن، َوَلْم اللَّْحَم َأْحِمِل َلْم َجاِرَيٌة

 َوَنِسيُت، َوَبُدْنُت اللَّْحَم ْلُتَحَم ِإَذا َحتَّى َعنِّي، َفَسَكَت َفَسَبْقُتُه، َفَساَبْقُتُه"  ُأَساِبَقِك َحتَّى

 َحتَّى َتَعاَلْي: " َقاَل مَُّث َقدَُّموا،َفَت"  َتَقدَُّموا: " ِللنَّاِس َفَقاَل َأْسَفاِرِه، َبْعِض ِفي َمَعُه َخَرْجُت

 (26) ." ِتْلَكِب َهِذِه: " َيُقوُل َوُهَو َيْضَحُك، َفَجَعَل َفَسَبَقِني، َفَساَبْقُتُه،"  ُأَساِبَقِك

 :عجوز امرأة مع وسلم عليه اهلل صلى مزاحه

 هللا ادع اهلل، رسول يا: فقالت وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل عجوز أتت: قال احلسن عن

. تبكي فولت: قال". عجوز تدخلها ال اجلنة إن فالن، أم يا: "فقال. اجلنة يدخلين أن

*  إنشاء أنشأناهن إنا ﴿: يقول تعاىل اهلل إن عجوز، وهي تدخلها ال أنها أخربوها: "فقال

 (60) .[30 - 35: الواقعة] ﴾ أتراًبا عرًبا*  أبكاًرا فجعلناهن

                                                           
 (91/ 20) الرسالة ط أحمد مسند - 12

 (األستار كشف -2231) والبزار ,( 3411) يعلي وأبو ,( 239" )الشمائل" في الترمذي أخرجه ,( 19188" )الرزاق عبد مصنف" 
 (113/ 1" ) كثير ابن تفسير"- 18
 (3108) و( 292" )الشاميين مسند" في الطبراني وأخرجه (313/ 43) الرسالة ط أحمد مسند - 19
 4814: الرواة وهداية ,201: الشمائل مختصر ,2982: الصحيحة,  238( المحمدية الشمائل) - 20



 

 .وسلم عليه اهلل صلى مازحوه رمبا عليهم اهلل رضوان أصحابه وكان

 َتُبوَك َغْزَوِة ِفى -موسل عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوَل َأَتْيُت َقاَل اأَلْشَجِعىِّ َماِلٍك ْبِن َعْوِف َعْن

«.  ُكلَُّك»  َقاَل اللَِّه ُسوَلَر َيا َأُكلِّى َفُقْلُت«.  اْدُخْل»  َوَقاَل َفَردَّ َفَسلَّْمُت َأَدٍم ِمْن ُقبٍَّة ِفى َوُهَو

 .(21) .َفَدَخْلُت

 .بذلك وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ميازح عنه اهلل رضي فعوف

 مقام يف التكلف وترك احلب انبساط عند األدب لبساط وطي معه أصحابه مزاج من وهذا 

 (66) القرب
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