بصائر العدد 111
من أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم يف املزاح

الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم على خير خلق هللا محمد ,وآله وصحبه ومن وااله ,أما بعد,,,
فإن المزاح شيء تحبه النفوس ,وهو يبعث على النشاط ,وال حرر فيره مرا دام منارب ا بارواب الردين ,فرال
يترتب عليه ضرر ,بل هو م لوب ومرغروب ,وللرأل ن الرنفع يعتريارا السرامم والملرل ,وقرد اران النبري 
يمازح أصحابه ,ويداعب أهله ,وال يقول إال صدقا.
فقد قال نع بن مالأل (:يا لا ا لنين)

رواه أبو داود والترمذي وصححه ا لباني.

وأتى رجل إلى النبي  ,فقال :يا رسول هللا احملني ,فقال لره( :إنرا حراملوع علرى ولرد ناقرم ,قرال :ومرا أصرن
بولد الناقم؟ فقال النبي ( :وهل تلد اإلبل إال النوق).

رواه أحمد وأبو داود وصححه ا لباني

ومازح النبي  ال فل أبا عمير بن مالأل ,فقال لره( :يرا أبرا عميرر ,مرا فعرل النريرر) رواه الشرياان .النريرر :طرائر
صرير اان يلعب به.
وأتت عجوز إلى النبي  فقالت :يا رسول هللا ادع هللا أن يدخلني الجنم ,فقال( :يا أم فالن إن الجنم ال تدخلاا
عجوز) ,قال :فولت تبكي ,فقال( :أخبروهرا أنارا ال تردخلاا وهري عجروز ,إن هللا تعرالى يقرول﴿ :إِنَّرا أنن نشرنَنناه ََّّن
إِ َن نشاء ۞ فن نج نع َلنناه ََّّن أن َب نكارا ۞ َّعرَّبا

رابا﴾[الواقعم .) ]53-51:رواه الترمذي وحسنه ا لباني
أن َت ن

ومرازح النبري  أسريد برن حارير ,فقرد اران أسريد يحرد القروم ويمرازحا ويارحكا  ,ف عنره النبري  فري
خاصرته بعود ,فقال :أصبرني  -أي اجعلني اقتص منأل  -فقال :اص بر ,قال :إن عليأل قميصا ,ولريع علري
قميص ,فرف النبي  عرن قميصره ,فاحتارنه ,وجعرل يقبرل اشرحه  -مرا برين الااصررة والارل  -قرال :إنمرا
أردت هذا يا رسول هللا.

رواه أبو داود  ,وصححه ا لباني.

واران  يمرازح أقاربره ,فيرنتي عليرا ابرن عمره وزو ابنتره ,وهرو مار ج فري المسرجد ,فيقرول لره( :قر أبرا
التراب ,ق أبا التراب) .

رواه البااري ومسل

واان  يمازح أهله ,ويداعب زوجاته وبناته ,فكان يسابق عائشرم ,ويقرول لارا( :يرا عرائ ) ,ويقرر لعبارا مر
صواحباا ,فعناا قالت( :انت ألعب بالبنات عند النبي  ,واان لي صواحب يلعبن معي ,فكان رسول هللا 
إلا دخل يتقمعن منه ,فيسربان إلي ,فيلعبن معي).

رواه البااري

ضوابط المزاح :وم أهميم المزاح للنفوس؛ إال أن له ضواب علرى المسرل أال يتعرداها ,وهري -1 :أال يكرون
فيرره شرريء مررن االسررتازاء بالرردين -2 .أال يكررون المررزاح إال صرردقا -5 .البعررد عررن التروير والتاوير

وإلحرراق

الارر -4 .البعد عن الساريم واالستازاء باآلخرين -1 .أن ال يكون المزاح اثيررا -6 .أال يكرون فيره حررام
االريبم واش

العورات -3 .اختيار ا وقات المناسبم للمزاح.

