
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

يف    ويضعه  حيسنه  ملن  لكن  ُسنة،  هو  ))بل  قائاًل:  فأجابه  مستنكر؟  املزاح  عيينة:  بن  لسفيان  رجل  قال 

أفرادها، وطرد السأم من حياهتا، إال   مواضعه((، واملسلمون اليوم وإن كانت بحاجة إىل زيادة املحبة بني 

األوقات،    تواملزاح فأصبح عادة هلاو شغلها يف جمالسها فضاعأهنا أغرقت يف جانب الرتويح والضحك  

و  يتوفن واللعب. ت  متل ااألعامر،  باهلزل  وسلم  قال  ..الصحف  عليه  اهلل  ))صىل  َأْعَلُم،  :  َما  َعلِْمُتْم  َلْو 

َكثرًِيا َوَلَبَكْيُتْم  َقلِياًل  اْلُفُرَشاِت   ،َلَضِحْكُتْم  َعىَل   
ِ
بِالنَِّساء ْذُتْم  َتَلذَّ ُعَداِت  َواَل  الصُّ إِىَل،  َأْو  َعىَل،  َوََلََرْجُتْم   ،

َأُروَن إِىَل اهللَِّ املراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة اهلل وانتقامه ممن يعصيه،    يف فتح الباري:   ابن حجر  ، قال (( ََتْ

 . واألهوال التي تقع عند النزع واملوت ويف القرب ويوم القيامة 

صىل    واملؤانسة، وتطييب اَلواطر، وإدخال الرسور. وقد كان هذا من هدي النبي واملراد باملزاح املالطفة  

له: ))يا ذا األذنيني يامزحه((،    اهلل عليه وسلم قال  النبي صىل اهلل عليه وسلم  فعن أنس ريض اهلل عنه أن 

 (( أبا عمري ما فعل النغريوكان يامزح أخاه إن صادفه يف الطريق: ))يا  

فأما  :  د السأم وامللل، وتطيب املجالس باملزاح اَلفيف فيه خري كثري، قال ابن تيمية وال شك أن التبسط لطر

 . من استعان باملباح اجلميل عىل؛ احلق فهذا من األعامل الصاحلة 

 :أن لذلك ضوابط منها وال شك وقد اعترب بعض الفقهاء املزاح من املروءة وحسن الصحبة، 

بالد-1  االستهزاء  من  يشء  فيه  يكون  قال    :ين أال  اإلسالم  نواقض  من  ذلك  َسَأْلَتُهْم    َوَلئِنْ }تعاىل:  فإن 

اَم ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِاهللَِّ َوَآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئوَن اَل َتْعَتذِ    {إِياَمنُِكمْ ُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد  َلَيُقوُلنَّ إِنَّ

 وشعائر اإلسالم مما يودي صاحبه إىل اهلاوية...    ببعض السنن الستهزاءفا  [66-65التوبة: ]

 وسلم:  قال صىل اهلل عليه  :أال يكون املزاح إال صدقا-2

ُث َفَيْكِذُب لَِتْضَحَك بِِه النَّاُس َوْيٌل َلُه َوْيٌل َلهُ ))  ((. َوْيٌل لِلَِّذي حُيَدِّ

 

 



 

 

 

أهنم كانوا    أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم  عن ابن أيب ليىل قال: حدثناأي التخويف    :عدم الرتويع  -3 

النبي صىل اهلل عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إىل حبل معه فأخذه ففزع، فقال   يسريون مع 

َع ُمْسلاًِم )) م: صىل اهلل عليه وسل  رسول  ((.                                                                                       الَ حَيِلُّ ملُِْسلٍِم َأْن ُيَروِّ

اَل  } :تعاىلعن ذلك فقال    وقد هنى اهلل عز وجلواللمز والغيبة:  االستهزاء والغمز  -4 َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُّيُّ َيا 

ا  َخرْيً َيُكوُنوا  َأْن  َقْوٍم َعَسى  ِمْن  َقوٌم  َتْلِمُزوا    َيْسَخْر  َواَل  ِمنُْهنَّ  ا  َخرْيً َيُكنَّ  َأْن  َعَسى   
ٍ
نَِساء ِمْن  نَِساٌء  َواَل  ِمنُْهْم 

هُ  َفُأوَلئَِك  َيُتْب  ََلْ  َوَمْن  ياَمِن  اإْلِ َبْعَد  اْلُفُسوُق  ااِلْسُم  بِْئَس  بِاأْلَْلَقاِب  َتنَاَبُزوا  َواَل  الظَّاملُِونَ َأْنُفَسُكْم    {ُم 

ابن  [11احلجرات:] قال  صفات :  كثري،  من  ويعد  حرام،  وهذا  واستصغارهم  احتقارهم  ذلك  من  املراد 

باَلِ ،  املنافقني  يستهزئ  املشيةوالبعض  أو  ذلك  لقة  وغري  وجل ،  عز  اهلل  جيازيه  أن  املستهزئ  عىل   وُُيَشى 

ََحَُه اهللُ وَ وسلم: ))بسبب استهزائه قال صىل اهلل عليه   َفرَيْ اَمَتَة ألَِخيَك  ُتْظِهِر الشَّ ، والغيبة كرك  ((َيْبَتلِيَك ال 

 كام قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وللسف ها مما عم بني املسلمني.   أخاه بام يكره،

اهلل عليه    وألن  قال صىل  العداوة والبغضاء  َوالَ ))وسلم:  السخرية طريق  ُيْظلُِمُه،  املُْْسلِِم، الَ  َأُخو  املُْْسلُِم 

ِقَر َأَخاهُ َوالَ    َُيُْذُلهُ  ِّ َأْن حَيْ اٍت: بَِحْسِب اْمرٍئ ِمَن الَّشَّ ِقُرُه التَّْقَوى َها ُهنَا. ُيِشرُي إِىَل َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ املُْْسلَِم    حَيْ

 ((. ُكلُّ املُْْسلِِم َعىَل املُْْسلِِم َحَراٌم َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضهُ 

وُرخصة الستمرار اجلد والنشاط والرتويح عن النفس، ولكن    املزاح ُفسحة  فإن  :يكون املزاح كثرًيا   أال  -5

 املؤمنني. هلم، وهذا عكس اجلد الذي هو من سامت صفة ويصبح  املزاح،البعض يغلب عليهم 

ُه ُيِميُت اْلَقْلَب َوُيْذِهُب ُنوَر اْلَوْجهِ ))وسلم:   قال صىل اهلل عليه  ِحِك َفإِنَّ  (( اَل ُتْكثِِر الضَّ

بن   أكثر من  نه:  اَلطاب ريض اهلل ع وقال عمر  به، ومن  من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف 

 . يشء عرف به

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 


