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 انینـدار  و د  یـن  است کـه در مـورد د       یاتی و حکا  یف مجموعه لطا  ین مهم تر  یعکتاب زهرالرب 

.  است یه دوران صفو  ین از مجتهد  یری نعمت اهللا جزا   یخ اش ش  یسندهنوشته شده است، نو   

 شـد، حـدود     ی چـاپ مـ    یـه  علم ی و صرفا در محدوده حوزه ها      ی کتاب سالها به زبان عرب     ینا

 یـه  علم ی اما همچنان فقط در شهر قـم و در حـوزه هـا             ، کتاب ترجمه شد   ینصد سال قبل ا   

 را در تهـران بـه زبـان امـروز           یـع  از زهرالرب  ی ا یـده  مـن گز   چهارسال قبل . شناخته شده بود  

  .ید خوانی را میع زهرالربیده از گزی ایده گزینجادر ا.  و چاپ کردمیسیبازنو

  

  

    عثمان  عمر، هم هم

. کردنـد   می  زندگی در آن)  ع (  علی  دوستداران   که   رفت   قزوین   نزدیکی   به   روستایی   به  مردی

گفتند بـدتر،   .   عمرانم  من:  گفت. او را زدند  .   دارم  عمر نام :  یدند، گفت  را پرس   از او نامش  

  .  را نیز داری  عثمان  و نون الف
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   سند ضعف

   او جـام     بـه    مـسیحی    از چنـدی    پـس .  همسفر شـد     مسیحی  با یک )   حدیث  اصحاب (  محدث  یک

   شـراب   خـوردی   آنچـه :  گفـت  مـسیحی .  را سـر کـشید     آن  تأمل   بی   کرد، محدث    تعارف  شراب

   خریـده   یهـودی  ای  را از فروشـنده   آن غالمـم :   گفـت  ؟ مسیحی دانی  از کجا می  :  بود، مرد گفت  

   شـک    هـارون    و یزیـدبن     سـفیان    مثـل    افـرادی    دربارۀ   حدیث  ما اصحاب :  مرد گفت .  است

   چیـزی   یهـودی   یـک  ز قول ا  مسیحی  یک  که  این  رسد به   چه  پذیریم   آنها را نمی     و حرف   داریم

   آن   سـند روایـت      ضعف   دلیل   به   فقط   نوشیدم   شراب   اگر از این     هم  و من .  کند  را روایت 

  .بود

  

   باد پربرکت

  حجـاج .  شـد    شد و بسیار شرمگین      از او خارج     بادی   بود و ناگهان     نشسته   حجاج   در مجلس   مردی

اگر چیـز   :   او گفت    و بعد به     نده  تو دیگر مالیات  :  گفت ببرد     او را از میان      خجالت   آنکه  برای

 بودنـد     آورده   را نزد حجاج     عربی   غالم   وقت  در همین .   کنم  ، بگو تا برآورده     خواهی   می  دیگری
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   هــم  او ببخــشد و حجــاج  را بــه  غــالم  خواســت ، مــرد از حجــاج  او را داشــت و او قــصد کــشتن

بوسـید     او را می     و پشت   رفت   مرد می    دنبال   بود به    یافته  جات ن   از مرگ    که  غالم.  پذیرفت

  .  در گرو باد توست  مردم  آزادی  که  بروم  جایت  فالن قربان:  گفت و می

  

  !  ممنوع  در کار پزشک دخالت

 داد    را تـشخیص     زن   بیماری  پزشک.  برد   او را نزد پزشک     پسرش.  شد   مریض   سخت  پیرزنی

   به   را چه   آخر پیرزنان :  پسر گفت .   پیدا کن    جوان   همسری   مادرت  برو برای :   پسر گفت   و به 

  .  نکن  و در کار او دخالت  کن  را اطاعت دستور پزشک:   گفت شوهر؟ پیرزن

  

    بغدادی احمق

 و    نوشت  ای   نامه  اش   خانه   اهل   برای   از مدتی   پس.   رفت   قزوین   بغداد به    از اهالی   مردی

   پـس    بغـداد ببـرد، نیافـت        را بـه    اش   قـرار بـود نامـه      -   را کـه   -  کسی. سفر خود را داد     شرح
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   او شـاد شـدند و او را بـه        از آمـدن     خانـه    رسـید اهـل      خانـه    بـه   وقتی.  بغداد شد    عازم  خودش

   سـفر را بـه       و شـرح     نامـه    ایـن   ام  آمـده .  ام   نیامده   قصد توقف    به  گفت.  کردند   دعوت  درون

  .  و برگردم ما برسانمش

  

   گوز عربی

.  گوزیـد    رفتنـد و در حمـام        حمـام    بـه   روزی.   رفـت    اصـفهان    بـه    با دوسـتش     از سوریه   مردی

   و اینـان    زبـانیم    مـا عـرب      نبـاش   نگـران :  مـرد گفـت   .   مـا را بـردی      آبـروی :   گفـت   دوستش

  .فهمند  نمی  است  عربی  به ، گوز ما را که زبان فارس

  

   اهللا  الی  قربۀ  واجب سازم منارمی

   و عـدم     مکـان    شرافت   نظر به    مسجد کوفه    به   که  گفت   با خود می     اشرف   نجف   از علمای   یکی

   داخـل    چـون    مـرد گفـت     آن.   با حـضور قلـب      خوانم   نماز می    و دو رکعت    روم   می  تردد مردم 
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 مسجد با    سازند و این    ر مساجد منار می    د   که   کردم   خیال   نماز گفتم   االحرام   و تکبیرۀ   مسجد شدم 

بـا خـود   .  بنـا کـرد    و صفا منار ندارد و بایـد در اینجـا منـاری        و فیض    فضیلت   همه   این  وصف

 و در     و بنّا را از اصفهان       موضع   را از فالن     را باید از فالنجا آورد و سنگ         و آهک    گچ   که  گفتم

   از نمـاز فـارغ       خیـالم    شـدن    منار و با تمـام       کردن  م مسجد و تما     ساختن   به   کردم   شروع  خیال

  ؟  بودم  اینجا آمده  منار به  ساختن  برای انگار من:   و گفتم  زدم  را بر زمین  عمامه پس.  شدم

  

    گرگ سر بریدۀ

 را مـأمور   شـیر گـرگ  .  را صید کردند  و آهو و خرگوش  شکار رفتند، االغ  به  و روباه   شیر و گرگ  

.  باشـد    روبـاه    از آن    و خرگـوش     من   شیر، آهو برای     برای  االغ:   گفت  گرگ.  شکار کرد   تقسیم

   صـبحانۀ   االغ:   گفت  روباه.  کرد   تقسیم   را مسؤل   و روباه .  را کند    شد و سر گرگ     شیر خشمگین 

  را  بنـدی    تقـسیم    ایـن    شد و گفت    شیر خوشحال .   شامتان   برای   و خرگوش   شما، آهو ناهارتان  

  .  گرگ  از سر بریدۀ ؟ گفت از کجا آموختی
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   آهنگر پیامبر نه

   بخــواهی هــر چــه«:  گفــت» ؟  چیــست ات معجــزه«:   گفــت خلیفــه. کــرد  پیــامبری  ادعــای مــردی

  مــن«:   گفــت پیــامبر دروغــین.   را بــاز کــن  آن  داد و گفــت ای  بــسته  قفــل خلیفــه» . کــنم مــی

  ». آهنگر ، نه پیامبرم

  

    کردن ب آسیا دعای

  وقـت «:   گفـت   آسـیابان .  بـرد    آسـیاب    بـه    آرد کـردن     بـرای    گنـدم    مقداری   از دراویش   یکی

  آسـیابان » . را   تـو و االغـت      کـنم    مـی    نفـرین    مرا آرد نکنی    اگر گندم «:   گفت  درویش» . ندارم

  ». تو را آرد کند  گندم ، از خدا بخواه  است  تو مستجاب اگر دعای«:  گفت

  

  ؟ ا االغ ی زن

    شل  پیدا کرده  من  برای  که  زنی  کرد که  شکایت  دالّل  از زن مردی
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   کـه   دانـستم   خواهـد، نمـی      مـی    او زنـی     فکر کـردم     من   قاضی  ای«:   گفت   قاضی   به  زن.  است

  ».خواهد  می  سوار شدن  برای االغی

    تیپ  خوش مؤمن

  . کرد  مسجد شد و آنجا را کثیف  داخل سگی

  ؟ کنی  می  چرا مسجد خدا را کثیف  را زد که  بود، سگ  در مسجد خوابیده  بدقیافه یمرد

  »؟ کنی  می  هم  از او طرفداری  که  آفریده  تو را خوشگل خدا خیلی«:   گفت سگ

  

   تو ، دویدن  من دویدن

،   رسـی    نمـی   ن م   به   نیا که    من   دنبال   به   سگ  ای«:  آهو گفت . دوید   می   آهویی   دنبال   به  سگی

  ».  کنی  عمل ات  وظیفه  به  که  آن ، اما تو برای دوم  خود می  جان  نجات  برای من

  

    خودم  سهم به
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  .کرد  ادرار می  راه  در وسط اعرابی

  »؟ کنی  می  را کثیف  مسلمانان چرا راه«:  او گفتند به

  ». کردم  ادرار می ودم خ  سهمیه  به ، داشتم  مسلمانم  هم  خودم من«:   گفت اعرابی

  

   ما بیایید  خانه  به لطفاً با کشتی

  ؟  تو چیست نام:  پرسیدند از مردی

  .دریا:  گفت

  ؟  چیست  پدرت نام: گفتند

  . فرات:  گفت

  ؟  چیست  مادرت نام: گفتند

  . موج:  گفت
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  ؟  چیست  دخترت نام: گفتند

  .مروارید:  گفت

   باشد؟  داشته  شما بیاید باید کشتی  خانۀ  بخواهد به البد اگر کسی: گفتند

  

  نماز مسافر

   جـز آنکـه      سود نکردم    سفر هیچ   در این «:   گفت   بازگشت   و وقتی    سفر رفت    به   عرب  مردی

  ».  خواندم  را کوتاه نمازم

  

    کنیم  گدایی بیایید با هم

  ». ایم  نپخته هنوز نان«: گفتند.  طلبید  و خوردنی  رفت  مرد ثروتمندی  خانۀ  به فقیری
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   مـن    بـه    آب   کمی  پس«:  گفت» .  نیست   اندازه  آن«: گفتند» . بدهید   من   آرد به   کمی«:  گفت

از کجـا   «: گفتنـد » . بدهیـد    مـن    بـه    روغن   کمی  پس«:  گفت» . هنوز سقا نیامده  «: گفتند» .بدهید

  ».  گدایی  برویم  بیایید با هم  است  چنین  احوالتان حاال که«:  فقیر گفت» ؟ بیاوریم

  

    غیرمستقیم دعای

  :گوید  می  ایاس بن مطیع

   به  ، دست    از لشکریانم    کرد من   خیال.  رسید   من   کور به   ، مردی   گذشتم   بغداد می    از پل   روزی

 از تجار     را بدهد و آنان      لشکریان   حقوق   که   بده   را ثروت   خلیفه! خدایا«:   و گفت   دعا برداشته 

  ». برسد  چیزی  ما هم  بدهند و به  برسد و زکوۀ  فراوانی  تجار نفع  بهکاال بخرند و

   واسـطه    همـه    تو بدهد، چرا ایـن       مستقیماً به    که   بخواه  کنی   دعا می   تو که !  مرد فقیر   ای«:  گفتم

  »؟ دهی قرار می
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    عزرائیل  به پیغام

  مبـارک «:   گفت   غالمش   به  حبخانهصا.   خواست   و چیزی    رفت   اصفهانی   یک   در خانه    به  گدایی

  ».  نداریم  چیزی  گدا بگوید که  به  بگوید که  بالل  به  بگوید که  یاقوت  به  قنبر بگو که به

   بـه   بگویـد کـه    اسـرافیل   بـه   بگویـد کـه    میکائیـل   بگـو بـه     جبرئیـل   خـدایا بـه   «:  گدا شنید و گفت   

  ». را بگیرد ه صاحبخان  انشاءاهللا جان  بگوید که عزرائیل

  

    تا سر حد مرگ  فالوده خوردن

 بخـورد     فـالوده   هـر کـس   «:  او گفتنـد    به. خورد   می   بود و فالوده     نشسته  ای   خلیفه   بر سفرۀ   عربی

  وصـیت «:   کـرد و گفـت    جمـع   رو بـه     از مـدتی     کـشید، پـس     دسـت » .میـرد   تا سـیر شـود، مـی      

   فـالوده   بقیـه   خوردن و مشغول» . کنید  رسیدگی  آنان ه ب ، اگر مُردم   کنم   شما می    را به   ام  خانواده

  .شد
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    بخواهی  قدر که  تا هر چه مهلت

   مهلــت  هــم  مــاه  و یــک  بــده  قــرض  بــه  درهــم بیــست«:   و گفــت  رفــت  نــزد کــسی عربــی

  ». دهم  می  تو مهلت  به  سال ، اما یک  ندارم درهم«:  مرد گفت» . خواهم می

  

   ی گرسنگ ژئوپلتیک

  .کرد  می  شکایت  فقیر از فقر و فاقه مردی

  ».  داری  سالمی  و بدن  تو داده  را به  اسالم  تعالی  خدای خدا را شکر که«:   او گفت ابوالعینا به

 جگـر     کـه    اسـت    گرسـنگی    بدن   و سالمتی    اسالم   در فاصلۀ   ، ولی   گویی   می  راست«:  فقیر گفت 

  ».کند  می  پاره  را پاره آدم

  

  

   درد دل
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:  گفـت » ؟   خـوردی   چـه «:  پرسـید   طبیـب .  کـرد    درد شـکایت     و از دل     رفت   نزد طبیب   شخصی

   مُرد و اگـر نمـردی        خواهی  تا شب «:   گفت  طبیب» .  و ماست   ، مرغ    گاو، ماهی    گوش  قدری«

  ». بینداز  پایین خود را از کوه

  

    عشقی رقابت

» . نـه «:  مـرد گفـت  » ؟  داری  را دوسـت   آیـا عایـشه    «: پرسـید    شـیعه    از مردی    از ناصبیان   کسی

   تـو دوسـت    نبود که    دیگری   زن  آیا پیامبر نخواهد گفت   «:  داد  مرد پاسخ » چرا؟«:   گفت  ناصبی

  » بدارد؟  تو را دوست  زن  کسی شوی  می ؟ آیا تو راضی  من  غیر از زن  به  باشی داشته

  

  

    آخرت ترک
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  کردنـد و قبـول       مـی    تکلیـف    قـضاوت    منصب   را به    از آنان   یکی.  بودند  دو برادر در اصفهان   

   کـس   فـالن «:   او گفـت     به   وزیر سلطان   روزی.  بود   منصب   این  کرد و برادر دیگر در پی       نمی

   مـردی   نکـرد، چـرا کـه     قبـول   منصب  این  و باوجود اهمیت     کردیم   قضا تکلیف    منصب  را به 

  ».  بلندهمّت است

   کـه   و بـرادری   دنیـا را کـرده    او تـرک  ، چرا که تر است امّا برادر او بلندهمّت   «:  فت گ  پادشاه

  ».خواهد  می  بیشتری  گذشت  عمل  و این  کرده  آخرت  شد ترک قاضی

  

    مقتضی پاسخ

   بقـال   یـک  بـه .  کنـد   را بررسـی    مـردم    تـا وضـع      شهر رفـت     به   مبدّل   با لباس    شبی  پادشاهی

   تـا صـبح      شـب    از اوّل    کـه    بدهی   من   به   تا شمعی   دهم   تو می    و به    دارم   فلوس  نیم«:  گفت

  ».  بیدار باشم  شب خواهم  می بسوزد، چون
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 تـو    بـه  تـوانم   مـی   فلـوس   بـا نـیم   دهند، منتهی    نمی   فلوس   را نیم    شمعی  چنین«:   گفت  بقال

   خوابـت   بـسوزد و تـا صـبح     کـه   بگـذاری   جایت  و بر فالن  را بکوبی   تا آن    سیر بدهم   مقداری

  ».نبرد

  . داد  او جایزه  را طلبید و به  بقال  شد پادشاه  صبح چون

  

   از خدا ترس

 را   مـرد نمـاز بعـدی     .  بـر او زد     شـالقی . خوانـد    نماز می    با عجله    را دید که     مردی   علی  حضرت

 در    بهتر بـود، چـون      نماز اولی «:  مرد گفت »  نماز بهتر بود؟    کدام«:   گفت  حضرت.  خواند  آرام

  ». ترسیدم  تو می  از تازیانۀ  و در دومی  از خدا داشتم آنجا ترس

  

    بادنجان  مصرف شیوۀ
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انگـور را   «:  و گفتنـد     گذاشـت    دهان   و تماماً به     را برداشت   خوشه.  انگور آوردند    اعرابی  برای

  ».  است ، بادنجان  نیست انگور آن«:   گفت عرب» . باید خورد  دودانه دودانه

  

   شرمانه پیشنهاد بی

 چنـد   ، بـه    کـن    ازدواج   بـدکاره   بـا زنـی   «:   گفـت    داشت   قصد ازدواج    که   فردی   به  ابوالشمتمق

   را تمیـز و زیبـا نگـه          خـودش   خواهـد، همیـشه      مـی    مـرد چـه     داند که   ، می   تر است   جذاب:  دلیل

 تـو    شناسـد بـرای      را مـی     خـودش   ، چـون     است  امان در  دار شدن    بچه  دارد، از گند و کثافت      می

  ». ای  نکرده  گناه کاره  فالن  زنیکه  او بگویی  نخواهد کرد و اگر به پررویی

  

   برباد رفته

.  از او صـادر شـد        بلنـد بـادی      صـدای    بـه    جمـع   در میـان  .  بـود    مهمـان    جـایی    حلّی  الدین  صفی

  هـا در شـهرهای       و سـال     رفت   شهر بیرون    و از آن     خانه   و از آن     جمع   کشید و از آن     خجالت
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   از پـسری     شهر آمد و دیـد کـسی         آن   به  ها دوباره    از سال    پس   که  کرد، تا این     می  دیگر زندگی 

   سـالی   در همـان  دانم  می ، ولی   چند سال   دانم  نمی:   پسر گفت   ؟ آن    داری  چند سال : پرسد  می

  . گوزید الدین  صفی  که ام  دنیا آمده به

  

  اند  و سالم  صحیح بحمداهللا همگی

 از    شخـصی   خورد کـه     می   طعام   بود، روزی    والی   نواحی   در بعضی    حجاج   از طرف    از اعراب   یکی

  بـه :  او گفـت  .  خـود پرسـید      و اوالد و شتر و گوسفند و سگ          از خانه   والی.  او آمد    و قبیلۀ   خانه

  .اند  و سالم  صحیح حمد اهللا همگی

  سـگ :  پرسـید   ، والـی     گذشت   مدتی   نکرد، چون    او تعارف    داد و به     غذا ادامه    خوردن   به  الیو

  ما چطور بود؟

  . مُرد سگ:  گفت

   مُرد؟  دلیل  چه به:   گفت والی
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  .  او پرید و او را کشت  در گلوی  شتر خورد، استخوانی  استخوان  که از بس:   گفت  شخص آن

  ا آمد؟شتر از کج:   گفت والی

  . مُرد  هم شترتان:  گفت

  ؟ چگونه:   گفت والی

  . بردند، مُرد  زیادی  شتر آب  تو با آن  زن  عزاداری در مراسم:  گفت

   مُرد؟  من مگر زن:   گفت والی

  . کرد، مُرد  پسر تو گریه  بر فوت ، از بس بله:   گفت  شخص آن

   شد؟  فوت  هم مگر پسر من:   گفت والی

  . بله:  گفت

  او چرا مُرد؟:   گفت والی

  . شد  بر سر او خراب خانه:  گفت
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  ؟  شده  خراب  ما هم مگر خانۀ:   گفت والی

  . بله:   گفت  شخص آن

  .  گریخت  شخص  بزند، امّا آن  را کتک  شخص  تا آن  برداشت  و چوب  برخاست والی

  

    طناب عرض

  :  پسر گفت و به.  بخرد  چاه  برای  را فرستاد تا طناب  پسرش شخصی

  . باشد  ذرع  بیست  آن  باید طول-

  :  پدر گفت  و به  برگشت  بعد از راه  و مدتی پسر رفت

  .  را نگفتی  آن  و عرض  بند را گفتی طول

  . کشم  تو می  از داشتن  که  است  مصیبتی  اندازه  به  آن عرض:  پدر گفت
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    جهنم آتش

  .کرد  دایماً استغفار می  بدقیافه مردی

  »؟ کنی  می  محروم  جهنم  را از آتش  قیافه  این  نیست حیف«:   او گفت دوست

  

    آرمانی االغ

،    کوچک   باشد و نه     بسیار بزرگ    نه   بگیر که    من   برای  االغی:   گفت   دالل   به   مکفوف ' ابوموسی

   همـوار بـرود و در حـال    باشـد   ازدحام   برود و هر گاه      و جستن    دویدن   ببیند به    را خالی   اگر راه 

 بسیار بخـورد      نیندازد، اگر علوفه     مهلکه   مرا به    سواری   ندهد و در حال      من   به   تعب   رفتن  راه

 کنـد و اگـر غیـر      بخواهـد و تمکـین    بر او سوار شوم  من شکر کند و اگر نخورد صبر نماید، چون    

   وادارم   هـر جـا کـه       د و بیایـد و بـه      ، بـشنو    اگـر او را بخـوانم     .  نکنـد    بر او سوار شود تمکین      من

  . نکند بایستد و حرکت
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  شـود، ولـی      پیـدا نمـی      گفتـی    که   صفت   این   به  االغی:   را بشنید، گفت     اوصاف   این   که  دالل

  . را بخر  شود و آن  تبدیل  االغی  کند و به  شهر را مسخ  تا خدا قاضی صبر کن

  

   باد بدیع

 بـر سـر       خودش   او را پهلوی    صاحب.  بود   عباد آمده   بن   صاحب  ن دید   به   همدانی   بدیع  روزی

  . بود آواز تخت:   کشید و گفت خجالت.  صادر شد  از بدیع  بادی  موقع در همین.  نشاند تخت

  . بود  نبود، آواز تحت آواز تخت:   عباد گفت بن صاحب

  

    در بهشت ای خانه

 از   تـا آنجـا کـه     . کـرد    درد می    شدت   به  شد و شکمش    دچار قولنج .  بود   در مسجد خوابیده    فقیری

 از او صادر شود تـا        کرد تا بادی    کرد و هر کار می      فریاد می . غلطید   می   زمین  نالید و به    درد می 
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:  گفـت    مـی    بـود و دایـم       دعـا برداشـته      بـه    دسـت   تا آخر که  . کرد   نمی   بشود افاقه    راحت  کمی

  .  برسان گوزی! خدایا!   برسان بادی! خدایا

   ایـستاده    هـم   دوسـتانش .  بـود    مـرگ    بهتر نشد و تقریباً در حـال         شد حالش    صبح   نزدیک  چون

   نجـات   خـدایا مـرا از جهـنم      :  گفـت   کرد و می    فقیر دایماً دعا می   .  او بودند   بودند و شاهد مرگ   

  .  بده  در بهشت ای  خانه  من ، خدایا به  کن  من  را نصیب ، خدایا بهشت بده

 تو   تو نداد، چطور به    به  تو از خدا گوز خواستی    !  مرد حسابی :   همانجا شاهد بود، گفت      که  رفیقی

  دهد؟  می بهشت

  

   شو خفه

 شـد و      خود را بگوید، امّا مضطرب       درخواست  خواست   بود و می     ایستاده   در برابر حجاج    شخصی

 شـو    یا تو سـاکت   :   زد و گفت    بر آن    کرد و دستی     پشتش   به  نگاهی:  گوزید   دستپاچگی  از فرط 

  .  تو زر بزن شوم  می  خفه ، یا من  بگویم  ایشان  را خدمت  مطلب من
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   مادیان

 شـود، امّـا       صـاحبش    کـه    آمـد خواسـت      جالـب    نظـرش    بـه    دیـد و چـون       اسـبی    از قضات   یکی

 دعـوا    مادیـان  برو و بـر سـر آن  :   را گفت  شخصی.   یا نر است     است   مادیان   که  دانست  نمی

  .  کنم  رسیدگی  مادیان  کار آن  بیاور تا به  من  پیش  قضاوت  را برای  آن  و صاحب کن

   مادیـان   صـاحب   بـه   آمـد، قاضـی    محـلّ قاضـی    بـه    و صاحبش    بعد با اسب     ساعتی   شخص  آن

  ؟  از تو است  مادیان  این  که  داری آیا شاهدی:  گفت

  .  دارم ل شاهد عاد ، سه بله:  گفت

  بیاور:   گفت قاضی

   قاضـی    را نـشان     اسـب   هـای    و تخـم     کنار زد و اسباب      اسب   را از روی     جُل   مادیان  صاحب

   ساکت  قاضی.   است   خودم   و مال    نیست   مادیان   اسب   این   دلیل   سه   این  به:  داد و گفت  

  .شد
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  ؟ شوی  نمی چرا مسلمان

  ؟ شوی می ن چرا مسلمان:  گفتند  زرتشتی به

  . شوم اگر خدا بخواهد می:  گفت

  .گذارد  نمی  شیطان خواهد ولی خدا می: گفتند

  .  آنها هستم ترین  قوی  تابع من:  گفت

  

  دانند  نمی ها عربی سگ

  .  را بخوان  قرآن  آیۀ  کرد فالن  تو حمله  به اگر سگی:   مزید گفت  به مردی

  . بلد نیستند ها عربی  سگ  همۀ  باشد، چون  داشته  هم  چوبی  آدم  بهتر است البته:  مزید گفت
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   طاعون

 مـرا بـر       کـه   کنید از وقتـی     آیا خدا را شکر نمی    :  گفت   می   مردم   به   مغرب   از اهل   منصور بیگی 

   شد؟  برطرف  کرد طاعون شما والی

  . جا بفرستد  را یک  دو مصیبت  که  است تر از آن خدا عادل:   گفت  مغربی یک

  ... و لعس

  .  است  نشسته  تو عسل  و روی ام  آلوده  گُه  به  که  دیدم  خواب به:   خود گفت  معلم  به پسری

  .  است  من  خوب  بد تو و اعمال  اعمال این:   گفت معلم

  . لیسم  تو را می  و من لیسی  مرا می  تو با زبانت  که  را بشنو، دیدم  خواب بقیه:  پسر گفت

  .  دیدی  بدی خواب:   گفت معلم

  

    و نماز نافله تسبیح



 ٢٧

  .کند  می  تسبیح  خرما در شکم همانا که:  گفتند  مردی به

  .خواند  می  نماز نافله البد حلوا هم:  گفت

  

    حکومت امین

   آن  کرد که    می   التماس   معاویه  به.  از او صادر شد      بادی  ناگهان.  بود   نشسته   نزد معاویه   شخصی

 مـرد     ایـن   بدانیـد کـه   :   آنهـا گفـت      بـه    شدند، معاویـه     جمع   مردم  وقتی.  کند   پنهان  را از مردم  

  .گوزید

  ؟  است  حکومت  امین  نباشد، چگونه  گوز مردم  محرم  که کسی! ببینید:   مرد گفت آن

  

    االغ عیب

از . فروشـد   مـی    االغی   ماده   و دید شخصی     بازار رفت   به.  بخرد  خواست   می   االغی   ماده  شخصی

  ؟  تو هست  در االغ آیا عیبی:  پرسید  االغ صاحب
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   اندازۀ  به  او زخمی  و در پهلوی  است  گندم   یک   اندازۀ   به   او ورمی    در گردن   ، فقط   نه:  گفت

   و در سراسـر پوسـتش        اسـت   ای   خیـار غـده      یـک    انـدازۀ    او بـه     و در شـکم      اسـت    سیب  یک

  . انگور ۀ دان  اندازۀ  به هایی دانه

  .  است  میوه ، مزرعۀ  نیست  االغ  این پس:  مرد گفت

  

  . بود  مریض  االغشان  داشتند ولی  صداقت  در گذشته مردم:   اخالقی گیری نتیجه

  

    رکوع نماز بدون

  : او گفتند آورد، به  جا نمی  به خواند، امّا رکوع  نماز می شخصی

  ؟  است  باطل  رکوع  نماز بدون دانی  مگر نمی-

   رکـوع    دارد، اگـر بـه       و نفـخ     است   بسیار بزرگ    من   شکم  ، ولی   دانم  چرا می :   گفت   شخص  آن

  . از نماز با گوز  بهتر است رکوع شود و نماز بی  صادر می اختیار باد از من  بی بروم
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   شتر  کردن ذکر قربانی

   مـن    کـه   گفـت   رسـید مـی      مـی    که   بود و در هر مجلسی       کرده   قربانی   در روز عید شتری     اعرابی

   ذکـر قربـانی   رسـی   هر جا می  دارد که    معنی  چه«:  او گفتند   به.  ام   کرده   خدا قربانی    در راه   شتری

  »! ندارد  گفتن  همه  این  خدا که  در راه  کردن ؟ قربانی کنی  شتر می کردن

 کـرد، در چنـد        اسـماعیل   دای گوسـفند فـ      یـک    خودش   تعالی  خدای!  اهللا  سبحان:   گفت  اعرابی

  ؟  جا نگویم  هیچ  کردم  قربانی  بزرگی  این  به  شتری  من  وقت ، آن  را ذکر کرده  آن  قرآن جای

  

    بقیه گوربابای

  !؟ چقدر زشتی:  او گفتند به.  بود  بسیار بدشکل  تمثیل  نام  به شخصی

  .  بقیه ای، گورباب بینم  را نمی  خودم  که خودم!   درک به:  گفت
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   االعراب

  : خواند که  را در نماز می  آیه  این  امام  نماز بود، شنید که  در حال اعرابی

  .  کفر و نفاق اند از حیث  مردم  بدترین  اعراب  اشد کفراً و نفاقاً، یعنی  االعراب-

 دیگـر در    روز.   رفـت    زد و از مـسجد بیـرون         سـر امـام      به   کرد و با چوب      نماز را قطع    اعرابی

  !خواند  را می  آیه  این  شنید امام  نماز بود که حال

   کـه    کـسی    اسـت    اعـراب    از جملـه     االخـر، یعنـی      بـاهللا و الیـوم       یؤمن   من   االعراب   و من  -

  .  روز قیامت  خدا و به  به  است  آورده ایمان

  .  مفید بوده  خوردی  که  کتکی  اینکه مثل!   امام ای:   گفت اعرابی

  

    کن  نگاه در آینه

  . بود  مریض  بدشکل مردی

  .شود  می  خوب  حالت  کنی اگر قی:   او گفت  به طبیب
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  .  کنم  قی توانم  نمی  وقت  هیچ من:  مرد گفت

   بـه   خـود حالـت    خـود بـه    کن  نگاه  خودت  صورت  به  ندارد، در آینه   کاری:   از حضار گفت    یکی

  . کنی  می خورد و قی  می هم

  

   دارد  وضو نگه  چگونه شاه

  :  که  است  کرده  نقل احمد جوهری

 و    هراسان   عباس   کشیدند، شاه    صف   طرفین   و لشکریان    رفت   روم   جنگ   به   عباس   شاه  چون

،    شـده    تـدبیر بـسته     راه:   گفـت   ؟ شـیخ     کـنم   چـه :   گفـت    بهـایی    شیخ  به.  شد و ترسید    مضطرب

  .  تا پیروز شوی  و دعا کنی  نماز بخوانی  و دو رکعت د وضو بگیریبای.   جز خدا نیست پناهی

شـود،     بنـد نمـی      کـونش    گوز به    از ترس   شاه!  یا شیخ :   در همانجا حاضر بود، گفت       عنایت  کل

  . نماز بخواند  بدارد که تواند وضو نگاه چطور می
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    جهنم انداختند به

   کرد؟  با تو چه  تعالی خدای: از او پرسیدند. یدند د  خواب او را به.  بود  کرده  وفات شخصی

   بود، چـون     دروغ   همه   بودم   از علما شنیده     که   نکیرین   در مورد فشار قبر و سؤال       آنچه:  گفت

  .  جهنم  انداختند به  حساب  مرا گرفتند و بدون  بعد از مرگ مالیکه

  

    با عایشه رقابت

:   او گفـت     آمـد بـه      خود را طلبید و وقتـی        از خواص    یکی  یشب.  بود   از احمقان    صالح  بن  عیسی

  .  است  در سرم آید و فکری  نمی  خوابم امشب

  ؟  فکری چه:   گفت  شخص آن

   شـوهر مـن      کنـد و یوسـف      ای   حوریه   به   مرا تبدیل    تعالی  خواهد خدای    می  دلم:   گفت ' عیسی

  . نبرد  خوابم  که  است  شده  باعث باشد و همین
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   پیغمبـران    بـزرگ   کـه )  ص( محمّـد      که   نکردی  ، چرا خیال     کردی   خیال  حاال که :   گفت   شخص  آن

   شوهر تو بشود؟ است

  .  کنم  را ناراحت  عایشه خواستم  نمی' ، منتهی  فکر کردم  هم  همین اتفاقاً به:   گفت عیسی

  

    نیستم  والیت از این

  ؟  است شته گذ چند روز از ماه:  پرسیدند از شخصی

  .  نیستم  والیت  این  اهل ، من دانم نمی:  گفت

  

    مناسب گودال

او .  افتاد   در گودالی    شب   در تاریکی    از آنان   اتفاقاً یکی .  گرفتند   در پیش    راهی   شبانه  گروهی

؟ و   بــروی  راه تــوانی  نمــی کردنــد کــه  مــی  شــد او را ســرزنش  صــبح وقتــی.  آوردنــد را بیــرون

  .  نفر جا داشت  یک  برای  فقط گودال:   نیفتاد؟ گفت  در گودال چرا دیگری: دگفتن می



 ٣٤

  

   خرها دنیا در دست

گوینـد    مـی    مـردم    کـه    اسـت   آیـا درسـت   :  پرسید   فندرسکی   هند از میرابوالقاسم     پادشاه  روزی

  ها بود؟  اسب  در دست  قبل دنیای

  . خرها بود  دست ، دنیا همیشه نه:  گفت

  

  

   لیدلو خا

   فقیـر را در صـحرا دیـد کـه           مـردی .  بـود    شـکار رفتـه      بـه   روزی.  رسـید    سلطنت   به  تیمور لنگ 

  ؟  چیست نامت: از او پرسید. کرد  می کشاورزی

  .تیمور:  فقیر گفت

  ؟ عمر تو چقدر است:  گفت
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  . قدر فالن:  گفت

   بـه    شـب   هـر دو در یـک        و پرسید و فهمید که       است   هم   و عمر آنها مثل      نام   دید که   پادشاه

   همـه   بـا ایـن   :   گفـت   پادشـاه .   اسـت    لنـگ    او هـم     کرد، دیـد پـای       دقت  وقتی. اند  دنیا آمده 

 و   قـدرت   همـه   ایـن    و مـن     قـدر فقیـری     ، چـرا تـو ایـن         هر دو ما دلـو اسـت         طالع  شباهت

  ؟  دارم ثروت

   من   و مال    تو دلو پر است      مال  ، منتهی    هر دو ما دلو است      طالع.   است  صحیح:  فقیر گفت 

  .  است دلو خالی

  . خود کرد  آمد و او را ندیم  خوشش  حرف  از این پادشاه

  

    الزکوۀ  علی حی

  . شدند و نماز خواندند  جمع رسید مردم»   الصلوۀ  علی حی «  به وقتی.  گفت  می  اذان مؤذنی

  .آمد  نمی  نفر هم  یک حتی»  وۀ الزک  علی حی«گفتند   اگر می  خدا قسم به:   گفت شخصی
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   اگر فرار کنی

  .شود  می  ناراحت  شاه اگر فرار کنی:  گفتند  شخصی به

  .  باشم  مرده  باشد و من ، تا خوشحال  باشم  زنده  باشد و من  ناراحت بهتر است:  گفت

  

  در را ببند و برو

 بـرود     بیـرون    خواسـت   چـون .  ت نیافـ    جستجو کرد چیزی     و هر چه     رفت   فقیری   خانه   به  دزدی

  .در را ببند و برو:   او گفت  بود به  خوابیده ای  گوشه  که  خانه صاحب

  !؟ دهی  می ، دستور هم ام  برده ات  از خانه  مال خیلی:  دزد گفت

  

  رو  میانه االغ
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  . گذشت  می  از کوچه  سوار بر االغ شنبه  روز سه مردی

  ؟ روی کجا می: از او پرسیدند

  . نماز جمعه:  گفت

  .  است شنبه  امروز سه ولی: گفتند

  . ام  آورده  نماز برساند شانس  مرا به  هم  تا جمعه  تنبل  االغ اگر این:  گفت

  

    پدر تو بود االغ گیرم

  ؟  کیست پدرت:  استر گفتند به

  .  است  من  دایی اسب:  گفت

  

    خالی دست
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  . داد او فحش   به  خانه صاحب.  طلبید  چیزی گدایی

  ؟ دهی  می ، چرا فحش دهی  نمی  پول تو که:  گدا گفت

  .  بروی  خالی  دست نخواستم:   گفت  خانه صاحب

  

    شاقه  کفر با اعمال اقرار به

  .  است دین  ملحد و بی کردند که  می  را متهم شخصی

  ؟ گویند تو ملحدی  می مردم:  الرشید او را طلبید و گفت هارون

   عمـل    شـرع    احکام   و به   گیرم   می   و روزه   خوانم   نماز می    من   که  کجا دانستید در حالی   از  :  گفت

  . کنم می

  .  کفر اقرار کنی  آنقدر تو را بزنند تا به دهم دستور می:  الرشید گفت هارون

ر  کفـ   بـه   کـه   زنی   اقرار کنند و تو مرا می        اسالم  زد تا به     را می    تو مردم   پسرعموی:  مرد گفت 

  . اقرار کنم



 ٣٩

  . کشید و او را رها کرد رشید خجالت

  

  . کشید  خجالت الرشید از آن  هارون کنند که  افتخار می  کاری ها به بعضی:   اخالقی گیری نتیجه

  .شود تر می  چیز احمقانه گذرد همه  می هر چه:   تاریخی گیری نتیجه

  

   مادرِ طرف

  . دهی  می  دشنام  پاکدامن های  زن  به  تو که  به لعنت:   جریر گفت  به شخصی

  .  نگفتم  مادر تو چیزی  به پس:  جریر گفت

   با پیاز اصالح

  . بشود  خوب  دهانم  و بوی  تا بخورم  بده  من  پیاز به قدری:   آمد و گفت  نزد بقال مردی

  . کند  را اصالح  دهانت  پیاز بوی  که  باشی  خورده مگر گُه:   گفت بقال


