
 صلى- النبي بنت أرسلت: قال -عنهما  هللا رضي- حارثة بن زيد بن أسامة عن. ٢٩

  لِِل   إن  : »ويقول الس الم، يُقِرىءُ  فأرَسل فاْشَهدنَا، احتُِضر قد ابني إن   -وسلم عليه هللا

ى بِأَجل ِعنده َشيء   وكل   أَعَطى، ما ولَهُ  أََخذ ما  فأرسلت. ولتَحتَِسب« فَلتَصبِر  ُمسم 

  كعب، بن وأبي جبل، بن ومعاذ عبادة، بن سعد ومعه فقام لَيَأتِيَن ها، َعليه تُقِسم إليه

 عليه هللا صلى- هللا رسول إلى فَرفع -عنهم هللا رضي- ورجال ثابت، بن وزيد

بِي، -وسلم  رسول يا: سعد فقال عينَاه فَفَاَضت تَقَعقَع،  ونَفسه ِحجِره في فأَقعََده الص 

  في: »رواية وفي ِعباده« قُلُوب في تعالى هللا َجعلَها َرحَمة  هذه: »فقال هذا؟ ما هللا،

َحماء« ِعبَاده من هللا يَرَحم وإن ما عباده، من شاء من قلوب . الر   

 

 كان فيَمن ملك كان: »مرفوعا -عنه هللا  رضي- الرومي سنان بن صهيب عن. ٣٠

ا ساِحر له وكان قَبلَكم  أَُعل ِْمهُ  غالًما إلى فَاْبعَثْ  َكبِْرتُ  قد  إن ِي: للَمِلكِ  قال َكبِرَ  فَلَم 

ْحر؛   وَسِمعَ  إليه فَقَعدَ  َراِهٌب، َسلَكَ  إِذَا طِريِقهِ  في َوكانَ  يُعَل ُِمهُ، غالًما إليه فبعث الس ِ

اهبِ  َمر   الس اِحَر، أتَى إذا وكان فَأْعَجبَهُ، َكالَمهُ   الساحر أَتَى فَإذَا إليه، َوقَعَدَ  بالر 

اِهب، إِلَى ذِلكَ  فََشَكا َضَربَهُ،   َوإذَا أَهِلي، َحبََسنِي: فَقُل الساحر َخِشيتَ  إِذَا: فَقَالَ   الر 

  قَد َعِظيَمة   َداب ة   َعلَى أَتَى إِذ ذِلك َعلَى هو فَبَينَما.  الس اِحرُ  َحبََسنِي:  فَقُل أهلَكَ  َخِشيتَ 

اهبُ  أم أفَضلُ  الس احرُ  أعلَمُ  اليومَ : فَقَال الن اَس، َحبََست :  فَقَالَ  َحَجرا،  فَأَخذَ  أفَضل؟ الر 

اِهبِ  أمرُ  َكانَ  إن الل ُهم   يَمِضي َحت ى الد اب ة هذه فَاقتُل الس اِحرِ  أمرِ  ِمن إليكَ  أََحب   الر 

اهبَ  فَأتَى الن اُس، وَمَضى فَقَتَلَها فََرَماَها الن اُس، اهبُ  لَهُ  فَقَالَ . فَأَخبََرهُ  الر   بُنَي   أَي: الر 

 تَُدل   فاَلَ  ابتُِليتَ  فَإن َستُْبتَلَى، َوإن كَ  أََرى، َما أَمِركَ  ِمن بَلَغَ  قَد من ِي أفَضل اليومَ  أَنتَ 

؛  فََسِمعَ  األَدَواء، َسائِرِ  من الن اس ويُداوي  َواألَبرَص، األكَمهَ  يُبِرىءُ  الغاُلمُ  َوكانَ  َعلَي 

 أنتَ  إن أَجمعُ  لَكَ  هُنَا ها َما: فَقَالَ   َكثيَرة، بََهَدايا فأتاه َعِمَي، قَد َكانَ  ِللمِلكِ  َجليس

 َدَعوتُ  تَعَالَى باهلل آَمنتَ  فَإن تَعَالَى، هللاُ  يَشِفي إِن َما أَحًدا أْشِفي ال إن ي: فقال َشفَيتَنِي،

  يَجِلُس، َكانَ  َكما إليهِ  فََجلسَ  الَمِلكَ  فَأَتَى تَعَالَى، هللاُ  فَشفَاهُ  تَعَالَى باهلل فَآَمنَ  فَشفَاَك، هللاَ 

  َرب ِي: قَالَ  َغيري؟ َرب َولَكَ : قَالَ  َرب ِي،: قَالَ  بََصَرَك؟ عليكَ  َرد   َمن: الَمِلكُ  لَهُ  فَقَالَ 

بُهُ  يََزل فَلَم فَأََخذَهُ  هللاُ، َوَرب كَ  :  الَمِلك لَهُ  فَقَالَ  بالغاُلَِم، فَجيء الغاُلِم،  َعلَى َدل   َحت ى يُعَذ ِ

، أيْ    ال إن ِي: فَقَالَ ! وتَفعل؟ وتَفعل َواألَْبَرصَ   األكَمهَ  تُْبرىء َما ِسحِرك ِمن بَلَغَ  قد بُنَي 

بُهُ  يََزل فَلَم فَأََخذَهُ . تَعَالَى هللا يَشِفي إِن َما أَحًدا، أَشفي اهِب؛ َعلَى َدل   َحت ى يُعَذ ِ  فَِجيء الر 

اهبِ   َمْفرق في الِمنشارُ  فَُوِضعَ  بِالمنَشار فََدَعا فَأَبى، دينَك، عن ارِجع: لَهُ  فَقيلَ  بالر 



 فَأَبَى، ِدينِك، عن ارِجع: لَهُ  فقيل الَمِلكِ  بَِجليِس  ِجيءَ  ثُم   ِشق اهُ، َوقَعَ  َحت ى فََشق هُ  رأسه،

:  لَهُ  فقيلَ  بالغاُلَمِ  ِجيءَ  ثُم   ِشق اهُ، َوقَعَ  َحت ى  بِهِ  فََشق هُ  َرأِسه، َمْفِرق في الِمنَشارُ  فَوِضعَ 

 َكذَا َجبَلِ  إِلى بِه اذهبوا: فَقَالَ  أصَحابه، ِمن نَفَر إِلَى فََدفَعَهُ  فَأَبَى، ِدينَك، َعن ارِجع

 فَذََهبُوا. فَاطَرُحوهُ  َوإال   ِدينِهِ  َعن َرَجعَ  فَإِن ِذْرَوتَهُ  بَلَغتُم إِذَافَ  الَجبَل، بِهِ  فَاصعَُدوا َوَكذَا

  َوجاءَ  فََسقَُطوا، الَجبلُ  بِهمُ  فََرَجفَ  ِشئَْت، بَِما أْكفنيهم الل ُهم  : فَقَالَ  الَجبََل، بِهِ  فََصِعُدوا بِهِ 

  فََدفَعَهُ  تَعَالَى، هللا َكفَانِيهمُ : فَقَالَ  أْصَحابَُك؟ فَعَلَ  َما:  الَمِلكُ  لَهُ  فَقَالَ  الَمِلِك، إِلَى يَمشي

 فَإن البَحر، بِهِ  وتََوس ُطوا قُْرقُور   في فاحِملُوهُ  بِهِ  اذَهبُوا: فَقَالَ  أَصَحابِه ِمن نَفَر إِلَى

 بِهمُ  فانَكفَأَت ِشئَت، بَما اْكِفنيهم الل ُهم  : فَقَالَ  بِِه، فَذََهبُوا. فَاْقِذفُوه وإاِل   ِدينِه َعن َرجعَ 

:  فَقَالَ  أصحابك؟ فعلَ  ما: المِلك له فقال. الَمِلكِ  إِلَى يمشي َوَجاء فَغَِرقُوا، الس فينةُ 

 هو؟ ما:  قَالَ . به آُمُركَ  ما تفعل حتى بقاتلي لست إن كَ : ِللَمِلكِ  فَقَالَ . تَعَالَى هللا َكفَانيهمُ 

 ثم ِكنَانَتي، من سهًما ُخذ ثم ِجذع، على وتَْصلبني واحد صعيد في الناس تجمع: قَالَ 

  ذلك فَعَلت إِذَا فإن كَ  اْرِمني، ثم الغالم، رب  هللا بسم: قل ثم القوس َكبدِ  في السهم َضعِ 

  مث ِكنَانَتِِه، من َسْهًما أََخذَ  ثُم   ِجْذع، َعلَى َوَصلَبَهُ  واحد، َصعيد في الن اسَ  فََجَمعَ  قَتَلتَني،

 ُصْدِغِه، في فَوقَعَ  َرَماهُ  ثم الغالم، رب  هللا بسم: قَالَ  ثم القوس، َكبِدِ  في السهم وضع

:  لَهُ  فقيلَ  الَمِلكُ  فأتي الغاُلِم، بَِرب ِ  آَمن ا: الناس فقال فمات، ُصْدِغهِ  في يََدهُ  فََوَضعَ 

 بأْفواهِ  بِاألُْخُدودِ  فأََمرَ . الناس آَمنَ  قد  َحذَُرَك، بكَ  نََزلَ  وهللا قَد تَْحذَرُ  كنت َما أََرأَْيتَ 

َككِ    قيلَ  أو فيها، فأقحموه دينه عن يَْرِجع لم من: وقال الن ِيرانُ  فيها وأُْضِرمَ  فَُخد تْ  الس ِ

  لها فقال فيها، تَقَع أن فتَقَاَعَست لها، َصبي   ومعَها امرأة َجاءت َحت ى فَفَعَلُوا اقتَِحم: لَهُ 

ِ« على َفإن كِ  اصبِري أمه يا: الغاُلم . الحق   


