 .٢٩عن أسامة بن زيد بن حارثة -رضي هللا عنهما -قال :أرسلت بنت النبي -صلى
ُقرى ُء السالم ،ويقول« :إن ِلِل
هللا عليه وسلم -إن ابني قد احت ُ ِ
ضر فا ْش َهدنَا ،فأر َ
سل ي ِ
ما أَخَذ ولَهُ ما أَع َ
طى ،وكل شَيء ِعنده بِأ َجل ُمسمى فَلتَصبِر ولتَحتَ ِسب» .فأرسلت
عليه لَيَأتِيَنها ،فقام ومعه سعد بن عبادة ،ومعاذ بن جبل ،وأبي بن كعب،
إليه تُق ِسم َ
وزيد بن ثابت ،ورجال -رضي هللا عنهم -فَرفع إلى رسول هللا -صلى هللا عليه
ضت عينَاه فقال سعد :يا رسول
جره ونَفسه تَقَعقَع ،فَفَا َ
وسلم -الصبِي ،فأَقعَ َده في ِح ِ
هللا ،ما هذا؟ فقال« :هذه َرح َمة َجعلَها هللا تعالى في قُلُوب ِعباده» وفي رواية« :في
قلوب من شاء من عباده ،وإنما يَر َحم هللا من ِعبَاده الر َحماء».
 .٣٠عن صهيب بن سنان الرومي -رضي هللا عنه -مرفوعا« :كان ملك في َمن كان
ساحر فَلَما َكبِ َر قال لل َم ِل ِك :إنِي قد َكبِ ْرتُ فَا ْب َع ْ
ع ِل ْمهُ
قَبلَكم وكان له ِ
ث إلى غال ًما أ ُ َ
س ِم َع
ِ
سلَكَ َراهِبٌ  ،فَقَع َد إليه و َ
طري ِق ِه إِذَا َ
السحْر؛ فبعث إليه غال ًما يُعَ ِل ُمهَُ ،وكانَ في ِ
ب َوقَ َع َد إليه ،فَإذَا أَتَى الساحر
كَال َمهُ فَأ ْع َج َبهُ ،وكان إذا أتَى الس ِ
اح َرَ ،مر بالراه ِ
سنِي أَه ِليَ ،وإذَا
ض َربَهُ ،فَ َ
َ
شكَا ذلِكَ إِلَى الراهِب ،فَقَا َل :إِذَا َخشِيتَ الساحر فَقُلَ :حبَ َ
ع ِظي َمة قَد
سنِي الس ِ
علَى َدابة َ
علَى ذ ِلك ِإذ أَتَى َ
اح ُر  .فَ َبينَما هو َ
َخشِيتَ أهلَكَ فَقُلَ :ح َب َ
ضل؟ فَأ َخذَ َح َجرا ،فَقَا َل:
اس ،فَقَال:
ض ُل أم الر ُ
اليوم أعلَ ُم الس ُ
اهب أف َ
احر أف َ
َحبَ َ
ست الن َ
َ
مضي
أمر الس ِ
أمر الرا ِه ِ
الل ُهم إن َكانَ ُ
اح ِر فَاقتُل هذه الدابة َحتى َي ِ
ب أَ َحب إليكَ ِمن ِ
اهب :أَي بُنَي
اهب فَأَخبَ َرهُ .فَقَا َل لَهُ الر ُ
اس ،فَأتَى الر َ
ضى الن ُ
اس ،فَ َر َماهَا فَقَتَلَها و َم َ
الن ُ
ست ُ ْبتَلَى ،فَإن ابتُلِيتَ فَالَ تَدُل
أَنتَ
اليوم أف َ
مركَ َما أَ َرىَ ،وإنكَ َ
ضل منِي قَد بَلَ َغ ِمن أَ ِ
َ
ُبرى ُء األك َمهَ َواأل َ
س ِم َع
َ
دواء ،فَ َ
برص ،ويُداوي الناس من َ
َ
علَي؛ َوكانَ الغُال ُم ي ِ
سائِ ِر األ َ َ
َثيرة ،فَقَا َلَ :ما ها هُنَا لَكَ أَجم ُع إن أنتَ
َجليس ِللم ِل ِك َكانَ قَد َ
ي ،فأتاه بَ َه َدايا ك َ
ع ِم َ
عوتُ
َ
هللا تَ َعالَى ،فَإن آ َمنتَ باهلل تَ َعالَى َد َ
شفَيتَ ِني ،فقال :إني ال أ ْش ِفي أ َحدًا ِإن َما َيش ِفي ُ
س،
لس إلي ِه كَما َكانَ يَج ِل ُ
هللا تَ َعالَى ،فَأَتَى ال َملِكَ فَ َج َ
هللا فَشفَاكَ  ،فَآ َمنَ باهلل تَ َعالَى فَشفَاهُ ُ
َ
ص َركَ ؟ قَا َلَ :ربِي ،قَا َلَ :ولَكَ َرب غَيري؟ قَا َلَ :ربِي
فَقَا َل لَهُ ال َم ِلكُ َ :من َرد عليكَ بَ َ
الم ،فَجيء بالغُالَ ِم ،فَقَا َل لَهُ ال َم ِلك:
هللا ،فَأ َ َخذَهُ فَلَم َيزَ ل يُ َع ِذبُهُ َحتى َدل َ
علَى الغُ ِ
َو َربكَ ُ
ص وتَفعل وتَفعل؟! فَقَا َل :إنِي ال
حرك َما تُبْرىء األك َمهَ َواألَب َْر َ
ي بُنَي ،قد بَلَ َغ ِمن ِس ِ
أ ْ
ب؛ فَ ِجيء
علَى الراه ِ
أَشفي أ َحدًاِ ،إن َما َيش ِفي هللا تَ َعالَى .فَأ َ َخذَهُ فَلَم َيزَ ل يُ َع ِذبُهُ َحتى َدل َ
نشار في َم ْفرق
ض َع ِ
الم ُ
بالراه ِ
عا بِالمنشَار فَ ُو ِ
ارجع عن دينكَ  ،فَأَبى ،فَ َد َ
ب فَقي َل لَهُِ :

ارجع عن دِينِك ،فَأ َ َبى،
رأسه ،فَشَقهُ َحتى َوقَ َع ِشقاهُ ،ثُم ِجي َء بِ َج ِ
ليس ال َم ِل ِك فقيل لَهُِ :
َار في َم ْف ِرق َرأ ِسه ،فَشَقهُ ِب ِه َحتى َوقَ َع ِشقاهُ ،ثُم ِجي َء بالغُالَ ِم فقي َل لَهُ:
وض َع ِ
المنش ُ
فَ ِ
عن دِينكَ  ،فَأَبَى ،فَ َدفَ َعهُ ِإلَى نَفَر ِمن أص َحابه ،فَقَا َل :اذهبوا بِه ِإلى َجبَ ِل َكذَا
ارجع َ
ِ
اطر ُحوهُ .فَذَ َهبُوا
َو َكذَا فَاصعَدُوا بِ ِه ال َجبَل ،فَإِذَا بَلَغتُم ذ ِْر َوتَهُ فَإِن َر َج َع َ
عن دِينِ ِه َوإال فَ َ
سقَ ُ
طواَ ،وجا َء
ف ب ِه ُم ال َجب ُل فَ َ
ِب ِه فَ َ
ص ِعدُوا ِب ِه ال َجبَلَ ،فَقَا َل :الل ُهم أ ْكفنيهم ِب َما ِشئْتَ  ،فَ َر َج َ
ص َحابُكَ ؟ فَقَا َلَ :كفَانِيه ُم هللا تَعَالَى ،فَ َدفَعَهُ
يَمشي إِلَى ال َم ِل ِك ،فَقَا َل لَهُ ال َم ِلكُ َ :ما فَعَ َل أ ْ
فاحملُوهُ في قُ ْرقُور وت ََوس ُ
طوا ِب ِه ال َبحر ،فَإن
ِإلَى نَفَر ِمن أَص َحا ِبه فَقَا َل :اذ َهبُوا ِب ِه
ِ
عن دِينِه و ِإال فَا ْق ِذفُوه .فَذَ َهبُوا بِ ِه ،فَقَا َل :الل ُهم ا ْك ِفنيهم ب َما شِئتَ  ،فان َكفَأَت بِه ُم
َرج َع َ
السفينةُ فَغ َِرقُواَ ،و َجاء يمشي ِإلَى ال َم ِل ِك .فقال له الم ِلك :ما فع َل أصحابك؟ فَقَا َل:
َكفَانيه ُم هللا تَ َعالَى .فَقَا َل ِلل َم ِل ِك :إنكَ لست بقاتلي حتى تفعل ما آ ُم ُركَ به .قَا َل :ما هو؟
صلبني على ِجذع ،ثم ُخذ سه ًما من ِكنَانَتي ،ثم
قَا َل :تجمع الناس في صعيد واحد وتَ ْ
ار ِمني ،فإنكَ ِإذَا فَ َعلت ذلك
ض ِع السهم في كَب ِد القوس ثم قل :بسم هللا رب الغالم ،ثم ْ
َ
س ْه ًما من ِكنَانَتِ ِه ،ثم
صلَبَهُ َ
علَى ِج ْذع ،ثُم أَ َخذَ َ
صعيد واحدَ ،و َ
اس في َ
قَتَلتَني ،فَ َج َم َع الن َ
ص ْد ِغ ِه،
وضع السهم في َك ِب ِد القوس ،ثم قَا َل :بسم هللا رب الغالم ،ثم َر َماهُ فَوقَ َع في ُ
الم ،فأتي ال َم ِلكُ فقي َل لَهُ:
ض َع يَ َدهُ في ُ
ص ْد ِغ ِه فمات ،فقال الناس :آ َمنا بِ َر ِ
فَ َو َ
ب الغُ ِ
أَ َرأَيْتَ َما كنت تَ ْحذَ ُر قَد وهللا نَزَ َل بكَ َحذَ ُركَ  ،قد آ َمنَ الناس .فأ َ َم َر بِاأل ُ ْخدُو ِد بأ ْفوا ِه
السك َِك فَ ُخد ْ
ت وأُض ِْر َم فيها النِيرا ُن وقال :من لم َي ْر ِجع عن دينه فأقحموه فيها ،أو قي َل
ِ
ست أن تَقَع فيها ،فقال لها
صبي لها ،فتَقَا َ
ع َ
لَهُ :اقت َِحم فَفَعَلُوا َحتى َجاءت امرأة ومعَها َ
الحق».
الغُالم :يا أمه اص ِبري فإن ِك َعلى
ِ

