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 (1 ) 
ا، استعبد الناس وأومههم أنو فوؽ البشر مجيعا  (ذو نؤاس) كاف

ً
.  ملًكا ظادل

. وخضع الناس ذلذا ادللك اجلبار ، واستسلموا لو، ومل يظهروا أى اعًتاض 
.  واستخدـ معهم األساليب ادللتوية لتثبيت ملكو 

. و استخدـ لذلك القتل و التعذيب وغَتىا من الوسائل 
و زاد على ذلك أنو استخدـ السحر ذلذا الغرض وبالغ ىف ذلك حىت جعلو 

. من أركاف حكمو 
وكاف ال يأخذ قراًرا مصَتيًا إال إذا جلأ إىل ساحر من كبار السحرة            

. ىف مملكتو يستشَته 
وناؿ ىذا الساحر عند ادللك منزلة خاصة ، رمبا مل يصل إليها رجُل آخر    

.  ىف ادلملكة 
وأخذ كبار رجاؿ ادلملكة يرفعوف الساحر إىل أعلى الدرجات ويعتربونو سًرا 

. من أسرار حفظ مملكتهم 
و مع مرور السنوات أصبح الساحر رجال طاعنا ىف السن                

:- والحظ اجلميع ذلك فدار ىف رللس ادللك ىذا احلوار 
ماذا نفعل إذا أصاب ىذا الساحر مكروه ؟ 

! يا ذلا من كارثة 
.  وىنا التفت ادللك ونظر إىل الساحر الكبَت نظرة إشفاؽ وخوؼ 

.  ىوف عليك يا موالي : فقاؿ الساحر 
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وما ترى أيها الساحر العظيم ؟ 
ما أريد منكم إال أف ختتاروا غالما ذكًيا فطًنا سريع الفهم : قاؿ الساحر 

. والتلقُت وتبعثوا بو ألعلمو 
.  ينفذ ىذا األمر حاال : قاؿ ادللك ملتفًتا إىل وزرائو 

.  وعهد ادللك هبذا األمر إىل رلموعة من احلاضرين 
فإذا . وأمرىم أف خيتاروا الغالـ ادلناسب ويقوموا بإجراء اختبارات الذكاء عليو

. ظفروا على الغالـ ادلطلوب فليخربوه قبل أف يرسلوه إىل الساحر 
وفعال قاـ كبار رجاؿ ادلملكة باختيار الغالـ ادلناسب                  

"                                  التامر " فوجدوه ابنا لرجل يعرفونو جيًدا ويسمى 
". عبد اهلل " أما الغالـ فيسمى 

. وأدخلوا الغالـ ادلختار ومعو أباه أماـ ادللك 
أنت عبد اهلل بن التامر ؟ : قاؿ ادللك للغالـ 

. أجل : فقاؿ الغالـ 
وتفهمو جيًدا                    .. أريدؾ أف تتعلم ما يقولو لك الساحر : قاؿ ادللك 

. ولك عندي أعلى اجلوائز والدرجات 
. يا سيدي لك ذلك وأكثر : قاؿ األب 

.  وسوؼ يكوف منو ما يرضيك 
مع أبيو ، والوالد يطَت فرًحا هبذا الغالـ             الذى " عبد اهلل " وخرج 

. رفعو إىل مقابلة ادللوؾ 
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(2 )
من بيتو مرتديًا أفخر ثيابو               " عبد اهلل " ىف اليـو التايل مباشرة خرج 

. و متجًها إىل الساحر ليتلقى على يديو فنوف السحر ادلختلفة 
ومرت األياـ على ىذه احلاؿ والغالـ يبدى استجابة وتقدًما والساحر يبدى 

.  إعجابا هبذا الغالـ الفطن 
. وكاف ىف الطريق بُت الساحر وقرية الغالـ صومعة لراىب

و ظل الغالـ أياًما ينظر إىل الصومعة و إىل الرجل ادلوجود بداخلها                
. ىف ذىابو وعودتو 

ويسأؿ نفسو ماذا يا تُرى يفعل ىذا الرجل ؟ ودلاذا يأيت هبذه احلركات الىت 
أراه يفعلها ؟  

أتراه ساحًرا بطريقة أخرى ؟  
. إنو ليس بساحر . كال .. كال 

كانت ىذه األفكار تدور برأسو ، مث ينطلق ىف طريقو ذاىًبا إىل الساحر            
. أو راجًعا إىل بلدتو 

وىف يـو من األياـ كاف الغالـ متجًها إىل الساحر فقاؿ ىف نفسو ألعرِّفن اليـو 
. ماذا يفعل ىذا الرجل 

وأخذ يقًتب من الصومعة وينظر بداخلها وحياوؿ أف يسمع                       
. ما يقولو ىذا الرجل الذى جيلس هبا وينظر ماذا يفعل 
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وحملو الراىب فنادى عليو وأوشك الغالـ أف جيرى من اخلوؼ لكن الراىب 
.  كاف حيمل وجها ال يدؿ إال على اخلَت 

. فأقبل عليو الغالـ 
. منذ فًتة وأنا أراؾ دتر من ىذا الطريق : قاؿ الراىب 

.  فحكى لو الغالـ قصتو و أنو يتعلم السحر عند ساحر ادللك 
وأنت ماذا تفعل ىف ىذا ادلكاف وحدؾ ؟ : مث قاؿ الغالـ 
. أعبد رىب : قاؿ الراىب 

ومن ربك أىو ملك لبلد آخر ؟ ! ربك : الغالـ 
. إف اهلل ىو ملك ادللوؾ وىو خالقهم وخالق الناس مجيعا : فقاؿ الراىب 

 ىو الذى خلق الشمس و القمر ، وخلق السماء واألرض – يا بٌت –إف اهلل 
. وخلقك وخلق ادللك ، و خلقٌت و خلق الساحر . 

. وكل ما ترى فهو خلق اهلل 
. ذلذا أنا أعبده وحده وال أعبد معو شريك 

ودلاذا ال يكوف                . لكنٍت مل أمسع بو قبل ذلك : قاؿ الغالـ 
ىو الرب ؟  (ذو نؤاس )ملُكنا 

ذو )وطادلا أف ادللك       . . ال ديكن أف ديوت اإللو أبًدا . يا بٌت : الراىب 
إنو مثلي ومثلك يأكػػل  .. سيموت فال ديكن أف يكوف إلو  (نؤاس

. ويشرب ويناـ وديرض ولسوؼ ديوت كما مات كل ادللوؾ 
. أما اهلل فهو احلى الذى ال ديوت 
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وكاف الراىب رجال صادؽ اللهجة عميق اإلدياف، فأحبو الغالـ وأحب 
. اجللوس إليو 

ومرت األياـ وًأصبح الغالـ يتأخر عن موعد الساحر فيضربو الساحر ويتأخر 
. على أىلو فيضربو أبوه 
وإذا . حبسٌت أىلى: إذا خشيت الساحر فقل: فقاؿ. فشكا ذلك إىل الراىب

 . حبسٌت الساحر: خشيت أىلك فقل
وىكذا مرت األياـ على الغالـ يًتدد على كٍل من الساحر والراىب ويأخذ 

عن االثنُت ، وىو ىف نفسو حيب أمر الراىب لكنو جيد مجيع من حولو 
. يشجعونو وحييونو على أمر الساحر 

.  وظل الغالـ كذلك ومل يدِر ما ستأتى بو األياـ 
(3 )

يسَت ىف الطريق ادلتجو إىل " عبد اهلل " و ىف يـو من األياـ و بينما كاف 
. الساحر إذ وجد الناس جيروف ىف كل اجتاه مذعورين 

. ونظر فهالو ما رأى لقد رأى دابة عظيمة ال قوة ألحد هبا 
 اليـو أعلم آلساحر أفضل أـ الراىب أفضل؟ :  الغالـ ىف نفسو فقاؿ

. واجتو إىل الدابة ليقذفها باحلجر فأخذ حجرا 
..  وأخذ الناس يتعجبوف من ىذا الغالـ فبدال أف جيرى منها 

! إنو يتجو إليها بكل ثبات 
! يا لو من منظر عجيب .. انظر إليو انو يقًتب أكثر وأكثر 



  -8-  

. وما ىذا احلجر البسيط الذى حيملو ليقتل هبا تلك الدابة العظيمة 
. وأخذ الناس ينادوف عليو وىم موقنوف أنو ميت ال زلالة إف أصر على ذلك

إف كاف أمر الراىب أحب إليك من أمر ! اللهم: لكن الغالـ قاؿ بكل يقُت 
 . حىت ديضى الناس الساحر فاقتل ىذه الدابة

..  فرماىا 
. وتسقط ميتة ..  وتتهاوى .. إهنا تًتنح ! يا للمفاجأة 

. وىنا صاح مئات الناس مهللُت مبا حدث ، فرحُت مبا صنعو الغالـ 
. وأصبح منذ ىذه اللحظة من جنـو اجملتمع الذين يشار إليهم بالبناف 

وىنا تأكد الغالـ من حاستو الداخلية الىت كانت تناديو أف الراىب على احلق 
.  إىل الراىب يقص عليو ما حدث " عبد اهلل " ، فمضى 

، أفضل مٌت! أى بٌت:  فقاؿ لو الراىب  . أنت، اليـو
. وسوؼ يعذبك ادللك وجنوده 

! ودلاذا يعذبوين ؟: الغالـ 
! أتظن أف طريق اإلدياف طريقا سهال ؟: الراىب 

ولتزداد . إف ادلؤمن ال بد أف خيتربه اهلل ، لكي يتبُت ادلؤمن الصادؽ من غَته
. درجات ادلؤمن عند اهلل 

ولكن يا بٌت إذا دعاؾ ادللك وجنوده فضربوؾ أو آذوؾ فال ختربىم عٌت فإين 
. رجل كبَت ضعيف كما ترى وأخشى أال أصرب 

. أفعل بإذف اهلل : الغالـ 
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إىل قريتو  " عبد اهلل"و رجع الغالـ 
وجاءه بعضهم يقوؿ لو كيف استطعت أف تفعل ذلك ؟ 

. إف اهلل ىو الذى قتلها وما أنا إال رامي فقط : فقاؿ 
تقصد ادللك ؟ !  اهلل : قالوا 
. الذى خلقنا من العدـ ورزقنا . بل رب ادللوؾ مجيًعا . كال : قاؿ 

. ويشفى وديرض. وىو حيِت ودييت 
ىل تستطيع أف تشفيٍت يا غالـ؟ : فقاؿ لو أحد اجلالسُت وكاف بو برص 

. إذا آمنت باهلل ، فإين أدعوه لك أف يشفيك : قاؿ الغالـ 
. فآمن الرجل ، مث دعا الغالـ اهلل لو ، فأصبح جلده كأحسن الرجاؿ

. ليدعوا ذلم " عبد اهلل "وأخذ ادلرضى يتجهوف إىل 
. فيؤمنوا ويصَتوا أصحاء 

 .بذلك مسع وكاف للملك جليس أعمى ؼ
 . ىدايا كثَتةفذىب إليو و ىو حيمل 

إف ىذه اذلدايا ال تساوى شيًئا ّتوار األشياء الىت :  جليس ادللك فقاؿ
 .شفيتٍت إف أنت سأحضرىا لك 

 . إمنا يشفى اهلل.  ال أشفى أحداإين:  عبد اهلل فقاؿ
 . فإف أنت آمنت باهلل دعوت اهلل فشفاؾ

 . فشفاه اهللمث دعا لو الغالـ ، . باهللجليس ادللك فآمن 
. فطار الرجل فرًحا بإديانو الذى أزاؿ ظالـ قلبو 
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. وفرًحا ببصره الذى أزاؿ عنو ظالـ الدنيا 
(4 )

  .ىف رللس ادللك جاء الرجل األعمى مبصًرا 
 من رد عليك بصرؾ؟ :  متعجًبافقاؿ لو ادللك

 . رىب: قاؿ
 ؟غَتيلك رب ىل : قاؿ
 . رىب وربك اهلل:  قاؿ

فوجئ ادللك هبذا األمر، فنادى على جنوده وأمرىم أف يعذبوه حىت يقوؿ من 
. أين أتى مبا يقوؿ 

 .فلم يزؿ يعذبو حىت دؿ على الغالـ
!  يا لو من غالـ : قاؿ ادللك 

. لقد تفوؽ على ساحرنا الكبَت 
. وأرسل أحدىم ليأيت بالغالـ والساحر 

. ووقف أماـ ادللك  .. فجئ بالغالـ
قد بلغ من سحرؾ ما تربئ األكمو واألبرص وتفعل ! أى بٌت: فقاؿ لو ادللك

 . تفعل و
 .إمنا يشفى اهلل.  ال أشفى أحداإين: فقاؿ

. وىذا ليس سحًرا إمنا ىو من عند اهلل 
. فأنا ما تعلمت السحر إال من ىذا الساحر الكبَت 
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. وما ذىبت إليو إال فًتة وجيزة 
أو يستطيع الساحر أف يفعل ذلك ؟ 

إذف ممن تعلمت ىذا الكالـ الغريب ؟ : قاؿ ادللك 
. سكت الغالـ ومل يتكلم 

 . صاحب الصومعةحىت دؿ على الراىبوا يعذبونو فأخذفأمر ادللك جنوده 
 . ارجع عن دينك: فقيل لو. فجئ بالراىب

. فرفض 
. صار نصفُت فشقو حىت . شار على مفرؽ رأسوففوضع امل

 . ارجع عن دينك: مث جئ ّتليس ادللك فقيل لو
. فرفض 
 .  ىف مفرؽ رأسوادلنشارفوضع 

. صار نصفُت فشقو بو حىت 
 . ارجع عن دينك: مث جئ بالغالـ فقيل لو

. فرفض 
فاصعدوا بو . اذىبوا بو إىل جبل كذا وكذا: فدفعو إىل نفر من أصحابو فقاؿ

 . اجلبل
 . إال فاطرحوه ، و فاتركوه ، فإف رجع عن دينوأعلى اجلبل فإذا بلغتم 

 . فذىبوا بو فصعدوا بو اجلبل
. فدعا الغالـ ربو أف يكفيو شرورىم وحيميو منهم 
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 .  من فوقو ميتُت هبم اجلبل فسقطواوىنا اىتز 
 .مث رجع إىل ادللك

 ؟أين اجلنود الذين بعثتهم معك : فقاؿ لو ادللك
. جلأت إىل اهلل داعيا أف يكفيٍت شرورىم فاستجاب لطليب : قاؿ

: فكلف ادللك رلموعة أخرى من اجلنود أف يقتلوه فقاؿ 
 . ، فتوسطوا بو البحرسفينة اذىبوا بو فامحلوه ىف 
.  يغرؽ إال فاقذفوه فإف رجع عن دينو و

 .  وخَتوه أف يرجع عن دينو أو أف ديوت فذىبوا بو
 . مبا شئتإليك أجلأ وعليك أتوكل فامحٍت منهم ! يا رب : فقاؿ

 . فانكفأت هبم السفينة فغرقوا
 . إىل ادللك رجع و

 ما فعل أصحابك؟ :  وقد فتحو فاه من العجب فقاؿ لو ادللك
. فحكى لو ما حدث 

(5 )
..  حاوؿ ادللك مرات ومرات قتل الغالـ 

. لكن باءت مجيع احملاوالت بالفشل 
. و دتٌت لو ختلص منو بأي وسيلة 

 . حىت تفعل ما آمرؾ بولن تستطيع قتلى : للملك الغالـ فقاؿ
 وما ىو؟ : قاؿ
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 . جتمع الناس ىف صعيد واحد: قاؿ
 .  على جذع تصلبٍتو

فبعث ادللك من ينادى على الناس ليتجمعوا  
. وعرؼ من مل يكن يعرؼ قصة ىذا الغالـ 

. فتجمع الناس من كل مكاف 
. وضعو ىف القوس . كنانيتخذ سهما من : فقاؿ الغالـ للملك 

 . ارمٍتمث . باسم اهلل، رب الغالـ: مث قل
 . قتلتٍت فعلت ذلك إففإنك 

. فحاوؿ ادللك أف جيرب عدة سهاـ أخرى ، فلم يستطع 
. وأخذ ادللك يتصبب عرقًا ودتٌت لو مات ىذا الغالـ بأي طريقة

. لن تقدر على قتلى حىت تفعل مثلما قلت لك : فقاؿ الغالـ 
. فأخذ سهًما من كنانة الغالـ 

 . باسم اهلل، رب الغالـ: قاؿمث 
 .  الغالـمث رماه فوقع السهم ىف صدغ

 . فوضع يده ىف صدغو ىف موضع السهم
 .  الغالـ بإذف اهلل ماتو

. وعندما رأى الناس ما حدث ورأوا عجز ملكهم 
 . آمنا برب الغالـ. آمنا برب الغالـ: صاحوا 

. فغاظ ادللك ما حدث وحاوؿ أف يعيدىم ، لكن الزماـ كاف قد فلت منو 
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. ا ىف األرض أخدودً جنوده أف حيفروا فأمر 
. ونفذ اجلنود أمره فصنعوا شقوقًا كبَتة ىف األرض 

 . النَتافووضع هبا مواد مشتعلة وأوقد هبا 
 . من مل يرجع عن دينو فأمحوه فيها: وقاؿ

. وكاف من بُت الذين آمنوا امرأة حتمل رضيًعا ذلا 
. فخافت على رضيعها من ادلوت 

:  فنطق الرضيع بإذف اهلل قائال 
 .فإنك على احلق. اصربي يا أماه 

. فاستمرت على إدياهنا فقذفوىا ىى ورضيعها الذى تكلم ىف ادلهد 
. وثبت أىل اإلدياف على إدياهنم رغم ما تعرضوا لو من القتل واحلرؽ

واستحقت ىذه احلكاية أف خيلدىا اهلل ىف كتابو الكرمي فقاؿ تعاىل عن 
.. أصحاب األخدود 

َها قُػُعوٌد  (5)النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد  (4)قُِتَل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد )) ( 6)ِإْذ ُىْم َعَليػْ
ُهْم ِإالَّ َأف يُػْؤِمُنوا بِاللَِّو  (7)َوُىْم َعَلى َما يَػْفَعُلوَف بِاْلُمْؤِمِنَُت ُشُهوٌد  َوَما نَػَقُموا ِمنػْ

 8-4الربوج ( ( (8)اْلَعزِيِز احلَِْميِد 
(6 )

.. وبعد مرور مئات السنُت 
  و ىف عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 
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بينما كاف أحد ادلسلمُت حيفر بيًتا لو إذ بو جيد جثة الغالـ                               
. على حاذلا مل تتغَت " عبد اهلل بن التامر " 

. ووجدوه واضعا يده على صدغو ، فإذا أبعدوىا عن صدغو ينزؼ دًما 
. وإذا تركوا يده ترجع إىل مكاهنا على صدغو 

.  فعرفو فرفعوا أمره إىل عمر بن اخلطاب 
. وأمر بو أف يدفن كما ىو ىف مكانو 

ألنو مات كما ديوت غَته ،  (ذو نؤاس  )ومل جيد أحٌد جثَة ادللك الظامل 
. وبقى ذنبو يُعذب بو يـو القيامة 

. أما الغالـ وأصحابو ادلؤمنُت ففى جناف اهلل ينعموف 
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