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احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل خاتم األنبياء واملرسلني أيب القاسم حممد 

واله الطيبني الطاهرين.
 وبعد من السنن اإلهلية اختيار الرسل واألنبياء، وإعدادهم لتحمل املسؤولية، 
لتوقف الدعوة إىل اهلل التي حيملوهنا عىل مدى إيامهنم وإخالصهم وتضحياهتم 
يف سبيل ما جاؤا به، ومن الواضح أن احلركات واألفكار التغيريية يف املجتمع 
ال تعتمد يف حتقيق أهدافها ومبادئها عىل إيامن رجاهلا وقادهتا فقط، بل حتتاج 
باإلضافة إىل ذلك إىل املخلصني من األتباع والرواد من محلة هذا الفكر اجلديد، 
يتمتعون  أكفاء،  الرسول األعظمبرتبية رجال  اهتم  املنطلق  لذا ومن هذا 
بمميزات عن غريهم لعل من أمهها اإليامن الراسخ واالستعداد الكامل لبذل 
كل يشء يف سبيل حتقيق أهداف الرسالة، وهذه النامذج عادة ما تكون عزيزة يف 

املجتمعات.
ومن الصفات املهمة التي هلا أثر كبري عىل حياة اإلنسان والتي يدعو إليها الدين 
قدرة  يرى  ال  أن  البد  فاإلنسان  تعاىل،  اهلل  عىل  التوكل  صفة  هي  اإلسالمي 
غالبة إال قدرة اهلل تعاىل، وأن كل يشء يف قبضته تعاىل. إن هذه الصفة متجذرة 
وثابتة عند أولياء اهلل، فمثال جتد أن ابرهة عندما أراد هدم الكعبة واجهه عبد 
املطلب بذلك املوقف الصلب الذي ملؤه اإليامن والثقة والتوكل عىل اهلل 
 ،البيت النبي وأهل  مراتبها عند  أعىل  الصفة يف  وتتمثل هذه  تعاىل. 
ومع  اجلبال،  هتد  التي  واألزمات  باملصاعب  مليئة  جتدها   حياهتم فهذه 
يف  جهادهم  يضعف  ومل  عزيمتهم  تنثن  مل  اهلل  عىل  اعتامدهم  وبسبب  ذلك 
أمرهم  النبي وامجعوا  املرشكون عىل حرب  تكالب  عندما  لذا  اهلل،  سبيل 
املؤمنة من  والثلة   ،بيته وأهل   بالنبي املتمثل  اإلسالم  استئصال  عىل 
العواصف ومل  الصلد مل هتزه  اصحابه، ومع كل هذا نجده يقف كاجلبل 
يكرتث ملا جرى، نجده يتوجه إىل اهلل تعاىل بنية خالصة وقلب ملؤه الثقة باهلل 
ْم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد  تعاىل، فكان كام قال تعاىل يف كتابه الكريم: الَِّذيَن َقاَل َلُ
َجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَمنًا َوَقاُلوا َحْسُبنَا اللَُّ َونِْعَم اْلَوكِيُلآل عمران: 
قريشًا  )إن  قال:  حيث    املؤمنني  أمري  عن  روي  ما  عني  هو  وهذا   ،173
والعرب جتمعت، وعقدت بينها عقدًا وميثاقًا ال ترجع من وجهها حتى تقتل 
رسول الل، وتقتلنا معه معارش بني عبد املطلب( اخلصال ج 2 ص 368 وبحار 

األنوار ج 20 ص 244.
النيب وبناء الدولة:

هاجر النبي  إىل املدينة املنورة - يثرب هو االسم القديم للمدينة قبل أن 
هياجر إليها النبي ، وجاء يف بعض الروايات أن النبي  قال: )ال تسموا 
وسط  أركاهنا  ويشيد  اإلسالمية  احلكومة  يؤسس  وبدأ  يثرب(-  املدينة  هذه 
هتديدات وأخطار كبرية، من خارج املدينة املنورة، متمثال باملرشكني من قريش 

وغريها، وخطر داخل املدينة وحوهلا متمثل باملنافقني واليهود، ولعل أشد ما 
مّر عىل اإلسالم حادثٌة يف السنة اخلامسة من اهلجرة أال وهي معركة األحزاب 
القرآن باسمها،  آيات كثرية تتحدث حوهلا وسميت سورة يف  إنه نزلت  حتى 
نعم تلك املعركة التي كانت حتوال وانعطافا يف تاريخ اإلسالم وحياة املسلمني، 
النتصارات  وبداية  مفتاحا  وكانت  املنطقة،  يف  القوى  موازين  قلبت  معركة 
وهم  اليهود،  بعض  كان  فقد  املخلصون،  وأتباعه    النبي  حققها  عظيمة 
املنورة،  املدينة  قينقاع، وبنو قريظة، يسكنون يف  بنو  النضري،  بنو  قبائل:  ثالث 
وقد عقد النبي  معهم عهودا تم بموجبها االتفاق عىل عدم حماربة اليهود 
حاهلم  هو  كام  العهد  ونقضوا  يلتزموا  مل  ـ  اليهود  ـ  أهنم  إال  وأهله،  لإلسالم 
وخيرجهم،  حيارهبم  أن  بالنبي  حدى  مما  هذا،  الناس  يوم  إىل  وسريهتم 
فالتحق بعضهم بيهود خيرب، إال بني قريظة فإهنم التزموا باالتفاق آنذاك، وأخذ 
اليهود يؤلبون الناس عىل اإلسالم وأهله. ولعل أول رشارة ملعركة األحزاب 
مرشكي  مع  اتفاقا  وعقدوا  مكة  إىل  جاءوا  الذين  النضري  بني  هيود  من  كانت 
إليهم  وانضم  أيضا،  غطفان  قبيلة  إىل  جاءوا  ثم   .النبي حلرب  قريش 
حلفاؤهم من القبائل األخرى كقبيلة أسد وبني سليم واتفقوا عىل القضاء عىل 

اإلسالم ونبيه  حسب زعمهم.
 بلغت النبي  تلك األخبار فأخذ باالستعداد ملواجهة الكفر كله، وبام أن 
عدد املسلمني قليل مقابل العدو الغازي، مجع النبي  األنصار واملهاجرين 
  منه  فام كان  آراء حول مواجهتهم،  فكانت هناك عدة  باألمر،  واخربهم 
إال اإلشارة إىل األخذ برأي سلامن املحمدي بحفر اخلندق حول املدينة بحيث 
أسامء  أحد  كان  وهلذا  املدينة،  إىل  الوصول  وبالتايل  العبور،  العدو  يستطيع  ال 
هذه املعركة هو معركة اخلندق. لقد مرت عىل املسلمني حلظات صعبة وخطرية 
يف نفس الوقت، ولعل أروع ما يصور لنا حال املسلمني آنذاك القران الكريم 
 نَاِجَر اْلَ اْلُقُلوُب  َبَلَغْت  حيث عرب عن ذلك بأبلغ وصف فقال تعاىل فيه: 
فهو كناية عن االضطراب والقلق واخلوف الشديد الذي متلك املسلمني آنذاك، 
خوفه  عند  اإلنسان  حالة  إىل  إشارة  وهذا   األَْبَصاُر َزاَغْت  أيضا  ومنها 
متحريا.  ويبقى  معينة  نقطة  عىل  وتثبت  جهة،  إىل  عيناه  متيل  فإنه  واضطرابه 
وهذا بطبيعة احلال يدل عىل أن هناك من املسلمني من مل يصل إىل مرحلة اإليامن 
أمام االمتحان اإلهلي، وهذا هو االبتالء كام عربت عنه اآلية  التام ومل يصمد 
ُهنَالَِك اْبُتِلَ امْلُْؤِمنُوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاالً َشِديدا األحزاب:11.  ومن الواضح  
أن اإلنسان عندما يدامهه خطر وحييط به فإن شعوره باخلوف واالضطراب تبدو 
آثاره عىل أعضاء جسمه، فرتاه ال يستطيع االستقرار يف جملس واحد، ويتحرك 
بحركات معينة أو أنه جيمد يف مكانه ال يتحرك أبدا. وهذا هو ما أصاب اجليش 
اإلسالمي يف غزوة اخلندق، ونجد هذه احلالة واضحة من خالل موقفهم أمام 
اخلندق،  الذين عربوا  ود  عبد  بن  رأسهم عمرو  العرب عىل  أبطال  من  مخسة 
يستهزئ  نداءه وأخذ  يكرر  الذي كان  بن عبد ود  املبارزة سيام عمرو  وطلبوا 

املسلمني سوى  السكوت مطبقا عىل معسكر  فكان  والنار،  باملسلمني وباجلنة 
صوت فتى اإلسالم وبطله عىل اإلطالق الويص أمري املؤمنني، فلم جيرؤ 
الدين  لنرصة    إليه، فهب التقدم  أيب طالب عىل  بن  أحد سوى عيل 
وإجابة نداء الرسول ، فقتل عمرا وعجل بروحه إىل جهنم، وحقق النرص 
اللَُّ  َوَكَفى  َخْيًا  َينَاُلوا  َلْ  بَِغْيظِِهْم  َكَفُروا  الَِّذيَن  اللَُّ  َوَردَّ  لإلسالم واملسلمني: 
امْلُْؤِمننَِي اْلِقَتاَل َوَكاَن اللَُّ َقِوّيًا َعِزيزًا األحزاب:25، وهنا جتدر اإلشارة إىل 
أنه كان من الصحابة يرصح باسم عيل بن أيب طالب عند قراءة هذه اآلية، فقد 
اْلِقَتاَلبعيل  امْلُْؤِمننَِي  َوَكَفى اللَُّ  أنه كان يقرأ:  ورد عن عبد اهلل بن مسعود، 
يف  عباس:  ابن  وقال  ج8.  البيان،  جممع  الطربيس،   .َعِزيزًا َقِوّيًا  اللَُّ  َوَكاَن 
الغدير  طالب.  أيب  بن  بعيل  قال:   اْلِقَتاَل امْلُْؤِمننَِي  اللَُّ  َوَكَفى  تعاىل:  قوله 
األميني، ج7.  فكلمة: بعيل ليست من القرآن، وإنام هي زيادة تفسريية لآلية، 
يف  الرجال  معرفة  مكان  هو  فهذا   ، املؤمنني  أمري  يف  نزوهلا  عىل  للتأكيد 
ساحات الوغى وعند املصاعب والشدائد، ال يف األمن واالستقرار كام هو عليه 
نجدهم  لدهيم،  تكن  مل  ومزايا  السلطة صفات  الناس ممن وضعت هلم  بعض 
ال ينطقوا إال عند األمن، وال يصمدون عند املواجة كام تشهد لذلك عدة من 
حروب النبي  ومنها معركة أحد وحنني، نعم كان أمري املؤمنني  هو 
خطر  من  فام   ،والنبي الدين  عن  املدافع  واجلندي  لإلسالم  النرص  صانع 
داهم اإلسالم إال وكان  هو املدافع املضحي دون غريه، وقد رسمت لنا 
العظيمة   يف خطبتها  الزهراء  العاملني فاطمة  صورة عن ذلك سيدة نساء 
وتعاىل  تبارك  الل  فأنقذكم  حولكم،  من  الناس  يتخطفكم  أن  )ختافون  بقوهلا: 
بأيب حمّمد، بعد اللتيا واللتي، وبعد أن ُمني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة 
أهل الكتاب، كّلم أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الل، أو نجم قرن للشيطان، أو 
فغرت فاغرة من املرشكني، قذف أخاه يف لواهتا، فال ينكفئ حّتى يطأ صمخها 
بأمخصه، وخيمد لبها بسيفه، مكدودًا يف ذات الل، جمتهدًا يف أمر الل، قريبًا من 
رسول الل، سّيدًا يف أولياء الل، مشّمرًا، ناصحًا، جمّدًا، كادحًا، ال تأخذه يف الل 
لومة الئم، وأنتم يف رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، ترتّبصون بنا 
الدوائر، وتتوّكفون األخبار، وتنكصون عند النزال، وتفّرون من القتال(. فنجد 
ضد    خاضها  معركة  كل  يف    النبي  لراية  حامال    املؤمنني  أمري 
م َوُيقاتُِل َعىل الَتأِويِل  ُسوِل َصىّل الل َعَلْيِهم َوآِلِ الكفر والطغيان، )َيُْذو َحْذَو الرَّ
ْم َوناَوَش  َوال َتأُخُذُه يِف الل َلْوَمُة الئٍِم ؛ َقْد َوَتَر فِيِه َصناديَد الَعَرِب َوَقَتَل َأْبطاَلُ
َعىل  َفَأَضبَّْت   ، ُهنَّ َوَغْيَ َوُحنَْينِيًَّة  ًة  يَّ َوَخْيَبِ ًة  َبْدِريَّ َأْحقادًا  ْم  ُقُلوَبُ َفَأْوَدَع  ُذْؤباَنُْم 
َعداَوتِِه َوَأَكبَّْت َعىل ُمناَبَذتِِه(، وكذا محل راية اإلسالم والدفاع عن احلق حتى 
بعد استشهاد النبيحيث َقَتَل النَّاِكثنَِي َوالقاِسطِنَي َواملاِرِقنَي، نعم، )وكاَن 
الِل َوُنورًا ِمَن الَعمى َوَحْبَل الل امَلتنَِي َوِصاَطُه امُلْسَتِقيَم ال  َبْعَدُه ُهدًى ِمَن الضَّ
ُيْسَبُق بَِقراَبٍة يِف َرِحٍم َوال بِسابَِقٍة يِف ِديٍن َوال ُيْلَحُق يِف َمنَْقَبٍة ِمْن َمناِقبِِه( وهكذا 
الدين  راية  محلة  فنجدهم   أتباعه،  النهج  هذا  عىل  سار  وأيضا   ، أوالده 

ومحاته يف كل زمان ومكان، وباملقابل نجد أن األعداء وعىل رأسهم اليهود كام 
كانوا يتآمرون عىل النبي واإلسالم، كذالك هم اليوم عىل تلك احلالة من 
املؤامرة واحلقد والعدوان، لذا نجد أتباع أهل البيت  يواجهون املصائب 
قدم،  وبثبات  راسخة،  عقيدة  من  مستمد  وبصرب  يلني،  ال  بعزم  واألزمات 
واستعداد للبذل والعطاء يف سبيل إعالء كلمة احلق وأهله، فعند االبتالء بالفتن  
تكشف احلقائق  وتظهر بواطن النفوس وتتجىل املواقف، فيربز صاحب اإليامن  
إاِلَّ  خَيَْدُعوَن  َوَما  آَمنُوا  َوالَِّذيَن  اللََّ  خُيَاِدُعوَن  خيادع:  ممن  غريه  دون  والتقوى 

َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن البقرة:9.
كان النبي  يواجه عدة من األخطار والتهديدات من قبل عدة أطراف، فهو 
يف مواجهة مع مرشكي قريش أو غريها، ومع املنافقني الذين اظهروا اإلسالم 
وأبطنوا الكفر املتغلغلني يف صفوف املسلمني، ومع األعراب الذين هم حول 
املدينة، ومع اليهود الساكنني يف املدينة وحوهلا. فكان الوضع يف املدينة املنورة 
الكفار  بإمجاع  املدينة خطر كبري متثل  الظروف داهم  ليس بحال جيدة، وهبذه 
غزوة  تعترب  لذا  بيته.  وأهل    النبي  استئصال  عىل  مستوياهتم  خمتلف  عىل 
األحزاب حادثة مهمة يف حياة اإلسالم واملسلمني كام وتعترب حتوال كبريا كام 
قال النبي: )اآلن نغزوهم وال يغزونا( بحار األنوار: ج20، فكان كام قال 
فلم يغزهم قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتى فتح اهلل عليهم مكة. 

ملاذا يعادون اإلسالم وأهله: غالبا نجد املعارك والغزوات واألحداث األخرى 
ونالحظ  وحدوثها.  لقيامها  والدافع  املربر  بمثابة  تكون  سبقتها  مقدمات  هلا 
املرشكني،  ضد   النبي خاضها  التي  احلروب  يف  واضحة  سمة  هذا  أن 
فنالحظ أن هناك أسبابا خاصة ألغلب غزوات النبي والرسايا التي كان 
الدفاع عن اإلسالم  يبعثها، وإن كانت تشرتك مجيعها بسبب واحد وهو 
املالحظ  ومن  والرسايا.  للغزوات  أسبابا  يذكرون  أهنم  نجد  أننا  إال  وأهله، 
للنبي  من حني إعالنه لرسالته  أن املرشكني بدأ حقدهم وعداوهتم 
السري  أرباب  ذكر  فقد  اليهود،  حال  هو  كام  ذلك  من  أسبق  لعله  بل  اخلالدة، 
  والتاريخ أن هناك العديد من املحاوالت قام هبا اليهود للقضاء عىل النبي
منذ والدتهواستمرت حتى بعد البعثة، نعم عملوا بام وسعهم للقضاء عىل 
اإلسالم ونبيه، فكانوا حيملون من احلقد والبغض والعداوة عىل اإلسالم 
وأهله ما ال يعلمه إال اهلل، وقد أوضح هذا احلال القران الكريم بشكل ال يشوبه 
آَمنُوا  ِذيَن  لِلَّ َعَداَوًة  النَّاِس  َأَشدَّ  َلَتِجَدنَّ  تعاىل:  قوله  خالل  من  التباس  أدنى 
فكلام  مطرد  بشكل  العداء  هذا  واستمر  املائدة:82،   ُكوا َأرْشَ َوالَِّذيَن  اْلَيُهوَد 
اتسعت رقعة اإلسالم وانترش كلام زاد حقدهم وتآمرهم عىل الدين، والزالوا 
ضد  حرهبم  يامرسون  وسابقا  اليوم  فنجدهم  هذا،  الناس  يوم  إىل  ذلك  عىل 
الدين وأهله بشتى األساليب والطرق سواء كانت العسكرية أم الدعائية أم بث 
الفرقة والتجزئة بني صفوف املسلمني أم من خالل زرع وصناعة عمالء هلم 
ممن باع نفسه ودينه وغرته الدنيا فكان من اخلارسين، نعم هناك فئة من الناس 
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أو  مرشوعة  كانت  سواء  وخمططاهتم  أهدافهم  إلنجاح  الطرق  شتى  يسلكون 
غري مرشوعة، وبعبارة أخرى مبدؤهم)الغاية تربر الوسيلة(.

أول من حفر اخلندق:
كان هو البادئ   رصح القمي يف تفسريه، ج2، ص177: بأن رسول اهلل 
يف حفر اخلندق، حيث قال: وأخذ معوالً، فحفر يف موضع املهاجرين بنفسه،. 
  اهلل  رسول  عرق  حتى  احلفرة،  من  الرتاب  ينقل    املؤمنني  وأمري 

وعيي، وقال: 
واملهاجرة لألنصار  اغفر  اللهم   * اآلخرة  عيش  إال  عيش  ال 
فلام نظر الناس إىل رسول اهلل  حيفر اجتهدوا يف احلفر، ونقلوا الرتاب، فلام 
الفتح،   يف مسجد  اهلل  إىل احلفر، وقعد رسول  بكروا  الثاين  اليوم  كان يف 
حينئٍذ كرامات ومعجزات. ويف تفسري الربهان ج 5 ص  وقد ظهرت له 
122: عن جابر بن عبد اهلل، قال: كنت مع رسول اهلل يف حفر اخلندق، 
)بأيب من يفر وجبائيل   :النبي فقال   ، الناس وحفر عيل  وقد حفر 
يكنس الرتاب بني يديه وميكائيل يعينه، ول يكن يعني أحدًا قبله من اخللق(. 
ثم قال النبي لعثامن بن عفان: )إحِفر(، فغضب عثامن، وقال: ال يرىض 
حممد أن أسلمنا عىل يده حتى يأمرنا بالكّد، فأنزل اهلل عىل نبيه: َيُمنُّوَن َعَلْيَك 
َأْن َأْسَلُموا ُقْل اَل َتُنُّوا َعَلَّ إِْساَلَمُكْم َبِل اللُ َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لِْلِيَمِن إِْن 
ُكنُْتْم َصاِدِقنَي احلجرات: 17، كام روى عيّل بن إبراهيم يف تفسريه، ج2: قوله 
تعاىل: َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا، نزلت يف عثامن يوم اخلندق، وذلك أنه مّر 
بعاّمر بن يارس وهو حيفر اخلندق، وقد ارتفع الغبار من احلفر، فوضع عثامن كمه 

عىل أنفه ومّر، فقال عاّمر:
وساجدا راكعًا  فيها  يظّل   * املساجدا  يعمر  من  يستوي  ال 
ُمعاندا جاِهدًا  عنه  يعرض   * حائــدا  بالغبـــــــار  يُمّر  كمن 
 ،فالتفت إليه عثامن، فقال: يا بن السوداء، إّياي تعني؟ ثم أتى رسول اهلل
فقال له: مل ندخل معك لتسّب أعراضنا، فقال له رسول اهلل: )قد أقلتك 
َتُنُّوا  اَل  ُقْل  َأْسَلُموا  َأْن  َعَلْيَك  َيُمنُّوَن  تعاىل:  اهلل  فأنزل  فاذهب(.  إسالمك 
أي   ،َصاِدِقنَي ُكنُْتْم  إِْن  لِْلِيَمِن  َهَداُكْم  َأْن  َعَلْيُكْم  َيُمنُّ  اللُ  َبِل  إِْساَلَمُكْم  َعَلَّ 
 َمَواِت َواأْلَْرِض َواللُ َبِصٌي بَِم َتْعَمُلوَن لستم صادقني إِنَّ اللََ َيْعَلُم َغْيَب السَّ
احلجرات:17. ففرغ رسول اهلل  من حفر اخلندق قبل قدوم قريش بثالثة 
بلغ طول اخلندق نحوًا من مخس آالف ذراع-أي  أنه قد  أيضًا:  أيام. وذكروا 

نحو ثالث كيلو مرتات- وعرضه تسعة أذرع، وعمقه سبعة أذرع.
جمموع األحزاب:

املسلمني   عدد  أن  حني  يف  رجل،  آالف  عرشة  املرشكني  جيش  جمموع  جتاوز   
سلع،  جبل  أسفل  األصيل  خميمهم  جعلوا  قد  وكانوا  أكثر،  أو  رجل  تسعامئة 
يستطيعون  وكانوا  اخلندق،  عىل  مرشفة  املدينة  جنب  مرتفعة  نقطة  وكانت 
فإن  املرور من اخلندق. عىل كل حال،  السيطرة عىل حركة  عن طريق رماهتم 

املحارصة  هذه  وطالت  اجلهات،  مجيع  من  املسلمني  حارص  قد  الكفار  جيش 
عرشين يوما، وقيل مخسة وعرشين يوما، وعىل بعض الروايات شهرا. )بحار 
األنوار،ج20(. قال العاميل يف الصحيح من السرية، ج4، ص9: كان رسول 
املؤمنني عىل  أمري  وكان  بالليل،  املدينة  أن حيرسوا  أمر أصحابه    اهلل 
أمري  وكان  نابذهم.  قريش  من  أحد  حترك  فإن  حيرسهم،  بالليل  كله  العسكر 
يزال  فال  يراهم،  حيث  قريش  قرب  إىل  ويصري  اخلندق،  جيوز    املؤمنني 
الليل كله قائاًم وحده يصيل، فإذا أصبح رجع إىل مركزه. ومسجد أمري املؤمنني 
 هناك معروف، يأتيه من يعرفه، فيصيل فيه، وهو من مسجد الفتح - وهو 
اإلمام  خرج  عندما  خصوصًا  به،  ويدعو  يصيل    النبي  كان  الذي  املكان 
عيل ملقاتلة عمرو بن عبد ود، وهذا املسجد موجود اآلن لكنه مهمل متامًا، 
وهو ضمن املساجد السبعة يف املدينة املنورة- إىل العقيق أكثر من غلوة نشابة. 

 : مسجد يف موضع صالة علي
وقد بقي املسجد يف ذلك املكان الذي كان عيل يرصد ويصيل فيه طوال 
الليل، بقي ذلك الشاهد الصادق عىل هذه التضحيات اجلسام من أمري املؤمنني 
، وقد صمد هذا املسجد عرشات أو مئات األعوام، وهو اآلن مرتوك آيل 
إىل السقوط واهلدم، ويمنعون الناس من الوصول إليه. وهذا يأيت ضمن خمطط 
 ، بيته  وأهل  بالنبي  يتعلق  ما  وبخاصة  اإلسالم  آثار  ملحو  الوهابية  الفئة 
حيث هدمت قبور أهل البيت، وأزالت املساجد، وحمت اآلثار الدالة عىل جهاد 
رسول اهلل  وجهاد وصيه، والشاهدة عىل تضحيات األخيار من أصحابه، 

والصفوة من أهل بيته؟!
علي  يسد طريق اهلرب:

 ،عليًا وُذكر أنه ملا عرب عمرو بن عبد ود ومن معه اخلندق أمر النبي
بأن يميض بمن خف معه ليأخذ الثغرة عليهم، وقال: )فمن قاتلكم عليها 
إليهم،  الثغرة، وسلمها  املسلمني حتى أخذ  نفر من   يف  فاقتلوه(. فخرج 
فوقف عمرو، وطلب الرباز،فلم يربز إليه أحد من املسلمني، وخافوا منه خوفًا 
وطلب  فارس،  بألف  يعد  وكان  وفروسيته،  شجاعته  من  يعرفون  ملا  شديدًا، 
النبي أن يأذن له بمبارزته فلم يأذن له، فكرر عمرو   من  اإلمام عيلٌّ
النداء، وأنشد الشعر، وعريَّ املسلمني املحجمني عنه، فطلب اإلمام  اإلذن 
مرة أخرى فلم يأذن له الرسول، فلام كان يف املرة الثالثة، ومل يبادر إىل ذلك 
سوى عيل أذن له النبي ودعا له، وأعطاه سيفه ذا الفقار وألبسه درعه 
إىل  عاممته  رفع   أنه رواية  ويف  عليه(.  أعنه  )اللهم  وقال:  بعاممته  وعممه 
السامء وقال: )إلي أخذت عبيدة مني يوم بدر ومحزة يوم أحد وهذا عل أخي 
وابن عمي فال تذرين فردا وأنت خي الوارثني(، فربز إليه عيل وهو يقول:

عاجز  غي  صوتك  جميب  ك   * ال تعجلــــن فقــــد أتــــــــا 
*      والصـــدق منجــــي كـــل فائـــز  ذو نيـــــة وبصـــــــــــــية 
*      عليـــــــك نــائـــحة اجلنــائــــز  إين ألرجــــــو أن أقيــــــــم 

*      قـــــي صيتـــــها بعــد الزاهــــز  ـ   من ضــــــربة نجــــالء يبــ
فقال له عمرو: من أنت؟ قال أنا عيل، قال ابن من؟ قال ابن عبد مناف، أنا عيل 
بن أيب طالب، فقال غريك يا ابن أخي من أعاممك من هو أشد منك فانرصف 
 :فاين أكره أن أهريق دمك، فإن أباك كان يل صديقا وكنت له نديام، قال عيل
لكني واهلل ما أكره أن أهريق دمك فغضب، ويف رواية أنه قال: إين ألكره أن أقتل 
الرجل الكريم مثلك فارجع وراءك خري لك. قال ابن أيب احلديد: كان شيخنا 
أبو اخلري يقول إذا مررنا عليه يف القراءة هبذا املوضع: واهلل ما أمره بالرجوع إبقاء 
عليه بل خوفا منه فقد عرف قتاله ببدر واحد وعلم أنه إن ناهضه قتله فاستحيا 
)برز   :فيهام. وقال لكاذب  وأنه  االرعاء  و  اإلبقاء  فأظهر  الفشل  يظهر  أن 
فقتله، وقتل ولده حساًل، ونوفل   اإليمن كله إىل الرشك كله(، فبارزه عيل

بن عبد اهلل، وفر الباقون.
األوسمة اإلهلية: فقال : )رضبة عل يوم اخلندق تعدل )أو أفضل من( عبادة 

الثقلني إىل يوم القيامة(. 
يلقيها اإلنسان عىل  الشيعة ج1: أقل نظرة  السيد حمسن األمني يف اعيان  وقال 
تلك احلال توصله إىل اليقني بأن رضبة عيل يومئذ أفضل من عبادة اجلن واألنس 
بذلك عن  احلديث  أجاء  لو كانت سواء  أمثاهلم  العوامل  واملالئكة وماليني من 
رسول اهلل أم مل جيئ ومتى احتاج النهار إىل دليل، ولوال تلك الرضبة ملا ُعبد 
اهلل بل عبدت األوثان، وقد يسال سائل هنا فيقول: ملا عرب عمرو واألربعة معه 
اخلندق ملاذا مل يقم إليهم املسلمون فيقتلوهم وهم مخسة نفر واملسلمون  كثريون 

يفوقوهنم عددا واملرشكون يصعب عليهم إنجادهم لوجود اخلندق؟ 
واجلواب: أن املسلمني كان قد استوىل عليهم اخلوف واهللع وزاغت األبصار 
ثغرة  من  املرشكني  عبور  وكان  الظنون،  هبم  وذهبت  احلناجر  القلوب  وبلغت 
اخلندق غري مأمون ولذلك بدر عيل قبل قتله عمرا إىل الثغرة مع مجاعة فحامها 
وقد كادت نفوس الذين معه تطري جزعا كام مر ورجع بعد قتل عمرو فحامها 

أيضا.
قال املفيد: وكان قتل عيل عمرا ونوفال سبب هزيمة املرشكني، وقال رسول 
اهلل  بعد قتله هؤالء النفر: )اآلن نغزوهم وال يغزوننا( وذلك قوله تعاىل: 
َوَردَّ اللَُّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِغْيظِِهْم َلْ َينَاُلوا َخْيًا َوَكَفى اللَُّ امْلُْؤِمننَِي اْلِقَتاَل َوَكاَن اللَُّ 
َقِوّيًا َعِزيزًا، ويف اإلرشاد: وروى عيل بن احلكيم األودي قال سمعت أبا بكر 
بن عياش يقول: لقد رضب عيل رضبة ما كان يف اإلسالم أعز منها يعني رضبه 
عمرو بن عبد ود ولقد رضب  رضبة ما رضب يف اإلسالم أشأم منها يعني 

رضبة ابن ملجم. 
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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