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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 خیبرفتح 

 اهلل. ، فتح، پرچم جنگ، یداهلل، قدرتامیرالمؤمنینمرحب، ی خیبر، یهود،  قلعه :ها کلیدواژه

یار بس دژ و باروی نشین بود وی یهودیاخیبر منطقه ؛دانید می فتح خیبر در سال هفتم هجرت رخ داد.

های بودند و توطئه و مسلمانان  پیامبر ،دشمنان عنود اسالم ها هم مستحکمی داشت. یهودی

ت شدّ به جنگ خیبر رخ داد و در این جنگ امیرالمؤمنین ،حال ایّ علی پی آنها درجریان بود.درپی

خیبر، این دژ استوار و مستحکمی که برای فتح سی ساله بودند.  زمانآن  . حضرت امیرندگل کرد

برای خودش شهری بود و  افی و آب و همه چیز هم داشتند؛ی کها داخلش بودند و آذوقهیهودی

و راهی برای تأمین مایحتاجشان  دژ آمده بودندبیرون ها مسلمان .ندقدرت مقاومت طوالنی داشت

 بود. ها مانبا مسل شکست طبیعتاًًًً شد وآذوقه و آب تمام می ماندند،می طوالنی یاگر مدّتنداشتند؛ 

ی کسی نتواند عبور کند و به قلعه د تاور خیبر را هم خندق کنده بودند ،های خیبرضمن اینکه یهودی

 در بسیار سنگین و مستحکمیآن  ند ودیوارهای افراشته و بلهم با آن  ی خیبرقلعهحاال  خیبر برسد.

 امیرالمؤمنینلذا  د؛نبود تا این در را باز و بسته کن نیرومند الزم ه نقل شده چهل نفرآنچ که بنا به

 وزن در سنگین آن ،ی خیبردر قلعه ، از خندق عبور کردند،اینجا درخشیدند. حضرت حمله کردند

 شارهحضرت با یک ا ،باز و بسته کنندش یکه چهل نفر نیرومند الزم بود تا روی لوالمستحکم را 

پل  این ازر اسالم سپر روی دستشان گرفتند تا لشکمثل یک پل،  صورتبه و از جا کندند در رادست، 

حضرت  وقتیباز بنا به نقل بعضی از روایات،  .وارد قلعه شوند عبور کنند واز روی آن  واستفاده کنند 
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کردند؛ پای حضرت عبور می]از روی آن[ در را روی دست گرفته بودند و سواران اسالم  امیر

خود  .ی بزرگ الهی رخ دادحضرت بین زمین و آسمان بودند، که این معجزه ؛خندق نبود کفامیر

در را با قدرت بشری خودم نکندم؛ آن را با هم قریب به این مضمون فرمودند: من این  حضرت امیر

و اهلل است، یداهلل است، قدرت خداست مظهر قدرت امیرالمؤمنین 1م.نیروی الهی کند

گونه  نگه داشتند و سپاه اسالم از روی آن عبور در را کندند و آن با قدرت خداییامیرالمؤمنین

 قلعه شدند. این یک مورد بود.کردند و وارد 

 .سمت دشمن حمله کند شود و بهپرچم را به دست گیرد و پیشتاز  این بود که چه کسی مورد دوم

-حمله کنند و صف دی پرچم را سپردند تابه افراد متعدّ بنا به نقل در جنگ خیبر پیامبراکرم

آنجا امتحان  ماندند. اوّلی و دومی روی باز  رس و بزدلی از پیششکن باشند؛ امّا یکی پس از دیگری با ت

زور و  مکر بودند؛ قدرت رزمی نفاق و ،توطئهمرد ، خودشان را دادند؛ آنها مرد رزم نبودند؛ مرد بزم

در  االّو ؛نشان دادند ی زهرافاطمه یخانه درِ اهللرا هم فقط بعد از رحلت رسول بازویشان

 نداشتند.میدان جنگ جز فرار و مخفی شدن هیچ 

ُْعِطيانَّ الر   فرمودند: پیغمبراکرم  ،حال ایّ علی  ،   وا راُسولُهُ وا راُسولاُه وا ُيِحبُُّه اللُ  ياةا غادًا راُجًًل ُيِحبُّ اللا اَلا

ْيهِ   عالى    اللُ   ي اْفتاحُ  و رسول  رم که خدااسپمن فردا پرچم سپاه را به دست مردی می 2: ار  ، كار ارًا لاْيسا ِبفار   يادا

هم به او  و خدا و رسول خدا ورزدعشق می به خدا و پیامبر دارد ورا دوست می داخ

کند؛ او کسی نیست که دارند؛ خدا به دست او این قلعه را فتح میورزند و او را دوست میعشق می

ها دوخته  چشم یمههی غیر فرارکننده است. هکنند او بسیار حمله :ار  كار ارًا لاْيسا ِبفار   ؛درپی فرار کندپی

                                            

ِديَّة  وا َل حاراكاة  غِ . 1 ْيب ارا وا راماْيُت ِبِه خاْلفا ظاْهِری ااْرباِعينا ِذراعاً ِبُقوَّة  جاسا ُُ وا الِل ما ق الاْعُت بابا خا ِِِّی  اُيیْد ُِوتِيَّة  وا ن اْفس    اذاِِيَّة  ل  بُِِّوِر رابیها   ِبُقوَّة  مالا
؛ بحرانی، 232، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر ؛ ابن121، ص 1الواعظین، ج  نیشابوری، روضة فتال؛ 415صدوق، امالی، ص  ُمِضيئاة :

 .26، ص 21االنوار، ج  و مجلسی، بحار 162، ص 2االبرار، ج  حلیة

 .181، ص 3کاشانی، وافی، ج و فیض 26، ص 21؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 341، ص 8کلینی، کافی، ج . 2
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 سپرند؛ که امیرالمؤمنینرایت جنگ را به دست چه کسی می ه فردا پیامبرشده بود به اینک

 دار این کار شدند. عهده

، بحمر ؛استب حبا مر امیرالمؤمنین ی مقاتله ی خیبر بگویم؛عهبه واق ی دیگر هم راجعیک نکته

احدی  مبارز طلبید، تن به تن وقتی آمد و هَل مِن مُبارز گفت و در جنگکه  آن ،یهودمقتدر پهلوان 

 وردند.درآ یرفتند و او را از پا میدانبه  امیرالمؤمنین؛ جلو برودجرأت نکرد 

 

 

 

هُمَّ َصل ِ عَلٰ 
ْل فََرََجم َالل ٰ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ


