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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٢
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  حضرت عمربه تسليمی کليد مسجد االقصی 

قبل از  چھار ھزار سالبه بيش از )  اول مسلمانانۀقبل(ي كه بشريت امروزی معلومات دارد، تأريخ بيت المقدس تاجائ

 کنعانيان عربستان بودند که بعدھا به ۀساکنان اصلی اين شھر ازجمله اولين قبايل عرب شبه جزير. گردد  باز می امروز

بيت . پيش از ميالد مرکز حکومت بنی اسرائيل شدھزارسال د بيت المقدس مطابق روايت مؤرخين درحدو. شھرت يافتند

َالمقدس  ْ   اماکنی مقدس در جھان دربين پيروان ھرسه ۀ، از جملُقدس شريفيا ) به فتح ميم، سكون قاف و فتح  دال ( َ

 . خاصی عبادتی برخوردار می باشدبوده واز احترام ) يھوديت ، مسيحيت واسالم( دين ابراھيمی 

به فرمان پروردگار با ) عليھما السالم(د  و حضرت سليمان و تاريخی اين مکان مقدس را حضرت داوياتمطابق روا

موحدان تاريخ ۀ مسلمانان نيز مثل ھم. عظمت بنيان نھادند تا موحدان در آن جا به عبادت پروردگار متعال  مشغول شوند

  .به آن توجه داشتند

به علت تعلق (خواند ولی   به سوی بيت المقدس نماز میءليه و سلم ، ابتدامطابق روايت دينی رسول اکرم صلی هللا ع

َ  بقره نازل ۀ سور١٤٤ تکه آي گرفت تا اين ايستاد که کعبه نيز پيش روی ايشان قرار می طوری می) خاطرش به کعبه َْ

ًقد نری تقلب وجھک فی السماء فلنولينک قبلة « : گرديد ََ َْ ِْ ِ َِ َ َ َ ََّ ِّ َُّ َُ َ َّ ِ َ ََ ْ ِترضاھا فول وجھک شطر المسجد الحرامَ َِ َ َ َ َ َْ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َ َِّ َ َ / سوره بقره ( »   َ

بنگريم و البته روی تو را به قبله ای که به آن خشنود ) به انتظار وحی و تغيير قبله(ما توجه تو را بر آسمان ) (١٤٤

. روی بدان جانب کنيد) در نماز(د نيز ھر کجا باشي) مسلمين(شوی گردانيم، پس روی کن به طرف مسجد الحرام و شما 

و خدا از ) نه به دلخواه کس(و گروه اھل کتاب به خوبی می دانند که اين تغيير قبله به حق و راستی از جانب خداست 

  ).کردار آنھا غافل نيست

   به لم درآغاز ھجرت هللا صلی هللا عليه وس رسول«:  فرمود  که  است  شده  از براء رضی هللا عنه روايت  و مسلم در بخاری

   کعبه  بودند که  آن  مشتاق اما بسيارگزاردند،  نمازمی المقدس  بيت  سوی  به  ماه  يا ھفده شانزده   الھی  فرمان مدينه، به

 . شد  نازل تغيير قبله  فرمان سبب  باشد و بدين شان ۀقبل

  ! محترم ۀخوانند 

وضاحت تام در خواھيم   يافت که اين مکان ه  بيت المقدس را ورق بزنيم باگر تاريخ پيامبران اديان ابراھيم ، در مورد

   .باشد از چه تقدس بزرگی برخوردار می
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 حضرت ابراھيم عليه السالم -

در جريان مھاجرت خود، از مصر به اين سرزمين بازگشت  به ھدايت ودستور خداوند )ع(ھنگامى که حضرت ابراھيم

ُيبوسان متعال در شھر قدس که در آن زم . مشھور شده بود، اقامت کرد) يورشاليم( نام داشت و به شھر صلح و آرامش ُ

هللا  بيت آنحضرت پس از مدتى، به دستور پروردگار با عظمت  قربانگاه و مکان مقدسى در اين شھر بنا نھاد و آن را 

 . شھرت يافت  المقدس بيتکه بعد ھا اين مکان مقدس،  به .. نامگزاری کرد

در ھمين شھر در گذشت ومطابق برخی از روايات تأريخی، مقبره و ) ع(حضرت ابراھيم: نويسند که ن میمؤرخي

ناميده ) مربوط کشور فلسطن است(نام الخليل ه كه امروزه ب)  به كسر ح ( ِحبروندر شھر ) ع(آرامگاه حضرت ابراھيم 

 .مي شود، وجود دارد

 :حضرت موسى عليه السالم  -

تکلم کرد و به اعتبار ھمين تکلم است ) دركوه طور(که خداوند متعال با حضرت موسى عليه السالم بود قدسدر شھر 

  .شود  هللا محسوب مى که آن حضرت کليم

 سناو) ٢ ت تين آيۀدر سور (سنينن ذکر گرديده که از آنجمله دوبار به أکوه طوردر حدود ده بار در قرآن عظيم الش

  .باشد  می) ٢٠ تمنون آيؤ مۀسور(

 :د  و حضرت سليمان عليھما السالم  و حضرت داو

 اسرائيل را به راه راست وراه مستقيم دعوت  د به پيامبرى برگزيده شد مأموريت يافت بنىو که حضرت داو پس از آن

ا د وتوانست بيردگ تقليل ومھار  ایبود که شرارت ھای بنی اسرائيل تا اندازه)  ع(د و به اثر تبليغات حضرت داو. کند

 .گذارى کند  المقدس، تمدن جديدى را بنيان فتح بيت

 گذارى تمدن الھى انجام داد، ايجاد پرستشگاه و مکان مقدس  در جريان بنيان) ع(د  و ى که حضرت داوئيکى از کارھا

  به ھمين دليل، از اين پيامبر خدا نيز به عنوان يکى از بانيان شھر بيت. در محل فعلى مسجداالقصى است )مسجد(

 .المقدس نام برده شده است

 :حضرت عيسى عليه السالم 

به پيامبرى ) ع(که حضرت عيسى بعد از اين. لحم نزديک قدس متولد گرديده   بيت ۀحضرت عيسی مسيح در قري

 ھاى   المقدس، از حضرت عيسى معجزه در راه بيت. المقدس حرکت کرد برگزيده شد، از شھر ناصره به سوى بيت 

شفا دادن مريضان که ھيچ اميدى به بھبودى ايشان نبود؛ زنده کردن شخص  :قوع پيوسته است که از آنجملهفراوانى به و

مرده؛ شفا دادن کسانى که به مريضی صرع و برص مبتال بودند؛ غذا دادن به چھار ھزار نفر با ھفت قرص نان؛ راه 

که  جزام مرض مھلك و ساری(د فلج و جزامى رفتن روى آب؛ شفاى مردى که دستش خشک شده بود؛ شفا دادن به افرا

  ...وغيره .....)  کشد و   شبيه شير را می ایبا رفتن موی انسان چھره

  :حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم

و يکى از  ى است که پيامبر اسالم حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم از آن جا به معراج تشريف بردئ المقدس جا بيت

 المقدس در زمان  ترين وقايع مسجداالقصى و شھر بيت اين حادثه يکى از مھم. آن جا تحقق بخشيدمعجزات خود را در 

 .رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم است

 هللا   رسول  و چون  گرفت انجام»   براق «  نام  به  بر مرکبی المقدس  بيت  سوی  به  اسراء از مکه  که  است  آمده در احاديث

 دو   مسجد در آمده  کردند و به  در بسته را بر آستان»  براق« رسيدند،   مسجد االقصی ۀ درواز  سلم بهصلی هللا عليه و

  ابتداء به  عروج   رفتند ، در اين  معراج  با جبرئيل عليه السالم به  گزاردند، سپس  آن  مسجد را در قبله  نماز تحيه رکعت
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 مسير را   ھمان گاه  ديدند و آن  ديدند آنچه  و آيات  کردند و از عجايبصعود  گانه ت ھف  آسمانھای  بقيه  به  دنيا و سپس آسمان

  گاه  شدند آن  ايشان  و در نماز امام  گزارده آمدند و با انبياء عليھم السالم نماز جماعت  مسجداالقصی  بار ديگر به برگشته

 . برگشتند  مکه  به  مجددا سوار بر براق  شب در ھمان

 المقدس  معراج حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم در مسجداالقصى، توجه مسلمانان به بيت پس از

 .بيشتر شد ) مسجداالقصى(

در آخرين روزھاى حيات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بيت المقدس وشھر قدس ، در دست ستمگران و فرمانروايان 

  .فاسد باقى مانده بود 

 ء فرمان  بسيج و تشکيل قواًءاد سازد ، بنات که باشد ازميلم تصميم گرفت که اين شھررابه ھر قپيامبر صلی هللا عليه وس

اين . اى به نام اسامة بن زيد بن حارثه، رابه فرماندھى اين سپاه بزرگ انتخاب کرد  را صادر نمود و جوان ھيجده ساله

  .م  رسيد سفر بود که خبر مريضی رسول هللا صلی هللا عليه وسلۀمادآ ءقوا

 : فتح بيت المقدس

 ۀسوري(، ابوعبيده جراح، فرمانده مسلمانان درمناطق شامات ) رض(در زمان خالفت امير المؤمنين  حضرت عمر 

ای به وی نوشت ، و دستور فرمود تا برای فتح بيت المقدس،    اسالم طی نامهۀبا گسترش فتوحات، خليف. بود) امروز

، بيروت، داراالضواء، ٢٢٢، صفحه ١مد بن اعثم، الفتوح، تحقيق، شيری، جلد ابن اعثم کوفی، اح(حرکت کند 

منين بود که ابوعبيده، به اھالی بيت المقدس نامه نوشت و آنھا را ميان پذيرش اسالم و ؤبنابر دستور امير الم.) ق١٤١١

ولی باشندگان شھر ايلياء، اين . دّيا پرداخت جزيه مخير کرد که در غير اين صورت، بايد آماده نبرد با مسلمانان باشن

بالذرى، أحمد بن .  نام ديگر شھر بيت المقدس استايلياء.(خواست ابو عبيده را رد واز پذيرش اسالم اباء ورزيدند در

  ).م١٩٨٨، بيروت، مکتبة الھالل، ١٤٠يحيى، فتوح البلدان، ص 

ه سمت آنھا حرکت کرد و در کنار ديوارھای شھر، که جواب رد از جانب اھالی ايلياء رسيد ، أبوعبيده ب بعد از اين

که مدافعين ايلياء بدين   بين مسلمانان واھالی آن منطقه در گرفت واين جنگ مدت ھا طول کشيد ، تا اينجنگی  سخت

 صلح ۀماد آ طی نامه به ابو عبيده نوشتند که ما خواھان ختم جنگ وًاء جنگ به نفع شان نيست ، بنۀباور شدند که ادام

، بيروت، مؤسسة الرسالة، چاپ ٣٠٥، صفحه  ٣فسوی، يعقوب بن سفيان، المعرفة و التاريخ، جلد.( وتسليمی ھستيم 

 ).ق١٤٠١دوم، 

رھبران مسيحی به ابو عبيده نوشتند که غرض تسلمی کليد بيت المقدس وقرار داد صلح بايد خليفۀ : نويسند مؤرخان  می

رداد صلح را با ما به دست خود به امضاء  برساند، تا کليد مسجد االقصی را ًمسلمانان شخصا حضور داشته باشد و قرا

 وذی اھميت در  خاصیالمقدس و مسجد االقصی که از مقامخواھيم که تحويل بيت  يم ، زيرا ما نمیئبه وی تسليم نما

وش کرد که تحويل قدس با نبايد  فرام.  وقت تسليم نمايمۀبين ما برخوردار است ، به اين آسانی به شخص غير از خليف

فتند شھرھای ديگر از منزلت و گآنھا .  تسليم شدند ، فرق می کندرا شھرھای ديگری که مسلمانان کليد تصرف آن

ًپس اگر الزم است که بيت المقدس تسليم مسلمانان گردد، بايد خليفۀ مسلمانان شخصا آن . جايگاه قدس برخوردارنيستند

 .را تسليم شود

ئيدی رھبران مسيحی قدس را به أاين موضوع واين خواست ت) رضی هللا عنه(می لشکر مسلمانان ابوعبيده قوماندان نظا

فتح بيت المقدس بستگی به حضور شخص : امير المؤمنين حضرت عمر طی نامه ای گزارش فرمود ومتذکر شد که 

 .خليفه دارد
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وشت ساز خالفت با اصحاب خويش مشورت می ھمانطور که در ساير امور مھم و سرن) رضی هللا عنه(سيدنا عمر 

عده ای از صحابه رأی شان اين بود که الزم نيست . له را به شورا غرض بحث تقديم داشت أکرد، در اين باره ھم مس

رضی هللا (خليفه به بيت المقدس برود، چون معتقد بودند که نبايد به مسيحيان اھميت وبھای قايل شد ، ولی سيدنا علی 

شود و ھم کار  ھم شرافت و منزلت قدس و مسجداالقصی در نظر گرفته می:  به رفتن خليفه داد و گفتیأر) عنه

 .ًباالخره مشوره وفيصله به آن شد که حضرت عمر بايد شخصا  به قدس شريف سفر نمايد . سان می گرددآمسلمانان 

 اين سفر بر شتری خاکستری رنگ مادگی سفر راگرفت ومطابق برخی از روايات درآ) رضی هللا عنه(حضرت عمر 

شتر رکاب نداشت و پاھای مبارک از دو .  فتاب می درخشيدآسر مبارکش برھنه و در زير آفتاب سوزان . سوار بود

زيراندازی پشمی داشت، وقتی بر شتر سوار می شد زين او بود و وقتی از آن پياده می شد فرش . طرف آويزان بود

وقتی سوار می شد خورجين و وقتی پياده می گشت آن را زير سرش . برگ خرما بودخورجين شترش از پوست يا . وی

وقتی به بيت  پيراھنی ازکرباس به تن داشت که به علت کھنگی پاره شده بود، پيراھن ديگری نيز نداشت،. قرار می داد

ھيد و پيراھنم را ه من امانت دپيراھنی ب: رئيس اين منطقه را صدا کنيد و وقتی حاضر شد به او گفت: المقدس رسيد گفت

  .ی ھايش  رابدوزيدگبشوئيد و پار

کتان ديگر چيست؟ برايش توضيح : گفت. کتان است: اين چيست؟ گفتند: پيراھنی کتانی برايش آوردند، از آنھا پرسيد

شد، دوباره پيراھن که پيراھن شسته، دوخته و وصله زده  بعد از اين. پيراھنش را کشيد و پيراھن ديگر بر تن کرد. دادند

 .خودش را بر تن نمود

مناسب نيست در اين سرزمين چنين لباسی بر تن داشته . شما پادشاه عرب ھا ھستيد: حاکم آن منطقه که مسيحی بود گفت

ما قومی : در جواب گفت.. اگر اسب ترکی سوار شويد به چشم رومی ھا بھتر است. باشيد و مرکب شما شتر باشد

 .و اسالم نمی خواھيم)  ج(با اسالم ما را عزت داده است و عزت را غير از خداوند ھستيم که خداوند 

 المقدس  ده روز اقامت در بيت

ً  رسيد معاھده ای را با اسقف قدس  شخصا به امضاء جابيه ۀکه به منطق بعد از اين) رض( امير المؤمنين حضرت عمر 

عمر و بن عاص و (ندان حربی مسلمانان ھريک لکه قوم نامه نه تنھا حضرت عمر برساند ودر پی اين عھد می

، ١الفاروق عمر  ، ھيکل، ج. (نمايند  نيز آن را امضاء  می) سفيان ابوعبيده جراح، خالد بن وليد و معاويه بن ابی

  .) ١٧٩٠، صفحه ٥ و طبری، جلد ٥٧، ص٧البدايه و النھايه، ج( ،. ) ٢٥٦ص

 : دراين معاھده  بند ھای ذيل درج می باشد

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 و الفاروق عمر س، ١٧٩٠، ص٥طبری، ج) (قدس= ايليا ( بنده خداب، اميرالمؤمنين عمر بن خطاب، با اھل  معاھده

 ھا و تمام اماکن متبرکه و ی آنئـ اھالی شھر ايليا چه سالم و چه مريض و ھم چنين تمام دارا١.) ٢٥٧، ص١ھيکل، ج

ھا را اشغال يا تغيير دھد و يھوديان  باشند، و ھيچ کس حق ندارد کليساھای آن ن میوی مصھا از ھر تجاوز ھای آن صليب

 .حق ندارند با اھل ايليا در ايليا سکونت داشته باشند

ًخصوص خويش کامال آزاد و ه  و در انجام مراسم مذھبی ب اھالی شھر ايليا مجبور نيستند دين اسالم را قبول نمايند-٢

ھا  کنند و در مقابل سپاه اسالم متعھد است از امنيت و آزادی و حقوق آن به سپاه اسالم جزيه پرداخت میمانند اھل مداين 

  ).١٧٨٩، ص٥ و طبری، ج٢٥٧، صفحه١الفاروق عمر ، ھيکل، جلد.(دفاع کند

ھل شھر به توانند در اين شھر بمانند و مانند ا با تمايل خويش می) روميان و غيرسپاھی و غيره(مردمان غيربومی  -٣

به سپاه اسالم بدھند ) َخراج(ھای مزروعی را در اختيار داشته باشند بايد  سپاه اسالم جزيه را پرداخت نمايند و اگر زمين
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گردد، و از مردمان غيربومی ھر کس بخواھد از اين شھر کوچ کند  ھا نيز تأمين می و در مقابل امينت و آزادی آن

 اصلی شھر نيز ۀرسد در حمايت سپاھيان اسالم خواھد بود و از سکن من و مطمئن میبالمانع و تا ھنگامی که به محل ا

 ).٢٥٧، ص١ و الفاروق عمر س، ھيکل، ج١٧٩٠، ص٥طبری، ج. (ھا کوچ کند بالمانع و در امان است ھر کسی با آن

برند وبرای  می) قدس= ايليا (را به  ن آ به امضاء  رساندند ،جابيه ۀکه عھدنامه را در منطق ت نمايندگی بعد از اينأھي

وبه اطالع  رساندن مواد عھد ) رض( حضور داشت امير المؤمنين حضرت عمر ه تطبيق مواد آن مراسم خاصی را ب

 .نامه به اھالی، برگزار ميگردد

ابوعبيده، خالد، ( خويش ھريک ۀ برجستانندانبا قومحضرت عمر بدون تشريفات  شاھانه در يک پيراھن سفيد  ساده 

ی ئورده بود، به ھمراھی وراھنماآش که از مدينه با ايشان  تشريف ی ات معيتيأوھ) مرو بن عاص، شرحبيل، معاويهع

 بزرگ شھر وارد شھر ۀاسقف اعظم قدس وساير رھبران دينی ومذھبی و بزرگان وسران و معتمدين شھر از درواز

 ).٥٧، ص٧ و البدايه و النھايه، ج٥٠١، ص٢ و الکامل، ج١٧٩١، ص٥طبری، ج.( شوند  می) قدس= ايليا (

ھا نظر   اعجاب، احترام و عظمت واقعی به آنۀاھالی قدس که به استقبال حضرت عمر امير المؤمنين، آمده بودند و با ديد

و سرداران غرق در طال و ) ھرقل قيصر روم(به ياد روزگاری می افتادند، روزگاری که رھبران ھرقل  می انداختند،

ساکنين اين سرزمين . ورندآتشريف می   به اين شھر با ساز وبرگ تشريفات، ترانه  ھا ورقص ھا،جواھرات رومی

کردند واز  ندانان فراری رومی مقايسه میا با غرور و تکبر و خودخواھی قومتواضع و سادگی اين فاتحين بزرگوار ر

 . .كردند آن تعجب می

 ۀكردند که  خليف حتی برخی از حاضرين ومستقبلين در بين خود پوزخند می زدند ومشاھده می: مؤرخين می نويسند

 هکه جانشين رسول هللا صلی هللا عليه وسلم است، با پای پياده با لباس  ساده در سرک ھا وکوچای جھان اسالم ، خليفه 

 زيبا ۀاز جمل) قدس= ايليا(شھر. آورد  آن بازديد به عمل میۀمتبرکھای قدس  با تواضع وفروتنی قدم می زند واز اماکن 

رفت واين شھر مرکز اساسی دو دين بزرگ ھريک دين موسی ودين عيسی  شمار میه ترين شھر ھای منطقه ب

 که قرآن مسجداالقصیيکی ديگر از عظمت ھای بزرگ وتأريخی قدس موجوديت . باشد می می) يھوديت ومسيحيت(

  .باشد  غاز سفر اسرای ومعراج پيامبر صلی هللا عليه وسلم  میآ  ۀ با قداست از آن نام برده و نقطنأعظيم الش

ِايلياء ( معجم البلدان .   خداستۀاند ايلياء به معنی خان المقدس، برخی گفته به کسر ھمزه و الم و الف ممدوه نام بيت: ِ

 ).ياقوت حموی

ه ازآن بازديد ب) رض(ھم ھجری به زير بيرق اسالم درآمده وحضرت عمر االخر سال شانزد  در روزھای ربيعءايليا

  ).٥٧، ص٧ و البدايه و النھايه، ج٥٠١، ص٢ و الکامل، ج١٧٩١، ص٥طبری، ج.(عمل آورد 

وقت نماز ظھر ه ب) کليسای قيامت(در حين بازديد ازکليسای بزرگ شھر ) رض(حضرت عمر: مؤرخين می نويسند

ه کند که نماز ظھر را در اين کليسا بزرگ ب نااسقف شھر قدس به امير المؤمنين پيشنھاد میتصادف يافت، در ھمين اث

 ) .٢٠٢ و حياة عمر رض، شبلی، ص٢٥٨، ص١الفاروق عمر رض، ھيکل، ج.( ريد آجاء 

  درون ديوار ھای قديمی قدس موقعيت دارد ،ۀ از مھمترين ومشھورترين اماکن تاريخی قدس بوده که در محوطکليسا(

ور کنستنتاين در سال ت ھلن مادر امپرااين کليسا را .رود  شمار میه اين کليسا يکی مھمترين کليسا ھای مسيحيان ب

م باالی جلجتا ساخته است ھمان مکانی که گفته می شود چوب اعدام و به صليب کشيدن حضرت مسيح در آنجا ٣٣٥

 حريق گرديد که بعد ھا توسط رئيس دير عبيدين مودسطی ولی يکبار  سال پابرجا بود،٢٧٠يافت شده اين ساختمان تا 

 ) م تجديد بنا گرديد ٦١٧در سال 
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پيشنھاد اسقف شھر قدس از جانب امير المؤمنين با ابراز تشکرجواب داده شد ، ودر جواب اسقف  :مؤرخين می افزايند 

نامه مزاحمت برای  ند و خالف مفاد صلحخوان مسلمانان نيز در آينده به پيروی از او در اين کليسا نماز می: فرمود 

و ديوار ندبه ) صخره(دی ان نزديک وور) ۀدرواز( امير المؤ منين در بيرون از کليسا در ًاءگردد، بن مسيحيان ايجاد می

 و حياة عمر ٢٥٨، ص١الفاروق عمر رض، ھيکل، ج. ( جاء می اورد ه  ھای ھيکل سليمان نماز ظھر را ب بر خرابه

  . )٢٠٢رض، شبلی، ص

بيند که فرماندھان رومی در زمان حاکميت خويش در حالتی از غرور و تکبر، خس و  که می حضرت عمر بعد از اين

، ١ و الفاروق عمر ، ھيکل، ج٢٠٥حياة عمر س، شبلی، ص(  انداخته ،) يعقوبۀصخر(ھا را بر سطح  خاشاک و زباله

در کاری که ھمين «: ه ھمراھان خويش ھدايت می فرمايد نمايد ، ب بعد از نگاه تأثرآميزی به صخره  می. ) ٢٦٣ص

سپس با دست ھای مبارک خويش جاروب را گرفته و خس و خاشاک و » ًکنم عموما با من ھمکاری کنيد حاال آغاز می

، ١ و الفاروق عمر رض، ھيکل، ج٢٠٥حياة عمر ، شبلی، ص(كند ھا را با دست خود از روی صخره پاک می  زباله

مراھان او نيز به ھمين شکل برای پاک کردن و جاروب کردن صخره با امير المؤمنين مصروف پاکاری و ھ.) ٢٦٣ص

  .گردند می

ت ھمراھان شان  ھر يک ابوعبيده و سعد بن أيمنين وھاسقف قدس، وساير حاضرين ومستقبلين می بينندکه امير المؤ

ْوقاص و خالد بن وليد و شرحبيل و معاويه با چه شوق وتواض َ  .کاری محلی برای مسجد خويش ھستند کع مصروف پاُ

ھای روزگار، شاه  ترين قدرت اند، بلکه بزرگ  ھای زمان سر تعظيم فرود نياورده رھبران که نه تنھا در مقابل قدرت

 اند، و ھای غربی روم گشته  بخشۀھای شرقی ايران و ھرقل امپراتوری روم آوار  کوهۀھا آوار شاھان يزدگرد از ھيبت آن

ًگزاری برای جاروب کردن محل عبادت و سجده برای خدا شخصا دست به کار  با اين حال در نھايت تواضع و خدمت

 !شده اند 

بر اجرای مفاد ) قدس= ايليا (اقامت خويش در .) ٥٤الفتوحات االسالميه، صفحه (اميرالمؤمنين در مدت ده روز

، صفحه ٢الکامل، جلد(لسطين را به دوواليت تقسيم نموده ًنامه شخصا نظارت کرده و از حيث اداره کردن، ف صلح

ِّومرکز يک واليت را قدس قرار داده و علقمه بن مجزز را ب) .٥٠١ َ ُ َ وواليت . حيث والی آن واليت منصوب می نمايد ه َ

َرمله«ديگری را شھر  منصوب قرار داده و علقمه بن حکيم را به حيث  والی آن .)   ٥٠١، صفحه ٢الکامل، جلد (» َ

َو عمرو بن عاص و شرحبيل را به سمت فرماندھان نظامی برای سپاه مستقر. کرد   در فلسطين منصوب نمود وساير ُ

گرداند و ابوعبيده را در   شمالی دوباره باز میۀ شرقی و در جبھۀندان را حربی را به محل مأموريت خويش در جبھقوم

َّدمشق و حمص و خالد در قنسرين مس و در  دھد ھا و گسترش عدالت اسالمی قرار می نامه قيق مفاد صلحول اجرای دؤِ

گردد و در خارج شھر   منوره  برمیۀ  فلسطين به شھر مدينۀاميرالمؤمنين از منطق االخر سال شانزدھم ھجری آخر ربيع

ر ، ھيکل، الفاروق عم.(گردد از طرف اصحاب گرانقدر پيامبر صلی هللا عليه وسلم به استقبال باشکوھی مواجه می

 ) .٢٠٧ و حياة عمر ، شبلی، صفحه ٢٦٣، صفحه ١جلد

که خواب از چشم بزرگترين پادشاھان ) رضی هللا عنه( مسلمانان سيدنا عمربن خطاب ۀآری، حال اميرالمؤمنين، خليف

 .جھان را پر کرده بود، اين چنين بودۀ فتوحات او ھمۀ وقت گرفته و آواز

 »و  العزة و لرسوله و للمؤمنين و لکن المنافقين ال يعلمون« : ا که می فرمايدچه راست گفته است خدای بزرگ آنج

برای تفصيل بيشتر در (» .عزت از آن خدا و رسول او و مؤمنان است وليکن منافقان نمی دانند«). ٨:  منافقونۀسور(

عبدهللا تيموری : ترجمه) هللا ةرحم(داستان ھای شيرين تاريخی ابوالحسن ندوی  :اين مورد مراجعه شود به رساله 
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حاج مال عبدهللا :تأليف) رض(سيمای صادق فاروق اعظم عمر بن خطاب (ۀورسال )١٣٨١انتشارات سنت تايباد 

 ) احمديان

 !  محترم ۀخوانند

)  ژئوپلتيک(ی ئکه در فوق ھم ياد آور شديم، شھر بيت المقدس در طول تاريخ به لحاظ موقعيت و اھميت جغرافيا طوری

فريقا، اھای قديم گذرگاه ارتباطی ميان  واره برای مردم و حکومتھای منطقه اھميت بسياری داشت و اين شھر در دورهھم

 .اروپا و آسيا بوده است 

در اين شھر اماکن مذھبی سه دين ابراھيمی اسالم، يھودی و مسيحی مانند قبة الصخره، مسجد االقصی و اماکن مقدس 

  . و مسيحی، اھميت مذھبی شايان توجھی نيز بدان بخشيده استديگر و خاستگاه دين يھودی

 :يھودان وبيت المقدس

ی که بر سر تصرف اورشليم درگرفته، از ئجنگھا. ی داشت ئبيت المقدس يا اورشليم برای يھوديان قداست بسزا

 باراز اورشليم در تورات، صدھا) ت ششتدوم سموئيل باب پنج آي(موضوعات بی نھايت ذی اھميتی در تورات است 

د  خدا در اين شھر قرار دارۀياد شده و نام اين شھر به صراحت برده شده است در برخی فقرات، تصريح شده که خان

 تاول پادشاھان باب يازده آي(است )خدا(يت تورات، شھر برگزيده يھوهااورشليم بنابر رو)  شانزدهتعزرا باب پنج آي(

 ) سی و دوتسيزده؛ اول پادشاھان باب يازده آي

 خدا توسط حضرت سليمان ۀنام دارد، به عنوان خان» ِبت ھميقداش«  يھودان معبد بيت المقدس، كه در عبری ۀبه عقيد

  .اين معبد قرنھا است که مركزی است برای انجام مراسم عبادی يھوديان. بنا شده است

 :مسيحيان وبيت المقدس 

ميالدی و تشکيل امپراتوری روم شرقی، اکثر شھرھای واقع در  ۴شدن مسيحيت در امپراتوری روم در قرن با رسمی

بيت .  شد خصوص در بيت المقدس ساختهه فلسطين مسيحی شدند و به مرور کليساھای متعددی در اين سرزمين ب

 .خصوصی نزد مسيحيان يافته المقدس از آن زمان تقدس ب

نام .  اورشليم آمده استۀ بار کلم١٣٠يد نيز بيش از عھد جددر . در متون مسيحی نيز بيت المقدس مقام خاصی دارد

در .  در اين شھر روی داده استاورشليم با وقايع مذھبی مھم مسيحيت ھمراه است و بسياری از حوادث مھم مسيحيت

.  مسيحيان، اورشليم شھری است که عيسی در آن به صليب کشيده و دفن شد و سپس زنده شد و به آسمان رفتروبا

ن کليساھای مسيحی در اورشليم واقع است و ھمه ساله ميليونھا مسيحی از نقاط مختلف جھان به زيارت آنھا تري مقدس

 .شتابند می

 شام آخر عيسی بر يک بلندی با نام طور در قسمت شرقی بيت المقدس روی داده و عيسی ۀمسيحيان معتقدند که واقع

مريم . آخرين غذای زمينی را ھمراه شاگردانش صرف کرده استھا تسليم کند،  پيش از آن که يھودان او را به رومی

 .مقدس نيز در اورشليم دفن شده است

  :اسالم وبيت المقدس

ن از أبرخی از مفسرين بدين عقيده اند که ھدف قرآن عظيم الش   نماز بوده،ۀبرای مسلمانان بيت المقدس اولين قبل

؛ھنگامی که موسی ... ّموسی لقومه يا قوم ادخلوا األرض المقدسةو إذ قال  «تدر آي)سرزمين پاک(» االرض المقدسة«

 ).۶٨ابن جوزی، ص (شھر بيت المقدس است » ....به سرزمين پاک داخل شويد! ای قوم من: به قوم خويش گفت

ان تو جمله می باشد که از آن ھا و بناھای متعدد ی وجود دارد که برای اديان ابرھيمی مقدس می در بيت المقدس مکان

 :ن ذيل نام برد کاازام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 : مورياۀتپ

د باالی اين تپه به معبد تبديل شد و و شھر بيت المقدس است و بنابر روايات يھود، با ظھور داوۀيکی از چند کوه يا تپ

  . سليمان نبی به تكميل بنای آن پرداخت ًاکه بعد ی اھميت گرديد ، طوری مقدس از آن موقع به بعد داراۀصخر

 :ھيکل سليمان

.  مقدس قراردارد ۀ موريا و صخرۀبنابر اعتقادات يھودان ھيکل سليمان اولين معبد يا پرستشگاه قوم يھوه بوده که بر تپ

  .شده است  نگھداری میآنجا است و تابوت عھد و ده فرمان در)ع( آن سليمان نبیۀبنابرروايت تورات، سازند

ھمچنين بر باور يھوديان ديوار ندبه، از بقايای ھيکل . ديابی استوجود چنين معبدی تنھا در روايات مذھبی يھود قابل ر

 .سليمان است و بقايای ھيکل سليمان در زير مسجداالقصی قرار دارد

 : مقدسۀکليسای مقبر

ترين اماکن مذھبی مسيحيان است که در بخش باستانی بيت المقدس و بر فراز  از مقدس» کليسای رستاخيز«مشھور به 

ی که اکنون کليسا بر آن قرار گرفته، مصلوب شده و از ئدر باور مسيحيان، حضرت عيسی در جا. ر دارد جلجتا قراۀدر

  .آنجا به آسمان عروج کرده است

  :ديوار ندبه

ِھکوتل ھمعراوی: به عربی، و به عبری)حائط المبكی(يا ديوار براق ) به معنای ديوار غربیהכותל המערבי (َ

 يھوديان جھان برای نماز است آنان ديوار ندبه را ۀديوار ندبه، قبل.  موريا استۀان بر تپترين مکان مذھبی يھودي مقدس

 .شمارند گاه اورشليم و محل اجابت دعا و منبع الھام می از بقايای ھيکل سليمان و دومين پرستش

 :حرم بيت المقدس

ای از معابد و مساجد و اماکن  موعهای وسيع وجود دارد که حاوی مج  موريای شھر بيت المقدس محوطهۀبر فراز تپ

. ھيکل سليمان، مسجد االقصی، قبة الصخره و جز آن در اين حرم قرار دارند. مقدس يھودی، مسيحی و اسالمی است

 .حرم شريف دارای ده درب باز و چھار درب بسته است

 :مسجد االقصی

اطر دوری مسافتش با کعبه به اين اسم نام مسجداألقصی، به خ :گويند  مسجد االقصی میۀعلماء  در مورد وجه تسمي

که دور تر از مسجد مدينه نسبت  و نيز گفته شده است به خاطردور بودنش ازخبائث و يا به خاطر آن. گذاری شده است

 )١٧٥تحفة الراکع والساجد فی احکام المساجد ابی بکر الرجاعی صفحه .( به آن مسجداالقصی می گويند به مکه است،

 :مسجداألقصیحدوداربعه 

و . مسجداألقصی اسمی است شامل تمام مسجدی که سليمان عليه السالم آن را بنا نھاد« :گويند   هللا میةابن تيميه رحم 

: سپس می گويد. ی را که عمربن خطاب رضی هللا عنه  درجلو آن بنا نھاد اقصی می نامندئبعضی ازمردم مصال

» . مسجد استۀنماز خواندن دربقي ه  برای مسلمانان ساخت افضل تر ازی که عمر رضی هللا عنئونمازخواندن درمصال

 )٢/٦١مجموع رسائل کبری (

يک از علمای مسلمين چنين  که سومين حرمين است اشتباه است و از جانب ھيچ وصف مسجداألقصی به حرم و يا اين

 هللا به ةاست چنان که ابن تيميه رحمچرا که حرم خاص مکه و مدينه . وصفی برای مسجداألقصی به کار برده نشده است

  )٢/٦٤مجموع رسايل کبری ( .آن اشاره کرده است

 فضايل مسجداالقصی
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بنابراين اين مسجد .  اول مسلمانان بودۀآنجا قبل که به دستور هللا تعالی کعبه جايگزين مسجداالقصی شود، قبل از آن

 :دارای فضايل و برکاتی است

ازجمله پانصد .  چند برابر شدن ثواب نماز خواندن در آنجا وجود داردۀمختلفی دربارروايات :  فضيلت نمازدرآن -

و يا  ھزار برابرو ھمچنين ) ٢٧/٨ مجموع الفتاوی - ابن تيميه آن را ترجيح داده است.( برابر که اين ارجح روايات است

: رتعليقی بر اين روايت اخير می نويسد ابن قيم د.نيز گفته شده است )٤٥٣- ١/٤٥١ سنن ابن ماجه (به پنجاه ھزار برابر

که مسجد پيامبرع ازآن با فضيلت تراست و نماز در آن ھزار برابر بھتر از تمام مساجد  اين محال است برای اين« 

روايت ھای ديگری غير از اين .. هللا آن روايت را منکر دانسته اندةو امام ذھبی رحم» ديگر غير از مسجدالحرام است

 .يز وجود داردروايت ھا ن

 و جايز بودن سفر به قصد زيارت آن جھت خواندن نماز و دعا و ذکر وقرائت مستحب بودن زيارت مسجداألقصی -

  )٢/٥٧مجموع رسائل کبری .( قرآن

ْسبحان الذی أسری بعب« : پنج سوره اسراء می فرمايدتچنان که هللا تعالی در آي:  مبارک بودن اطراف مسجداألقصی- ْ َْ َ َِ َ ِ َّ َ ِده ُ ِ
ُليال من المسجد الحرام إلی المسجد األقصی الذی بارکنا حوله  َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ َِّ ْ َ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ْ ِْ َ ِّ اش را  که بنده) یخدا(منزه است آن : يعنی) ١اسراء .(»ً

ی از تو اين تنھا آي. (حرکت داد ايم، شبانگاھی از مسجد الحرام به سوی مسجد االقصی که پيرامون آن را برکت داده

 )رآن است که لفظ مسجداالقصی در آن استق

که مقر انبياء و  و نيز گفته شده که منظور برکت دينی است برای اين. ی استئمنظور از برکت در اينجا برکت دنيا

 )١٠/٢١٢جامع اإلحکام القرآن قرطبی ..( صالحان است

 چھل سال از آن ساخته شده ۀبه فاصل فضايل آن دومين مسجد بر روی زمين بعد از مسجدالحرام بوده که ۀاز جمل -

َعن أبی ذر قال« :چنان که در صحيحين از ابی ذر رضی هللا عنه روايت شده است که گفت. است َ ٍّ َ ِ َ ْ ُقلت: َ ْ َيا رسول هللا، : ُ ُ َ َ

َأی مسجد وضع فی االرض أول؟ قال َ ََ َّ َ َِ ْ ِْ َِ ُ ٍ ِ ُالمسجد الحرام«:ُّ َ َ ْ ُْ ِ ْ َقال.. »َ ُقلت: َ ْ ٌّثم أی؟ : ُ َ َّ َقالُ َالمسجد االقصی«: َ ْ ُ ِ ْ َ ُقلت. »ْ ْ َکم کان : ُ َ َْ

َبينھما؟ قال ََ ُ َ ْ ِأربعون سنة، ثم أينما أدرکتک الصالة بعد فصله، فإن الفضل فيه«: َ ِ َ َْ ْ ْ ْ َْ ْ َّ ِ َ َ ًِّ َ َ َ َ َ َُ ُ َّ ْ َ ْ َ َ ََ ََّ ُ َ  )١/٣٧٠ مسلم ٣٣٦٦:بخاری.. (»ُ

ولين مسجدی که روی زمين، اعمارشد، کدام است؟ ا! ای رسول خدا: پرسيدم: گويد ابوذر رضی هللا عنه می: ترجمه

مسجد «: کدام مسجد ساخته شد؟ فرمود  سپس،: پرسيدم. »مسجد الحرام«: رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمود

ھر جا وقت نماز فرا رسيد، «: و افزود» چھل سال« :بين ساختن آنھا، چند، سال فاصله افتاد؟ فرمود: گفتم. »االقصی

 ِربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.    »ز بخوان زيرا فضيلت، در ھمين استھمانجا نما

 :تتبع ونگـارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر
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