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  آشنايي با كشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان
  

   

   

  
  مقدمه
قـدس، اورشـليم يـا قـدس، از     المالمقَدس، بيـت بيت
هاي اين شهر اسـت. در متـون مـذهبي    ترين ناممعروف
المقـدس بـه كـار رفتـه     نام مختلف براي بيت 20حدود 

، »القريـة «هـاي  است. در قرآن كـريم نيـز بـه صـورت    
» مكانـاً قصـياً  «، »مكانـاً شـرقياً  «، »االرض المباركة«
در آمـده اسـت. از ايـن شـهر     » الساهرة«و » الزيتون«

هاي گونـاگون  هاي مختلف به ناممتون عربي و در دوره
ياد شـده اسـت، و آن را بـه عنـوان سـرزميني مبـارك،       

  اند. قدسي و مورد احترام دانسته
باشد. اين شهر باستاني پايتخت سرزمين فلسطين مي

در اين مكـان قـرار   دومين مسجد خداوند بر روي زمين 
حــرم مبــارك ي مســلمين و ســومين ، اولــين قبلــهدارد

باشـد. از مراكـز اديـان الهـي بـوده و نـزد       نزدشان مـي 
و  شـهر در آن  (ع)مسيحيان به دليل تولد حضرت عيسي

بسيار با اهميت  (ع)مادر وي حضرت مريم وجود آرامگاه
باشد. نخستين و تنها مكان عبادي معتبرشان ميبوده و 

همچنين اين شهر بسـيار نـزد يهوديـان داراي ارزش و    
ت حضور اكثر پيـامبران  است آنهم به دليل مركزياحترام 
، وفاتشـان در ايـن سـرزمين   و  تولداسرائيل و محل بني

در كـه  الخصوص وجود آرامگاه حضرت موسـي(ع)  علي
   باشد.مي جاآن

  المقدس قبل از اسالم:بيت
 در بشـر  حيـات  يسـابقه  شناسي، باستان شواهد بنابر

-زمـين  چهـارم  دوران از نخسـت  يدوره به سرزمين اين
 بـه  المقدسبيت مفرغ، عصر اواخرِ در گردد.مي بر شناسي

 در العرب ةجزير از كوچنده هايعرب كه بود دژي صورت

  بودند. برآورده را آن ميالد از قبل سال 3000 حدود
بنيان اين شـهر توسـط   كند كه تاريخ چنين بيان مي
بـه فرمـان    (ع)و حضرت ابراهيمسام بن نوح نهاده شده 

مهـاجرت نمـود و در   اين سرزمين با قوم خود به  اوندخد
ــهر   ــن ش ــام اي ــان ن ــوس«آن زم ــود و حضــرت » يب ب

ــرداســحاق(ع) را در آنجــا مســتقر  ــر الهــي و ك ــه ام  ب
نام نهـاد و خـود   » بيت اهللا«عبادتگاهي در آنجا بنيان و 

 .دفن گرديـد در همان جا شهر وفات يافت و  ايننيز در 
حضــــرت  حضــــرت اســــحاق(ع)، بعــــدها فرزنــــد

يعقوب(اسرائيل)(ع) كه رهبري قوم عبراني را بـر عهـده   
و  دنمودناز اين سرزمين به مصر هجرت جملگي  ،داشت

-حضرت موسي(ع) در زمان پيامبري و رهبري قوم بني
آنهـا را از مصـر بـه سـرزمين      به امر پروردگـار اسرائيل 
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 نماي كامل مسجد االقصي

اما به دليـل   رداندالمقدس بازگبيتشهر يا همان مقدس 
اسـرائيل  از حد قوم بنـي هاي بيشو نافرمانيها سركشي

حـرام كـرد و    خداوند متعال ورود آنها را به اين سرزمين
سال در صـحراهاي اطـراف آن سـرگردان     40به مدت 

المقدس وفـات  بيتشهر  حضرت موسي(ع) در امانمود. 
بعـدها ايـن شـهر توسـط     . دفـن گرديـد  در آنجا يافت و 

دسـت يبوسـيان،    در آن زمان شـهر  كه (ع)حضرت داود
بنــاي  . اوفــتح گشــت  ،دبــواي از كنعانيــان شــاخه

عمرش كفايت ننمـود و   امامسجداالقصي را شروع كرد 
د و توسـط ايشـان   كـر امـر  حضرت سليمان(ع) آن را به 

مسجدي بزرگ در اين شـهر بنيـان نهـاده    توسعه يافت 
از آن پــس،  شــد كــه

مركز تحوالت بـزرگ  
ــي و  ــك دينـ و كوچـ
ا اجتمــاعي گرديــد، تــ

اين كه بابليان بـر آن  
  چيره گشتند.

سال قبـل از   539
ــيالد كــورش، شــاه  م
ايران بابل را گشـود و  
يهوديان را از اسـارت  

المقدس و معابـد آن را  رهانيد و اجازه داد كه بيتبابليان 
 ،ي هخامنشـي بازسازي كنند. از اين پس در تمـام دوره 

  ت.رفالمقدس ايالتي در قلمرو ايران به شمار ميبيت
مقارن با سقوط هخامنشيان، ايـن شـهر بـه تصـرف     
اسكندر در آمد و پس از مـرگ او مصـريان و سـرانجام    

  سلوكيان بر آنجا استيال يافتند.
سلوكيان با وجود تالش فراوان جهت ترويج فرهنگ 

سـال قبـل از    40يوناني در آنجا توفيق چنداني نداشتند، 
و انـدكي بعـد   ميالد باز توسط پارتيان ايران فتح گرديـد  

توسط هرود به يـاري روميـان آن را از دسـت ايرانيـان     
  خارج كردند.

در نزديكي اين شهر در اين زمان حضرت عيسي(ع) 
در آن دوران چشم به جهـان گشـود،   اللحم يعني در بيت

و  هاز لحاظ دفاعي اسـتحكام يافتـ   المقدس نيزبيت شهر
نه در ولـي متأسـفا   شده بود، ترقدري بزرگتر و پرجمعيت

  اين دوران معبد سليمان از بين رفت.
هاي زيادي ، شورش132ميالدي تا  66هاي در سال

در اين سرزمين روي داد كه بـه شـدت توسـط روميـان     
سركوب گرديد. اين دوران اوج امپراطوري مسـيحي روم  

شـد و  بود كه روز بـه روز بـه تصرفاتشـان افـزوده مـي     
وي به توسعه نهاد هاي ديني مسيحيان ركليساها و ابنيه

و بسياري از مسيحيان به آن شهر كـوچ كردنـد. همـين    
ــل ســبب گســترش   عوام

المقـدس  بيشتر شهر بيـت 
-گرديد و بر سر آن جنگ

هاي زيادي بين سامانيان 
ايــران و مســيحيان روم  
ــار   ــدين ب ــت و چن درگرف
ــرزمين   ــن س ــت اي حاكمي

  دست به دست گرديد.
اما در مجموع تا زمان 

به دست  فتح اين سرزمين
مسلمانان تحت تصرف مسيحيان روم بود. الزم به ذكـر  

ي ايـن  است كه يهوديان به صورت پراكنده و در حاشيه
  سرزمين قرار داشتند و هرگز تسلطي بر آن پيدا نكردند.

  ي اسالمي تا عصر عثماني:دوره
بـود كـه    �فتح شـام يكـي از آرزوهـاي رسـول اهللا    

سـوريه،  كنـوني  در آن زمـان سـه كشـور    منظور از شام 
بود. در اواخر خالفت حضرت  مصرقسمتي از فلسطين و 

هجـري قمـري فـتح     13ابوبكرصديق(رض) يعني سال 
ي شهر شام آغاز شد و طي سه سال مسلمانان تا دروازه

المقـدس پـيش رفتنـد. در زمـان خالفـت حضـرت       بيت
ابوعبيده جرّاح(رض) دستور حملـه بـه    ،عمرفاروق(رض)
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فت و سپاهيان زيادي را روانـه آنجـا   المقدس را دريابيت
ي شهر و دعوت مردم بـه صـلح،   نمود. پس از محاصره

روميان مسيحي و مردم شهر به ايـن شـرط كـه خليفـه     
، تـن  وقت خود بايد وارد شهر گشته و صلح نامه بنويسد

) خـود  رض(اميرالمؤمنين عمرفـاروق . لذا به تسليم دادند
ورود بـا   شخصاً وارد سـرزمين مقـدس شـد و از لحظـه    

سادگي پوشش و محبـت فـراوان بـه مـردم و اصـحاب      
اديان به خصوص يهودياني كـه از طـرف مسـيحيان در    
مذيقه بودند، مردم آنجا را بسيار متحير و متعجب نمـود.  

چنـد   ،گشته و نمـاز گـذارد   مسجداألقصيوي فوراً وارد 
هاي مسجدي را بنا نهاد روزي را آنجا سپري نمود و پايه

  ساخته شد. كه بعداً
آميزشان با مردم و با ورود مسلمانان و رفتار مسالمت

المقـدس  صاحبان اديان در اين شهر، سبب شد كه بيـت 
به مركز اديان بزرگ الهي، شهر صلح و صـفا و آرامـش   

  تبديل گردد.
بنايي سخت باشـكوه در ايـن شـهر     1مسجد االقصي

كه اين پرستشگاه توسط حضرت داوود(ع) و حضرت بود 
و به نام هـر پيـامبر بزرگـي    مان(ع) بنيان نهاده شد سلي

المقدس كه مهمترين شهر سرزمين محرابي داشت. بيت
واقعه قرن خالفت عباسي، آرام و بي 3فلسطين بود طي 

ان مصر به تصرف درآمـد و  ماند تا اين كه توسط فاطمي
اي جديـد نمـود. حكّـام فـاطمي     اين شهر را وارد مرحله

 و يهوديان سخت گرفتند، بزرگتـرين بسيار بر مسيحيان 
» قيامت«اين شهر به نام مسيحيان در كليساي  و اولين

را ويران كردند ولي سـالها بعـد خودشـان دوبـاره آن را     
  ساختند. 

ي بزرگ صليبي تسلط فاطميان بـر  با ظهور سالجقه
هاي فراوان پايان ها و درگيريالمقدس بعد از جنگبيت

ـ    ه بازسـازي كليسـاها و مراكـز    يافت. مسـيحيان فـوراً ب
هاي ديني به اي از ابنيهمسيحيت دست زدند و مجموعه

                                                 
ولين بار توسط خداوند متعال در قرآن كريم بر اين مسـجد  اين نام براي ا - ١

ي سـوره  شناسـند. اطالق گرديد و از آن زمان مسلمانان آن را به اين نام مي
 ي اول.اسراء آيه

-سبك رومي پديد آوردنـد. چيرگـي صـليبيان بـر بيـت     
هـاي  المقدس، معادالت سياسي منطقه و روابـط دولـت  

  مسلمان را دستخوش تغيير و تحول كرد.

  الدين ايوبي:صالح
در مـيالدي)  1187ه.ق ( 583المقدس تـا سـال   بيت

تصرف صليبيان بود. و اين دوران با بـه قـدرت رسـيدن    
الدين ايوبي در منطقه به پايان رسيد. اين شير خدا صالح

بـه نـام    ايبيلـه كه يـك كُـرد اصـيل و از خـانواده و ق    
 ،چشـم بـه جهـان گشـود    در منطقه كردستان » رواديه«

ــرد در   ــدهان كُ ــد يكــي از فرمان ــرزمينفرزن ــش س  ارت
و وارد ارتش  داليلي به سوريه رفته، كه به كردستان بود
الدين نيز به ماننـد پـدر بـه ارتـش     صالح آن كشور شد.

شمشير و نفـوذ در  ايمان و و با نيروي سوريه وارد گشته 
توانست در اوان جواني يكي از فرماندهان ارتشيان قلوب 

هـاي  كه بعـدها بـا رشـادت    ،نامي در ارتش سوريه گردد
ت فاطميان خارج كـرده و  فراوان سرزمين مصر را از دس

همچنـين منطقـه    يو ،به سرزمين سوريه اضـافه نمـود  
فتح ها و نيروي ايمان عراق و كردستان را نيز با رشادت

سرزميني يكپارچه به وجود آورد و چنان قدرتمنـد   و دكر
بـه   گشت كه صليبيان ياراي رويارويي با وي را نداشتند.

كُشتاري باز المقدس را بدون هيچ گونه همين سبب بيت
و براي اولين بار پـس از سـالها دوبـاره ايـن     پس گرفت 

شگرد ايـن  فتوحات اسالمي نمود.  يسرزمين را ضميمه
هاي اطـراف  تمرد مؤمن اين بود كه بدون خونريزي ملّ

را با خود متحد نمايـد تـا حكومـت اسـالمي راسـتين را      
دوباره پياده سازد لـذا حكومـت ايوبيـان بـراي هميشـه      

باشـد و در اذهـان   اسالم و مسلمانان بوده و مـي افتخار 
  باقي خواهد ماند.
صليبيان بارها به اين شهر حمله كردند  در اين دوران

تا آن را از دست ايوبيـان خـارج كننـد. امـا هـر بـار بـا        
شدند. پس از مرگ عادل ايوبي بـرادر  شكست مواجه مي

هايي در ميان ايوبيان به وجود آمد الدين كشمكشصالح
 .كه باعث شد قسمتي از اين سرزمين را از دست بدهنـد 
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از اين زمـان بـه بعـد ايـن سـرزمين ميـان صـليبيان و        
  شد.مسلمانان دست به دست مي

   :المقدسبيتي جغرافيا
ي تـرين شـهر كرانـه   المقدس به عنـوان بـزرگ  بيت

ي يهوديه و غربي، از نظر طبيعي در دشت مرتفع منطقه
زين «مرتفع موسوم به  اًي نسبتمنتهي اليه جنوبي ناحيه

ميان دو درياي مديترانه و بحرالميـت قـرار دارد.   » قدس
كيلومتر و تـا دريـاي    22ي اين شهر تا بحرالميت فاصله

  كيلومتر است.  52مديترانه 
هاي نگاران مسلمان سدهاين شهر كه توسط جغرافي
آمـد، پيوسـته موقعيـت    ميانه از اقليم سوم به حساب مي

 -جنوبي و شرقي -هاي شماليارتباطي، بين راهمناسب 
غربي داشت. همين موقعيت خاص اين شهر را در ميـان  

هاي كهن به صورت كانال اتصال آسيا، آفريقا امپراتوري
  و اروپا درآورده بود.

آب و هواي شهر تركيبي از اقليم نيمه گـرم و نيمـه   
هـايي بـاراني   هايي خشك و زمسـتان خشك، با تابستان

  است.

  المقدس:مسلمانان بيتمذاهب رايج در بين 
دشـان بـه   والمقدس توسط مسلمانان و وربا فتح بيت

اين سرزمين بسياري از اصحاب به آنجا مهاجرت نمودند 
بـن   شـداد بن صامت و  هاز جمله عالماني همچون عباد

كه مردم را با عقايـد راسـتين و    (رضي اهللا عنهما) اوس
آنچه از احاديث و روايـات   احكام اسالمي آشنا نمودند و

دانستند به مردم اين شهر تقديم داشتند، مي �اهللارسول
ي ظهور علوم اسالمي در زمينه حـديث  اين اولين جرقه

و فقــه در ايــن ســرزمين شــد. بعــدها عالمــاني از ايــن  
سرزمين به مناطق بغداد و دمشـق مهـاجرت كردنـد تـا     

مين خـود  آنچه از مفاهيم و قرائات ديني است براي سرز
  به ارمغان آورند. 

مسلمانان اين سرزمين در ابتداي امر با مذهب امـام  
ي همان سرزمين است در بغـداد  شافعي كه خود نيز زاده
آشنا گشتند و عالمان مهـاي تـدريس وي   سي از حلقهقد
توان بيان هاي فراوان جستند و ميدر بغداد و مصر بهره

ن زمان همگي المقدس در آداشت كه مذهب مردم بيت
شـان را از تبيينـات ابوموسـي    بر اقوال شـافعي و عقيـده  

هايي كه به اين سرزمين اشعري گرفته بودند. با مهاجرت
شد و عالماني كه از مـذاهب مختلـف بـه آن شـهر وارد     

با مذاهب ديگر  ديارجوي آن رفته رفته مردم حق ،شدند
 4اهل سنت و جماعت آشنا گشته و بعدها مسلمانان هر 
-مذهب اهل سنت و جماعت در آن شهر مشـاهده مـي  

شدند و عالمان اين مذاهب هر كدام شاگردان زيـادي را  
امام محمد غزالي از عالمـاني اسـت كـه    دادند. تعليم مي

م پرداختـه و بنـا   زماني را در اين شهر صرف تعليم و تعلّ
ــان    ــان در آن زمـ ــول ايشـ ــه قـ ــدرس در  360بـ مـ

-اند. اما با تصرف بيتمسجداالقصي به تدريس پرداخته
از  المقدس توسـط صـليبيان، مـدت زمـاني ايـن حلقـه      

  حركت باز ايستاد. 
الـدين ايـوبي ايـن    المقدس توسط صـالح با فتح بيت

باز هم رونق يافت و بالفاصله بعد از  حركت علمي ديني
هـاي  پيروزي و تسلط بر اين شهر دستور داد كه كالس

و خــود نيــز  درس مسجداالقصــي از ســر گرفتــه شــود
و موقوفـات   ايي به نام صالحيه در آن جا بنا نهادمدرسه

زيادي براي آن بجا گذاشت، همين سبب شد تـا دوبـاره   
عالمان و مشـتاقان علـوم اسـالمي را بـه ايـن منطقـه       
  .بازگرداند و يكي از مهمترين مراكز علمي اسالمي گردد

 حنفـي  مذهب عثماني دولت آمدن كار سر با آن از بعد

 در زيـادي  هـاي دانشـكده  و يافـت  رونق سرزمين اين در

 الـدين صـالح  دانشكده جمله از ،گشتند داير المقدسبيت

 ايـن  در و نمـود  دايـر  خـود  كـه  بود اييمدرسه همان كه

 امــام نظــرات و آراء حــول بيشــتر و شــد بازســازي دوران

ــه دانشــكده كــرد.مــي فعاليــت شــافعي فقــط كــه نحوي 

 دارالقـرآن  و دانشـكده  ود،ب عربي زبان تدريس مخصوص

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


57  
  

         

 
 

 1391تابستان  18شماره 
 

ماراه

 قبة الصخره بخشي از مسجداالقصي

 معظميه دانشكده داشت، اختصاص حنبليان به كه وجيهيه

 خانقـاه  چنـدين  و پرداختمي حنفي مذهب تدريس به كه

 و اخالقـي  دروس و داشت اختصاص صوفيان به كه مهم
   .دادندمي تعليم را پيامبر عملي و قولي هايسنت
 دوران پايـان  تـا  المقـدس بيـت  در مـدارس  ايـن  آمار

 كـه  بـوده  سـنت  اهل مذاهب از فعال مدرسه 56 عثماني

 ايـن  از علمي دانشكده و مدرسه 12 فقط اكنون متأسفانه

   است. فعاليت مشغول پرورعالم شهر
بازسـازي   )دولـت عثمـاني  (دوران ايـن  در همچنين 

  انجام پذيرفت. قبة الصخرهاالقصي و زيباسازي مسجد

  المقدس معاصر:بيت 
 بـه  روز بـه  روز اروپـا  ي چهـره  نعتي،صـ  انقـالب  از پس

 مختلـف  هـاي  رشـته  در اروپائيان و شد مي دگرگون سرعت

 به شرق زمان اين در گرفتند. پيشي مسلمين بر فنون و علوم

 و صـنايع  پيـدايش  بـا  اروپا ولي بود رفته فرو طوالني خواب
 بـراي  خارجي بازار به نياز خود داخلي بازار اشباع و انبوه توليد

 دوران و بـود  كرده پيدا خام مواد تهيه نيز و توليد زادما صدور

 نموده آغاز را ديگر هاي سرزمين به اندازي دست و استعماري

 و شـد  برپـا  فلسطين در هائي شورش نوزدهم قرن اواخر .بود
 تغييـر  ناگهان بود، عثماني مدافع ها سال اين در كه انگلستان

ــر در و داد روش ــاني براب ــرار عثم ــت ق ــيان از و گرف  شورش

 مستعمره مهمترين هندوستان زمان اين در زيرا .كرد حمايت

 حفـظ  بـراي  لـذا  و بـود  آن ثـروت  و قـدرت  منبع و انگليس

 از جلـوگيري  و آسـيا  ممالـك  بـر  تسلط از ناگزير هندوستان

 هند به اروپائي) مقتدر رقيب (دو فرانسه و روسيه تهاجم خطر

 شد. مي مسلط بود عثماني دست كه سوئز كانال بر بايد و بود

 عثمـاني  هـاي  ترك عليه شورش به را اعراب انگليس دولت

 نماينـده  كه را »مكه امير حسين،« جمله از كرد. مي تحريك

 بـا  كـه  كرد تحريك بود طلب  جاه مردي و حجاز در عثماني

 ق) هـ 1334( 1916 در شود. جدا عثماني از انگليس حمايت
 فرانسه روسيه، انمي »سازونوف« و »پيكو سايكس« قرارداد

 كــه رســيد امضــا بــه اروپــا اصــلي قــدرت ســه بريتانيــا، و

 تقسـيم  خـويش  ميان را عثماني از شده تجزيه هاي سرزمين

 سـلطه  با مغاير را پيمان آن بعد چندي كه انگلستان اما .كنند

 از اسـتفاده  با ق) هـ 1335( 1917 در ديد سوئز كانال بر خود

 از پيوسـت،  وقوع به كشور آن در كه انقالبي و روسيه ضعف

 .درآورد خويش قيمومت تحت را فلسطين و زد سرباز پيمان
 يهوديـان  توسط اقداماتي )1882-1898( نوزدهم قرن اواخر

 فلسـطين  بـه  يهوديان اسكان و مهاجرت براي ناسيوناليست

 اهـداف  از يهـود  روحـانيون  از اي عـده  چـون  امـا  ،شد انجام

 آگاه استعمارگران هاي برنامه با اقدام اين ارتباط و آن سياسي

 شكسـت  صهيوني نهضت اقدام اين كردند مخالفت و شدند

 بـر  انگليس سلطه از استفاده با بيستم قرن اوايل در اما خورد

 برابـر  در را يهـودي  كشـور  يـك  تشـكيل  حل راه فلسطين،

رؤيـاي  زيـرا  كرد مطرح آنان آزار و جهان يهوديان با تضدي 

 اســت. صــهيونيزم آرمــان ائيلاســر باســتاني كشــور ايجــاد

 خود سلطه تداوم براي پايگاهي به زمان اين در نيز انگلستان

 اعالميـه  1917 نوامبر در سرانجام .داشت نياز منطقه اين در

 در »يهـود  ملي كانون« تأسيس طرح تصويب مورد در بالفور

 شـريف  شـد.  منتشـر  انگلـيس،  كابينه در فلسطين، سرزمين

 انگلـيس  دولت از بود، ها انگليس دمتح خود مكه امير حسين

 به كمك تصميم كه داد پاسخ مزبور دولت و خواست توضيح

 ســاكنان آزادي و حقــوق بــا فلســطين بــه يهــود مراجعــت

 دولـت  تشـكيل  از پاسـخ  ايـن  در نـدارد.  منافـاتي  فلسطين

 جنـگ،  اواخـر  بـود.  نيامـده  ميـان  بـه  سخني هيچ اسرائيل

 سـازمان  بـه  بسـته وا يهـود  لشكر توسط فلسطين از قسمتي

 اعـراب  در نـامطلوبي  بازتـاب  كه گرديد اشغال صهيونيستي

 بعنــوان يهــودي كوچــك گروههــاي هــم قبــل از داشــت.
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 كـه  بودنـد  شـده  داده اسـكان  فلسـطين  در نشين مستعمره

 ايجاد يهودي مزارع و خريدند مي را محلي هاي عرب اراضي

 ملــل، جامعــه و متفقــين 1920 آوريــل 25 در كردنــد. مــي

 و كردنـد  واگذار انگليس دولت به رسماً را فلسطين ومتقيم
 در يهـود،  ملـي  كـانون  تأسـيس  بـا  كه نمودند موظف را آن

 هــايگــام نخســتين كنــد. كمــك بــالفور اعالميــه اجــراي

 ايجــاد ديمــيال )1856( ه.ق 1273 ســال در يســتصهيون

ــهرك ــايش ــودي ه ــينيه ــارج در نش ــار از خ ــهر حص  ش

 هـاي هيئـت  گـروه  اولـين  و شـد  آغاز المقدس بيت قديمي

 داشـتند،  شـركت  آن در هايهودي كه بيگانه شناسيباستان

ــت ــش تحـ ــهاي پوشـ ــتان كاوشـ ــانه باسـ ــه شناسـ  بـ

 1897 تـا  1882 هـاي سال يط شدند. سرازير سرزمين اين

 فلسطين در يهود جرانمها اسكان براي جهاني صهيونيست

 را ايحظـه مال قابـل  فتپيشـر  اما زد دست هايكوشش به
 يـك  م 1917سـال  در .خـورد  شكست مجدداً و كردن كسب

 صدور با انگلستان دولت اول نيجها جنگ پايان از قبل سال

 در و سـرزمين  ايـن  در يطياشـر  ايجاد به دست لفوربا نيهبيا

 ســيطره بــراي را راه تــا زد المقــدس بيــت ،آن سأر

 دوره در سـازد.  همـوار  فلسـطين  سراسـر  بـر  صهيونيسـتها، 

 بــه هــاصهيونيســت از بســياري ادتعــد انگلســتان قيوميــت

 امـروز  قدس .شدند يرسراز المقدس بيت ويژه به و فلسطين

 آن دولـت  ،1948 سال يعني ئيل اسرا كشور سيسأت زمان از

 سـاكن  اعراب ندن را بيرون سيلهو تدريج به تا است كوشيده

 آن در را يهوديــان اســكان موجبــات و فــراهم را فلســطين

 جديـد  دولـت  1967 جنـگ  ولط در .نمايد هم فرا سرزمين

 بر و نمود اشغال را فلسطين هايسرزمين بيشتر صهيونيست

 فراوانـي  هايكوشش تاريخ آن از يافت دست المقدس بيت

 اسـالمي  صـورت  از مقدس شهر اين دادن چهره تغيير براي

 11 در .اسـت  آمده عمل به نشين يهودي شهر يك بصورت

 بوجـود  صـي االق مسجد ر د مهيبي سوزي آتش 1969 اوت

 .شـد  مسـجد  از زيادي قسمت شدن سوخته به منجر كه آمد
 نمازگزاران روي بر گشودن تشآ و مسجد زدن تشآ جنايت

 يـك  در كـه  بـود  هـاي جنايـت  ترينزشت از يكي حرم اين

 بـه  ديگـري  چهره قدس امروزه .گرفت جامنا مقدس مكان

 حرم اطراف در زياد هايحفاري و هاكاوش .است گرفته خود

 بـراي  اسـرائيل  دولـت  تا ديدهگر باعث براق ديوار و سمقد

 بـه  اقـدام  و ويـران  را حـرم  اطراف يهاخانه ،كار اين انجام

 اديـان  وزير .نمايد امروزي و مدرن سبك به سازي ساختمان

 اعـالم  »يعورت يد« روزنامه در 1970 سال اكتبر در اسرائيل

 ،كاوشها اين وسيله هب خواهدمي اسرائيل اديان وزارت« كرد:
 را گرانبهـا  تحفه اين و كند كشف ملكا بطور را ندامت ديوار
 هايكاوش كه هاكاوش اين .گرداند باز بوده كه شكلي بدان

 و متنـدا  ديـوار  كشـف  ،آن از هدف و است مقدس تاريخي
 هاييدشواري همه وجود با آن بر و دور هايبنا كردن ويران

 وزيـر  هشـدار  .باشدمي يدآ پيش كار اين در است ممكن كه

 گـزارش  بـه  االقصـي  مسجد تخريب درباره فلسطين اوقاف

ــه يوســف شــيخ .)21/6/2005- 31/3/84( المحــيط  جمع

 هـاي توطئـه  درباره فلسطين ديني امور و اوقاف وزير سالمه

 منظـور  بـه  االقصـي  مبـارك  مسجد تخريب براي اسرائيل

 بـا  مصـاحبه  در وي .داد هشـدار  آن در كـذايي  معبد احداث

 در يهـودي  افراطـي  هـاي گـروه  گفت: فلسطين زاريخبرگ

 ايجـاد  يـا  بمـب  گذاشتن كار طريق از را مسجد اين شندتال

 نحـو  هـر  بـه  و كننـد  ويـران  هوايي حمله يا آن زير در تونل

 به اشاره ضمن وي كنند تعرض مقدس مكان اين به ممكن

 امـاكن  و اسـالم  مقدسـات  عليـه  اسرائيل مياننظا تجاوزات

 مسجد اخيراً اشغالگران :افزود كليسا و مسجد از اعم متبرك

 و بسـتند  گلولـه  بـه  را لحـم ال بيـت  شـهر  در خطاب عمربن
 ايخمپـاره  حمـالت  هـدف  مذكور شهر در را المهد كليساي

  .قراردادند
 منابع:

 اسالمي بزرگ المعارف دايرة -
  اينترنت -
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