
  
  مسجد االقصى در گذر تاريخ

  
   مرآز اسناد و مطالعات راهبردى

  
  موقعيت جغرافيايى
   درجه و سيزده دقيقه شرقى گرينويچ و عرض٣۵شهر قدس در طول 

  هايى آه اين شهر در سلسله تپه.  دقيقه شمالى قرار دارد۴٧ درجه و ٣١
  ع آن ازارتفا. اند، واقع است هاى آن از غرب به شرق امتداد يافته دامنه

  ،۵٢ متر و فاصله آن از درياى مديترانه ٨٣٠ و ٧٢سطح دريا بين 
  .باشد  آيلومتر مى٢۵٠ و از درياى سرخ ٢٢از درياى سياه 

  هايى آه قدس را به ديگر شهرهاى فلسطين و آشورهاى عربى           راه
  ، الخليل) آيلومتر۶۵(، نابلس ) آيلومتر١۵٠(عكا : آند عبارتند از متصل مى

  ، عمان) آيلومتر٩٢(، غزه ) آيلومتر۶٢(، يافا ) آيلومتر٣۶(
  ،) آيلومتر٣٨٨(، بيروت ) آيلومتر٢٩٠(، دمشق ) آيلومتر٨٨(

  ). آيلومتر٨۶۵(و بغداد )  آيلومتر۵٢٨(قاهره 
  )موقعيت(دهد آه هسته اصلى  شناسان نشان مى           اآتشافات باستان

  ـ آه از جنوب شرقى) تپه اوفلطور يا (» ضهور«هاى  شهر قدس روى تپه
  ۵۵قدس شريف، مشرف بر روستاى سلوان است و مساحت آن حدود 



  ساآنان اين منطقه آب مورد نياز خود را از. باشد ـ قرار دارد هكتار مى
  .آنند هاى ضهور فراهم مى واقع در ناحيه شرقى تپه» ام درج«چشمه 

  در شمال شرقى،) بزيتا(امروزه مناطقى همچون ارتفاعات بيت زيتون 
  در شرق و ارتفاعات صهيون در جنوب غربى) مدريا(و ارتفاعات حرم 
  مساحت آن. اى قرار دارند آه به قدس قديم معروفند در داخل محوطه

  .گانه در آنجا واقع است حدود يك آيلومتر و اماآن مقدسه اديان سه
  دار است          قدس از موقعيت استراتژيكى و جغرافيايى خوبى برخور

  .و خطوط دفاعى طبيعى، اين شهر را در موقعيت مناسبى قرار داده است
  هايى فرا گرفته است؛ از جمله دشت جهنم در شرق، اطراف شهر را دشت

  آه به دشت سليمان نيز معروف است، دشت يهوشافات، دشت مريم
  از ناحيه. و دشت جبانين در غرب و دشت ربابه در جنوب و جنوب غربى

  از اين. شود يز يك زمين صاف و هموار به قدس شريف متصل مىشمال ن
  رو، تمامى حمالت نظامى در ناحيه شمال قدس صورت گرفته است و اين

  .آرده است شهر نيز حمالت نظامى خود را از اين منطقه آغاز مى
  النصر بختشدند؛  فاتحان اين شهر نيز از ناحيه شمال وارد اين شهر مى

  و عمر بن خطاب هنگام فتح اين شهر، از ناحيه شمال وارد بومبى و اسكندرو 
  .آن شدند

            از سوى ديگر، عامل طبيعى شهر قدس، از آن قلعه محكمى ساخته
  هاى ها داراى ويژگى اين آوه. اند ها احاطه آرده آه اطراف آن را آوه

  خاص هستند؛ مدافعان را از حمله دشمنان با خبر ساخته و فرصت آافى را
  آنند تا ساآنان بتوانند پيش از رسيدن دشمن به شهر، ها فراهم مى براى آن

  الزيتون در ناحيه شرقى آن قرار دارد و از ناحيه جبل. رو شوند با آنان روبه
  ها ترين آن مرتفع. غرب نيز سلسله جبال اطراف شهر را احاطه آرده است



  انداز بى و چشمهاى غر باشد آه مشرف بر سرازيرى آوه ساموئل نبى مى
  ، آه از)سكوبس(آوه مشارف . فلسطين است) مناطق ساحلى(سواحل 

  شود،  منتهى مى الّله اى است آه به رام ناحيه شمالى قدس مشرف بر منطقه
  .انداز و منظرگاه زيباى شهر به اين نام معروف گشته است به دليل چشم

  .شوند  مىطور، درياى سياه و منطقه آرك نيز اين ارتفاعات مشاهده
  اما مرزهاى جنوبى نيز بر روى آوه مكبر آه مشرف بر منطقه جنوبى

  چون عمر بن الخطاب به مدت يك. لحم است، قرار گرفته است و بيت
  »مكبر« اآبر سر داد، اين آوه به نام  ساعت روى اين آوه ايستاد و نواى الّله

  .معروف گشت
  ت آن گسترش پيدا آرد،          با ازدياد جمعيت، شهر نيز به موازا

  هاى زيبايى آه ها به خارج از محدوده شهر امتداد يافتند و محله ساختمان
  به عالوه، توابع جديدى نيز. به قدس جديد معروف گشتند، تأسيس شدند

  روستاهايى مانند شعفاط، بيت حنينا، سلوان،. به شهر ملحق گرديدند
  .روند شمار مى دس قديم بهعين آارم، ديرياسين و قسطل، از جمله توابع ق

  هاى زيبايى ساخته شد؛ مثل محله مشارف ها محله بر روى آن آوه
  و محله) مشرف بر آوه قطمون(، محله قطمون )مشرف بر آوه مشارف(

  ).نزديك آوه مكبر(مكبر 
  هاى قدس نام

  هاى تاريخى حوادث تاريخى قدس با نام متعدد آن شهر مقدس در آتاب
   سال پيش قدس را بازسازى آرد۵٠٠٠نعانى عرب آ. ذآر شده است

  سالم منسوب به سالم يا شالم به معناى صلح است. ناميد» اورسالم«و آن را 
  اين نام. باشد معناى شهر مى اى سومرى است آه به واژه» اور«و 

  و فراعنه» يروشااليم«هاى ديگر نيز منتقل شد و نزد يهود به  به امت
  »جروسالم«ها به  و نزد غربى» هيروسوليما«به و يونان و روم » شوامام«به 



  .شهرت يافت
  اسراييل به سرزمين آنعانيان           در قرن دوازده پيش از ميالد، بنى

  قبيله عربى آنعانى آه از همان آغاز در شهر قدس. هجوم آوردند
  در آن. اسراييل جنگيدند هاى اطراف آن مستقر شده بودند، با بنى و آوه

  اين نام را، آه نام رييس. معروف شده بود» يبوس« قدس به شهر زمان شهر
  وقتى آه يهود. اسراييل، انتخاب آرد ، رهبر بنىيوشعقبيله آنعان بود، 

  وارد شهر شدند،السالم عليهفرماندهى حضرت داود   پيش ازميالد به٩٩٧درسال 
  تاين شهر به شهر داود معروف شد و داود آن را به عنوان پايتخت حكوم

  .خود برگزيد
  آه بر شهر قدس اطالق شده بود، دوام زيادى نياورد؛» داود«          نام 

  چرا آه نام اورشليم جايگزين آن شد و حتى پس از پايان حكومت يهود
  ها ها، يونانى  سال طول آشيد، اين نام همچنان نزد فارس٧٣آه 

  . داشتها، آه به ترتيب بر اين منطقه حكومت آردند، رواج و رومى
  گونه آه قبًال ذآر گرديد، تحريف شده اورسالم ـ اورشاليم اين نام همان
  .عربى است

   ميالدى امپراتور روم اين شهر را ويران و ساآنانش را١٣۵          در سال 
  .به معناى خانه خدا تغيير داد» ايليا آابيتولينا«آواره آرد و نام آن را به 

  راتور روم، نام قديمى اين شهر را دوباره زنده، امپآنستانتينبا وجود اينكه 
  ها آن را با نام قدس شريف، يعنى مكان مقدس و پاك از هر آرد، عرب

  .اند ها در قرآن و سنت ذآر شده و اين نام. شناسند گناه و شرك، مى
  

  اماآن مقدس
  شهر قدس از جايگاه بزرگى نزد مسلمانان، مسيحيان و يهوديان برخوردار



  گانه بوده و بسيارى از پيامبران و انبيا در دس زادگاه اديان سهاست؛ آه ق
  .بردند يا به نحوى با آن در ارتباط بودند قدس به سر مى

  ها آيد و داستان           اين موضوع از حقايق تاريخى به شمار مى
  توان آن را با ادّله ها نقل شده و نمى هاى متعددى درباره آن و روايت

  توان به ارتباط حضرت ابراهيم، يعقوب، آرد؛ از جمله مىتاريخى اثبات 
  ها روايت. المقدس اشاره آرد اسحاق، عيسى، يحيى، زآريا و صالح با بيت

  هاى بسيارى درباره ارتباط ميان قدس و خانه آدم و نوح و سام و داستان
   در غارى بينالسالم عليهدر روايتى آمده است آه حضرت آدم . نقل شده است

  همچنين روايت شده. و مسجد حضرت ابراهيم به خاك سپرده شدقدس 
  المقدس رسيد و به اذن آه آشتى حضرت نوح پس از طى مسافتى بر بيت

  المقدس و محل سكونت اين بيت! اى نوح: خداوند زبان گشود و گفت
  و آمده است آه سام بن نوح اين منطقه. باشد مى) و فرزندان تو(انبيا 

  .ملّقب گشت» ملكى صادق«حكومت آرد و به را ساخته و بر آن 
  المقدس را ساختند و در آن  نيز روايت شده آه انبيا بيت بن عمر عبدالّلهاز 

  زيستند و يك وجب از آن نيست مگر اينكه پادشاهى بر روى آن سجده
   نيز گفته هر وجب از آن، محل سجود انبيامقاتل بن سليمانآرده باشد و 

  . بوده استو پيامبران و فرشتگان
  هاى آسمانى، از اصول عقيده اسالمى           ايمان به پيامبران و رساله

  در آيه. دين اسالم براى تصديق اديان آسمانى پيش از خود آمد. است
   َنزََّل َعَلْيَك اْلِكَتـَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن«: عمران آمده است  سوره آل۴ و ٣

  » التَّْوَراَة َواْلِإنِجيَل ِمن َقْبُل ُهدًى ِللنَّاِس َوَأْنَزَل اْلُفْرَقاَنَيَدْيِه َوَأْنَزَل
   َشَرَع َلُكم ِمَن  الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوحًا« سوره شورى نيز آمده ١٣و در آيه 

  ِقيُموا الدِّيَن َوَالَوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّْيَنا  ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأ



  توان اماآن مقدس را  با توجه به اين آيات مى»َتَتَفرَُّقوا ِفيِه
  :به شرح ذيل معرفى آرد

  دومين مسجدى است آه حضرت ابراهيم: مسجد االقصى)           الف
  معناى دور از مكه االقصى يعنى دورتر و به. بعد از آعبه آن را ساخت
  .و مسجدالحرام است

  .اين مسجد داراى تاريخ قديمى است: مسجد صخره)      ب     
  . اين مكان را محل عبادت خود قرار دادالسالم عليهحضرت ابراهيم 

   پس از مشاهده نورى از نواحى آن، مسجدىالسالم عليه          حضرت يعقوب 
  »قبه زمان «السالم عليهيوشع . در آن بنا آرد آه به مسجد صخره معروف شد

   تأسيس آرده و محراب آنالسالم عليهرا آه قبًال حضرت موسى » مه اجتماعخي«يا 
   نيز در زمان خودالسالم عليهحضرت سليمان . را حضرت داود ساخته بود، بنا آرد

  معبدى را آه به نامش معروف شد در آنجا بنا نهاد و پيامبر اسالم در شب
  .اسرا از باالى آن به آسمان عروج آرد

  ديوارى است آه ناحيه غربى اطراف: ديوار براق)           ج
  .آيد مسجداالقصى را احاطه آرده و جزئى از حرم به حساب مى

   در شب اسرا و معراج، اسب براق خود را در همين مكانآله و عليه اهللا صلىپيامبر اآرم 
  )بت(اين ديوار از بقاياى . نامند يهود آن را ديوار مبكى مى. بسته بود

  م ساخته بود و تيتوس آن را در. ق١٨يرودوس آن را در سال قديمى آه ه
  از اين رو، اين مكان را مقدس دانسته و. باشد  درهم آوبيد، مى٧٠سال 

  .آنند زيارت مى
  ها در اطراف مسجداالقصى آه روم           اما از نظر مسيحيان، پس از اين

  در همان مكان به دستور ملكه هيالنا ٣٣۵صليبى را آشف آردند، در سال 



  آنان معتقدند اين صليب همان صليبى است آه. آليسايى ساخته شد
  ترين اماآن مقدس دار آويخته شد و از مهم  با آن بهالسالم عليهحضرت عيسى 

  .آيد و در آنار ديوار براق واقع است شمار مى ها به آن
  رود ى          هيكل سليمان نيز از جمله اماآن مقدس يهوديان به شمار م

  ها تا امروز آن هيكل را در ارتفاعات قدس و اطراف و صهيونيست
  .آنند مسجداالقصى جستجو مى

  عصرهاى تاريخى
  العرب آنعانيان در هزاره چهارم پيش از ميالد به دليل خشكسالى از جزيره

  و) اردن(به سوى سرزمين شام هجرت آردند و در نواحى جنوب شرقى 
  اى آه منطقه. غربى آن اقامت گزيدندجنوب فلسطين و سواحل جنوب 

  آنعانيان ساآن آن شدند به سرزمين آنعان معروف شد
  و شامل نوار ساحلى صيدا و غزه و از سواحل غربى درياى سياه تا نواحى

  .شود شرقى و شمال درياچه طبريا تا جنوب چاه سبع مى
   قبايل مكان          آنعانيان به قبايل متعددى تقسيم شدند و هرآدام از اين

  آنان آه موفق به تشكيل يك دولت. خاصى را براى خود برگزيدند
  دهد آه قبيله تحقيقات تاريخى نشان مى. نشدند، داراى تمدن بودند

   پيش از ميالد ساآن شهر قدس٢۵٠٠سال  اى بود آه به يبوسى اولين قبيله
  .و اطراف آن شدند

  پادشاه يبوس آه» لكى صادقم«هايى آه در تورات آمده از            روايت
  .آنند دست گرفته بود، ياد مى را به) شاليم يا ساليم(حكومت 

  او با حضرت ابراهيم رابطه دوستى داشت و با گروهى از دوستانش معتقد
  هاست و حرم بودند آه خداوند، يكتا آفريننده زمين و آماالت آسمان

  ود را روى سنگهاى خ قدس را پرستشگاه خود قرار داده بود و قربانى



  در تورات و انجيل از او به عنوان اولين آسى آه حرم. داد مقدس انجام مى
  )گوى خداى تعالى غيب(را مقدس شمرده و يكى از اولياى خدا 

  .آنند ياد مى
  دهد آه نسل آنعانيان در           تحقيقات تاريخى و باستانى نشان مى
  آردند  قدس حكومت مىفلسطين بريده نشد، بلكه همچنان بر سرزمين

  ها حاآم شدند و به هر حال، حتى پس هايى آمدند آه بر آن و يا حكومت
  از اختالط با مسلمانان همچنان اآثريت جمعيت و ساآنان آن منطقه بودند

  .و تعدادى از آنان نيز از صفحه تاريخ محو شدند
  
  )حكومت فرعون( ـ عصر فرعون ١

  .ش از ميالد بر قدس حكومت آردندفراعنه مصر تا آغاز قرن شانزده پي
  اين شهر در. نفوذ مصر در قدس قريب دويست سال به طول انجاميد

  »عبدى خيبا«قرار گرفت تا اينكه ) خابيرو(نشينان  معرض حمالت باديه
  درخواست آمك نمايد، ولى اخناتون» اخناتون«والى مصر مجبور شد از 

  در زمان سيتى اولحاآم مصر . از ارسال آمك به وى خوددارى آرد
  هايى آه در يكى از نامه. پيش از ميالد به مصر بازگشت) ١٣١٧ ـ ١٣٠١(

  ساآنان اين شهر: عبدخيبا به اخناتون نوشته، آمده است
  ها پس از حمالت خابيرو مجبور به ترك ديار خود شده و به سوى آوه

  .و برخى به مصر پناه بردند
  
   ـ حكومت يهود٢

  م به فلسطين. ق١٠٠٠ يا ٩٧٧از ميالد و در سال يهود در قرن دوم پيش 
   موفق شد اين شهر را به تصرف خودالسالم عليههجوم بردند، حضرت داود 



  .درآورد و نام خود را بر آن اطالق نمايد و قصر و دژهايى در آن بسازد
  سپس حضرت سليمان، آه در قدس به دنيا آمد و در آنجا بزرگ شد،

  سال براين سرزمين حكومت آردپس از پدرش به مدت چهل 
  اين هيكل آه براى. ساخت» ملكى صالح«و زيارتگاهى در محل عبادت 

   تنها به عده معدودى از يهودالسالم عليهتمامى يهوديان بود، پس از وفات سليمان 
  در زمان رحبعام بن سليمان، اين دولت به چند ايالت. اختصاص يافت

  ذف شد و نام قديمى آن،تقسيم شد و نام داود نيز از شهر ح
   سال٣٣٧حدود بيست پادشاه در طى . يعنى اورسالم، دوباره شهرت يافت

  ها به دست اقوام خود بر اين سرزمين حكومت آردند آه بيشتر آن
  قدس در زمان حكومت يهود شاهد حمالت متعددى بود. به قتل رسيدند

  .چپاول آردآه دشمن بارها به آن حمله آرد و اموال مردم را  به طورى
  .پرستى ميان ساآنان رواج پيدا آرد بند و بارى و فساد دينى و بت بى

  .در آن هنگام اآثر ساآنان از قبايل يبوس، آنعان و عمور بودند
  
  ها  ـ حكومت فارس٣

  النصر به سوى قدس لشكرآشى آرد و شهر در زمان صدقيا بن يوشا، بخت
  را اسير و به بابل در عراقرا محاصره نمود؛ ساآنان يهودى آن و پادشاه 

  اعزام آرد و شهر را ويران ساخت و هيكل را به آتش آشيد و سوريه
  م. ق۵٣٨آوروش در سال . و فلسطين را به تصرف خود درآورد

  آوروش آه تحت تأثير همسرش،. به يهوديان اجازه داد به قدس باز گردند
  ابه خاطر نسبتى آه با پادشاهان يهود داشت، هيكلى جديد ر

  رغم مخالف اين هيكل آه على. ساخت) هيكل آوروش(به نام خود 
  ساآنان جنوب فلسطين و شام ساخته شد، تا زمانى آه هيرودوس ساخت



  .هيكل جديد را آغاز آرد، پابرجا ماند
  
  ها  ـ حكومت يونانى۴

  ساآنان يهود از وى. م بر قدس چيره شد. ق٣٣٢اسكندر مقدونى در سال 
  . سرعت فضيلت ايرانيان را به فراموشى سپردنداستقبال آرده و به

  پس از مرگ اسكندر، حكومت اين شهر در زمان خلفايش
  .هاى ديگر متصل شد و تحت تأثير تمدن يونان قرار گرفت به حكومت

  هيكل) آنتيوخوس چهارم(ها در سوريه  م پادشاه سلوآى. ق١۶۵در سال 
  ادار آرد آه در نتيجه آن،و) دين يونان(پرستى  را ويران و يهود را به بت

  ها رخ داد و يهود در ايجاد فتنه و آشوب و جنگ انقالب مكابى
  .و خونريزى پيروز شدند و تقريبًا به نوعى حكومت خودآفا دست يافتند

  
  ها  ـ حكومت روم۵

  ها، م بومبى، رهبر روم. ق۶٣اى شورش و فتنه، در سال  پس از دوره
  رآورد و به تابعيت امپراطور رمالمقدس را به تصرف خود د شهر بيت

  م دوباره قدس را به تصرف خود. ق۴٠ها در سال  فارس. درآمد
  ها موفق شدند پس از دو سال مجددا قدس را از درآوردند، ولى روم

  چنگ ايرانيان درآورند و هيرودوس را بر آنجا حاآم آنند و نيز به رغم
  ، مردم در قدس شورشها به ساآنان يهود داده بودند امتيازاتى آه رومى

  آه اين امر منجر به دخالت آرده و آتش فتنه را در شهر برافروختند تا اين
   ميالدى به قدس حمله آردند٧١ها در سال  رومى. ها شد رومى

  و به غارت و سرآوب اين فتنه پرداختند، ولى آارى از پيش نبردند
  ات آشوب و خاطر١٣٢ و ١١۵هاى  و ساآنان يهود براى بار ديگر در سال



  .فتنه را در شهر زنده آردند و موفق شدند شهر را به سلطه خود درآورند
   ميالدى آتش اين فتنه را پس از ويرانى١٣۵در سال » هادريان«نهايتا 

  هادريان اقامت در. و آشتار مردم و به اسارت گرفتن آنان، خاموش آرد
  همچنين. ز آردقدس را فقط به مسيحيانى آه اصالتا يهودى نبودند، تجوي

  دستور داد به هيچ آس از يهوديانى آه در نقاط مختلف بودند در» ايليا«به 
  تا اينكه امپراتور آنستانتين ورود آنان را سالى. قدس اجازه سكونت ندهد
  بدين ترتيب، روميان در هر مرتبه قدس را. يكبار براى زيارت، تجويز آرد

  محروم بودند و در زمانى آهويران آردند و يهوديان هزار سال از قدس 
   به دو بخش تقسيم شد، قدس به ضعف و ناتوانى مبتال٣٩۵روم در سال 
  . ميالدى موفق شدند قدس را اشغال نمايند۶١۴ها در سال  شد و ايرانى

  ها در امان نبود و تعداد هاى آن از اين آشوب آليساى قيامت و صومعه
  اين وضع طولى نكشيد تا اينكه.  هزار نفر رسيد۶٠قربانيان اين ناحيه به 

   ميالدى بر ايرانيان غلبه آرد و صليب را از آنان باز۶٧٢در سال » هرآل«
  .ها واگذار آرد ستاند و حكومت قدس را بار ديگر به رومى

  
   ـ عصر اسالمى اول۶

  از» صفرونيوس«پس از چهارماه جنگ بين سپاه اسالم و فرمانده قدس، 
  ه اسالم خواست تا از عمر بن خطاب دعوتابوعبيد جراح، فرمانده سپا

  عمر بن خطاب در سال. آند و شخصًا قدس را به آنان واگذار نمايد
  ها و مسيحيان بين آن. المكبر وارد قدس شد  ميالدى از طريق جبل۶٣۶

  پيمانى بسته شد آه به موجب آن آزادى دينى مسيحيان در قدس به ازاى
  »العهد العمريه«اى آه به  قهپرداخت جزيه تضمين شد و طبق آن وثي

  ها از مسيحيان در تمام اين دوره. ها منعقد گرديد معروف شد ميان آن



  هاى آامل همه جانبه در سايه حكومت اسالمى برخوردار بودند، آزادى
  دين خود را با اختيار آامل انجام آليساهاى خود را حفظ و عمل به

  .دادند مى
  داد زيادى از تابعين و صحابه و ساير          پس از عمر بن خطاب تع
  برخى براى فتح و برخى به قصد اقامت. مسلمانان به قدس روى آوردند

  و زيارت و برخى ديگر به قصد اقامت موقت پيش از اداى حج به قدس
  آمدند و بدين ترتيب، اسالم به سرعت گسترش يافت و شهر قدس حال

  .و هواى اسالمى به خود گرفت
  اى اموى و عباسى به شهر قدس اهتمام ورزيده و شهر در اين          خلف

  دوره داراى منزلت و عنايت خاصى بود و قدس در ابتداى قرن دوم
  هجرى شاهد يك حرآت علمى قابل مالحظه بود و بسيارى از دانشمندان

  اين شهر. و پيشوايان از نقاط مختلف در آنجا سكونت اختيار آردند
  الت زيادى بود و تعداد زيادى از پزشكانهمچنين شاهد جنبش و تحو

  .معروف نيز از اين شهر برخاستند
  
   ـ عصر صليبى٧

  ها برسر سرزمين شام از يك سو اختالفات بين سلجوقيان و فاطمى
  هاى داخلى بين پادشاهان سلجوقى از سوى ديگر، زمينه حمله و درگيرى
  المقدس تند بيتها توانس صليبى. المقدس را فراهم آرد ها به بيت صليبى
  هاى وسيعى از سرزمين شام را اشغال آنند تا اينكه قدس به دست و بخش

  ها سقوط آرد و بدين ترتيب، دوره اول اسالمى، آه تا پانصد سال آن
  امتداد داشت، پايان يافت و جنگجويان در اين حمله آشتار فجيعى در

  هفتاد هزار نفر هبه ويژه در منطقه حرم تعداد قربانيان ب. شهر مرتكب شدند



  صليبيان تمام ذخاير موجود در صخره واقعى را به غارت. رسيده بود
  .هايشان تبديل آردند بردند و حرم شريف را به آليسا و اصطبل اسب

  المقدس حكومت مسيحى برقرار شد و تحت اداره پاپ           در بيت
  مور دينىگونه دخالتى در ا آاتوليك درآمد، ولى پاپ ارتدوآس حق هيچ

  البته اين. اين امر باعث ناراحتى تمامى مسيحيان شد. مسيحيان نداشت
  وضع، مسلمانان را به تسليم و خضوع در برابر مسيحيان وادار نكرد، بلكه

  اى براى بازگرداندن وحدت به صفوف آنان همواره به فكر چاره
  .ها برآمدند مسلمانان بودند و درصدد جلوگيرى از پيشرفت صليبى

  
   ـ عصر اسالمى دوم٨

  الدين و نورالدين زنگى تالش بسيارى براى يكپارچگى مسلمانان صالح
  سازى الدين ايوبى موفق گرديد پس از فراهم انجام دادند تا اينكه صالح

   م از١١٨٧المقدس را در معرآه حطين در سال  اقدامات الزم، بيت
  يز وارد قدس شدآم الدين به طور مسالمت صالح. ها باز پس بگيرد صليبى

  ها را با پرداخت جزيه تجويز نمود و به مسيحيان بومى و خروج صليبى
  .اجازه اقامت در شهر را داد

  
   ـ جنگ صليبى ديگر٩

  المقدس، اروپا را منقلب ساخت و زمينه شروع جنگ از دست رفتن بيت
  »ريچارد شيردل«در اين جنگ سالطين اروپا از جمله . ديگرى گرديد
  »فيليپ آگوست«، سلطان آلمان و »فردريك باربروس«ان، شاه انگلست

  لشگريان اروپا اطراف شهر عّكا. پادشاه فرانسه شرآت آردند
  المقدس در اين شرايط حاآم بيت. هم رسيدند و آن را محاصره آردند به



  عنوان رهبر ارتش اروپا وارد الدين را شكست و به پيمان خود با صالح
  .جنگ شد

  . جنگ بين دو طرف ادامه يافت١١٩١ تا ١١٨٩ال           از س
  الدين ايوبى از خليفه عباسى بغداد و سلطان در اثناى جنگ، صالح

  هاى مراآش آمك خواست، ولى اجابت نشد، در صورتى آه آمك
  .ها از اروپا مستمر ادامه داشت جنگى براى صليبى

  افت پايان ي١١٩٢          با فراز و نشيب بسيار، جنگ در سال 
  المقدس در دست مسلمانان و قرارداد صلح منعقد گرديد و مقرر شد بيت

  ١١٩٣در سال . بماند و مسيحيان نيز در انجام اعمال مذهبى آزاد باشند
  پس از مرگ او، با اختالفات جانشينانش. الدين درگذشت صالح

  اروپاييان فرصت را مغتنم دانسته، برخى شهرهاى فلسطين از جمله صفد و
  در اين دوران، الكامل ايوبى، سلطان. ه را به اشغال خود درآوردندطبري

  المقدس در فلسطين، در قراردادى با پادشاه آلمان مقرر داشت بيت
  .تصرف او باشد و اماآن مقدسه نيز تحت نظر مسلمانان باقى بمانند

            فردريك در آنيسه قيامت تاجگذارى آرد و سال بعد،
  شهر قدس مدت زيادى در دست او. صقليه بازگشتالمقدس به  از بيت

  نماند؛ زيرا صالح ايوب پادشاه مصر از خوارزميانى آه از مقابل لشگر
  چنگيزخان مغول فرار آردند، استفاده نمود و با صليبيون جنگيد و غزه را

  .تصرف و قدس را از دست نصارى گرفت و دمشق را هم فتح نمود
   حكومت مصر از خاندان ايوبى ميالدى١٢۵٠          در سال 

  فورًا براى مقابله با مغول) مملوك سوم(» قطز«به مماليك منتقل شد و 
  فرمانده سپاه. به هم رسيدند» عين جالوت«ها در  آن. سپاهى تجهيز نمود

  ، لشگر مغول را منهدم نمود و از بالد فلسطين»الظاهر بيبرس«مصر 



  به خالفت رسيد و مصر و سوريه رااين فرمانده بعدها . و سوريه خارج آرد
  الصخره  قبه١٢۶٨متحد ساخت و آليه شهرها را از صليبيون بازستاند و در 

  .را تجديد بنا نمود
   م شهر عّكا را١٢٩١در سال ) مملوك نهم(الدين اشرف            صالح

  با خالى ساختن شهرهاى صور و صيدا. محاصره و آن را فتح نمود
  هاى همه جانبه ميان شرق خرين منظره جنگو طرسوس، پرده بر آ
  دوره عثمانيان نيز با حوادثى از جمله جنگ با مصر. و غرب آشيده شد

  در اين دوران ظاهرالعمر شيخ صفد در مقابل. و فتح فلسطين آغاز گرديد
  دولت عثمانى قد علم آرد و قصد داشت با همكارى سران سوريه،

  لى دولت عثمانى ضمن قتل او،آن سرزمين را از عثمانى پس بگيرد، و
  .اين نقشه را نقش بر آب آرد

   حاآم دمشق١٧٨٠          همچنين جزار به دستور سلطان عثمانى در سال 
  .گرديد و در مقابل حمله ناپلئون به عّكا مقاومت سختى نمود

  .ولى ناپلئون در اين مسير به سوى شرق، فلسطين را در نهايت فتح نمود
   ميالدى از ترس اينكه يك امپراتورى١٨۴٠ اطريش در روسيه، انگليس و

  )از مماليك مصر(قوى عربى تشكيل شود، از پيشرفت ابراهيم پاشا 
  او ده سال در فلسطين حكومت آرد و در اين مدت در. جلوگيرى آردند

  اثر شدت ناماليمات، شورشى در فلسطين و لبنان و اردن بر عليه او
  .صورت گرفت
  نظمى و تزلزل ان عثمانى فلسطين پيشرفتى نكرد و همان بى          در دور

  هاى اين امپراتورى در ساير مناطق حكومت عثمانى در تمامى بخش
  ها در اين روح هرج و مرج اجتماعى و عشايرى، مدت. بوجود آمد

   ميالدى حكومت١٩٠٨حكومت عثمانى نفوذ داشت تا اينكه در سال 



  .مشروطه اعالن گرديد
  الملل، با عنايت به تغييرات ابتداى قرن بيستم و تحوالت نظام بين          

  به ويژه جنگ اول جهانى، موضوع فلسطين نيز تابعى از تحوالت شد
  نظام) قيموميت(و پس از جنگ نيز سرنوشتى همچون طرح تقسيم 

   با تشكيل حكومت١٩۴٨سرپرستى را تجربه نمود تا سرانجام در سال 
  .د مواجه گرديداسراييل با شرايط جدي

  
  مسجداالقصى

  خليفه عبدالملك. مسجداالقصى در جنوب حرم شريف واقع شده است
  بن مروان اموى شروع به ساختن اين بنا نمود و فرزند وى وليد بن

  حرم شريف اين.  م آن را به پايان برد٧٠۵عبدالملك در سال 
  مكان مقدس شامل مسجداالقصى، مسجد صخره با گنبد طاليى آن

  هاى پيرامون آن است آه جمعًا به مساحت ها و ساختمان حنو ص
   دروازه از جمله درهاى اسباط،١۴ هكتار بر فراز آوه موريا قرار دارد و ١۴

  االنبيا، ناظر، نو، قطانين، مطهره، سلسله، مغربيان حطه، شرف
   چاه١٧ چاه در صحن صخره و ٨هاى متعدد،  و دروازه طاليى، اتاق
   گلدسته از جمله آثار اين۴صى و جمعا در حياط مسجداالق

  .باشد بخش مى
  رسد و اآنون  متر مى۵۵ متر و عرض آن به ٨٠          طول اين بنا به 

  درهاى مسجد در.  ستون مربع شكل استوار است۴٩ ستون مرمرى و ۵٣به 
  ها از طال و نقره پوشيده شده بود، اما به فرمان ابوجعفر منصور زمان اموى
   و نقره را آندند و به دينار تبديل نمودند و به مصرف مسجدصفحات طال

  هاى مسجد مورد مرمت در اوايل قرن پانزدهم برخى از قسمت. رساندند



  .قرار گرفت و گنبد و ابواب شمالى آن ساخته شد
  المقدس را اشغال آردند، بخشى از مسجد ها بيت گاه آه صليبى           آن

  ا به محل سكونت سواره نظام و انبار ذخاير خودرا به آليسا و بخش ديگر ر
  المقدس را از تبديل نمودند، ولى هنگامى آه صالح الدين ايوبى بيت

  آنان باز پس گرفت، به اصالح و مرمت مسجد امر آرد و محراب آن را
  آارى آرد و منبرى زينت يافته با عاج بازسازى نمود، گنبد آن را معرق

  اين منبر تا.  سمت راست محراب قرار دادو آبنوس از حلب آورد و در
  . باقى بود٢١/٨/١٩۶٩سوزى مسجد توسط يهوديان در تاريخ  زمان آتش

  عثمان نسبت ايوب و مماليك و سالطين بنى           پادشاهان بنى
  سقف آن را. ها در آن ساختند به مسجد عنايت و توجه داشتند و رواق

  ديوارها را تعمير. زينت بخشيدندتعمير آردند و با آاشى معرق و مرمر 
  .هاى ايرانى پوشاندند آردند و آف آن را با قالى

  از اين رو، مجلس.  م ضايعاتى به مساجد وارد آمد١٩٢٧          در سال 
  اعالى اسالمى به منظور تعمير و بازسازى مسجد از آشورهاى عربى و

  مران،ترين مرحله اين ع بزرگترين و مهم. اسالمى استمداد جست
  ها ها استوار بود و به جاى آن هاى قديمى بود آه گنبد بر آن برداشتن ستون

  .ها از بتن مسلح بود، قرار داده شد شصت ستون جديد آه پى آن
  ها و اجزاى مسجد صدمه           پس از آن بر اثر زلزله، به برخى از رواق

  رمت آنوارد شد آه مجلس اسالمى با استفاده از اموال اوقاف به م
  رواق ميانى را نيز. رواق شرقى را منهدم آرد و از نو بنا نمود. پرداخت

  زير مسجداالقصى. هاى مورد نياز را از ايتاليا آورد بازسازى آرد و ستون
  دهليزى وسيع وجود دارد آه به اقصاى قديم موسوم است و آن عبارت



  استوارهاى محكم و قطور  ها آه بر ستون اى از طاق است از سلسله
  .شده است

  سوزى مسجداالقصى آتش
   رژيم صهيونيستى اعالم آرد يك١٩۶٩در تاريخ بيست ويكم آگوست 

  )Dennis Michael Rohan(نام دنيس مايكل روهان  فرد ديوانه به
  ها اعالم داشتند آه اين گرچه اسراييلى. مسجداالقصى را به آتش آشيد

   برخى منابع معتبر نيز بر اينفرد استراليايى يك مسيحى ديوانه بود، ليكن
  يده هستند آه وى يك يهودى توريست بود و از لحاظ سالمت عقلىعق

  همچنين آثار حريق داللت بر آن دارد آه. نيز هيچ مشكلى نداشت
  اشخاص ديگرى روهان را در آتش زدن اين مسجد از خارج آن و از

  ها آن را منهدم آه اسراييلى(المغاربه  هاى مشرف به درب يكى از پنجره
  سوزى منبر مسجداالقصى در اين آتش. ى رسانيدندهدايت و يار) آردند

  منبرى آه توسط نورالدين زنگى سفارش ساخت داده شده. تخريب شد
  ،١١٨٧المقدس در سال  هاى صليبى و فتح بيت بود، پس از جنگ

  المقدس الدين ايوبى از حلب به بيت يعنى دوران مسيحيت، توسط صالح
  .آورده شده بود

   متر۴۴٠٠ متر مربع از ١۵٠٠شيده مسجداالقصى           بخش به آتش آ
  سوزى، در اين آتش. گرفت مربع مساحت آلى مسجد را در بر مى

  الدين ايوبى، مسجد عمر، محراب زآريا، مقام االربعين، منبر صالح
  ها و تزيينات سقفى ها و ايوان سه رواق ممتد از جنوب به شمال با ستون

  سوزى دو ستون اصلى آه گنبد در اين آتش. بر سطح مسجد فرو ريخت
  روى آن استوار بود اجزايى از گنبد داخلى آه مزّين بود،

  هاى  پنجره گچى، شيشه۴٨محراب ديوارهاى جنوبى، پوشش مرمرى و 



  هاى معرق و تذهيب شده نوشته ها، سوره اسراء آه با آاشى رنگى و فرش
  ارى ازشده بود و از باالى محراب به سوى شرق امتداد داشت و بسي

  .تزيينات و آيات قرآنى، از بين رفت
            البته تالش براى تخريب اين مسجد به همين جا ختم نشد و چند بار

  :شرح ذيل در اين زمينه صورت گرفت هاى متعددى به ديگر نيز تالش
   ارتش اسراييل مراسمى نظامى در١٩٨٧ و ١٩٨٢هاى            ـ در سال

  ها  نفر از آن٢٠رو شد و   مقاومت فلسطينيان روبهآنجا برگزار آرد آه با
  .شهيد شدند

   نتانياهو اجازه حفر تونل داد و در جريان اعتراض١٩٩۶          ـ در سال 
  . نفر آشته شدند٧۵فلسطينيان 

   دو اسراييلى به جرم انداختن سر خوك به داخل١٩٩٧          ـ در سال 
   آردند آه در آيين يهود، خوكها اعالم آن. صحن مسجد بازداشت شدند

  .نجس نيست
   نيروهاى اشغالگر آليدهاى دِر غربى باب١٩۶٧ ژوئن ٧          ـ در 

  ها تصرف المغاربه را توقيف و سپس به سرعت، شهر را پس از فرار اردنى
  .آردند

  . از برگزارى نماز جمعه ممانعت به عمل آمد١٩٩٧ ژوئن ٩          ـ در 
   ميالدى١١٨٧هاى صليبى از   بارى بود آه از زمان جنگاين اتفاق اولين

  .تاآنون رخ داده است
  در جنوب» آنج فخريه« نيروهاى اشغالگر ١٩۶٩ نوامبر ١۶          ـ در 
  .الشريف را اشغال آردند غربى حرم

  آه قصد» گرشان شالوم« گروه افراطى ١٩٧٠ آگوست ١۴          ـ در 
  جاى آن مسجد سليمان را بنا آنند،داشتند مسجد را تخريب و به 



  ها نمازگزار به زور وارد محوطه حرم شدند آه طى يك درگيرى، ده
  .فلسطينى مجروح گرديدند

  ها و بزرگان يهود،  يك گروه از خاخام١٩٨٠ آوريل ١٩          ـ در 
  هايى به منظور آزادى معبد نشستى نيمه مخفى براى پيدا آردن راه

  .لمانان تشكيل دادندآوهستان از دست مس
   ، اشغالگران تونلى در زير مسجد حفر١٩٨٠ آگوست ٢٨          ـ در 

  .آردند
  هاى متعددى به مقامات اوقاف اسالمى  نامه١٩٨٢ مارس ٣٠          ـ در 
  ها خواسته شد تا معبد آوهستان را ترك آنند؛ ارسال و از آن

  .وجود خواهد آمد ها به صورت، نتايج وخيمى براى آن چرا آه در غير اين
  .نامه به عبرى، انگليسى، اسپانيايى و لهستانى نوشته شده بود

  نام آلن گودمن با  يك سرباز اسراييلى به١٩٨٢ آوريل ١١          ـ در 
   فلسطينى را آشته و مجروح۶٠به نمازگزاران شليك آرد و M16 تفنگ 
  .نمود

  المقدس ش وقفى بيت ورودى اصلى بخ١٩٨٣ مارس ٢۶          ـ در 
  .هاى اسراييل تخريب شد به خاطر حفارى

   پليس اسراييل به يهوديان افراطى اجازه١٩٨۵ آگوست ٢١          ـ در 
  .داد، در محوطه حرم به عبادت بپردازند

  ها قانونى نهايى را صادر  يك گروه از خاخام١٩٨۶ آگوست ۴          ـ در 
  يافتند در حرم شريف جازه مىآردند آه موجب آن، به يهوديان ا

  آنان درخواست آردند آه در آنجا يك آميته ايجاد. به عبادت بپردازند
  .آنند

   سربازان اسراييلى به سوى تظاهرات١٩٨٨ مى ١٢          ـ در 



  الشريف آتش گشودند و حدود يكصد آميز مسلمانان در حرم مسالمت
  .نفر از فلسطينيان را آشتند

   مقامات اسراييل در مسجداالقصى١٩٩٠ آگوست ٨          ـ در 
  . نفر دست زدند٢٠٠ نمازگزار و مجروح ساختن بيش از ٢٢عام  به قتل

   يك دادگاه عالى اسراييل قانونى را تصويب١٩٩۵ ژوالى ٢۵          ـ در 
  )مسجداالقصى(داد در معبد آوهستان  آرد آه به يهوديان اجازه مى

  .عبادت آنند
  ها  شاهد يك سلسله تجاوزات مكرر صهيونيست١٩٨٢ل           سا

  در يازدهم آوريل، افراد يك گروه. به حريم قدس شريف بوده است
  »البيت جنبش امناى جبل«هاى افراطى يهودى  يهودى از پيروان سازمان

  به رهبرى خاخام مائيرآاهانا، تالش آردند به داخل» جنبش آاخ«و 
  روشن شد آه اين تالش پوششى بودهبعدها . مسجداالقصى يورش ببرند

  تهاجم به اين حرم. »الصخره قبه«است براى يك تهاجم مسلحانه به 
  انجام شد» ايلين گوتمن«مقدس توسط يكى از سربازان صهيونيست به نام 

  هاى آه بر اثر آن دو تن از نگهبانان مسجد به شهادت رسيدند و آسيب
  هاى داخلى و خارجى مسجد واردها و ديوار الصخره، ستون فراوانى به قبه

  پيش از اين تهاجم مسلحانه، سازمان هاگانا، چند نامه تهديدآميز. آمد
  ها گفته شده بود براى اعضاى شوراى اوقاف قدس ارسال داشت آه در آن

  اگر يهوديان از ورود به داخل مسجد همچنان منع شوند، اعضاى شورا به
  .آشيده خواهد شدقتل خواهند رسيد و مسجداالقصى به آتش 

            اين يورش مسلحانه به مسجداالقصى، واآنش شديد وخشمگينانه
  اى آه طى گونه دنبال داشت، به در قدس و ساير شهرهاى آرانه غربى را به

  . تن ديگر مجروح شدند١٣۶ تن از فلسطينيان شهيد و ٩قيامى گسترده، 



   مسلحانه عليههاى شديد مسلمانان نسبت به تهاجم على رغم واآنش
  هاى يهوديان افراطى براى ورود به داخل مسجد مسجداالقصى، تالش

  جنبش امناى«تكرار شد و در ششم ژوئيه يك گروه از اعضاى 
  ، آه تقريبًا هفتاد تن بودند، به بهانه برگزارى يك اجتماع»البيت جبل

  همبستگى با ارتش اسراييل آه مشغول جنگ در لبنان بود و به منظور
  يش و طلب پيروزى براى اين ارتش، قصد ورود به داخلنيا

  ها مسجداالقصى را داشتند آه شهروندان فلسطينى و نگهبانان مسجد با آن
  هاى خارجى مسجداالقصى جلوگيرى درگير شده و از ورودشان به صحن

  .آردند
   مسلح يهودى عضو۴٧ ژوئيه همين سال، ٢٨          ساعت سه سحرگاه 

  به رهبرى خاخام» يشيفه تو راه هكوهانيم«به نام يك جنبش مذهبى 
  به فرمان معاون وزير دفاع در امور اسكان، چند خانه» گرشون سلمون«

  عربى جنب حرم شريف از ناحيه غربى را، آه متعلق به اوقاف اسالمى بود،
  اشغال آردند و يك سرى اثاثيه و تعدادى ميز و مقدارى اسلحه

  هاى بام ها و روى پشت  دادند و آنار پنجرهها انتقال به داخل آن خانه
  .مشرف به مسجداالقصى مستقر شدند

            هيأت اسالمى به منظور حمايت از مسجداالقصى پيامى خطاب
  به مسلمانان قدس منتشر آرد آه بالفاصله صدها شهروند عرب فلسطينى

  هاى مسجداالقصى حاضر شدند و سعى آردند يهوديان مسلح در صحن
  .هاى مذآور را اشغال آرده بودند، از آنجا بيرون آنند آه خانهرا 

  در عين حال، شهردار قدس اعالم اعتصاب همه جانبه آرد آه در نتيجه آن
  در اينجا بود آه پليس. فضاى هولناآى از تشنج بر شهر حاآم شد

  .ها بيرون آند صهيونيستى مجبور شد يهوديان مسلح را از اين خانه



  »البيت جنبش امناى جبل«د روز بعد از اين حادثه           چن
  هايى براى برگزارى يك جشن عروسى در صحن دعوتنامه

  ١٩در ساعت : در اين دعوتنامه نوشته شده بود. مسجداالقصى توزيع آرد
  با دآتر» مريم آوهين«، مراسم عروسى ١٩٨٢روز چهارم اوت سال 

  عاليم مذهبى ويژه زيارتمدعوين بايد به ت. شود برگزار مى» گلدشتاين«
  هاى دعوت نيز تصوير شهر قدس با روى آارت. مقيد باشند» الهيكل جبل«

  اداره اوقاف اسالمى. الصخره چاپ شده بود عكسى از هيكل به جاى قبه
  هاى مكرر براى يورش قدس با مشاهده گسترش اين تجاوزات و تالش

  دن آارايىمسلحانه به حريم قدس، ضرورت فورى افزايش و باال بر
  هاى الصخره و صحن اقدامات مربوطه به پاسدارى از مسجداالقصى و قبه

   نگهبان٢٠٠به همين دليل تصميم گرفت آه . خارجى آن را احساس آرد
  نشانى و هشدار دهنده بهترى هاى آتش جديد استخدام شوند و دستگاه
  هاى جديدى در نقاط مختلف نصب مورد استفاده قرار گيرد و نورافكن

  هاى افراطى خويش و حتى ترديد، صهيونيسم به وسيله جنبش اما بى. شود
  »هرتزل«گذارانش از  گونه آه رهبران و بنيان حكومت رسمى خود ـ همان

  شود، معتقدند آه يهودى آردن قدس آامل نمى» بن گوريون«گرفته تا 
  مگر اينكه مقدسات اسالمى و مسيحى شهر تخريب و نابود شده باشد

  اى مسأله) محل قدس شريف(» البيت جبل«كل سليمان روى و نصب هي
  است آه تنها به زمان و فرصت مناسب نياز دارد و تمامى اين رويدادها

  هايى آه شود، از حفارى رو مى و تجاوزاتى آه مسجداالقصى با آن روبه
  گيرد گرفته تا به آتش آشيدن و يورش مسلحانه در زير آن انجام مى

  روند ـ تهديدهاى مكرر قبلى شمار مى اين حقيقت بههاى  به آن، نشانه
  .مبنى بر انهدام مسجداالقصى را به اجرا درخواهد آورد



  
  تعميرات انجام شده از سوى آميته معمارى

  سوزى مسجداالقصى، آميته معمارى مسجد حكومت اردن پس از آتش
  ر اصالحات زي١٩٨٢ ـ ١٩۶٩هاى  اين آميته در خالل سال. را تشكيل داد
  :را انجام داد

   ـ ساختن بخش به آتش آشيده شده و ويران شده و از بين بردن١          
  آثار حريق؛

  هاى هايى به جاى ديوارها و ستون  ـ ساختن ديوارها و ستون٢          
  سوخته شده؛

   ـ ساختن آف بتنى؛٣          
   ـ ساختن سقف بتنى جديد به جاى سقف سوخته شده؛۴          
  هاى سفيد و سرخ؛ هايى با سنگ  ـ ساختن ايوان۵          
   ـ ساختن ديوار مسجد عمر و سقف آن؛۶          
  االربعين؛  ـ ساختن ديوارى جديد براى مقام٧          
   ـ ساختن ديوار محراب زآريا؛٨          
  ها؛  پنجره از گچ و نصب شيشه رنگى براى آن۴٨ ـ ساختن ٩          

  ها سوار است؛  ـ ساختن دو ستون مرمرى آه گنبد بر آن١٠          
   ـ ساختن پوشش مرمرى داخلى؛١١          
  رسانى به داخل؛  ـ برق١٢          
  هاى به آتش آشيده شده؛  ـ سنگفرش آردن تمام قسمت١٣          
   ـ مرمت چوب و تزيينات گنبد چوبى داخلى به آمك مؤسسه١۴          

  ؛)ICCROM(تاليايى ايكرم اي
  الدين؛ هاى جديد براى ساختن منبر صالح  ـ تهيه طرح١۵          



  .هاى معرق  ـ تهيه و بازسازى آتابت سوره اسراء با آاشى١۶          
            اقدام يك صهيونيست براى آتش زدن مسجداالقصى

  راى امنيتالمللى، به ويژه در حوزه شو با محكوميت افكار عمومى بين
  .سازمان ملل، مواجه شد

  )١٩۶٩ سپتامبر ١۵ (٢٧١          شوراى امنيت با صدور قطعنامه 
  سوزى مسجد االقصى در با ابراز تأسف نسبت به خسارت سنگين آتش

   ، آه در اشغال نظامى اسراييل قرار١٩۶٩ آگوست ٢١المقدس در  بيت
  ٢۶٧ و ١٩۶٩ و ١٩۶٨ مه ٢١ مورخه ٢۵٢هاى  داشت، با يادآورى قطعنامه

  ٢٢۵۴ (ES-V) ٢٢۵٣ (ES-V)هاى قبلى و   و قطعنامه١٩۶٩ ژوئيه ٣مورخه 
   مجمع عمومى راجع به اقدامات و١٩۶٧ ژوئيه ١۴ و ۴به ترتيب مورخه 

  المقدس انجام اعمالى آه به وسيله اسراييل براى تغيير موقعيت شهر بيت
  ل بودن تصرف زمينشده است، با تأآيد مجدد بر اصل مسلم غيرقابل قبو

  :به وسيله فتح نظامى
  )١٩۶٩ (٢۶٧و ) ١٩٨۶ (٢۵٢هاى  بر اجراى قطعنامه . ١          

  .آند خود تأآيد مى
  اذعان دارد آه هر عمل تخريب يا هتك حرمت نسبت . ٢          
  المقدس هاى مذهبى در بيت هاى مقدس، بناها و محل به مكان

  ى نسبت به چنين عملى ممكن است آهپوش و يا هرگونه تحريك و يا چشم
  .المللى را به خطر اندازد صلح و امنيت بين

  آور هتك حرمت مسجداالقصى دارد آه عمل نفرت مقرر مى . ٣          
  آند آه اسراييل هر چه زودتر از اعمالى آه برخالف ايجاب مى
  اهاى مزبور مرتكب شده دست بردارد و تمام اقدامات و اعمالى ر قطعنامه

  .المقدس انجام گرفته است، لغو آند آه براى تغيير موقعيت بيت



  هاى ژنو و حقوق خواهد آه مفاد پيمان صريحا از اسراييل مى . ۴          
  الملل راجع به اشغال نظامى را به آار بندد و از ايجاد هر گونه مانعى بين

  ،المقدس براى انجام وظايف محوله به شوراى عالى مسلمانان بيت
  از جمله هرگونه همكارى آه ممكن است اين شورا از آشورها و يا

  هايش به منظور حفاظت و تعمير جماعات مسلمان در ارتباط با نقشه
  .المقدس تقاضا آند، اجتناب ورزد هاى مقدس اسالمى در بيت مكان

  هاى فوق محكوم اسراييل را به دليل عدم اجراى قطعنامه . ۵          
  خواهد آه بدين وسيله مقررات اين قطعنامه را آن آشور مىآند و از  مى

  .اجرا آند
  را مبنى) ١٩۶٩ (٢۶٧ قطعنامه ٧تصميم مندرج در پاراگراف  . ۶          
  آه در صورت جواب منفى و يا عدم جواب اسراييل، براين

  »شوراى امنيت بدون تأخير اقدامات مؤثرترى را در اين زمينه اتخاذ آند«
  .آند تكرار مى
  آند آه دقيقا اجراى قطعنامه از دبير آل سازمان ملل تقاضا مى . ٧          

  آنونى را پيگيرى نمايد و بدين وسيله در اسرع وقت مراتب را به شوراى
  .امنيت گزارش آند

   رأى موافق در١١          در يك هزار و پانصد و دوازدهمين اجالسيه با 
  آلمبيا، فنالند، پاراگوئه(متنع  رأى م۴برابر هيچ رأى مخالف و 

  .تصويب شد) و امريكا
  

  قدس ازنگاه اديان سه گانه توحيدى
  ضرورت گفتمان با توجه به مشترآات و مفترقات

  يابيم آه با نگاهى به عرصه ايدئولوژى و اعتقادى اديان ابراهيمى، درمى



  ها مشترآات بر سر اصول مهيا است و به برآت همين مشترآات، بين آن
  .مفترقات ايشان در سايه قرار گرفته است

  االديانى راهبردهاى گفتمان بين
  مندى از اثرات عينى و عملى گفتمانى آارا، هدفمند و فراگير، براى بهره

  شرط الزم مربوط به حوزه نظر است و.  شرط الزم و آافى ضرورى است٢
  يردگ هاى مشترك در حوزه انديشه را در بر مى مرور و بازخوانى نقطه

  و شرط آافى نيز مربوط به حوزه عمل است و برانگيختن انگيزه پيروان
  .اديان و چشم به راهان دستورات صاحبان گفتمان را در پى دارد

  گفتمان، اثبات اختيار است و دورى:           اينجاست آه به حق بايد گفت
  .از گفتمان، تن دادن به جبر مطلق

  
  اهميت شهر قدس
   آن نزد پيروان سه دين، مقدس و محبوب است؛شهر قدس و اطراف

  اى است براى عروج سرزمينى آه عبادتگاه پيامبران الهى بوده و نقطه
  ها و محلى براى ابالغ وحى و انجام معجزات برخى از آنان به آسمان

  يابد آه بدانيم هاى خاص هنگامى اهميت بيشترى مى اين ويژگى. الهى
  ز چنين وضعيت و جايگاهى برخوردارهيچ مكان ديگرى در آره زمين ا

  .نيست
            قدس نيز با توجه به عظمت و تقدسى آه نزد صاحبان اديان

  ابراهيمى دارد، چنانچه با نگاهى جامع و مانع مورد دقت نظر واقع شود
  تواند محملى براى نزديكى و فلسفه وجودى آن به درستى درك شود، مى

  .ايشان باشدبين خلق خدا با يكديگر و با خد
  اى جوهره تقدسى اين شهر را           اما از سويى ديگر، چنانچه عده



  ناديده انگارند و صرفا تمام عزم خود را جزم مسأله خشت و گل و بنا
  اى تواند وسيله و تعلق و مالكيت شهر نمايند، در اين صورت اين شهر مى

  .اجحاف شودبراى هزاران هزار درگيرى و خونريزى و خانه بدوشى و 
  

  پيوند هدف و مكتب
  قرابت و ارتباط با پيامبران، تنها به وسيله ايمان و پيروى صادقانه از آنان

   آنانى هستند آه از مكتب اوالسالم عليهبنابراين، نزديكترين افراد به ابراهيم . است
  اند، خواه آسانى آه در زمان پيروى آرده و نسبت به اهداف او وفادار بوده

  آردند و خواه آسانى آه پس از او به مكتب و برنامه او وفادار گى مىاو زند
  دليل اين موضوع نيز روشن است؛ زيرا احترام پيامبران. اند مانده

  ها بوده نه به خاطر نژاد، خواهى آن به خاطر مكتب، نيكوآارى و عدالت
  ١١٢آما اينكه در قرآن آريم، سوره صافات، آيات . قبيله و نسب

  ما او را به اسحاق،«:  آمده استالسالم عليه مورد حضرت ابراهيم  در١١٣و 
  ما بر او و اسحاق برآت داديم،. پيامبرى صالح، بشارت داديم

  وجود آمدند و افرادى آه آشكارا به ها افرادى نيكوآار به و از دودمان آن
  .»خود ستم آردند

   اهل آتاب با عقايدآنيم افرادى از           بنابراين، هنگامى آه مشاهده مى
  اند، ترين دعوت ابراهيمى منحرف شده آميز خود از اساسى شرك

  هاى انبيا بايد اذعان داشت آه آنان شكل را گرفتند و جوهره و روح فرمان
  را، آه يكى شدن بود، فراموش آرده و خود را اسير شكلى از بنا يا نوعى از

  د ناامنى، فتنه و هزاراناند آه نتيجه آن آشتار ديگران، ايجا تفكر آرده
  نام دين و عبادت خداوند ها را به بار ديگر است و همه اين صحنه رقت
  اين چنين اشخاصى خواه يهودى، خواه مسيحى. شوند مرتكب مى



  و يا مسلمان، خود را با اين عمل در رأس منكران پيامبر الهى قرار داده
  ا فراموش و آنو با عنوان پاسدارى از شكل مكتب، هدف مكتب خود ر

  .دهند را مورد حمله و هجوم قرار مى
  سازى در درون سازى و مذهب           نكته قابل تأّمل ديگر آن آه، دين

  .آيد اديان ابراهيمى، امرى بديهى و يكى از خطرات بالقوه به شمار مى
  رسد صهيونيسم به عنوان يك سازمان سياسى نظر مى رو، به از اين

  و عدم تطبيق و تفسير) تورات( وابسته از آتاب مقدس با تمّسك به آياتى
  آن با آمك از آيات مستقل در توارت، به عمد و يا غيرعمد، دچار يك

  خطاى بزرگ در تحليل خود نسبت به دستورات الهى شده است و نتيجه
  اين تحليل نابجا و نادرست نه تنها موجب چند دهه خونريزى و دشمنى

  اى از ابهام قرار داده يكى و گفتمان را در هالههاى نزد شده، بلكه زمينه
  يعنى صهيونيسم. دانيم ما صهيونيسم را يك مفهوم چهاروجهى مى. است

  .مذهبى، صهيونيسم سياسى، صهيونيسم فرهنگى و صهيونيسم اقتصادى
  گذارى در سازى و بدعت           دشمنان اديان ابراهيمى عمدتًا براى دين

   عامه مردم و پاشيدن تخم نفرت و بذر خشونتدين و تشكيك در عقايد
  ميان پيروان اديان، از افراطيون يا تفريطيون به عنوان ابزار استفاده نموده

  پندارند در مكتب يهوديت تندروهايى بوده و هستند آه مى. نمايند و مى
  اسراييل تمامًا اسراييل است و نژاد بنى خدا تنها و تنها متعلق به نژاد بنى

  هستند و اين يهوديان، چه گناهكار و چه نيكوآار و عادل، همهيهودى 
  و همه با آمى تأخير و تعلل باالخره در مقام رضوان الهى و در بهشت برين

  مناسب است ديگران را خارج از نژاد خود: گويند آنان مى. جاى دارند
  پاآسازى نماييم و در صورت قدرت عالوه بر لعن و نفرين، آنان را از دم

  .غ بگذرانيم و سرزمين نيل تا فرات را در اختيار خود بگيريمتي



  الزم به ذآر است اين افراد افراطى در جامعه يهودى نه تنها از جايگاهى
  اى آه سازمان صهيونيسم از سال برخوردار نيستند، بلكه مطرودند، به گونه

   در مجموع تنها توانست پنج هزار عضو را جذب١٩١۴ تا سال ١٨٩٧
  گونه افراد در عذاب دين مبين اسالم نيز همواره از وجود اين. نمايد

  هايى هاى تندرو افراطى با عنوان اسالم و نام و ناراحتى بوده است؛ گروه
  ها مستقيم يا غيرمستقيم افراد همچون طالبان و القاعده، آه هادى آن

  .دين و طرفداران مكتب اصالت سود بودند، از جمله اين افرادند بى
  شد آه پيش نياز هر نوع گفتمان       از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى    

  ميان اصحاب سه دين، رعايت تفسير درست و برداشت مناسب با رسالت
  هر آس موسى را جهانى نداند و صرفًا او را مختص چند. انبياى الهى است

  ميليون انسان بداند، ستمى بزرگ به ساحت آن نبى گرامى خداوند يكتا
  .وا داشته استر

  آوشد به جهانيان القا آند آه هر           در هر صورت، صهيونيسم مى
  .باشد يهودى صهيونيست است و صهيونيسم نماينده يهوديان عالم مى

  
  حقوق دمكراتيك واحد ملت و موارد نقض آن در فلسطين

   سال ظهور۵٠واقعيت آن است آه صهيونيسم حتى در طى بيش از 
   ارض مقدس، از اوليات و محكمات آيين موسى دور شدهو بروز خود در

  اى سراسر از ظلم و اجحاف به ملت فلسطين را به نمايش گذارده و دوره
  .است

            رژيم اشغالگر قدس، هفت اصل الزم براى حفظ آزادى و شرافت
  :ها انسان



  برخوردارى از حقوق مدنى؛ . ١          
   حقوق اجتماعى؛برخوردارى از . ٢          
  برخوردارى از حقوق اقتصادى؛ . ٣          
  برخوردارى از حقوق سياسى؛ . ۴          
  برخوردارى از حقوق فرهنگى؛ . ۵          
  برخوردارى از سبك زندگى و آرامش؛ . ۶          
  برخوردارى از حق سالمت و بهداشت را ناديده گرفته و زيرپا . ٧          
  . استگذاشته

  گاه سه دين بزرگ الهى است و جاى جاى آن           اآنون قدس، آه قبله
  ها يادآور خاطرات انبياى بزرگ الهى، آه براى سالمت و سعادت انسان

  باشد، در زنجيره صهيونيسم گرفتار است و به اند، مى ها آشيده مرارت
  ى در جهتجاى آنكه از اين نقطه مشترك و مقدس متعلق به اديان ابراهيم

  نزديكى و همدلى بهره گرفته شود، فرصت گفتگو و آرامش را از پيروان
  اند و با يكى دانستن صهيونيسم و يهود، هر سه دين ستانده

  اند؛ زيرا دين يهود را آزرده آرده موحدان جهان و يهوديان موحد را دل
  گيرى مادى و چند روزه از ابزارى براى تفرقه ميان امت خدا و بهره

  .اند يا ساختهدن
  ما حساب جامعه يهود«اند آه   تصريح داشتهسره قدس          حضرت امام خمينى 

  ها دانيم و آن ها جدا مى را از حساب صهيونيزم و صهيونيست
  ايشان، خود، يكى از. »مذهب اصًال نيستند جزء اهل) ها صهيونيست(

  ١٩۶٠پيش از (هاى بسيار دور  مخالفان سرسخت صهيونيسم از سال
  اما در برابر پيروان راستين دين. اند تا پايان عمر خويش بوده) ميالدى

  يهود راه مهربانى را در پيش گرفتند و سفارش به حفظ حرمت يهوديان



  ها آه در ايران هستند، آسى حق ندارد تعرض به اين يهودى«: اند داشته
  .» نه به نصارىها در پناه اسالم و مسلمين هستند، نه به يهودها و بكند، اين

  ها امام به درستى دريافتند آه ادعاى يهودى بودن از سوى صهيونيست
  دل  و پيروان پاكالسالم عليهاند تا دين موسى  فريبى بيش نيست و آنان آمده

  بينيد آه امروز شما مى«: موسوى را بازيچه دنياطلبى خويش قرار دهند
  وديان او را قبولصهيونيست در عالم آه مدعى يهودى بودن هست و يه

  آند آه من تابع آند و مع ذلك ادعا مى ندارند با مردم چه مى
  .»حضرت موسى هستم

  گانه توحيدى و نيز ملت هاى سه           اما در اين گفتار، براى پيروان آيين
  دولتمردان . ١: توان راهكارهايى را ارائه داد فلسطين در سه سطح مى

  .عامه مردم . ٣ص انديشمندان و خوا . ٢و حكام 
  دولتمردان و حكام . ١

  يهوديان. الف 
  رژيمى آه در سرزمين فلسطين با عنوان رژيم صهيونيستى اسراييل قدرت

  آند، را به جبر در دست گرفته و خود را دولت يهوديان جهان اعالم مى
  باوران يهود به عنوان رژيمى است آامًال سياسى آه از نام دين يهود و دين

  گيرد هاى آامًال اقتصادى و سياسى بهره مى راى رسيدن به خواستهابزارى ب
  گيرى آن در اين سرزمين مقدس به عنوان يك و با توجه به سير شكل

  .دولت قانونى پذيرفتنى نيست
  

  مسيحيان. ب 
  آنند بيش از يكصد آشور جهان از آيين الهى مسيحيت پيروى مى



  ين مسيح و برقرارى صلح وو حكومت و دولتمردانشان مدعى پيروى از آي
  اما با آمال تأسف. آرامش و عدالت برطبق آموزه اصيل مسيحى هستند

  اى از اين آشورها، به دور از شود حكام و دولتمردان پاره مشاهده مى
  هاى خدايى آيين مسيح در پيدايى رژيم صهيونيستى و تداوم پيام

   ازحضورش در منطقه و نيز آمك در سرآوب ملت فلسطين، اعم
  اى و غيره، نقش بسزايى ايفا آرده هاى مالى، تسليحاتى رسانه آمك
  بر اين دولتمردان است آه آيين مقدس مسيح را به سخره نگيرند. آند و مى

  طلبى خويش قرار ندهند و هاى قدرت و مسيحيان پاآدل را بازيچه هوس
  ح ودرستى در راه اعتالى دين مسي از امكانى آه برايشان فراهم آمده به

  جامعه انسانى بهره گيرند و عليه ستم و بيدادگرى بشورند و در صف
  آرداران قرار گيرند و بدانند آه اگر چنين گويان و حق جويان و حق حق

  پيروان مسيح و جامعه انسانىالسالم عليهنكنند، خيانت بزرگى به دين عيسى 
   دراند و سرانجام بايد روزى پاسخگوى عمل خويش باشند، خواه آرده

  .تاريخ، خواه در پيشگاه ملت خويش يا در پيشگاه عدل الهى
  

  مسلمانان. ج 
   آشور با جاى دادن بيش از۵۴از مجموع آشورهاى جهان، نزديك به 

  يك ميليارد مسلمان در خود به عنوان آشورهاى اسالمى شناخته
  هيچ هاى بيگانه آه بى اينان نيز بايد به جاى دل بستن به قدرت. شدند مى
  رديدى دشمن اسالم، آشورهاى اسالمى، مردم مسلمان و خود آنانت

  هستند، از آيين توحيدى اسالم پيروى آنند و دستورات آن را آه چونان
  هاى توحيدى، براى راهنمايى بشر از طوفان سهمگين ديگر آيين



  و پرتالطم حوادث روزگار و گمراهى، به سرمنزل مقصود و ساحل نجات
  .قًا اجرا آنندنازل شده است، دقي

  
  خواص و انديشمندان . ٢

  اى هستند دانشمندان گوش و چشم و دست و عقل عامه مردم هر جامعه
  .و دولتمردان نيز براى پيشبرد اهداف خويش به اين قشر نياز افزون دارند
  وظيفه خطير خواص و انديشمندان يهودى، مسيحى و مسلمان آن است

  لسطين ادا نمايند و آنچه را آه عدلآه حق را به تمام معنا در مسأله ف
  درستى بيان دارند؛ زيرا اگر سكوت آنند در هر ستمى و انصاف است، به

  آه بر انسانيت از ناحيه اين عملشان برود، شريكند و روزى بايد
  .پاسخگوى آار خويش باشند

  
  عامه مردم . ٣

  تر ف تكليف است تا هرچه شفاالسالم عليهبر پيروان شريعت موسى . الف 
  تر انزجار و جدايى خود را از مرام و مسلك صهيونيسم در سطح و صريح

  .المللى نهادينه سازند و به باور مردم و پيروان ساير اديان بنشانند جامعه بين
   تكليف است اجازه ندهندالسالم عليهبر پيروان حضرت مسيح  .           ب 

   آتش بيار معرآههاى مسيحى در مسأله خاورميانه و قدس شريف دولت
  .باشند

  بر مسلمانان است تا با هوشيارى آامل، به جاى عملكرد انفعالى.           ج 
  هاى دقيق و به موقع با صاحبان اديان ابراهيمى، به هوش باشند و با گفتمان

  دينان است، فرو آشانند هاى دورغين را، آه برافراشته دست بى حجاب



  .گر برادران دينى خود دراز آنندو دست يارى و تفاهم به سوى دي
  

  فلسطينيان
  ملت فلسطين همچنان آه تاآنون نشان داده به هيچ وجه طالب جنگ

  و خونريزى نيست و با آگاهى ازآموزه انسان دوستانه اسالم،
  .طالب آرامش و زندگى توأم با امنيت در سرزمين مقدس فلسطين است

  عدالتى را هرگز برنخواهد اما همچنان نشان داده است آه بيدادگرى و بى
  .تابيد و براى رسيدن به حقوق حقه خود خواهد جنگيد

            قدس و فلسطين، سرزمينى است براى پيروان هر سه دين؛ در آن،
  نمادهاى تعلق بسيار است آه اين خود علقه شديدى را نسبت به قدس

  دارى قدس شريف خاص فلسطينيان همچنين حرم. ايجاد آرده است
  حكومت فلسطين بايد از طريق. ت آه در آنجا حق آب و گل دارنداس

  هم رفراندومى حقيقى و دور از هرگونه خدعه رفراندوم شكل گيرد، آن
  و تهديد؛ به اين صورت آه تمامى فلسطينيان، اعم از آنانى آه اآنون در

  اند آنند و به جبر از خانه و آاشانه رانده شده سرزمين فلسطين زندگى نمى
  برند، اندر نسل بسر برده و مى آنان آه در اين سرزمين نسلو 

  بدين ترتيب، شكل حكومت فلسطين. پرسى شرآت آنند در اين همه
  .مشخص خواهد شد

  شود، يعنى تمام فلسطينيان اعم از           وقتى صحبت از ملت فلسطين مى
  ايهودى و مسلمان و مسيحى و نيز هر غيرفلسطينى آه ملت فلسطين او ر

  سخن بر سر اين نيست آه. به عنوان يك فلسطينى در سرزمين خود بپذيرد
  هاى مقدس با پيروان آدام دين است، دارى قدس و سرزمين حرم



  بلكه پيش از آن سخن بر سر آن است آه فلسطين متعلق به تمامى پيروان
  اديان ابراهيمى است و تنها در مالكيت فلسطين است و اين مردم

  دارى اماآن متبرآه را در دست بگيرند بايست حرم ه مىاند آ فلسطين
  گونه و صهيونيسم نسبت به فلسطين به دليل فقدان شخصيت حقيقى هيچ
  تعلقى ندارد و محو سازمان صهيونيسم ارمغانى براى پيروان سه دين،

  .بخصوص يهوديان عالم است
   آه افزون          در نهايت، بر يهوديان، مسيحيان و مسلمانان واجب است

  ها بر گفتمان در حوزه نظر و انديشه، آارى آنند تا نتايج گفتمان
  در حوزه انگيزه و عمل نيز متبلور گردد و جهان شاهد امنيت و آرامش

  !به اميد آن روز. و عدل و انصاف در سرزمين فلسطين باشد
  
  
 


