
  
  مسجداالقصى در گذر تاريخ

  
   مهدى روحانى

  
   چكيده
از آنجا آه مسجد االقصى، قبله اّول مسلمين بوده است، پرداختن به آن از           
  اهميت

در اين مقاله عناوين؛ مسجداالقصى و اديان آسمانى، . خاصى برخوردار است
  اهميت
خ، جايگاه مسجداالقصى در گذر تاري فلسطين،بناى هاى سرزمين وويژگى

  مسجداالقصى
  از ديدگاه قرآن و روايات، حوادث و اتفاقات ناگوار در مسجداالقصى، اهداف

و اغراض شوم دشمنان در مسجداالقصى مورد بحث قرار گرفته است و در پايان 
  چند

  .گيرى بيان شده است راهكار عملى به عنوان نتيجه
  

  مقدمه
ن و مرآز توّجه خاص عالم اسالم، از مسجداالقصى قبله اّول مسلمين جها          

  ابعاد
گوناگونى حائز اهميت و ارزش است، زيرا از يك سو بررسى تاريخ پر فراز و نشيب 

  اين
مكان مقدس آه افتخار پذيرايى قدوم مبارك انبياى عظام را داشته است، و محل 

  صعود
 است، توّجه خاص و  به معراج»آله و عليه اهللا صلى«بزرگترين برگزيده خداوند حضرت محمد

  اى ويژه
طلبد و از سوى ديگر اين مكان مقدس هم از  را به اين مسجد و مكان مقدس مى

  نظر
پيشينه تاريخى، مّهم و هم اآنون از جنبه سياسى و اجتماعى نيز به دليل تعرض 

  نااهالن
  .تر قرار گيرد و دشمنان، اهميت بيشترى يافته، بايد مورد بررسى عميق

داختن به مسأله مسجداالقصى، طرح دوباره اّولين مسأله جهان اسالم و           پر
  بيان



اآنون  هايى است آه بر اين سرزمين رنج آشيده رفته است و هم ها و ستم ظلم
  نيز متأسفانه
  گردد و آن هاى آغشته به خون جوانان آزاده آن مرز و بوم لگد مال مى در زير چكمه

ها و انفجار  ، اآنون با سفير گلوله»آله و عليه اهللا صلى« پيغمبرفضاى متبّرك از عطر وجود مقدس
  ها بمب

آلوده گشته است و اينها همه جزيى از آن رنجها و ستمهايى است آه اين 
  سرزمين به خود

آفريند آه به  شهود اين فجايع، براى تك تك مسلمين مسئوليت مى. بيند ديده و مى
  هر

ن خود را به اين پاره تن اسالم ادا نمايند، زيرا توانند بايد ِدي راه و روش آه مى
  سكوت

و يا آم توجهى مسلمين به خطر صهيونيسم آه تمام جهان اسالم را تهديد 
  آند، مى
تواند اثرات جبران ناپذيرى در پى داشته باشد آه نسلهاى آينده بايد بهاى  مى

  سنگين آن
   از قدس شريف بايد بهاىهمان طورى آه نسل امروز فلسطين در دفاع. را بپردازند

  .هاى گذشتگان خود را با خون بهترين جوانان خود بپردازند توجهى بى
توان از مسأله فلسطين و حوادث و تاريخ مسجداالقصى به            از اين رو نمى

  آسانى
  ترين ترين اماآن عالم اسالم، اآنون به دست آثيف گذشت، زيرا يكى از مقدس

يهود . رين دشمنان اسالم در طول تاريخ افتاده استترين و معاندت و وحشى
  بيشترين آزار

اى آه خداوند در  ، و ياران آن حضرت رسانده، به گونه»آله و عليه اهللا صلى«و اذيت را به پيامبر
  قرآن
  :فرمايد مى

  ١.»...َلَتِجَدنَّ َاَشدَّ الّناِس ِعداَوًة ِللَّذيَن اَمُنوا اْلَيُهوَد «          
اآنون آه اين دشمن ديرين، در قلب جهان اسالم النه آرده است و سعى          
  در فرو

هاى خون آشام خود در پيكره مسلمين را دارد،  آردن هرچه بيشتر چنگال
  مسؤوليت

  اى از فكر رهايى بدينسان نبايد لحظه! مسلمين جهان، صد چندان شده است
  .ران غاصب غافل باشيمقدس شريف و آزاد آردن مسجداالقصى از دست اشغالگ

  مسجداالقصى و اديان الهى
در متونى آه پيرامون مسجداالقصى و قدس شريف نگاشته شده است           

  توان مى
و در عبرى به آن » القدس«در عربى به : سه نام رسمى براى قدس يافت

  و در» يروشااليم«
داش نيز ها به اين شهر بيت هميق يهودى. شود گفته مى» اورشليم«التين 
  گويند آه همان مى
  ،»فتح البارى«گذارى آن به مسجداالقصى در آتاب  در وجه نام. المقدس است بيت
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  :سه نكته بيان شده است
  .بعد مسافت بين مسجداالقصى و آعبه . ١          
  .به دليل آن آه پس از او موضعى براى عبادت وجود ندارد . ٢          
قيَل َلُه  «:ها ها و ناپاآى اآى، تقدس و دورى آن از نجاستبه دليل پ . ٣          
  اَالْقصى

َيُكْن َوراَئُه َموِضُع ِعباَدٍة  ِلُبْعِد اْلَمساَفِة َبْيَنُه َو َبْيَن اْلَكْعَبِة َو قيَلِ َالنَُّه َلْم
  َو قيَل ِلُبْعِدِه َعِن

  ٢.»ذِلْكاَالْقذاِر َو اْلَخباِئث َو اْلُمَقدَُّس اْلُمَطهَُّر َعْن 
اين شهر در طول تاريخ ده هزار ساله خود، دست آم بيست بار تحت          
  محاصره

اند، هيجده بار  شديد واقع شده، دو بار مهاجمان آن را به آلى ويران و شخم زده
  تجديد

مردمش شش . ساختمان شده و سه بار بعد از آن، بازسازى و مرمت گرديده است
  بار

اند و سى و هفت بار، رژيمهاى حاآم بر اين   مذهب خود شدهوادار به تغيير دين و
  شهر

  .تغيير پيدا آرده است
          در داخل محوطه حرم شريف آن، مسجد صخره و ساير بناهاى متبرآه قرار 

  گرفته
  شود، صخره مقدس يا قبة الصخره، همان جايى است آه گفته مى. است

  ى قربانى به آن جا برد و نيز معروف است آه، پسرش را برا»السالم عليه«حضرت ابراهيم
  . از اين صخره به معراج رفت»آله و عليه اهللا صلى«حضرت محمد

          قدس از ديدگاه مسيحيان، محلى است آه در آن مسيح به صليب آشيده 
  شد و از

در مورد پيشينه دينى اين شهر بايد گفت مردم اين شهر در . آنجا نيز به معراج رفت
  سال
  . هق به اسالم گرويدند١۵

  :توان مورد بررسى قرار داد           تاريخ بيت المقدس را در دو دوره مى
  . م١٩۴٨ م تا تأسيس دولت اسراييل در سال ١٢٩۶ م تا ١٩١٧از سال  . ١          
  .پس از تأسيس رژيم صهيونيستى تا زمان آنونى . ٢          

يستى در تغيير ساختار سياسى بيت المقدس در           از اقدامات رژيم صهيون
  اين دوران

  :توان به موارد ذيل اشاره آرد مى
  .          ـ تغيير پايتخت از تل آويو به قدس
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  .هاى افراطى           ـ تشكيل گروه
  .سازى           ـ افزايش فعاليت شهرك

  
  مسجداالقصى و سرزمين فلسطين

چه مسجداالقصى الزم است به بيان مطالبى پيرامون قبل از بررسى تاريخ          
  سرزمين

 ٢۵٠٠٠سرزمين فلسطين آه در قديم آنعان نام داشت، داراى . فلسطين بپردازيم
  آيلومتر

مربع مساحت و در ساحل شرقى درياى مديترانه و در مجاورت آشورهاى مصر، 
  سوريه،

  بزرگى چون حضرت عيسى،اين منطقه، محل ظهور پيامبران . اردن و لبنان قرار داد
  . بوده است»السالم عليه«حضرت موسى و محل عبور و زندگى حضرت ابراهيم

هايى بنا گرديده آه با معبد يهوه  المقدس يا اورشليم بر فراز تپه           شهر بيت
  بر باالى

 سال قبل ۴٨٠با ورود بنى اسراييل و قوم يهود به فلسطين در . آوه موريا قرار دارند
  از

به رهبرى يوشع بن نون، اين سرزمين روى خوش ) م.ق (١٣٠٠بناى قدس، تقريبا 
  .نديد

          در زمان خسرو دوم پادشاه ساسانى، جنگ ميان امپراطورى ايران و روم از 
   م۶٠٣

 م به وقوع پيوست آه سپاهيان ايران، روم را شكست داده و با راهنمايى ۶٠۴تا 
  يهوديانى

  اما پس از مرگ. آردند، فلسطين يا اورشليم را فتح آردند  مىآه با ايران همكارى
  .خسرو پرويز، اين سرزمين دوباره به دست مسيحيان افتاد

   سال اول آه آن حضرت در مكه زندگى١٣ در »آله و عليه اهللا صلى«          بعد از بعثت پيامبر
به مدينه در آردند، مسجداالقصى، قبله اّول مسلمين بود آه پس از مهاجرت  مى

  سال دّوم
سلمه در شهر مدينه به دستور خداوند تبارك و تعالى، حضرت در  در مسجد بنى

  بين نماز
  .قبله را به سوى آعبه تغيير داد

            موضوع انتظار مسيح در طول تاريخ چندين هزار ساله يهوديان همواره مطرح
 ٧٠ز بيت المقدس در سال بوده است، اما چنين انتظارى پس از رانده شدن آنان ا

  م
در آن سال روميان معبد حضرت سليمان را براى بار . از سوى روميان شدت گرفت

  دوم
  داشت آن تخريب آردند آه امروزه از آن فقط ديوارى باقى مانده آه به پاس گرامى

  .به ديوار ندبه مشهور است
ن معبد بار ديگر اند آه با ظهور مسيح، اي           منتظران مسيح براين عقيده

  بازسازى



   م١٩اين نظريه تا قرن . و احيا گرديده، مسيح از آنجا بر جهان حكم خواهد راند
يك نظريه آرمانى و خيالى بيش نبود، اما همزمان با پيدايش صهيونيسم سياسى، 

  به تعبير
صهيونيسم (روندى آه با تالش انسانى «: هاى متدين آوك رهبر صهيونيست

  )سياسى
  .»؟!!ده است با يك رويكرد الهى، يعنى ظهور مسيح ادامه خواهد يافتآغاز ش

  :          به گفته وى در اين راستا بايد يهوديان به سه رسالت عمده گردن نهند
  .اسكان عده آثيرى از يهوديان در اراضى مقدس . ١          
  .المقدس فتح بيت . ٢          
  .احياى مجدد معبد . ٣          

         اصل اول از آغاز قرن بيستم به طور آامل در حال اجراست و اصل دوم نيز در  
  سال
 م پس از فتح بيت المقدس در جنگ شش روزه اعراب و اسراييل محقق شد ١٩۶٧
  آه در
  . م بيت المقدس پايتخت ابدى اسراييل غاصب اعالم گرديد١٩٨٠سال 

جناح راست اسراييل به سرآردگى           اما اصل سوم، آرمان بزرگ پنهانى 
  افرادى

  چون بگين، شامير و شارون بود آه براى نيل به اين هدف بايد مسجداالقصى
طرحى تهيه گرديد و ساختار فيزيكى معمارى . گشت الصخره ويران مى و قبه

  مسجد،
هاى جوالن مقدار  مورد مطالعه قرار گرفت سپس از يك قرارگاه نظامى در تپه

  متنابهى
 نقطه مسجد مواد منفجره آار ٢٨ منفجره به سرقت رفت آه قرار بود در مواد

  گذاشته شود،
  توان از علل اما اين عمليات به وسيله آانونهاى قدرت اسراييل متوقف گرديد آه مى

  بينى نشده اين عمل در جهان اسالم بر ضد توقف آن، ترس از اثرات انعكاس پيش
  .صهيونيسم نام برد

  »ماختريت يهوديت« م درست يك سال پس از ظهور سازمان ١٩٨۵ل           در سا
دولت اسراييل به فعاليتهاى حفارى خود در زير مسجداالقصى شتاب بيشترى 

  بخشيد تا با
  ٣.خالى آردن زير مسجد، اين بنا با يك لرزش و لو جزيى خود به خود در هم بريزد

  
  بناى مسجداالقصى در گذر تاريخ
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قصى با داشتن يك پيشينه پر فراز و نشيب در طول تاريخ بارها مسجداال          
  مورد

ترميم و دستكارى واقع شده است و متأسفانه از وضعيت اّوليه مسجد آثار آمى 
  باقى

  .مانده است
توان به استناد شواهد تاريخى، آن را به            در مورد ساخت مسجداالقصى مى

  قبل از
اشاره » المقدسى«ر اين مورد ابتدا به متنى از نسبت داد آه د) ه ق (٩۶سال 
  :شود مى

 انجام گرفته »السالم عليه«پايه ريزى آن توسط داود... راجع به مسجداالقصى          «
  ...است

هاى زيبا با  هاست آه عبدالملك دستور داد، مسجد را با سنگ ريزى روى اين پايه
  ابعاد

  ٤.»دار بسازند آوچك و آنگره
  . هق در اثر يك زلزله شديد، تقريبا ويران شد١٣٠سجداالقصى در سال م         

  :نويسد لرزه مى در مورد اين زمين» المقدسى«
  .»تاالر سرپوشيده مسجد به جز قسمتهاى اطراف محراب فرو ريخت          «

هنگامى آه خليفه، اين خبر را شنيد و وقتى از عمق «: آند           وى اضافه مى
  فاجعه

خزانه دولت اسالمى جوابگوى آن نخواهد بود آه همه چيز را به :  خبر شد گفتبا
  حالت

  ٥.»اّول برگرداند
اين بخش تا رديف . هاى قديمى مسجد در بنا باقى مانده است قسمت         
  هاى ستون

  هايى آه با گچ بر روى آن آار شده است، مربوط مرمرى ادامه دارد و بقيه ستون
  .باشد از زلزله مىبه بازسازى بعد 

  :آند           المقدسى مسجداالقصى را پس از بازسازى چنين توصيف مى
 در است درى آه رو به روى محراب است در ٢۶تاالر سرپوشيده داراى           «

  بزرگ
شود همين ترتيب را  ِمسى نام دارد، در سمت راست هفت در بزرگ مشاهده مى

  در
نمود و در سمت شرق يازده در وجود دارد آه توان مشاهده  سمت چپ نيز مى

  تزيينى
  .»ندارد

 هق ١۶٣          بيشتر مؤرخان جديد، تاريخ بازسازى و ترميم مسجد را سال 
  اعالم
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  نمايند ولى جاى تعجب است آه عمليات منسوب مى» المهدى«آنند و آن رابه  مى
سال متوقف بماند تا نوبت به  دى با اين شهرت، بيش از سىبازسازى مسج
  خلفاى عباسى

البته اگر منظور از الخليفه را در متن المقدسى المنصور بدانيم نه المهدى، . برسد
  تنها شش

 ١۶٠اى باشد آه در سال  باشد و يا اين آه منظور از زلزله، زلزله سال فاصله مى
  هق زمان

  .خالفت المهدى اتفاق افتاد
 هق متحمل خسارات ۴٠٧          به هر حال مسجد جديد مجددا با زلزله سال 

  زيادى
 آارهاى عمليات بازسازى در عهد خليفه عباسى فاطمى الظاهر در سال ٦.شد
   هق۴٢۶

اى بر روى گنبد  از سر گرفته شد، چگونگى عمليات فوق در آتيبه خاتم آارى شده
  ذآر

ين آتيبه از بين رفته، اما توسط هروندى گرچه در سالهاى قبل، ا. شده است
  خوانده

  ٧.شده است
  اى به نام وان برشام به تفصيل در مورد متن ذآر شده توسط هروى نويسنده         

آند آه محقق عرب ديگرى نيز به نام ابن شداد  وى اشاره مى. صحبت آرده است
  اين متن

  ٨.را تأييد آرده است
  يرالدين توصيف نسبتا مفصل خود از مسجداالقصى را ه ق مج٩٠١در تاريخ          

  :آند چنين ارايه مى
  مسجد جامع آه در انتهاى حرم نزديك قبله محل برگزارى نماز جمعه قرار          «

هاى رنگين است، زير گنبد  گرفته، عمارت بزرگى دارد آه داراى گنبد زيبايى با نگين
  منبر

جز قسمت تورفتگى محراب و  رسمى به طبق اندازه. است و محراب قرارگرفته
  هايى رواق

اند، دقيقا صد زراع است و عرض آن طبق  آه در خارج از درهاى شمالى واقع شده
  اندازه

  ٩.» زراع است٧٢رسمى 
 م به بعد عمًال مسجد ١۵آند آه از قرن  مطلب فوق اين فرض را تقويت مى         
  تغييرى

تحكامى بر روى آن انجام گرفته است آه نكرده است و تنها تعدادى عمليات اس
  مهمترين
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  :آنها
  . ه ق در عهد خالفت مصطفى١١١۴عمليات سال  . ١          
  .باشد  هق در عهد خالفت محمد دوم مى١٢٣٣عمليات سال  . ٢          

توان به            از مطالعه و بررسى متون پيرامون ساختمان مسجداالقصى مى
  مطالب ذيل

  :اره آردنيز اش
  .ساخت مسجد توسط عمر با تخته و تيرك در محل تقريبا مشخص . ١          
  .ساخت مسجد توسط وليد فرزند عبدالملك در محل فعلى مسجد . ٢          
 ١۶٣بازسازى و ترميم در دوره عباسى در عهد خالفت المهدى سال  . ٣          

  .هق
  .ها ر مهم در دوران اشغال صليبىاصالحات و تغييرات بسيا . ۴          
  .ترميم و بازسازى توسط ايوبيان . ۵          

  
  جايگاه مسجد االقصى در قرآن و روايات

نخست بايد به اولين آيه سوره اسراء آه در آن، نام مسجداالقصى ذآر           
  گرديده

  :است، اشاره آرد
ًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم ِاَلى ُسْبحاَن الَّذى َاْسرى ِبَعْبِدِه َلْي«          

  اْلَمْسِجِداَالْقَصى الَّذى
  ١٠.»باَرْآنا َحْوَلُه ِلُنرَيُه ِمْن اياِتنا ِانَُّه ُهَو السَّميُع اْلَبصيُر

براساس اين آيه شريفه، مسجداالقصى موضوع بحث و بررسى مفصل          
  مفسرين

  و مهمترين حوادث طول تاريخ از اينقرآن قرار گرفته است؛ چون يكى از بزرگترين 
مكان مقدس آغاز شده است، سفرى آه تنها براى يك مسافر در طول تاريخ رخ 

  داده
به همين جهت اين مكان از . است، مسافرى آه به ُيمن وجود او عالم آفريده شد

  ويژگى
  و خصوصيت خاصى در جهان برخوردار است آه براى هيچ نقطه ديگر از عالم اين

  .ر وجود نداردافتخا
  :شود           اما از نظر روايات به جهت رعايت اختصار به تعداد معدودى اشاره مى

ِانَّ الصَّالَة فى َمْسِجدى هذا ...«:  فرمود»آله و عليه اهللا صلى«رسول خدا . ١          
  َاْفَضُل ِمن َاْلِف
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  ١١.»ِجَداَالْقصىَصالٍة فيما ِسواُه ِاالَّ اْلَمْسِجَد اْلَحرام َو اْلَمْس
َمن َاَهلَّ ِبَحجٍَّة َاْو « : شنيدم»آله و عليه اهللا صلى«از پيامبر: گويد ُام سلمه مى . ٢         

  ُعْمَرٍة ِمَن اْلَمْسِجِد
  ١٢.»اَالْقصى ِاَلى اْلَمْسِجِد اْلَحرام ُغِفَر َلُه ما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه

الَتشُُّد الرَّحال ِاّال ِالى َثالَثِة َمساِجٍد «:  فرمود»آله و عليه اهللا صلى«رسول خدا . ٣         
  َمْسِجِد
  اْلَحراِم

  ١٣.»َو َمْسِجِد اَالْقصى َو َمْسجِدى هذا
ُثمَّ الَمساِجُد َمَع ِاْشِتراِآها فى «: فرمايد  مى»السالم عليه«امام باقر . ۴         

  ُمْطَلِق اْلَفضيَلِة
ا َفَبْعُضها َاْفَضُل ِمْن َبْعٍض َفَمْسِجُداْلَحرام َتْخَتِلُف ِبَحَسِب ِمْقداِره

  ُثمَّ... َاْفَضُل ِمْن َغْيِرِه 
  ١٤.»...َمْسِجُدالنَِّبىِّ ُثمَّ َمْسِجُداَالْقصى

 َمْن َحجَّ َو َصّلى فى َمْسِجِد «:آند ابوالمعالى مشرف روايت مى . ۵         
  اْلَمديَنِة َو

  ١٥.» َخَرَج ِمن ُذُنوِبِه َآَيوٍم َوَلَدْتُه ُامُّهَمْسِجِد اَالْقصى فى عاٍم واِحد
از جمع بندى آيات و روايات و بررسى منابع روايى و تفسيرى اين مطلب          
  ثابت
اى است آه در برخى از موارد  شود آه اهميت و منزلت اين مسجد به گونه مى

  معادل
عالوه بر ! ر شده استمسجدالحرام ذآر گرديده و از همان درجه و اعتبار برخوردا

  اين آه
مسجداالقصى در دوران صدر اسالم، عنوان قبله اول مسلمين را داشته است از 

  اين رو از
  .اى برخوردار است قداست و معنويت ويژه
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  نگاهى به حوادث ناگوار مسجداالقصى
  متأسفانه اين مكان مقدس با اين ارزش و منزلت در طول تاريخ دچار حوادث          

هاى دشمنان اسالم گرديده است، گر چه حوادث طبيعى نيز آم نبوده  جويى  آينهو
  .است

  اى آه مسجد دچار آن گرديد، آتش زدن مسجد االقصى در           مهمترين حادثه
تبار به نام دنيس روهان است   توسط يك يهودى متعصب استراليايى١٣۴٨ مرداد ٣٠
  آه

 صهيونيستى دستور قطع آب مسجد در همان روزآتش سوزى شهردارى رژيم
  االقصى

را صادر آرده بود و ماشينهاى آتش نشانى رژيم صهيونيستى هم پس از خاموش 
  شدن

در اين حادثه به قبة الصخره واقع در قسمت دو ستون اصلى به همراه . آتش آمدند
  طاق

  سنگى بزرگ آه در زير گنبد مسجد قرار داشت و نيز گنبد چوبى داخل محراب
  هاى رنگى ديواره جنوبى و تمام مرمرهاى رنگى نصب شده بر روى آن اشىبا آ

الدين  به عالوه منبر و محراب صالح. آسيب جدى وارد گرديد  پنجره۴٨وهمچنين 
  ايوبى

  .نيز به آتش آشيده شد
          حادثه ناگوار بعد، در جريان جنگ اول اعراب و اسراييل و نيز جنگ شش 

  روزه
  عليه آشورهاى اسالمى رخ داد آه طى آن چندين بار شهررژيم صهيونيستى 

  المقدس توسط هواپيماهاى آن رژيم بمباران شد و در يكى از حمالت هوايى، بيت
هاى آن خسارت  دروازه مرآزى مسجداالقصى و سقف مسجد و يكى از مناره

  فراوان
  .ديد

 جهانگردان پس           از ديگر جنايات صهيونيستها، گشودن درهاى مسجد بر روى
  از

اشغال اين شهر است آه با سگها و لباسهاى خالف عفت عمومى داخل اماآن 
  مقدسه

  .شوند شده و باعث هتك حرمت اين اماآن مقدس مى
  اهداف شوم دشمنان اديان الهى در مسجداالقصى

از مطالب ذآر شده و بررسى وضع موجود در مسجداالقصى، اين گونه           
  آيد برمى
  آند، كى از اهداف فعلى رژيم صهيونيستى آه به طور جدى آن را دنبال مىآه ي

  در اين رابطه. آم آشكار گرديده است تخريب مسجد االقصى است و آثار آن آم
  : رخ داد اشاره نمود٨٢ بهمن ٢۶اى آه در بامداد روز يكشنبه  توان به حادثه مى



هاى مسجد االقصى  ترين دروازه در آن روز جاده منتهى به يكى از اصلى          «
  موسوم

ها  هاى مقامات اشغالگر و ممانعت صهيونيست به سبب حفارى» باب المغاربه«به 
  از ترميم
  .»هاى سست مسجداالقصى، فرو ريخت قسمت

          در ماه سپتامبر گذشته نيز بخشى از ديوار غربى ساختمان موزه اسالمى 
  آه در

  . قرار دارد تخريب شدنزديكى منطقه باب المغاربه
اى است آه تا آنون اشغالگران قدس طراحى و  ترين نقشه           تخريب خائنانه

  به اجرا
  اند؛ زيرا بعد از پى بردن به حساسيت مسلمانان نسبت به مسجداالقصى، گذاشته
هاى غيرمجاز در پوشش جستجوى آثار تاريخى را با هدف شوم سست  حفارى
  آردن
هاى مسجد، شروع آردند تا با لرزش ساختگى، خود به خود  ها و ستون پايه

  مسجد درهم
  .فرو ريزد

شود آه خطرات بزرگى  اى متذآر مى           مؤسسه االقصى در بيانيه
  مسجداالقصى را

  .آند و تجاوزات مكررى به آن صورت گرفته است تهديد مى
ييس شوراى           همچنين شيخ تيسير تميمى قاضى القضات فلسطين و ر

  عالى قضات
فلسطين، رژيم صهيونيستى را مسئول مستقيم فرو ريختن جاده منتهى به باب 

  المغاربه
  .دانست

  
  گيرى بندى و نتيجه جمع

از بررسى تاريخ مسجداالقصى و حوادث پيرامون آن و نظر به اهميتى آه           
  اين

 دارد، اهتمام به مكان مقدس براى مسلمين جهان، باالخص مردم مظلوم فلسطين
  موارد

ذيل از اهميت حياتى نسبت به وجود و ادامه بقاى اين مكان مقدس برخوردار 
  :است

پارچگى تمام مسلمين در نجات مسجداالقصى و  ضرورت اتحاد و يك . ١          
  قدس

  .شريف از چنگال صهيونيسم خوش آشام آه اين اولين دغدغه امام راحلمان بود
هاى خود خطر وجود اسراييل را  مناسبتهاى گوناگون در سخنرانىهمان گونه آه به 

  متذّآر



شدند و هميشه به اتحاد جهان اسالم در مقابل اين غّده سرطانى سفارش  مى
  .آردند مى

جلوگيرى از گسترش اسراييل به ديگر آشورهاى اسالمى چرا آه آن  . ٢          
  رژيم،

  .تهاى اصلى خود قرار داده استنفوذ در ديگر ممالك اسالمى را جز سياس
آگاه بودن آليه مسلمين جهان نسبت به توطئه شوم رژيم غاصب در  . ٣          
  ارتباط

هاى اصلى مسجداالقصى به منظور  هاى غير مجاز در زير ستونها و پايه با حّفارى
  تخريب

  .آن به صورت تدريجى و غير محسوس
  .ر دستور آار اجالس آنفرانس اسالمىقرار دادن مسئله فلسطين د . ۴          

ها در مقابل            به اميد روزى آه با بيدارى تمام مسلمانان جهان و اتحاد آن
  متجاوزان

به حريم دين و آشورشان پرچم اسالم را در اقصى نقاط عالم به اهتزاز در آورند و 
  قبله

  .  شاء الّلهان. اول مسلمين جهان را از لوث وجود اشغالگران پاك نمايند
 


