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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 مسافرت به والیت عکا

 مسجد الجزاروبازدید از 
  

در والیت عکا  رارار الجزارمسجد 
از  ۲۰۱۹دارد که در م ه جناور  

آن طی یک سفر  ب زدید باه عما  
 آوردم. 

 (Akko یاا Acre:»والیت عکا 
و  ساایاح ا، یکااا اش راایر شیبااا« 

اساااااات شاااااا   ر رااااااما    جااااااار ا
امااروز   در جااوار ب اار  اساارالی 

در شرق مدیتراناه رارار دارد. ایان 
مسااااااا  ت ت ریبااااااا  والیااااااات باااااااه 

مرباااااه باااااوده کیلاااااومتر  13،533
در  ادود  2006ئه ومط بق ا ص 

 هزار نفوس را درا میب شد.   26
عک  از ردیمترین  شهر ه   جه ن 

س   ربا   ۴۰۰۰است که از  دود 
پیوسااااااته در آن مااااااردم سااااااکونت 

 دارند.
ب شااااندا ن ایاااان شااااهررا یهااااودان، 
مسااالم ن ن، مسااای ی ن، دروز هااا   

 مو د، وبه ئی ن  تشکی  میدهد.
ر باا  تاااکر اساات والیاات عکاا  در 

ت ریخ پیروان فرره  به یت م  م  خ صی ا ترامی را دار است و اکثریت زایرین ایان شاهر 
  میدهند . را به ی ن تشکی  

 
 ریرعکا قبل  بیالیان:

در تاا ریخ بشاار  وبخصااوا در تاا ریخ ادیاا ن ایاان فهاام بکلاای ر باا  ا ساا س کااه دشاامن ن 
باارا  ایجاا د تفررااه وبااه ان اارای کشاا ندن دیاان از مساایر اصاالی وبخصااوا اسااتگم راران 

اصااالی ومشاااون سااا ختن سااا ختن یهاااره وارگااای دیااان ،درباااین صااافوی ادیااا ن ابراهیمااای 
وبخصوا در ایج د تفرره بین دین م دس اسالم  دست به ایجا د فرراه ها   دینای ومااهبی 

 .زده اند 
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بااین مااردم عاار  وجااود رباا  اااروه در یکصااد و پنجاا ه ساا    مااخرخین مینویسااند در  اادود
کردند که بن م به یت شهرت  ی فت . بنـآ بصاورت کا  افتاه میتاوانیم کاه به یات فرراه جدیاد 

 او در  اردیاد. ت سایس ایجا د و«  بها  » که توسط   سین علی مل ب به  اختراع شده ست 
تبلیغاا ت خااوین بااه اصااطالد ماادعی شااده اساات کااه بااه واسااطه  هااور و بگثاات و  اویاا   

 )الگی ا ب هلل(  شریگت اسالم نسخه شده است.
 .هاـ 1233میرزا  سین علی مل ب به به   در رریۀ  نور منط ه م زندران ایاران در سا   

مالرا ت نماود و « اببا»متولد شده. میرزا  سین علی ب  یکی از مدعی ن نبوت باه نا م  ن.
ارد از جملاه پیاروان او باود ولای بگاد از مار   جزو مریدان او اردید و ت  زم نیکاه با ب مد

بر سر ج نشینی با ب دیا ر نازاع و اخاتالی شادند و هماین « صبح االش »ب ب ب  برادرن 
 امر منجر به تفرره و دور  آنه  از ل    جسمی و فکر  شد.

ی نبوت شد ولی تنه  به این ادع  اکتف  نکارد بلکاه از پس از مر  ب ب، میرزا  سین  مدع
الوهیاات اردیاادی باادین مگناای کااه او هماا ن ) الگیاا ا باا هلل (  آن هاام پاا  فراتاار ااشااته و ماادعی 

   ) هللا اکبر(.پ ینده پ برج یی است که می م ند و ج وید می ب شد
بگااو  ماادعی شااد رود خداساات و او هماا ن کساای اساات کااه پیاا مبران و رسااوالن را م  و

داشااته و ادیاا ن را بااه صااورت و اای ارساا   و بااه اماا نن باا ب تنهاا  پیاا مبر  بااود کااه کاا ر 
 مهمن بش رت به  هور او بوده است.

به ئیت عب رت از تگ لیمی مختلط و اون اون است که سریشمه به خصوصی نداشاته و از 
زعام میارزا  که باه ع  ید  توان افت که ارا  و  می .  ایرد ت میأافک ر و ارا  زی د  نش

ب شند، با  اسالوبی بسای ر رکیاک و پار از اشاتب ه از   سین افک ر و سخن نی بدیه و جدید می
 . ررآنکریم ارفته شده اند
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 تگ لیم آن عب رتند: میم رین 
همه ادی ن، ادی نی ص یح بوده،  تورات و انجی  ت ریی نشده اند... و ب ید به هماه ایان  -1

 اوید: این و دت هم ن به ئیت است، رهبر این ط ئفه میادی ن و دتی ش م  بخشید که 
در ایاان اساات کااه ماا   –یگناای  هااور خااود او  –ا  اهاا  زمااینل فیاا  ایاان  هااور اع اام »

هرآنیه را که سد  در راه ات  د و همبساتیی باود، بارا  خوشا یند هماه ع لمیا ن از کتا ب 
 «.م و کردیم

نمااا ز، روزه، زکااا ت،  ااا ،  عااادم رباااو    ااا ئق شاااریگت و عبااا دات اساااالمی اعااام از -2
اسات. « عک »( رکگت است، و ربله آنه  هم ن 9رص ا، ... یون نم ز نزد آن ن ف ط نه )

و نماا ز جم عاات بااه طااور کلاای ممنااوع اساات میاار باار میاات. و  اا  آناا ن بااه سااو  مکااه 
ب شد، بلکه در شیراز یگنی م ا  والدت مخساس فرراه و یا  عکا  کاه ربار میارزا  ساین  نمی

 ایرد.  م میدر آن است انج
مس وات می ن مردان و زن ن: و این دعوت در   ی ت به جز مجوز  برا  شاهوترانی  -3

برداشتن اخالق اسالمی ییز دییر  نیست، ررة الگاین باه  و ازاد  اعم   جنسی و از می ن
کارد،  خواند و همه را باه پساتی و رایلات دعاوت می صورت آشک ر به سو  این ع یده می

ر این بود که ان البی فکر  جهت تغییار عا دات و اخاالق اها لی بوجاود و همه کوشن او ب
خواساات ن اا م همیشاایی خاا نواده را درهاام ریاازد، و بااه سااختی تماا م بااه تگاادد  آورد. او می

 شد. شد، و در همه اینه  از سو  به ئی ن ت یید و پشتیب نی می ور می زوج ت و طالق  مله
رانااه از جریاا ن نااورس اب  یاات و آزاد  به ئیاات در ایاان دعااوت خااود بااه صااورتی کورکو

کارد.. و  جنسی اروپ  که در ک لبد ن ری ت م د  جدید بر بشریت س یه افکناده باود ت لیاد می
هاادی آناا ن از ایاان دعااوت در   ی اات ابطاا   و ناا بود  تشااریگ ت ع دالنااه اسااالم در مااورد 

 کوبیدن نصر خیر و فییلت در درون ج مگه اسالمی بود. زن ن.. و در هم
از آنیه برا  شام  خلاق شاده اسات، خاود را »اوید:  دعوت به سو  اعتدا : میرزا می -4

ساا ختن نفااس  بردن از طیباا ت بااد نیساات، بلکااه باارا  را ت یااون لااات«. م ااروم نساا زید
 مرغوب است.
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 مساج  رییر عکا:

عک  شهر  ردیمی در فلسطین است کاه مسا جد آن در اثبا ت هویات عربای اساالمی آن در 
 .ه   یهود  س ز  اسرائیلی ن سهم بسزایی دارند برن مهم  ب  

بگد مربوط ت  کومت یهاود  دراماد ،ولای اماروزهم  مسا جد  1948شهر عک  در س    
در این شهر فگ   بوده وصدا  هللا اکبر پن  وخت از من ره ه   این مس جد ت  هنوز شانیده 

 میشود .

    مساج  مریورعکا عبارت ان  اش:

در « المج دلاه ال ا دمین»ایان مساجد توساط سالیم ن پ شا  عا د  در م لاه  مجا لا :ـ مساج  
 ررن نوزدهم اعم ر اردیده است. 

مایالد  1745ترین مسا جد شاهر عکا  باوده کاه در سا     یکی  از ردیمی ـ مسج  شی ون: 
نسابت موجودیات تگاداد  کثیار  از  در زم نی زم مدار  عثم نی ه  اعما ر اردیاده اسات.

 زیتون این مسجد  ن م زیتون را بخود ارفته است. درخت ن
ـ مساجد مینا  : ایان مساجد اولاین م ا  عبا د  در شاهر عکا  میب شاد ، ایان مساجد یکجا  با  

 مسجد زیتون در ررن دوازدهم  به کلیس  تبدی  کردیده بود .
هجار  توساط ال ا هر عمار الزیادانی یکای از بزراتارین  1161ـ  مساجد الگمار در سا   

 سطین  س خته شده است . ک م فل
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ـ مسجد برج از جمله مس جد است که در زم ن عثم نی ها  اعما ر اردیاده وامارزو دارایای 
 مدرسه  ف  ررآن نیز  میب شد.

 باش ی  اش مسج  الجشار:

مسجدالجزار یکی از بزراترین مسجد شهر عک  بوده ، ودر سرک بنا م الجازار در بخان  
باه ایان نا م مسامی  18م ا مد الجازاردر اواخار رارن شم لی شهر عک  مورگیت دارد ، وبن 

صورت ارفت ، وطوریکاه   2019و ب زدید م  از این مسجد زیب  در م ه جنور   اردید ،
متاکر شدیم این مسجد یکی از بزر  تارین، رادیمی تارین و ب شاکوه تارین مسا جد موجاود 

 در شهر عک  است .
در آن به ار مه نما ز پان  وختاه ، نما ز مسجد الجزار، مسجد اصلی است که مسلم ن ن عک  

 ه   جمگه وعیدین می پردازند. 
متولیاا ن ایاان مسااجد در  ااین ب زدیااد تورساات ن از مسااجد ماای افتنااد کااه در ایاان مسااجد مااو  

 مب رک رسو  هللا صلی هللا علیه وسلم نیز هم نیهدار  میشود .
 

 وهللا اعلم
 «سعی ی ـ سعی  افغانا » امین ال ین 

 شهر عک  ـ مسجد الجزار
 2019جنور  


