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بسم هللا الرحمن الرحیم

تسلیمی کلید مسجد االقصی
به حضرت عمر
تاجائيكه بشريت امروزی معلومات دارد ،تأريخ بيت المقدس ( قبلهء اول مسلمانان) به
بيش از چهار هزار سال قبل از میالد باز میگردد .ساکنان اصلی اين شهر ازجمله اولين
قبايل عرب شبه جزيرهء عربستان بودند که بعدها به کنعانیان شهرت يافتند .بيت المقدس
مطابق روايت مؤرخين درحدود هزارسال پيش از ميالد مرکز حکومت بنی اسرائيل شد.
بیت ال َم ْقدَس ( به فتح ميم ،سكون قاف و فتح دال) يا قُدس شریف ،از جملهء اماکنی
مقدس در جهان دربين پيروان هرسه دين ابراهيمی ( یهودیت  ،مسیحیت واسالم ) بوده
واز احترامی خاصی عبادتی برخوردار ميباشد.
مطابق رواياتی تاريخی اين مکان مقدس را حضرت داوؤد و حضرت سليمان (عليهما
السالم) به فرمان پروردگار با عظمت بنيان نهادند تا موحدان در آن جا به عبادت
پروردگار متعال مشغول شوند .مسلمانان نيز مثل همهء موحدان تاريخ به آن توجه
داشتند .
مطابق روايت دينی رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم  ،ابتدا به سوی بيت المقدس نماز
ميخواند ولی (به علت تعلق خاطرش به کعبه) طوری ميايستاد که کعبه نيز پيش روی
ايشان قرار ميگرفت تا اينکه آيهء  144سورهء َب ْق َره نازل گرديد « :قَ ْد َن َری تَقَلُّ َب
ک قِ ْبلَةً تَ ْر َ
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام » (سوره
ک َ
ش ْط َر ا ْل َم ْ
س َم ِ
ک ِفی ال َّ
ضا َها فَ َو ِ ِّل َوجْ َه َ
اء َفلَنُ َو ِلِّیَنَّ َ
َوجْ ِه َ
بقره  ( )144 /ما توجه تو را بر آسمان (به انتظار وحی و تغيير قبله) بنگريم و البته
روی تو را به قبله ای که به آن خشنود شوی گردانيم ،پس روی کن به طرف مسجد
الحرام و شما (مسلمين) نيز هر کجا باشيد (در نماز) روی بدان جانب کنيد .و گروه اهل
کتاب به خوبی می دانند که اين تغيير قبله به حق و راستی از جانب خداست (نه به دلخواه
کس) و خدا از کردار آنها غافل نيست) .
در بخاری و مسلم از براء رضی هللا عنه روايت شده است که فرمود« :رسول هللا صلی
هللا عليه وسلم درآغاز هجرت به مدينه ،به فرمان الهی شانزده یا هفده ماه به سوی
بیتالمقدس نمازمیگزاردند ،اما بسيار مشتاق آن بودند که کعبه قبلهشان باشد و بدين سبب
فرمانتغيير قبله نازل شد.

خوانندهء محترم !
اگر تاريخ پيامبران اديان ابراهيم  ،در مورد بيت المقدس را ورق بزنيم بوضاحت تام در
خواهيم يافت که اين مکان از چه تقدس بزرگی برخوردار ميباشد .

حضرت ابراهیم علیه السالمهنگامى که حضرت ابراهيم(ع)در جريان مهاجرت خود ،از مصر به اين سرزمين
بازگشت به هدايت ودستور خداوند متعال در شهر قدس که در آن زمان یُبُوس نام داشت
و به شهر صلح و آرامش (یورشالیم ) مشهور شده بود ،اقامت کرد .آنحضرت پس از
مدتى ،به دستور پروردگار با عظمت قربانگاه و مکان مقدسى در اين شهر بنا نهاد و آن
را بیت هللا نامگزاری کرد ..که بعد ها اين مکان مقدس ،به بیت المقدس شهرت يافت .
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مؤرخين مينويسند که :حضرت ابراهيم(ع) در همين شهر در گذشت ومطابق برخی از
روايات تأريخی ،مقبره و آرامگاه حضرت ابراهيم (ع) در شهر ِحبرون ( به كسر ح) كه
امروزه بنام الخليل ( مربوط کشور فلسطن است ) ناميده مي شود ،وجود دارد.

حضرت موسى علیه السالم :در شهر قدس بود که خداوند متعال با حضرت موسى عليه السالم( دركوه طور ) تکلم
کرد و به اعتبار همين تکلم است که آن حضرت کليم هللا محسوب مىشود.
کوه طوردر حدود ده بار در قرآن عظيم الشان ذکر گرديده که از آنجمله دوبار به سنین
(در سوره تين آيه  ) 2وسنا (سوره مومنون آيه  ) 20ميباشد .

حضرت داوؤد و حضرت سلیمان علیهما السالم :
پس از آنکه حضرت داوؤد به پيامبرى برگزيده شد مأموريت يافت بنى اسرائيل را به
راه راست وراه مستقيم دعوت کند .به اثر تبليغات حضرت داوؤد (ع) بود که شرارت
های بنی اسرائيل تا اندازهء تقليل ومهار ګردد وتوانست با فتح بيت المقدس ،تمدن جديدى
را بنيانگذارى کند.
يکى از کارهايى که حضرت داوؤد (ع) در جريان بنيان گذارى تمدن الهى انجام داد،
ايجاد پرستشگاه و مکان مقدس (مسجد)در محل فعلى مسجداالقصى است .به همين دليل،
از اين پيامبر خدا نيز به عنوان يکى از بانيان شهر بيت المقدس نام برده شده است.

حضرت عیسى علیه السالم :
حضرت عيسی مسيح در قريهء بيت لحم نزديک قدس متولد گرديده .بعد از اينکه
حضرت عيسى(ع) به پيامبرى برگزيده شد ،از شهر ناصره به سوى بيت المقدس حرکت
کرد .در راه بيت المقدس ،از حضرت عيسى معجزه هاى فراوانى به وقوع پيوسته است
که از آنجمله:شفا دادن مري ضان که هيچ اميدى به بهبودى ايشان نبود؛ زنده کردن شخص
مرده؛ شفا د ادن کسانى که به مريضی صرع و برص مبتال بودند؛ غذا دادن به چهار
هزار نفر با هفت قرص نان؛ راه رفتن روى آب؛ شفاى مردى که دستش خشک شده بود؛
شفا دادن به افراد فلج و جزامى (جزام مرض مهلك و ساريکه با رفتن موی انسان چهرهء
شبيه شير را ميکشد و  ).....وغيره ...

حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم :
بيت المقدس جايى است که پيامبر اسالم حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم از آن جا به
معراج تشريف بردو يکى از معجزات خود را در آن جا تحقق بخشيد .اين حادثه يکى از
مهمترين وقايع مسجداالقصى و شهر بيت المقدس در زمان رسول اکرم صلی هللا عليه
وسلم است.
در احاديث آمده است که اسراء از مکه به سوی بيتالمقدس بر مرکبی به نام « براق»
انجام گرفت و چون رسول هللا صلی هللا عليه و سلم به دروازه مسجد االقصی رسيدند،
«براق» را بر آستان در بسته کردند و به مسجد در آمده دو رکعت نماز تحيه مسجد را
در قبله آن گزاردند ،سپس با جبرئيل عليه السالم به معراج رفتند  ،در اين عروج ابتداء
به آسمان دنيا و سپس به بقيه آسمانهای هفتگانه صعود کردند و از عجايب و آيات ديدند
آنچه ديدند و آنگاه همان مسير را برگشته بار ديگر به مسجداالقصیآمدند و با انبياء
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عليهم السالم نماز جماعت گزارده و در نماز امام ايشان شدند آنگاه در همان شب مجددا
سوار بر براق به مکه برگشتند.
پس از معراج حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم در مسجداالقصى ،توجه
مسلمانان به بيت المقدس(مسجداالقصى) بيشتر شد .
در آخرين روزهاى حيات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بيت المقدس وشهر قدس  ،در
دست ستمگران و فرمانروايان فاسد باقى مانده بود .
پيامبر صلی هللا عليه وسلم تصميم گرفت که اين شهررابه هر قميت که باشد ازاد سازد ،
بنا ً فرمان بسيج و تشکيل قوا را صادر نمود و جوان هيجده سالهاى به نام اسامة بن زيد
بن حارثه ،رابه فرماندهى اين سپاه بزرگ انتخاب کرد  .اين قوا اماده سفر بود که خبر
مريضی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم رسيد .

فتح بیت المقدس:
در زمان خالفت امير المؤمنين حضرت عمر (رض)  ،ابوعبيده جراح ،فرمانده
مسلمانان درمناطق شامات (سوريهء امروز) بود .با گسترش فتوحات ،خليفهء اسالم طی
نامه ای به وی نوشت  ،و دستور فرمود تا برای فتح بيت المقدس ،حرکت کند (ابن اعثم
کوفی ،احمد بن اعثم ،الفتوح ،تحقيق ،شيری ،جلد  ،1صفحه  ،222بيروت ،داراالضواء،
 1411ق ).بنابر بر دستور امير المومنين بود که ابوعبيده ،به اهالی بيت المقدس نامه
نوشت و آنها را ميان پذيرش اسالم و يا پرداخت جزيه مخيّر کرد که در غير اين
صورت ،بايد آماده نبرد با مسلمانان باشند .ولی باشندگان شهر ايلياء ،اين در خواست ابو
عبيده را رد واز پذيرش اسالم اباء ورزيدند (.ایلیاء نام ديگر شهر بيت المقدس است.
بالذرى ،أحمد بن يحيى ،فتوح البلدان ،ص  ،140بيروت ،مکتبة الهالل1988 ،م).
بعد از اينکه جواب رد از جانب اهالی ايلياء رسيد  ،أبوعبيده به سمت آنها حرکت کرد و
در کنار ديوارهای شهر  ،جنگی سختی بين مسلمانان واهالی آن منطقه در گرفت واين
جنگ مدت ها طول کشيد  ،تا اينکه مدافعين ايليا ء بدين باور شدند که ادامه مقاوت به نفع
صورت گرفت  ،واين جنگ مدتها ادامه داشت تا اينکه جنگجويان ايلياء به اين باور
شدند که ادامه جنگ به نفع شان نيست  ،بنآ طی نامه به ابو عبيده نوشتند که ما خواهان
ختم جنگ واماده صلح وتسليمی هستيم  (.فسوی ،يعقوب بن سفيان ،المعرفة و التاريخ،
جلد ،3صفحه  ،305بيروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ دوم1401 ،ق).
مؤرخان مينويسند  :رهبران مسيحی به ابو عبيده نوشتند که غرض تسلمی کليد بيت
المقدس وقرار داد صلح بايد خليفۀ مسلمانان شخصا ً حضور داشته باشد و قرارداد صلح
را با ما به دست خود به امضاء برساند ،تا کليد مسجد االقصی را به وی تسليم نمايم ،
زيرا ما نميخواهيم که تحويل بيت المقدس و مسجد االقصی که از مقامی خاصی وذی
اهميت در بين ما برخوردار است  ،به ا ين آسانی به شخص غير از خليفه وقت تسليم
نمايم .نبايد فراموش کرد که تحويل قدس با شهرهای ديگری که مسلمانان کليد تصرف
آنرا تسليم شدند  ،فرق می کند .آنها ګفتند شهرهای ديگر از منزلت و جايگاه قدس
برخوردارنيستند .پس اگر الزم است که بيت المقدس تسليم مسلمانان گردد ،بايد خليفۀ
مسلمانان شخصا ً آن را تسليم شود.

4

قوماندان نظامی لشکر مسلمانان ابوعبيده (رضی هللا عنه) اين موضوع واين خواست
تائيدی رهبران مسيحی قدس را به امير المؤمنين حضرت عمر طی نامه ای گزارش
فرمود ،ومتذکر شد که  :فتح بيت المقدس بستگی به حضور شخص خليفه دارد.
س يدنا عمر (رضی هللا عنه) همانطور که در ساير امور مهم و سرنوشت ساز خالفت با
اصحاب خويش مشورت می کرد ،در اين باره هم مسئله را به شورا غرض بحث تقديم
داشت  .عده ای از صحابه رأی شان اين بود که الزم نيست خليفه به بيت المقدس برود،
چون معتقد بودند که نبايد به مسيحيان اهميت وبهای قايل شد  ،ولی سيدنا علی (رضی هللا
عنه) رای به رفتن خليفه داد و گفت :هم شرافت و منزلت قدس و مسجداالقصی در نظر
گرفته می شود و هم کار مسلمانان اسان می گردد .باالخره مشوره وفيصله به آن شد که
حضرت عمر بايد شخصا ً به قدس شريف سفر نمايد .
حضرت عمر (رضی هللا عنه) امادگی سفر راگرفت ومطابق برخی از روايات در اين
سفر بر شتری خاکستری رنگ سوار بود .سر مبارکش برهنه و در زير آفتاب سوزان
افتاب می درخشيد .شتر رکاب نداشت و پاهای مبارک از دو طرف آويزان بود.
زيراندازی پشمی داشت ،وقتی بر شتر سوار می شد زين او بود و وقتی از آن پياده می
شد فرش وی .خورجين شترش از پوست يا برگ خرما بود .وقتی سوار می شد خورجين
و وقتی پياده می گشت آن را زير سرش قرار می داد .پيراهنی ازکرباس به تن داشت که
به علت کهنگی پاره شده بود ،پيراهن ديگری نيز نداشت،وقتی به بيت المقدس رسيد
گفت :رئيس ا ين منطقه را صدا کنيد و وقتی حاضر شد به او گفت :پيراهنی به من امانت
دهيد و پيراهنم را بشوئيد و پاره ګی هايش رابدوزيد .
پيراهنی کتانی برايش آوردند ،از آنها پرسيد :اين چيست؟ گفتند :کتان است .گفت :کتان
ديگر چيست؟ برايش توضيح دادند .پيراهنش را کشيد و پيراهن ديگر بر تن کرد .بعد از
اينکه پيراهن شسته ،دوخته و وصله زده شد ،دوباره پيراهن خودش را بر تن نمود.
حاکم آن منطقه که مسيحی بود گفت :شما پادشاه عرب ها هستيد .مناسب نيست در اين
سرزمين چنين لباسی بر تن داشته باشيد و مرکب شما شتر باشد .اگر اسب ترکی سوار
شويد به چشم رومی ها بهتر است ..در جواب گفت :ما قومی هستیم که خداوند با اسالم
ما را عزت داده است و عزت را غیر از خداوند (ج) و اسالم نمی خواهیم.

ده روز اقامت در بیتالمقدس
امير المؤمنين حضرت عمر ( رض) بعد از اينکه به منطقه جابیه رسيد معاهده ای را با
اسقف قدس شخصا ً به امضاء ميرساند ودر پی اين عهد نامه نه تنها حضرت عمر بلکه
قوماندان حربی مسلمانان هريک (عمر و بن عاص و ابوعبیده جراح ،خالد بن ولید و
معاویه بن ابیسفیان ) نيز آن را امضاء مينمايند ( .الفاروق عمر  ،هيکل ،ج،1
ص (، ) .256البدايه و النهايه ،ج ،7ص 57و طبری ،جلد  ،5صفحه ).1790
دراین معاهده بند های ذیل درج می باشد :
بسم هللا الرحمن الرحيم
معاهده بنده خداب ،اميرالمؤمنين عمر بن خطاب ،با اهل (ايليا = قدس) (طبری ،ج،5
ص 1790و الفاروق عمر س ،هيکل ،ج ،1ص1 ).257ـ اهالی شهر ايليا چه سالم و چه
مريض و هم چنين تمام دارايی آنها و تمام اماکن متبرکه و صليبهای آنها از هر
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تجاوزی مصؤن میباشند ،و هيچ کس حق ندارد کليساهای آنها را اشغال يا تغيير دهد و
يهوديان حق ندارند با اهل ايليا در ايليا سکونت داشته باشند.
-2اهالی شهر ايليا مجبور نيستند دين اسالم را قبول نمايند ،و در انجام مراسم مذهبی
بخصوص خويش کامالً آزاد و مانند اهل مداين به سپاه اسالم جزيه پرداخت میکنند و در
مقابل سپاه اسالم متعهد است از امنيت و آزادی و حقوق آنها دفاع کند(.الفاروق عمر ،
هيکل ،جلد ،1صفحه 257و طبری ،ج ،5ص).1789
 -3مردمان غيربومی (روميان و غيرسپاهی و غيره) با تمايل خويش میتوانند در اين
شهر بمانند و مانند اهل شهر به سپاه اسالم جزيه را پرداخت نمايند و اگر زمينهای
مزروعی را در اختيار داشته باشند بايد (خَراج) به سپاه اسالم بدهند و در مقابل امينت و
آزادی آنها نيز تأمين میگردد ،و از مردمان غيربومی هر کس بخواهد از اين شهر کوچ
کند بالمانع و تا هنگامی که به محل امن و مطمئن میرسد در حمايت سپاهيان اسالم
خواهد بود و از سکنه اصلی شهر نيز هر کسی با آنها کوچ کند بالمانع و در امان است.
(طبری ،ج ،5ص 1790و الفاروق عمر س ،هيکل ،ج ،1ص.)257
هيئت نمايندگی بعد از اينکه عهدنامه را در منطقه جابیه به امضاء رساندند ،انرا به
(ايليا = قدس) می برند وبرای تطبيق مواد آن مراسم خاصی را بحضور داشت امير
المؤ منين حضرت عمر ( رض) وبه اطالع رساندن مواد عهد نامه به اهالی ،برگزار
ميگردد.
حضرت عمر بدون تشريفات شاهانه در يک پيراهن سفيد ساده با قوماندان برجسته
خويش هريک (ابوعبيده ،خالد ،عمرو بن عاص ،شرحبيل ،معاويه) وهئيت معيتش که از
مدينه با ايشان تشريف اورده بود ،به همراهی وراهنمايی اسقف اعظم قدس وساير
رهبران دينی ومذهبی و بزرگان وسران و معتمدين شهر از دروازه بزرگ شهر وارد
شهر (ایلیا = قدس) میشوند  (.طبری ،ج ،5ص 1791و الکامل ،ج ،2ص 501و
البدايه و النهايه ،ج ،7ص).57
اهالی قدس که به استقبال حضرت عمر امير المؤمنين ،آمده بودند و با ديده اعجاب،
احترام و عظمت واقعی به آنها نظر می انداختند،به ياد روزگاری می افتادند ،روزگاری
که رهبران هرقل (هرقل قيصر روم ) و سرداران غرق در طال و جواهرات رومی به
اين شهر با ساز وبرگ تشريفات  ،ترانه ها ورقص ها ،تشريف می اورند .ساکنين اين
سرزمين تواضع و سادگی اين فاتحين بزرگوار را با غرور و تکبر و خودخواهی
قوماندانان فراری رومی مقايسه میکردند واز آن تعجب ميكردند. .
مؤرخين می نويسند :حتی برخی از حاضرين ومستقبلين در بين خود پوزخند می زدند
ومشاهده ميكردند که خليفهء جهان اسالم  ،خليفه که جانشين رسول هللا صلی هللا عليه
وسلم است ،با پای پياده با لباس ساده در سرک ها وکوچ های قدس با تواضع وفروتنی
قدم می زند واز اماکن متبرکه آن بازديد به عمل میآورد .شهر(ایلیا= قدس) از جمله
زيبا ترين شهر های منطقه بشمار ميرفت واين شهر مرکز اساسی دو دين بزرگ هريک
دين موسی ودين عيسی (يهوديت ومسيحيت ) می ميباشد .يکی ديگر از عظمت های
بزرگ وتأريخی قدس موجوديت مسجداالقصی که قرآن عظيم الشان با قداست از آن نام
برده و نقطهء اغاز سفر اسرای ومعراج پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميباشد .
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(اِي ِلياء  :به کسر همزه و الم و الف ممدوه نام بيتالمقدس ،برخی گفتهاند ايلياء به معنی
خانهء خداست .معجم البلدان ياقوت حموی).
ايليا در روزهای ربيعاالخر سال شانزدهم هجری به زير بيرق اسالم درآمده وحضرت
عمر (رض) ازآن بازديد بعمل آورد (.طبری ،ج ،5ص 1791و الکامل ،ج ،2ص501
و البدايه و النهايه ،ج ،7ص).57
مؤرخين می نويسند :حضرت عمر(رض) در حين بازديد ازکليسای بزرگ شهر (کلیسای
قیامت ) بوقت نماز ظهر تصادف يافت  ،در همين اثنااسقف شهر قدس به امير المؤمنين
پيشنهاد ميکند که نماز ظهر را در اين کليسا بزرگ بجاء اريد  (.الفاروق عمر رض،
هيکل ،ج ،1ص 258و حياة عمر رض ،شبلی ،ص). 202
(کليسای از مهمترين ومشهورترين اماکن تاريخی قدس بوده که در محوطه درون ديوار
های قديمی قدس موقعيت دارد  ،اين کليسا يکی مهمترين کليسای های مسيحيان بشمار
ميرود .اين کليسا را هلن مادر امپراطور کنستنتاين در سال  335م باالی جلجتا ساخته
است همان مکانی که گفته می شود چوب اعدام و به صليب کشيدن حضرت مسيح در
آنجا يافت شده اين ساختمان تا  270سال پابرجا بود،ولی يکبار حريق گرديد که بعد ها
توسط رئيس دير عبيدين مودسطی در سال  617م تجديد بنا گرديد )
مؤرخين می افزايند :
پيشنهاد اسقف شهر قدس از جانب امير المؤمنين با ابراز تشکرجواب داده شد  ،ودر
جواب اسقف فرمود  :مسلمانان نيز در آينده به پيروی از او در اين کليسا نماز میخوانند
و برخالف مفاد صلحنامه مزاحمت برای مسيحيان ايجاد میگردد ،بنآ امير المؤ منين در
بيرون از کليسا در ( دروازهء) وردی ان نزديک (صخره) و ديوار ندبه بر خرابه های
هيکل سليمان نماز ظهر را بجاء می اورد  ( .الفاروق عمر رض ،هيکل ،ج ،1ص258
و حياة عمر رض ،شبلی ،ص) .202
حضرت عمر بعد از اينکه میبيند که فرماندهان رومی در زمان حاکميت خويش در
حالتی از غرور و تکبر ،خس و خاشاک و زبالهها را بر سطح (صخره يعقوب)انداخته ،
( حياة عمر س ،شبلی ،ص 205و الفاروق عمر  ،هيکل ،ج ،1ص ) .263بعد از نگاه
تأثرآميزی به صخره مينمايد  ،به همراهان خويش هدايت می فرمايد « :در کاری که
همين حاال آغاز میکنم عموما ً با من همکاری کنيد» سپس با دست های مبارک خويش
جاروب را گرفته و خس و خاشاک و زبالهها را با دست خود از روی صخره پاک می
كند(حياة عمر  ،شبلی ،ص 205و الفاروق عمر رض ،هيکل ،ج ،1ص ) .263و
همراهان او نيز به همين شکل برای پاک کردن و جاروب کردن صخره با امير المؤمنين
مصروف پاکاری ميگردند .
اسقف قدس ،وساير حاضرين ومستقبلين می بينندکه امير المؤمنين وهئيات همراهان شان
هر يک ابوعبيده و سعد بن وقاص و خالد بن وليد و ُ
ش َرحْ بيل و معاويه با چه شوق
وتواضع مصروف پاکاری محلی برای مسجد خويش هستند .
رهبران که نه تنها در مقابل قدرتهای زمان سر تعظيم فرود نياوردهاند ،بلکه بزرگ
ترين قدرتهای روزگار ،شاه شاهان يزدگرد از هيبت آنها آواره کوههای شرقی ايران و
هرقل امپراتوری روم آواره بخشهای غربی روم گشتهاند ،و با اين حال در نهايت
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تواضع و خدمتگزاری برای جاروب کردن محل عبادت و سجده برای خدا شخصا ً دست
به کار شده اند !
اميرالمؤمنين در مدت ده روز(الفتوحات االسالميه ،صفحه  ) .54اقامت خويش در (ايليا
= قدس) بر اجرای مفاد صلحنامه شخصا ً نظارت کرده و از حيث اداره کردن ،فلسطين
را به دوواليت تقسيم نموده (الکامل ،جلد ،2صفحه  ) .501ومرکز يک واليت را قدس
عل َقمه بن ُم َج ِ ّزز را بحيث والی آن واليت منصوب می نمايد  .وواليت
قرار داده و َ
ديگری را شهر « َر َمله» (الکامل ،جلد  ،2صفحه  ) .501قرار داده و علقمه بن حکيم
را به حيث والی آن منصوب کرد  .و عمرو بن عاص و ُ
ش َرحبيل را به سمت فرماندهان
نظامی برای سپاه مستقر در فلسطين منصوب نمود وساير قوماندان را حربی را به محل
مأموريت خويش در جبهه شرقی و در جبهه شمالی دوباره باز میگرداند و ابوعبيده را
در دمشق و حمص و خالد در قِنَّسرين مسئول اجرای دقيق مفاد صلحنامهها و گسترش
عدالت اسالمی قرار میدهد،و در آخر ربيعاالخر سال شانزدهم هجری
اميرالمؤمنين از منطقهء فلسطين به شهر مدينه منوره برمیگردد و در خارج شهر از
طرف اصحاب گرانقدر پيامبر صلی هللا عليه وسلم به استقبال باشکوهی مواجه
ميگردد(.الفاروق عمر  ،هيکل ،جلد ،1صفحه  263و حياة عمر  ،شبلی ،صفحه ). 207
آری ،حال اميرالمؤمنين ،خليفه مسلمانان سيدنا عمربن خطاب (رضی هللا عنه) که خواب
از چشم بزرگترين پادشاهان وقت گرفته و آوازه ی فتوحات او همه ی جهان را پر کرده
بود ،اين چنين بود.
چه راست گفته است خدای بزرگ آنجا که می فرمايد « :و هلل العزة و لرسوله و
للمؤمنین و لکن المنافقین ال یعلمون»(سوره منافقون« .)8 :عزت از آن خدا و رسول او
و مؤمنان است وليکن منافقان نمی دانند( ».برای تفصيل بيشتر در اين مورد مراجعه
شود به رساله :داستان های شيرين تاريخی ابوالحسن ندوی (رحمه هللا) ترجمه :عبدهللا
تيموری انتشارات سنت تايباد )1381ورساله (سيمای صادق فاروق اعظم عمر بن
خطاب(رض) تأليف:حاج مال عبدهللا احمديان )
خوانندهء محترم !
طوريکه در فوق هم ياد آور شديم ،شهر بيت المقدس در طول تاريخ به لحاظ موقعيت و
اهميت جغرافيايی (ژئوپلتيک) همواره برای مردم و حکومتهای منطقه اهميت بسياری
داشت و اين شهر در دورههای قديم گذرگاه ارتباطی ميان آفريقا ،اروپا و آسيا بوده است .
در اين شهر اماکن مذهبی سه دين ابراهيمی اسالم ،يهودی و مسيحی مانند قبة الصخره،
مسجد االقصی و اماکن مقدس ديگر و خاستگاه دين يهودی و مسيحی ،اهميت مذهبی
شايان توجهی نيز بدان بخشيده است .

یهودان وبیت المقدس:
بيت المقدس يا اورشليم برای يهوديان قداست بسزای داشت  .جنگهايی که بر سر تصرف
اورشليم درگرفته ،از موضوعات بی نهايت ذی اهميتی در تورات است (دوم سموئيل باب
پنج آيه شش ) در تورات ،صدها باراز اورشل يم ياد شده و نام اين شهر به صراحت برده
شده است در برخی فقرات ،تصريح شده که خانه خدا در اين شهر قرار دار(عزرا باب
پنج آيه شانزده ) اورشليم بنابر رويت تورات ،شهر برگزيده يهوه(خدا)است (اول
پادشاهان باب يازده آيه سيزده؛ اول پادشاهان باب يازده آيه سی و دو)
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به عقيده يهودان معبد بيت المقدس ،كه در عبری «بِت همیقداش» نام دارد ،به عنوان
خانه خدا توسط حضرت سليمان بنا شده است .اين معبد قرنها است که مركزی است برای
انجام مراسم عبادی يهوديان .

مسیحیان وبیت المقدس :
با رسمیشدن مسيحيت در امپراتوری روم در قرن۴ميالدی و تشکيل امپراتوری روم
شرقی ،اکثر شهرهای واقع در فلسطين مسيحی شدند و به مرور کليساهای متعددی در
اين سرزمين بخصوص در بيت المقدس ساخته شد .بيت المقدس از آن زمان تقدس
بخصوصی نزد مسيحيان يافت.
در متون مسيحی نيز بيت المقدس مقام خاصی دارد .عهد جديد نيز بيش از  ۱۳۰بار کلمه
اورشليم آمده است .نام اورشليم با وقايع مذهبی مهم مسيحيت همراه است و بسياری از
حوادث مهم مسيحيت در اين شهر روی داده است .در بارو مسيحيان ،اورشليم شهری
است که عيسی در آن به صليب کشيده و دفن شد و سپس زنده شد و به آسمان رفت.
مقدسترين کليساهای مسيحی در ا ورشليم واقع است و همه ساله ميليونها مسيحی از نقاط
مختلف جهان به زيارت آنها میشتابند.
مسيحيان معتقدند که واقعه شام آخر عيسی بر يک بلندی با نام طور در قسمت شرقی بيت
المقدس روی داده و عيسی پيش از آن که يهودان او را به رومیها تسليم کند ،آخرين
غذای زمينی را همراه شاگردانش صرف کرده است .مريم مقدس نيز در اورشليم دفن
شده است.

اسالم وبیت المقدس :
برای مسلمانان بيت المقدس اولين قبله نماز بوده ،برخی از مفسرين بدين عقيده اند که
هدف قرآن عظيم الشان از «االرض المقدسة» (سرزمين پاک)در آيه «و إذ قال موسی
لقومه يا قوم ادخلوا األرض المقدّسة ...؛هنگامی که موسی به قوم خويش گفت :ای قوم
من! به سرزمين پاک داخل شويد »....شهر بيت المقدس است ( ابن جوزی ،ص ).۶۸
در بيت المقدس مکان ها و بناهای متعدد ی وجود دارد که برای اديان ابرهيمی مقدس
ميباشد که از آنجمله ميتوان ازامکان ذيل نام برد :

تپه موریا:
يکی از چند کوه يا تپه شهر بيت المقدس است و بنابر روايات يهود ،با ظهور داود باالی
اين تپه به معبد تبديل شد و صخره مقدس از آن موقع به بعد دارايی اهميت گرديد ،
طوريکه بعدآ سليمان نبی به تكميل بنای آن پرداخت .

هیکل سلیمان:
بنابر اعتقادات يهودان هيکل سليمان اولين معبد يا پرستشگاه قوم يهوه بوده که بر تپه
موريا و صخره مقدس قراردارد  .بنابرروايت تورات ،سازنده آن سليمان نبی(ع)است و
تابوت عهد و ده فرمان در نگهداری میشده است.
وجود چنين معبدی تنها در روايات مذهبی يهود قابل رديابی است .همچنين بر باور
يهو ديان ديوار ندبه ،از بقايای هيکل سليمان است و بقايای هيکل سليمان در زير
مسجداالقصی قرار دارد.
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کلیسای مقبره مقدس:
مشهور به «کلیسای رستاخیز» از مقدسترين اماکن مذهبی مسيحيان است که در بخش
باستانی بيت المقدس و بر فراز دره جلجتا قرار دارد .در باور مسيحيان ،حضرت عيسی
در جايی که اکنون کليسا بر آن قرار گرفته ،مصلوب شده و از آنجا به آسمان عروج
کرده است .

دیوار ندبه :
يا ديوار براق(حائط المبكی)به عربی ،و به عبری :هَکوتِل همعراوی(הכותל המערבי
به معنای ديوار غربی) مقدس ترين مکان مذهبی يهوديان بر تپه موريا است .ديوار ندبه،
قبله يهوديان جهان برای نماز است آنان ديوار ندبه را از بقايای هيکل سليمان و دومين
پرستشگاه اورشليم و محل اجابت دعا و منبع الهام میشمارند.

حرم بیت المقدس:
بر فراز تپه موريای شهر بيت المقدس محوطهای وسيع وجود دارد که حاوی مجموعهای
از معابد و مساجد و ام اکن مقدس يهودی ،مسيحی و اسالمی است .هيکل سليمان ،مسجد
االقصی ،قبة الصخره و جز آن در اين حرم قرار دارند .حرم شريف دارای ده درب باز
و چهار درب بسته است.

مسجد االقصی:
علماء در مورد وجه تسميه مسجد االقصی ميگويند که:مسجداألقصی ،به خاطر دوری
مسافتش با کعبه به اين اسم نام گذاری شده است .و نيز گفته شده است به خاطردور
بودنش ازخبائث و يا به خاطر آنکه دور تر از مسجد مدينه نسبت به مکه است،به آن
مسجداالقصی می گويند (.تحفة الراکع والساجد فی احکام المساجد ابی بکر الرجاعی
صفحه )175

حدوداربعه مسجداألقصی:
ابن تيميه رحمه هللا ميگويند  «:مسجداألقصی اسمی است شامل تمام مسجدی که سليمان
عليه السالم آن را بنا نهاد .و بعضی ازمردم مصاليی را که عمربن خطاب رضی هللا عنه
درجلوی آن بنا نهاد اقصی می نامند .سپس می گويد :ونمازخواندن درمصاليی که عمر
رضی هللا عنه برای مسلمانان ساخت افضل تر ازنماز خواندن دربقيه مسجد است».
(مجموع رسائل کبری )61/2
وصف مسجداألقصی به حرم و يا اينکه سومين حرمين است اشتباه است و از جانب
هيچيک از علمای مسلمين چنين وصفی برای مسجداألقصی به کار برده نشده است .چرا
که حرم خاص مکه و مدينه است چنان که ابن تيميه رحمه هللا به آن اشاره کرده است.
(مجموع رسايل کبری ) 64/2

فضایل مسجداالقصی
قبل از آنکه به دستور هللا تعالی کعبه جايگزين مسجداالقصی شود،آنجا قبله اول مسلمانان
بود .بنابراين اين مسجد دارای فضايل و برکاتی است:
 فضیلت نمازدرآن :روايات مختلفی درباره چند برابر شدن ثواب نماز خواندن در آنجاوجود دارد .ازجمله پانصد برابر که اين ارجح روايات است (.ابن تيميه آن را ترجيح داده
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است -مجموع الفتاوی  ) 8/27و يا هزار برابرو همچنين به پنجاه هزار برابر ) سنن ابن
ماجه  ) 453-451/1نيز گفته شده است.ابن قيم درتعليقی بر اين روايت اخير می نويسد :
« اين محال است برای اينکه مسجد پيامبرع ازآن با فضيلت تراست و نماز در آن هزار
برابر بهتر از تمام مساجد ديگر غير از مسجدالحرام است» و امام ذهبی رحمه هللا آن
روايت را منکر دانسته اند..روايت های ديگری غير از اين روايت ها نيز وجود دارد.
 مستحب بودن زیارت مسجداألقصی و جايز بودن سفر به قصد زيارت آن جهت خواندننماز و دعا و ذکر وقرائت قرآن (.مجموع رسائل کبری )57/2
 مبارک بودن اطراف مسجداألقصی :چنان که هللا تعالی در آيه پنج سوره اسراء میار ْکنَا
فرمايدُ «:
س ْب َحانَ الَّذِی أَس َْری بِعَ ْب ِد ِه لَ ْيالً ِ ّمنَ ْال َمس ِْج ِد ْال َح َر ِام إِلَی ْال َمس ِْج ِد األ َ ْق َ
صی الَّذِی بَ َ
َح ْولَهُ »(.اسراء  )1يعنی :منزه است آن (خدايی ) که بندهاش را شبانگاهی از مسجد
الحرام به سوی مسجد االقصی که پيرامون آن را برکت دادهايم،حرکت داد( .و اين تنها
آيه ای از قرآن است که لفظ مسجداالقصی در آن است)
منظور از برکت در اينجا برکت دنيايی است .و نيز گفته شده که منظور برکت دينی است
برای اينکه مقر انبياء و صالحان است (..جامع اإلحکام القرآن قرطبی )212/10
 از جمله فضايل آن دومين مسجد بر روی زمين بعد از مسجدالحرام بوده که به فاصلهچهل سال از آن ساخته شده است  .چنان که در صحيحين از ابی ذر رضی هللا عنه
س ِج ٍد ُو ِض َع ِفی
ی َم ْ
روايت شده است که گفت «:ع َْن أ َ ِبی َذ ٍ ِّر َقالَ :قُ ْلتُ َ :یا َر ُ
سو َل هللا ،أ َ ُّ
س ِج ُد ْ
صی» .قُ ْلتُ :
االق َ
ی؟ َقالَ« :ا ْل َم ْ
ض أ َ َّولَ؟ قَالَ«:ا ْل َم ْ
االر ِ
ْ
س ِج ُد ا ْل َح َرا ُم» ..قَالَ :قُ ْلتُ  :ث ُ َّم أ َ ٌّ
ً
َ
َ
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َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِّ
ْ
ْ
ْ
َان بَ ْین ُه َما؟ قالَ« :أ ْربَعُ َ
َک ْم ک َ
ص ِله ،ف ِإنَّ الفض َل
صالة بَ ْع ُد ف َ
ک ال َّ
ون َ
سنة ،ث َّم أ ْین َما أد َْر َکت َ
ِفی ِه»( ..بخاری 3366:مسلم )370/1
ترجمه :ابوذر رضی هللا عنه میگويد :پرسيدم :ای رسول خدا! اولين مسجدی که روی
زمين ،اعمارشد ،کدام است؟ رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمود« :مسجد الحرام».
پرسيدم :سپس،کدام مسجد ساخته شد؟ فرمود« :مسجد االقصی» .گفتم :بين ساختن آنها،
چند ،سال فاصله افتاد؟ فرمود «:چهل سال» و افزود« :هر جا وقت نماز فرا رسيد،
همانجا نماز بخوان زيرا فضيلت ،در همين است».
ربنا تقبل منا اِنک انت السمیع العلیم
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