






پاک ومنّزه است خدایی که بنده اش راشبانه از
مسجدالحرام به مسجداالقصی  که گرداگردش
راپربرکت ساخته ایم برد،تابرخی ازآیات خود

رابه اونشان دهیم چراکه اوشنواوبیناست.
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مقدمه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ن واملرسل�ي ياء  اال�ن�ب ارشف  ىلع  والسالم  والصالة  ن  العامل�ي رب  احلمدهلل 
ن    اما بعد: ه أمجع�ي �ت نيا حممد وآهل وصحا�ب دان و�ن�ب س�ي

سرزمین فلسطین یکی از پر ماجراترین سرزمین های جهان است. و بـرای
مسلمانان از آنجایی كه قبله ی نخست آن ها و محل عروج پیامبرشان به آسمان ها

بوده اهمیت ویژه ای دارد، خداوند در قرآن كریم می فرماید:
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»پاک ومنزه است كسی كه بنده اش را شبی از مسجد الحرام به مسجد األقصی
- كه گرداگردش را بركت داده ایم - برد؛ تا برخی از آیات خود را به او بنمایانیم ،

بی گمان اوست كه شنوای بیناست«
در تاریخ اسالمی از عهد رسول اهلل , نسبت به سرزمین مقدس فلسطین
عالقه ی شدیدی نشان داده شده و رسول اهلل, و خلفاء راشدین -رضی اهلل
عنهم-  برای فتح آن نیروها گسیل داشته اند و دوبار در تاریخ اسالمی )در زمان
عمربن خطاب و صالح الدین ایوبی( شهر قدس بدون خون ریزی فتح شده و دوران
طالئی خود را گذرانده است. این شهر توسط مسلمانان از وجود بیگانگان پاک 
سازی شده و صلیبي هایی كه در نبردهای خود شکست خوردند جای خود را به
صهیونیست ها داده اند. جالب اینجاست كه صهیونیست ها مدعی هستند كه 
یهودیان نسبت به سرزمین فلسطین حق تاریخی دارند و این حق از ارتباط قوم
یهود با حکومت باستانی اسرائیل در فلسطین ناشی می شود. آنها درباره فلسطین
می گویند: فلسطین كشوری است كه نیاكان و پدران عزیزمان در آن ساكن بودند،

چنانکه در بیانیه بیلو نیز به این امر اشاره شده است.
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لذا یهودیــان خود را وارث فلسطین دانستـه و تاریخ سیاسی این سرزمین را با 
حکومت پادشاهی اسرائیل در سال های قبل از میالد برابر می داننـد و به نظر آن ها
عبرانی ها جزو ساكنان اولیه  فلسطین بوده اند. اما واقعیت تاریخی نشان می دهد
كه ادعای رهبران و محققان صهیونیست بی اساس بوده و هیچ گونه مستند
تاریخی در تأیید این ادعا وجود ندارد. و عبرانی ها نخستین ساكنان این سر زمین
نبوده بلکه اسالف و پیشینیان اعراب كنونی جزو اولین ساكنان فلسطین به شمار
می آیند. به گفته موّرخیــن ومحققینی نظیــر )فریدمن ، ماكسیم رودنسن و
فرانسیس امیلی و غیره( حدود دو هزار و پانصد سال قبل از میالد، قبایل عرب به
فلسطین فعلـی مهاجــرت كردنـد كه بعد ها به اسم كنعـاني ها معــروف شدند.
در ماه رمضان سال 1421 هجری قمری برابر با آذر ماه 1379 هجری خورشیدی
بخاطر آشنایی هر چه بیشتر جوانان مسلمان با سرزمین مقّدس فلسطین و به مناسبت
روز جهانی قدس با توفیق خداوند تصمیم گرفتم تا جزوه ای تهیه نمایم و حوادث و
اتّفاقات مهم تاریخی كه در این سرزمین به وقوع پیوسته را بطور خیلی مختصر به
رشته تحریر در آورم و اّدعای یهود را مورد بررسی قرار دهم تا بدانیم كه آنها هیچ گونه
حّق شرعی یا تاریخی یا قومی در این سرزمین ندارند، بلکه فلسطین سرزمین پیامبران 
 الهی است، و نهایتا باید بدست اّمت رسول اهلل , كه وارث پیامبران الهی هستند بیفتد.
با توجه به رویدادهای اخیر فلسطیــن تصمیــم گرفتم اصالحاتی در آن قید نموده و

بخش هایی به آن بیفزایم.
امید است خداوند این عمل ناچیز را بدرگاه احدیّت خود بپذیرد و ما را مورد لطف و
رحمت خود قرار داده، قلـم عفــو بر گناهــان ما بکشــد و چشــم ما را به آزادی و فتــح

بیت المقّدس روشن نماید ..
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فلسطین از كنعانیان تا فتح اسالمی
سال ۳۵۰۰ قبل از میالد: كنعانی ها وارد سرزمین فلسطین شدند و در دو قسمت
شمالی و جنوبی سکنی گزیدند؛ كنعانی های ساكن شمال به فینقی ها و كنعانی های
ساكن جنـوب به كنعـانی ها معـروف گشتنـد. و از همان زمان، شروع به ساختـن
شهرهای: اریحا، اسدود، بئر الّسبع و نابلس و الخلیل كردند. یکی از بزرگ ترین
قبائل كنعانی ها به نام یبوسی ها شهر مقّدس قدس را ساخت و نام آن را اور سالم

)شهر سالم ( گذاشت.
سال ۲۰۰۰ ق . م : سیدنا ابراهیم{از شهر اور در عراق با گذشتن از رود فرات به
سرزمین شام قدم نهاد و از آنجا وارد سرزمین كنعانیان شد و بعد از آن با همسرش
ساره به مصر مهاجرت كرد و در آنجا با هاجر كه از طرف پادشاه مصر به او هدیه داده
شده بود ازدواج نمود و از این ازدواج مبارک سیدنا اسماعیل جّد بزرگ رسول اهلل,
بدنیا آمد كه با پدرش ابراهیم { به فرمان خدا به مّکه آمده خانه كعبه را از نو بنا
نهادند. سیدنا ابراهیم { فرزندش اسماعیل{ را در مّکه رها كرده به مصر
بازگشت و با فرزند دیگرش )اسحاق {( به سرزمین كنعان مراجعت كرده و در آن
جا مسجدی را بنا نهادند. سیدنا اسحاق { صاحب فرزندی بنام یعقوب شد كه به
اسرائیل معروف است و اسباط از فرزندان و نوادگان اسرائیل )یعقوب( بودند
كه بعد از قحط سالی، سرزمین كنعان را بسوی مصر ترک كرده و همراه با برادرشان
سیدنا یوسف { كه در آن زمان وزارت دارایی مصر را به عهد داشت در آنجا به

زندگی خود ادامه دادند. 
بنی اسرائیل در مصر زیاد شدند و بر اثر ظلم و ستم و اذیت و آزارهای زیاد فرعون،
خداوند آنها را نجات داد و همراه با سیدنا موسی { از مصر خارج شدند و قصد ورود
به سرزمین مقّدس فلسطین را كردند، ولی طبق عادت همیشگی پیمان را
شکستند وخداوند آن ها را به خاطر عهد شکنی شان چهل سال آواره كرد و در

صحــرای سینا سرگردان ماندند.
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سال ۱۱۸۹ ق . م :   بعد از پایان یافتن 4۰ سال آوارگی و سرگردانی در صحرای
سیناء بنی اسرائیل توانستند با فرماندهی یوشع بن نون وارد سرزمین كنعان شوند

و قسمت هایی از آن را تحت تصرف خود در آورند.
سال ۱۰۲۵ ق . م: عبراني ها بعد از اینکه به صورت متفرق و قبیله ای زندگی
می كردنـد مّتحد شده و برای خود دولت تشکیل دادنـد كه اّولیـن پادشــاه آن ها

طالوت بود.
سال ۱۰۰۰-۹۶۰ ق . م:      داود { در جنگی كه با فلسطینیها داشت جالوت پادشاه
آن هـا را كشت و بر آن هـا چیـره شد و بیت المقـدس را پایتخت خود قرار داد.
سال ۹۶۰-۹۳۰ ق . م:    سلیمــان {  بعــد از پدرش داود { حاكمّیت بیت 
المقّدس را بر عهده گرفت. دعوت توحید و یکتاپرستی در زمان ایشان تا سرحّدات
یمن پیش رفت ولی بعد از وفات سلیمان { در بین عبراني ها اختالف افتاد و به دو

دولت شمال و جنوب یعنی )اسرائیل و یهودیّه( تقسیم شدند.
سال ۷۲۲ ق . م: حکومت اسرائیل شمالی در جریان حمله آشوری ها سقوط

كرده و از بین رفت.
سال ۵۸۷ ق . م: حکومت یهودیّه جنوبی در اثر حمله كلدانی ها به فرماندهی
بخت النصــر سقوط كرد و كامال از بیـن رفت و یهودیّـان به اسارت در آمـده و

پراكنده شدند.
جورج فریدمن چنین می گوید: »دوازده قبیله بنی اسرائیل به قفقاز، ارمنستان
و بویژه بابل تبعید شدند و بدین ترتیب مردم یهود با تمامّیت وجود به همراه نژاد،

جامعه ی ملی و مذهبی خود برای همیشه از بین رفتند.«
سال ۵۳۸ ق . م: كورش كبیــر بر سرزمیـن شام تسلّط یافت و از آن جایی كه
همسرش یهودی بود و یهود نیز در اشغال شام نقش مهّمی داشتند به یهودیان

اجازه بازگشت به سرزمین كنعان را داد.
سال ۳۳۲ ق . م: در جریـان حمله اسکنــدر مقـدونی به سرزمیـن شام دولت
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هخامنشیــان شکست خورد و سرزمیــن شام به اشغــال مقدونـی ها در آمد.
سال ۶۳ ق . م: رومی ها به شام حمله كردند و آنجا را به اشغال خود در آوردند.
میالد عیسی{  :     هنگامی كه بیت المقـدس در اشغـال رومی ها بود خداونـد
عیسی{  را به پیامبری مبعوث گردانید و بعد از مدتی پادشاه روم دین مسیحّیت
را پذیرفت و آن را دین رسمی روم اعالم كرد اما دیری نپائیـد كه آن دیـن الهی از

وحدانّیت به تثلیث )سه گانه پرستی( منحرف شد.
سال 13۵ بعد از میالد: یهودی ها شورش كردند،  هادریان امپراتور روم سپاهی
بزرگ آماده كرده و به آن ها حمله ور شد و آن ها را سركوب كرد و همه ی یهودیان
را از سرزمیــن فلسطیــن بیرون راند و از همــان زمــان تا سـال 636 میالدی
رابطه ی یهودیان با  سرزمین مقّدس بطوركلی قطع شد و هیچ یهودی حّق ورود

به آنجا را نداشت تا زمانیکه اسالم آنجا را فتح كرد.

فلسطین از فتح فاروق تا فتح صالح الدین
بیت المقّدس سرزمین پیامبران بوده و برای ما مسلمانان از اهمّیت ویژه ای
برخوردار است. خصوصا بعد از اینکه این سرزمین مقّدس با سفر تاریخی رسول
خدا , )اسراء( پیوند مستقیم با مّکه پیدا كرده است. سرزمینی كه نخستین قبله
مسلمانان بود، و رسول اهلل , از سفر معراج و فرض شدن نماز در آن سفر تا شانزده
ماه بعد از هجرت بسوی بیت المقدس نماز می خواند، و بعد از آن قبله به كعبه

تغییر پیدا كرد.
در سال دهم بعد از بعثت، حادثه اسراء و معراج اتفاق افتاد و رسول اهلل,
از مّکه به بیت المقّدس رفت و در آن سرزمین كه خاستگاه پیامبران الهی است
نماز خواند، ایشان از آنجا به معراج رفت و دوباره به مّکه بازگشت، این خود نخستین
فتح معنــوی اسالمی بیت المقــّدس و سرزمیــن پیامبــران به حساب می آید.
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رسول اهلل ,  در زمان حیات مباركشـان برای فتح بیت المقـّدس لشکرهایی
را ارسال كردند: 

در سال ۵ هجری جنگ دومه الجندل، در سال 7 هجری جنگ موته، در سال 9
هجری جنگ تبوک رخ داد، پیامبر , در واپسین روزهای زندگی مباركشان 
دستور داد سپاه اسالم به فرماندهی اُسامه بن زید روانه ی سرزمین روم شود، اما

دیری نپائید كه ایشان به دیدار رفیق اعلی شتافت. و ابوبکر صدیق -رضی اهلل عنه- 
پس از این كه همه ی مهاجرین و انصار -رضی اهلل عنهم-  به عنوان اّولین خلیفه
رسول اهلل , با او بیعت كردند سپاه اُسامه را راهی جهاد كرد، و  سپاه اسامه با
پیروزی به مدینـه بازگشت. در دوران خالفت ابوبکــر و عمــر -رضی اهلل عنهما-
فرماندهانی مانند ابوعبیده عامر بن جّراح، خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان،
شرحبیل بن حسنه، و عمرو بن العاص -رضی اهلل عنهم- با پیروزی هایی چشم گیر
در نبردهای اجنادین، فحل، ویرموک توانستند بخش بزرگی از شام را به زیر

پرچم اسالم در آورند.

امیرالمومنین عمربن خطاب              نخستین فاتح قدس
در سال 1۵ هجری برابر با 63۵  میالدی زمانی كه ابو عبیده عامر بن جّراح و
سیف اهلل خالد بن ولید  -رضی اهلل عنه- در شام با لشکر هراكلیوس دست و پنجه
نرم می كردند و در حال جهاد بودند، عمرو بن عاص  -رضی اهلل عنه-با همکاری
شرحبیل  -رضی اهلل عنه- و سایر سرداران كار دیده اش بر اساس نقشه ای كه در
اجنادیـن كشیده بودنـد به سـوی ایلیـاء )بیت المقـّدس( حركت كرده و آن را به

محاصره ی خود در آوردند، اما از آنجایی كه این شهر كه مركز دین مسیحّیت بود از 
استحکامات زیادی برخوردار بود، و ساكنانش كه از ذخایر و آذوقه  كافی برخوردار
بودند توانستند چندین ماه مقاومت كنند. سپاه اسالم كه با مشکل روبرو شده
بود طی نامه ای به خلیفه  مسلمانان امیر المؤمنین عمر بن خّطاب  -رضی اهلل عنه-

7

)رضی اهلل عنه(



از او یاری خواست. امیرالمؤمنین عمر بن خّطاب -رضی اهلل عنه- طبق عادتش
به هنگام خروج از مدینه، علی بن ابی طالب -رضی اهلل عنه- را به جانشینی خود
منصوب كرد و خود در راس سپاهی بزرگ از مدینه حركت كرده و در شهر جابیه

مستقر شدند. 
امیر المومنین عمر بن خّطاب -رضی اهلل عنه- ، سرداران ابو عبیده و خالد
-رضی اهلل عنهما-كه شام را فتح كرده بودند به حضور طلبید تا با آنها و سایر
فرماندهان نظامی درباره فتح این شهر مقّدس مشورت نموده و بهترین راه را برای

آن بیابد.
ارطبون فرمانده لشکر كفر و اُسُقف اعظم شهر قدس از آمدن خلیفه در رأس
سپاه كمکی و اجتماع فرماندهان بزرگش مّطلع شده و به وحشت افتادند.  و
پس از اندیشه با خود، هرگونه مقاومت را بی فایده دانستند. ارطبون مخفیانه از
شهر خارج شد  و بسوی  مصر گریخت، وسفرنیوس اسقف اعظم تصمیم گرفت از
مسلمانان تقاضای صلح كند، لذا با عمرو بن العاص -رضی اهلل عنه- فرمانده ی سپاه
مسلمانان وارد مذاكره شد و در پایان، اسقف اعظم قدس نمایندگانی از سوی خود 
به جابیه فرستاد تا صلح نامه را با عمر بن خّطاب -رضی اهلل عنه- منعقد كنند.
امیر مؤمنان عمر فاروق -رضی اهلل عنه- در كمال احترام و تقدیر نمایندگان
اسقف را به حضور پذیرفت و صلح نامه ای برای اهل ایلیا )قدس( نوشت و قرار شد

خود ایشان شخصا كلیدهای قدس را تحویل بگیرد.

خالصه  صلح نامه  امیرالمومنین عمربن خطاب                   با اهل ایلیا
بسم اهلل الرحمن الرحیم

» این عهد نامه ای  است كه بنده ی خدا عمر امیر المومنین به مردم ایلیاء داده
است؛ آنها را امان می دهد؛ به خودشان، به مریض و تندرستشان، به اموالشان، به
كلیساهایشان و به صلیبهایشان. كسی حق ندارد كلیساهایشان را تخریب كند یا
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)رضی اهلل عنه(



در آنها سکونت نماید. نه از خود كلیساها و نه از جایگاه آنها كم و كاست نشود، به
 صلیبها و اموال كلیساها زیان نرسد. مردمان ایلیا نسبت به دینشان مختار و برای
برگزاری شعائـر دینشـان آزادند و در پذیرفتن دین اسالم مجبور نخواهند بود،
آن ها مانند مردم مدائن )پایتخت پادشاهی ساسانی( باید به دولت اسالم جزیه
بپردازند. رومیانی كه در شهر قدس هستند می توانند آزادانه از این شهر خارج
شوند و به مملکتشان بروند و تا وقتی كه به محّل امنی نرسیده باشند خودشان و

اموالشان در امان خواهند بود ...«
امیر المومنین-رضی اهلل عنه-پس از گذشت مّدتی كه مفاّد عهدنامه به اّطالع
اهل شهر قدس می رساند همراه سرداران برجسته ی سپاه اسالم ) ابو عبیده، خالد
بن ولید، عمرو بن العاص، شرحبیل و معاویه -رضی اهلل عنهم- ( و جماعتی از یاران
رسول اهلل, كه از مدینه آمده بودند، در حالیکه پیراهن ساده و سفیدی به تن
داشتند از جابیه بسوی ایلیاء )قدس( حركت كردند. و از آن سو نیز اسقف اعظم
در ورودی شهر پیشاپیش اَُمراء، بزرگان و معتمدان شهر در انتظار لحظه ی ورود
موكب خلیفه ی مسلمانان و در هم كوبنده ی ارتش  امپراتوری های )ایران و روم(
به صف ایستاده بود. بیشتر آن ها با خود می پنداشتند تا لحظاتی دیگر در دل این
موكب بزرگ سیمای فاتحی را ببینند كه تاج طالئی بر سر و لباس جواهر نشان
خسروان برتن، و شمشیر زرین كسری یا هرقل را حمایل خود كرده و بر تختی
طالئی سوار بر فیل سفید جنگی نشسته است و تیر اندازان ماهر از وی حمایت 
می كنند. اما هنگامیکه این فاتح بزرگ، این تربیت شده مکتب رسول اهلل , در
یك پیراهن سفید و ساده و همراه كسانی با لباس ساده و معمولی بر تن داشتند
به دروازه بزرگ شهر رسید و در جلو صف استقبال كنندگان از اسب خود پیاده شد
و با خوش رویی و در كمال مسّرت و فروتنی خیر مقدم اسقف اعظم قدس را پاسخ
داد و متواضعانه از جمعیت انبوه استقبال كننده ها تشّکر نمود دیگر هیچ اثری

از تصّورهای خیالی در ذهنشان نماند.
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عمرفاروق -رضی اهلل عنه- با راهنمائی اسقف اعظم، همراه سرداران سپاه اسالم
و بزرگان و معتمدان شهر قدس از دروازه ی بزرگ شهر وارد شدند.  مردم شهر غرق
در تعّجب و حیرت بودند؛ چرا که بر خالف تصوّرشان فرمانروای بزرگ مسلمانان که
دو امپراتوری بزرگ جهان را در یک زمان به زانو درآورده و اکنون پیروزمندانه به این
شهر داخل شده بود را انسانی متواضع و فروتن و با لباسی ساده مشاهده می کردند.
فرماندهان بزرگش که سرفرماندهان این دو امپراتوری مقتدر )ایران و روم( را از پای
در آورده بودند همه را فروتن و بدون نشان های نظامی می دیدند. ساکنان ایلیا با دیدن
فرمانروای مسلمانان عمر فاروق و فرماندهان بزرگش -رضی اهلل عنهم-  دریافتند
که این انسان ها بر خالف کشورگشایان جهان عده ای خودخواه و دنیا پرست نبوده،
و بلکه انسان هایی ربانی، عدالت خواه، عدالت پرور و انسان دوست هستند که نه
تمایلی به انتقام گیری از مخالفان و نه چشم طمع به مال مردم دارند، و نه به نوامیس و

مقّدسات دیگران تعرض می کنند.امیر

كلیسا به نماز ایستاد، او به اسقف اعظم قدس چنین گفت: » اگر من امروز در اینجا
نماز بخوانم چه بسا مسلمانان در آینده بدین مناسبت تاریخی كه خلیفه  آن ها پس
از فتح شهر قدس در این محل نماز خوانده، ادعای مالکیت این كلیسا را كرده و آنرا
از دست مسیحیان گرفته و تبدیل به مسجد كنند. و این امر مخالف با پیمان صلح

بین طرفین است كه گفته شده كلیساها را در امان دانسته است.«
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مؤمنان عمر فاروق -رضی اهلل عنه- از
شهــر قدس بازدیــد  بـه عمـل آورد. از
كلیسای قیامت بازدید می كرد كه وقت
نمـاز ظهــر فـرا رسیـد، اسقف اعظــم
پیشنهـاد كرد امیـر مؤمنـان در كلیسا
نماز بخواند اما عمر فاروق -رضی اهلل عنه-
کلیسای قیامتاین پیشنهـاد را نپـذیرفت و در خارج از



اسالم برای جهانیان دین رحمت است، و انسان ها را در برگزاری مراسم دینی خود
آزاد گذاشته و کسی را مجبور به ترک دین و عقیده ی خود نمی کند، این است روح
آزاداندیشی اسالم و شاگردان مکتب رسول الله ,.  این رفتار در حّد اعالی عدالت
و سطح رفیع انسانّیت کجا و آنچه فاتحان پیشین بر سر ساکنان این شهر در آورند، از
قبیل بخت النصر كلدانی پادشاه بابل و غیره كه معابدشان را به آتش كشیده و به
كلی ویران كردند. و مردم شهر را از دم تیغ شمشیر گذرانده و شهرشان را مبّدل به

كشتارگاه كردند كجا؟ 
حقاً رفتاری كه امیرالمومنین عمر فاروق -رضی اهلل عنه-خلیفه مسلمین با
مردم ایلیـاء كرد برای آن ها یك نوآورد تاریخـی بود كه بی سابقـه و حّتی فراتـر از

تصورشان بود.
تاریخ نگاران اتفاق نظر دارند كه عمر فاروق -رضی اهلل عنه- دستور داد در مکانی 
كه او به نماز ایستاده بود مسجدی بنا كنند. این مسجد هنگام بنا كوچك و بسیار

ساده بود. 
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سال ۶۹۱ م : از مهم ترین رویدادهای
تاریخی در فلسطین پس از فتح اسالمی
توسط عمــر فـاروق -رضی اهلل عنــه-

توسعه ی مسجد كوچك و ساده  ایشان 
توسط عبدالملك بن مروان خلیفـه ی
اموی بود، مسجد عمر در دوره  زمامداری
عبدالملك بن مروان به شیوه  معماری
زیبایی تجدید بنا شد. این مسجد از آن
جاییکه در سمت قبله واقع شده امروزه از
آن بعنوان مصالی قِبلی هم یاد می شود.

همــه مساحت مشخص شده)مستطیــل آبـی رنگ( را
مسجـد االقصـی می گویند.قبـه الصخره)گنبد طالیی(
و جامع قبلی)قبله ای(با گنبــد سبزرنگ هر دو بخشی

از مسجد االقصی هستند.



1

از دیگر خدمات عبدالملک بن مروان ساخت مسجد جدیدی در نزدیکی صخره 
مقدس1  به شکل هشت ضلعی و با قبه ای بسیار زیبا بود که  این مسجد تا امروز با قبه ی
مجلل و زیبای خود باقی است و یکی از زیباترین بناهای تاریخی قدس به شمار رفته

و از آن بعنوان قبه الصخره یا مصالی بانوان یاد می شود.
زمامداری مسلمانان بر بیت المقدس ادامه داشت تا اینکه بار دیگر جنگ های
صلیبــی برای اشغـال شهــر قدس آغاز شد. آلبـرت هیاسـون مورخ متعصب
صهیونیست و مسئول زمینهای اشغالی در دوره ی قیمومت بریتانیا در فلسطین
چنین می نویسد: »سرزمین اسرائیل )فلسطین( در دوره  حاكمیت عمر و خلفای
پس از او در امنیت كامل بود و دولت اسالمی هیچ تبعیضی میان ساكنان آن قائل
نبود. و همچنین در زمان حاكمیت معاویه كه از سال 639 م تا 68۰م ادامه داشت
فلسطین یکی از بهترین دوره های خود را سپری كرده است. باید گفت این شهر دو

قرن توأم با صلح و آرامش را تجربه كرده است.«
سال ۱۰۹۹ م : پس از حمالت گسترده ی صلیبي ها به بیت المقدس این شهر به
دست صلیبی ها سقوط كرد. در نخستیـن روز از سقوط این شهر مقدس، هفتاد
هزار مسلمان و یهودی قتل عام شدند، و صلیبیان با پا گذاشتن بر روی اجساد

شهدای مسلمان خود را به كلیسای قیامت رساندند.
علت این شکست را می توان در دو مسئله جویا شد: 1. اختالف و تفرقه  مسلمانان
و مشغول شدن حّکام و زمامداران به نبرد های داخلی بر سر قدرت. 2. باور نداشتن
به حرمت مقّدسات اسالمی و خیانت در امانتی كه به عهده حّکام و زمامداران و

مردم گذاشته شده بود.
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 1- صخره  مقدس صخره ای است که گفته می شود پیامرب-صلی الله علیه و سلم-از روی آن به معراج رفتند.
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 2-این منبــر تا سال ۱۹۶۹ میالدی در مسجـداالقصـی قـرار داشت اما در پـی یک آتش سـوزی عمـدی در تاریـخ
۲۱ آگست سال ۱۹۶۹ میالدی توسط یک اسرتالیایی به نام دنیس مایکل روهان در آتش سوخت. این آتش سوزی
در حدود ۱۵۰۰ مرت از مسجد گسرتش یافت و به قسمتی از محراب و گنبد داخلی و برخی ستون ها و ۴۸ پنجره ی

مسجد آسیب رساند و منرب نورالدین را تقریبا از بین برد.
 بعدها ملک حسین پادشاه اردن دستور به بازسازی این منرب داد. بیش از چهل محقق و مهندس و صنعتگر با استفاده
 از تصاویر منرب اصلی و چوب گردو و آبنوس و عاج، به هامن روش، منرب نورالدین را بازسازی منودند. این منرب در فوریه
 سال ۲۰۰۷ در جای قبلی خود در مسجداالقصی قرار داده شد. هم اکنون این منرب را »منرب صالح الدین« می خوانند.

منرب جدید از ۱۶۵۰۰ قطعه ی کوچک چوبی و بدون استفاده از میخ ساخته شده است.

نور الدین پیش از وفاتش منبری ساخته
بود تا آن را در مسجداالقصی قرار دهد، اما
خود پیش از فتح بیت المقدس درگذشت و
سرانجام صالح الدین ایوبی منبر فوق را در
مسجـداالقصـی قـرار داد و قاضـی دمشق
محی الدین بن زنگی پس از نود سال بر آن

خطبه ی جمعه خواند.
منبر نورالدین از چوب درخت آبنوس و

بدون استفـاده از میخ توسط ماهرتریـن 
نجاران و هنرمندان در دمشق ساخته شد.2 

منربنورالدین

سال ۱۱۸۷ میالدی برابر با ۵۸۳ هجری قمری : با گذشت مدتـی از سیطـره ی 
صلیبیان بر مسجد االقصی و كشتار وحشیانه ی مسلمانان ساكن آن، بار دیگر امت
اسالمی بیدار شده و  جهاد با صلیبیان را آغاز كرد. قهرمانان و مجاهدانی چون
عمادالدیـن زنگی و پسـرش نورالدین محمـود زنگی در مقابل سیـل خروشـان
 صلیبی ها استقامت و پایداری كرده آن ها را در جبهه های مختلفی شکست دادند و
راه را برای فتح بیت المقدس هموار كردند. نورالدین محمود زنگی پس از سالها جهاد

پیاپی چشم ازجهان فروبست.
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با درگذشت نورالدین زنگی- رحمه اهلل-، صالح الدین ایوبی پرچم جهاد علیه
صلیبیان را به دست گرفت، او هسته ی مركزی سپاه صلیبیان را در تل حّطین
متالشی ساخت و ستون فقرات آنرا در هم شکست و از آنجا رهسپار شهر قدس شد.
او یقین داشت هیچ نیرویی در شام نمانده كه به فریاد صلیبیان برسد، و راه دریائی
مصر نیز بوسیله ناوگان جنگی اسالمی مصـر مسدود شده بود. در چنین شرایطی
صالح الدین با سپاه بزرگ خود از راه رسیده و در برابر دور نمای حصار مرتفع و كوه

پیکر این شهـر مقدس پیـاده شد. او پس از آن كه از كار تنظیـم سپـاه فـارغ شد 
نماینـده ای را روانه ی شهر كرد و به صلیبیان چنین پیغام داد: »نمی خواهم در 
حریم این مکان مقـدس كه بیت اهلل االقصـی را در دل خود جای داده، دست به
خونریـزی بزنم و ساحت پاكیزه آنرا با خون ناپاكان بیاالیم، پس چه بهتـر است كه

شما هم با من موافق بوده وآنرا بدون جنگ به من واگذارید و در عوض هر مبلغی 
پول و یا هر مقدار زمین كه می خواهید بگیرید و به سالمت پی كار خود بروید.«
صلیبی ها اما این پیغام را با قاطعیت رد كرده و علیه صالح الدین اعالم جنگ
كردند.  بامداد روز 1۵ رجب ۵83 هجری سپاه اسالم در اطراف شهر موضع گرفت و
آنرا به محاصره ی خود در آورد. با آغاز جنگ، حلقه ی محاصره بر صلیبی ها تنگ تر
می شد تا جاییکه به  ناچار تسلیم شده و هیئتی را نزد صالح الّدین فرستادند و تقاضای
صلح كردند. صالح الدین این قهرمان اسالم بی قید و شرط صلح را پذیرفت و پس
 از امضای صلح نامه، عفو عمومی صادر نمود و بدون اینکه خونی از كسی ریخته
شود به اتفاق همراهانش وارد شهر بیت المقدس شد و در آنجا پرچم صلیبیان و
صلیب را از فــراز بـرج به زیر كشیــده، پرچـم اسـالم را به جای آن نصب نمـود و

بیت المقدس را  از وجود صلیبي های اسالم ستیز پاک سازی كرد.
الزم به ذكر است در سال 492 هـ  كه صلیبیان وارد این شهر مقدس شده بودند
همه ی ساكنان مسلمان آن را از دم تیغ گذرانده و یهودیانش را نیز در آتش سوزانده
بودند. بر اساس برخی روایات تاریخی آن جانیان در مسجد عمر فاروق آن قدر
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كشتار كردند كه موج خون تا زانوها باال آمد، اما صالح الدین از در انتقام جویی
بر نیامد و كسی را از دم تیغ نگذراند،  بلکه عفو عمومی صادر كرد و مردم را میان

سکونت در این شهر و یا ترک آن مخیر گذاشت.
آری... فتـح اسالمی پیش از آن كه فتـح سرزمیـن باشد، فتح دل ها بود. این را
می توان در جریان مسلمان شدن رابرت سنت آلبانس، شوالیه و فرمانده  صلیبی
انگلیسی مشاهده كرد، او از اعضای گروه شوالیـه های معبـد3  بود كه بعدها اسالم
آورد و همراه با صالح الدین ایوبی در نبرد حطین و آزادی بیت المقدس شركت

كرد.
محیط اروپای قرون وسطی به شدت تحت تاثیر تبلیغات كلیسا علیه اسالم قرار
داشت. اما روبرو شدن با مسلمانان و اخالق آنان در میدان نبرد تصورات پیشین
رابرت و بسیاری دیگر از صلیبیان را نسبت به آنان تغییر داد. رعایت اخالق آن هم
در شرایط جنگ، جوانمـردی و مهربانـی مسلمانـان و به ویـژه فرمانـده بزرگ
مسلمان، صالح الدین ایوبی باعث شد رابرت مسلمان شده و به اردوی وی بپیوندد.
این نشـان می دهد كه صلیبی ها پیش از شکست در میدان نبرد از دیِن مسلمانان

شکست خورده بودند.
صـالح الدیـن یکی از نوه هـای خود را به ازدواج او در آورد و فرماندهـی یکی از
لشکرهایش را به او سپرد. دو سال بعد وقتی صالح الدین برای آزادی قدس لشکر

كشید رابرت نیز یکی از فرماندهان این فتح بزرگ بود.
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 Pauperes commilitones Christi Templique :3-رسبــازان مسکیـن مسیــح و معبــد سلیمــان )التیــن 
 Solomonici(، یا به اختصار شوالیه های معبد )همچنین شوالیه های هیکل، شهسواران معبد یا شهسوران
پرستشگاه(، گروهی نظامی-مذهبی در تاریخ مسیحیت بود که در قرون وسطی فعالیت می کرد. این گروه در سال
۱۰۹۵ میالدی از سوی پاپ اوربان با وعده ی بخشش گناهانشان در صورت مشارکت در جنگ های صلیبی عازم قدس
شده بودند و نقش بسیار زیادی در اشغال اين شهر و دیگر ماملک اسالمی در شام داشتند. بر روی لباس ها و شنل های

آنان نقش صلیب دوخته شده بود.
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از آن سو اما مسلمان شدن یکی از فرماندهان شوالیه  های  معبد به شدت باعث
خشـم مسیحیـان شد، به طـوری كه نسبت به این گروه بدبین شدنـد؛ حال آن كه
شوالیه های معبد یکی از تاثیرگذارترین و قوی ترین سازمان های نظامی صلیبی
در آن دوران به شمار می رفتند. خود رابرت مدتی كم پس از آزادی قدس دیده از

جهان فرو بست. رحمه اهلل.
مستشـرق انگلیسـی، توماس آرنـولد در كتــاب دعـوت به اسـالم می گوید:
»آنطور كه به نظر می رسد اخالق صالح الدین و زندگی او كه بر مبنای قهرمانی
بنا شده بود تاثیری جادویی بر ذهن مسیحیان دوران او داشت، تا جایی كه گروهی
از شوالیه های مسیحی چنان جذب وی شده بودند كه دین خود یعنی مسیحیت
و قوم خود را ترک گفته به مسلمانان پیوستند. همینطور هنگامی كه یکی از
تکسواران انگلیسـی عضو شوالیه های معبد به نام رابرت سنت آلبانس در سال
118۵ مسیحیت را رها كرده اسالم آورد و سپس با یکی از نوه های صالح الدین
ازدواج كرد. بعد از دو سال صالح الدیـن به فلسطین لشکـر كشیـد و در حطین 
شکستی تحقیرآمیز را بر ارتش مسیحی تحمیل نمود. گی ]لوزینیان[ پادشاه 
بیت المقدس نیز در میان اسرا بود. شب نبرد شش تن از شوالیه ها پادشاه خود را
ترک گفته با اراده  خود به اردوی صالح الدین رفتند و به او پیوستند«.  
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فلسطین از عصر استعمار تا اعالم موجودیت دولت صهیونیست ها
سال ۱۸۳۹ م. بعد از گذشت قرنها آرامش و صلح و صفا در فلسطین، این شهر بار
دیگر آماج حمالت استعماری و صهیونیستی قرار گرفت، و بریتانیا از امتیازاتیکه  از

كنسول گری ایجاد كرد، پیـر استعمــار اما هدفی فراتــر از یك كنسـولی داشت.
سال ۱۸۸۰ م : اوضاع و شرایط سیاسی اواخر قرن نوزدهم میالدی زمینه  ظهور
شخصیت های یهودی طرفدار اندیشـه ی استعماری بازگشت به سرزمین موعود

)فلسطین( و شکل گیری جنبش صهیونیستی را فراهم ساخت.
سالهای ۱۸۸۰تا ۱۸۹۰م: طرفداران نهضت )عاشقان صهیون( و سپس جنبش
)بیلو( مسئله  بازگشت یهودیان به فلسطین را رسما مطرح كردند. دیری نپائید كه

دیپلماتیك صهیـونیست ها برای جذب حمـایت و كمك های سیـاسـی و مالی
سرمایه داران و قدرت های اروپـایی و نیز گرفتن رضایت سلطان عبدالحمید دوم، 
خلیفه ی مقتدر عثمانی برای اعطای فلسطین به صهیونیست ها شدت گرفت.
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تئودور هرتزل با نوشتن كتاب )دولت
یهــود( و گرد آوردن شخصیت هــای
صهیونیستی، زمینه  برگزاری كنفرانس
بـال را فراهـم ساخت. در كنفراس بـال
سیاست سازمان جهانـی صهیونیسـم

 مبنی بر بازگشت یهودیان به فلسطین 
کنفرانس بالمطـرح شد و به دنبــال آن، تالش های

روی صلح دوستی و صفای قلب سالطین
عثمـانی به كشـورهای دیگر داده شده
بود سوءاستفـاده نمـوده و به بهانــه ی
حمایت از یهودیــان ساكن قدس برای
پرچم فلسطین در دورٔه قیمومت بریتانیانخستین بار در این سرزمین مقدس دفتر
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سال ۱۸۹۶م: هرتزل قبل از برپایی كنفرانس
بال به استانبول سفر كرد و پس از بررسی اوضاع
تالش نمــود زمینــه ی كسب رضــایت سلطـان

عبدالحمید را فراهم سازد.
سال ۱۸۹۷ م : رهبران صهیونیستهای انگلستان
از جمله اسرائیل زانگویل وهربرت ویچ وارد پایتخت
عثمانی شدند و تالشهایی در جهت جلب نظر سلطان
عبدالحمید به عمل آوردند، اما همه  این تالش ها در
پی مخالفت قاطعانه  سلطان عبدالحمید ناكام ماند.

سال ۱۸۹۸م: تئـودور هرتــزل پس از دیــدار با 
ویلهلم دوم امپراطور وقت آلمان او را متقاعد كرد 
كه در جریــان سفر به دولت عثمانــی از سلطان 
بخواهـد تا طرح صهیونیست ها برای فلسطیـن را
بپذیرد، امپراطور آلمان نیز در جریان سفر خود این
پیشنهاد را به اطالع سلطان رساند اما سلطان بار

دیگر به این تقاضا پاسخ منفی داد.
سال ۱۹۰۱م : هرتزل شخصا به پایتخت عثمانی 
سفر كرد و موفق به دیـدار با سلطـان شد، در این
مالقات پیشنهادهایی به سلطان ارائه داد اما سلطان
مجددا به خواستــه ی وی پاسخ منفی داد و آن را
نپذیرفت. از جمله ی این پیشنهادها تسویه  كردن
همه ی بدهی های دولت عثمانی )پنجاه میلیون
پوند( از سوی صهیونیست ها و ایجـاد یك ناوگـان
بزرگ دریایی و دادن پنج میلیون پوند به شخص

تئودور هرتزل

ویلهلم دوم؛ امپراتور آملان

سلطان عبدالحمید دوم؛ خلیفٔه عثامنی
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سلطان عبدالحمید،دربرابراعطای فلسطین به صهیونیستها بود.
سلطان عبـدالحمیـد دوم مانند كوهی استوار ایستاد و به همه ی پیشنهادات و

درخواست های صهیونیستها پاسخ منفی داد.
سلطان عبدالحمید دوم در آخرین دیداری كه با تئودور هرتزل داشت خطاب به
او گفت: )اگر می دانستم كه شما بخاطر مسئله ی فلسطین به مالقات من می آیی
هرگز اجازه ی این مالقات را به تو نمی دادم. اي هرتزل بدان كه فلسطین بخشی از
سرزمین پهناور اسالمی است و با طال و نقره فروخته نخواهد شد، ما وجب به وجب
آنرا بوسیله ی خون شهدا بدست آورده ایم و اگر تا قطره ی آخر خونمان در دفاع از
قدس بر زمین بریـزد  از یك وجب آن كوتاهـی نخواهیـم كرد!!( این پاسخ قاطع و
دندان شکن سلطان عبدالحمید آب سردی بر پیکر هرتزل بود، هرتزل از دیدار با
سلطان دست از پا درازتر بازگشت، و به تبلیغات گسترده علیه ایشان پرداخت و او را

به ظلم و استبداد و تحّجر مّتهم كرد.
هرتزل از یك سو تالش می كرد چهره ای زشت و كریه از سلطان عبدالحمید
دوم معرفی كند و از سوی دیگر می كوشید نعره های نژاد پرستی میان تورانی ها و

عرب ها را تقویت كند.
نا امیدی رهبران جنبش صهیونیسم از سلطان عثمانی سبب شد تا آنها مناطق
دیگری از جهـان ماننـد: قبـرس - شبه جزیـره سینـا -عراق و برخی كشــورهای

آفریقایی را بعنوان كانون استعمار صهیونیستی مطرح كنند.
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به دنبال لغو قانون منع مهاجرت یهودیان به فلسطین جمعیت 23۰۰۰ نفری
یهود به 8۵۰۰۰ نفر افزایش یافت و با افزایش تعداد مهاجران، مستعمـره های 
بیشتری در فلسطین ساخته شد. مهاجران یهودی سنگ بنای شهر جدید تل آویو
را در حومه  یافا گذاشتند تا پایتخت دولتشان باشد. صهیونیستها كه با مخالفتهای
روز افزون مسلمانان مواجه شده بودند به بهانه ی دفاع از مناطق مستعمره نشین،

به ایجاد گروه های مسلح پرداختند.

سال ۱۹۰۹ م : پس از كودتایی كه توسط حزب
اتحاد و ترقی علیه سلطان عبدالحمید به وقوع
پیوست4  ممنوعیت مهاجرت یهـودیان و خرید
زمین در فلسطین از سوی آنها برداشته شد و با
سیل مهاجرت یهودیان از سراسر دنیا به فلسطین،
خرید زمین و ایجاد نهادهای مستعمراتی یهودیان

کشتی حامل مهاجران یهودی در فلسطیندرآن سرزمین آغازشد.

 4-سلطان عبدالحمید دوم آخرین خلیفه و سلطان مقتدر عثامنی ها بود، پس از سقوط ایشان در سال ۱۹۰۹ میالدی
سه نفر به ترتیب قدرت را در اختیار گرفتند :» سلطان محمد رشاد، سلطان وحید الدین، سلطان عبداملجید دوم« که
عمال بازیچه ی دست اتحادی ها بودند و هیچ قدرتی از خود نداشتند، تا اینکه در سال ۱۹۲۴ میالدی خالفت عثامنی
توسط مصطفی کامل آتاترک دست نشانده  صهیونیست ها و پرورش یافته در دامان استعامرگران »انگلیس، فرانسه،

ایتالیا و روسیه« بطور رسمی الغاء شد و جمهوری ترکیه تأسیس گردید.
 5-این اعالمیه منسوب به آرتور جیمز بالفور )به انگلیسی: 1st Earl of Balfour ,Arthur James Balfour( )زاده ۲۵ ژوئیه
۱۸۴۸ – درگذشته ۱۹ مارس ۱۹۳۰( سیاست مدار بریتانیایی است که بین سال های ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۵ نخست وزیر پادشاهی متحد

بریتانیابودونقش بزرگی درتشکیل ارسائیل امروزی داشت.

ادموند بالفور و اعالمیٔه او

سال۱۹۱۷ م : هربـرت سموئیــل یکی از
رهبران متعصب یهودی طی یادداشتی به
حکومت بریتانیـا از این كشور می خواهد تا
دولتی یهودی زیر نظر بریتانیا در فلسطین

تاسیس كند، كه در این میان اعالمیه بالفور۵ 



صادر شد و دولت بریتانیا به یهودیان اطمینان داد كه برای تأسیس دولت نژادی
یهودیان در خاک فلسطیـن از هیچ كوششی دریغ نخواهد كرد. بعد از گذشت یك
ماه و نیم از صدور اعالمیه ی بالفور، بریتانیا ژنرال آلن بی را بعنوان فرمانده نظامی
ارتش انگلستان در قدس منصوب كرد. او بعد از ورود به شهر قدس گفت: » االن

جنگهای صلیبی به پایان رسیده است«.
۱۹۲۰ م :        در كنفرانس سان ریمو بریتانیا و فرانسه سرزمین شام و عراق را میان
خود تقسیم كردند، و فلسطین زیر قیمومت بریتانیا در آمد و سازمان ملل آن را به

 رسمیت شناخت.

سال ۱۹۲۸-۱۹۲۰ م : از آغـاز قیمـومت بریتانیـا در فلسطیــن تا سال 1928
فلسطیني ها سیاست مقاومت مسالمت آمیز در برابر حکومت بریتانیا و صهیونیستها

را در پیش گرفتند و تالش كردند با فرستادن هیئت ها و درخواست های خود، 
بریتانیا را تشویق كنند تا مانع رشد صهیونیست ها شود؛ چرا كه سیل مهاجرت 
یهودیان و كنترل اقتصادی صهیونیستها در فلسطین نگرانی مسلمانان را شدت

بخشیده بود، اما دولت بریتانیا توجهی به این درخواست ها نکرد.
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کنفرانس سان ریمو



سال۱۹۲۹ م : در پاسخ به تعدی یهودیان به دیوار »براق« انقالبی رخ داد كه به
»انقالب براق« مشهـور شد. در پی این خیزش، میان مسلمان ها و صهیونیست ها
درگیری های خشونت باری در بیت المقدس در گرفت، این درگیری ها بتدریج به
اكثر نقاط فلسطیـن كشیده شد و دولت بریتانیــا برای علت یابی درگیــری ها،
كمیتـه ای با عضویت نماینــدگان سه حزب )محافظه كار ولیبرال و كارگر( تحت
ریاست آقای والتر شاو تشکیل داد و مسئولیت بررسی رخدادهای فلسطین را به
این كمیته سپرد. این كمیته در اواخر همین سال وارد فلسطین شده و پس از
شنیدن دیدگاه های مسلمانان و یهودیان، گزارشی به لندن مخابره كرد كه طی
آن از دولت بریتانیا خواسته شده بود بطور شفاف موضع خود را در مورد فلسطین
بیان نموده و از سیل مهاجرت یهودی ها به فلسطین جلوگیری كند، و مانع اخراج
كشـاورزان مسلمان از زمیـن هایی شود كه توسط یهودیان خریداری شده است.
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انقالب براق در سال ۱۹۲۹ میالدی



کتاب سفید

سال۱۹۳۰ م : دولت بریتانیــا با توجه به
گزارش كمیته  )شاو( كتاب سفید را منتشر كرد
كه در آن آقای پاسفیلد وزیر امور مستعمرات
بریتانیا، كلیه  پیشنهادهای كمیته   ی شاو را
پذیرفته بود. اما حییم وایزمن6 رئیس سازمان
جهانی صهیونیسم به نشانه  اعتراض به دولت
بریتانیا از ریاست این سازمان استعفا داد. با
استعفای وایزمن از سازمان جهانی صهیونیسم،
رمزی مکدونالد نخست وزیر وقت انگلستان
به شدت از سوی صهیـونسیت ها تحت فشار
قرار گرفت و ناچارا طی نامه ای به وایزمن
كتاب سفید را بگونه ای مورد تفسیـر قرار داد

رمزی مک دونالدكه مطالب اساسی آن را نسخ می كرد. حاییم وایزمن

سال ۱۹۳۵-۱۹۳۶ م : با افزایش جنایــات صهیونیست ها در فلسطیــن، شیخ
عزالدین قسام كه در سال 1921 م از سوریه به فلسطین مهاجرت كرده بود انقالب
اسالمی فلسطین را بنیانگذاری نموده و فلسطینیان و جهان اسالم را به قیام علیه
بریتانیا و صهیونیست ها فراخواند. قسام و یارانش در سال 1921 میالدی در حالی
وارد فلسطین شدند كه جهاد علیه صهیونیست ها و انگلیس جدا از برنامه های او

عزالدین قسام عالمه رشید رضا

نبود. او شاگرد رشید رضا بود، نخستین كسی
كه نسبت به مهاجرت یهودی ها و برنامه های
آنان هشــدار داده بود. قسام تصمیم گرفت
خود را به كارگران و فقرا نزدیك كند زیرا بر
این باور بود كه آنها به خاطر سرشت پاكشان
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         6- حییم عزرائیل وایزمن )زاده ۲۷ نوامرب ۱۸۷۴ – در روسیه، و درگذشته ۹ نوامرب ۱۹۵۲( شیمی دان، رئیس سازمان جهانی
صهیونیسم، کاشف اِستون، استاد دانشگاه و اولین رئیس جمهور صهیونیست ها بود.



و به خدمت گرفته نشدن شان توسط اشغالگران، هسته  جهاد را تشکیل می دهند،
بنابراین تصمیم گرفت آن ها را آموزش دهد و عقیده ی جهاد را در دل آن ها زنده
نماید و از آن ها مجاهدانی ساخت كه طی سال های طوالنی و حتی پس از شهادت

او پرچمدار جهاد در فلسطین بودند.
دیدگاه قسام نسبت به خطر صهیونیست ها برگرفته از شناخت عمیق و زود
هنگامی بود كه از نوشته های رشید رضا به آن دست یافته بود. او پس از تجربه ی
مبارزه با فرانسوی ها به بیهوده بودن مبارزه  مسالمت آمیز علیه اشغالگران معتقد
بود. قسام جهــاد را تنهــا راه حل مبارزه علیــه صهیــونیست ها می دانست و از
فلسطینی ها می خواست قبل از اینکه یهودیــان بیشتری موفق به مهاجرت و

اسکان درفلسطین شوند،جهادراآغازكنند.

با شهادت قسام فلسطینی ها دست به اعتصابی زدند كه شش ماه بطول انجامید و
پس از آن مبدل به یك خیزش مسلحانه شد كه سیل مجاهدان كشورهای اسالمی

را بسوی خود جذب كرد.
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حاج امین حسینی؛ مفتی وقت فلسطین

او در آغـاز طی نامـه ای به حـاج امیـن 
حسینی مفتی فلسطیــن از او خواست تا
علیه بریتانیا و صهیونیست ها فتوای جهاد
دهد، اما نظــر حاج امیـن حسینی این بود
كه مذاكـره و گفت و گو بهتـر از درگیــری

مسلحانه است.
شیخ عزالدین قسام پس از شنیدن این
پاسخ از حاج امین حسینی، خود رهبری
جهاد را بر عهده گرفت و علیه صهیونیستها

اعالم جهــاد كرد تا این كه در سال 193۵ 
میالدی به درجه رفیع شهـادت نائل شد.



فرحان السعدی؛ جانشین عزالدین قسام

سال۱۹۳۶ م : پس از شهــادت شیــخ
 عزالدین قســام، رهبری قسامی ها را شیخ
مجاهد فرحان السعدی بر عهده گرفت و پس
از پنج ماه از شهادت عزالدین قسام، انقالب
1936 را كلید زد كه این انقالب تا سال 1939
میالدی ادامه داشت اما خود او در سال 1937
میالدی در حالی كه هشتاد سال سن داشت،
به خاطر جهــاد علیه انگلیسی ها و یهودیان

اعدام شد.
پس از اعدام فرحان السعدی، قسامی ها این راه را ادامه دادند و در هر بخشی از
فلسطین و به ویژه در شمال این كشور، رهبران قسامی، جهاد علیه اشغالگران را

 

دولت بریتانیا كه با وجود در اختیار داشتن بزرگ ترین نیروی نظامی جهان
از مقابله با این حركت بزرگ جهادی ناتوان مانده بود برای برقراری آتش بس به

كشورهای عربی متوسل شد.
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مدیریت می كردند. در سال 1937 میالدی
یکــی از مجاهـــدان فلسطینــی به نــام
احمــد التوبــه، سر لویس انــدروز، حاكم 
انگلیسی منطقه ی »الخلیل« را قتل رساند.
در پی این حادثه دولت بریتانیــا حاج امین
حسینی را از ریاست مجلس اسالمی عزل
نموده و تصمیـم گرفت كه او را بازداشـت
كند، اما حاج امین حسینی به یافا متواری
شد و از آنجا مبارزات خود علیه بریتانیایی ها

از راست: احمد التوبه و نایف املصلحرا ادامه داد.



سال ۱۹۳۷ م : پس از مداخله ی سران كشورهای عربی و اعالم آتش بس، بریتانیا
پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو كشور یهودی و عربی را مطرح كرد كه این پیشنهاد

از سوی مسلمانان فلسطین رد شد.
سال ۱۹۴۲ م : آمریکا كه تا آن زمان در انزوا بود تصمیم گرفت بر مسند استعمارگران

سال ۱۹۴۵م : هاري ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا طی سخنانی رسما از
صهیونیست ها حمایت كرده و خواستار اعمال فشار بر حکومت بریتانیا برای تن

دادن به موافقت با تشکیل یك دولت یهودی در فلسطین شد.

تحریم كرده و اعالم كردند آمریکا صالحیت تصمیم گیری در مورد فلسطین را ندارد. 
با این حال بریتانیا پیشنهاد موریسون را مبنی بر تقسیم فلسطین به چهار
منطقه اداری: یهودی نشین، مسلمان نشین، النقب و قدس را مطرح كرد كه باز از

سوی كشورهای عربی مردودشد. 
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كهن یعنی بریتانیا و فرانسه و ایتالیا تکیه
بزند، لذا وارد كارزار شد و با كمك صهیونیستها
كنفرانسی موسوم به »كنفرانس بلتیمور«
در آمریکا تشکیل داد. مهمترین اصل این
كنفرانس، ترویج اندیشــه )توسعـه میهن
ملی یهودیان( و تاكید بر ضرورت تاسیس

کنفرانس بلتیموریك كشور یهودی در فلسطین بود.

سال ۱۹۴۶ م : سخنــان ترومـن با خشم
كشورهای اسالمی و عربی روبرو شد، آن ها
در پاسـخ به تـرومـن كنفـرانس بلـودان را
تشکیل دادند. بریتـانیا نیز در برابر واكنش
كشورهـای اسالمی خواستار نشست همه
جانبـه ی اعراب و یهودیــان شد كه وزرای
رشکت کنندگان در کنفرانس بلودانخارجـه كشورهـای عربـی ایـن نشست را



فلسطین ؛ پس از اعالم موجودیت دولت صهیونیست ها
سال ۱۹۴۷ م : طرح تقسیم فلسطین به سازمان ملل متحد واگذار شد و این سازمان
با تقسیم فلسطین به دو منطقه ی یهودی نشین و مسلمان نشین موافقت كرد و قرار شد

شهر قدس زیر نظر سازمان ملل متحد اداره شود.
سال ۱۹۴۸م: تقسیم فلسطین توسط سازمان ملل متحد كه با فشار صهیونیستها
 انجام شده بود شوكی بر مسلمانان فلسطین وارد كرد كه منجر به انتفاضه  جدیدی
شد. اما ناگهان و بدون هیچ مقدمه ای دولت بریتانیا اعالم كرد كه مسئله قیمومت 
فلسطیـن به پایـان رسیده و نیروهای نظامی خود را از فلسطین خارج می كند.
این اتفاق درست در زمانی افتاد كه كشورهای استعماری اروپا از اعالم موجودیت
دولت اسرائیلی كه راه تشکیل آن را هموار كرده بودند مطمئن شده بودند. در نیمه
شب 1948/۵/1۵ م كمیسر عالی انگلستان سرزمین فلسطین را ترک كرد، و داوید
بن گوریون7  موجودیت دولت اسرائیل را اعالم كرد. این اعالم با استقبال دولت های
آمریکا، بریتانیا، روسیه و سایر كشورهای اروپایی روبرو شد و این كشورها دولتی بنام

اسرائیل را به رسمیت شناختند.
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بن گوریون »با موهای سفید« در حال امضای منت قیام دولت ارسائیل، لحظاتی قبل از اعالم رسمی آن.

              7- داوید بن گوریون )زاده ۱۶ اکترب  ۱۸۸۶ در لهستان – درگذشته ۱ دسامرب ۱۹۷۳( بنیان گذار اصلی و اولین نخست وزیر ارسائیل بود. او از
سال ۱۹۵۵ تا  ۱۹۶۳ در این سمت بود. او هم چنین رهربیت برجسته جامعه یهودیان مقیم فلسطین تحت قیمومت انگلستان را بر عهده

داشت.



سال ۱۹۶۷م: كشورهای عربی مصر، اردن، سوریه و عراق تصمیم گرفتند با رژیم
صهیونیستی وارد جنگ شوند، اما از آن جایی كه صهیونیستها از نیت این كشورها
آگاه شده بودند در ۵ ژوئن 1967 بطور ناگهانی به پایگاه  های نظامی مصر حمله
كردند، آن ها طی 6 روز موفق شدند غزه،صحرای سینا ، شرق قدس و بخش هایی از
كرانه باختری رود اردن و بلندی های جوالن را از كنتــرل كشورهای عربی خارج
كنند. در تاریخ 1۰ ژوئن 1967 صهیـونیست ها آخریــن حمالت به بلندی های
جوالن را تکمیل نموده بودند. سر انجام قرارداد آتش بسی به پیشنهاد كشورهای

در پی این جنگ شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 242 را تصویب
كرد كه به موجب آن از همه ی دولت های درگیر خواسته شد تا از ادعاهای خود
نسبت به سرزمین و حق حاكمیت یکدیگر صرف نظر كنند و مرزها را به رسمیت 
بشناسند و اسرائیل از سرزمین های اشغال شده طی این جنگ عقب نشینی كند.
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عربی در روز بعـد از آن یعنی
11 ژوئن به امضـاء رسیـد. به
این ترتیب رژیــم اشغالگــر
صهیونیستی  صحرای سینا،
بخش هایی از كرانه باختری
رود اردن )شـامــل قــدس
شـرقـی(را تصـّرف كـرد. در
مجمـوع بـا پیـروزی های به
دست آمده و سرزمیـن های
تازه اشغــال شده مسـاحت

اسرائیل 3 برابر شد. 
نقشٔه رسزمین های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی قبل و بعد از 

جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ میالدی



رژیم اشغالگر صهیونیستی اما تاكنون به استثنای غزه و همچنین صحرای سینا
كه در پی توافق كمپ دیوید و با به رسمیت شناخته شدن این رژیم از سوی انور سادات
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رئیس جمهور وقت مصر در سال 1978
به این كشور پس داد از دیگر سرزمینهایی
كه حتی از دیدگاه سازمان ملل متحد و

كشورهـای غربـی اشغـالی محسـوب 
می شونـد عقب نشینـی نکـرده و بلکه
شهـرک های زیــادی در این زمیـن ها
ساخته است و روز به روز به تعداد این
شهركهای صهیونیست نشین می افزاید.

از راست:مناخم بیگن »نخست وزیر ارسائیل«، جیمی کارتر
»رئیس جمهور آمریکا«، انور سادات »رئیس جمهور مرص« در حال

امضای توافق نامه کمپ دیوید

سال ۱۹۶۹م:  یك مسیحی تندرو استرالیایی مسجد جامع قِبلی )قبله ای( واقع
درمسجد االقصی را به آتش كشید.

دنیس مایکل روهان كه برای همین هدف از استرالیا به بیت المقدس سفر كرده
بود انگیزه ی خود را اجرای آنچه در سفر زكریا آمده و زمینه سازی برای تاسیس

آتش سوزی مسجد االقصی

معبـد یهودیـان و در ثانی ظهور مسیح
عنوان كرده بود.

این آتش سوزی در حدود 1۵۰۰ متر
از مسجد گسترش یافت و به قسمتی
از محــراب و گنبــد داخلـی و برخـی
ستون ها و 48 پنجره ی مسجد آسیب
رساند و منبر نورالدین را تقریبا از بین

برد.
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منرب نورالدین پس از بازسازی توسط ملک حسین پادشاه اردن

عاج، به همـان روش، منبـر نورالدین را
بازسازی نمودند. این منبـر در فوریه ی
سـال 2۰۰7 در جـای قبلـی خـود در

مسجداالقصی قرار داده شد. هم اكنون 
این منبــر را »منبــر صالح الدیــن« 
می خواننـد. منبـر جدیــد از 16۵۰۰ 
قطعه ی كوچك چوبی و بدون استفاده

از میخ ساخته شده است.

بعدها ملك حسین پادشاه اردن دستور به بازسازی این منبر داد. بیش از چهل 
محقق و مهندس و صنعتگر با استفاده از تصاویر منبر اصلی و چوب گردو و آبنوس و

روهان دستگیر و در یك دادگاه صهیونیستی محاكمه شد، اما به دلیل آنچه عدم 
سالمت عقلی خوانـده شده در یك بیمارستـان روانی بستـری و سپس به استرالیا

بازگردانده شد.

ملک فیصل بن عبدالعزیز؛ پادشاه عربستان سعودی از 
سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۵م

آتش سوزی مسجد االقصی با خشم
مسلمانان روبرو شد و در واكنش به این
حادثه، سازمـان كنفـرانس اسالمی به

پیشنهـاد ملك فیصـل بن عبـدالعزیز 
پادشاه فقید عربستان سعودی تاسیس
گردید. سازمان مقر خود را شهر اشغال
شده ی قدس تعیین كرد و مقرر نمود تا
زمان آزادی این شهر، جده مقر موقت
این سازمان باشد. این سازمان بعدها به
سازمان همکاری اسالمی تغییر نام یافت.



قضیه ی آوارگان فلسطینی
از زمان اعالم موجــودیت رژیم اشغالگـر صهیونیستــی، فلسطیـن با دو موج
گسترده  مهاجرت اجباری شهروندانش روبرو بوده است؛ نخستین آن باز می گردد
به سال 1948م به هنگام اعالم موجودیت دولت صهیونیست ها و موج دوم این
مهاجرت ها باز می گردد به جنگ شش روزه ی عرب ها. بیشتر این مهاجرت ها
بسوی كشورهایی مانند اردن، سوریه، و لبنان و نیز به سوی كرانه ی باختری رود
اردن و نوار غزه بوده است. سازمان ملل متحد برای كمك به آوارگان فلسطینی
آژانسـی به نام »اونرا« تأسیس كرد كه هدف آن كمك به آوارگان سـال 1948
میالدی است. بر اساس گزارش اونرا تعداد این آوارگان از 711 هزار نفر در سال
19۵۰ میالدی به ۵ میلیون و 14۰ هزار نفر در سال 2۰1۵ میالدی افزایش یافته

است. 
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تعداد اردوگاه های آوارگان فلسطینی در اردن »14 اردوگاه«، و در لبنان  »1۵
اردوگاه« و در سوریه »11 اردوگاه« است. 

اما فلسطینی ها در این كشورها نیز معموال از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.
لبنان: آوارگانی كه در لبنان حضور دارند شرایطی بدتر از دیگر فلسطینی ها
دارند. آنان از حقوِق اساسی بسیاری محرومند و حکومت لبنان با قضیه  پناهندگان
فلسطینی برخوردی امنیتی دارد. فضای طائفه ای لبنان در این برخورد بی تقصیر
نیست. لبنان از سه اقلیت بزرگ سنی، شیعه و مارونی نصرانی تشکیل شده است
و به همین خاطر حضور آنان با مخالفت و بدبینی دیگر طوایف به ویژه مارونی ها
روبه رو شده است. از سوی دیگــر فلسطینــی های لبنــان هدف كشتــار منظم
مارونی های مسیحی بوده اند كه نمونه ی آن كشتار تل زعتر است. جنگ داخلی

لبنان نیز برای آنان فاجعه بار بود.
اردن: وضعیت فلسطینی های اردن به نسبت دیگر آوارگان فلسطینی بهتر
است و بیشتــر آنان دارای شهرونــدی این كشــور و از حقوق كامل برخوردارند.
سوریه: علی رغم چند دهه حضور فلسطینی ها در سوریه آنان از شهروندی این
كشور برخوردار نیستنـد اما وضعیت آنـانـ  تا پیش از انقالب و جنگ داخلی
سوریهـ  بهتر از لبنان بود و از حق كار و حتی رای در این كشور برخوردار بودند.
اردوگاه یرموک بزرگترین اردوگاه فلسطینی ها در سوریه است كه پس از جنگ

داخلی به شدت آسیب دیده است. 
با اینکه شوراي امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه  194 خود حق بازگشت
 آوارگان فلسطینی را به رسمیت شناخته اما رژیم اشغالگر صهیونیستی همواره
مانع بازگشت فلسطینی ها شده و در مقابل، شهرک سازی های خود را برای جذب

هر چه بیشتر یهودیان از سراسر جهان افزایش داده است.
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نتیجه ی بحث
عالوه بر آنچه در این مختصر پیرامون بی پایه  بودن ادعاهای تاریخی یهودیان
مبنی بر ساكنـان اصلی بودن فلسطیــن اشاره شد و این كه فلسطیــن سرزمین
پیامبران الهــی بوده است، برخی از محققــان سرشناس یهود مانند ماكسیم
رودنسون یهودیان را فاقد حق تاریخی در فلسطیـن می دانند، او می گوید: »مردم
فلسطیــن به تمامی معنــی از نظر بومی همان فلسطیني های قدیم و فرزندان
كنعانیان و سایر قبایل اولیه ی فلسطین هستند«. جالب اینکه حامیان اروپایی
جنبش صهیونیسم خود به این مسئله واقف بودند كه یهودیان حق تاریخی نسبت
به فلسطین ندارند. در سال 192۰ در جریان گفت و گوهایی كه در مجلس لردهای
انگلستان پیرامون قیمومت فلسطیــن واعالمّیــه بلفور انجام شد و اختالفات 
شدیدی كه میان نمایندگان این مجلس شکل گرفت،  لرد سیدنهام اظهار داشت:
» فلسطین سرزمین یهودیان نیست بلکه یهودیان پس از كشتاری وحشیانه آن را
از كنعانیان گرفتـه اند، اگر بنا  باشد آن ها در فلسطیـن حق تاریخی داشته باشند

رومی ها می توانند خود را مالك انگلستان بدانند.«
موشه منوهیــن یهودی، از منتقــدان جنبش صهیونیسـم منکر حق تاریخی
یهودیان در فلسطین بوده و معتقد است كه ساكنان اصلی فلسطین اعرابی بودند
كه از چهار هزار سال قبل، این سرزمین را در تصّرف خود داشته اند، اما آن ها هم

اكنون در اردوگاه های آوارگان زندگی می كنند.
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مسلمانان و پیروزی نهائی در بیت المقدس
با گذشت بیش از هفتــاد سال از آن روزی كه موجودیّت دولت غاصب اسرائیل
توسط بن گوریون اعالم، و توسط استعمــار گران شرق و غرب به رسمیت شناخته
 شد، مردم مسلمان فلسطیــن از روزهای نخستیــن اشغال سرزمینشان ساكت
ننشسته و به جهاد خود علیه اشغالگران صهیـونیست ادامه داده اند و جان و مال
خود را برای دفاع از بیت المقـدس وقف كرده اند. ما  هر ساله شاهـد انتفاضـه ها و
خیزش های پرشور و مباركی هستیم كه راحتی و خواب و آرامش را از اشغالگران و
زمامداران كشورهای استعماری گرفته است. ملت فلسطین با تقدیم شهدایی كه
با خون خود درخت جهاد را آبیاری می كنند از این سرزمین مقدس دفاع می كنند.
همه ی قدرت های جهان بایستی بدانند كه انتفاضه ی اخیر مجاهدان فلسطین
كه امروزه به اوج خود رسیده، نقطه امیدی است برای تحقق وعده الهی در رابطه
با پیروزی نهایی مسلمانان و محو شدن یهودیان از صفحه ی تاریخ. امیدبخش ما 
در این مرحله ی حّساس انتفاضه مبارک آیه ای است كه خداوند در آن می فرماید: 

ُيَردُّ  
َ

َوال اُء  نَ�شَ � َمْ   َ جِّ َفُ اَن  ْصُ َ �ن َجَءُهْ  ِذُبا 
ُ
ك َقْ  ْم  ُ نَّ

َ
أ وا  َوَظنُّ ُسُل  ارلُّ َس 

َ
ْيأ اْس�تَ ِإَذا  َحتَّ 

َن ﴿۱۱۰﴾    ویسف ِم�ي ْجِ ُ ْ
ِم امل ا َعِن اْلَقْ ُس�نَ

ْ
َبأ

»تا آنگاه كه پیامبران )از قومشان( ناامید شدند، و )مردم( پنداشتند كه به آنها
دروغ گفته شده است، )در این هنگام( یاری ما به سراغشان آمد ، پس هر كس را كه

خواستیم نجات یافت،وعذاب ماازقوم گنهکاربازنخواهدگشت.«
 چه كسی تصور می كرد كه نظام ماركسیستی كه قریب به یك قرن ابرقدرت جهان
بود و اندیشه های انحرافی میان جامعه ترویج می داد فروپاشیده شده و از صفحه ی
تاریخ محو گردد؟ همه متالشی شده و از بین رفتند و به زباله دان تاریخ سپرده
شدند. ان شاء اهلل نظام سرمایه داری آمریکا با تمام قدرتش سرنوشتی بهتر از نظام
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ماركسیستی نخواهد داشت. و این ابر قدرت جهان كه عرصه  دنیا را برای خود خالی
دیده و یّکه تاز میدان شده است با نوچه های دست پرورده اش )صهیونیست ها (
فرو پاشیــده و برای ابد از صفحــه تاریخ گم خواهنــد شد. خداونــد می فرماید:

رًا)4( ب�ي
َ

ا ک وًّ ْعُلنَّ ُعُ ِن َو َلَ َت�يْ ْرِض َمَّ
َ ْ
ْفِسُدنَّ ِف ال َل ِف اْلِکتاِب َلُ نْيا ِإيل  َبين  ِإْسا�ئ�ي َ صن َ َو �ت

ياِر َو اکَن  اُسوا ِخالَل ادلِّ �ب
َ ن ٍس َشديٍد �

ْ
ويل  َبأ

ُ
ْيُکْ ِعادًا َلا أ َعْثنا َعَ والُها �بَ

ُ
فَِإذا جَء َوْعُ أ

َر  َ �ش
ْ

ک
َ

أ  ْ ُ
َعْلاک �بَ َو  َن  �ي �بَ�ن َو  ْمواٍل 

َ
ِبأ  ْ ُ

ْمَدْدانک
َ

أ َو  ْم  ْيِ َعَ َة  اْلَکرَّ َلُکُ  َرَدْدان  ُعوال)5(ُثَّ  ْ َم�ن َوْعًا 
ُسوُؤا ِخَرِة ِلَ

ْ
ُتْ فََلها فَِإذا جَء َوْعُ ال

ْ
َسأ

َ
ِسُکْ َو ِإْن أ ُ �ن �نْ

َ
ْحَسْنُتْ ِل

َ
ْحَسْنُتْ أ

َ
رًا)6(ِإْن أ �ي �ن �نَ

رًا)7(          اإلساء ب�ي ْوا �تَ�تْ ُروا ما َعَ ِّ َت�ب ٍة َو ِلُ َل َمَّ وَّ
َ

ام َدَخُوُه أ
َ

ْسِجَ ک َ ْ
ْدُخُوا امل ُوُجوَهُکْ َو ِلَ

در كتاب تورات به بنی اسرائیل اعالن كردیم كه دوبار در سرزمین فلسطین 
تباهی می ورزید و برتری جویی بزرگ می كنید. هنگامی كه وعده نخستین آن
دو فرا رسد بندگان پیکارجو وتوانای خود را بر شما برانگیزیم كه خانه ها را تفتیش
و جاها را جستجو می كنند، این وعده انجام پذیر است. سپس شما را بر آنان چیره
می گردانیم و با اموال و فرزندان مدد و یاریتان می دهیم و تعداد نفراتتان را زیاد
می كنیم. اگر نیکی كنید به خودتان نیکی كرده اید و اگر بدی كنید به خود بدی
كرده اید و هنگامی كه وعده دوم فرا می رسد تا شما را بد حال سازند و داخل مسجد
گردند همانگونه كه دفعه اول بدان داخل شدند و آنچه را زیر سلطه ی خود یابند؛

یکسره نابود گردانند .. 
خداوند در این آیات چنین می گوید: در كتاب تورات به یهود اعالم كرده ایم كه
شما دو بار دست به فساد و تباهی و سركشی خواهید زد كه هر دو بار توسط بندگان

خدا كه دارای نیروی عظیمی هستند نابود خواهید شد.
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فساد اول یهودیان: عبرانی ها پس از اتحاد با یکدیگر، دولتی تشکیل داده و به
شوكت و قـدرت رسیدنــد، این شوكت و عظمت در دوره ی زمامــداری سیــدنا
سلیمان { به اوج خود رسید، بعد از درگذشت سلیمان { بنی اسرائیل رو به
طغیان و سركشی آوردند كه در نتیجه ی آن، خداوند بخت النصر كلدانی پادشاه
بابل را بر آنها مسلط ساخت و مملکت آنها را از بین برد. بخت النصر پس از اشغال
قدس، مسجد االقصی را به آتش كشید؛ و همه  ی یهودیان را به اسارت گرفته و با

خود به بابل برد.
فساد دوم یهود:       اگر نگاهی به پرتوكل های دانشـوران صهیـون داشتــه باشیم
در می یابیم كه صهیونیست ها اّدعای حاكمیت جهانی را دارند و می خواهند دولت
بزرگی تشکیل دهند كه تمام خاورمیانه را دربر بگیرد، دولتی كه بیت المقدس

پایتخت آن باشد، و اینجاست كه این فرموده ی الهی تحقق می باید:
رًا)6(  اإلساء �ي �ن َر �نَ َ �ش

ْ
ک

َ
ْ أ ُ

َعْلاک َن َو �بَ �ي ْمواٍل َو �بَ�ن
َ

ْ ِبأ ُ
ْمَدْدانک

َ
ْم َو أ ْيِ َة َعَ ُثَّ َرَدْدان َلُکُ اْلَکرَّ

یعنـی: بعـد از این كه فسـاد كردیـد و توسط بنـدگان خدا )بختنصـر( شکست
 خوردید و از سرزمین فلسطین رانده شدید دوباره زمان شما خواهد رسید و در آنجا
 صاحب قدرت و دولت می شویـد كه اگر دوباره فسـاد كردید نابـود خواهیـد شد.
آری.. آن هـا دوبـاره بازگشتــه اند.!! دولت یهودیــان درسـال 1948م اعـالم
موجودیّت كرده و از آن روز دروازه های فلسطیــن اشغــالی به روی مهاجــرت
بی قید و شرط یهودیان سراسر جهان باز شده است تا طبق وعده ی الهی در قرآن

تعدادشان زیاد شود.
تعداد یهـودیان در فلسطین اشغالـی روز به روز در حال افزایش است، و از لحاظ
مالی، یهودیان بزرگترین سرمایه داران دنیا بوده و قدرتمندترین كمپانی های
دنیا و مراكز مهم و حّساس اقتصادی بسیـاری از كشورها را در قبضه ی خود دارند، و
از سوی كشورهای استعماری: آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا... مورد حمایت
قرار می گیـرند، و از پیشرفتــه ترین سالح های دنیــا برخوردار بوده و ظلم و ستم
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وتباهی و طغیان را به اوج رسانده اند. امروزه بیشترین جنایتها در دنیا توسط آن ها
صورت می گیرد. 

اما به توفیق خداوند روزی كه همه یهودیان از سراسر دنیا جمع شدند، روز
نابودی آنها خواهد بود، انتفاضه  بزرگ و جهاد ملت فلسطین سرآغاز این داستان
است. با توجه به بیداری  و آگاهی به وجود آمده در میان مسلمانان، آن ها با هم متحد
 خواهند شد و با یهودیان مبـارزه می كننـد، آن گونه كه پیامبـرمان, فرمودند: 

ْلُ َفْقُ َوَراِئ  َيُهِديٌّ  ا  َهَ ُمْسِلُ  َيا  ََجُ 
ْ

احل َيُقُل  ُثَّ  ْم  ْيِ َعَ ُطوَن  َسلِّ َفُ وُد  اْلَيُ اِتُلُکْ  َ �ت �تُ
)روایت امام بخاری(

یهود با شما خواهد جنگید و شما بر آنها مسلط خواهید شد . تا آنجایی كه 
یهودیان خود را پشت سنگ پنهان می كنند و سنگ به صدا درآمده و می گوید ای

مسلمان؛ پشت من یك یهودی )مخفی شده( است بیا و او را بکش.
بدانیم كه وعده ی خدا حّق است و بی تردید بوقوع می پیوندد. برای بار دوم و آخر
و پس از فسادهای گستــرده  و بی شمار یهــودیان، شوكت آن ها توسط دولتی كه
پوینـدگان راه رسول اهلل , و خلفـای راشدیـن _رضی اهلل عنهم-  و بزرگان دیـن
تشکیل می دهند از بین خواهد رفت و فلسطین به زیر پرچم اسالم در می آید و نام
یهودیـان برای آخریـن بار از صفحات تاریـخ  محو می شود و پرچـم اسـالم بر فـراز

مسجد االقصی به اهتزاز درخواهد آمد. 
امیـد كه زنـده باشیـم و فرو پاشـی دولت غاصب صیهونسیتـي و نابـودی آن را
مشاهده كنیم.                                                                            

تّم بحمد اهلل
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 بلغان  شوال 1442 هـ  ق
ابو احمد محمدحسین محمدی

-



آلبوم  تصاویر



نقشه ی اشغال فلسطین طی سال های مختلف
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 سرزمین های فلسطینی 
مناطق اشغال شده



یك تصویر رنگی شده از قدس در دوران حکومت عثمانی مربوط به قرن نوزدهم
)حدود 18۵۰ تا 188۰ میالدی(
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شهر قدیمی قدس، شهری است واقع در مركز شهر كنونی قدس كه توسط
دیوارهایی احاطه شده است. این شهر مساحتی حدود 1 كیلومتر مربع دارد. این
منطقه كه بخشی از میراث جهانی یونسکو است تا پیش از اشغال قدس توسط
انگلستان در حاكمیت عثمانی قرار داشت و تا سال 1967 میالدی تحت حاكمیت

اردن بود.
با شکست سال 1967 كشورهای عربی، این بخش نیز به اشغال رژیم یهودی

در آمد و هم اكنون به عنوان یك منطقه ی اشغالی شناخته می شود.
تا دهه  شصت قرن 19 میالدی شهر قدس تنها به همین منطقه محدود میشد.
مسجد االقصی، دیوار بُراق و كلیسای قیامت در این منطقه واقع شده است.
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این دیوارها  شهر قدیمی قدس را در بر می گیرد و خالل سال های 1۵3۵ تا
1۵38 میالدی به دستــور سلطان  سلیمان اول ساخته شده است. در این دوران

قدس تحت حاكمیت حکومت عثمانی قرار داشت.
طول این دیوار 4۰18 متر است و متوسط ارتفاع آن به 12 متر می رسد. ضخامت
دیـوار شهــر قدیمـی قدس 2 و نیم متـر است و بر روی آن 34 برج دیــده بانی و 8

دروازه قرار گرفته است.
در سال 1981 میالدی، دیوارهای شهر قدیمی قدس همراه با این شهر به

فهرست میراث جهانی یونسکو افزوده شد.
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تصویری مربوط به سربازان عثمانی حافظ مسجد االقصی
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تصویـر منتشـر شده در یك روزنامه ی  انگلیسـی پس از اشغال قدس توسط
بریتانیا. در این طرح، ریچارد شیردل پادشاه انگلستــان به تصویـر كشیده شده.
ریچارد شیردل در سومین جنگ صلیبـی از صالح الدین ایوبی شکست خورد و

نتوانست قدس را به اشغال در بیاورد.
در زیر تصویـر نوشتـه شـده است: آخریـن جنگ صلیبـی، و در زیـر آن از قول

ریچارد شیردل نوشته شده: رویای من سرانجام محقق شد!
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تصویری كمیاب از اتوبوسی متعلق به شركتی تحت نام »الفالح« كه مسافران
خود را از كویت تا جنین در فلسطین اشغالی می رساند! بر روی اتوبوس نوشته
شده: كویت، بغداد )عراق(، عمان )اردن(، بیروت )لبنان(، قدس، رام اهلل، نابلس و

جنین )فلسطین(.
آنچه در پی دولت های »ملی« و مرزها حاصل شد، صرفا جدایی بود. امروزه سفر
از برخی از این كشورها به كشوری دیگر تقریبا غیر ممکن یا بسیار سخت است، به
طوری كه یك عراقی عرب می تواند به آلمان پناهنده شود، اما شاید هرگز نتواند

وارد كشور همسایه ی عربی كویت شود!
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تصویری از انقالب براق در سال 1929 میالدی
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ژنرال آلن بی فرمانده ی نیروهای انگلیسی در حال ورود به قدس
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ژنرال آلن بی سوار بر اسب در قدس
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تصویری از مهاجرت اجباری فلسطنیان پس از اشغال خاكشان توسط یهودیان



فهرست مراجع ومصادر

1ـ قرآن كریم 
2ـ صحیح مسلم بشرح امام نووی.
3ـ تفسیر القرآن العظیم ابن كثیر.
4ـ الجامع ألحکام القرآن. القرطبی.

۵ـ البدایه والنهایه. ابن كثیر.
6ـ تاریخ الّرسل والملوک. القرطبی.

7ـ حاضر العالم االسالمی. د. جمیل عبداهلل المصري.
8ـ شیخین ابوبکر و عمر . سّید عبد الّرحیم خطیب.

9ـ سیمای فاروق اعظم. ماّل عبد اهلل احمدیان.
1۰ـ ریشه های بحران در خاور میانه د. حمید احمدی.
https://www.unrwa.org/ar 11- وب سایت آژانس اونرا

12- دعوت به اسالم-توماس آرنولد
13- رموز اصالح معاصر- اسامه شحاده
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