
  مسله بيت المقدس و مسلمانان

و  مدينهو  مكهو سومين شهر مقدس مسلمانان پس از  قبلهاشغالي كه نخستين  فلسطينشهري در  بيت المقدس
دسـتيابي بـه حاكميـت بـر آن در طـول تـاريخ،        .ترين شهر جهان نزد يهوديان و مسيحيان است مقدسهمچنان 

بيت المقدس در قـرن  اشغال فلسطين و . بوده و جنگهاي بسياري بر سر آن روي داده است هعهمواره محل مناز
نقل بنابر چون . موضوع حساسي براي مسلمانان شد تنش از حاكميت مسلمانانو بيرون رف انگليستم توسط بيس

اكثريت سـاكنان آن، عـرب و    تحت حاكميت مسلمانان بوده است و بيشتر، فلسطين از زمان ظهور اسالم  تاريخ
ماجراي اشغال فلسـطين و آواره شـدن مـردم ايـن سـرزمين و اصـرار رژيـم         و در عصر حاضر اند مسلمان بوده

 مسـلمان باعث شده است تـا مـردم   ، المقدس  سازي مناطق مختلف فلسطين از جمله بيت اسرائيل براي يهودي
  .نسبت به وقايع فلسطين و بيت المقدس بسيار حساس شوند

سبحنَ الَّذي أَسرَي ِبعبده َليالً منَ الْمسجِد اْلحرَامِ إِلي اْلمسِجد االَْقصـا الَّـذي   : مطابق ايه قران كريم كه مي فرمايد
السم وه َنا إِنَّهتاينْ ءم هنرِيل لَهورَكَْنا حيرُبصالْب پاك و منزه است خدائي كه بندهاش را در يك شب از مسـجد   .يع

الحرام به مسجد اقصي كه گرداگردش را پر بركت ساختيم برد، تا آيات خـود را بـه او نشـان دهـيم او شـنوا و      
 طـرف  جد الحرام بـه از مس يشب ، در زمان بعثت)  ص(اسالمپيامبر ،  مطابق روايت دانشمندان اسالمي. بيناست

بنا بر نقـل   . و همان شب به مكه بازگشت، سفر نمود، و از آنجا به آسمانها رفتقدس ر بيت الممسجد اقصي د
هجـرت بـه    سال دومپيامبر اسالم از زمان بعثت تا و همچمنان . معراج اتفاق افتاداين تاريخ به سال دهم بعثت 
المقدس بـه طـرف   بر اساس فرمان خداوند قبله مسلمانان از بيت  از ان سال خواند كهطرف بيت المقدس نماز 

  .براي مسلمانان ارزش بسزايي پيدا كرده است بيت المقدسهم از اين لحاظ  .كعبه تغير مي كند

براي توسعه قلمرو اسالمي خود ، براي  مبارزه با ظلم و ستم قدرت ها ، براي زدودن بساط شـرك  پيامبر اسالم 

بعد ديگـر  ، شبه جزيره عربستان . و فضاي انساني به فتوحات دست زد و بت پرستي و تامين عدالت اجتماعي 

اي گسـترش  دسـتوراتش بـر   ، مجالش نداد ولـي مرگ يكي بعد ديگر ضميمه اسالم نمود ولي چون را قلمروها 

بيت المقـدس  ، هجري در زمان خليفه دوم  16در سال  به تاسي از روش پيامبر اسالم ، . قلمرو اسالم باقي بود

و در حـدود  ، بي اتفاق افتـاد  يميالدي كه جنگ هاي صل 11تحت تصرف مسلمانان در امد و از ان زمان تا قرن 

دست به دست مي شـد  اين منطقه  و  ،رخ داد سال در همين منطقه جنگ هاي بين مسلمانان و مسيحيان  200

جنـگ   المقـدس تـا   بيـت . س به دست مسـلمانان افتـاد  تا اينكه باالخره به وسيله صالح الدين ايوبي بيت المقد



امپراطوري عثماني از هم پاشيد ،  1917در بعد از جنگ جهاني اول  جهاني اول در دست مسلمانان قرار داشت

فلسـطين بـر    .پيروز جنگ قـرار گرفـت  قيموميت كشورهاي تحت  مناطق زير حاكميت عثماني يكي پي ديگر 

و بر اساس اعالميه  انگليس قرار گرفت و سرپرستي تحت قيمومت ؛ جامعه ملل  هاي كشورهاي اساس فيصله 

از ان زمان تـا سـال   . يهوديان در نظر گرفته شد ان وقت منطقه فلسطين براي اسكان بالفور وزير خارجه انگليس

سرزمين فلسطين توسط يهودها با تباني انگليس رو به گسـترش بـود و بـاالخره جنـگ سـال       كه اشغال 1948

و در نتيجه كشـور اسـرائيل    و جنگ به نفع يهودي ها ختم مي شود بين عرب ها و اسرائيل در مي گيرد 1948

وزه  ، جنگ شـش ر  1956، مثل جنگ سال   چندين جنگ بين عرب ها و اسرائيل و بعد. رسمĤ اعالن مي شود

بزرگ كشورهاي عربي و اسالمي شركت كردند ولـي شكسـت خوردنـد و نتيجـه      يكه در ان ارتش ها 1967

يل شـكل  گروه ها و سازمان هاي مختلف براي مبـارزه و مقابلـه بـا اسـرائ     در ذيل اين قضيه ، .معكوس گرفتند

گرفت ، عمده ترين ان ها ،  سازمان ازادي بخش فلسطين است كه سال ها با اسرائيل مبارزه كردند ولي باالخره 

خورد و كوچك به راه خـود   هاي دست از مبارزه كشيده و از راه تعامل يا سازش پيش امدند ولي ديگر سازمان

 سازمان هاي همزمان . ت خود ادامه مي دهدادامه دادند بخصوص سازمان مقاومت حماس كه تا امروز به مقاوم

ي شان حمايت از قضيه كه يكي از مرام هاشكل گرفت سازمان اخوان المسلمين  بيرون از فلسطين مثلاسالمي 

بلكه باعث زايش گروه  در قضيه فلسطين موثر واقع نشد نه تنها عمل كرد اين سازمانمي بينيم كه . فلسطين بود

هاي عظيم براي ديگر كشورها و ملـت  درد سر  شد كه خودشن سازمان هاي دهشت افگن مثل القاعده از درو

  .تا امروز گرديده استهاي مسلمان 

انان شده است  بايـد  ز براي مسلمحال كه قضيه فلسطين بخصوص بيت المقدس يك موضوع حساسيت بر انگي

  .صـورت گيـرد   تحليل و تجزيهدرست  بررسي شود و بعد و دقت مطالعه به نگاه اش از هر تمام جوانب قضيه

   .ارزيابي شود ها ، رقابت ت ها شكسالفات ، تاخ ، تعامالت ، منافع قدرت ها ،  وضعيت

بزرگترين ارتش و قدرت نظـامي   1967سال شش روزه در جنگ  مسلمانان و عرب ها وقتي بايد بررسي كنيم

  ؟را داشتند چرا در مقابل يك كشور كوچك شكست خوردند

تعداد از كشورهاي اسالمي وابسته گي خاص بـه قـدرت هـاي جهـان بخصـوص      بايد عميق فكر كنيم ، امروز 

قـدرت هـاي جهـاني    همـين  ي منطقه اي از و در رقابت ها؛ امريكا دارند و منافع شان با منافع انها گره خورده 



بر رقيب منطقه اي خود كه انها هم مسلمان است مصرف مي كند  مليارد ها دالر را براي غلبه ، استفاده مي كنند 

تصـميم امريكـا ايسـتاده گـي      و در كنار هـم در مقابـل   ، ايا امروز حاضر هستند از منافع و رقابت خود بگذرند

  نمايند؟

نزاع بين مسـلمانان و ملـت هـاي    و در بين مسلمانان ديده نمي شود بي اتفاقي گي امروز وحدت و يك پارچه 

ايـا در   ،  مـي دهنـد  بيشـتر  بي اتفاقي رونق بازار به اين  يريخصوص كه گروه هاي تكفب، مسلمان وجود دارد 

  ايستاده گي نمايم اسرائيل  ونيم در مقابل تصميم امريكا چنين شرايط مي توا

ريم يك مطالعه درست و عميق از اوضاع خود ، منطقه يد شعارهاي بي مورد و اقدامات ناسنجيده را كنار بگذابيا

پر منفعت و عقاليي اسالم و قـران گـام   ن و توكل بر خداوند توانا و پيروي از دستورات و جهان نمايم و با ايما

َنةٌ  :فرمايدبخصوص سيره پيامبر گرامي اسالم را كه قران مي  بگذاريم ، سـةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف َكانَ لَكُم َلَقد 

س م كه همـين مسـله بيـت المقـد    بيبني .سرمشق زنده گي سياسي اجتماعي اقتصادي و اخالقي خود قرار بدهيم

چنـد سـال    ، هم براي اينكه به طرف بيـت المقـدس  هم از نگاه مكان هاي مقدس ، مهم بود  براي پيامبر اسالم 

اقـدامات   ز احساسات ، ازا،  ان شهر در اوردن سيطره  ، براي تحتم براي تصرف ان ، ولي مي بينينماز خواند 

 ،زمينه سازي مي كند  ، ، بلكه از روش هاي دورانديشانه و عقل گرايانه استفاده مي كندعجوالنه كار نمي گيرد 

. به پيشرويي هاي خود ادامه مي دهدمي گذارد و بعد به تدريج  را اساس يك حكومت مستقل ، يك نظام قوي

. بسته مـي كنـد   دادپيمان و قرار، دهد مي براي استحكام قدرت خود با غير مسلمانان تعامل انجام  در اين مسير

بعد بـه طـرف شـامات كـه بيـت       ربستان را تحت حاكميت خود اورده ،شبه جزيره ع وقتي مي بيند اكثر مناطق

امپراطوري در ابتدا به قدرت هاي جهاني انروز مثل  .مقدس و فلسطين جز حكومت شامات بود روي مي اوردال

كه بيت المقدس تحت تسلط انها بود نامه ارسال مي كند انها را به ديـن   بيزانس ساساني ايران و امپراطوري روم

انـدازد ولـي    بعد به تدريج به طرف شامات مي رود جنگ هاي مثل تبـوك را بـه راه مـي   اسالم دعوت مي كند 

بـه زانـو در   را حيات برايش بقا نمي كند تا خودش تصرفات زياد كند و قدرت هاي جهاني و استعماري انروز 

در زمان  نمي گذرد ،اورد ولي چنان زمينه سازي عاقالنه و منطقي نموده كه به فاصله بسيار كمي از رحلت اش 

، انهـم از دسـت    خون ريزي بدون كدامانهم خليفه دوم مسلمين بيت المقدس به دست مسلمانان فتح مي شود 

   .بيزانس بزرگترين قدرت جهاني انروز امپراطوري روم



 براي رسـيدن بـه ارزوي هـاي ديرينـه    ، ايم ه راه سعادت و ترقي را بپمبراي اينكالزم است مسلمانان پس بر ما 

م و سالم پيـروي كنـي  رسول گرامي ا خردمندانه از روش ها و سيره  ،  ، و باالخره براي موفقيت و پيروزيخود 

  .در شرايط فعلي در نظر بگيريم را چند نكته اي

بايـد از عقـل و خـرد كـار بگيـريم تـا از        مينهدر هر زملت هاي مسلمان بخصوص ملت مسلمان افغانستان  -1

كوشـش و  ، احساسات بي جا را كنار بگـذاريم  اگر از احساسات كار مي گيرم توام با عقل باشد ، احساسات ؛  

نظام ها و حكومت هـاي خـود را از حالـت     تا ي به خرچ دهيمو از خودگذر ، مبارزه و فداكاري تالش نمايم 

   .ايط تعامل با قدرت هاي بزرگ را جاگزين نمايمشر نموده و وابسته گي خارجي بيرون

فعاالن مـدني   مردم عادي ، احزاب سياسي ، گروه ها و سازمان هاي اجتماعي(شامل  ملت هاي مسلمان كه  -2

و گروه  افگن براي مبارزه با سازمان هاي دهشتهمه دست به دست هم داده هستند  )بخصوص علماي اسالمي

از درون تضعيف نشوند و وحدت و يك تا نمايند جدي حوي كه مي شود مبارزه و مقابله هاي تكفيري به هر ن

   چارچه گي مسلمانان دوباره تامين شوند و به راه نفاق و بي اتفاقي نه بگويند

فعاالن مـدني   مردم عادي ، احزاب سياسي ، گروه ها و سازمان هاي اجتماعي(شامل  ملت هاي مسلمان كه  -3

براي خودكفايي و توسعه اقتصادي شـان توجـه   همه دست به دست هم داده هستند  )بخصوص علماي اسالمي

   .عملي نمايند جستجو كرده وي را ايرسيدن به خودكفهاي نمايند و راه 

د در مقابل استكبار جهـاني و قـدرت هـاي    نتوانمي شوند كه مسلمانان باي مناسبي نكات باال ، بستر هتوجه به 

و استعمار انها شوند و ان وقـت اسـت كـه بيـت     زورگو مثل امريكا ايستاده گي نمايند و مانع ظلم و بي عدالتي 

  .باقي خواهد ماندالمقدس به عنوان مكان مقدس براي مسلمانان 

  با احترام 
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