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 ��م ا� ا����ن ا����م
ع ع سيّدنا ونبيّنا وموالنا �مد و ك�ارم� وص� اهللا وسلم وـالمدهللا رب العال

 جع�.أصحابته الطيب� الطاهر�ن وهل 
 : اما بعد

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ رمحن الرحيميف كتابه القديم بسم اهللا ال يقول اهللا َّ  َ�ۡ
َ
ِ بَِعبۡ  ىٰ أ  ٗ� َ�ۡ  ۦِده

ۡ ٱ ّمِنَ  ۡ ٱ إَِ�  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل  ٱ ِجدِ َمسۡ ل
َ
ِيٱ َصاقۡ ۡ� ٓۚ َءاَ�ٰ  مِنۡ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۥَ�ُ َحوۡ  نَاَر�ۡ َ�ٰ  َّ  ُهوَ  ۥإَِّهُ  تَِنا

 .]1[اةسراء:  ﴾١ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لّسِميعُ ٱ
ارك رمضان است و روز جهاني قدس اع�م شده و امروز امروز آخرين جمعه ماه مب

اند. عرايض  اند به نحوي از قدس سخن به ميان آورده اكثر مسلماناني كه اين پيام را شنيده
من در اين منبر  نسبااً كوتاه خوادد بود وون خببه جمعه معمولً كوتاه است و فرصت و 

ظر نيست. در اين مخاصر به دو مجالِ بحث و تجزيه و تحليل مفصل قضاياي موردن
دايي كه در گذشاه  كنم  مسئله اول يا بخش اول اينكه: دمواره در مصاحبه بخش اشاره مي

از مردم انجام شده اين سؤال پرسيده شد كه بنظر شما روز جهاني قدس يا رادپيمائي روز 
ي و ضربإل جهاني قدس وه تأثيري بر آينده مسلمين و آزادي قدس  و يا وه تأثير منف

اي بر پيكر دشمنان اس�م وارده خوادد كرد  در مسلماني در مقابل اين گونه  كوبنده
سؤالها  آنچه را كه شنيد و يا به ذدنش خبور كرد خيلي مخاصر به زبان حال خودش 

داي راديويي  كند. اجازه دديد در اينجا قضيه را خارج از آنچه كه از مصاحبه بازگو مي
رود كه در جمع مسلمين كساني باشند كه تصور كنند  كنيم. اين گمان ميايد بررسي  شنيده

العملها  ديچ نفعي در آزادي قدس و سرنوشت مسلمين در آينده  گونه عكس كه اين
دايي كه يك  نخوادد داشت  تصحيح اينگونه افكار خيلي مهم است  وون غالب ضربه

اي مسلمين است؛ تصحيح افكار فهمي قضاي خورد از غلط تصور كردن و كج مسلمان مي
مهمارين اص�ح براي سرنوشت افراد است. اگر ما به باورداي نادرست خود   و انديشه
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ادامه بدديم و بر آنها پافشاري كنيم براساس آن باورداي غلط در مسيري نادرست حركت 
كرده و سرنوشت وخيمي خواديم داشت. اينك جواب اين سؤال: فكر كنم باوانيم مبلب 

ا از اينجا شروع كنيم كه طبيعي است كه آرامش و سكون  سخاي و گرفااري ندارد. به ر
اين داساان خانوادگي كه از يك جامعه خودماني در جنوب كشور نقل شده توجه 
بفرمائيد  ظادر داساان خانوادگي و عاميانه است اما محاوايش خيلي مهم است. نقل 

  دو فرزند داشاند  يك پسر ده ساله كه فلج بود  كنند در يك خانواده  يك زن و مرد مي
كرد اما دست و پايش ناقص و بر زمين افااده بود. پسر  فكر و عقلش خوب كار مي

شد و  ماده درگاه بلند مي  ديگري داشت يك سال و دو ماده. اين پسر وهارده
شد  بلند ميشد. دوباره  اش بلند مي افااد و صداي گريه خواست روي پايش بايساد مي مي

كرد.  افااد. اين بار بيشار گريه مي با زحمت فراوان قصد قدم برداشان داشت كه دوباره مي
ردا كرده و به سراغ او بيايد و آرامش   شد كارش را نيمه كاره بحدي كه مادر ناوار مي

خورد.  افااد و سرش به زمين مي داشت اين بار مي شد دو قدم ديگر برمي كند. باز بلند مي
گفت: خاك بر سرت مانند من  خنديد و مي اش مي ساله  كرد. برادر ده در بار دم گريه مي

بينيم  ام. اكنون مي آرام بنشين تا سرت به زمين نخورد من خيالم راحت است و آرام نشساه
كند روز قدس ندارد  آن بچه فلج ده ساله است نشساه و خيالش  كسي كه رادپيمايي نمي
مزاحمش نيست  نه آمريكا دشمنش است نه اسرائيل  و ديچ كس دم راحت است. كسي 

اش  در  اش  در خانه اش  در محل كارش  در كشاورزي كاري به كارش ندارد. در مغازه
كجا كه خزيده  سلبان كارش است براي اينكه كسي كه فلج است و نشساه  كسي كاري 

دارد و رادپيمايي  شود؟ ولي آنكه روز قدس به كارش ندارد  وه كسي مزاحمش مي
شود ولي  افاد و سرش شكساه مي كند  آن كودك وهارده ماه است  بله به زمين مي مي

شود؟ مگر  شود؟ نهايت سر خوردن  افاادن و سر به زمين خوردن وه مي نايجه وه مي
دا را گرفان و به  غير از اين است كه راه افاادن  در مسير زندگي قرار گرفان  دست فلج

دا را رادنمايي كردن و آنها را وادار كردن به اينكه با دست و پا  ك كردن  فلجآنها كم
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فعاليت كنند و دست و پاي خود را به فعاليت بازگردانند خيلي مهم است. اين را ما دمه 
حركت ماندن خيلي راحت است و دردسر ندارد. بعد از  قبول داريم كه آرام خوابيدن و بي

گوئيم آنهائي كه  نيت باشيم مي پردازيم  خيلي خوش اصلي مي اين مقدمه كوتاه به جواب
كنند احساسات و ابراز مخالفت با صهيونيسم و ابراز مخالفت با اشغال قدس در  تصور مي

نشانده اساعمار نباشند   كنند اگر دست ونين روزي اثر ندارد كساني كه اين تصور مي
 اند. شك فريب اساعمار را خورده بي

وي دشمن دمين است كه ما قدس را فراموش كنيم تا سي وهل سال بعد خوب  آرز
المقدس برده شد  كسي آن را نشنيده باشد و نداند كه ويست و  اگر اسمي از قدس و يا بيت

قدس كجاست  اورشليم داريم پاياخت اسرائيل  ولي اگر اين رادپيمائيها باشد  اگر  :بگويد كه
دا و شعاردا مناشر بشود نسل اندر نسل ما كلمه د  پ�كارروز قدس باشد  اگر پيوساه عكسها

دديم و دمين فكر مقدس را به آيندگان  و به  را در مغز و دلمان جا مي» المقدس بيت«مقدس 
كنيم و براي دميشه قدس شريف در ذدنمان است نه اورشليم  فرزندان و نوادگانمان مناقل مي

بله آرزوي دشمن اين است كه شما قدس را تحريف شده  نه اورشليم طاغوتي شيباني. 
شود بلكه كشورداي غربي آن را بعنوان يك  فراموش كنيد و الباه قضيه به دمين جا خام نمي

0Fمسئله بزرگ در آرشيو

كنند. و سعي در نابودي و فراموشي آن در  سازمان ملل نگهداري مي 1
 اذدان عمومي دارند.

ر در سازمان ملل حضور يافه بود در يك وقاي وزير خارجه دولت غاصب بنام گلدماي
اجاماع بزرگ سازمان ملل خارج از سالن  از او سؤال شد كه شما درباره فلسبين و 

اي داريد و براي اعراب ساكن در فلسبين وه حقوقي قائل دسايد؟  فلسبينيها وه نقشه
يم  اصولً ما كشوري بنام فلسبين در زمين ندار«زن يهودي وزير خارجه وقت گفت: 

سپس ». زنيد كه در كره زمين نيست ونان ويزي وجود ندارد  شما از كشوري حرف مي
ما اصولً اعرابي در وطن خودمان در اسرئيل مقدس نداريم  ما خالص «ادامه داد و گفت: 

                                           
 شود. داي ملي نگهداري مي جايي كه اسناد ادارات دولاي يا بنگاه -1
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اي خدماگزار از  يهودي دسايم  در سرزمين مقدس موعود  در سرزمين اسرائيل عده
گردند. به حجاز  جاً خودشان بيرون رفاه و به وطنشان برمياند. حال تدري اطراف آمده

 ».گردند برمي
السافلين رسيده   سال است كه به اسفل 15-10بله اين سخن زن يهودي بود كه حال 

به جهنمم رفاه و حال ديگر نيست ولي نوادگانش  اخ�فش و دمكارانش وجود دارند  
است كه كسي فكر كند اجاماع جهاني آرزوي آنها دم دمين است. عرض كردم خبرناك 

روز قدس تأثيري ندارد  حاماً تأثير دارد حداقلش اين است كه كلمه مقدس قدس و 
 ماند. جريان غصب آن در ذدن ما مسلمين زنده مي

و مبلب سوم در دمين زمينه بعنوان پاسخ اشكال؛ يهوددا دو دزار سال قبل بيش از 
وخذ نصر ابخت النصر  پادشاه ظالم بابل ااحامالً دو دزار دولت را از دست دادند  نب

سال قبل از مي�د  فلسبين را اشغال كرده ديكل سليمان را به آتش كشيده  800الي  700
و يهوديان غاصب و ظالم كه شريعت خدا را زير پا گذاشاه بودند و به عياشي و 

سال آنها را در  120رد و گذراني پرداخاه بودند [را] اسير كرد و آنها را به بابل ب خوش
اسارت نگه داشت. از آن تاريخ به بعد كه يهود دولت خود را از دست داد  دمواره با 

ديكل آتش گرفاه و نابود شده «  »تورات«  »تلمود«  »روز موعود«تكرار كلماتي وون 
اند و با اميد فراوان بعد از    سعي در بدست آوردن نيروي از دست رفاه داشاه»سليمان
سال  2000مي�دي حرف خودشان را به كرسي نشاندند.  1967سال يعني در سال  2000

گفاند و گفاند  خساه نشدند  مأيوس نشدند  نگفاند بابا وقدر بگوئيم  بس است ديگر 
گردد؛ اين را نگفاند فقط  گردد  ديكل سليمان برنمي اي ندارد  اورشليم به ما برنمي فايده

 سال بالخره نايجه گرفاند. 2000عد از تكرار كردند گفاند تا ب
وجه قبعي  اين نايجه به وعده خدا در قرآن مجيد دائمي نيست. پيروزي يهود به ديچ

نيست  يهود دنوز دم پيروز نشده امروز اگر ما بگوييم ژنرالهاي يهودي با آسايش در 
آرامش   -كه خدا بركاش ددد  -خوابند غيرممكن است زيرا انافاضه  اي آرام مي خانه
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آسايش و خواب از وشم كليه ردبران يهود گرفاه  آنها پيوساه در خبر ترور و در خبر 
اند اين پيروزي يك  اناقام صاحبان حق در فلسبين دساند. بنابراين روزي كه پيروز شده
اند و مقاومت ادامه  پيروزي نسبي بوده و تضمين شده نيست زيرا مسلمانان تسليم نشده

 حقدار برگردد و قدس از دساشان درآيد؛ اين مبلب اول. دارد تا حق به
اما مبلب دوم؛ به حول اهللا و قوته كمي از گذشاه قدس و راببه آن و تاريخ مسلمين 

سال  4000كنيم  شهر قدس يكي از پرماجراترين شهرداي كره زمين در طول  صحبت مي
صد نمود به فرمان ق اخير است. آغاز شهرت اين شهر دنگامي است كه موسي كليم

خدا با دمرادانش به قدس حمله كند و آن شهر را مركز توحيد موسوي قرار بددد و از 
اليمانِ تازه  اسرائيل ضعيف دست عمالقه  طائفه جباري كه آنجا بودند در بياورد  بني

سال سرگردان باشند. از فاح قدس محروم  40مسلمان  نپذيرفاند و ونين تنبيه شدند كه 
ند به دليل نافرماني با پيامبر خدا  به دليل اينكه خواساار زندگي و حيات مادي بوده و ماند

سال  40نخواساند در راه خدا شهيد بشوند و به درجه اع�ي شهادت برسند. و در دمين 
حضرت موسي كليم س�م اهللا عليه رحلت فرمودند و يوشع بن نون نخساين خليفه 

شده مكاب ابراديمي موسوي  شهر قدس را فاح كرد. مدت موسي دمراه با مؤمنان تربيت 
شد   سال قدس مركز توحيد ابراديمي بود و احكام تورات در آن اجراء مي 300الي  200

اسرائيل به فساد و تبادكاري و عياشي پرداخاند احكام خدائي تورات را  بعد از اينكه بني
داوند آنها را تنبيه كرد به اين صورت تحريف كرده يا زير پا گذاشاند و ناديده گرفاند  خ

سال  2كه پادشاه بابل را بر آنها مسلمط نمود ببوريكه دو بار پادشاه بابل در فاصله كمار از 
به شهر قدس حمله كرد. بار اول تعداد زيادي را نكشت ولي بار دوم وقاي آنها شورش 

دان بابل به قدس حمله كردند اش يا اميرش را بيرون كردند  مجدداً پادشا كردند و فرمانده
دزار نفر از مردم قدس را قال عام كرد و بقيه را به عنوان برده به  500و در آنجا حدود 

سال يا كمي بيشار در بابل اسير بودند تا پادشاه فارس آمد و يهوديان  12بابل برد[ند]. 
نو ديكل سليمان و از  -كه كاش برنگردانيده بود  -اسير شده را به اورشليم برگردانيد 
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گذار فراعنه مصر بودند يا تحت  برايشان درست كرد. از آن به بعد يهوديها پيوساه يا خراج
 كردند. فرمان حكام روم قرار داشاند كه گاه از يونان حمله كرده و فلسبين را تسخير مي

  يهوديان با روميان دم دست شدند و با بعثت رسول خدا حضرت عيسي مسيح
اهللا  اقدام كردند  پس از رفع مسيح  يهوديان  خدا مسيح بن مريم اروح عليه پيامبر

سال  200پرساان در تعقيب موحدان و پيروان حضرت مسيح  مدت  دمكاري كردند با بت
  يهوديان جز خيانت به دين خدا و جز فساد و تمام بعد از رفع حضرت مسيح

مي�دي كه پادشاه روم  250سال  تبادكاري و جز تعقيب موحدان كار ديگري نداشاند. از
مذدب مسيحيت را پذيرفت  يهوديان تسليم شدند و شهر قدس را به فرمان پادشاه 

مي�دي به ظادر در  620مي�دي تا سال  250مذدب تخليه كردند. از آن به بعد  از  مسيحي
 تصرف مسيحيان بوده و ورود يهوديان به شهر قدس ممنوع بود. يهوديان كه گرودي از

آنها در سرزمينهاي عربي مانند مكه  مدينه منوره  عراق  خيبر و قسماي در يمن مامركز 
بودند و گرودي در ايااليا  اسپانيا  اروپا و قسماي نيز در آسياي ميانه رفاه بودند  مجموعاً 

 به فرمان دولت و ملمت مسيح ورود آنها به شهر قدس ممنوع بود.
ح معنوي كه صورت گرفت بوسيله معراج نخساين فا صاكرم با بعثت رسول

به اتمفاق فرشاه مخصوص وحي  صاهللا بعثت رسول 10بود كه در سال  صاهللا رسول
اي كه خداوند در اخايارش گذاشاه بود يك شبه از مسجدالحرام  المين  با وسيله اروح

يد المقدس بوسيله دين جد المقدس رفت و اين درواقع آغاز فاح معنوي بيت مكه به بيت
بود  وون در قرآن در دمين آيه كه ت�وت شد به اين  صابراديم  دين محمد مصبفي

ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿موضوع اشاره شده  َّ  َ�ۡ
َ
ِ بَِعبۡ  ىٰ أ ۡ ٱ ّمِنَ  ٗ� َ�ۡ  ۦِده ۡ ٱ إَِ�  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل  ِجدِ َمسۡ ل

 ٱ
َ
ِيٱ َصاقۡ ۡ� ري كه شبانه برد بنده خود را از پاك و منزمه است آن پروردگا« ﴾ۥَ�ُ َحوۡ  َناَر�ۡ َ�ٰ  َّ

اي كه سرزمين اطرافش را  المقدس  مسجدالقصي مسجدالحرام مكه به مسجدالقصي يعني بيت

 .»پر خير و بركت قرار داديم
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پس از تشكيل نخساين دولت اس�مي در مدينه منوره  گسارة  صاكرم در زمان رسول
سال و سه ماه خ�فت صديق اكبر  فاوحات اس�مي به شهر قدس نرسيد. دوره كوتاه دو

اند  نيز فرصاي نبود  كه به شهر قدس و فاح آن توجه شود. محققان اس�م ونين نظر داده
 صاكرم كه در طول دو سال و سه ماه  صديق اكبر عم�ً مشغول تكميل برنامه نبوت نبي
به تكميل بود زيرا خود حضرت ابوبكر صديق كار و برنامه جديدي را آغاز نكرد بلكه 

دا و  دايي پرداخت كه پس از رحلت پيامبر نيمه كاره مانده بود. مجموعه پروژه پروژه
داي اجرايي دولت محمد مصبفي توسط يار غارش اجرا شد. با پايان يافان  برنامه
ابوبكر صديق نيز در گذشت و عم�ً دو سال و سه ماه خ�فت  صاهللا داي رسول برنامه

 عملي نبوت بود. داي صديق مكمل برنامه
از آغاز خ�فت فاروق اعظم كه در تاريخ اس�م بنام دوران ط�ئي اس�م معروف است 

دجري درست  16دجري يا  15به فاوحات خارج از عربساان توجه كامل شد  از سال 
در سال سوم يا وهارم خ�فت حضرت فاروق اعظم به وهار نفر از فرمانددان لشكر شام 

بن الجرماح  معاذ بن جبل   ابوعبيدةوي قدس حركت كنند. حضرات دساور داد كه به س
عمرو بن العاص و يزيد بن ابي سفيان  اين وهار نفر  دو نفر از سابقين اولين و دو نفر 
نيز غير از سابقين اولين   شهر قدس را در محاصره گرفاند. اين محاصره وند مادي طول 

مان فاروق اعظم اين بود كه بايد شهر كشيد دفاع شهر قدس خيلي ضعيف بود ولي فر
بار قال عام شده بودند  16قدس بدون خونريزي فاح شود. تا آن روز  ساكنان شهر قدس 

خواست براي نخساين بار شهر  بار از آنها اشاره شد. حضرت فاروق اعظم مي 3-2كه به 
ن عاص اند. عمرو ب قدس بدون خونريزي تسليم شود تا معلوم شود كه تسليم حق شده

شوند به فاروق اعظم  با دليلي از فراست دريافت كه اينها اگر عمر را ببينند تسليم مي
نوشت كه يا اميرالمؤمنين براي اينكه شهر قدس تسليم شود و ما معبل نشويم و 

ريزي نشود آمدن خودتان ضروري است. حضرت فاروق اعظم بعد از مشورت با  خون
مولي مامقيان را به عنوان  كت كند. حضرت عليوزرا تصميم گرفت به سوي قدس حر
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جانشين خويش در مدينه تعيين كرد و به سوي قدس حركت كرد. به كليه جوانان ادل 
بار حضرت عمر در طول  12ددم كه به گفاإل مورخين اس�مي   سنت اين را تذكر مي

و بار به سوي بار به سوي مكمه براي حج و د 10خ�فاش مدينه منوره را ترك نموده  كه 
بار فقط علي بن  12المقدس و رسيدگي به كارداي مسلمين  در در  شام براي فاح بيت

ابي طالب در مدينه جانشين عمر بوده و اتفاق مورخين بر اين است كه جز علي ديچ 
كس جانشين عمر در مدينه نبوده است. حضرت عمر با دمرادان به زير ديوار 

شاگردان مكاب رسالت محمدي از  صمحمد مصبفيالمقدس رسيد  سران سپاه  بيت
رنگ و  اميرالمؤمنين اساقبال كردند. آنها قباداي زرين پوشيده  غ�ف شمشيرشان ط�ئي

داي آن از ط� بود. وقاي حضرت عمر قباداي زرين آنها را ديد خم شد مشاي خاك  دساه
زيساي  تقوا و سادهبرداشت و به طرف سران لشكر پرتاب كرد و فرمود: كجا رفت زدد و 

ايد لباسهاي زرين و مخمل  را كنار گذاشاه صاهللا شما اصحاب محمد  لباس رسول
ايد  وه شده است؟ دنيا شما را فريب داده؟ ابوعبيده جرماح گفت يا اميرالمؤمنين  پوشيده

خواديم بدين وسيله عزمت اس�م را نشان  جنگيم  مي ما را معذور بدار  ما با لشكر كفر مي
دا  ضد زيبائي و ضد  دديم تا آنها فكر نكنند كه اس�م دين كهنوت  دين ضد نعمتب

خندند و جسور  تمدن است؛ اگر ما با آن لباس ساده به ميدان جنگ برويم روميها به ما مي
شويم تا از  كنند. ما با لباس سواران خودشان با آنها روبرو مي و شجاع شده به ما حمله مي

عمر فرمود: اگر اين جواب روز حساب مورد قبول خدا قرار بگيرد ما بارسند. حضرت 
دديد براي امور زندگي  درست است  بله: شرط اساسي كليه پاسخهائي كه شما مي

دا درست و از سر  دا  دليل  عذردا و بهانه مقبوليت آن در روز حساب است. اگر انگيزه
اي نيست؛ ولي  در دنيا دم مسئلهكند و  اخ�ص و از روي حقيقت باشد  خداوند قبول مي

در كار باشد  ديگر روز حساب » گول و كلكي«زبانان  اگر در اينجا حيله و به قول فارس
 شود. مورد قبول واقع نمي

 گيرم كه خلق را به فريبت فريفاي
 

 كني با دست اناقام الهي وه مي 
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ه دوم براي فاح المقدس شنيده بودند كه ردبر مسلمين جهان خليف سران روم در بيت
آيد؛ آنها از ديواردا بال آمده وقاي لباس ساده و آن وضع طبيعي  المقدس به آنجا مي بيت

زيساي شدند. خداوند كه  حضرت عمر را ديدند شيفاه آن دمه بزرگواري و آن دمه ساده
اراده فرموده بود شهر قدس بدون خونريزي فاح شود به دل آنها انداخت كه تسليم شوند؛ 

اي تشكيل دادند. يك طرف  ن مقدمه درداي شهر را باز كردند و بيرون از شهر جلسهبدو
حضرت عمر و سران لشكر بود و طرف ديگر نيز امير قدس و بزرگان و رجال دين 

نامه امروز جزء سندداي تاريخي اس�م است. در  اي نوشاند كه آن صلح نامه مسيحي  صلح
 د:نامه مهمارين شرايبش ونين بو آن صلح

 الف: مسيحيان شهر قدس را به ميل و رغبت خود به مسلمانان واگذار كنند.
كنند كه در مسيحي كه بخوادد در آنجا بماند خودش دمراه با  ب: مسلمانان تعهد مي

كليسايش  با صليبش و با انجيلهايش در امان باشد و به جاي زكات  بايد ساليانه مبلغي به 
 د.صورت ماليات يعني جزيه بپرداز

ج: مسيحياتي كه نخوادند بمانند حق دارند با كليه وسايل و دارايي خود كوچ كنند و 
 به در جا خواساند بروند.

المقدس برنگردد  جالب  بنابر تقاضاي مسيحيان  مسلمانان تعهد كردند كه يهود به بيت
ها نامه مسيحيان تقاضا كردند كه يهوديان به آنجا برنگردند. آن اين است كه در صلح

ترسيدند كه شايد در سايه پروم اس�م و در سايه حكومت اس�م  يهود به  مي
نامه يا  دجري پيمان 15المقدس برگردد. مسلمانان اين شرط را پذيرفاند. در سال  بيت

عهدنامه امضاء شد و بزرگان دو طرف زير آن را امضاء كردند. بعد حضرت عمر وارد 
سپس براي دلجويي مسيحيان به ديدن كشيش  شهر شد اساس مسجدالقصي را گذاشت 

بزرگ ردبر كاتوليك قدس  به كليساي قيامت تشريف فرما گرديد كه بزرگارين كليساي 
المقدس است. در داخل كليسا وقت نماز عصر شد   تاريخي و مذدبي مسيحيان در بيت

اصدي كليسا حضرت عمر با دمرادان برخواساند كه بيرون نماز بخوانند و برگردند؛ م
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پرسايم  اينجا دم براي پرساش خدا است   گفت: يا اميرالمؤمنين ما دمه يك خدا را مي
 40-30دمين جا نماز بخوانيد. عمر ويزي نگفت و بيرون رفت و در ميداني در فاصله 

ماري آنجا نماز خواند و به كليسا برگشت وقاي م�حظه كرد كه كشيش ناراحت شده 
در عهدنامه نوشايم كليساداياان سالم بماند اگر من اينجا نماز  است فرمود: ما ديروز

گرفاند و  شد و بالخره روزي مسلمانان اينجا را مي خوانده بودم محل نماز خليفه مي
 كردند. من نخواسام اساس خرابي كليساي شما را امضاء كنم. خراب مي

  مسجدي به نام عمر المقدس اكنون مقابل كليساي قيامت به فاصله وند ماري در بيت
دا آنرا به آتش كشيدند صرفاً به خاطر  سال قبل كمونيست 10-15وجود دارد. حدود 

اينكه مسجد حضرت عمر روبروي كليساي قيامت قرار دارد. از آن زمان به بعد مدت 
سال شهر قدس در تصرف مسلمين بود و از شهرداي پرجمعيت و با علم و  350-400

 بود. صفردنگ امت محمد مصبفي
دجري اتحاد مثلث صليبي يا اتحاد صليبي اممكن است آن كلمه مثلث  4در قرن 

رويش نباشد  به فاواي پاپ اعظم ايااليا  فرانسه و انگليس قديم اع�ن جنگ كردند. 
آمدند از راه مصر و از درياي مديارانه گذشاند و در بندر لذقيه پياده شدند و بندر حيفا 

و قدس را دم محاصره نمودند؛ خيلي ساده به كمك فاطميان مصر  را دم اشغال كردند 
قدس را گرفاند مسجدالقصي را تعبيل و مردم را قال عام كردند. در مدت زمان كمار از 
يكصد سال  كه حكام عباسي بر مسلمانان خ�فت نمودند وضعيت بهار نشد و ناوانساند 

دنگامي كه حاكم بامراهللا در مصر ادعا  انديشي نمايند. دقت كنيد براي اص�ح امور واره
1Fالعالمين است  قرامبه كرد كه رب مي

آمدند مكه را گرفاند و حجرالسود را به قبيف  1
گردانيم. حجرالسود را  بردند و گفاند: تا امام زمان ظهور نكند حجرالسود را برنمي

در شرق نيز حكام گروگان گرفاند. خليفه عباسي در بغداد در بيشار اوقات  مست بود  
دمانبور بودند كه سعدي به آن اشاره كرده ادر عهد جواني ونين كه افاد و داني با 

                                           
 ه پيرو حمدان بن اشعث ملقب به قرمط.اي از اسماعيلي فرقه -1
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اي ننگين از اخ�ق جامعه قرون وسبي است  اين  پسري سر و سرمي داشام . اين نمونه
دا آمدند و قدس را گرفاند  اي مازلزل و ما�شي  صليبي كارشان بود حال در ونين جامعه

ن يك صد سال عرب به كلي بيدار نشد. در دمين اثناء نورالدين محمود زنگي از و در اي
عرب  كردي  كردساان عراق برخاست قبايل سلحشور  مسلمح  مؤمن و معاقد كُرد  كُرد بي

دانست  كُردي كه عربي به كلمي بلد نبود را بسيج كرد و به راه افااد و  كه زبان عربي نمي
كيل داد. نورالدين موفمق شد مصر را از فاطميها بگيرد.در دمشق را گرفت و حكومت تش

الدين يوسف بن ايوب را جانشين خود  مصر نورالدين محمود زنگي پسر برادرش ص�ح
الدين ايوبي از مصر تازه تشكيل شده لشكر گرفت و آمد  معرفي كرد و درگذشت. ص�ح

الدين با  واضح است ص�حدمشق  لشكر را تكميل كرد و بعد آمد قدس را محاصره نمود. 
الدين منبري از  اي با سربازانش قدس را محاصره كرد  به اين ترتيب ص�ح وه انديشه

ام در روي اين  سوگند خورده«گفت:  داد و مي ووب ساخاه بود كه با لشكر حركت مي
الدين و سربازانش نماز  ترين كار ص�ح مهم». منبر در مسجدالقصي خببه جمعه ايراد كنم

ماعت پنج وقت و نماز تهجد در سحرگاه بود و امكان نداشت سربازي نماز جماعاش ج
 فوت شود.
الدين به حدي پايبند به مقررات بود و به حدي از مردانگي و غيرت و گذشت  ص�ح

دانيد كه آن روز  اس�مي برخوردار بود كه مشهور است اين داساان  روزي در جنگ امي
كوپارداي توپدار صدام دم نبود كه بيايند  نبود  دلي جنگ گرم وجود نداشت موشك

شدند تا با دم  مردم را نابود كنند  جنگ سرد بود  لشكريان بايساي به دم نزديك مي
كشيدند روزي  مار از دمديگر صف مي 10گ�ويز بشوند حاي گادي دو لشكر با فاصله 

ه بودند م�حظه كرد الدين در جنگ دنگامي كه لشكريان در مقابل دم صف كشيد ص�ح
كند  سؤال كرد ورا پياده  رئيس مردم افرمانده روم  براي تنظيم لشكر پياده حركت مي

كند در جواب او گفاند كه اسبش سقط شده و جانش را از دست داده و ديگر  حركت مي
اسب ندارد. يوسف بن ايوب گفت: عيب است كه دمااي ما پياده بجنگد اسبي برايش 



 قدس را فراموش نكنيم  12

 

الدين  از طويله خواست و برايش فرسااد. اما اين اسب مخصوص خود ص�حببريد. اسبي 
داد دمين كه سردار  بود  اسبي بود بسيار دوشيار كه دشمن را از دوست تشخيص مي

رومي بر اسب شوار شد اسب حركت كرد؛ ددانه را از دست سردار رومي كشيد و با 
اش پريد فكر  ر رومي رنگ از وهرهالدين آورد. سردا قدرت فراوان او را به اردوي ص�ح

الدين مارجمي را احضار كرد و گفت به اين  كرد به دام افااده  توطئه بوده؛ اما ص�ح
سردار بگوئيد در دين ما خيانت حرام است ما به خيانت عقيده نداريم. و نبايد بارسي 

دادم  به اين زيرا اشاباه و سوء تفادمي پيش آمده  اسب خودم را از روي احارام به تو 
دديم  با اسب ديگر   گيرد حال اسب ديگري به تو مي فكر نكردم كه اين كار صورت مي

محارم و معزمز سردار دشمن را به اردوي خودش برگدارنيد. او كه بود؟ سرداري بود كه 
سال با مسلمين جنگيده بود  مسلمانان را كشاه و مؤمنان فراواني را به خاك نابودي  3-4

جنگيم و  الدين گفت: نه  ما جنگمان مردانه است و مردانه مي بود. ولي ص�حنشانده 
 سال قدس بدون حاي كشاه شدن يك نفر فاح گرديد. 4كنيم. بعد از  خيانت نمي

سال مورد دجوم و قال عام قرار گرفاه و  4000بار در طول  16شهر قدس حداقل 
م شده  يك بار توسط فاروق اعظم ريزي تسلي  بار شهر قدس بدون يك قبره خون 2تنها 

فاح شده  /الدين و بار ديگر توسط يوسف بن ايوب ص�ح حضرت عمر بن خبماب
در فاح قدس زمان خليفه دوم به اتمفاق مورخين يك قبره خون از مسلمان يا كافري 

الدين ايوبي يك نفر كشاه شد كه ماجرايش بدين قرار  ريخاه نشده اما در زمان ص�ح
تواني قدس  كه در آن نوشاه بود كه نه تنها تو نمي [دريافت كرد]اي  الدين نامه ص�ح :است

كنيم و تو را تا مدينه تعقيب  دديم  رسوا مي را بگيري بلكه ما تو را مفاضحانه شكست مي
زنيم.  كنيم و اساخوانهايش را آتش مي گيريم و قبر محمد را باز مي كنيم  مدينه را مي مي

اهللا  حال  اهللا عليك يا رسول صلي :قاي اين نامه را خواند  اشك ريخت و گفتالدين و ص�ح
م اين بود كه كسي را نكشم ولي به خدا سوگند بر من لزم است مكه ونين است من تصمي

الدين فرمانروا  نامه ص�ح كه سر اين را ببرم  اين شخص را بايد بكشم. تا موقع تنظيم صلح
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بايد تحويلش بدديد  صلح امضاء شد و [را] مكن است اين را اساثنا كرد و گفت غيرم
الدين سپردند روز قدس  روز فاح قدس جالب  فرمانروا بازداشت شد به مأموران ص�ح

الدين عمامه كُردي  دا بود ص�ح دا و نجاست بود  مسجدالقصي پر از انواع و اقسام آلودگي
اخل اين بريزيد و با آن بيرون ببريد  دا را د دا و ناپاكي خودش را باز كرد گفت آلودگي

ساعت  6-5بدين ترتيب مسجد را پاك كردند و براي نمازگزاران آماده نمودند. در طول 
اش را شست و با نور آفااب خشك كرد تا دنگام ظهر آماده شد. با دمان عمامه  بعد عمامه

اد. شايد شما د سال با لشكر آن را حركت مي 5-4روي منبر قرار گرفت روي منبري كه 
بگوئيد اين بازي است  مسخره و شوخي است مگر منبر نبود كه او منبر حركت بددد؟ نه 
اينبور نيست؛ اين عقيده و مرام است  ايده است. عقيده و آيين ويزي ديگري است كه اگر 

ايم  اين ايده و مرام است  عقيده  ما فكر كنيم شوخي و مسخره است بويي از آنها نشنيده
عقيده مقدس است  حركاها اگر براساس عقيده درست و جديت قاطع باشد پيروزي است  

اعاقاد بودن شكست و گرفااري    بيآيد و اگر براساس شك و ترديد كوركورانه باشد مي
الدين خببه خواند و نماز جمعه را تمام كرد ااولين جمعه در قدس بعد از  آورد ص�ح مي

الدين دساور داد  ي كه قب�ً آماده شده بود آوردند ص�حسال تعبيلي . بعد پوست گاو 120
ميل نداشام در دومين فاح  :كار را بياورند وقاي او را حاضر كردند به او گفت فرد جنايت

آور بود كه حداقل  ات به حدي برايت شرم اس�مي ما خونريزي صورت گيرد! اما نامه
ايد سپس او را زير منبر جزايت كشان است خودت باعث شدي كه اين وضع پيش بي

: خونش را روي پوست گاو ريخت و گفتخوابانيد و با دست خودش سرش را بريد 

گيرم اين تنها رادي است كه براي  امروز براي محمد اناقام مي صاليوم انتقم لـمحمد

 ام. گرفاه ممحمد اناقا
گرفان قدس را دا ماجراي بازگشت و  دا  فرانسوي اما بعداً وقاي امريكائيها  انگليسي

سال  100افاند كه وه كسي قدس را از صليبيها بعد از  كنند به اين فكر مي بررسي مي
گرفت؛ عرب حجاز  عرب يمن  عربهاي مصر  مردم خراسان ادر وند شجاع بودند و 
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اند . ولي براي گرفان قدس وه كسي آماده شد؟ مردم  خدماهاي زيادي به اس�م كرده
ايمان و اعاماد و توكل بر خداوند پيش رفاند به فرمانددي  كردساان حركت كردند با

 دا و دكارادا. اي نه با ليسانسيه الدين حكومت تشكيل دادند. نه با تعصب قبيله ص�ح
وار از يك ملت سلحشور دست نخورده و معاقد به  الدين اميد است بار ديگر ص�ح

به مشروب نزده باشد  اميري اس�م لشكر ترتيب بددد  لشكر تهجدخوان  اميري كه لب 
كه نمازش فوت نشده  اميري كه دست به نامحرم نزده ونين اميري حركت كند  قدس را 

يابيم ولي خوب يك مبلب ديگري است دميشه ضد  بگيرد اگر فع�ً ونين اميري را نمي
 توطئه اساعمارگران اهللا است  قرآن است  ما شعارمان اين است:

 بت فريفايگيرم كه خلق را به فري
 

 

 كني با دست اناقام الهي وه مي 
 

سال مسيحيان تسليم شدند و شهر قدس يكبار ديگر با صلح و صفا  4خ�صه بعد از 
مي�دي احدود  1948بدون خونريزي به تصرف مسلمين برگشت. از آن به بعد تا سال 

لم سال قبل  شهر قدس در تصرمف مسلمين بود. بعد از جنگ جهاني اول كه عا 50
صفت دنياي امروز تسليم شد فلسبين را به يهود   داي شيبان اس�مي توسط ابرقدرت

دادند براساس اينكه پير بزرگ اساعمار  مادر شيبان بزرگ اانگلساان  تعهد كرد كه براي 
 1948به بعد تا  1919يهود و فلسبين يك دين  ملت  وطن و دولت ايجاد بكند. از سال 

دولت صهيونيساي اع�ن وجود كرد و شهر قدس را  1948سال اين زمينه فرادم شد و 
المقدس در آن است و مسجدالقصي را شامل  به دو قسمت كردند: قدس قديم كه بيت

شود به مسلمانان دادند و قدس جديد كه شامل دواير دولاي و قسماهاي تزئين شده و  مي
المقدس محروم  و آمد در بيت نوبنياد بود را به يهوديان دادند. الباه مسلمانان از رفت

مي�دي جنگ اعراب و اسرائيل كه مصر در  1967رفاند تا سال  نبودند و به زيارت آن مي
خواساند با قوميت و مليت عرب با بنيانهاي  آن شكست خورد به علت اينكه مسلمانان مي

پرساي وارد مذدب جنگ كنند يهود با تورات تحريف شده و با غريزه  با ايده و مرام نژاد
جنگ شدند؛ طبيعي است كه تورات تحريف شده و ايده مبغوض نژادپرساي وقاي 
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مخلصانه وارد ميدان شود بر قوميت عربي  كه نمونه و ميوه بارورش صدام حسين است 
طبيعي است كه در ونين جنگي  -صدام حسين ميوه درخت قوميه عربي است  -

مذدب را وارد جنگ نكرده. سعي  وجه عرب شكست عرب حامي بود زيرا به ديچ
ام براياان بازگو نمايم براي اينكه شما بدانيد ورا تا  كنم آنچه را كه شنيده و درك كرده مي

زمان  دم 67امروز اعراب در برابر اسرائيل ذليل دساند. به اين مثل توجه بفرمائيد در سال 
دايي از راديو خوانده  �عيهدا و اط با جنگ كه من در مدينه منوره دانشجو بودم اع�ميه

كلثوم در  گفت به زودي ام شد كه جالب و شنيدني بود. قبل از جنگ راديو قادره مي مي
خواند  ونين نبود كه بگويند ما نماز را در اسرائيل و تل آويو خواديم  تل آويو آواز مي

سه�ً در تل گفت اد�ً و  داد و مي خواند صحباي از نماز نبود  راديو اسرائيل جواب مي
توانيم فرادم كنيم  دم سينما  دم دانسينگ. بفرمائيد حال دم  آويو ما دم رقماص خانه مي

داد. بعد از پايان جنگ اين خبر در مدينه  بياييد بخوانيد اسرائيل اينبوري جوابش را مي
ور دايان وزير دفاع يهود دسا منوره توسط جوانان مسلمان به ما رسيد و مناشر شد. موشه 

داده بود براي تقويت روحيه سربازان يهودي به در سرباز يك نسخه تورات جيبي و 
تلمود بددند  مارشال عبدالحكيم عامر دساور داده بود براي تقويت سرباز عرب به در 

شود كه امت  اكلثوم بددند. شوخي نيست بله  مي ام  يك از آنها يك عكس زندگي
ديها اينبور بدبخت بشوند. اين افسانه شكست بخورد در صورتيكه محم صمحمد

نيست و اقعيت است  به خدا واقعيت است طبيعي است كه نايجه شكست حامي است. 
شكست عرب به اصب�ح مسلمان  پيروزي يهود است ديگر رادي غير از اين نيست و 

كل شهر قدس به تصرف يهوديان در آمد. در وقت ما به  1967اين واقعيت است. سال 
توانيم قدس را فاح كنيم و  ن برگشايم قرآن را در تهجد خوانديم نه سر قبر  آنگاه ميقرآ

شويم به شرطي كه با قرآن دمراه باشيم و آن را برنامه زندگي خود قرار  بر يهود پيروز مي
خلبان اسرائيلي كه با ». روز سقوط قدس«دا و تلويزيونها پخش كردند  دديم. در روزنامه
اي از تورات را كه از جيب خود  زد از فاناوم پياده شد و نسخه رف ميلهجه تكزاسي ح
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ماليد و خاك و گل بر  درآورد و بوسيد دوباره در جيبش گذارد. صورتش را به ديوار مي
خدايا از تو تشكر «گفت:  كرد براي اينكه تبرك حاصل كند و به زبان عبري مي سرش مي

سپس مقداري ». را به سرزمين موعود برگردانيدي ما  سال آوارگي 2000كنم كه بعد از  مي
 اش ببرد. از آن خاك پرميكروب! را توي جيب خودش كرد تا بعنوان تبرمك براي خانواده
شود اگروه  بله وقاي اينبور انسان نسبت به مذدب و دين خود مخلص شد پيروز مي
جهان عرب مذدب تحريف شده باشد  باز دم اخ�ص مايه پيروزي است. آنچه امروز 

خوادند حركت بكنند و در مقابل اساعمار مبارزه  خوادند اقدام بكنند  مي گويند كه مي مي
خوادند ك�ه سر مردم بگذارند و آنان را سرگرم  نمايند  ادعايي بيش نيست و با دروغ مي

دامنِ باعفت و  نمايند. بديهي است تنها سردنگها  سرلشكران و سربازانِ تهجدخوانِ پاك
كنند؛  كنند و قدس را تصرف مي قد به بهشت و دوزخ و پل صراط  فلسبين را فاح ميمعا

امكان ندارد سردنگ نمازنخوان باواند فاتح قدس باشد غيرممكن است  اين افسانه است  
خيال است و امكان ندارد. روي دمين اصل  ديديد دنگامي كه مسلمانان پس از وندين 

غوش آن پناه آوردند و خواساند كه حكومت اس�مي سال دوري از قرآن  دوباره به آ
تشكيل ددند غرب با آنان وه كرد. وون آنان فهميدند كه اگر الجزاير  آن ملت غيور و 
شجاع كه سابقه مبارزه طولني با اساعمار دارد  قرآن را در آغوش بگيرند از قوم عرب 

 سبقت گرفاه و قدس را به تصرف در خوادند آورد.
  فاتح اساانبول  قبل از اينكه اساانبول را فاح بكند در مسافرتي كه سلبان محمد

داشت مهمان يكي از دوساانش شد. دنگام خواب  دوساش  امير را به رخت خواب 
ددايت كرد. بعد كه مهمان را گذاشت گفت من براي س�ماي و تبرمك  قرآني را دم بالي 

نگفت. صبح وقاي صاحب خانه آمد سرتان گذاشام وون قرآن تبرمك است. امير ويزي 
بساه  كه براي صبح او را بيدار كند ديد كه امير وشمهايش سرخ شده و ورم كرده  دست

ابه رسم حنفيها زير ناف  روبروي قرآن ايسااده  معلوم بود كه تمام شب تا وقت صبح 
ه  قرآن ايد؟ گفت: ن بيدار بوده؛ صاحب خانه كه خيلي نگران شده بود گفت: شما نخوابيده
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خانه ماأثر  شود خوابيد. صاحب اينجا است وگونه بخوابم  جائي كه قرآن است مگر مي
اهللا  من بگويم كه تو قرآن  شد و گفت: ورا نفرموديد كه قرآن را بيرون ببرم. گفت: سبحان

توان  ددم! بله وقاي اخ�ص اينبور باشد  مي را از من دور كني؟ من براي قرآن جان مي
 كرد. قدس را فاح

رسد. بديهي است  انسان با سير نمودن در عالم خواب و غفلت  ديچگاه به جايي نمي
داي سعادت  اخ�ص و سعي و ت�ش يا دمان تحرك و پويايي  رمز موفقيت و فاح قله

دانه. تنها اميد ما دمين آيه كريمه است كه وند بار در  است كه شار در خواب بيند پنبه
 :قرآن ذكر شده

ْ  ُٔ ِ� ِ�ُطۡ  ونَ يُرِ�دُ ﴿ ِ ٱ َُورَ  وا فۡ  َّ
َ
ٰ بِأ ُ ٱوَ  هِِهمۡ َ� ِ  ُمتِمّ  َّ ٰ لۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۦَُورِه  .]8[الصف:  ﴾٨ فُِرونَ َ�

خوادند فروغ جاودانه اهللا را با تبليغات دروغين و پر زرق و برق خود خاموش كنند  مي«
ترين آيه در  جالب .»نپسندندولي خداوند دين خود را تكميل خوادد كرد اگروه كافران آن را 

 اين زمينه آيه آخر سوره يوسف است كه وه زيبا خداوند فرمود:

﴿ ٰ ّّ ّنوٓ  لّرُسُل ٱ َس  َٔ تَۡ� سۡ ٱ إِذَا َح ََ ْ َو َُّهمۡ  ا ْ  قَدۡ  ََ ٓ  ُكِذبُوا َ  ََاََۡ�ُ  َءُهمۡ َجا ٓ  َمن َ�ُنّ�ِ ۖ ََّشا ُّ  َوَ�  ُء  يَُر
 
ۡ
ۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  ُسَنابَأ  .]110[يوسف:  ﴾١ �َ رِمِ ُمجۡ ل

به آنها بينند و  دنگامي كه مبلمغان دين نااميد شوند و گمان كنند كه ديگر درگز پيروزي نمي«
دروغ گفه شده  وقاي ضعف و بيچارگي ادل حق به اينجا برسد ناگهان پيروزي ما فراخوادد 

وهارمين آن نيز   و دو ويز را ما باور نداشايم ولي صورت گرفت انشاءاهللا سومين و »رسيد
كرديم كه پايگاه بزرگ امريكا مركز شادنشادي ايران باساان كه به  شود. باور نمي انجام مي

كرديم  از بين برود و نابود شود؛ باور نمي تسال تمدن داش 2500اصب�ح خودشان 
ماركسيساي كه قريب به يك قرن بر مردم حكومت كرد و افكار باطله خود را گسارش داد 

كرد ولي  م ابرقدرت جهان معروف بود فروپاشد و شكست بخورد؛ كسي باور نميو به نا
شاءاهللا انجام خوادد شد بزودي آمريكاي  شد. حال سومين و وهارم مورد آن نيز ان

جناياكار عين سرنوشت شوروي را خوادد داشت و بزودي اسرائيل نيز نابود خوادد شد و 
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خوادد آمد و باز امام مسلمين در قدس مانند قدس براي سومين بار به تصرمف اس�م در
 الدين و مانند عمربن خبماب نماز برپا خوادد داشت. ص�ح

 جع�أسلم وص� اهللا ع سيدنا �مد وع هل وصحبه و
 رحة اهللالسالم علي�م وو


