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 ینیفلسط یشهر ها نیتر بایوز نیبزرگتر

رود اردن ، در فاصله  کیاست، که در نزد

 نیالمقدس اول تیجنوب ب یمتر لویکل 30

 یقبلهء مسلمانان در کشور اسرائیل فعل

 .دارد تیموقع

 یشهر ها یگیشهر حبرون همچنان درهمسا 

. باشدیم هیطبر هی، صفاد ، وبحر میاورشل

ومفهوم رفاقت را  یمعن« حبرون»

 یاصالً نام عرب «لیالخل»ونام  رساند، یم

 مینام از لقب حضرت ابراه نیاست ، ا

 ی( گرفته شده که آن هم به معناهللا لی)خل

در نزد « حبرون »دوست است. شهر 

از جمله  یمیابراه انیاد یهمه ا روانیپ

 یحیمس نید روانیپ ،یهودی نید روانیپ

احترام  یمقدس اسالم دارا نید روانیوپ

شهر از  نیباشد ، واقعآ ا یوعزت خاص م

 ینیود یطبع یخاص یبایجمال وز

 یاله ذشتهءګو پیغمبران  ینیهللا مدفن گاه رجل د لیخل میشهر ابراه ایبرخوردار است. شهر حبرون 

  .است زین

 نیدرامد ا یاست که به اصطالح دروازه ها یحیو مس یهودیو  نیشهر عرب مسلمان نش نیفعال ا 

. ینیوبخش دروازه حکومت فلسط ،یهودیبخش دروازه درآمد حکومت  ده،یگرد میشهر به دوبخش تقس

 .رسدیهزار تن م 200به  تیوال نیها تعداد نفوس ا هیاحصا نیمطابق آخر

دارند. در  ګیشهر زند نیدر زین یهودی ریبوده و دانشمندان شه یفرهنگ یاز شهر ها کی لیشهر خل 

ء با همسر اش ساره ومقبره اسحاق  کجایهللا  لیخل میمقبره ومزار حضرت ابراه بایشهر ز نیا

و  یاله انګو مقبره دهها و صدها نخب ایالسالم وهمسر اش لع هیعل عقوبیوهمسرش ربکا ) ربقه ( و

 ساز مدفون هستند. خیتار مردانګبزر

در مصر  وسفینسبت فراق  ادیوغم ز ماتیپس از نامال یسالگ 147السالم به عمر  هیعل عقوبی

 . وفات نمود



نموده بود  تیوص وسفیبه السالم هیعل عقوبی 

در شهر   نیفلسط نیکه جنازه مرا به سرزم

، انتقال ودر جوار پدر وپدر کالنش  لیالخل

 . دیدفن نما  میاسحاق وابراه

در تورات وهم در قرآن  عقوبیحضرت  نام

 دهیبار ذکر کرد 16الشان در حدود  میعظ

 133) هیالشان در آ میاست از جمله قرآن عظ

أَْم ُكنتُْم ُشَهَداَء إِْذ :» دیفرما یم( سوره البقره 

َحَضَر یَْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ قَاَل ِلبَنِیِه َما تَْعبُُدوَن ِمن 

هَ آبَائَِك إِْبَراِهیَم  دُ بَْعِدي قَالُوا نَْعبُ  َهَك َوإِلََٰ إِلََٰ

ًها َواِحًدا َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن  َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق إِلََٰ

 -  55.2صفحه   اء،یانب خیـ خالصه تار1« )

 (.284صفحه   ،یالمعارف اسالم رةیدا

 

السالم ،  هیعل میجد ابراههمچنان در داخل مس

قرار دارد.  یوبیا نیمنبر مشهور صالح الد

دوم سده  مهیفاتح جهان اسالم است که در ن نیاول یوبیا نیباعظمت اسالم صالح الد خیتار مردګبزر

 1187المقدس را در سال  تیشکست داد ، شهر ب نیها را در جنگ مشهور حط یبیصل یششم هجر

 . آنان  نجات داد طرهیاز س

 یوبیا نیبه فتح صالح الد لیشهر الخل نکهیبعد از ا 

شهر  نیدر ا یخیتار یدر آمد، مسجد وقعلهء بزرگ

مسجد ، منبر  نیا یبنا نمود ، وبعد از اتمام کار

 .مسجد انتقال داد نیبه ا یوبیا نیرا صالح الد یچوب

منبر   نیقرن ها از ساخت ا نکهیبادرنظر داشت ا 

  یهنر یبایمنبر با همان ز نیا یشود ول یم یسپر

  .باشد یتاهنوز محل خطبه امام مسجد م

 5هللا به  لیخل میمسجد ابره یخیتار اتیروا مطابق

 نیمعتبر تر از یکیمسجد  نی. وارسدیهزار سال م

 .رودیها بشمار م ینیفلسط یخیامکان تار

مسلمانان  نیب یدیجنگ شد 1994 یسالها در

 29 بآیشهر به وقوع پیوست وتقر نیدر ا انیهودیو

نفر نماز گزار در داخل مسجد توسط عساکر 

 هی) انا هلل و انا الدندیبه شهادت رس یلیاسرائ

 شد.  میتقس یهودیمسجد عمآل به دوبخش مسلمان و  نیا  نیجنگ خون نیراجعون( بعد از ا



به مسلمانان  یهودی دیع یروزها درها  یلیاسرائ 

مسجد ممنوع  نینماز و پخش آذان رادر ا یاجازه ادا

  .نموده اند

 خیپروردگار با عظمت سپاس گزار هستم که بتار از

 افتمیوفرصت آنرا  نهیزم 2019سال  یماه جنور 18

وص به مزارو ارامگاه حضرت شهر وبخص نیتا از ا

 نیبه طرف ا فیهللا )ع( از قدس شر لیخل میابراه

 .میشهر حرکت کرد

سفر بس آموزنده که پُر از درس وعبرت بود در  نیا

من بحساب  یدر زندگ یخیتار یاز روز ها یکیجمله 

 . دیا یم

هللا پدر  لیخل میابراه دنایاز ارامگاه ومزار س ارتیز 

، واسالم (  یحی، مس یهودی)  ،یسه گانهء آسمان انیاد

 . است یخاطره فراموش ناشدن

 ی)ع( از ساره)ع( برا میهللا از سلسلهء حضرت اسحاق )ع( فرزند دوم ابراه لیخل میابراه حضرت

 .ها مهم است حیها ومس یهودی

 تیاهم ییدارا)ع( ازهاجر می) ع( فرزند اول ابراهلیو سلسلهء اسماع قیمسلمانان از طر یوبرا

 .باشد یم یخاص

برف  کهیصبح در حال 11ساعت    2019 یماه جنور 18اماکن مقدسه در نیما از دیبازد روز

  .صورت گرفت دیبار یوباران م

، وتوسط محل  میهللا رساند لیخل میاز وصول از دروازه مسلمانان خود را به مسجد حضرت ابراه بعد

نماز  یبه ادا یچند ی. لحظات میدیگرد یبازرس شرفتهیپ کیوتخن لیبا وسا هودیکنترول سربازان 

 موذن یملکوت یبا صدا شیخو یبار درزندگ نیاول یظهر را برا بایمانده بود ، آذان ز یعصر باق

 یشد. بعد از ختم دعا ریاز چشمان ما سرا ز یهللا استماع نمودم ، اشک خوش لیخل میمسجد ابراه

 نیاعالم داشت که برادران ومصل زارانګو نماز نیمصل یامام مسجد براآذان وقبل از اقامه نماز ،

ً در ب یم دیمحترم امروز، باران شد ( جمع  نیصالت نیظهر وعصر ) جمع ب ینماز ها نیبارد بنا

 یفکر افتادم ، که هستند تعداد از مردم ما که در روز ها نیفاصله به ا نی. من در امیآور یبعمل م

 یاوقات هوا برف اتریآورند وز یم فینمازه جمعه تشر یجمعه به مساجد بزرگ شهر به خاطر ادا

ظهر و عصر  نیالتباشد ، بهتر نه خواهد بود که در همچو موارد جمع ص یم یهم طوفان ایو یوباران

مسالهء را  نیا ی. فتوا و استنباط عمل دیشام و خفتن بعمل ا نیصالت نیهم در همچو موارد جمع ب ایو 

  .و افغانستان یاسالم یکشورها یبه مراجع اجتهاد و فتوا میذاریګم



پرداخته شده  نیبه جمع صالت دیاست که در همچو موارد با نیاسالم چن نیمب نیو فهم من از د برداشت

افغانستان از  شیخو زیرا درکشور عز نیصالت نیکه جمع ب کنمیکرد. اضافه م ییکما شتریو ثواب ب

  .وخاطر ندارم ادیجواني به  امیا

از ختم نماز ظهر ، اقامهء دوم نماز عصرخوانده شد ونماز عصر هم با جماعت بعمل امد. بعد از  بعد

  . رفتګکرام صورت  اءیو انب نیمسلم ریسا ن،یو مغفرت به حق مصل ریخ یختم نماز دعا

داشته باشم ،  یمختصر یهللا مالقات لیخل میمسجد ابراه بیشد تا باخط دایاز ختم نماز فرصت آن پ بعد

. امام مسجد  میصحبت نمود یخوش شد وبا تمام اخالصمند تینها ینام افغانستان ب دنیامام بعد از شن

  .ارائه داشت میهللا برا لیخل میرا در مورد مسجد حضرت ابراه یدیمف یحاتیتوض

. قابل تذکر است میالسالم خارج شدالصاله و  هیعل میبعد از دعا از مسجد وارامگاه حضرت ابراه ما

وبرخورد  تینام افغانستان با ما وضع دنیمسجد با شن نیا نیکه نه تنها امام مسجد بلکه همه مسؤل

هللا،  لیخل میاز مسجد ابراه یبعد از خدا حافظ شیخو دیرا بعمل اوردند . ما به سفر وبازد یخوب

. درشهر وبخصوص  میبه شهر رفت یهودیسربازان  یتیمحوطهء مسجد را ترک وبه همان دروازه امن

ساعته  در حال گزمه    24 کیسربازان مسلح، با داشتن احضارات ،  درجه  نینش یهودیدر قسمت 

 . مصروف هستند یهودیخود ومناطق  ی،محافظت  وماشه بدست در نگهدار

 هودانیومحل سکونت    یهودی انینظام  طرهءیشهر که در تحت  س نیا میقسمت قد دیغرض بازد ما

است ، چشم ما به لوحهء   میقا  یلیاسرائ  یو با تعجب در آنجا در محل که حکومت نظام میاست،  رفت

 . یافغان نیسرک  جمال الد«  یاالفغان نیشارع جمال الد» افتاد که درآن نوشته بود 

  دیفرزند س یافغان نیجمال الد دیس 

 یقمر یهجر ۱۲۵۴صفدر ) در سال 

درشهر اسعد  یالدیم 1838مطابق  با 

کنر چشم به  جهان گشود.  تیآباد وال

ه ق  1275حوت  19  خیوبتار

 افتیه ش وفات  1314با  مصادف

دفن شد ، و  هی.در شهر استانبول ترک

 یه ش جسد و 1323بعد ها در سال 

به کابل انتقال دادند و در  هیاز ترک

محوطه پوهنتون کابل  به خاک سپرده 

 . شد

و الهام دهنده گان   نیاز مبلغ  یکیاو

بود. اما در محل  نیجهان اسالم و مسلم

 تیحاکم و سلطهء طرهءیتحت س

هم از نوابغ جهان  یهودیو  یاسرائیل

 یاالفغان نیجمال الد دیاسالم چون س

 .شودیم یو قدر دان داشتګبزر



  

که  با  شودیم یها به قدر وعزت، اعزاز و قدر دان یهودیتوسط  یحت یافغان نیجمال الد دیس یبل

و  ردګی یافغانستان به صورت متناسب صورت نم یدر کشور خودش بعن یقدر دان نیتأسف و تأثر چن

 .دیآ یبه عمل نم

که  یافغان نیجمال الد دیبنام س  «یافغان دیسع» دیدوکتور محمد سع یافغان  تیگفت که شخص دیبا

 شیخو یماستر  زسیمصر رسالهء ت  فیبزرگوار در پوهنتون  االزهر شر تیشخص نیا یدرمعرف

 شانیافغان اختصاص داده و ا نیندهء جهان اسالم عالمه  جمال الدبس براز تیشخص نیا یرابه معرف

داشته و کتاب مذکور  یمعرف شتریبخش شان به جهان وبخصوص به جهان عرب ب یبا افکار آزاد را

  .رسالت کرده یتحریر و ادا دهیجهان به نشر رس یزبانها ریګعرب و د یبه زبان ها

 یافغان نیجمال الد دیس  تیشخص یرا که در معرف شانیجهاني چون ا یها تیاز شخص داشتګبزر

افغاني  دیلغمان از مرحوم سع تیداشت . در کشور ما و بخصوص در زادکاهش وال  ریتاث  تینها یب

  .ردګی یالزم متناسب  صورت نم یتا هنوز توجه و قدر دان یافغان نیجمال الد دیو س

 .نیشاد باد! آم و خادمان اسالم و ملت مسلمان انګهمهء بزر روح

  نیاال البالغ المب نایما عل و

  «یافغان دیسع یدیسع» نیالد نیام

 2019 یجنور  نیفلسط -«  لیالخ»حبرون  تیوال


