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 Reports  گزارشھا

 

  سعيدافغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی
  ٢٠١٩ جنوری ٣١

   درشھرک يھودی"یجمال الدين افغان"
  واليت ابراھيم خليل هللا ـ فلسطين در

  

 بزرگترين ۀ از جمل "خليل"  يا "حبرون"واليت 

وزيبا ترين شھر ھای فلسطينی است، که در نزديک 

 کليلو متری جنوب بيت ٣٠ ۀرود اردن ، در فاصل

 مسلمانان در کشور اسرائيل فعلی لۀالمقدس اولين قب

  .موقعيت دارد

شھر حبرون ھمچنان درھمسايگی شھر ھای  

. باشد  طبريه میۀاورشليم ، صفاد ، وبحري

نام  رساند، و فھوم رفاقت را می معنی وم"حبرون"

ً اصال نام عربی است ، اين نام از لقب "الخليل"

گرفته شده که آن ھم به ) هللا خليل(حضرت ابراھيم 

 در نزد پيروان "حبرون "شھر . معنای دوست است

اديان ابراھيمی از جمله پيروان دين يھودی، ۀ ھم

پيروان دين مسيحی وپيروان دين مقدس اسالم دارای 

 اين شھر از ًااحترام وعزت خاص می باشد ، واقع

. عی ودينی برخوردار استي طبی خاصئجمال وزيبا

رجل شھر حبرون يا شھر ابراھيم خليل هللا مدفن 

   . الھی نيز استۀذشتگدينی و پيغمبران 

 به دوبخش  اين شھر عرب مسلمان نشين و يھودی و مسيحی است که به اصطالح دروازه ھای درامد اين شھرًفعال 

يه ھا تعداد ئمطابق آخرين احصا.  درآمد حکومت يھودی، وبخش دروازه حکومت فلسطينیۀتقسيم گرديده، بخش درواز

  .رسد  ھزار تن می٢٠٠نفوس اين واليت به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در اين شھر زيبا . ی دارندگين شھر زند ا از شھر ھای فرھنگی بوده و دانشمندان شھير يھودی نيز دریشھر خليل يک 

ويعقوب عليه ) ربقه(ھمسرش ربکا   اسحاق وۀش ساره ومقبربا ھمسر زار حضرت ابراھيم خليل هللا يکجاه وممقبر

  .مردان تاريخ ساز مدفون ھستندگان الھی و بزرگنخبتن از  دھھا و صدھا ۀش لعيا و مقبرالسالم وھمسر

  .  يوسف در مصر وفات نمود سالگی پس از ناماليمات وغم زياد نسبت فراق١۴٧يعقوب عليه السالم به عمر 

به يوسف وصيت نموده بود که   يعقوب عليه السالم

 مرا به سرزمين فلسطين در شھر  الخليل ، ۀجناز

در جوار پدر وپدر کالنش اسحاق وابراھيم   انتقال و

   .دفن نمايد

نام حضرت يعقوب در تورات وھم در قرآن عظيم 

مله قرآن  بار ذکر کرديده است از ج١۶ن در حدود أالش

 : البقره می فرمايدۀسور) ١٣٣ (تن در آيأعظيم الش

َأم كنتم شھداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما " َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ ُِ ُْ ُ ْ َ َ ُ ُْ ْ َ

َتعبدون من بعدي قالوا نعبد إلھك وإله آبائك إبراھيم  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َٰ َٰ ََ ُ ُُ َُ َُ َ

ًوإسماعيل وإسحاق إلھا  َٰ ِ ِ َِ َ َْ َْ َِ َواحدا ونحن له مسلمون َ ُ ُِ ِْ ُْ َ ُ َ َ ـ ١ ("ًَ

 دايرة المعارف -  ۵۵.٢خالصه تاريخ انبياء، صفحه  

  ).٢٨۴اسالمی، صفحه  

ھمچنان در داخل مسجد ابراھيم عليه السالم ، منبر 

مرد تاريخ گبزر. مشھور صالح الدين ايوبی قرار دارد

باعظمت اسالم صالح الدين ايوبی اولين فاتح جھان 

 ششم ھجری صليبی ھا ۀ دوم سدۀ است که در نيماسالم

  . آنان  نجات داد ۀ از سيطر١١٨٧را در جنگ مشھور حطين شکست داد ، شھر بيت المقدس را در سال 

الح الدين ايوبی در آمد، که شھر الخليل به فتح ص  بعد از اين

ھر بنا نمود ، وبعد از اتمام  تاريخی در اين ش بزرگعۀلمسجد وق

سجد ، منبر چوبی را صالح الدين ايوبی به اين مسجد  اين مکار

  .انتقال داد

که قرن ھا از ساخت اين منبر  سپری می   بادرنظر داشت اين

 امام ۀی ھنری  تاھنوز محل خطبئشود ولی اين منبر با ھمان زيبا

   .مسجد می باشد

 ھزار سال ۵مطابق روايات تاريخی مسجد ابرھيم خليل هللا به 

ن تاريخی فلسطينی کا مسجد يکی از معتبر ترين امواين. رسد می

  .رود شمار میه ھا ب

 جنگ شديدی بين مسلمانان ويھوديان در اين ١٩٩۴در سالھای 

 نفر نماز گزار در داخل مسجد ٢٩شھر به وقوع پيوست وتقريبآ 
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 به دوبخش ًين  اين مسجد عمال از اين جنگ خونبعد) انا  و انا اليه راجعون( توسط عساکر اسرائيلی به شھادت رسيدند

  . مسلمان و يھودی تقسيم شد

 ادای ۀاسرائيلی ھا در روزھای عيد يھودی به مسلمانان اجاز

   .در اين مسجد ممنوع نموده اند نماز و پخش آذان را

 ١٨تاريخ ه از پروردگار با عظمت سپاس گزار ھستم که ب

ز اين را يافتم تا ا  زمينه وفرصت آن٢٠١٩ماه جنوری سال 

رامگاه حضرت ابراھيم خليل آخصوص به مزارو ه شھر وب

  .از قدس شريف به طرف اين شھر حرکت کرديم) ع(هللا 

ُاين سفر بس آموزنده که پر از درس وعبرت بود در جمله 

  . يدآحساب می ه يکی از روز ھای تاريخی در زندگی من ب

اديان رامگاه ومزار سيدنا ابراھيم خليل هللا پدر آزيارت از  

 ه ایخاطر) يھودی، مسيحی واسالم( آسمانی، ۀسه گان

  . فراموش ناشدنی است

) ع( حضرت اسحاق ۀحضرت ابراھيم خليل هللا از سلسل

برای يھودی ھا ومسيح ) ع(از ساره) ع(فرزند دوم ابراھيم 

  .ھا مھم است

  .ی اھميت خاصی می باشدداراازھاجر ) ع(رزند اول ابراھيمف) ع(  اسماعيلۀوبرای مسلمانان از طريق و سلسل

که برف وباران می باريد   صبح در حالی١١  ساعت  ٢٠١٩ ماه جنوری ١٨روز بازديد ما ازين اماکن مقدسه در

   .صورت گرفت

توسط محل کنترول سربازان   مسلمانان خود را به مسجد حضرت ابراھيم خليل هللا رسانديم  وۀبعد از وصول از درواز

 ظھر یلحظاتی چندی به ادای نماز عصر باقی مانده بود ، آذان زيبا. يھود با وسايل وتخنيک پيشرفته بازرسی گرديديم 

ذن مسجد ابراھيم خليل هللا استماع نمودم ، اشک خوشی از ؤرا برای اولين بار درزندگی خويش با صدای ملکوتی م

زاران اعالم داشت گامام مسجد برای مصلين و نماز  نماز،ۀ از ختم دعای آذان وقبل از اقامبعد. چشمان ما سرا زير شد

ه جمع ب) جمع بين صالتين( در بين نماز ھای ظھر وعصر ًءم امروز، باران شديد می بارد بناکه برادران ومصلين محتر

 مردم ما که در روز ھای جمعه به مساجد  ازیمن در اين فاصله به اين فکر افتادم ، که ھستند تعداد. عمل می آوريم

ويا ھم طوفانی می باشد ، تر اوقات ھوا برفی وبارانی دبزرگ شھر به خاطر ادای نمازه جمعه تشريف می آورند وزيا

خواھد بود که در ھمچو موارد جمع صالتين ظھر و عصر و يا ھم در ھمچو موارد جمع بين صالتين شام و خفتن بھتر ن

   .ذاريم به مراجع اجتھاد و فتوای کشورھای اسالمی و افغانستانگ  را میتوا و استنباط عملی اين مسالهف. يد آعمل ه ب

برداشت و فھم من از دين مبين اسالم چنين است که در ھمچو موارد بايد به جمع صالتين پرداخته شده و ثواب بيشتر 

   .خويش افغانستان از ايام جواني به ياد وخاطر ندارمکنم که جمع بين صالتين را درکشور عزيز  اضافه می. ی کردئکما

بعد از ختم نماز دعای . مدآعمل ه نماز عصر ھم با جماعت ب  دوم نماز عصرخوانده شد وۀبعد از ختم نماز ظھر، اقام

   . رفتگخير و مغفرت به حق مصلين، ساير مسلمين و انبياء کرام صورت 
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 مختصری داشته باشم، امام بعد از شنيدن ب مسجد ابراھيم خليل هللا مالقاتخطيبعد از ختم نماز فرصت آن پيدا شد تا با

 مفيدی را در مورد مسجد امام مسجد توضيحات. صحبت نموديم نام افغانستان بی نھايت خوش شد وبا تمام اخالصمندی 

   .حضرت ابراھيم خليل هللا برايم ارائه داشت

قابل تذکر است که نه تنھا امام .  و السالم خارج شديمةراھيم عليه الصالرامگاه حضرت اب آما بعد از دعا از مسجد و

ما به سفر . وردند آعمل ه لين اين مسجد با شنيدن نام افغانستان با ما وضعيت وبرخورد خوبی را بو مسؤۀمسجد بلکه ھم

 امنيتی سربازان ۀمان درواز مسجد را ترک وبه ھۀوبازديد خويش بعد از خدا حافظی از مسجد ابراھيم خليل هللا، محوط

خصوص در قسمت يھودی نشين سربازان مسلح، با داشتن احضارات  درجه يک ه درشھر وب. يھودی به شھر رفتيم 

  . دست در نگھداری خود ومناطق يھودی مصروف ھستنده محافظت  وماشه ب    ساعته  در حال گزمه،٢۴

  نظاميان يھودی  ومحل سکونت  يھودان است،  رفتيم و با ۀرما غرض بازديد قسمت قديم اين شھر که در تحت  سيط

 شارع "  افتاد که درآن نوشته بود  ای که حکومت نظامی  اسرائيلی  قايم است ، چشم ما به لوحهیتعجب در آنجا در محل

 سرک  جمال الدين "جمال الدين االفغانی 

  . افغانی

(  فرزند سيد  صفدر سيد جمال الدين افغان 

 ھجری قمری مطابق  با ١٢۵۴ در سال

 ميالدی درشھر اسعد آباد واليت کنر ١٨٣٨

 حوت ١٩تاريخ  ه وب. چشم به  جھان گشود

 ه ش وفات ١٣١۴ ه ق مصادف با ١٢٧۵

و بعد  در شھر استانبول ترکيه دفن شد.يافت 

از ترکيه را  ه ش جسد وی ١٣٢٣ھا در سال 

 پوھنتون ۀبه کابل انتقال دادند و در محوط

  .   به خاک سپرده شدکابل

ن  و الھام دھندگان جھان ااويکی  از مبلغ

اما در محل تحت . ن بودانااسالم و مسلم

 حاکميت اسرائيلی و يھودی ۀسيطره و سلط

ھم از نوابغ جھان اسالم چون سيد جمال 

 داشت و قدر دانی میگالدين االفغانی بزر

  .شود
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شود که  با تأسف و تأثر چنين  ا به قدر وعزت، اعزاز و قدر دانی می حتی توسط يھودی ھبلی سيد جمال الدين افغان

  .يرد و به عمل نمی آيدگعنی افغانستان به صورت متناسب صورت نمی يقدر دانی در کشور خودش 

 که درمعرفی اين نام سيد جمال الدين افغانه   ب"سعيد افغانی"بايد گفت که شخصيت  افغانی دوکتور محمد سعيد 

 تيزس  ماستری خويش رابه معرفی اين شخصيت بس ۀرگوار در پوھنتون  االزھر شريف  مصر رسالشخصيت بز

ه  جھان اسالم عالمه  جمال الدين افغان اختصاص داده و ايشان را با افکار آزادی بخش شان به جھان وبۀبرازند

بانھای جھان به نشر رسيده ر زگخصوص به جھان عرب بيشتر معرفی داشته و کتاب مذکور به زبان ھای عرب و دي

   .تحرير و ادای رسالت کرده

ثير  أرفی شخصيت  سيد جمال الدين افغان بی نھايت  تی جھاني چون ايشان را که در معئداشت از شخصيت ھاگبزر

 تا ھنوز د افغاني و سيد جمال الدين افغاناھش واليت لغمان از مرحوم سعيگخصوص در زاده در کشور ما و ب. داشت 

   .يردگه و قدر دانی الزم متناسب  صورت نمی توج

  .آمين! ان و خادمان اسالم و ملت مسلمان شاد بادگ بزرۀروح ھم

   و ما علينا اال البالغ المبين

   "سعيدی سعيد افغانی"امين الدين 

 ٢٠١٩ فلسطين  جنوری - "الخيل "واليت حبرون 

  


