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אילוסטרציה  ,טאב'ח-ר אלאעומ
 Islamic civilization: מתוך

 טאב'ח-ר בן אלאבעקבות עומ – קודס-אל

מסגד , כנסיית הקבר, "טאב'ח-כיכר עומאר בן אל", אבו תור ,טיילת גולדמן, מוכבר-בל אל'ג

 הר הבית והמסגדים  שער השלשלת אל  ,עומאר

 ,משערי גן העדן, שער פתוח מן השמים"
 "אשר החמלה והרחמים יורדים ממנו על ירושלים מידי בוקר

 (מקדסי-אל)                                                                                                                                               

 

המוסלמים ראו בקיסרות . שליטתה של הקיסרות הביזנטיתבירושלים הייתה , בראשית האסלאם

 פהלי'הח. אוצרותיואת חמד הבטיח למאמיניו את ארמונות הקיסר וווהנביא מ ,מקור לעושר רב

האימפריה המוסלמית  צרה, כםבמהל. את מסעות הכיבוש האסלאמייםפתח , אבו בכר ,הראשון

. תקופה הביזנטיתהירושלים ובא קץ  את המוסלמים וכבש ,836בשנת . כשנתייםירושלים  על החדשה

התקופה הערבית , אם כן. הצלבנים אז כבשו אותה, 9911עד שנת  יםירושלים הייתה בידי המוסלמ

-אלבן ר אעומ, השני פהלי'הגיע הח, לפי המסורת המוסלמית .שנים 189נמשכה  הקדומה בירושלים

כתב  שהוא למעשה, ראחוזה עומ ,תושבי העירעם ר ערך חוזה אמוע. לקבל את כניעת העיר ,טאב'ח

עד שנת , המוסלמיתלאורך התקופה  .אימפריה החדשה באזורמעמד התושבים בגדיר את מה חסות

למעט  ,למעשה .השושלת הפאטמיתובית עבאס , בית אומיה: שושלותארץ ישראל שלוש ב ושלט ,9911

שלטו בה , תקופת ביניים קצרה שבה שלטו הצלבנים בארץ

  .שנה 9,399במשך המוסלמים 

עיר קדושה  ירושלים הייתה, הכיבוש האסלמיעד 

כמה מקורות  ישמוסלמים לקדושתה ל. בלבד יםצרוולנ יםדוליה

 :אסראא בקוראן-סורת אלבהפסוק הראשון  ,בראשונה ,ואמונות

أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي سبحان الذي "

השבח למי שגרם  –" ن آياتنا إنه هو السميع البصيباركنا حوله لنريه م

חראם -מהמסגד אל( בלילה)לעבדו ללכת בשעות הבוקר המוקדמות 

בכדי להראות לו את הנסים ( הרחוק)אקצא -אל המסגד אל( כעבה)

 (. של אלוהים)

נוכחות המוסלמית ה התבטאה ,מוסלמיםלאף  העיר תקדשותעם ה

 ;הגירה מוסלמית לעיר – היבט דמוגרפי: בהיבטים שוניםבירושלים 

מעבר מרכז  –י דת היבט  ;הרובע המוסלמי הקמת מוסדות חינוך ודת מוסלמיים ובניית – יהיבט פיז

פולקלור יצירת  – תרבותיהיבט  ;רכז פולחני לאחר מאות שנים של עזובהוהיותו שוב מ הר הביתל הדת

 .עירשפה המדוברת בהשפה הערביתההיות ערבי ו

נחשב למניח היסוד ו  644-634 שלט בשנים הוא, השני ליפה'החהיה  (811-668) טאב'ח-אל בן ראעומ

יש הטוענים כי  .אינו לגמרי ברור להתיישבות יהודים בירושלים בתקופתו ויחס .לאימפריה המוסלמית

 .משפחות יהודיות להתיישב בעיר 09-התיר ל ויש הטוענים כי ,לא התיר ליהודים להתיישב בירושלים

http://islamiccivilizationtimeline.weebly.com/the-four-rightly-guided-caliphs.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%97'%D7%98%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%97'%D7%98%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA


 

 

קודם  .ודרש מהם רק מס גולגולת ומעשר תבואהליהודים  חופש דתר אעומ פהלי'החהעניק  ,כךכך או 

 . סבלו היהודים מרדיפות הנוצרים, שלטונו

פתח את התקופה מסע ש, בירושלים טאב'ח-אל בןר אעוקב אחר מסעו של עוממסלול הסיור 

אל מרחב  (ארמון הנציב) מוכאבר-בל אל'גב בתצפית מטיילת גולדמן המסלול ראשית. המוסלמית בה

נלך בעקבותיו . לראשונה אל ירושליםר אבו צפה עומשרגע לדמיין את הננסה בתצפית . העיר העתיקה

מתחם ובר אמסגד עומב ,כנסיית הקברנבקר ב, הפטריארך סֹוְפרֹוְניּוס  מפגשו עםובכניסתו אל העיר ב

  .  כיפת הסלעבאקצה ו-מסגד אלב – הר הבית

 

 

 המסלול פרטי

 

   .(ללא נסיעה) שעות 8-כ :משך זמן המסלול         

 .מ"ק 6-כ :אורך המסלול

 (. 22262782610) צ"נ ,טיילת גולדמןמ, בראמוכ-בל אל'תצפית מג :נקודת התחלה

 (.22226783931)צ "נ ,שער האשפות :נקודת סיום

  תמגבלו

  טחוני עם המשטרהיתיאום ב מחייבתכניסה למתחם הר הבית. 

 שליד הכותל המערבי הכניסה משער המוגרבים. 

  בצהריים 91:39-ל 93:39ובין , בבוקר 99:39-ל 0:39בין המתחם פתוח למבקרים . 

  

   :דגשי בטיחות

  ר אמסגד עומ ,כנסיית הקבר דרך שער יפוממסלול הקטע בטחוני ימצב בבמשטרה יש לברר

  .מתחם הר הביתלשער השלשלת ו

 יש לנקוט משנה זהירות בחציית כבישים.  

 .נגישות -אינו בר ,בינונית-קלה :קושידרגת 

 .הכולל כיסוי ראשלבוש צנוע  :מיוחדציוד 

 .מגדל דוד :אתרים בתשלום 

 

  

 

https://www.tod.org.il/%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA/visitor-info/


 

  המסלול תיאור

 

-מיתכניסה הדרובכנס ני .(0) בראמוכ-אל בל'ג – טיילת גולדמןבתצפית נקודת בתחילת המסלול 

נתקדם לאורכה אל אחת מרחבות התצפית לעבר העיר העתיקה  ו ר"מזרחית של הטיילת ברחוב על

 ברורנחבור אל טיילת ש ,ר"אל רחוב על (ימינה) נפנה מערבה ,תלנצא מהטיי. והמרחב הסובב אותה

נפנה בו , צפונה ונרד במדרגות לרחוב עין רוגל בו  לךנ .ישי לרחוב ,(7)לשכונת אבו תור  בה ונלך

ברכת  ואתגיא בן הינום נעבור את , צפונה ברחוב זה לךנ ,דרך חברון רחוב אל( שמאלה)ה במער

נלך  .חטיבת ירושלים רחובאל ( שמאלה) צומת המרומזר מזרחה ונפנה צפונהה נחצה את ,הסולטן

באב  ,שער יפו אלונלך בו טאב 'ח-ר בן אלאעומ רחובברמזור הבא נפנה אל  ,במקביל לחומות העיר

כיכר ל יתמזרח-דרומית .(0)טאב 'ח-ר בן אלאעומכיכר "סתו רחבה הנקראת יכנש ,ליל'ח-אל

כניסה באו  ,הסמוכה לשער יפו ,כניסה המערביתב למצודה כנסילה אפשר .(5)מצודת דוד  נמצאת

נלך  ,דוד דרך שווקי העיר העתיקה רחובב מזרחה נלך. הפטריארכיה הארמנית רחובמ ,המזרחית

 .(0) כנסיית הקבראל ( ימינה)נפנה מזרחה  ,סנט הלנהרחוב עד ברחוב הנוצרים  (שמאלה)צפונה 

( שמאלה) ברחוב סנט הלנה מזרחה ונפנה צפונהנתקדם  .(9)ר אמסגד עומ עומד הכנסייל מיתדרו

ברחוב דוד  .שוק הבשמים וברחלוממנו נעבור , מזרחה ודרומהתפתל מ הרחוב. שוק הצבעים רחובב

שער השלשלת  ואל אל רחוב השלשלת (ימינה) וברחוב היהודים נפנה דרומה (ימינה) נפנה מזרחה

 ,דרך שער המוגרבים להר הבית הנכנסים .(8)מסגדים לולמתחם הר הבית  נכנסיםדרכו ש (2)

ברחוב ( שמאלה) לחזור ברחוב השלשלת מערבה ולפנות דרומה צריכים, אום עם המשטרהילאחר ת

במקום  .לעלות בגשר העץ שמדרום לרחבת הכותל אל שער המוגרבים ,הכותל אל רחבת הכותל

משגב  רחובהכותל באל אפשר להגיע לנקודת תצפית אל מתחם הר הבית ו,בכניסה להר הבית

  .תמסלול הסיור מסתיים בשער האשפו. רובע היהודישבלדך 

  



 

  מפת המסלול

 גוגל המפות שלי  :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1l76C49hMB0KXSyprtfUt04qBOGc&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1l76C49hMB0KXSyprtfUt04qBOGc&usp=sharing


 

  יוטיוב   ,תצפית  - ארמון הנציב 

 במסלול שתיאור האתרים 

   

 (0) טיילת גולדמן ,ארמון הנציב – בראמוכ-בל אל'ג

של  קיבל את אישורו ,טאב'ח-ר בן אלאעומאיש אמונו של ו צבאי מפקד ,ראח'ג-אבו עוביידה בן אל

ובו דרש  הביזנטית אבו עוביידה שלח מכתב לתושבי ירושלים. ארץ הקודשלכבוש את לצאת  עומאר

הרוצה להישאר בדתו ולא  .ר באסלאםובחלובשלום  כנעמהם להי

, ילדים, נשים)חסות מס , מס גולגולת – גזייה-אל ישלם להתאסלם 

הפטריארך  .שילחמו בואו  – (שלםו לנכים ועניים לא נדרש, קשישים

עמד בתנאי הצבא המוסלמי אך  .בקשה והתבצר בעירלסירב  סֹוְפרֹוְניּוס

להיכנע  וסיספריונ הסכים ,ולאחר מצור של שנתיים על העיר ,הקור הקשים

העיר  זה שיקבל את מפתחות יהיהטאב 'ח-ר בן אלאעומ פהלי'החשבתנאי 

  . שכן שמע על הגינותו הרבהשלום ההסכם את ירשום לידיו וזה ש

הגיע לירושלים  טאב'ח-ר בן אלאמספרת כי עומ המסורת המוסלמית

מפסגת רכס  .על העירל מצור מוסלמי ששנתיים לאחר ו שש שנים לאחר מות מוחמד , 638מדרום בשנת

המראה . לראשונה במלוא תפארתה – (קפיטולינה איליה) איליהאז  שנקראה – ירושליםראה את  ,זה

היא , ראקריאתו ההיסטורית של עומ .!"אללה אכבר: "בקול אופול על ברכיו ולקריהמפעים גרם לו ל

אחת משכונות הכפר הגדולות . הממוקם למרגלותיו הכפר םולש ,בל מוכבאר'ג ,ההר  לשם המקור

 .טאב'ח-אל הוא( הנבחר)פארוק -כן אלש אירועואף היא משמרת בשמה אותו , פארוק-חי אל נקראת

-הכיפות של מסגד אל .טאב שונה מהמראה שרואים היום'ח-אלבן  עומארהמראה שנגלה לעיניו של 

שכן בתקופה הביזנטית האזור  ,את קו הרקיעאז ה לא עיטרו יאקצה והכיפה המוזהבת שעל אבן השתי

משקפת את  מפת מידבא. שימש מזבלה עירוניתמיושב ואף -שומם ובלתי ,היה חסר חשיבות לחלוטין

 כנסיית הקבר ואהדתי ה המרכזש ,מוקפת חומה עיר: ירושלים בתקופה הביזנטית של המראה 

כנסיות נוספות מעטרות את מרחב שו( בתוילאחר צלשם נקבר ישו  ,מסורת הנוצריתשלפי ה)הביזנטית 

  .מנקודה זו עומארסביר להניח שאלה המראות שראה  .הר הזיתים והר ציון

יצא אל הר המוריה לבצע את עקדת ו נפרד אברהם מנעריוהמסורת היהודית מספרת כי במקום זה 

ם ַאְבָרָהם ַבב  " :יצחק ַקח ֶאת ֶקר ַוַיֲחב ש ֶאתַוַיְשכֵּ ְצָחק ְבנֹו ֲחמ רֹו ַויִּ ת יִּ ּתֹו ְואֵּ י ְנָעָריו אִּ י  ...ְשנֵּ ישִּ ַביֹום ַהְשלִּ

ָשא ַאְבָרָהם ֶאת יָניו ַוַיְרא ֶאת ַויִּ ָרח ק ַהָמקֹום עֵּ ם ְנָעָריו ְשבּו ַוי אֶמר ַאְבָרָהם ֶאל .מֵּ י ָלֶכם פ ה עִּ  ַהֲחמֹור ַוֲאנִּ

יֶכם ְשַּתֲחֶוה ְוָנשּוָבה ֲאלֵּ ְלָכה ַעדכ ה ְונִּ העניקה להר זה שם  המסורת הנוצרית .(ה-ג ,כב בראשית)" ְוַהַנַער נֵּ

בית הקיץ במקום זה נמצא מספרת כי המסורת  .או הר המועצה הרעה, הר העצה הרעה ,נוסף

ואלו  – רומאיםהלידי  ישו את למסורהחליטה ו הסנהדריןמועצת התכנסה בו ו ,כהן הגדולה ,כייפא של

                                                                                                                       .  צלבו אותו

 של ההר עומדות על מורדותיו .ם"מטה משקיפי האוובו  ארמון הנציב מתחםנמצא  ,על ראש ההר

, דמןת גולוטיילההמורכבת מ ,טיילת ארמון הנציבמ .ןנוף ציוו בראבל מוכ'ג ,חתלפיות מזר השכונות

https://www.youtube.com/watch?v=zA35HYNq2bk
https://www.youtube.com/watch?v=zA35HYNq2bk
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%90%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%92'%D7%A8%D7%90%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%92'%D7%A8%D7%90%D7%97
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0122.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%91%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A3_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91


 

 :צילום  ,מבט מהר הזיתים ,אבו תור
    ויקיפדיה : מתוך, יאיר ליברמן

ואף חלקים  יהודה מדבר ,םהזיתי הר, העתיקה העיר אגן :נשקף נוף פנורמי מרהיב ,האז ושרובר

 . ממערב העיר

 

 (7) חנניה גבעת –אבו תור 

 – 1691-8091שנים ב קו הגבול העירוניבלבה עבר  .ערבית-יהודית ,חצויה שכונה שכונת אבו תור היא

 . וצדה המערבי בידי ישראל ,המזרחי היה בידי ירדןצדה 

. לאירועים שונים השכונה מסורות מוסלמיות קושרות את שם

ין'ֻמג   מסורת אחת נשענת על הכתוב בספרו של היסטוריון ) יר א־ד 

 אבו"השם דין מייחס את -א ,9116-מ( וגאוגרף בתקופה הממלוכית

י ל "תור -אל .דין-צלאח אבצבא  שלחם( הירושלמי)ַאְחַמד אְל־ֻקְדסִּ

קרב קרני ב לאחר ניצחון המוסלמיםו ,נהג לרכב על גבי שור קדסי

יקיבל  ,9916-ב חיטין לב האות הערכה על אומץ כגבעה זו  אְל־ֻקְדסִּ

 . המסורת אף מציינת שהוא קבור במקוםו, שמו על הגבעה מאז נקראת. צלבניםבשגילה במלחמה 

הר הבית שבעיר  זו אל צפה מגבעה הוא, ירושלים הצלבניתעל צלאח א־דין כצר שמספרת  אחרתמסורת 

רכוב על גב  ,אכבוש את העיר בלא כל מאמץ: "ואמר התרברב אחד משרי צבאו שנלווה אליו .הנצורה

 ".רתו אבו"הכינוי  גבעהמאז דבק ב .זדקקילא   סוסלאפילו כשבכוונתו לומר ש" .שור

תיאר  אדוארד רובינסון. זהלא הייתה כל התיישבות או פעילות חקלאית באזור  ,91-המאה הבראשית 

 ובמדרון , כי מעבר לגיא בן הינום מתרומם הר העצה הרעהבתיאורו וציין  9636ת בשנ האזורמראה את 

אחד מהם שימש כנסייה שיתכן י .עתיקים-לאשרידי בניינים רובינסון מצא  ,על הפסגה. חפורים קברים

שרידי כפר  כנראה – כפר ערבי חרבל רובניסון תייחסה ,בתיאורו. קטנה או ציון קבר של קדוש מוסלמי

ר ו דיר אבו תוא ,קדיס מודיסטוס-לדיר ארובינסון הניח שאלו שרידי הכפר . 90-מאה הבניצב במקום ש

 . כפי שנקרא בפי הערבים

הוא ראה את , 9660בביקורו בירושלים בשנת  .באזורשינויים חלו  9616ציין כי מאז  טיטוס טולבר

קונרד במפת  .עובדו חלקות חקלאיותומעל אבו תור ניטעו גנים  :העירמחוץ לחומות שחלו שינויים ה

בשטח ההר נראים למעלה : התיישבות האינטנסיבית במקוםאת תחילת הלראות  אפשר, 9611-מ שיק

קשו לצאת מבין החומות יערבים אמידים שב הקימו ,91-המאה ה של השמוניםבשנות  .מבנים 29-מ

אזור ביקשו לגור בהם  .שכונת אבו תור הערבית את לשפר את תנאי המגורים שלהםכדי כמו היהודים 

כן נראים שני טורי בניינים  .ורוב הבתים שבנו היו גדולים ומפוארים, מרווח בקרבת העיר העתיקה

אבו  בשכונת ונטמע 9121לאחר ו, היו אלו מבני מגורים של יהודים". בית יוסף" בשם המצוינים

 .הערבית תור

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%AA%D7%95%D7%A8.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%AA%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%92%27%D7%99%D7%A8_%D7%90-%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%90%D7%97_%D7%90-%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%93_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A1_%D7%98%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A1_%D7%98%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%A9%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%A9%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%A9%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%A9%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%AA%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%AA%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%AA%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%AA%D7%95%D7%A8


 

  ויקיפדיה :מתוך, יואב דותן: צילום

    ויקיפדיה: מתוך ,שער יפו

  שער יפו ,(0) טאב'ח-בן אל עומארכיכר 

-באב אל –שער יפו נמצאת סמוך ל "טאב'ח-עומאר בן אל כיכר"

אני מ'בנה הסולטן העות ,השער הנוכחיאת  .(שער חברון) ליל'ח

-9612ם ין השניבחלק מבניית חומת ירושלים כ סולימן המפואר

מתייחס לדרך חברון הקדומה  של השער הערבישמו . 9636

לדרך הראשית מתייחס  שמו העברי .כיוון דרוםלשיצאה ממנו 

עד תקופת  שראלירץ נמל הראשי של אאל ה ,ליפושיצאה ממנו 

 . בשל מצודת דוד הסמוכה אליו "שער דוד"השער נקרא  ,בתקופה הצלבנית. המנדט

-אבו עוביידה בן אלשהציע הכניעה נעתר להסכם  הפטריארך סֹוְפרֹוְניּוס

-בן אל עומאר ליפה'חהבתנאי ש ,את מפתחות העירהסכים למסור ו גראח

 . הכניעה הסכםיחתום על שו לידיו זה שיקבל את המפתחות יהיהטאב 'ח

קיבל אבו עוביידה שהגיע לכאן לאחר ו לתנאי הסכיםטאב 'ח-בן אל עומאר

 .מדבריו בוהבטחה מפטריארך שלא יחזור 

לבוש בגד טלאים עשוי יצא למסע  עומארכי  נתמסורת המוסלמית מצייה

 ,ילומטריםק שני כלוכי  ,משרתול יובהגמל שרכוב על  ,שער גמלים

כשהגיע (. ביטוי לצניעותו)ברכיבה על הגמל ליפה והמשרת 'התחלפו הח

שירכב הוא אנשיו  ביקשו ממנו ,ילומטר מהעירחצי קליפה למרחק 'הח

הקשיב לא  עומאר .ליפה'חשהוא אכן הלא יאמינו הנוצרים אחרת  חליף את בגדי הטלאיםעל הגמל ושי

 .פהלי'הוא החעו שידכי  ואין לו ספקובמה שהוא מקרין  והוא טען שהוא בוטח בפנימיות, לאנשיו

שה סימנים ולפי של ליפה'חהו כי הוא היהם ז. הפטריארכיםבלו אותו יק ,לשערי העירשהגיעו כ

 ,לבוש בגד טלאים ,אות בוץהרגליים שלו מל :את העירמהם מנהיג שייקח ביחס לשהוזכרו בספריהם 

אודות על נוצריים בני המאה התשיעית מספרים שני מקורות . עליה רכוב משרתוש מוביל בהמה 

  . ר וסופרוניוסאמוהמפגש בין ע

או הרג שערכו  סימני ביזה ולאמצור ה ותעיפגבעיר  ניכרושלא  עומארמצא  ,בכניסתו לירושלים

 ,שורנתן ) 891בה ההרס מימי הכיבוש הפרסי בשנת ניכר עדיין אם כי  ,הנוצרים םהמוסלמים בתושבי

  .(329' עמ ,ב ,ירושלים תולדות

 .התקופה הערבית הקדומה עומקעד , שנה 899מעמד כמעט ים החזיקו יירושלים מימי הביזנטת וחומ

חרבה לבסוף ברעידת  חומה זו. הוא ניצב מול החומה הביזנטית ,שער העירל עומאר ליפה'חהכשהגיע 

היא , החומה הדרומיתבמיוחד פגעה נ, ברעידת האדמה.9933ת קשה שפקדה את ירושלים בשנ אדמה

( עיר דוד והר ציון)ודרום העיר , נותרה ירושלים ללא חומות ,במשך כמה עשורים. נהרסה כמעט כליל

 .עמד חרב ונטוש

 ,כעב אל אחבר, מומרהיהודי עם מלווהו האל העיר יחד  נכנס  ליפה'חשההמסורת המוסלמית מספרת 

 .באתרים השונים יחד שוטטווהם 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArmenianquartersiyurDSCN3356.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerusalem_Jaffa_Gate_BW_1.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerusalem_Jaffa_Gate_BW_1.JPG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C_%D7%97'%D7%98%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%92'%D7%A8%D7%90%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%92'%D7%A8%D7%90%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%92'%D7%A8%D7%90%D7%97


 

  ויקיפדיה: מתוך ,כנסיית הקבר

 סיור, דוד מגדל
 וירטואלי  

 בין    רונית :צילום ,דוד מגדל

 (5) מצודת דוד

 .שוכנת בנקודה הגבוהה ביותר בעיר העתיקה ת דודמצוד

. מרים ופצאל ,היפקוס :שמירה מגדלי במקום שלושה בנה הורדוס המלך

 ,למעשה .ההשלוש שרד מבין המצודה היא כנראה המגדל היחיד ש

 לאורךשכנו בהם שם נייימורכבת משרידי חומות ומבנהיום  המצודה

 .על העיר  שהגנוהכוחות דורות 

בירושלים  שלטון בית אומאיהבתקופת   ,בתקופה הערבית הקדומה

במקום מבצר גדול בעל נבנה  , (לספירה השביעית והשמינית מאותב)

בחצר המצודה יש שריד של מגדל עגול שהיה חלק  .חצר פנימית

 .מהמצודה המוסלמית

 צריח. מעליו צריחו ,קלעה-נבנה במקום מסגד אל ,בתקופה הממלוכית

 .כיוםזה נראה גם  מאני'עות

" מחראב נבי דאוד" :למצודה מוסלמיכינוי ההוכן  ,"דוד מגדל"השם 

 .ויוסף בן מתתיה לכתבישגוי  נוצרי בפירוש םמקור ,(داود النبي محراب)

 כינו ,91-המאה ה במהלך. אין קשר בין המצודה לדוד המלך, למעשה

וכך מכונה בשם שגוי זה צריח המצודה מבקרים מארצות המערב את 

 .הצריח עד היום

 

 

 (0) כנסיית הקבר

 – לעולם הנוצרי המקומות הקדושים ביותראחד  אכנסיית הקבר הי

אל . קם לתחייהואף  נצלב ונקבר ישו ,לפי המסורת ,בוהמקום ש

לל העדות לרגל מיליוני מאמינים נוצרים מכ עוליםזה  מקום

מעשרות קפלות  הכנסיית הקבר בנוי .בנצרותשוהזרמים השונים 

 ןכול – "מסע הייסורים של ישו"ואולמות תפילה ותחנות שונות ב

 במקוםשהתרחשו  אירועיםל ביחסמסורות שונות  מתבססות על

תחנות ה ןה. םיקבורתו וחזרתו לחי, ובמהלך צליבתו של יש

 .ת במסע המתחיל בראש הר הזיתיםהאחרונו

נחתם בכנסיית , עומארחוזה  -אלעוהדה אלעומרייה ,חוזה הכניעה

כניעתם לכובשים החובות של תושבי ירושלים בעקבות את החוזה ציין את הזכויות ו.  הקבר

, למבני הדת השוניםו ביטחון לנפשם ולרכושם של תושבי העיר  ליפה'חהבטיח ה ,בחוזה. המוסלמים

 :מס הגולגולת ,היגזי-אלקיבלו על עצמם תושבי העיר לשלם את מס  ,תמורהב .חופש דת וכן

מפקד , זהו כתב הביטחון שמעניק עבד האלהים ֻעַמר. בשם אלוהים הרחמן והרחום

, לכנסיותיהם, לרכושם, הוא נותן להם ביטחון   (ירושלים)לאנשי איליא , המאמינים

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_19.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_19.JPG
https://www.tod.org.il/citadel/virtual-tour-360-degrees/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C_%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C_%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94


 

  יוטיוב ,כנסיית הקבר

לא . לא ישכנו חיילים מוסלמים בכנסיותיהם. לכל בני דתם, לחולה ולבריא, לצלביהם

נהרוס את הכנסיות ולא נגרע דבר מן הכנסיות ולא מרכושן ולא מצלביהן ולא מכל דבר 

שום  .לא נאנוס את אנשי ירושלים להמיר את דתם ולא נפגע בהם לרעה. שהוא מנכסיהן

כפי שאנו    זיה'ושלים חייבים בתשלום מס הגתושבי יר. יהודי לא יגור עימם בירושלים

תושבי איליא חייבים לסלק מקרבם את . מטילים אותו על תושבי שאר הערים

לאנשים האלה אנו מבטיחים ביטחון בצאתם . הצבא הביזנטי ואת המיליציות

שאר בירושלים ילרוצים לה. עד בואם למקום מבטחים, לגופם ורכושם ,איליא

. אבל חלה עליהם חובת המס כמו על תושבי ירושלים, אנו מבטיחים ביטחון

לפנות , לתושבי ירושלים הרוצים להצטרף בגופם וברכושם לביזנטים העוזבים

אנו מבטיחים ביטחון לגופם וגם ביטחון  ,את כנסיותיהם ולנטוש את צלביהם

עדים לכך  ...ד אשר יגיעו למקום המבטחים שלהםע, לכנסיותיהם ולצלביהם

. פיאןס אבו בן מועאויהו, עוף בן רחמן-אל דבע ,עאץ-אל בן עמר ,וליד-אל בן אלד'ח הם

 .רה'להג נכתב בשנה החמש עשר

 

 לפי מסמכים. החוקרים ביןהכתוב בהסכם שנוי במחלוקת בירושלים יהודים להתיישב  לעאיסור ה

 ביקשו – 91-והמאה ה 1-המאה ה שנכתבו בין יהודיים וספרים כתבי יד אוסף גדול של – גניזת קהירמ

החליט  ,ולאחר התמקחות בין היהודים לפטריארך ירושלים ,ר רשות להתיישב בעיראמומע היהודים

 :99-במכתב שתוארך למאה הוכך כתוב . בירושלים משפחות מטבריה 09 של תיישבותה להתיר ראמוע

 זו לעיר יעברו כי המאמנים ראש ,שתצווה ומה :ואמרו לו עומאראל ( היהודים) ונכנסו

 דברו כך אחר ,(תחילה) אומרים יריבכם מה( אשמע) ראעומ אמר ?היהודים עדת מקרב

 :הפטריארך אמר אז ...ביניכם המחלוקת את שיפסיקו דברים לכם אומר כך ואחר אתם

 נהיה לא :היהודים לו ענו ואז .בית חמישים וילדיהם משפחותיהם כולל ,העוברים יהיו

שיהיו שבעים  עומארעד אשר ציווה , העמידה על המקח ונתארכה. בית ממאתיים פחות

 בתקופה ירושלים" ,ארדר יורם(. בית שבעים אותם ומסביבתה מטבריה עבר אז ...בית

 ,העותומאנית התקופה ועד שני בית מחורבן ירושלים תולדות :בתוך ,"הקדומה הערבית

 (61' עמ

וכל עדה שומרות בקנאות על  ,חדרים שונים בכנסייהעל עדות נוצריות שונות זכות על קפלות ול, כיום

מפתח הכנסייה והזכות  .9662 בשנתים ימאנ'העותו קוו שקבע-על סטטוס המתבססות, יות אלהוזכ

 ולא יוותר עליו גם אם משמעות והוא ,מפתחמחזיק בבידי ההכנסייה נחשבים נכס את ר וסגלח וולפת

את  ךהפטריאר רמס ,סלמיםלמו יםישבזמן כניעת הביזנטות ענוטמסורות מוסלמיות . סמלית בלבד

מסר את המפתחות  עומאר. הנוצרים ביןפתור סכסוכים פנימיים י כדי שהוא עומארלהמפתחות 

ה יהמפתחות לכנסיאך עובדה היא ש, מטילים ספק במהימנות מידע זההחוקרים יש  .נוסייבה פחתלמש

אפשר השלטון המוסלמי  וכי הדבר מעיד כי , ודה'גמשפחת בידי בה וית נוסיחידי משפנתונות היום ב

 .באמצעות משפחות מוסלמיות בכנסייהאולם שלט  ,את הפולחן הדתי של הנוצרים בכנסייה

https://www.youtube.com/watch?v=vTEFVLcwAU0
https://www.youtube.com/watch?v=vTEFVLcwAU0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%90%D7%A5
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%A3&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%A3&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%A3&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%A3&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%A3&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%A3&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%A3&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%A3&action=edit&redlink=1
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צריח מסגד עומר 
, בתקופה הממלוכית

  ויקיפדיה :מתוך

 ,0970-ב שער השלשלת
  ויקיפדיה: בתוך

 

  סנט הלנה רחוב ,(9) (عمر مسجد) טאב'ח-בן אל עומארמסגד 

 .ולא בכדי סמוך לכנסיית הקבר ברובע הנוצרי בעיר העתיקה עומארמסגד 

בן  עומארהמוסלמי  ליפה'התפלל הח זהמקום ב ,למיתהמסורת המוסלפי 

 הומשהגיע .הגיע לכנסיית הקבר ,בירושלים ליפה'הח ביקרכש. באט'ח-אל

להתפלל במקום שכן זהו   הפטריארך סֹוְפרֹוְניּוסהציע לו  ,שעת התפילה

מחשש רב להתפלל בכנסיית הקבר יס עומאר ליפה'חה. מקום קדוש

לכן  ,את הכנסייה למסגד עשותירצו ל והםשהמקום יתקדש גם למוסלמים 

סכסוכים ומלחמות למנוע  ליפה'חרצה ה ,במעשה זה  .יצא  להתפלל בחוץ

 . על המקוםעתידיים 

-מליכ אל-לא ,דין-צלאח א שלם בנו יהקשל המסגד  מבנה המקוריאת ה

המסגד  .שרד רק בסיס הצריח הקיים היום ,ממבנה זה. 9913בשנת  ,ל'אפד

 כתוב עומארחוזה . מאנית'העות רק בתקופה "עומארמסגד "קיבל את השם 

 .מסגדבחצר העל לוח שיש 

 

 ( 2)  )السلسلة باب (שער השלשלת

נקרא  והוא, שערי גישה אל הר הביתעשר -משניםאחד שער השלשלת הוא 

לה-באב א" ערביתב לסִּ שער השלשלת ושער  :משני שעריםהשער מורכב . "סִּ

מול  .שנקרא כך בגלל המסורת שבמקום זה התפללו היהודים – השכינה

 .מפואר קדום סביל השער נמצא

השער נקרא על שם שלשלת שהייתה תלויה מציינת כי  אסלאמיתהמסורת ה

פני עומדים להצדדים במשפט היו  .יוחסו לה תכונות צדק במשפטושבפתחו 

 .מי שהצליח יצא זכאי בדין. השלשלת ומנסים לאחוז בה

מהפטריארך שיוביל  ליפה'חקש היב ,(9119) דין-יר א'מוגלפי תיאורו של 

שהביאו אל למקום אחר עד  והלה הוביל אותו ממקום, אותו אל מסגד דוד

אר ידין ת-יר א'גם מוג .עירונית ואף שימש מזבלה ר הבית שומםההיה  ,בתקופה הביזנטית .הר הבית

 אינו מותיר מקום לספק תיאורו. בשער הכניסה למתחם ועמדוהפטריארך  פהלי'את המעמד שבו הח

הרפש שהיה בהר הבית גלש במדרון על מדרגות השער עד שהגיע הוא מתאר כי שכן  ביחס למצב המקום

עשו שלא ניתן להיכנס למתחם אלא בזחילה וכך  עומארך הודיע לרהפטריא, כמעט לגג הפרוזדור

 . השניים
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 Andrew: צילום, מתחם הר הבית

Shiva, ויקיפדיה: בתוך  

 (8)מתחם הר הבית והמסגדים 

 .ם זחלו עד שהגיעו לרחבת הר הביתהוהפטריארך ומלווי עומאר

אללה : " אמראז לה זמן ממושך ואהסתכל ימינה ושמעומאר 

ששליח אללה תיארו  זהו מסגד דוד עליו השלום ,חי נפשי !אכבר

, דין-יר א'מוג תיאורו של" )בלילה אליובפנינו כי הוא הוסע 

 ישראל ארץ :בתוך, "עומאר ייד-לע ירושלים כיבוש"במאמר 

 גלימתו את פשט עומאר .(28' עמ, אלי שילר בעריכת ,ואתריה

 .המקום את לטאטא והחל

קודסי א -חרם אל-אל"נקרא בפי המוסלמים מתחם הר הבית 

, הוא נמוך יחסית לסביבתווהמוריה נמצא על הר  הוא". שריף

 הואהר הבית .  מעל פני הים טריםמ 013גובה פסגתו מגיעה ל. להר דרוםשמ עיר דוד למעט שלוחת

כיפת מתחם נמצאים ב ,ועד היום 819שנת מ. היה בנוי עליו בית המקדש מתחםש ,להר המוריה יכינו

  .נוספים מבנים משנייםו אל־אקצאמסגד , הסלע

יהודי  ,אחבר -קש מכעב אליב הוא, מפתחות העיר ירושליםאת קיבל טאב 'ח-בן אל עומארשלאחר 

כמה אמות מכותל : "השיב לו כעב. עלה הנביא מוחמד לשמיםממנו להוביל אותו לסלע ש ,שהתאסלם

ניקו אותו  .מצאו אותו מלוכלך .(שם)" אחר כך חפור ותמצאנו ,כך וכך אמות מגיא בן הינום ,הדמעות

או הקבילה לפי )עלינו לקבוע את המסגד  ,לדעתך ,היכן: "לשאול את כעב עומארהמשיך  .ונגלה להם

קבילת משה  ,אותו מאחורי הסלע מצפונו כדי לאחד את שתי הקבילות קבע": אמר ?(מסורת אחרת

החלק הטוב במסגדים הוא חלקם . אמרת זאת ברוח היהדות אבו אסחאק": אמר לו ."וקבילת מוחמד

  .(20-28' שם עמ)של הר הבית ( הדרומי) לכן בנה את המסגד בחלקו הקדמי" .הקדמי

הושלם טיהורו של הר  עומאר ליפה'חסבורים שעוד בזמן ביקורו של ה גיל' ומ גויטיין ד"שהחוקרים 

ייתכן . עמד בית המקדש הוכשר למקום תפילה מוסלמי שבוהבית בידי מוסלמים ויהודים והמקום 

שלמרות התאסלמותו המשיך לדבוק במושגים יהודיים והציע  ,שהיה זה בהשפעת כעאב אל אחבר

כך גם למקום  אגבכה יפנו יה כדי שהמתפללים הפונים דרומה למילערוך את התפילה מצפון לאבן השת

הדרומי של  רא באזוקהתנגד להשפעה זו וקבע את מקום התפילה דוו עומאר. בו היה בית המקדשש

 . אקצא-היכן שנמצא כיום מסגד אל ,ההר

. םאקדש גם לאסלתהוחזר להיות אתר פולחן  ,שהיה שמם וחסר חשיבות בתקופה הצלבנית ,הר הבית

 שהקים – עבד אל־מלכ ה עמדבראשש, בית אומיה בתקופת שושלת הבנייה בהר הבית התעצמה במיוחד

המבנים . אקצא-ייחסים גם את בניית מסגד האבן של אלמלכ מ-לאל .819 בשנת כיפת הסלע את

כיפת הסלע היא המבנה . במשך השנים הוקמו מחדש ושוקמוו ,רעידות אדמהבהמקוריים קרסו 

 .המוסלמי העתיק בעולם שעדיין בשימוש

 

  (اْْلَْقَصى اْلَمْسِجد) אצמסגד אלק

ם ירושליממכה ל בוראק-אלעל סוסתו  מסעו הליליהגיע מוחמד בזה מקום ל, לפי המסורת המוסלמית

  .המלאך גבריאל מהר הבית עלה השמימה עםו
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 Andrew: צילום, אקצא-מסגד אל

Shiva, ויקיפדיה: מתוך  

 ,תמר הירדני: צילום, כיפת הסלע
  ויקיפדיה: מתוך

   יוטיוב, כיפת הסלע

ְסרא-סורת אלב קוראןנזכר ב" אקצא-מסגד אל"השם  שם , אִּ

אל  חראם-מסגד אלמהשבח לזה אשר הסיע את עבדו עם ליל " :נכתב

אקצא אשר בירכנו סביבו כדי להראותו מאותותינו הרי -מסגד אל

 المسجد من ليال بعبده أسرى الذي سبحان(ה הוא הכול שומע והכול רוא

 السميع هو إنه آياتنا من لنريه حوله باركنا الذي االقصى المسجد الى الحرام

 .(البصير

 

  (الصخرة قبة) כיפת הסלע

הסלע היא המבנה המוסלמי העתיק ביותר שנשתמר ללא  כיפת

יסוד  ואבן אמנותיו אדריכלי נחשבת מופתהיא ו, שינויים מהותיים

 .האסלאם אדריכלותוה מנותאבתולדות ה

אשר נבנה על   ,יופיטרהכיפה נבנתה על מקומו של המקדש הרומאי 

 לספירה בעת 09בשנת חרב שנ בית המקדש השני מקומו של

  .ירושלים ו אתכבש שהרומאים

אלא משכנו של  ,מסגד במובן המקובל של המילהכיפת הסלע אינה 

לפי  .כיפהנבנתה השמעליו ושנמצא במרכזו  ,היאבן השתי של, הסלע

  .נוצר העולם זו אבןמ ,המסורת

יש הטוענים כי סלע זה . אברהם את בנו יצחק עקד גם משום שעליו יהודיםלחשיבות  זה הוא בעל סלע 

 .אך יש שחולקים על כך ,מקדשבהיה בתחום קודש הקודשים 

 האדם הראשון קברו שלנמצא מתחת לאבן שטוענת המסורת המוסלמית 

עלה מוחמד השמימה  הממנשעקד אברהם את בנו ישמעאל ו ושעל אבן זו

 .במסע הלילה

לשם  .כיפת המבנה מכספו לשיפוץ דולרים מיליון 6.2תרם  חוסיין מלך ירדן

-בהכיפה צופתה מחדש . ביתו בלונדוןאת לרבות , מכר מנכסיו השונים ,כך

מלך ירדן  טס, בסיום הפרויקט .1993-1994ם בשניאריחי זהב חדשים  999,6

 .   במטוסו המלכותי מעל כיפת הסלע
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 מומלצת  ביבליוגרפיה

 תולדות ירושלים מחרבן הבית השני ועד התקופה העותומאנית ,(9112( )עורך) שילר ,אלי ,

 .אריאל :שליםויר

 כרטא :ירושלים ,אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים ,(9111)ן ד ,בהט. 

 היישוב בארץ ישראל בראשית האסלאם ובתקופת הצלבנים ,(ם"תש)ב שלמה ד ,גויטיין ,

 .צבי-יד בן :ירושלים

 (שלושה כרכים) (0199-905) בתקופה המוסלמית הראשונהארץ ישראל , (9163) משה ,גיל ,

 .אוניברסיטת תל אביב: אביב-תל

 0199-908 התקופה המוסלמית הקדומה –ספר ירושלים  ,(ז"תשמ)( עורך) פראוור ,יהושע ,

 .צבי-יד בן :ירושלים

 דביר: אביב-תל, שער יא ,ב ,םתולדות ירושלי ,(9160) נתן ,רשו. 

 

 נוספים   ייםאינטרנט קישורים

 יוטיוב ,דקות 0-כ – אבו תור על קו התפר. 

 יוטיוב ,דקות 2-כ, מעלות 389צילום אוויר  – ארמון הנציב.     

 יוטיוב ,דקות 89-כ ,והובהו וותה תיוהארץ הי – ם בארץ הקודשאהאסל. 

  קובץ  ,כפרי-לבנהעפר  – מסורות אסלאמיות על ירושלים בין יהדות לנצרותPDF. 
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