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:כאפרקאהימיםדברי

ןַוַיֲעֹמד טָׂ ֵאלַעלשָׂ רָׂ ֶסתִישְׂ ִוידֶאתַויָׂ נֹותדָׂ ֵאלֶאתִלמְׂ רָׂ ֵעיֵניעַוֵיַר ...ִישְׂ ֱאֹלִהיםבְׂ ִוידַוֹיאֶמר...הָׂ ֱאֹלִהיםֶאלדָׂ הָׂ

אִתי טָׂ ֹאדחָׂ ֹבא...מְׂ דַויָׂ ִוידֶאלגָׂ ְךַקֶבל'הָאַמרֹכהלוֹ ַוֹיאֶמרדָׂ לֹושִאם.לָׂ ִניםשָׂ בשָׂ עָׂ ִאםרָׂ הוְׂ ֹלשָׂ ִשיםשְׂ ֶפהִנסְׂ ֳחדָׂ

ֵני ֶריָךִמפְׂ ֶחֶרבצָׂ ֶבָךוְׂ ַמֶשֶגתאֹויְׂ ִאםלְׂ ֹלֶשתוְׂ ֶדֶבר'הֶחֶרביִָׂמיםשְׂ ָאֶרץוְׂ ַאְךבָׂ ִחית'הּוַמלְׂ לַמשְׂ כָׂ בּולבְׂ ֵאלִישְׂ גְׂ ...רָׂ

ִוידַוֹיאֶמר דֶאלדָׂ ֹאדִליַצרגָׂ המְׂ לָׂ ַידנָׂאֶאפְׂ יוַרִביםִכי'הבְׂ ֹאדַרֲחמָׂ ַידּומְׂ םבְׂ ַלח...ֶאֹפלַאלָאדָׂ ֱאֹלִהיםַוִישְׂ הָׂ

ְך אָׂ לַ ַמלְׂ ּהםִלירּושָׂ ִחיתָׂ ַהשְׂ ִחיתלְׂ ַהשְׂ ָאהּוכְׂ עָׂ ַעלַוִינֶָׂחם'הרָׂ רָׂ ְךַוֹיאֶמרההָׂ אָׂ ִחיתַלַמלְׂ הַרבַהַמשְׂ יֶָׂדָךףֶהֶר ַעתָׂ

ַאְך נָׂןֹגֶרןִעםֹעֵמד'הּוַמלְׂ בּוִסיָארְׂ א.ַהיְׂ ִוידַוִישָׂ אֵעינָׂיוֶאתדָׂ ַאְךתאֶ ַוַירְׂ ָאֶרץֵביןֹעֵמד'הַמלְׂ ַמִיםּוֵביןהָׂ בוֹ וְׂ ַהשָׂ ַחרְׂ

ה לּופָׂ יָׂדוֹ שְׂ טּויָׂהבְׂ לָׂ ַעלנְׂ רּושָׂ ִוידַוֹיאֶמר...םיְׂ ֱאֹלִהיםֶאלדָׂ ִתיָאֲאִניֲהֹלאהָׂ נֹותַמרְׂ םִלמְׂ עָׂ טָׂ ֲאֶשרהּואַוֲאִניבָׂ אִתיחָׂ

ֵרעַ  הָׂ ֵאֶלהֲהֵרעֹוִתיוְׂ שּוֶמהַהֹצאןוְׂ ִהיֱאֹלַהי'העָׂ ָךנָׂאתְׂ ֵביתִבייָׂדְׂ ָךָאִביּובְׂ ַעמְׂ הֹלאּובְׂ ַמֵגפָׂ םַוִיֶבן...לְׂ ֵבחַ ִוידדָׂ שָׂ ִמזְׂ

ִמיםֹעלֹותַוַיַעל'ַלה לָׂ אּושְׂ רָׂ ֵאשַוַיֲעֵנהּו'הֶאלַוִיקְׂ ַמִיםִמןבָׂ ַבחלעַ ַהשָׂ הִמזְׂ ֹעלָׂ ְך'הַוֹיאֶמר.הָׂ אָׂ שֶ ַלַמלְׂ בוֹ בַויָׂ ֶאלַחרְׂ

נָּׂה דָׂ ֵעת.נְׂ אֹותַהִהיאבָׂ ִוידִברְׂ נָׂהּוִכידָׂ ֹגֶרן'העָׂ נָׂןבְׂ בּוִסיָארְׂ ַבחַויִ ַהיְׂ םזְׂ .שָׂ



:11-ההמאה,ירושליםשבחי,וואסטי-אלבכראבו.2
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:ז"י-הפסוקיםב"כפרקאהימיםדברי

ִוידַוֹיאֶמר ֹלֹמהדָׂ ִנישְׂ ְךַנַערבְׂ רָׂ ַהַבִיתוָׂ נֹותוְׂ ַהגְׂ 'ַלהִלבְׂ הִדיללְׂ לָׂ ַמעְׂ ֵשםלְׂ ֶאֶרתלְׂ ִתפְׂ ללְׂ ּולְׂ כָׂ

צֹות ֲארָׂ ֶכןלוֹ נָׂאָאִכינָׂההָׂ ִוידַויָׂ ֹרבדָׂ ֵנילָׂ א.מֹותוֹ ִלפְׂ רָׂ ֹלֹמהַוִיקְׂ נוֹ ִלשְׂ ַצֵּוהּובְׂ נֹותלִ ַויְׂ 'ַלהַבִיתבְׂ

ֵאלֱאֹלֵהי רָׂ ִוידַוֹיאֶמר.ִישְׂ ֹלֹמהדָׂ ִני]בנוִלשְׂ יָׂהֲאִני[בְׂ ִביִעםהָׂ בָׂ נֹותלִ לְׂ ֵשםַבִיתבְׂ 'הלְׂ

י ִהי.ֱאֹלהָׂ ַליַויְׂ ַברעָׂ םֵלאֹמר'הדְׂ ֹרבדָׂ תָׂ לָׂ ַפכְׂ מֹותשָׂ חָׂ ִשיתָׂ ֹדלֹותגְׂ ּוִמלְׂ ֶנהֹלאעָׂ ִמיַבִיתִתבְׂ יכִ ִלשְׂ

ִמים תָׂ ַרִביםדָׂ ַפכְׂ השָׂ צָׂ נָׂיַארְׂ פָׂ דֵבןִהֵנה.לְׂ ְךנֹולָׂ ֶיההּואלָׂ הִאישִיהְׂ נּוחָׂ ללוֹ ֲהִנחֹוִתיוַ מְׂ ִמכָׂ

יו בָׂ ִביבאֹויְׂ ֹלֹמהִכיִמסָׂ ֶיהשְׂ מוֹ ִיהְׂ לֹוםשְׂ שָׂ ֶשֶקטוְׂ ֵאללעַ ֶאֵתןוָׂ רָׂ יוִישְׂ יָׂמָׂ ֶנההּוא.בְׂ ַבִיתִיבְׂ

ִמי הּואִלשְׂ ֶיהוְׂ ֵבןִליִיהְׂ ָאבלוֹ ַוֲאִנילְׂ כּותוֹ מַ ִכֵסאַוֲהִכינֹוִתילְׂ ֵאלַעללְׂ רָׂ םַעדִישְׂ .עֹולָׂ
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.מזהבשער



:ופרקאמלכים

ֹלֹמהַוִיֶבן ַכֵלהּוַהַבִיתֶאתשְׂ הַהַבִיתִקירֹותֶאתַוִיֶבן.ַויְׂ תָׂ עֹותִמַביְׂ ַצלְׂ ִזיםבְׂ ַקעִמ ֲארָׂ ןִקירֹותַעדַהַבִיתַקרְׂ הַהִספֻּ ִיתֵעץִצפָׂ ַצףוַ ִמבָׂ ַקעֶאתיְׂ ַקרְׂ

עֹותַהַבִית ַצלְׂ רֹוִשיםבְׂ ִריםֶאתַוִיֶבן.בְׂ הֶעשְׂ ֵתי]מירכותיַאמָׂ כְׂ ַצלְׂ ַהַבִית[ִמַירְׂ ִזיםעֹותבְׂ ַקעִמןֲארָׂ ִבירלִ ִמַבִיתלוֹ ַוִיֶבןַהִקירֹותַעדַהַקרְׂ דְׂ

ֹקֶדש ִשיםלְׂ ִעים.ַהֳקדָׂ בָׂ ַארְׂ הוְׂ ַאמָׂ יָׂהבָׂ ִיתהָׂ נָׂיַהֵהיכָׂלהּואַהבָׂ ֶאֶרז.ִלפְׂ הִיתַהבַ ֶאלוְׂ ִנימָׂ ַלַעתפְׂ ִעיםִמקְׂ קָׂ טּוֵריפְׂ ֶאֶבןֵאיןזֶאֶר ַהֹכלִצִציםּופְׂ

ָאה ִביר.ִנרְׂ תֹוְךּודְׂ הַהַבִיתבְׂ ִנימָׂ ִתֵתןֵהִכיןִמפְׂ םלְׂ ִריתֲארֹוןֶאתשָׂ ֵני.'הבְׂ ִלפְׂ ִריםִבירַהדְׂ וְׂ הֶעשְׂ ִריםֹאֶרְךַאמָׂ ֶעשְׂ הוְׂ ִר ֹרַחבַאמָׂ ֶעשְׂ היםוְׂ ַאמָׂ

תוֹ  ַצֵפהּוקֹומָׂ בַויְׂ הָׂ גּורזָׂ ַצףסָׂ ֵבחַ ַויְׂ ַצף.ָאֶרזִמזְׂ ֹלֹמהַויְׂ הַהַבִיתֶאתשְׂ ִנימָׂ בִמפְׂ הָׂ גּורזָׂ ַעֵברסָׂ ַרתּוקֹות]ברתיקותַויְׂ ב[בְׂ הָׂ ֵניזָׂ ִבירִלפְׂ ַהדְׂ

ַצֵפהּו בַויְׂ הָׂ ֶאת.זָׂ לוְׂ הַהַבִיתכָׂ בִצפָׂ הָׂ לֹתםַעדזָׂ ִיתכָׂ לַהבָׂ כָׂ ֵבחַ וְׂ ִביראשרַהִמזְׂ בהִצפָׂ ַלדְׂ הָׂ ִבירַוַיַעש.זָׂ ֵניַבדְׂ רּוִביםשְׂ מֶ ֲעֵציכְׂ ַאמֹותֶעֶשרןשָׂ

תוֹ  ֵמש.קֹומָׂ חָׂ ַנףַאמֹותוְׂ רּובכְׂ תַהכְׂ ֶאחָׂ ֵמשהָׂ חָׂ ַנףַאמֹותוְׂ רּובכְׂ צֹותַאמֹותֶעֶשרַהֵשִניתַהכְׂ יוִמקְׂ נָׂפָׂ ַעדכְׂ צֹותוְׂ יוקְׂ נָׂפָׂ ֶעֶשר.כְׂ ַאמָׂ וְׂ רּובהבָׂ ַהכְׂ

הַהֵשִני ֶקֶצבַאַחתִמדָׂ דוְׂ ֵניֶאחָׂ ִביםִלשְׂ רֻּ רּובקֹוַמת.ַהכְׂ דַהכְׂ ֶאחָׂ ַאמָׂ ֶעֶשרהָׂ ֵכןהבָׂ רּובוְׂ רּוִביםֶאתַוִיֵתן.ַהֵשִניַהכְׂ תֹוְךַהכְׂ ִניִמיַבִיתהַ בְׂ ַהפְׂ

שּו רְׂ ֵפיֶאתַוִיפְׂ ִביםַכנְׂ רֻּ ַנףַוִתַגעַהכְׂ דכְׂ ֶאחָׂ ַנףַבִקירהָׂ רּובּוכְׂ ֵפיֶהםַהֵשִניַבִקירֹנַגַעתיַהֵשנִ ַהכְׂ ַכנְׂ ֹעתַהַבִיתתֹוְךֶאלוְׂ נָׂ ֹנגְׂ נָׂףֶאלףכָׂ ַצף.כָׂ ֶאתַויְׂ

רּוִבים בַהכְׂ הָׂ ֵאת.זָׂ לוְׂ ַלעֵמַסבַהַבִיתִקירֹותכָׂ עֹותִפתּוֵחיקָׂ לְׂ רּוִביםִמקְׂ ִתֹמֹרתכְׂ טוְׂ ִניםִצִציםּוֵריּופְׂ ַלִחיצֹוןִמִלפְׂ ֶאת.וְׂ ַקעוְׂ הַהַבִיתַקרְׂ ִצפָׂ

ב הָׂ הזָׂ ִנימָׂ ַלִחיצֹוןִלפְׂ ...וְׂ



.אעמוד,א"ידף,מכותמסכת.5

דוידאמר.העולםאתלהציףורצההתהוםעלהלמקדשהיסודותאתדודשכרהבשעה

כדילתהוםאותוולהשליךחרסעל[האלשלהמפורששמו]ֵשםלכתובמותרהאם

-אומרוואינוזהדברהיודעכל:דודאמר.דברלושאמרמיהיהולא?במקומושיישאר

,לאשתואישביןשלוםלעשותומה:אמר,בעצמווחומר-קלאחיתופלנשא!בגרונויחנק

אמר.שכןכללאכולוהעולםלכל,המיםעלימחהבקדושהשנכתבשמי:התורהאמרה

.במקומוועצרהתהוםוירד,לתהוםוהשליךחרסעלשםכתב.מותר:לדודאחיתופללו



12/13-ההמאות"דין-אליר'מג"מחמדבןרחמן-אלעבד

אז חפר את הארץ עד שהגיע  . ויצווה להרסו. החל לבנות את המסגד ולא עמד הבניין יציב

ויקרא שלמה את  . ויזרקו שם אבן ויפלטו אותה המים. וישתית את הבית על המים, למים

ויאמרו לו אנחנו ניקח כדים  . החכמים והרבנים ובראשם אסף בן ברכיה ויתייעץ איתם

. ונכתוב עליהן את הכתוב על טבעתך ונשליך אותם במיםמנחושת ונמלא אותם אבנים 

ומחמד הוא  , אין שותף לו, אין אלוה מבלעדי אללה לבדו'ומה שכתוב על טבעתו היה 

'עבדו ושליחו



:וואסטי-אלבכראבו.6

מעייןעליהםיורדוהיה.בעברית"ההיכל"אותהמכניםהיואשר,לסלעבאיםה"עאהרוןבניהיו

מןאשעליהםיורדתוהייתה.מגעללא,אותןוממלאהמנורותביןומסתובבמהשמייםשמןשל

משערשנכנסהעדנמתחתכךאחר,הזיתיםהרעלאריהבדמותומסתובבת,הסלעאלהשמים

הייתהבובזמןנרדמואחדלילה..."'האתהברוך"אהרוןבניאמרו.לסלעהגיעהואז,הרחמים

אתונדליקהזהמהעולםאשוניקחהבהלמבוגרהצעיראמר...נוכחיםהיולאוהםירדהוהיאהאש

ירדהאז.והדליקוהזההעולםמאשלקחו.מנורותוללאאורללאבלילההביתיישארשלאהמנורות

.אהרוןבנישניאתושרפההזההעולםאשאתהשמיםאשושרפהאשעליהם



.'טפרקויקרא

כלאלהכבודויראהעםאתויברכוויצאומועדאהלאלואהרןמשהויבא

העםכלויראהחלביםואתהעלהאתהמזבחעלותאכלהמלפניאשותצא.העם

אשבהןויתנומחתתואישואביהואנדבאהרןבניויקחו.פניהםעלויפלווירנו

המלפניאשותצא.אתםצוהלאאשרזרהאשהלפניויקרבוקטרתעליהוישימו

בקרבילאמרהדבראשרהואאהרןאלמשהויאמר.הלפניוימתואותםותאכל

.אהרןוידםאכבדהעםכלפניועלאקדש



:259איה(2)הפרהסורת,קראן.7

אללהיַחיהכיצד,ואמרחורבותלעייהיתהאשרעירפניעלעבראשרהאישכאותואו

כמהאמר.לחייםעוררוואחרשניםמאהלמשךאללההמיתואז?מותהלאחרזאתאת

עברושניםמאהכי,לא(אללה)אמר.מקצתואואחדיוםעליעבר,אמר?עליךעברזמן

כך.חמורךאלוהבט,התיישנולאהם–לךאשרוהמשקההמזוןאלנאהבטאבל!עליך

.בשראותןנכסהואחרנקימןכיצד,העצמותאלהבטעתה.לאנשיםלאותאותךניתן

.יכולכלאללהכיאנייודע,אמר,הדברלובהתברר



:(תונס,העשריםהמאה)עאשוראבןטאהר-אלמחמד.8

זהוכיליוהנראה...הדעותלרובירושליםהיאוהעיר...עזראשזהואומריםויש.ירמיההואהאישכיאומריםיש

מארצםהיהודיםאתלעקורציווהשנבוכדנצרראהכאשר.ודניאלירמיהשלדורםבןישראלבנינביאבוזיבןיחזקאל

בבאראותםוהשליךמשהומטההעדותוארוןמשהשלספרואתקיבץ,לבבללהביאםכדיההיכלשרידיאתולאסוף

ה":שכתבהדבריםומבין...אותםישרוףשנבוכדנצרשפחדכיון,ירושליםבתוך תָׂ יְׂ ַליהָׂ רּוַויֹוִצֵאִני',ה-ַיד,עָׂ ',החַ בְׂ

ִניֵחִני תֹוְךַויְׂ הבְׂ עָׂ ִהיא;ַהִבקְׂ ֵלָאה,וְׂ מֹותמְׂ ...נבואתוהתאמתותאתשיראהכדייחזקאלהנביאאתהאלהחיהכןעל...ֲעצָׂ

רּוחַ ַויֹוִצֵאִני"הפסוקעלמצביע"עירפניעלעבראשרהאישכאותואו"ואומרו ֶהֱעִביַרִני...'הבְׂ ודברו"ֲעֵליֶהםוְׂ

ם-ֶבןֵאַליַוֹיאֶמר"הפסוקעלמצביע"?מותהלאחרזאתאתהאליַחיהכיצד" ֶיינָׂה,ָאדָׂ מֹותֲהִתחְׂ ֲעצָׂ ֵאֶלההָׂ ֹאַמר;הָׂ 'ה,וָׂ

האלקים תָׂ ַאתָׂ עְׂ אותהאתלוהזכיר,"בשראותןנכסהואחרנקימןכיצד,העצמותאלהבטעתה"ודברו...".יָׂדָׂ

דינת"חידושוהיא.הנבואה بُوَءةُِالن ُبِتِْلكَُلَهُُتَْذِكَرة ُلَْحما ُُسوهانَكُْثُمُ نُْنِشُزهاَكْيفَُاْلِعظامُِإِلَىَواْنُظرُْ:قَْولُهُُ)."ישראלמָׂ

).إِْسَرائِيلََُمِدينَةُِتَْجِديدَُُوِهيَُ



:תודות

רייטריצחק'פרופ-

הכנסוארגוןהספרלהוצאתהשותפיםוכלמדיניותלמחקריירושליםמכון-

סטימצקיהוצאת-

ההערותומעיריהידכתבקוראי-

והאסלאםהתיכוןהמזרחללימודיהחוגוסגל'שלם'האקדמיהמרכז-


