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למחקרי מדיניותמכון ירושלים 



תהליכי הכרה והכחשה של הזיקה היהודית להר  
הבית

המכללה האקדמית אשקלון ומכון ירושלים למחקרי מדיניות, יצחק רייטר' פרופ

:2016ו "החלטת אונסק•

•Expresses its growing concern regarding the continuous, intrusive 
archeological demolitions and excavations in and around the 
Mughrabi Gate Ascent, and the latest excavation works conducted 
at the beginning of May 2015 at the Western Wall of Al-Aqsa 
Mosque/ Al-Haram Al-Sharif, and calls on Israel to stop such 
intrusive archeological demolitions and excavations

ו באולפן שישי  "בעקבות החלטת אונסק( מ"רע)ערארכ טלב אבו "ח•
(14.10.2016  :)

שאין שום קשר דתי  , ההחלטה מוכיחה את מה שהוכח מזמן"•
ההחלטה מוכיחה את הזיוף ההיסטורי , והיסטורי ליהודים למסגד

והניסיון לייהד את המקומות הקדושים ועל ישראל לחפש את בית  
"המקדש במקום אחר



באסלאםאקצא-קדושת ירושלים וזיהוי מסגד אל

"  מקדס-בית אל"הכובשים המוסלמים של ירושלים אימצו את השם •
Bayt al-Maqdisלא מן הנמנע שהם זיהו את המקום  . כשמה של העיר

.עם הפסוק הקוראני בדבר מסע הלילה של הנביא מוחמד

כמה עשרות שנים לאחר מותו של הנביא מוחמד –האומייתתקופה •
הנזכר  אקצא-אל–" הקיצון"נכנסה לשימוש הפרשנות לפיה המסגד 

בתקופה זו חוברה ספרות שבחי ירושלים  , בקוראן נמצא בירושלים
המסורת המיוחסת לנביא  , "מסורת שלושת המסגדים"ובכללה גם 

המסגד  : שלפיה יש להשלים עלייה לרגל לשלושה מסגדים, מוחמד
.אקצא-מדינה ומסגד אל-מסגד הנביא באל, הקדוש במכה



אבן השתייה–( רה'צח" )הסלע"מרכזיותו של 

ועולים,לנדנןחרבותיהםאתמשיביםהמלאכיםאתדודראה:(10-9מאה)טברי•
מקוםבושיבנהשראוימקוםזה:דודאמר.השמיםאלהסלעמןזהבשלבסולם
.פולחן

הנחשב,השמיניתמהמאהאנסבןמאלכלמשפטןהמיוחסתמוסלמיתמסורת•
והואהעדןמגןהואבירושליםשהסלעאומרת,המאלכיתהמשפטאסכולתלמייסד

אבן"בדברהיהודיתלמסורתהסלעאתבעצםקושרתזומסורת.הארץטבור
."השתיה

היהלא,מקדס-אלבביתהיהאשרהסלע:(11מאהתחילת)וואסטי-אלבכראבו•
.ישראללבניסימןאלא

המקדשאתמחדשלבנותהיהודיתולכמיההיהודיותמשיחיותלמסורותנקשר•
.(628)החוזרהביזנטיוהכיבוש(614)הפרסיהכיבושאחרי



:  החידוש של מחקר זה
יריעה רחבה של סוגות ספרותיות  

הימצאות המסורות במספר מגוון של סוגות ספרותיות  •
היא הוכחה לכך שהמסורות על הקשר היהודי להר הבית 

היו רווחות ביותר בתרבות המוסלמית של ימי הביניים  
ועד לעת החדשה

ריבוי וגיוון המקורות מדגיש כי סיפור ההקשר היהודי  •
להר הבית היה מקובל ונפוץ ברחבי העולם המוסלמי 

לאורך כל תקופת השלטון המוסלמי בירושלים ועד לזמן  
שנה שבה הר הבית  –1967וליתר דיוק עד לשנת , החדש

. ומזרח ירושלים עברו לשלטון ישראלי



לגיטימציה לאסלאם  = הכרה בזיקה היהודית 
כממשיכה של דת אברהם

,  תפיסה תיאולוגית מוסלמית שהאסלאם הוא המשך הדת המונותאיסטית של אברהם•
שמוזכרות בחלקן הארי גם בקוראן  , ך ומהברית החדשה"ושהדמויות מהתנ

.  הם חלק מההיסטוריה המוסלמית הקדומה, ('חדית)ובמסורות המוסלמיות 

ספרי היסטוריה מוסלמיים המציינים את הזיקה היהודית להר הבית נותנים לאסלאם  •
המשכיות הדת המונותאיסטית ונביאיה  –לגיטימציה להיות מה שהוא טוען להיות

אתם'ח)חותם הנביאים –הקדומים והיותו של הנביא מוחמד האחרון בשרשרת זו 
(.  'אלאנביאא



תופעת ההכחשה

(:2001ירדן )עליאןר חסן "ד•

המחקרים מוכיחים כי המדינה העברית הוקמה על יסוד דמיון השווא  "•
שווא זה עומדת  -כשבמרכז דמיון, הטוען לזכותם ההיסטורית בפלסטין

למרות שרעיון  , זאת. הטענה ההיסטורית בדבר קיומו של המקדש
בהם היא , המקדש אינו אלא מדמיונות התנועה הציונות ותעתועיה

,  השתמשה על מנת לאסוף את יהודי העולם אל הארץ המובטחת
"כלשונם

מהכנענים ודומיהם  " המזבח"או " המקדש"היהודים לקחו את רעיון •
התורה לא קבעה  . ומצרים, עיראק, שאם-מבני ערב המצויים בארצות אל

,  המכובדת של היוםהֻקדסיתודאי שלא ברחבה , את מקומו של המקדש
כשאין שום ראיה לכך שבכלל היה קיים מקדש כל , כפי שהם מאמינים

שהוא במקום



ביטויים מגוונים להכחשה

המקדש היהודי לא היה בארץ ישראל•

היהודים היום אינם בעלי זיקה לבני ישראל הקדומים  •

או מבנה פולחני פרטי וקטן ולא מקדש, שלמה בנה ארמון•

היהודים עצמם לא יודעים היכן היה המקדש ומעולם לא נמצא לו שריד•

"  שנים415רק "מקדש שלמה החזיק מעמד •

ירושלים ליהודים הייתה בבחינת עיר יבוסית זרה ולא עיר יהודית•

האסלאם לא שאב את קדושת ירושלים מהיהדות•

אינם אמינים-המקורות המוסלמים המכירים בזיקה היהודית •

אך אלו הם בבחינת היוצאים  , מספר מקורות מוסלמיים בני זמננו מכירים בהיסטוריה היהודית של הר הבית•
מן הכלל המעידים על הכלל



לספר זה יש ייעוד

מוסלמים בני זמננו המכחישים מקורות אלו פוגעים מבלי משים בלגיטימיות  •
שלהם עצמם להיות חלק ממארג אנושי של המשכיות בדרכו של אברהם 

הקלאסיקה של האסלאם–ובארון הספרים המוסלמי שלהם 

בראש , את הידע על המסורות האסלאמיות הקדומות על הר הביתלהנגיש•
ולאחר מכן גם  , ובראשונה למוסלמים שאינם מכירים את מקורותיהם

, ערבית: זו הסיבה שהספר מתפרסם בשלוש שפות. לציבורים רחבים אחרים
התבטאויות של גורמים בינלאומיים המדגישים רק את . אנגלית ועברית

ההיסטוריה המוסלמית ואת השמות המוסלמיים של המקומות הקדושים  
ו לא היו באים לעולם אם הידע "בירושלים ובכלל זה החלטות של אונסק
המחברים מקווים שידע זה יסייע . האצור בספר זה היה מונגש לקהל הרחב

יותר ומאוזנת יותר מאשר זו המקובלת  מדוייקתלהפצת תמונה היסטורית 
.בעולם המוסלמי בימינו



תודות
ל  "המנכשילתל הקודם וליאור "מאיר קראוס המנכ: מכון ירושלים למחקרי מדיניות•

וצוות נפלא של עובדים במכון ולמארגנות של ערב עיון זה, היום

מקום העבודה העיקרי שלי שגם מימן הוצאה לאור  –המכללה האקדמית אשקלון •
של המהדורה הערבית

מכון טרומן  •

קוראי כתב היד•

•Israel Institute

•Emory University - ISMI


