
המכפלה במערת ונחושת עץ ,אבן כתובות
 

 כוכבא בר גרשון

 רקע

 בחברון ששלטו והדתות המעצמות רישומי בו שארווהש היסטוריו דתי אתר היא המכפלה מערת

 האבות תרקבו מקום היותו מעצם ליהודים מקודש המקום. שנה מאלפיים יותר במשך

 בסגנונו זהה כיום המקום את המאפיין המונומנטלי המבנה. ישראל מסורת פי על, והאימהות

 מסורת בעקבות. שני בית בתקופת שנבנו, בעולם המקודש היהודי האתר, הבית הר לחומות

 דתה רכיולצ םתאוה גם הזמן ועם, והנוצריות המוסלמיות מסורותב גם המקום דשּוק ישראל

 1.המוסלמים ידיב מסגדים או הנוצרים ידיב כנסיות בבניית םא ,הרבים הרגל ועולי

 כתובות של הגדול מספרן הוא המכפלה במערת מבקר כל של ועינ את מושכיםה הדברים אחד

, קירות על חלקן, כתובות 70-כ מוכרות כיום. במבנה פריטים מגווןו קירותה את המעטרות

 בגלל .בערבית הן הכתובות של המכריע רובן. ונחושת עץ פריטי על אחרותו ,אבן ופריטי עמודים

 להתעלם פשוט בוחרים והמטיילים המדריכים רוב בערבית הכתובות את לקרוא היכולת חוסר

 .ןמה

 ,המכפלה במערת כיום לנו הידועות והנחושת העץ ,האבן כתובות את תפומ  ל היא זה מאמר מטרת

 לסגור ובכך ,ןלהבנת הנדרש ההיסטורי הרקע ואת לעברית תרגומן את להביאו בצילומים להציגן

 . המקום ובהכרת בידע הפער את

 ולא גאוגרפי-הגיוני מעבר לנקודה מנקודה לעבור יםולמטייל ניםלמעיי מאפשר המאמר מבנה

 כרונולוגי בסדר ממוינת טבלה יש המאמר בסוף .'הכתובות בעקבות סיור' מעין ,כרונולוגי

 .הכתובות כלל את מסכמתה

. השנה ימות בכל 16 נקודה ועד 1 מנקודה להגיע יכולים יהודים; נקודות 30-ל חולקו הכתובות

 יםפתוח מערהה אולמות בהםש בשנה הימים בעשרת רק להגיע אפשר( 30–17) הנקודות שארל

 . מיוחד בתיאום או יהודיםל

 כמו .ייוהוספות יתיקוני ,ייהתאמות עם שרון משה פרופסור של החשוב ספרו על מבוסס זה מאמר

מובא במאמר באדיבותו של מעשה ידי האדריכל יונתן שרון,  ,המכפלה מערת של התרשים כן

                                                           
 לי דלתות  ולמנהל 'מנהלת מערת המכפלה' מר צורי הולנדר, שפתחלמפקד מערת המכפלה סנ"צ אליהו צפרי ו תודתי

היו חסרות תמונות רבות במאמר זה. תודתי  םאת תשומת לבי לכתובות רחוקות מן העין; ללא עזרת ונסתרות והסב

שעברו על מאמר זה וסייעו בליטושו. תודתי למר ינון ברוכים, מנהל  קסלרלחוקר חברון מר נועם ארנון ולאחי בנציון 

 .לפרסום המאמר הוצאת את ואפשר כלכליתמדרשת חברון, שנתן חסות 
 .123' עמ"ה, תשמ; וילנאי, 1978, שורצבאום"א; תשסשרון,  ראו, המוסלמית במסורת המכפלה מערת 1



 הכתובות את ם כי התאמתי ועדכנתי אותו לצורך מאמר זה.אפרופסור משה שרון,  ,אביו

 ,ייהתאמות עם שרון' פרופ של לאנגלית מהתרגום ויסקוט דוד מר תרגם לעברית ההיסטוריות

 לאור ההוצאה – בריל באדיבות הוא האנגלי בתרגום השימוש .אחרת נכתב אם אלא

(Koninklijke Brill N.V).2 באדיבות, רובין אורי פרופסור של מתרגומו נלקחו הקוראן פסוקי 

 המלאה בצורתם יםבאמו תמיד לא בכתובות הפסוקים 3.לאור ההוצאה – אביב-תל אוניברסיטת

  .שרון של האנגלי תרגומו מתוך נלקחה בכתובת שמופיע כפי הפסוק התאמת ;הנכון בסדר או

 שהן כפי הכתובות של בתמונות מלווה המאמר הכתובות איתור עלו ההתמצאות על להקל כדי

כל . להפניות בהתאם שרון של בספרו לראות אפשר כתובת כל של תקריב תמונות. אתרןב נראות

 במונחים השתמשתי הקוראים על להקל כדיהתמונות צולמו על ידי אלא אם צוין אחרת. 

 אינם אלו מונחים כי אם) המכפלה מערתב מבקרה היהודי בציבור יוםכ והמקובלים המוכרים

 (:הכללי בתרשים ראו) המונחים להלן. (מדויקים תמיד בהכרח

 'מכונהה, האדמה פני מעל הבנוי המבנה לכלל יכינו: 'המערה' רוציבק או 'המכפלה מערת 

 .'חליל אל חארם' או' איברהימי אל חארם, ''רםאח' ערביים במקורות

 יוספיה – הבריתות אולם. 

 חברון ישני' אולם'. 

 עם בתרשים שמופיע האולם הוא' אברהם אולם)' יעקב, אולם יצחק, אולם אברהם אולם 

 .(11 הספרה ווב חץ

 אוליה'הג מסגד. 

 המקורה המסדרון. 

 

                                                           
עדיפות במקרה זה לתרגום הכתובות מתרגומו האנגלי של שרון ולא מהמקור הערבי. חלק מהכתובות שבורות,  יש 2

לוחות אבן או שיש. חלק מכתובות  כמהאינן כתובות בסדר הנכון. חלק מהכתובות מורכבות מ אחרותחלקן מחוקות ו

והלוחות  ,ים לצורך שיפוצים ושינויים. הבנאים שהחזירו את הכתובות לא ידעו קרוא וכתוברו במהלך השנסאלו הו

תוך התייחסות לספרות ומבכישרונו ובידיעתו הרבה  ,משה שרוןפרופ' עם הכתובות לא הוחזרו בסדר הנכון. 

המקור מו כעדיף המקורות השלים והכריע בסוגיות עמומות הקשורות לפענוח הכתובות, כך שיש להתייחס לתרגומ

עבורי את ב(, שקידמה Brill) בריל לאור מההוצאה( Laura Westbrook) ֵווסטּברּוקהערבי. תודתי לגברת ָלאֹוָרה 

תמונות שזכויות היוצרים שלהן שייכות  כמהאישור השימוש ב ואת האישור להשתמש בקטעי התרגום האנגליים

 ת היוצרים של תמונות נוספות. עבורי את מחזיקי זכויובלהוצאה לאור בריל ואיתרה 
להשתמש בתרגומו לקוראן של פרופסור  הלי באדיבות הההוצאה לאור, שאישר –לאוניברסיטת תל אביב  תודתי 3

במהירות וביעילות. קיים תרגום נוסף של הקוראן  את בקשתי דמהישק ,אורטהאורי רובין, ובמיוחד לגברת גולדי 

 , אך תרגומו של רובין עדכני יותר.1987לעברית שכתב יוסף יואל ריבלין, 



 אפשרש המקום את מציינים 30 ועד 1-מ המספרים. כיום המצבב המכפלה מערת של תרשים

 מובא שרון יונתן האדריכל של המכפלה מערת מתחם של הבסיס תרשים .הכתובות את בו לראות

 .שרון משה פרופסור של באדיבותו במאמר

 המערה מבנה של האורך חומות כיוון ;השמים רוחות את תואם אינו המערה מבנה חומות כיוון

 במאמר אך. (תרשים ראו) מזרח-צפון–מערב-דרום – הרוחב חומותו, מערב-צפון–מזרח-דרום הוא

 אוליה'הג למסגד הצמוד המתחם קיר: הכיוונים ציון את פישטתי התיאור פשטות לצורך זה

 אוליה'הג מסגד לכיוון העולה המדרגות לגרם הצמוד המתחם קיר ;'תהמזרחי החומה' מכונה

 יוסף קבר, 'עשיו ראש' המכונה המצבה) 'יוספיה'ל הצמוד הקיר. 'תהצפוני החומה' מכונה

 החומה' מכונה שביעיתה המדרגה ליד המתחם וקיר 'תהמערבי החומה' מכונה (הערבית במסורת

 .'תהדרומי

 זה במאמר. רה'להיג והשנה החודש שם את כוללות לרוב הערביות בכתובות המצוינים התאריכים

  4.הנוצרית ספירהב למקובל בהתאם הם התאריכים כל

 :תוספות הכתובות יש רגוםת במהלך

 והשלמה הבהרה לצורך תוספות – עגולים םיסוגרי. 

 עברי בתעתיק הערבי במקור ןכלשונ באותמוה יםמיל – שמןבגופן  מילים. 

 

 מבוא

 חמש, מאניות'עות 15-כ, יותכ  ממלּו 40-כ מהןו ,ונחושת עץ ,אבן כתובות 70-כ יש המכפלה במערת

ו/או לטיניות מן  יווניות שש, (תאיוביהו תפאטימיה הופהתקמ) הקדומה הערבית התקופה מן

הכתובות  .(המאמר בסוף כרונולוגית טבלה ראו) מודרניות שתייםו התקופות הביזנטית והצלבנית

 המאופיין יהכתב הכופ  את  12-במאה השהחליף  העגול 'יח  ס  כתובות בכתב הנ  רובן הערביות 

במשך  רוסהו מהן רבות. המקורי באתרן נמצאות הכתובות כל לא 5זוויות ישרות.בקווים וב

  .(13 נקודה להלן ראו) 'השמן חדר'ב ומונחות ,סיבותמיני  כלמ השנים

                                                           
ין השנים המוסלמיות חל למן היום הראשון של יבמּוָחָרם, החודש הראשון בשנה. מנ 1-שנה מוסלמית מתחילה ב כל 4

: הסדר לפי המוסלמי השנה בלוח החודשים 12 להלן"נ. לסה 622ביולי  16, במוחרם 1-מ כלומר'רה, ההיגשנת 

'ו ד, שוואל, רמדאן, שעּבאן, 'ּברגתאניה, -'ומאדא אג, אולא-'ומאדא אלג'אני, ת-א רביעאוול, -אל רּביע, צפר, מוחרם

 .הנוצרית החמה לשנת המוסלמית הלבנה שנת בין מצטברים ימים 11 של הפרש יש'ה. חיג-'ו אלד, קעדה-אל
הכתב החדש הופיע בתקופה האיובית ואומץ במהירות רבה. הדברים אמורים בכתב המונומנטאלי של כתובות על  5

 . 371איילון, תשנ"א, עמ' ־גבי מבנים, כתובות בעלות מסר היסטורי או דתי וגם בכתובות קישוטיות, ראו רוזן



 של קצרה סקירה אביא להבינן כדיו ,תפקידים מגוון בעלי מושלים תיאורי יש רבות בכתובות

 סקירות להחליף באה זו סקירה אין. בחברון מאנית'עותושל התקופה ה הממלוכית התקופה

 .הכתובות הבנת לצורך בסיסי מידע העניקל מטרתה; ישראל ץבאר אלו ותתקופ על היסטוריות

ן' וחברון ירושלים כונו הממלוכית בתקופה י  מ  ר  ן אלח  י  יפ  ר   לערים שמור שהיה מונח, 'אש־ש 

 האיובי לשלטון בהשוואה יציב היה הממלוכי השלטון. ומדינה מכה – לאסלאם ביותר המקודשות

 לא אשרו, בסוריה השליטה על היורשים בין ממושכים מאבקיםבו במלחמות שהתאפיין לו, קדםש

 של שלטונם תחילת עם לסיומה באה זו תקופה. בקהיר המרכזי לשלטון כפוף תמיד היה

 . בקהיר השלטון את שתפסו(, לסה"נ 1382–1250) התורכים הממלוכים

ולטנים הממלוכים עשו כל שביכולתם להשליט סדר ויציבות. מושל סוריה מונה מקרב סה

 – מספר לתקופה קצרה, בדרך כלל לשנה אחת. סוריה חולקה למחוזות סולטןממלוכיו של ה

ה'. העיר חברון הייתה יָ א  ל  ל' או 'ו  מ  וכל מחוז כלל כמה אזורים מנהליים שנקראו 'ע   –ה ּבָ יא  נ  

הנציב שלה ואש־שם',  נאיּבשתוארו ' ,הכפוף למושל דמשק ,של ירושלים ('עמל')באזור המנהלי 

 ;ה'ּבָ יא  נ  הועלה מעמדן של ירושלים וחברון מ'עמל' למעמד של '"נ לסה 1376מונה על ידו. בשנת 

. מושל זה נשא את סולטןישר מקהיר על ידי צו של ההמושל ירושלים וחברון  מונהמכאן ואילך 

נזכרת ה ,ח'ליל'. בירושלים ובחברון הייתה עוד משרה מנהלית חשובה־דס ואלאלק   יּבא  נ  התואר '

. האיש 'נאט'ר אלחרמין אש־שריפין', והנושא אותה כונה לאורך התקופה הממלוכית בכתובות

של ירושלים ושל  'רםאח'ה –ני שני המסגדים המקודשים יא תואר זה היה ממונה על עניששנ

איש אחד בשני פעמים רבות נשא  ;חברון. לא תמיד מונו שני אנשים לשתי המשרות הללו

חדש. בעל תפקיד התפקידים או קיבל לידיו את המשרה השנייה לתקופה קצרה עד למינויו של 

כגון  ,המפעלים הקשורים בו בניהולרם ואענייני החבהתמקד בטיפול  'נאט'ר אלחרמין'התפקיד 

ל'גבולות ה יים ועוד.כלכל, עניינים (1, ראו להלן נקודה )סעודות לאורחים 'סימאט', ואקףו מ  של  'ע 

-ערד-)קו רוחב צומת שוקת עד הכפר קבאב אס־סאוויה – דרוםב :חברון בתקופה הממלוכית היו

ל'הגבול טבעי שהפריד בין  ה, שהיגדי עין-עד ים המלח – מזרחב, (המלח ים מ   )חברון(' ח'ליל־אל ע 

היה הגבול בין אזור חברון לאזור ירושלים, ובמערב הגיע בצפון . הכפר סעיר ּךר  כ  ַאל־ והמחוז של

שהיה על גבול  ,בשוליו הדרומיים של עמק האלה( שוכן)היום מושב זכריה הגבול עד הכפר זכריא 

 6אזור רמלה.

                                                           
עוד על מבנה השלטון ונציבי ירושלים וחברון, ראו . 33, עמ' 1981 ,מפה ראו דרוריל. 355, תשכ"א, עמ' אד־דין'יר מוג 6

 דרורי )תשע"ג(.



ה בשל החינוך הדתי שקיבלו מגיל צעיר, ומכאן נוצרהזיקה החזקה של הממלוכים לאסלאם 

, 1265ס עצמו ביקר פעמיים בחברון )ר  יּב  תרומתם לעיר חברון ולמערת המכפלה. ּב  קשרם ו יםנובע

 ובביקורונוצרים למערת המכפלה  על. בביקורו הראשון אסר על כניסת יהודים ו(לסה"נ 1269

 בבנייןכספו וחידש את הכיסוי והקישוט השני ציווה על תוספת תקציב למערת המכפלה, תרם מ

של חברון את אדמות הכפר  וואקףלקף והוסיף אוהקבר של אברהם, החזיר אדמות לנכסי הו

במרחק מה  יהיו מאט'י'סושארוחות ה המערה בנייןציווה לחדש את "נ לסה 1267בשנת  7אדנא.

ר צּונ  מ  ־אל סולטןה חתנו וחברו לגדוד ה"בחריה" ולקרבותיו המכריעים, המערה. גם בימי מבניין

ל אּון הוא בנה בית חולים ואכסניה לעולי רגל,  8( זכתה חברון למעמד מיוחד.לסה"נ 1290–1279) ק 

יל(. הוא ציפה את קירות 'חדר מצבת אברהם'  ּב  שבחזיתה מקום שתייה ציבורי לעוברי אורח )ס 

ש ובנה שער  י  כפרים אחדים כהקדש, שהכנסותיו  . הוא קבע(10, 8)להלן נקודות  לחדר הקברבש 

נועדו לממן שיפוצים שוטפים במערת המכפלה ולתשלום משכורות לשרתי המקום )להלן נקודה 

ל אּון סולטןבנו של ה, מוחמדבימי  (.11 כוסו קירות המערה בשיש  ,("נלסה 1340)מת בשנת  ק 

בפקודתו  ;וספו קישוטים בחלק מקברי האבותנו קירות המבנהשחור המוכר היום ברוב -האפור

הובלו מים  על כך . נוסף(19)להלן נקודה  מעל פתח הנרותשהכיפה  נבנתה וכן נבנה מסגד הג'אוליה

ילל ּב   9.(29)להלן נקודה  צמוד למערהה ,הצפוני ס 

 עצמתב מסוימת ירידה חלה( לסה"נ 1517–1382) רקסים'הצ הממלוכים ולטניםסה ןשלטו ימיב

 עם. בחברון גם רישומם השאירוש חזקים ולטניםס היו אז גם זאת עםו ,הממלוכית מדינהה

קּוק הראשון רקסי'הצ סולטןה נמנה אלו ולטניםס ר   את הקדיש הוא(. לסה"נ 1399–1382) ּב 

 1394 בשנת(. 18 נקודה להלן) חברון של 'מאטיס'ה ארוחות למימון אסתיא דיר הכפר הכנסות

קּוק סולטןה מינה"נ לסה ר   ירושלים למושל מוריאחי־אל אחמדדין ־שיהאב אד האמיר את ּב 

 על גם שהוטלו מסים ביטל ואה(. ובחברון בירושלים) המסגדים שני ענייני על לממונה וגם וחברון

 המערבית תההרודיאני בחומה חת  פ   חת  פָ  ,(עשיו) יוסף בקבר ובנה שיפץ(, 2 נקודה להלן) היהודים

 29וחידש את הזרמת המים למערת המכפלה )להלן נקודה  (עשיו) יוסף של העליונה המצבה לעבר

                                                           
. כל האדמות שבמרחב החקלאי של חברון הוכרזו להקדש )וואקף(, שכל הכנסותיו מיועדות 11להלן נקודה  ראו 7

; 63, עמ' למיוחס למוחמד עצמו, ראו קרמון ושמואלי, תש" – א־תמים־א־דאריוואקף  –לצורכי ה'חארם'. הקדש זה 

ס למנוע כניסת יהודים ונוצרים למערת המכפלה, ראו אטלן, תשע"ד,  .25להלן הערה  ר  יּב  על הנסיבות שהביאו את ּב 

 .63 – 62עמ' 
 . 175י )ממלוכי(, תשנ"ב, עמ' ; דרור13, עמ' 1984שאוכת,  8
אּון או בנו מוחמד יוסד  ימי. נראה שב26, 19, 6 הולהלן נקוד ,39 – 37, עמ' 1981; דרורי, 14, עמ' שם 9 ל  הסולטן ק 

מצויות כארבעים כתובות מן התקופה  .89"ה, עמ' תרפתפקיד חדש שנקרא 'המפקח על הבניינים', ראו מאיר, 

 הממלוכית במערת המכפלה ושמונה עשרה מתוכן מימי הסולטן מוחמד בן קלאון.



 כיסוי על ציווה הוא. לעיר הוא אף תרם( לסה"נ 1460–1453) אינאל סולטןה. כתובת אל"ף(

חידש את מערך אספקת המים למערת המכפלה  ,המערה מדלתות כמה חידש, במשי הקברים

 כמות ותרם 'סימאט'ה ארוחות של הסדיר ןקיומ על הקפיד כתובת בי"ת(,-29, 1)להלן נקודות 

המבוגר אך הנמרץ  הסולטן 10.(18, 1 נקודות להלן ראו) 'סימאט'ה לטובת דינר 4,800 בשווי חיטה

י ) וזקוף הקומה א  ּב  ית  א  . הוא שיפץ ושיחזר מבנים 'הבנאי סולטן'כ ידוע היה (,לסה"נ 1496–1468ק 

 (.1הקשורים לארוחות ה'סימאט' )להלן נקודה 

 על להגן הדרך הייתה זאת – הכלכלי הגורם (א: עיקריות סיבות משלוש לבנות הרבו הממלוכים

 לרוב(. להקדש) לוואקף שייך שיהיה מבנהאו  מוסד הקמת ידי על שררה בעלי מגזלת פרטי שרכו

 (ג ;זיכרון מצבות חתצהנ של הנפשי הגורם (ב ;וב למעולמו בהקדש לגעתמ השררה בעלי נזהרו

 בתי שימשו שבנו מבנייניהם ורבים ,אדוקים מוסלמים היו הממלוכים, כאמור – הדתי הגורם

 11'.וכד מסגדים, הקוראן ללימוד ספר בתי, מדרש

 גם שהגיעו, בדואים של התקפותבו התנוונותב, בשקיעה ןהתאפיי הממלוכית התקופה סוף

 . חברוןל

; הניוון והנהיג בארץ מנהל תקין את( בלם את השקיעה ולסה"נ 1917–1517השלטון העות'מאני )

 יה בפעילות הכלכלית.יגידול באוכלוסייה ועל והתחיל 16-כבר במחצית הראשונה של המאה ה

ל אֵית', 'ֵאי אֵלת') האימפריה העות'מאנית חולקה לפלכים ג  ') למחוזות – פלכיםה, ('ו  נ  אא', ''קס  ו  , ('ל 

ָיה') לנפות – מחוזותהו  אחד. על פלך דמשק הופקד מושל שתוארו היה פחה )פאשא(. ('נ אח 

ס( מחוז ירושלים היה דמשק פלך ממחוזות ד  יות לשתי נחלק והוא ,)סנג'ק ַאל־ק   של הנאחיה – נ אח 

מימי  כברמסורת שהחלה בים המשיכו יהשלטונות העות'מאנ 12.חברון של והנאחיה ירושלים

, ובהם מערת המכפלה ,האיובים, מסורת טיפוחם השקדני של אתריה המקודשים של הארץ

ם אמעת לעת.  צםשיפולו תםהרחבל, המבנים . הם הקצו משאבים לשימורהוואקף מעמדב והכירו

ההקדש  את כספימושלים מושחתים שניצלו היו  ,18-הבסוף המאה  ,לקראת סוף התקופה כי

שיפוצים גם לאחריות אישית לתיקונים ו בלוהשלטון המרכזי נאלץ לק ,לייעודםרכיהם ולא ולצ

 13במערת המכפלה.

                                                           
 .16' עמ, 1984ייחס פעולות אלו בטעות לסולטן ג'קמק, ראו שאוכת,  שאוכת 10
 .87' עמ, תרפ"ה, מאיר 11
 .101' עמ, 1981, כהן 12
 .28' עמובמיוחד  25–24' עמ, 1985פרי,  ראו 13



 

 עין אל חדאם/חראם -הדרומי )הרהט( הסביל  כתובת :1נקודה 

יל. 'חארם אל עין' או 'אםדח אל עין': 1 תמונה ּב  . הכתובת מסומנת העליון ובחלקש ,(רהט) ס 

 מערת של המזרחית לכניסהו המקורה למסדרון המוביל למסדרון הכניסה דלת נראית משמאל

 .המכפלה

 :הכתובת תרגום

 

מה. בשם אלוהים הרחמן והרחום,  יה את האדמה לאחר שָנש  "ָשא עיניך אל נפלאות רחמי אלוהים: כיצד יח 

מבורכת זו  אמה .(50–49 ,ל סורה)ל יכול" והעושה זאת הוא אשר יקים גם את המתים לתחייה, והוא כ

של חברון  'סימאט'של אברהם אבינו עליו השלום על מנת לשרת את ה חארםועד לבניין הממוצאו  שוחזרה

כ־ַאל סולטןבימיו של אדוננו ה מתקני האחסון האדיריםוגם את  ל  , ר אינאלצ  אנ  -ַאנ]אבו[  ףָר ש  ַא־לַא מ 

, הממונה על שני המסגדים דין־ז אדעאלוהים יאריך וישמור את שלטונו, בהשגחתו הרמה והמכובדת של 

 17) 861וחמישה לחודש רג'ב שנת עשרים ב ,צחונויאלוהים יפאר את נ ,עראקי־עזיז אל־ד אלּבֵ הקדושים, ע  

  14עבור נביאנו מוחמד.באלוהים יתפלל (, 1457יוני ב

 
 את ששיקם ,(לסה"נ 1460–1453) אינאל ףָר ש  ַא־לַא האנאלפבית ןסולטה את משבחת הכתובת

כתובת  29נקודה פעולה דומה נעשתה על ידו בסביל הצפוני, ראו  ., שהובילה מים לסביל זההאמה

בספרו המונומנטלי 'ספר הידע  ,15-ה המאה בן הירושלמי ההיסטוריון, אד־דין יר'מוג .בי"ת

 בתוף מתופפים ידו שעל השער אצל והוא, חדאם אל ומעין" :כותב המרומם על ירושלים וחברון'

 'אל־עיון חלת' לו שקוראים ממקום ומוצאו'(, סימאט'מה לאכול לבוא האנשים קריאת לצורך)

 שנשא לממלוכ נמסר בארץ אלו ערים שתי על הפיקוח 15".אבאכ־אל עלי ח'השי זווית בקרבת

 פקידתב אלעראקי עזיז-אל עבד האמיר מוזכר בכתובת .'המקודשים המקומות שני אמיר' בתואר

 שטיפל והגון ישר כאדם ידוע היה זה אמיר .(וחברון ירושלים' )המסגדים שני על הממונה'

 לרגל לעלייה מוקד חברון הייתה המוסלמית הבתקופ 16.בחברון 'סימאט'ה בענייני במסירות

 של לעירו כראוי מנהג נוצר בעיר .למכה הרגל עולי דרך על העיר על כך ישבה נוסףו ,האבות ברילק

 נודעו ארוחותה .הרגל עוליול העיר תושבי לכל יומיות ארוחות חלוקת – האורחים מכניס אברהם

 כסף סכומי. זית בשמן מבושלים עדשים כללוו ,(בכתובת' סימאט'ה) 'ליל'ח־אל סימאטאס־' בשם

 יום בכל ;ענק הזנה מפעלל יווה הממלוכית בתקופה לשיא גיעושה ,אלו לארוחות יועדו גדולים

                                                           
 של תקריבה תמונתל. 188, עמ' 2013 ,שרון פיעל  שלי תיקונים עם(, 18 'מס)כתובת  68' עמ, 1984, שאוכת: תרגום 14

 .53 'מס תמונה, 393' עמ, שם ראו הכתובת
עבור  .18א־שיח ומסגד הקשתות, ראו להלן הערה  חארתשכונת  סביבת. היום ב352, תשכ"א, עמ' אד־דין'יר מוג 15

היו ירושלים וחברון קשורות זו לזו קשר הדוק, והיו שני האתרים הדתיים החשובים ביותר למוסלמים  אד־דיןמוג'יר 

 שע"ג.ותפיסת עולמו, ראו ליטל, ת בארץ ישראל. עוד על חשיבות ספרו
 .64' עמ, 1984, שאוכת 16



 ,וקבועים טובים מים במקור צורך היה זה עצום מפעל לצורך 17.(!)לחם כיכרות אלף 15-כ נאפו

 המכפלה במערת 18.המכפלה למערת העיר ממערב מים שהובילו מים אמות כמה בנו הממלוכיםו

 – םיממלוכי ושניים( 9 נקודה להלן) המכפלה מערת בתוך מאני'עות אחד :סבילים שלושה נבנו

ילו( 29 נקודה להלן' )את־תוואשי עין' נקראה ,מערבי-הצפוני בצד אחדה ּב  )בנקודה  דומה ס 

)או  הסריסים של המזרקה' רושוישפ ,'חדאם אל עין' או 'חראם אל עין' הנקרא, הנוכחית(

. החיטה גרעיני של ויבש נאות אחסון לצורך מאוד גדולים אגירה מחסני נבנו כן כמו .(יםמשרתה

 כל בעיני הנדסי לפלא שהיה מתקןב, חרוטית בצורה ממגורה גבי על כממגורה נבנו אלו מחסנים

, והשעורה החיטה את שמים שבהם המחסנים מקום זה וגובה: "אד־דין יר'מוג מתאר וכך ,רואה

 והייתה אלא ממנו תצא ולא החיטה נכנס אליו כי, הנפלאות מן ולמטה למעלה הזה המקום וראית

 בכתובת שהכיתוב סביר 19".הארץ מלכי אצל כמוהם ימצא לא שכמעט הנפלאות מן [...] לחם

 .זה לפלא מתייחס' אדירים אחסון ימתקנ'

 להסיר הוהחליט ,מצרי מומחה של המלצתו את הירדנית העתיקות מחלקת קיבלה 1965 בשנת

 יםיממלוכ מבנים גם הוסרו כך. אותו להדגיש מנת על המכפלה למערת מסביב המבנים כל את

 ,אלו מבנים על שהייתה ,אלו מחסנים שמנציחה כתובת .'סימאט'ל קשורים שהיו מתקנים ובהם

 20:המתרגו להלןו, (13 נקודה להלן) 'השמן חדר'ל והוכנסה הוסרה

ת ל  ה הנכבדת והד  יכולל האולם והמאפי ,. יזם שיחזור המחסנים המשופצים הנכבדים האלהאלוהיםבשם 

כ־ַאל סולטןברכה ושלום על בעל חסותם בימי אדוננו ה ,הנכבדים 'לילחשל מחסני  ל  יף ָר ש  ַא־לַא מ  א  ּב  ית  א   ,ק 

מפקח שני המקדשים  דין-דר איסאנתחת השגחת רום מעלתו הנכבד  ,ממשלתו לעד אלוהיםיתמיד 

 .(1476באפריל  26) 881בראש השנה  אלוהיםיעזרהו  ,הנכבדים

 
י סולטןה מוזכר בכתובת א  ּב  ית  א  '. הבנאי סולטן'כ ידוע שהיה(, לסה"נ 1496–1468 בשנים שלט) ק 

 הקים וכן מדינה, מכהב, בדמשק גם בנהו, בה המים אמות את ושיקם בירושלים רבות בנה הוא

                                                           
עדשים לשעורה, ל'סימאט' כלל מאפיות, שלושה תנורים, מטבח גדול, מאגרי מים, מחסנים גדולים לחיטה, ה 17

 ,; אלבה190–188, עמ' 2013 ,; שרון82–81תשס"א, עמ'  ,; שרון57–56, 43, תשכ"א, עמ' אד־דין'יר מוגשמן, ראו לו

מוסלמי נאצר -בידנו ידיעה מהנוסע הפרסיו'סימאט' קדום עוד יותר, ה. מנהג ארוחות 489–488תשס"ב, עמ' 

 מוולטורה. הנוסע היהודי משולם 350, עמ' 1978, שורצבאוםראו  ,ארוחות אלולסה"נ  1047המתאר בשנת  ,'וסראוח

ים י"ג אלפים לחמים עאלים מכבדים את המקום במאוד מאוד, ונותנוכתב: "והישמלסה"נ  1481ביקר בחברון בשנת 

יושבת על דרך עולי הרגל למכה ה. על חברון כעיר (102"ה, עמ' תשנשור, ) בכל יום לפחות לכבוד אברהם יצחק ויעקב"

 .68–67' עמ, לושמואלי, תש" קרמוןראו 
"ה. המים למערת המכפלה הגיעו תשנאמות המים הקדומות מן התקופה המוסלמית בחברון ראו עמית,  על 18

, אד־דין'יר מוג, ראו לסה"נ 1271שנת סביבות שנוסד ב ,'אאל־באכ'שיח' עלי  הממלוכיהמסגד  סביבתת שהיו בממעיינו

מסגד זה סימן כנראה את ראשית  .177; דרורי )ממלוכי(, תשנ"ב, עמ' 187, עמ' 2013 ,; שרון352–351תשכ"א, עמ' 

(. היום מסגד זה מכונה 'מסגד הקשתות' בגלל צורת הקשתות 65, עמ' לושמואלי, תש" קרמון' )חארת־א־שיחשכונת 

 החיצוניות שהוסיפו לו. 
 .57' עמ, תשכ"א, אד־דין'יר מוג 19
 .201–200' עמ, 2013 ,שרון ראו ההנדסי והפלא זו גדולה מחסנים מערכת על נוספים הסבריםל 20



באימפריה בכלל ובסביבת ירושלים  אסונות טבע קשים אירעובתקופת שלטונו  .בקהיר שלם רובע

ה, גשמים עזים שהרסו מבנים, אוכלוסייהובהם מגפת דבר שהפחיתה בעשירית את  וחברון בפרט

גובהו כשני מטר ומכת ארבה. בנוסף, פרצו מרידות של בדווים  –שלג כבד שלא היה כמותו 

 שני על המפקח ששימש אד־דין נאסיר האמיר מוזכר בכתובת וכורדים שפגעו גם הם באוכלוסייה.

 וסדר ארגון הכניס הוא (.לסה"נ 1488–1470) שנה 18 במשך – וירושלים חברון – המקדשים

 21.ובצניעותו בתבונתו ידוע והיה יהיבנ מפעלי קידם ביטל מיסים לא מוצדקים, ,אחריותו בתחום

 

 איסור ייצור יין על ידי יהודים ונוצריםכתובת על  :2נקודה 

 וצבע טיח בשכבות שכוסתה כתובת והיז למעשה. לבנה מסגרת ממול לראות אפשר :2 תמונה

 האותיות צורת את הבליט השחור הצבעו ,הכתובת נתגלתה השכבות את שהורידו לאחר .שחור

  (.2.2 תמונה ראו)

 – בריל באדיבות התמונה .והצבע הטיח שכבות הורדוש לאחר האותיות שחזור: 2.2 תמונה

 .קריאה ינהוא דהויה הכתובת כיום .לאור ההוצאה

 

  :הכתובת תרגום

כ־ַאל סולטןעל( לוח זה נעשה בימי אדוננו ה ובת. )הכתאלוהיםבשם  ל  קּוקאזהיר  מ  ר  לעד  אלוהיםיתמיד  ּב 

כ־ַאל ממלוכ ,מורי־יאחדין אחמד אלד־שיהאב אממשלתו, במצות רוממותו הנעלה  ל  ( קקּור  ּב  ) אזהיר מ 

 שני ומפקח השלום?(, , )עליו'ליל־חאלב (מקאםבמקום הקדוש )בירושלים ו סולטןההמושל מטעם 

חברון והפגין צדק. לעיר  )הגיע( צחונותיו. הואינ אלוהיםהמקדשים הנכבדים )בירושלים ובחברון( יפאר 

, כמו םהדירשנהגו המושלים הקודמים להטיל על הארץ בסך אלף  (קודוםההגעה" )"הוא ביטל את היטל 

 'ליל־חאלבעיר  (כ'ודאם־אל)האחרים ם שנהגו לגבות גם הפקידי בסך אלף דירהם, 'ההגעה'גם את היטל 

וגם המס שהיה  (חטאב) ועצי הסקה (קודור) זה שהיה מוטל על סירי בישול )מס( עליו השלום. הוא גם ביטל

שם ב. הוא קרא ניצחונותיו (אלוהים)יפאר  ,נגבה מנוצרים ומיהודים, והוא שם קץ לסחיטת יין מפני נזקו

ואין  ,עול ופעולות רודנות מחודשות, כך שאין איש מדכא רעהו , בשרשו הכבדתבהגינותבצדק ו אלוהים

יום אחד וכפלו למחרת. ולא יידרש דבר אחר מיתר בקים במס רעה נעשית לאחד האיכרים ואינם נעׁש

כ־ַאל סולטןבעד אדוננו ה האוכלוסייה ל  חודש  […]ולטנותו סלעד ממשלתו ו אלוהיםיתמיד  ,אזהיר מ 

 22(.1394במאי  31-ב ֵהֵחל) 796 שעבאן

 

                                                           
כתובת  .192; דרורי )ממלוכי(, תשנ"ב, עמ' 273 – 272, וראו ליטל )תשע"ג(, עמ' אד־דין'יר מוגעל דברי  מבוסס 21

הייתה שקועה מעל השער המזרחי לחארם, מתארת את ביטול המיסים הלא מוצדקים על  1966ממלוכית שעד שנת 

י ידי א  ּב  ית  א  (. 197 – 196, עמ' 2013. הכתובת נמצאת היום במוזאון המוניציפלי של חברון )שרון, 1476בשנת  הסולטן ק 

על כל הפרשה  .את בנייתו מחדש למרות התנגדות מוסלמית תקיפה סולטן זה ס בית כנסת בירושלים אפשרכשנהר

  .193; דרורי )ממלוכי(, תשנ"ב, עמ' 41–40, עמ' 1981 ,; דרורי365–356, תשכ"א, עמ' אד־דיןהזאת ראו מוג'יר 
, עמ' 2013 ,מיקום כתובת זו אצל שרון . יש שיבוש קל בתיאור167, עמ' 2013 ,שרון לאחר השחזור מתוך הכתובת 22

 Located in the south eastern corner of: בגופן שמן(המילים המתוקנות מסומנות ), ולהלן המשפט המתוקן 166

the eastern portico (riwaq), facing the entrance into the riwaq from its eastern gate (Plan,20), 2.60m. 

above ground level, etc.. 



קּוק – רקסי'צ ממוצא הראשון – הממלוכי סולטןה מימי כתובת ר   23.(לסה"נ 1399–1382) ּב 

 וחברון ירושלים מושל ,אל־יאחמורי בן אחמד אד־דין שיהאב האמיר פעולת את משבחת הכתובת

 עם לשלם מחויבים היו ערים שתושבי מס, דירהם 1,000 סך על 'ההגעה' מס לביטול( 1394 שנתב)

 והתנהג נוספים מסים ביטל אף הוא .האוכלוסייה על מאוד הכבידו יםחדש יםמושל של םביקור

 אף ידו על שנעשו דומות פעולות על מספר אד־דין יר'מוג .בעריצות ולא בצדק עם נתיניו

 עריצים משליטים למנוע היתהי המסים ביטול מטרותמ אחתש נראה גיסא מחד 24.בירושלים

 גיסא מאידך אך .נוצריםמו יהודיםמ קרי, מוסלמים ינםאש מנתינים חוקיים לא מסים סחוטל

 יצורי תא והנוצרים היהודים על אסרש ךבכ והנוצרים היהודים כנגד פעולתו את משבחת הכתובת

 מגביית יםיהמוסלמ השלטונות בלוישק הגדולות ההכנסות למרות באסלאם והאסור 'המזיק' היין

 . וומכירת יין צוריי בגין ונוצרים מהיהודים מיוחדים מסים

 : בירושלים זה מס על 1488 שנתב סיפר אמברטנור עובדיה רבי

היהודים היושבים בירושלים חייבים ליתן בכל שנה ושנה מס קצוב למלך, שנים ושמונים בולונייני כסף ישן 

למען יוכלו לעשות יין, כי לגולגולת, כל אחד ואחד משיצמח זקנו, ופורעים לנאייפו, הוא השר של ירושלים, 

תועבה היא לישמעאלים להניח לעשות יין, ופורעים בגלל הדבר הזה חמישים דוקאטי זהב. זהו המס הקצוב 

 25ליושבי ירושלים )היהודים( שנה בשנה.

 

                                                           
השלכותיה. מקורות גיוס מ, כמו יתר העולם, מן המגפה השחורה וסבלה האימפריה הממלוכית 14-המאה ה באמצע 23

קּוק היה יהעבדים ה ר  דלדלו. הממלוכים פנו לרכישת עבדים מן הבלקן ובעיקר מן העמים הצ'רקסיים של הקווקז. ּב 

 .נסיגה של תקופה מבשרת'רקסים הצ ולטניםסה של עלייתם. הסולטן הראשון שלא בא משורות הגדוד הבחרי
שפתח את הפתח המערבי הוא  -בימי הסולטן ברקוק  - אל־יאחמורי אד־דין שיהאבמציין שהאמיר  אד־דין'יר מוג 24

אדם(,  מקאםאת כף רגלו של אדם הראשון ) בו ליד המקום שמצייניםו ,מאולם יצחק לצד המערבי של מצבת אברהם

חראּב, בנה (19ראו להלן תמונה ) 'חברוןישני 'לעבר אולם  שני,  הוא פתח פתח על כך ויסד שם מסגד קטן. נוסף מ 

, אד־דין'יר מוג ראו .השלישי במספר במערת המכפלה, בחומה המערבית של מערת המכפלה לעבר מצבת קבר יוסף

גם הסולטן פרג',  .171–169' עמ, שם ראו 'ההגעה'מס  על עוד. 180–179, 169–168' , עמ2013 ,שרון; 55' עמ"א, תשכ

בנו של ברקוק פעל ברוח דומה, כשהורה להפריד בין משרת המושל )נאיב( למפקח על המקדשים )נאט'ר(, שכן ריכוז 

 מצבת מול המערבית בחומה הפתח לפתיחת הסיבה. 188הסמכויות נוצל לרעה, ראו דרורי )ממלוכי(, תשנ"ב, עמ' 

( של הקלעא) המצודה דרך לעבור צורך בלי יוסף קבר מצבת את ולראות להגיע למאמינים לאפשר כדי הייתה יוסף

 .רד' עמ, (. על פתח זה ראו שניוייס וצחור, תשס"ד3 החיילים )להלן נקודה
נראה שהאיסור עמד על כנו, וכך מתאר הנוסע  אד־דין שנה לאחר הוראת שיהאב 90-. כ136, עמ' 1971יערי,  ראו 25

: "עברנו בעמק חברון היפה, שבשני צדדיו מצויים כרמי גפנים לסה"נ 1483קר בחברון בשנת שבי פבריהנוצרי פליקס 

)המוסלמים( הארור נתן להם להתייבש ולהתקלקל, כי אין הם ראויים לשתות  הסרצנישהיו מלאים ענבים, אך העם 

: "בשעה שאסר מוחמד על שתיית היין מספרת אגדה ערבית בהקשר זה. (104–103עמ' "ה, תשנשור, ) יין הגון"

ֵמר אחרי חמורו הטעון נאדות יין, ויהי ברגע אשר גזר מוחמד על  התמימילמוסלמים, היה אבי משפחת  בדרך מח 

רוח באבי התמימים, עמד וביקע את הנאדות ושפך את היין ארצה. בשכר זאת נתן לו מוחמד את  נצנצהאיסור היין, 

 בתפקידי מחזיקה תמימי משפחת. (שמאלית עמודה, 359' עמ ,1978 ,שורצבאום) חריו"חברון במתנה, לו ולזרעו א

 .היום עד חברון בעיר מפתח



 אוהמכפלה  למערת אז שנכנס מי כל וכמעט, ההם בימים מאוד מרכזי במקום וקמהמ זו כתובת

 מסים שביטל לאמיר הקדשה בתושכת להניח סביר. זו כתובת עיניו מול ראה בהכרח הנממ יצא

  .בולט במקום קבעית נתיניו כלפי ובצדק ביושר ונהג רבים

 

 קבר יוסף/ראש עשיו: כתובת 3נקודה 

. ירוקות דלתות שתי לראות אפשר. התחתון יוסף קבר למצבת הדרומית הכניסה :3 תמונה

 ,הכניסה שער את לנוי מעטרתה כתובת עם שי  ש   לוח למעשה אוה הימנית הדלת מעל המשקוף

 ,יוסף לקבר ההצמוד תההרודיאני החומה על ,מימין ."ףלא אותה בתוכםש חצים שניב מסומנת

  ."תיב האות בוו חץב מסומנתה נוספת כתובת יש

 יוסף קבר – "ףלא כתובת .1

 קבריםה אחד. קדושים קברי עוד 'התגלו' השנים ועם ,המוסלמים ידי על התקדשו אתריםמיני  כל

 כותבו, (לב ,כד יהושע) לשכם סמוך בשדה קבור שיוסף כידוע נכתב ך"בתנ. יוסף קבר היה שהתגלו

 על שהמסורת נראה זאת עם. 12-ה המאה בן ,אל־חאראווי עלי מוסלמיה היסטוריוןה אפילוכך 

 שכן 1965 שנת עד 26.הצלבנית בתקופה כבר לנוצרים ועבר הנוכחי מקומו וציון בחברון יוסף קבר

 מערת מתחם ממידות גדולות היו שמידותיו חיצונית חומה מוקף בשטח 'יוסף מצבת' מבנה

 'קלעא אל' המוסלמים יבפ כונתה ,הצלבנים ידיב הנראה ככל נבנתהש ,זו היקפית חומה. המכפלה

 מחנה ששימש ,הקלעא בשטח לעבור נאלצו יוסף קבר את לפקוד שרצו הרגל עולי .(המצודה)

קּוק סולטןה בימי נבנתה בקלעא המוצבים לחיילים הרגל עולי בין הפרדה ליצור כדי. צבאי ר   ּב 

 .(שנתקדשה הנמוכה המצבה בכיפת לפגוע בלי) יוסף מצבת מעל שנייה קומה (14-ה מאהה סוף)

 כיום הקיים הפתח) המתחם של המערבית בחומה פתח נפרץ דין־בימיו כפי שמוסר מוג'יר אד

 לציון נוספת מצבה נבנתה השנייה בקומהו ,(עשיו ראש – יוסף מצבת את לראות אפשר שדרכו

                                                           
–179 ,11–10, עמ' 2013 ,שרון אצל ראו אל־חאראוויעל מקום קבר יוסף במסורת המוסלמית ודעתו של עלי  דיון 26

ּבן 180 ּבן  12-בן המאה ה עסכאר. ידען הקוראן א  שנחשב גדול אנשי המסורת  ,7-עּבאס בן המאה המוסר בשם א 

ויקברהו  ירושלימהעל עגלת ברזל, ויובילנו  וישימהו: "ויעלה מוסה )משה( את הארון )של יוסף( מן הנילוס סלאםבא

בן  אד־דין'יר מוג. לעומתם (353עמ' , 1978, שורצבאום) , מול קבר יעקב אביו"איבראהיםבבקעה מאחורי מסגד 

עם בני ישראל קברו )את  : "ובבוא יהושוע בן נון אל אלשאםפוסל את האפשרות שיוסף נקבר בשכם ינוא 15-המאה ה

יוסף( בקרבת נבלוס )שכם(, ויש אומרים אצל הידיד )אברהם(, והוא המפורסם אצל האנשים מפני שקברו אצל הידיד 

 . (60עמ'  תשכ"א, ,אד־דין'יר מוג) "הכחישוהוגלוי ומפורסם ונפוץ בין האנשים ולא 



 כמה 27.בקלעא עוד לעבור בלי יוסף למצבת להגיע הרגל עוליל אפשרה זו פעולה. יוסף קבר

 28.עשיו של ראשו קבורת מקום את זה במקום יםרוא היהודית מסורתב מקורות

 עם שיש לוחות. הקרובה ובסביבתה המכפלה במערת רבים מבניים שינויים נעשו הדורות במהלך

 ממקומם אלו שיש לוחות הוצאו המבניים השינויים בעקבותו ,רבים מבנים עיטרו הקוראן פסוקי

 השתמשו חדשים מבנים בניית עם(. 13 נקודה להלן) המכפלה במערת 'השמן חדר'ל הועברו ורובם

 והם, וכתוב קרוא בנאיםה לא ידעו לרוב. החדשים המקומות עיטור לצורך אלו בלוחות הבנאים

 לפנינוש השיש לוח :כזאת הדוגמ לפנינו .בהם לכתוב קשר ללא, נוי ישיקול לפי הלוחות את הציבו

 הםו ,אוליה'הג במסדרון במקור היו נראהה כלכו קוראן פסוקי שכללו לוחות מרצף חלק היה

 פסוקים משלושה קטעים מכיל שלפנינו לוחה 14.29-ה המאה של הראשונה למחצית מתוארכים

 תחילתב. ומשפחתו אביו בבית אבינו אברהם ידיב הצלמים בשבירת העוסק, בקוראן 26 מפרק

 אם כן, .76 מפסוק קטע כתוב פוובסו 75 פסוק כל כתוב ובאמצע ,74 פסוק של סופו כתוב הלוח

 .תוכן של ולא נוי של שיקול היה יוסף לקבר הכניסה שער לעיטור הלוח בבחירת שהשיקול ברור

 תרגום את יםמרובע בסוגריים הקפתיו ,ההקשר את הירלהב כדי המלאים הפסוקים את הבאתי

 . 'שמןה חדר'ב שיש לוחות על בחלקן נמצאות התוספות. פנינול הנמצאת כתובתה קטע

 30.קוראן פסוקי שלושה

 :הכתובת תרגום

אמרו, אנו עובדים אלילים, ולא ( 71)הוא )אברהם( אמר לאביו ולבני עמו, את מי תעבדו?  (70סורה כו: )

או שמא יוכלו להועיל או להזיק  (73פנו בתפילה? )אמר, האם ישמעוכם כאשר ת  ( 72)נחדל לדבוק בהם. 

  (."חדר השמןבחלקו על לוח בנמצא  74)פסוק לכם? 

 [אתם ואבותיכם הקדמונים:( 76)אמר, ראו את אשר תעבדו,  (75)אמרו, כך מצאנו את אבותינו עושים ( 74])

 הם אויבים לי, חוץ מאשר ריבון העולמים. (77)

 "תיב כתובת .2

 3.31 תמונה ראו, "יהוסף[ ?בר/קבר]" :כתוב ובה ,ידוע לא מתאריך בעברית כתובת

 

                                                           
 .55דין, תשכ"א, עמ' ־; מוג'יר אדרד' עמ, וצחור, תשס"ד שניוייס 27
כותב  אד־דין'יר . מעניין לציין שמוג30–28תשנ"ב, עמ'  ,דרבי אליעזר, פרק לט. על מדרשים נוספים ראו ארנון פרקי 28

הנמצא  ,סעירבכפר )עשיו( קבור במערה עם אברהם, ואילו את גופת עשיו ללא הראש קברו  עיץ-שראשו של אל

, ובלשונו: "וכאשר נפל ראשו )של עשיו( 'עיסנבי 'מזרחית לעיר חברון, ועל מקום קבורתו נבנה מסגד המכונה -צפונית

 תשכ"א, ,אד־דין'יר מוגבמערה, נשאו את גווייתו, ויקברוה בלי ראש, והראש נותר במערה, ויקיפו עליה קיר", ראו 

 . 141עמ'  וילנאי, תשמ"ה, ראשו של עשיו ראו גם . על קבר יוסף או קבורת41–40עמ' 
 .117–116' עמ, 2013 ,שרון 29
 .פסוקיםמ מורכבת סורה וכל, פרקים המכונים סורות 128בקוראן יש  .X, כתובת 123–122, עמ' שם 30
( 'אבוז) ח"לז תודתי. צחור יגאל המדריך עם 1994 בשנת חברון מדרשת צוות של סיור במהלך התגלתה הכתובת 31

 .זו נשכחת לכתובת לבי תשומת את שהפנה ,ארליך



 סולימאן המפואר – "קלעא"חומות ה כתובת :4נקודה 

 .הצלבנית העמדה בחומת משובצת, נ"לסה 1543 משנת תמאני'עות כתובת :4 תמונה

  .לאור ההוצאה – בריל באדיבות הכתובת של תקריב: 1.4 תמונה 

 השורה כי אם ,קריא ינווא לחלוטין ושחתה העליון החלק. חלקים לשלושה מחולקת הכתובת

 התחתון חלקה. בהמשך יובא ותרגומה בעבר לקריאה הניתנ עוד המושחת החלק של התחתונה

 פעולת את המנציחה חדשה כתובת יש תמאני'עותה כתובתל מתחת .היטב נראית שורות בשתי

 .מזרחה מטר 50 שכןש ממגדל הכתובת העברת

 :הכתובת תרגום

 32אין אל מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליח אללה; אברהם הוא ידיד אללה.

אלים. היה זה מבצר שעלה על ס   סולטןאן 'אן בנו של חימָ לֵ אן ס  'רב החסד, ח סולטןבנו של ה סולטןוהוא ה

 .מבצר השליחים

 
 .עכשיו נמצאת היא בוש מקוםל מזרחמ מטרים 50-כ, במצודה מוצבת הייתה הבמקור זו כתובת

 רוב גם נהרס זה פינויוב ,המכפלה למערת הצמודים המבנים את הירדנים פינו 1965 בשנת

 33.'הצלבנית חומה'כ כיום לנו המוכר ,הצפונית החומה קטע רק ממנה ושארוה (הקלעא) המצודה

 הכתובת את לראות אפשר. ההעברה לפני במקומה שהייתה כפי המצודה של תקריב: 3.4 תמונה

  .(העתיקות רשות באדיבות) עגולים עיטורים שני ומעליה

 :הישנה תעות'מאניכיתוב חדש בתחתית הכתובת ה בהלמקומה החדש והוסיפו  העברוהכתובת ה

 . "הנוכחי למקומו ממזרח מטרים חמישים זה מגדל העבירה (הירדנית) העתיקות מחלקת"

 שנת נכתבה מימין. ההעברה פעולת תאריך את שמבטאות ספרות ומשמאל מימין נראות בכתובת

 .נ"לסה 1965 שנת – ומשמאל, רה'להיג 1385

 באימפריה שבנה גדול בנאיכ נודע( 1566–1520) (המפואר) הראשון סולימאן מאני'עותה סולטןה

 העתיקות ירושלים חומות את שבנה הוא. ציבור מבנימיני  כלו גשרים, מים אמות, מסגדים

 המצודה חומות את שיפץו בנה הוא בחברוןו לסה"נ, 1219 משנת הרוסות שהיו ,כיום לנו המוכרות

 בשל 1834-ב נגרם ניכרה שההרס נראה. ונהרסה המצודה נזנחה 19-וה 18-ה הבמא 34.(אהקלע)

                                                           
 .206' עמ, שם ראו, הקודמת במאה חוקרים ידי על נראה שעוד המחוק מהחלק האחרונה השורה של תרגום זהו 32
 .206–202' עמ, שם ראו המצודה על פרטים עוד 33
הסולטן סולימאן המפואר שיקם את חומות ירושלים המוכרות היום. הוא הנציח מפעלו  .207' עמ, 2013שרון,  34

בכתובת הנמצאת בשער יפו ודומה בסגנונה לכתובת שבנקודה זו: "בשם אלוהים הרחמן והרחום. את החומה 

לים ח'אן, ינצ ֵלימאן בן ס  יח אלוהים את המבורכת הזאת ציווה להקים אדוננו הסולטן הגדול מכל, ]...[ הסולטן ס 

 לסה"נ(". 1539)= 945מלכותו שנת 



 פגזי ביריות המצודה את והרס חברון על שצר ,פאשה ברהיםיא בפיקוד המצרי הצבא התקפת

  35.תותחים

 

 שהתגלו לאחרונה כתובות עבריות: 5נקודה 

. 'חברון ישני' אולם מתוך 'הבריתות אולם'ל הפתח את לראות אפשר שמאל מצד: 5 תמונה

 .שחורים בריבועים מסומנות ,הצפונית החומה על נמצאות העבריות הכתובות

של אבני הקירות במערת בפן הפנימי הערבים חשיפה לצורכי נוי  חשפו 2015במהלך חורף 

ים או שלוש ינחשפו שת 'ישני חברון'אולם בהטיח והצבע מהחומה הצפונית  תרסה עםהמכפלה. 

 36ממפלס הרצפה. לערך ות בגובה שני מטריםתכתובות בעברית החרו

 ;(פוענח לא ההמשך) יעקב רבי: "ףלאב מסומן 5 בתמונה השמאלי שחורה ריבועב

 .תנחום: "תיבב מסומן 5 בתמונה הימני שחורה ריבועב

 

 1260 בשנת הממלוכי לכיבוש קודמות ןשה ומכאן, ממלוכית טיח לשכבת מתחת נחשפו הכתובות

 לצורך. ייםתהש בין לחבר שיש נראה תיההרודיאנ בחומה לפתח סמוכות היותן מעצם .לסה"נ

 והיה ,הרצפה למפלס יחסב גבוהות הכתובות על כך נוסף .עבודה בכלי צורך היה הכתובות תתחרי

 בפתיחת שעבדו יהודים בפועלים שמדובר לשער יש. התהחרי לצורך גבוה משהו על לעמוד צריך

 עבודה כלי החזיקו הללו פועליםה 37.ואילך"נ לסה 1100 משנת הצלבנית בתקופה שנעשה הפתח

 בידם היתהי ההרודיאנית בחומה הפתח בפתיחת עבודתם כדי תוךו ,סולמות על ועמדו ביד

 תחר לא פועלהש להניח יש 'יעקב' השם לפני 'רבי' תוארב שימושה מעצם .שמות ותחרל האפשרות

 תחר אחר פועלו ,ולעולמ ךהל כבר שאולי?(, רבו) ול חשוב השהי ישא של םש הנציח אלא ושמ את

                                                           
פאשה את חברון ונתן  ( כבש איברהים1834ביולי  24"ח תמוז תקצ"ד )בר. 69–68עמ'  ,לתש" ,ושמואלי קרמון 35

: ההיא בלי להבחין בין יהודי לערבי. וכך נמצא באיגרת שנשלחה מחברון בשנהלחייליו במשך יום לבזוז ולפרוע 

ינּו וטמאו, ספרי תורה  "וקמו בזרוע עוזם ורצח בעצמותם. מהם הרגו בקני שריפה, מהם חתכו בסיף. נשים רבים ע 

פאת השולחן, ראו אבישר, מחמדי עינינו קרעוהו, פרעוהו". תיאור דומה מתאר רבי ישראל משקלוב בהקדמה לספרו 

והיה זה  ,שכיבוש חברון היה בערב ר"ח אב אגדות חברון, עמודה ימנית. בניגוד לתיאורים אלו מופיע ב46עמ'  ,1978

יהודי חברון בו אומרים  יןאשפאשה, ונקבע כיום חג לדורות  איברהיםיום הצלה ליהודי חברון מפני גייסותיו של 

ן איכיום ש ,. יום זה, כ"ט בתמוז29, עמ' "ותרצמני,  ;331–330שם, עמ'  פחה'. ראו איברהיםונקרא 'פורים של  ,תחנון

"ם )רבי הראנמצא גם בספר 'קונטרס הנהגת התפילה בבית הכנסת בית יעקב' של  ,אומרים בו תחנון יהודי חברון

 . "דתשנמני,  אליהו מני( עמ' ז. הקונטרס הודפס מחדש ומופיע כנספח לספר 'שיח יצחק', ראו
, שאף (2015באוגוסט  1"ה )תשע אב ,ואתחנן פרשת בשבת זאב ישראל חברון תושב להיג)א(  הראשונה הכתובתאת  36

 .ארליך'אבו( ז) ח"ז להיג)ב(  השנייה הכתובתאת . סייע בידי לצלם חלק מן התמונות המובאות במאמר זה
, וצחור, תשס"ד ייסלסה"נ. על הפתח המתייחס לחומה הצלבנית ראו שניו 1100ידי הצלבנים בשנת בנכבשה  חברון 37

 .רד–רב' עמ



 בחברון יהודית נוכחות על מידע לנו להוסיף עשויה היא נכונה זו השערה אם .'תנחום' שמו את

 הכיבוש לאחר קרי, נכתבה הכתובת להערכתי שבה שבתקופה לציין מעניין .הצלבני הכיבוש לאחר

 רבי הנודע הנוסע 12-ה המאה של השנייה במחצית בחברון ביקר, הממלוכי הכיבוש ולפני הצלבני

 רבי .המכפלה מערת למבנה הסיהכנ לו ההתאפשר וכך לנוצרי שהתחפש, הכהן נתנאל בן יעקב

". שם ולמות שמה לבוא נזכה כן: "כותב הוא גרתויא ובסוף המכפלה מערת את מתאר יעקב

 בהםש(, בכלל ישראל ארץ על ולא) האבות קברי על כמכוונות אלו מילים לפרש בהחלט אפשר

 38.תיאורו מסתיים

 

 יעקב)ציון קבר( מצבת כתובות  :6נקודה 

 מעל לראות אפשר יעקב מצבת לחדר הפונה החלון דרך 'חברון ישני' מאולם בתצפית: 6 תמונה

 נוספת כתובת מעליהו ,(היסטורית כתובת) שורות משתי מורכבתה אחת כתובת הדלת משקוף

 כל את מקיפה ,קוראן פסוקי שהיא ,זו כתובת. באדום צבועים ועיטורים כחול רקע על לבן בצבע

 .(בתרשים מקווקו סימן ראו) יעקב מצבת חדר

 :השורות שתי כתובת תרגום

כ־לַא סולטןקישוט זה חודש בימיו של אדוננו ה ל  ראנ־ מ  ר נ אצ   סולטןבנו של ה ,אד־דניא ואד־דין מוחמד נ אצ 

כַאלהקדוש  ל  צּורלַא ־מ  נ  ל אּון) אד־דניא ואד דין סיף ־מ   39(.1305=) 707צחונו בשנת יאלוהים יפאר את נ ,(ק 

 
 40, שסביר שאף היא הייתה במקורה בחדר מצבת יעקב.1327ב'חדר השמן' יש כתובת נוספת משנת 

 

 :(וישמעאל אברהם סיפורי – 133–127, ב סורה) יעקב מצבת חדר כל את המקיפה הכתובת תרגום

 תנו, הן אתה קשוב ויודע.ל מא  ּבֵ בוננו, ק  יר –מו ישמעאל וע   ה(עּב)הכ אברהם הגביה את יסודות הבית( 127)

ה לנו את טקסינו ושוב , והוֵר סרת לָךנו אומה מתמ  , ואת זרעֵ סרים לָךה את שנינו מתמ  שֵ ריבוננו, ע   (128)

רבם למען יקרא ריבוננו, שלח אליהם שליח מק   (129) עלינו, הן רוצה אתה בתשובת עבדיך ורחום. ָךמכעס

מי ימאס בדת  (130) כם, הן אתה אדיר וחכם.כוילמדם את הספר ואת החוכמה ויז   בפניהם את אותותיָך

ם באברהם מל מנ ה ע  כלות? הן בחרנו אותו בעולם הזה, ובעולם הבא הוא נ  ד האיש אשר מילא את לבו ס 

יו, אברהם ציווה זאת לבנ (132) ריבונו אמר לו, התמסר! אמר, מתמסר אני לריבון העולמים. (131) הישרים.

                                                           
ופה זו היה מנהג להיקבר סמוך לקברי האבות. רבי בנימין מטודלה מספר שהיו מביאים תק ביבלפי הידוע לנו, ס 38

תיאור מסעו של רבי יעקב בן ל. 43–42, עמ' 1976, חביות מלאות עצמות של יהודים לטמון אותן במערה, ראו יערי

שלום' שהסב את  . תודתי לרב משה הלל ממכון 'אהבת301–300 עמ' ,1978 ; אבישר,62–56נתנאל ראו שם, עמ' 

 1100מכיבושה בשנת  ,שוב יהודי בחברון בתקופה הצלבניתינו מידע מאושש על ייין בידתשומת לבי לאפשרות זו. א

לסה"נ. יש תיאורי נוסעים יהודים שביקרו  1260בשנת  סר  יּב  ּב  ועד כיבוש חברון בימי  מבויון על ידי גודפרידלסה"נ 

ישוב יהודי יהם מציינים אם היה אין אך  ,( ואחרים1171)בשנת  מטודלה(, רבי בנימין 1166בהם הרמב"ם )בשנת ו ,בה

 .32עמ'  ,1978 בעיר. על תקופה זו בחברון ראו אבישר,
שנמשך אחר טעות  ,'רה(להיג 699) שאוכת. תאריך הכתובת שונה בין 8, כתובת מס' 47עמ'  ,1984 ,שאוכת תרגום 39

 .102' עמ, 2013 ,שרון ראו .האחרון את והעדפתי'רה(, להיג 707לזו של שרון ) ,'וסיןגשל הקריאה 
40

 .139שם, עמ'  



האם נכחתם בנטות ( 133)תמסרים בטרם מותכם. יו מ  וגם יעקב: בנ י, אלוהים בחר למענכם את הדת, וה  

מרו, נעבוד לאלוהיך ולאלוהי אבותיך, אברהם עבדו לאחר מותי? ָאת, כאשר אמר לבניו, למי ת  יעקב למּו

 וישמעאל ויצחק. נעבוד לאל אחד ונהיה מתמסרים לו.

 
 על .מבפנים יעקב מצבת חדר את המקיפים הקוראן לפסוקי מתייחס בכתובת המופיע' קישוט'ה 

ל   בן מוחמד הממלוכי סולטןה ידי על 1305 בשנת נעשה הקישוט, הכתובת פי  אחד שהיה, אּוןק 

 פונה 133 פסוק ,הקוראן פרשני פי על 41.בחברון גם רבים ציבור מבני שבנו הממלוכים ולטניםסה

 פסוקב טעןנ זאת כנגד. יהודים להיות בניו על ציווה שיעקב טענתם את ומפריך היהודים אל

 מצבת לחדר זה קטע הוכנס בפסוק יעקב אזכור בגלל 42.מוסלמים להיות עליהם ציווה שיעקב

  .יעקב

 

 (לא מפוענחת)עדיין  שהתגלתה לאחרונהכתובת יוונית : 7נקודה 

 החצר בין במעבר המשקוף מעל נמצאתשתי כתובות; הראשונה עות'מאנית )א( : 7 תמונה

 .השנייה יוונית )ב( על החומה ההרודיאנית באולם 'ישני חברון' .'חברון ישני' לאולם הפתוחה

 רקע גבי על לבנות אותיות ,שיש לוח גבי על 1818–1817 משנת עות'מאנית כתובת - ל"ףכתובת א

ר": (123סורה טו, ) הכתובת תרגום. אדום-חום  אשר אברהם דת בדרך ֵלך, לאמור לָך הורינו ַאח 

יף נהג נ   43."יםפ  ת  ש  במ   ולא, כח 

 שתי שורות, פגומה ואינה קריאה. ,כתובת ביוונית - י"תכתובת ב

 2016 מרץב 2-ב נחשפה באקראי ,המכפלה שבמערת המקוריות האבנים חשיפת מיזם במסגרת

 של הפנימי הפן את שכיסה הממלוכי בטיח מכוסה הייתה הכתובת. ביוונית מוכרת לא כתובת

אפשר לזהות בה שתי שורות, בשורה העליונה את האות  .המכפלה מערת של המערבית החומה

השורה התחתונה מתוחמת מימין בשני עיגולים  (.Hא' )ט  ( וסמוך לה האות 'אֵ Aהיוונית 'אלפא' )

בנוסף, מתחת לכתובת וצמוד לעמוד התמך מימין נראית האות  ומשמאל בעיטור עגול בודד.

                                                           
ל אּוןמוחמד בן ה הסולטן 41 –1299 שנים, בשנית בלסה"נ 1294–1293 שניםשלט שלוש פעמים: בראשונה ב סולטן ק 

היה  אל־נאצר. מוחמד לסה"נ 1340עד מותו בשנת  ,, בשלישיתמספר חודשים של, וכעבור הפסקה קצרה לסה"נ 1309

אּוןבן הזקונים של ה ל  צּור סיף אדַאל־מ   – )ראו שמו בכתובת סולטן ק  נ  כ ַאל־מ  ל אּון-ל  . הכתובת במצבת יעקב )דין ק 

 ה בארץ.יתקופת שלטונו השלישית הייתה הארוכה והפורייה ביותר מבחינת בני ;מתייחסת לתקופת שלטונו השנייה

קופה זו יש לייחס פרויקט בניה במערת המכפלה, כפי שמפארת אותו כתובת הנמצאת בחדר השמן )להלן נקודה לת

בנה את צריח המסגד הלבן ברמלה.  כךבנה את צריח המסגד הגדול ברמלה, וארבע שנים אחר לסה"נ  1314בשנת  (.13

ובהם בחברון ובירושלים. בימיו אף  ,כהמבנים רבים בערי הממל תנכיז ותו בנה האמיר הסורי סיף א־דיןתחת חס

 שופצה כיפת הסלע. 
 .104' עמ, 2013 ,שרון; 17' עמ"ה, תשס, רובין ראו 42
אסלאמית -תקופה הקדםהוא מונח ערבי המתייחס למונותאיסט מן ה 'חניף'. 75 'מס כתובת, 232' עמ, 2013 ,שרון 43

  (.חניףמתוכן ביחס לאברהם )ראו ויקיפדיה, ערך  8ם, פעמי 12נזכרת בקוראן  שאינו יהודי או נוצרי. המילה חניף



 בכתובת האותיות לצורת מאוד דומה האותיות צורת 'אלפא' ועוד מספר אותיות לא מזוהות.

, על כן נראה לתארך (24 נקודה להלן)ובמיוחד צורתה של האות 'אלפא'  יצחק באולם היוונית

 ובת זמנה של כתובת זו סמוכה מאה החמישית שישית לספירה.ל לתקופה הביזנטית, כתובת זו

 להלן(. אפשר, שנכתבו בנסיבות דומות. ראו.א )19כתובת 

 

 אברהם )ציון קבר( מצבת כתובות :8נקודה 

 הדלת משקוף מעל, אברהם מצבת בחדר 1287 משנת שורות בשתי ממלוכית כתובת :8 תמונה

 סימון ראו) קוראן פסוקי תבשור ףמוק אברהם מצבת חדר כל על כך נוסף .אברהם לאולם שפונה

  .(בתרשים מקווקו

 :הכתובת תרגום

רב העולם והדת ( חֵ מעלי־אבו אלבעל המעלה ) סולטןאדוננו ה ,הזמין הציפוי באריחים לחדר הנעלה הזה

ל אּון ,(דיןד־וניה וא־דאד סיף) כ־ַאלשל  ממלוכה ק  ל   686נצחונו ויכפיל שכרו בשנת  אלוהיםיפאר  ,חאל  צ  ־צַא מ 

 .(1287בפברואר  16-ב לחֵ )הֵ 

 
אּון סולטןה פעולת את מפארת הכתובת ל   לוחות. אברהם מצבת חדר את שיש באבני ציפה אשר ,ק 

 44.המצבות ובחדר אברהם באולם היטב נראים ושחור אפור בצבע הגדולים השיש

 ,ארוכה אחת בשורה קוראן פסוקי יש אברהם מצבת חדר של הפנימי ובהיקף הכתובת מעל

כתובת זו נעשתה בימי האמיר תנכיז  .אדום צבועים פרחים עיטוריו כחול רקע על בלבן כתובים

 לסה"נ. 1332ומתוארכת לשנת 

 :הקוראן יפסוק תרגום

ריבונו של אברהם ניסהו בדברים, והוא עמד בהם במלואם. אמר, הנני ָשמך מופת לאנשים. אמר ( 124)

י. אמר, לא תחול בריתי על בני העוולה.  מנו את הבית מחוז ( 125))אברהם(, ואת זרעי אחר  חפץ לאנשים ש 

רו  ה  ומקום מבטחים. קחו לכם את מקום אברהם למקום תפילה. ציווינו על אברהם ועל ישמעאל לאמור, ט 

 .(125–124 )סורה ב, את ביתי למען המקיפים אותו ולמען הפורשים אליו ולמען הכורעים והמשתחווים

יף, ולא  (120) נ  הוא הכיר לו  (121) היה במשתפים.אברהם היה כאּומה לעצמו, ָדֵבק באדיקות באלוהים, ח 

נו לו בעולם הזה רוב טובה, ובעולם הבא  (123) טובה על חסדיו, והוא בחר בו והנחהו אל אורח מישרים. ָנת 

יף, ולא במשתפים122) .ביָשרים הוא נ  ר הורינו לָך לאמור, ֵלך בדרך דת אברהם אשר נהג כח  )סורה טז,  ( ַאח 

120–123). 

                                                           
א  ,המוסלמי ידען הקוראן החכם 44  ה  ּבן  אל־דיןּב  מוסר בשם אביו כי על קבר  ,לסה"נ( 1203)מת בשנת  עסאכרא 

סכלים שוהים בתקוות שווא. הלא מות ימות כל שהגיעה שעתו למות. לא יגן : "האלהים הדברים התאברהם היו חרו

, עמודה 353עמ' , 1978, כוחו ועוזו, ואין לו לברנש מי שיתרועע עמו בקבר זולת מעשיו הטובים" )שורצבאוםעליו 

ש זה שנעשה בשנת  י  כיסה כתובת קדומה זו. במרכז החדר ניצב ציון מצבת קבר אברהם  1287ימנית(. אפשר שכיסוי ש 

על ידי הודים מוסלמים  2007זה הוחלף בשנת  מימין(. אריג 8מכוסה באריג ירוק יקר שזור בחוטי זהב )תמונה 

, ושם 28עמ'  ,1985ראו פרי,  ,1795במאי  30-בד זה החליף את הקודם שהונח בשתרמו וביצעו את העבודה. כיסוי 

תודתי למר אברהם בן  .ועלויות העבודה. האריג הישן מונח למשמרת במוזאון רוקפלר הפרמאן – 30-ו 29בהערות 

 שהעביר לי מידע זה. ,מוניציפלית בחברוןה עדהויו"ר הו ,יוסף



ה מדתו של האיש הנושא פניו אל אלוהים בהתמסרות והמיטיב וההולך בדרך דת וכי יש דת נא (125)

יף? אלוהים לקח לו את אברהם לידיד נפש. נ  לאלוהים כל אשר בשמים ובארץ,  (126) אברהם אשר נהג כח 

 45.(126–125)סורה ד,  לוואלוהים חולש על הכ

 

 של עות'מאן)הרהט( הסביל  כתובת :9נקודה 

 הפסוק שמעליו, 'חברון ישני' לאולם המוביל הפתח את לראות אפשר שמאל מצד :9 תמונה

ילה את לראות אפשר ימין מצד(. 7 נקודה לעיל) מהקוראן ּב   כתובת חקוקה כיפתו שעל ס 

 .השמאלי בצדה פגומה הכתובת. (חץב מסומנת) 1761 משנת תמאני'עות

ילזהו ": הכתובת תרגום ּב  ילה'נעים. הוא נבנה בידי המקיים הבטחתו. ובו נתגלה התאריך:  ס  ּב   ס 

 '.מעניק הבריאות "עותמאן"של 

 שיפוצים עבודות נעשו השנים עם. השלישי מאן'עות סולטןה של לימיו הסביל בניית את לייחס יש

 ,ענתבי אברהם הוזמן 1897 שבשנת לציין מעניין. המכפלה למערת המים הובלת מערךב ושדרוג

  46.המכפלה מערת עד בצינורות מים להזרמת תכנית להכין, בירושלים ח"כי ספר בית מנהל

 

 "אולם אברהם"דלתות כתובות  :10נקודה 

 פסי שניב ותחרות הממלוכיות הכתובות. אברהם אולם לתוך המובילות הדלתות חזית :10 תמונה

 על תבוֹ כתּו תוהיסטורי תוֹ בכתוֹ  .למעלה אחד קוראן פסוק וצרנ סגורות הדלתות כאשרו ,הנחושת

 .הדלתות מקשי שני על וכן ,התחתון הנחושת פס

 :(126–124 ,ד סורה) עליוןה נחושתה פסתרגום הכתובת ב .1

של האיש הנושא פניו  תוֹ דָ וכי יש דת נאה מ   (125) עושי הטוב ובלבם אמונה, לא יקופחו כמלוא נימה.( 124)

יף? אלוהים לקח לו את אברהם  נ  אל אלוהים בהתמסרות והמיטיב וההולך בדרך דת אברהם אשר נהג כח 

 לאלוהים כל אשר בשמים ובארץ.  (126) לידיד נפש.

 

 : תחתוןה נחושתה פסתרגום הכתובת ב .2

כ־לַא סולטןאדוננו ה שלום,ם אבינו עליו מיטב התפילה והציווה על בניית שער זה בבניין הקבר של אברה ל   מ 

צּור־לַא נ  אּון מ  ל  ליף( בראשון לחודש רג'ב הבודד 'שותפו של מאמין המאמינים )הח חאל  צ  ־צַא , הממלוכ שלק 

  47(, יפואר נצחונו.1286)=  685מחודשי שנת 

 
ר מוסלמי-קבר אברהם אבינו. הנוסע הפרסי לבנייןבניית שער בהכתובת עוסקת  או'ח נ אצ  ר  בן  ,ּוס 

מספר שלבניין לא היה שער ועולי הרגל המוסלמים הסתפקו בתפילה בחצר. כך היה  ,11-המאה ה

שציווה על פתיחת פתח  ,לסה"נ 918בשנת  ,עוביד אללה אלמהדילבית עבאס עד ימי הח'ליף 

                                                           
 .132' עמ"ה, תשמ; וילנאי, 146, עמ' 2013 ,שרון 45
 .230–229, עמ' 2013 ,. על הכתובת עצמה ראו שרון36–35תשע"ב, עמ'  ,ארנון 46
 .72–70, עמ' 2013 ,שרון , עם תיקון קל שלי;6 ', כתובת מס43, עמ' 1984, שאוכת תרגום 47



רלעומת בבניין.  או נ אצ  ר  שער אד־דין את בניית ה מוג'ירמקדים ההיסטוריון הירושלמי  ח'ּוס 

 48לתקופה הביזנטית.

  49נחושתה מקשי שני .1

 ,'לילח-אל ,איברהיםמעל )מצבת( אבינו  ציווה על בניית דלת זו: "הכתובת תרגום – ימני מקש

כ־ַאל סולטןאדוננו ה ,יתן לו שלוםיו אלוהיםיברכהו  ל  צּור-לַא מ  נ  אּון מ  ל  כ־ַאל ממלוכ ,ק  ל   מ 

ח אל   ." ַאצ־צ 

 ,איברהים אבינו( מצבת) מעל וז מבורכת דלת בניית על ציווה: "הכתובת תרגום – שמאלי מקש

כ-ַאל סולטןה אדוננו ,שלום לו יתןיו אלוהים יברכהו ,ליל'ח-אל ל  צּור-לַא מ  נ   ,והדת העולם בֵר חֵ  ,מ 

ל אּון כ־ַאל ממלוכ ,ק  ל  ח מ  אל   ."ַאצ־צ 

 

אּון סולטןה של הבנייה פעולות של האחרון השלב את מציינות אלו כתובות ל   המכפלה במערת ק 

 .נ"לסה 1286 משנת

 

 מערת המכפלהאחזקת הקדשת כפרים עבור כתובות  :11נקודה 

 אברהם אולם מתוך נראות הןש כפי יצחק לאולם המובילה הדלת מעל הכתובות: 11 תמונה

 .(4–1 ממוספרות)

מעל דלת הכניסה לאולם  (11בתמונה  2–1) שתיים היסטוריות ;באולם אברהם יש ארבע כתובות

אחת בכתב זהב על ה ;הן כתובות של פסוקי קוראן (11בתמונה  4–3) תהאחרו שתייםהו ,יצחק

נמצאת וכתב לבן על רקע כחול ב כתובה אחרתרקע לבן מקיפה מבפנים את כל אולם אברהם, וה

המובילה בין הדלת ומזרחית של האולם )בין דלת הכניסה לאולם יצחק העל הדופן הדרומית ו

 . (בתרשים מקווקו סימון ראו, למצבת שרה

 עוסקות – לערך 1280 משנת והתחתונה 1215 משנת העליונה – ההיסטוריות הכתובות שתי

( 'סימאט'ה) ההזנה מפעלי של השוטף תפעול עבורב( וואקף) המוסלמי להקדש כפרים בהקדשת

 . המכפלה מערת של אחרים וצרכים

 

 121550 משנת( 11 בתמונה העליונה) 11 מתמונה 1 כתובת .1

 :הכתובת תרגום

                                                           
 .71, עמ' 2013 ,; שרון45, עמ' 1984ראו שאוכת,  בכתובת המופיעים בתארים דיוןל 48
 .80–79, עמ' 2013 ,שרון 49
 .43–40' עמ, שם 50



כ־ַאל סולטןלעשותו אדוננו ה שציווה. זה מה אלוהיםבשם  ל  אבו  ,דיןד־דוניה ואד־מועזאם שאראף א־אל מ 

כ־ַאלבן אדוננו  אלעזאעים עיסא ל  ידידו של מושל המאמינים,  דין אבו בכר בן איובד־א סיף, עדיל־אל מ 

שלטונם. בהוספה על מה שנידב והקדיש ותרם לטובת בניין הפולחן  יתמיד האלוהים לעד ממשלתם וירומם

 ארדּוהקדוש המכיל את מצבות הנביאים עליהם השלום, הלוא הם כללות כל שני הכפרים הידועים בשמות 

האמור,  (משהד, לתיקון המקדש )וואקףבגבוליהם על משכי שטחיהם כמפורט בתעודת ה כפר בוריכו

ד המכסהו, ולהסקת הבניין. זהו הקדש לעולם ונדבה ּבָ ל  ולשכר משרתיו, ול)רכישת( חיטה לאירוח מבקריו, ו  

אף כי אתה הטוב "( 40 ,יט סורה יפל )ע 'נירש את הארץ ויושביה, ואלינו יוחזרו ו'אנשאין לגעת בה 

את  אלוהיםויברך המוסלמים זה ממנו וימחל לו ולהוריו ולכל  יםאלוה(. יקבל 89 ,כא סורה) "שביורשים

 .(1215במאי  2) 612שנת  םָר חָ מּוביום הראשון ב זאתמוחמד חותם הנביאים. ו

 
 מושל ששימש ,יסאע אל־מועזאם ובנו דילע־אל האיובי סולטןה ימימ והיא שורות 11 כתובתב

 בנייה מפעלי התבצעו ביזמתוו אביו הוראת פי על 1227.51 בשנת ומת"נ לסה 1202 משנת סוריה

 של המסגד את בנה יסאע שהמושל כותב אד־דין יר'מוג. דתית זיקה רובםל ,סוריה ברחבי רבים

-דרומית מ"ק 8 שוכן ראדּו הכפר 52.יכרּב   וכפר דורא – כפרים שני לו והעניק (אל־חליל) חברון

 הכפר. בכפר קבור שנח מסורת המקום לערביי. המקראית םייאדור של במקומה, לחברון מערבית

 פי על ,לו סמוך. לחברון מזרחמ מ"ק 7 שוכןה ,עיםנָ  ינ  ּבָ  הערבי הכפר של העתיק שמו הוא' בריכ'

 לצורך הייתה הכפרים הענקת .לוט בנות ומערת לוט קבר נמצאים, המקומית הערבית המסורת

 של ציון יש בכתובת. העיר ולעניי הרגל לעולי חינם שחילקו ארוחותה – 'סימאט'ה עבור הכנסות

כתובת נוספת מציינת  .העיקרי המרכיב היו וקמח חיטהו ,'סימאט'ה סעודותל נדרשים יםמצרכ

                                                           
51

עדיל להשתלט על סוריה ואת בנו ־לסה"נ(, הצליח אחיו אל 1193דין )־שלוש שנים לאחר מותו של צלאח א 

עדיל שלט הן בסוריה והן במצרים, בנו עיסא ־לסה"נ כאשר אל 1202עיסא מינה כמושל מחוז ָכָרּך. בשנת  אל־מועזאם

לסה"נ, מונה עיסא שבקורות השושלת האיובית נחשב כשליט  1218עדיל בסוף שנת ־מונה למושל סוריה. עם מות אל

י על מערך המודיעין תחת פיקוד דודו עתיר מעש. עוד בצעירותו קיבל חינוך אסלאמי מסורתי מעולה. היה אחרא

תם בהר הבית, מציינת את האיסור  1213דין במלחמות נגד הצלבנים. כתובת שלו משנת ־צלאח א הנמצאת בּבאּב אלע 

(. 11, הערה 45על נוצרים ויהודים להיכנס להר הבית תחת עונש מוות או קבלת האיסלאם )פראוור, תשנ"א, עמ' 

ערים מבוצרות שהוא עצמו בנה בימי אביו, ביניהן חברון וירושלים. על אסטרטגיה זו של בתקופת שלטונו הרס חומות 

. חומות אלו יבנו 54 - 51עיסא, ראו: שם, עמ'  אל־מועזאםהרס חומות ערים )שיטת האדמה החרוכה( של הסולטן 

; דרורי )איובי(, 41, עמ' 2013מחדש על ידי הסולטן העות'מאני סולימאן המפואר כשלוש מאות שנה לאחר מכן )שרון, 

 (. 163תשנ"ב, עמ' 
 ככל מוסלמי אופי להן ולשוות אלו של ערים המקודש מעמדן את לשקם מאמציהם . במסגרת43, עמ' 2013שרון,  52

 בשנים מאות במשך אשר האתרים לטיפוח רבה לב הממלוכים יורשיהם, תשומת הםמ האיובים, ויותר דוייחהאפשר, 

 בירושלים הסלע וכיפת אקצא-אל מסגד – המוסלמית בתודעה חברוןלו לירושלים בהתייחסות הדתית כמוקד נתפסו

 ואת אליהם העלייה לרגל את עודדו ה בעתבו ,מזומנות לעתים ושופצו הורחבו והם – בחברון האבות קברי ומבנה

 , בעודההאל המטרות עבורבהוקצבו  ניכרים כסף סביבם. סכומי שהתפתחו המסורתיים הדתיים הפולחנים

 המשךאת ו ואל אתרים של קיומם את להבטיח כדי כוואקף הוקדשו רבים עירוניים ונכסים כפרים של הכנסותיהם

כפרים הוקדשו לאחזקת מערת המכפלה והר  80-עולה שקרוב ל 18-זמן. מרשימות מסוף המאה ה לאורך תפקודם

אומוסל-. הנוסע הפרסי21, 19, עמ' 1985הבית, ראו פרי,  ר  מוסר דברים  ,1047שביקר בחברון בשנת  ,מי נאצר ח'ּוס 

, 348' עמ, 1978, שורצבאום)דומים: "הרבה כפרים מסונפים לחברון והם המספקים הכנסה ניכרת לצרכי צדקה" 

 .(שמאלית עמודה



לבניית המסדרון המקּורה שהוביל למטבחי ה'סימאט', ראו להלן  של הסולטן עיסא את פעולתו

 .3כתובת  26נקודה 

 לערך 1280 משנת ,11מתמונה  2כתובת  .2

 :הכתובת תרגום

בשם אלוהים הרחמן והרחום, זה מה שהקדישו ותרמו לצמיתות ולנצח, מתוך בקשת קרבת האל יתעלה 

יזכר מאחוזת ההקדש בכל יים, האל יציף אותם ברחמיו והוא מה שמלגמולו מלכי המוסל וצפייה

גבולותיהם למען המקום הנכבד הכולל את קבר אדוננו אברהם הנאהב והנביאים עליהם השלום ואלה הם: 

אסם( ומחוצה לה ־ומכפר טייבה )טייבת אל .נא וחלחול בשלמותןד  , דיר צפואן, ח'רסא, א  רא, כפר בריכדּו

, וחצי ל מגרש חוץ לעשרים וארבעה מגרשיםשמונה מגרשים, ושתי חמישיות ש דיר עספין מעמק קאקון

לטובת צורכי המקום המקודש והמכובד  . )ההכנסות מנכסים אלו(כפר זכרייא ממחוז ירושלים המכובדת

ואירוח העולים אליו לרגל וכיסויו בבדים יקרים וחומרי בערה,  ,ת האירוחוופרנסת משרתיו והכנת סעוד

יקין עליהם השלום, וחומרי הבערה שלהם ופרנסות ־יונס ואלוהבינוי שלו ובינוי קברות הנביאים לוט, 

 נקר, הוקדשו למען המקום המכובד ומעונותיוא  ־ס ממחוז ירושלים וכפר אלאוכמו כן כפר ארט .משרתיהם

כהקדש לנצח ולצמיתות שאסור לגעת  )אגן מים( ובית החולים המסונף אליו ומערכת הטהרה שלו (אטב  ר  )

למכור אותו( עד שירש האל את הארץ וכל מי שעליה, שהוא הטוב ביורשים, ירצה או  בו )לשנות את מעמדו

 53האל לקבל זאת מהם ברחמיו.

 

 שם אזכור ואין תאריך בה אין. הממלוכית התקופה תחילתל תוארכתמ היאו שורות חמש כתובתב

ל אּון סולטןה של יהיבנ מפעלי שלושה יםזכרומ כתובתב'. המוסלמים מלכי' התואר למעט ,כלל  ק 

 אגןו"נ לסה 1281 משנת (בימאריסטאן) חולים בית, לסה"נ 1280 משנת (אטב  ר  ) אכסניה: בחברון

אּון סולטןה מימי היא הכתובת .לסה"נ 1280 משנת מים ל   מאוחרת שהיא ונראה ,מוחמד בנו או ק 

הוטלו  ואגן המים בית החולים האכסניה, מן הכתובת עולה, שעלויות תפעול והוצאות .1280 לשנת

נקרארטאס ו -על שני כפרים  נמצאה כתובת ועליה  )דרומית לבית לחם( בכפר ארטאסואכן  .אל־א 

כתוב בין השאר: "]...[ הוקדש לטובת בית החולים והאכסניה וברכת הטהרה בעיר אדוננו 

 של שמות מוזכרים בכתובת 54."(1306במאי  18) 706קעדה, שנת ־ו אל'לד 15חליל ]...[ בתאריך ־אל

 ששניים לציין מעניין. המכפלה מערת לטובת ןחלקב ולו ותמוקדש שהכנסותיהם כפרים 12

' עמל'ל שייכים והיו ,לקלנסווה טירה בין ,במשולש ממוקמים – עספין ודיר טייבה – אלו מכפרים

 .עזה מושל באחריות שהיה ,קאקון

 

                                                           
 .91–83, עמ' 2013 ,; שרון20 ', כתובת מס67, עמ' 1984שאוכת,  – שרון פי על שלי תיקונים עם שאוכת תרגום 53
בית . 103הכתובת בארטאס ותרגומה, ראו ידין, )תשכ"ד(, עמ' . 86–85, עמ' 2013 ,שרוןתיארוך הכתובת, ראו  54

 ,'תהיה במקום שהיום נמצאת הסככה עם גג הרעפים מול 'המדרגה השביעי ,הירדנים ידיב 1965-ב נהרסשהחולים 

דין: "ובקריה הזאת )מערת ־בית חולים זה מוזכר אף אצל מוג'יר אד .205, עמ' 2013 ,של מדר אצל שרון תרשיםראו 

(. בעת העתיקה כמו בהמשך ימי הביניים בתי החולים והדת 43דין, תשכ"א, עמ' ־המכפלה( אשפוז תמיד" )מוג'יר אד

 היו שזורים זה בזה.



 באולם אברהם כתובת פסוקי הקוראן .3

. נראה שהאומן שביצע את נ"לסה 1896–1895 לשנת מתוארכת (11 בתמונה 3) ההיקפית הכתובת

 הכתובת אורך. ( ביצע גם כתובת זו22הכתובת ההיקפית הארוכה באולם יצחק )ראו להלן נקודה 

 55:(97, ג; 57–45 ,לח סורה) ', וזה תרגומהמ 19-כ

בירכנו אותם בסגולה  (46) עיניהם בראשם.ינו אברהם, יצחק ויעקב, אדירי הכוח ואשר בדֵ ר את ע  זכֵ ה   (45)

מנו בין הנבחרים המובחרים.  (47) שרק לה הקדישו את כל מאודם: ( 48)הם ָזכרו כל העת את הנחלה, והם ע 

זֵכר את ישמעאל, ל  ה  פ  זהו דבר תוכחה, והיראים ישובו  (49) כולם מן המובחרים. –את אלישע ואת ד'ּו אלכ 

 רות רבים ומשקה.ָשם יהיו מסוּבים ויזמינו פֵ  (51) ( אל גני עדן ששעריהם פתוחים לרווחה בפניהם.50בטוב )

וזו ( 54)זה הדבר אשר הובטח לכם ליום החשבון,  (53) תהיינה במחיצתם צנועות מבט בנות גיל אחד. (52)

גיהינום אשר בו  (56) ל:וואולם פורקי העול ישובו אל הנורא מכ (55) הפרנסה אשר נשלח. היא לא תאזל.

( מצויים בו אותות 97 ,גנא: משקה של רותחין וליחה. ) את זאת יטעמו (57)ייָצלו. מה נורא הוא היצוע! 

מקום אברהם. כל הנכנס אל )סביבות הבית( יהיה שרוי בבטחה. האנשים מחויבים בפני אלוהים  –נהירים 

 כל היכול לצאת לדרך. ואולם כל הכופר, הנה אלוהים אינו נזקק לשוכני העולמים. –הבית לעלות אל 

 
–120, טז סורה) וזה תרגומה 1818,56–1817 שנתל מתוארכת( 11 בתמונה 4) הפינתית הכתובת

123): 

יף, ולא היה במשתפים.( 120)  נ  הוא הכיר לו  (121) אברהם היה כאּומה לעצמו, ָדֵבק באדיקות באלוהים, ח 

נו לו בעולם הזה רוב טובה, ובעולם הבא  (122) טובה על חסדיו, והוא בחר בו והנחהו אל אורח מישרים. ָנת 

יף, ולא במשתפים. (123) ביָשרים הוא. נ  ר הורינו לָך לאמור, ֵלך בדרך דת אברהם אשר נהג כח   ַאח 

 
 יםכתוב – (1817)= רה'להיג 1233 – הכתובת ותאריך ,אפנדי יל  ע   מוסטפא ,האומן של שמו

, הקודש ארון מאחורי כיום וסתרמ הכתובת של זה חלק. הכתובת סוף לקראת זעירות באותיות

 57.סולם באמצעות לראותו אפשר אך

 

 שעון השמש :12נקודה 

 .(השחור בריבוע) יעקב לאולם לכניסה מימין הקיר על תחרו ,מתוארך לא שמש שעון: 12 תמונה

 היום עד מתשקיי מתכת לזרוע מחובר והיה ימניתה פינהה מקדקוד שיצא מעמוד בנוי היה השעון

 ורובן ניקוד סימני חסרות ותתהחרו המילים .הקווים על צל קו יצרה השמש תנועת .שמאל בצד

 מילה למעט. באבן ותתחרו מילים שבע זוהו בשעון. קריאתן את מאפשרת ינהשא ברמה שחוקות

 את המבטאים במספרים שמדובר סבירו, פוענחו לא המילים שאר – 'זמן' כמילה פוענחהש ,אחת

 58.היום שעות

                                                           
 .248' עמ, 2013שרון,  55
 .232–231' עמ, שם 56
מורה. תודתי למר חי או  אדון ומשמעה, ערבית בהןו ,אחרות לשפות גם חדרהוהיא , טורקיתבאפנדי מקורה  המילה 57

 .האומן חתימת את עבוריבותרגם  בחברון בממשל הראשי מתורגמןהסעדיה ששימש 
 .'שלישית'המילה  פענח אתהצליח מר סעדיה לפענח. משה שרון  'זמן'המילה  את 58



 

 "חדר השמן" :13 נקודה

 .(חץב מסומן) 'השמן חדר'ל הפונה קטן חלון נראה למעלה שמאל מצד יעקב באולם: 13 תמונה

 מכפרי הן ושהגיע זית שמן מלאים גדולים כדים לאחסון בו השתמשוש חדר הוא 'השמן חדר'

 שנהג הנוהג פי על(. 'סימאט'ה) ההזנה מפעלו המכפלה מערת הארת עבורב מתרומות הן הסביבה

 של למסורת בהתאם ,העיר ולעניי למכה בדרכם הרגל עוליל חינם סעודות תנוינ ,שנה אלףמ יותר

 חדר' בתוך הללו גדוליםהו עתיקיםה כדיםה נמצאים כיום 59.האורחים מכניס אבינו אברהם

 שעיטרו ,קוראן פסוקי חלקי ובעיקר ,רבות כתובות מאוחסנות זה בחדר על כך נוסף. 'השמן

 שיפוציםהו שינוייםה במהלך המקורי ממקומן רועבהוו ובסביבתה המכפלה במערת רבים מבנים

 על תבוֹ הכתּו תבוֹ תוֹ כ 40-מ יותר 'השמן חדר'ב מצויות כיום. שנים מאות במשך במקום שהתקיימו

 60.זו גבי על זו מונחות, שיש לוחות גבי

 

 "חדר הספרייהכתובות " :14נקודה 

 (,אל־מאקטאבא) המכפלה מערת יתלספרי העולות המדרגות נראות ימין מצד: 14 תמונה

 הכתובתו, יהיהספר בחדר הם למעלה החלונות שלושת .וואקףה משרדי גם היום תמשמשה

 .'השמן חדר'ל הכניסה היא התמונה בחזית הירוקה הדלת. האמצעי החלון מעל בחדר נמצאת

 בקיר שקועה הכתובת. כתום רקע על שחורות אותיות עם תמאני'עות כתובת יש הספרייה בחדר

 .הפתוחה לחצר הפוניםחלונות  שלושהמ האמצעי ,ןהחלו מעל

 :הכתובת תרגום

. / ישבעל בהירי כוכבים /  מפעל אדוננו משנה השליט/  בגן זקן הנביא/  מושב חכמה רם ונישא בניינה

 טיףאל־ד אלּבֵ ע  בפקודתו השגיח . / גדולתו עד י פאשהסהצ'טהוא /  נומושל מחוזֵ  הלעבדאלמעמדו נשגב, 

                                                           
( לכבוד 19עבור נרות השמן שהם מורידים דרך פתח הנרות )להלן נקודה בהיום הישמעאלים צורכים שמן  עד 59

היהודי הסמוך . ראוי לציין שגם הקהילה היהודית ששכנה ברובע 17הערה בהאבות. עוד על ה'סימאט' ראו לעיל 

למערת המכפלה נהגה מנהג יפה של הכנסת אורחים. על פי העדויות הספרותיות, כל אורח שהגיע לבקר את הקהילה 

, 1978; אבישר, 30תרצ"ו, עמ'  ,ראו מני .הקהילה חשבון על( לינה, יהיהיהודית קיבל שלושה ימי אש"ל )אכילה, שת

 .117עמ' 
שה לוחות שהרכיבו כתובת אחת שהייתה בקיר המערבי של מסגד יש לאתר הצליחו הרבים הלוחות מתוך 60

נו לעיל בנקודה  על כך . נוסף27הג'אוליה, ראו בנקודה  יי  שהכתובת המעטרת את המשקוף לכניסה הנמוכה לחדר  3צ 

. כמו כן נראה שבתקופה העות'מאנית סגרו את שתי הקשתות הממלוכיות בין אולם 'חדר השמן'מצבת יוסף נלקחה מ

 ,שרון אצל ראו תמונה מספר. לחצר הפתוחה, וקבעו בקיר המפריד דלת וחלונות ,ששימש מסגד הנשים ,ישני חברון''

. מעל לשני החלונות והדלת שובצו לוחות שיש עם פסוקי קוראן שנלקחו ממקומות אחרים. Fig. P14, 453, עמ' 2013

נעשו שינויים נוספים בקיר זה; הדלת בוטלה וחלון אחד בלבד נקבע בכל צד, כפי  ןירדשלטון המנדט ל ימיאי שם בין 

יש תרשים של  ,26, עמ' 2013 ,. אצל שרון'חדר השמן'רו והונחו גם הן בסשהמצב כיום. לוחות השיש עם הכתובות הו

ה והכתובות נלקחו ; אך כיום כאמור הקיר השתנJ,K,Lוהוא מציין את מיקום לוחות אלו באותיות  ,מערת המכפלה

 . 'חדר השמן'ל



שנת /  בחדר אבי אבות המבשרים הושלם/  מביע התאריך ,הוא בא זוהר/  נפת ירושלים שכרו מובטח יּבק  נ  

1172 (=1758). 

 
 יש. מבחוץ נראית ואינה הספרייה בתוך נמצאת ,לסה"נ 1759–1758 לשנת המתוארכת ,הכתובת

 החדרים לחידוש פעולתם על בירושלים השולט( נקיּב) לו פיףוהכָ  דמשק של הפחה של שבח בה

מושל זה והכפיף שלו בנו במערת המכפלה גם מסדרונות  61.המכפלה מערת יתספריב הישנים

 .28, 16ים ושיפצו את קבר יוסף התחתון, ראו להלן נקודות ר  מקּו

 – המכפלה מערת חוקרי כל ידי על מוכרת הייתה לאש ממלוכית כתובתבחדר הספרייה נתגלתה 

 שרון 'פרופ. מהוצול פהנחש אקראיות ובנסיבות ,לארון יהוה שנסגר קיר בתוך היטב מוצנעת היא

 הכתובת. לסה"נ 1390 שנת סביב ,14-ה המאה לסוף האותיות צורת פי על הכתובת את מתארך

 62.לפיענוח ניתנת ינהא

 

 ביוונית "(גרפיטיכתובת מאולתרת )" :15נקודה 

 .השחורה במסגרת ממוקמת ,יווניתב גרפיטי כתובת: 15 תמונה

 63:שורות בשלוש שמות המשלוש מורכבו מתוארך ינואש ביוונית בגרפיטי מדובר

 NENOU[ZO] זֹוֵננּו

  PAMIOU[AB] אבראמיו

  [P]OMANOUS סנּואמרוֹ 

 ואילו ,העליון השם את רק טביה לזהות אפשר היום. שנה 90-כ לפני ונסאן השמות את הרא כך

 .אותיות קטעי רק לזהות אפשר האחרים השמות משני

 

 מושל דמשקהוספת מסדרונות מקורים ע"י  :16נקודה 

  .הפתוחה בחצר המזרחי העמוד זהו ;בעמוד משוקעת אדומה אבן כתובת :16 תמונה

 :הכתובת תרגום

מושל דמשק הגיע בו; שליט  ר למבקשים לנסוק אל על.תאין הוד נעלה יו, זקן הנביא יש הוד בחצרות

אשרי  (ג'אחה) השיירהמפקד  ,עבדאללה צ'טסיבמטרה לבקש רחמי שמים. האדון ה ,אזורנו. לביקור בא

 מסדרונות פתוחיםופני הדברים האירו כשקימר שני  ,אלוהיםאהבת בניין הביע בבקשו קרבת  .הדור בזכותו

ירושלים ישלם המרחם על כל בריותיו שכרו.  קיּבנ   ,טיף־לאד אלּבֵ ע  בידי  ההבניי ה. בפקודתו נוהל(יםאיוואנ)

                                                           
 .1758במקום  1785. בספר של שרון הודפס בטעות בסוף התרגום שנת 228–227, עמ' 2013 ,שרון 61
 .2016בינואר  10-עם פרופסור משה שרון ב הפל בע שיחה 62
אך היום היא . צמוד משמאל לכתובת זו ונסאן מציין עוד כתובת, 78, עמ' 2013 ,ראו שרון הגרפיטי של תרשיםל 63

שהסב את  ,ח )ז'אבו( ארליך". תודתי לז31, עמ' 1923ראו ונסאן,  .לראות אפשרשחוקה לגמרי. את סימני השחיקה 

 .זו מחוקה לכתובת ביתשומת ל



קבע התאריך בנפרד למה שברור בעליל. הוכחות לקבלתו ברצון זרח  ,סימנים להצלחה הם עצם קבלתם

  .(1759 – 1758=) 1172באור בהיר עליו הבניין מאיר בזוהר חשיבות עליונה 

 
 ,דמשק לנציב הלל שיר בה ישו ,לסה"נ 1759–1758 לשנת וארכתתמ תמאני'עותה הכתובת

 משנה פחות. הרגל עולי שיירת מפקד –' אל־חאג אמיר גם ששימש ,איברהים בן פחה עבדאללה

 ובארץ בסוריה רבים נזקים שגרמה אדמה רעידת רעהיא ,1758 בנובמבר 8-ב, מינויו לאחר

  64.ישראל

 שני עם פתוח מסדרון שכללה ,המכפלה תבמער בנייה תוספתל הודות לנציב שבח דברי יש בכתובת

המזרחי מתחבר לפן הקמרון הכתובת משוקעת בעמוד שממנו יוצאים שני הקמרונות,  .קמרונות

הפנימי של החומה המזרחית והקמרון המערבי מתחבר לעמוד ולקמרון הממלוכיים הקדומים 

חידש חדרים בספריה של מערת  נציב זה .אל־לאטיף דּבֵ ע   המפקח לפועל איהוצ העבודה את יותר.

כתובת  28הוסיף בניה גם בקבר יוסף התחתון, ראו להלן נקודה לעיל, ו 14המכפלה, ראו נקודה 

 בי"ת.

 

 כל בהםש בשנה ימיםה תבעשר או ל"צה עם בתיאום רק להגיע אפשר ואילך 17 מנקודה 

 .ליהודים פתוחה המכפלה מערת

 

 שרה)ציון קבר( חלון מצבת  כתובות :17נקודה 

 .ממוספרות תוכתוב שלוש יש זה חלון על. שרה מצבת לתוך הפתוח המזרחי החלון :17 תמונה

 :1 כתובת תרגום

תו חודש הבניין ובמצו / וליך אליו תמיד.יהמעשים הטובים  ונתיב / שבנייני פארו משובחים חמיד-עבד אל

ל וכ אשר הטבתו שופעת וחובקת סולטןמה רב חסד ה / .'לילח-אלאשר מעידו במסגד המרומם של  / הזה

אם  / אריכות ימים לסייע למעשי הצדקה. / למה שירימהו אל על: אלוהיםיזכהו  / ושכרו לעד מובטח.

 .(1895=) 1313השנה  / המהולל מאד חמיד-עבד אל הוא לואמור צ   / תשאל על צל הדור, תן לו תאריך:

                                                           
 התקפת של חמורה תקרית רעהי. שרון מציין ששנה לפני מינויו של עבדאללה פחה א226–225, עמ' 2013 ,שרון 64

הייתה בשיירה זו.  סולטן. אחותו של ההמזון כל שודלו לערך רבנותאלף ק 20-ל שגרמה, הרגל עולי שיירת על בדואים

 אדםלרגל למכה.  יהיעל היא, חייו במהלך אחת פעם לפחות לקיים עליואחת מחמש המצוות המוטלות על מוסלמי, ש

במטרה  שליט אזורנו. לביקור בא,מושל דמשק הגיע בו; בכתובת זו כתוב: " .''חאג'לרוב נוסף לשמו הכינוי  לכך שזכה

". ישנה אגדה מפורסמת הקשורה להגעת מושל דמשק לחברון, וכך כתוב בספר 'כסף צרוף': לבקש רחמי שמים

, תיבנה ותכוננן במהרה בימינו אמן, והלך למערת פעם בא שר של דמשק לחברון"מעשה שהיה במערת המכפלה. 

במערה, נתן ראשו בתוך החלון לראות האבות ונפל הסיף מחגורתו למטה. אבותינו, עליהם השלום. ראה חלון למעלה 

וסיף זה היה שווה ממון הרבה. ציווה השר לאנשיו שירדו למערה להביא הסיף שלו. ירדו למערה כמו שלושים איש 

תו סודות התורה. אחר כך,  העלה ומתו..." האגדה ממשיכה לספר, שרב הקהילה ירד ופגש את אברהם אבינו ולמד א 

. אפשר שאגדה זו מתייחסת למושל דמשק המוזכר 340, עמ' 1978את חרבו של המושל מתוך המערה, ראו אבישר, 

 בכתובת זו.



 
 השני חמיד עבדול סולטןה את המפאר שיר ,לסה"נ 1896–1895 משנת תמאני'עות כתובת זוהי

 של ושיפוצים בניה מפעלי המציינות נוספות רבות לכתובות מצטרפתה ,(לסה"נ 1909–1876)

 לבצע רבים יהודים אומנים הוואקף יןהזמ 19-ה המאה בסוף 65.מאנית'העות בתקופה ולטניםס

 עבודתם לאיכות הודות ,יהודים כניסת על בתוקפו שעמד האיסור למרות המכפלה במערת עבודות

 66':הצבי' בעיתון מתועד וכך ,ברזל עבודות לבצע יהודים ברזל חרשי הוזמנו 1896 בשנת. הגבוהה

במערת המכפלה בחברון יעשו עתה תיקונים רבים ולמלאכות רבות בברזל: שערים ושבכות ומדרגות 

 מה. כל המלאכות האלה נתנו מהרשות המפקחת על הבניין הקדוש הזה מבית חרושת הברזלומעקות וכדו

אליאנס( פה )ירושלים?(. אף כי אומנים רבים לא יהודים  –שבבית הספר לחברת כי"ח )כל ישראל חברים 

רצו לעשותן במחיר הרבה יותר פחות. וסיבת הדבר היא, יען כי כבר התפרסמה מלאכת הברזל של בית 

יָבּה,    ובטוב טעמה. ביופייההספר הנ"ל בט 

 

 :2 כתובת תרגום

רושם הימים אמר לעולם: /  מכנס המידות הטובות. אחמד בקח לת  פ  . / ערה הבוהקמחלון שרה זרח אור המ

 ,עבד באקיולמען ". / 'היחָ ת  פ   אחמד'קראוהו למענו וקראו למען  הוא: תאריכו/  הו בעלי השכל הבריא,"

 .הנה הוא לו בעצה נאמנה ,מפקח שני המקדשים

 
 לאמיר הלל שיר זהו. לסה"נ 1600–1599 לשנת מתוארכת החלון משקוף על מאנית'העות הכתובת

 בן הוא בק חמדא. 16-ה המאה של השנייה במחצית שנה 30 במשך עזה מושל שהיה ,בק אחמד

. חשובות במשרות החזיק אביו גםו הראשון סולימאן סולטןה של דב  ע   היה וסב: שליטים לשושלת

 תפקידים. דבריול רבה חשיבות ייחסו השלטון ובחוגי באיסטנבול רבה הערכה הייתה בק לאחמד

 אל אמיר) למכה הרגל עולי שיירת על ושמירה שלמה ברכות שיפוץ בהםו ,הוטלו עליו חשובים

 ותפילה ברכה, הערצה ושאמ שהיה, בק באחמד שהיו והפקחות החכמה תוינומצ כתובתב .'(חאג

 67.כתובתב השיר את חרתש האומן חתימת את לראות אפשר למשקוף מתחת. לולכ

 

                                                           
 ביצוע כי לשלטונם בארץ עולה הראשון היובל בתום כבר העות'מאנים שניסחו פרמאניםכל מיני מ. 247' עמ, שם 65

 כמשימת אז למימונן, נתפסו הקצאת הכספים גם כמו וחברון, הבית הר באתרי והשיפוצים התחזוקה עבודות

הממשלה ועדת סקר מיוחדת  מינתה הוואקף. לצורך השיפוצים משימתמ יותר באיסטנבול המרכזית הממשלה

. בשאלת ארץ ישראל הסתייג הסולטן עבדול חמיד השני 26, עמ' 1985ראו פרי,  ועלותן, לבחינת היקף העבודות

מדובר בבני דת זרה באימפריה היה בעיקר בשל גישתו הפאן אסלאמית, מאחר ש ממתיישבי העלייה הראשונה,

החלה פעילות נמרצת של התנועה הציונית בראשות בנימין זאב הרצל, אשר שם את יהבו על  1896-מוסלמית. מ

 אולם הסולטן דחה את בקשתו. עבדול חמיד תמךויאות למכור את ארץ ישראל ליהודים. יהסולטן מתוך תקווה ש

את הדברים אמר הסולטן ובלבד שתהא מחוץ לארץ ישראל.  ,בהתיישבות יהודית ברחבי האימפריה העות'מאנית

, ללא הישגים 1901במאי  17-. הרצל עצמו נפגש עם הסולטן רק ב1896ביוני  19-לשליחו של הרצל )נוולינסקי( ב

 . 332"א, כרך א, עמ' תשסראו הרצל, . נוספים
 .35תשע"ב, עמ'  ,הועתק מארנון ,1896באוקטובר  16הצבי,  66
 .210ראו שם, עמ'  הכתובת תרגוםל. 211–209, עמ' 2013 ,שרון 67



 ".עבד אלמוחסין אלמקדיסי אלוהיםמעשה הנצרך ל": 3 כתובת תרגום

 

 "אולם יצחק"השער המזרחי ל כתובות :18נקודה 

 ,משקוףב (1 :כתובות ארבע יש הדלת במבנה. יצחק לאולם תהמזרחי הכניסה דלת :18 תמונה

 שתי על האמצעי הנחושת פס (4 ;שמאליה דלתה מקשב (3 ;ימניה דלתה מקשב (2 ;טרפז בצורת

 .אחת כתובת המהוו הדלתות

 .אברהם לאולם הכניסה לשער דומהו ,יצחק לאולם המובילים שערים שלושה מתוך אחד שער זהו

 וטיפל אדוקו חסד איש שהיה ,(לסה"נ 1460–1453) אינאל הממלוכי סולטןה ידיב חודש זה שער

 כגון, באזור מקודשים לאתרים רבות תרם הוא. בחברון 'סימאט'וה רםאהח בענייני במסירות

 עזיז־אל עבד את מינה אינאל. ואחרים מוסא נבי קבר אתר, בחלחול יונה קבר, יםע  נָ  ינ  בּבָ  לוט קבר

 החדש סולטןה. אינאל מות עד זה בתפקיד ימשש הואו ,וירושלים חברון המסגדים שני על לממונה

 אותו והגלה רכושו את החרים, עזיז־אל את פיטר (לסה"נ 1467–1461) םד  ק  ש'ח   – אחריו שעלה

 המים אמות לשחזור אחראיה הוא עזיז־אל עבד. 1466 בשנת מותו את עזיז־אל מצא שםו ,לרמלה

ילל חברון מצפון מקורות כמהמ מים שהובילו ּב  ואת  'סימאט'ה של המאפיות את ששימש ס 

ילב האחת, כתובות לושבש הונצחו פעולותיו. מטבחו ּב  (, לעיל 1 נקודה ראו) 'סימאט'ה ליד ס 

 68.זו בנקודה הנחושת קישוט פס על – והשלישית ',השמן חדר'ב נמצאת מאוד, לה שדומה ,השנייה

 המשקוף הטרפזי  .1

 :הכתובת תרגום

והגביל והקדיש בחפצו בשכר וברצותו לקבל את השמור עם  ,ואקףו. זה מה שהעניק בתורת אלוהיםבשם 

( 120 ,ט סורה" )אלוהים לא יגרע משכר המיטיבים"שכר לנדיבים ו אלוהיםליום השיבה כשיתן ה אלוהים

כ־ַאל המושל ,סולטןאדוננו ה ל  מחיה הצדק  ,והמוסלמים האסלאם סולטן ,דיןד־דוניה ואד־א סיףאזהיר  מ 

רבם של המלכים  ,(מכה ומדינהמשרת שני המקדשים הנכבדים ) ,ותקיבלבעל הדרכים אל שתי ה ,בעולמים

קּוקאבו סעיד עמית מפקד המאמינים  ,ולטניםסוה ר  דוניה ד־שראף א (שאהיד) המארטיר ,המבורך נו שלב ּב 

קּוק)של  שלטונולעד  אלוהיםיתמיד  ,סאדין אבו אלמעלי אנד־וא ר  חילותיו וצבאותיו  בניצחון( ויזכה ּב 

עו על כל הבריות. )הוא הקים הענקה זו( בכוונה טהורה יוישפיע רוחב ידו ואדיקותו וצדקותו שישפ ,זריוווע

השייך לנפת שכם  ,איתדיר איסוכמבקש במודע את המעשה הטוב. והוא )ההקדש( הכפר הידוע בשם  וישרה

( במקדש הנכבד 'סימאט'לארוחות המבורכות ) ות( מיועדההכנסות המתקבלות משם) ,המאוכלסת )באושר(

, מוקדש רק למה שצריך למצרכים של הסעודות האמורות, כלומר השלוםעליו  ,'לילח-אלמקדש אדוננו 

צא על שום דבר אחר, אחרי יּו וואקףת הואחד מהכנס דירהםקמח ועדשים ושמן ועם הקפדה שאפילו לא 

ביטול מה שהיה נתבע מהכפר האמור, עם תשלום לבעלי המשרות ואחרים שבשבילם היה משהו נתבע 

הקדש אמתי וחוקי מוערך, לעולמים, תמיד בכל חלוף הירחים, הימים  זהו בשלמותו הגמורה .מהכפר

"כל וחילוף הימים והלילות לא ימירוהו.  ,והשנים והעידנים; החזרה עליו וההופעה החוזרת לא ישנוהו

(. 181 ,ב סורה) ים לבדם, כי האלוהים קשוב ויודע"נ  שָ המשנה זאת לאחר ששמע, תחול האשמה על המ  

 י'אסיק־חלימי אל־סאדין יאלבוגה אסד־א סיףולטנית( הוא שהגיעה ביד מעלתו סבדת )הבהתאם לגזרה הנכ

                                                           
 .190, ראו שם, עמ' 'חדר השמן'. על הכתובת ב183–180' עמ, שם 68



קּוק) אזהיר ממלוכ ר  קּוק) אזהיר ממלוכדין ג'נטמור ד־א סיף( ממוענת למעלתו ּב  ר  ( מפקח שני המקדשים ּב 

בינואר  20) 7(9)6 א רביעב 17רבנו מוחמד. תאריכו  את אלוהיםויברך  ניצחונותיהםיפוארו  ,הנכבדים

1394).69 

 
קּוק סולטןה מימי, לסה"נ 1394 משנת הכתובת ר   על והממונה המושל שהיה ,מורטנ'ג והאמיר ּב 

דין ימונה למושל ־אד לסה"נ. האמיר שיהאּב 1394 – 1393בין השנים  המקודשים המקומות שני

 הכפר בהקדשת עוסקת הכתובת 70.שני המקומות המקודשים כחצי שנה לאחר תאריך כתובת זו

 ארוחות עבורב, (היום של לאריאל סמוך) לשכם מערבית-דרומית מ"ק 15-כ הנמצא ,אסתיא דיר

 הדגשה יש בכתובת. זו בכתובת רב רוטיבפ מתוארותו ביום כיכרות אלפי שהעמידו 'סימאט'ה

 (. שמןו עדשים, קמח) עבורןב שנדרש מהלו לסעודות ורק אך יופנו מהכפר ההקדש שכספי

 שני על הממונה של התפקידים ואחד ,'סימאט'ה למפעל התרומות החלו לדעוך השנים ךהלבמ

. 'סימאט'ל שוטפת לאספקה תרומות גיוסל פעולל היה – וחברון ירושלים – המקודשים המקומות

 הירושלמי ההיסטוריון אף. שלפנינו בכתובת נראהש כפי, כפרים הקדשת הייתה הדרכים מן אחת

 ספק ללא. בחברון 'סימאט'ה עבורב אסתיא דיר הכפר הקדשת את בספרו מתאר אד־דין יר'מוג

 71.עיניו לנגד השהיית ,זו מכתובת המגיע ידיעתו

 

 שני המקשים .2

 הן החיצוני בהיקף הן קוראן פסוקי םחרותי ,לסה"נ 1452 לשנת המתוארכים ,המקשים שני על

 72.פנימיב

 :הכתובת תרגום –ימני  מקש

היראים את ריבונם יובלו אל גן עדן חבורות חבורות, ובבואם, ייפתחו שעריו, " – (73 ,הקף חיצוני )סורה לט

 . "ושועריו יגידו להם, בואכם לשלום, ובטוב שֹורים אתם. היכנסו אליו לנ צח

יגידו, התהילה לאלוהים אשר קיים נאמנה את אשר הבטיח, והוריש לנו את " – (74 ,הקף פנימי )סורה לט

 ."עדן באשר נאבה. מה טוב הוא שכר העמליםהארץ. נשב בגן 

 

 : תרגום הכתובת – שמאלי מקש

( וכך יסלח לך אלוהים על כל 2( בזאת הכרענו למענך הכרעה נחרצת, )1)" – (2–1 ,הקף חיצוני )סורה מח

 ."חטא שחטאתָ 

                                                           
 .161' עמ, שם 69
קּוק לש ממלוכהששימש  ,יאלבוגה אד־דין סיף של שמו מוזכר בכתובת. 164שם, עמ'  70 ר  שם,  ראו עליו ביוגרפיה. ּב 

 .166–165עמ' 
, 18' עמב במיוחד"ד, תשעאליצור ובן דוד, תשס"ז; ארליך,  אצל . עוד פרטים על דיר אסתיא ראו166שם, עמ'  71

מערת לשהסב את תשומת לבי לשני מאמרים אלו. עוד על הקדשת כפרים  ,)ז'אבו( ארליך ח"לז תודתי. 28 הערה

 .1 נקודהב. עוד על ה'סימאט' ראו לעיל 52הערה בהמכפלה ראו לעיל 
 .183–182, עמ' 2013 ,שרון 72



באורח  ( ועל אשר טרם חטאָת, וישלים את חסדו עליך, וינחה אותך2)" –( 3–2 ,הקף פנימי )סורה מח

 ."( ויושיט לך אלוהים עזרה אדירה3מישרים, )

 

 פס הנחושת .3

 :הכתובת תרגום

כ־לַא סולטןשער מבורך זה חודש על ידי אדוננו ה ל  ף אינאל אלוהים יאריך וישמור את שלטונו, ָר ש  ַא־לַא מ 

עראקי, ־אל עזיז־וזה בהנהלתו ובהשגחתו של הממונה על ענייני שני המסגדים הקדושים, עז אד־דין עבד אל

 73.(1454=) 859זה היה בשנת 

 

 המקומות שני על מטעמו והמפקח (לסה"נ 1460–1453) אינאל ףָר ש  ַא־לַא סולטןה מימי הכתובת

 שנעשו פעולות שרשרת מתוך אחת פעולה הוא השער חידוש. עראקי־אל עזיז־אל עבד הקדושים

 מקושטים כיסויים כמו, עשה שאינאל נוספות פעולות מזכיר אד־דין יר'מוג. אינאל סולטןה בימי

 74.דינר 4,800 של בערך חיטה ותרומת והאימהות האבות מצבות על

 

 באולם יצחק "פתח הנרות: כתובת "19נקודה 

. האדמה במעבה לקברים המוביל הנרות פתח מעל ריוןיהאפמימין אפשר לראות את  :19 תמונה

כיסוי השיש  .ריוןיהאפ היקף צלעות ארבעב נמצאת לסה"נ לערך 1309משנת  הממלוכית הכתובת

(, הפתח 24לסה"נ )להלן נקודה 1331תנכיז בשנת  האמיר שחור על הקירות נעשה על ידי-האפור

 דין־אד על ידי האמיר שיהאּב)מסגד הנשים( נעשה  'ישני חברון'המוביל לאולם  הביזנטי בקיר

 ההמקיפ באותיות מוזהבות (, וכתובת פסוקי הקוראן24הערה  2 לסה"נ )ראו נקודה 1394בשנת 

  (.22לסה"נ )להלן נקודה  1895משנת  היא את הפתח

 :הכתובת תרגום

כ־לַא סולטןציווה על בנייתה של כיפה מבורכת זו בימיו של אדוננו ה ל  רר אצ  נ־נ  ַא מ  אד־דניא ואד־דין  נ אצ 

ל אּוןמוחמד בן  ח. יפואר נצחונו, הוי אלוהים היודע את אשר יקרה, תמוך בישעך את אדוננו אל  צ  ־צַא ק 

ל אּוןחמד בן ומ סולטןה  75.ק 

 
 ארבע את ומקיפה שמאלה ממשיכה היא ומשם ,לדרום הפונה צדב הממלוכית הכתובת תחילת

אּון בן מוחמד סולטןה מימי יהיבנ פעולת ארתומת כתובתב .ריוןיהאפ צלעות ל   בה מצוין ולא ,ק 

 מתוארכותה ,זה סולטן של אחרות בנייה פעולות עם השתלב כי נעדר שהתאריך אפשר. תאריך

 שיש ציפוי(, 6 נקודה לעיל) יעקב מצבת בחדר הקישוטים כגון, המכפלה במערת אחרות בכתובות

                                                           
 .64, עמ' 1984, שאוכת תרגום 73
 (. תרומת החיטה נועדה ל'סימאט'.19 ')כתובת מס 65–64, עמ' םש 74
 (.13 ')כתובת מס 54, עמ' שם 75



 נקודות להלן) אוליה'הג מסגד ובניית( 24 נקודה להלן) במערה אחרים ובמקומות יצחק באולם

  76.לסה"נ 1340–1309 שניםל זו כתובת לתארך יש כן על(. 26–25

 

  האדמה במעבהש הכתובות

 את לציין ראוי ,המערה מעבה ואל לרצפה מתחת אל היורד היחיד הפתוח הפתח מול, זה במקום

  77.ןלראות אפשרות שאין הגם שנמצאו הכתובות שאר

  78.באבן החקוקות כתובות תיארוו התחתון למפלס לרדת שהצליחו מבקרים של עדויות כמה יש

 בנימין רבי מתאר ,לשומר הגון תשלום לאחר שנכנס בעת ,12-ה המאה של השנייה במחצית

 :מטודלה

קבריהם חתומים והנה שם ששה קברים, קבר אברהם ויצחק ויעקב ושרה ורבקה ולאה זה כנגד זה ועל 

קבר יצחק בן אברהם',  אותיות חקוקות באבנים. על קבר אברהם חקוק 'זה קבר אברהם' ושל יצחק 'זה

זה קבר יעקב בן יצחק בן אברהם אבינו', ועל האחרים 'זה קבר שרה' ו'זה קבר רבקה' ו'זה קבר ושל יעקב '

 79לאה'.

 
 הרב פניל ותיאר 18-ה המאה של השנייה במחצית חברון כשליח לאיטליה הגיע זאבי יצחק חכם

 :המכפלה במערת עיניו ראו אשר את – הירושלמי התלמוד מפרשני אחד – מרגליות משה

וכשנכנסנו לחצר הוליך אותנו )השומר( למעלה לכיפה הבנויה על גבי המערה והיא שעשתה הילני המלכה 

ובנויה לתלפיות יפה עד מאוד. וכשהיינו למעלה ראינו שבשמי הכיפה מצוין הכל  מצוירתלכבוד, והיא 

ובתוך כך ראינו בשמי הכיפה בראש כתוב הנתונים במערה למטה ]...[  והאימהותובסימן על האבות 

'אברהם' ובצדו כנגדו 'שרה'. ובאמצע כתוב 'יצחק' ובצדו כנגדו 'רבקה'. ואחר כך 'יעקב' ובצדו כנגדו 

 80.'לאה'

 
 מלא אינו עדיין לגביה הידע ,צילומים כולל המערה למעבה מספר כניסות שהיו לאחר ,כיום גם

 81.הנגלה על הסתום רבו

                                                           
ריון השני הצמוד י. שרון מציין שאפשר וסביר שגם האפ83, עמ' 2013 ,שרון אצל לתאריך כתובת זו ראובנוגע  דיון 76

 למנבר נבנה באותה תקופה.
-ריון קטום הראש הנמצא דרומיתי. פתח נוסף קיים מתחת לאפ1976ראו דיין,  1968 בשנת זה פתח דרך הירידה על 77

 בספטמבר אולוגיםמערבית למנבר, צמוד לחומה הדרומית של מערת המכפלה. פתח זה נפתח על ידי משלחת ארכ

חילת מערת המכפלה?( ובה כלי חרס המתוארכים לת – כפולה)מערה  אולמות ינש עם מערה איתרה המשלחת. 1981

 .22, עמ' 2013 ,שרון אצל איון עם אחד מחברי המשלחת(. על משלחת זו ראו גםיימי הבית הראשון )ר
תשע"ב. חלק  ,ארנון של סקירתו ראו, עצמה המערה למעבה אף םצתקמו ,המכפלה למערת יהודים של כניסות על 78

 מהרשימות הבאות מבוססות על מאמרו.
 .42, עמ' 1976, יערי 79
, ה"תשמ, עמודה ימנית; וילנאי, 213, עמ' 1978ראו אבישר,  זאבי יצחק חכם על ביוגרפיהל. 19תשע"ב, עמ'  ,ארנון 80

 .112' עמ
. על כניסתו של זאב 115–111' עמ"א, תשסראו מאמרו התמציתי של שילר,  בימינו המערה למעבה הכניסות על 81

ר בנושא 'סוגיות יסוד במחקר מערת המכפלה' )בדפוס(. נעם ארנון עבודת גמ הכין . לאחרונה1986, ביןיי ראו יביןי

 אלוף בראשותסודי צבאי  מבצע בהןו ,בעבודה זו חושף ארנון לראשונה פרטים על כניסות נוספות למעבה המערה



 :הרצפה למפלס מתחת כתובות ארבע יש כיום לנו הידוע פי על

 זו כתובת ,ארליך (אבו'ז' )ח זאב ישראל ארץ חוקר לדעת]['. לי של][/ה המשכב' – בעברית .1

 30 הורדוס ימי בין וזמנה, נ"לסה 1119 בשנת למטה כשירדו הצלבנים ניעיל רק נראתה

 המיקום סימון ארליך ולדעת ,למטה ירד לא ןאונס. נ"לסה 1260 לשנת [לערך] ס"לפנה

 .מאוד בעייתי הוא שלה

 מצבת'ל סמוכה אבן על חרותה( ABPAHAM) יווניתוב בלטינית אברהם המילה .2

 82.בכלל הביניים ימיבפרט או מ הצלבנית התקופה מן שהכתובת נראה'. אברהם

. התקלף שהטיח במקום הימנית ההמצב על חרותה (JACOB) בלטינית יעקב המילה .3

 83.הצלבנית התקופה מן זו כתובת אף ארליך לדעת

 היא האבן על הכתובת. 'אברהם מצבת' ,המרכזית הגדולה' מצבה'ה על בערבית כתובת .4

. באשקלון מסגד עיטרו דיין פי עלו, מהקוראן פסוק עליהן נחרתש אבנים מחמש אחת

 האותיות צורת פי על .בקהיר הלאומי במוזאון נמצאות האחרות האבנים ארבע

 ',הכיסא פסוק' מכונה זה פסוק. 11-ה למאה זו כתובת לתארך שיש נראה והדקורציה

 84.יםימאג כוחות לו מייחסיםה ,המוסלמים כל ינעיב רב כווער

 הכתובת. המצבות בחדר' אברהם מצבת'ל כפתח משני בשימוש הערבית הכתובת: 3.19 תמונה

  .שלה הקריאה בצורת מוצגת היא כאןו ,אנכי באופן מונחת במקור

 

 :מהפסוק חלק רק היא הכתובת, כאמור. המלא הפסוק תרגום להלן

כל אשר בשמים מה לא תאחז בו ולא ֵשינה. לו נואין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. ת –אלוהים ( 255, ב)סורה 

ה? הוא ידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא  וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שי רש 

יוכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה 

 יגונן עליהם. הוא העליון והנשגב.

 

 אנסטה( בולהאטמסגרת )ב (ענחתלא מפו)כתובת יוונית : א19נקודה 

 .קריאה ינהא, אורכה מטרמ יותר, שורות שלוש, ביוונית כתובת: א19 תמונה

                                                                                                                                                                      
ארנון, תשע"ו. פרטים מכניסות אלו פורסמו  ראו .'אדר'מבצע  שנקראתשל"ג,  אדרחודש ב זאבי רחבעם מרכז פיקוד

. בהקשר ההלכתי ראו 357השנה )תשע"ו( לקראת פרשת 'חיי שרה' בעיתון של הציבור הדתי לאומי 'מצב הרוח', גיליון 

 .25–21תשס"ב, עמ'  ,אלבה
 ח"דעתו של ז, וכך גם 78–77, עמ' 2013 ,שרון ראו, שרון של דעתו כך. 114' עמ"א, תשסתמונה אצל שילר,  ראו 82

 )ז'אבו( ארליך )שיחה בעל פה(.
 מטיל ספק בקיומה של כתובת זו.  ,27 ', עמ2013 ,מסתמך על כניסתו של ייבין. שרון 115"א, בעמ' תשס, שילר 83
 .27–25, עמ' 2013 ,שרון ;130–129, עמ' 1976, דיין 84



בפברואר  13-ב נחשפה באקראי ,המכפלה שבמערת המקוריות האבנים חשיפת מיזם במסגרת

 הפנימי הפן את שכיסה הממלוכי בטיח מכוסה הייתה הכתובת. ביוונית מוכרת לא כתובת 2016

 אורכה .ברורים גבולותיה אך, קריאה ואינה פגומה היא .המכפלה מערת של המערבית החומה של

ּבּוָלה' הסוג מן ,הכתובת .מ"ס 30-כ ורוחבה ממטריותר   מתוחמת'(, אוזניים עם טבלה' )'הטָ ס  נ  ַא ט 

 הכתובת. צד מכל אחת – 'אוזניים' יש צדדיה ובשתי, מסגרת לה שמששמ דיחי קו מתארב

 .AB: היטב נראות הראשונה בשורהש האותיות שתי. שורות משלוש מורכבת

, יצחק באולם היוונית כתובתב האותיות צורתל מאוד דומה האותיות צורת :הכתובת ארוךית

 אפשר יצחק שבאולם היוונית בכתובת גם על כך נוסף. במיוחד צורתה המיוחדת של האות 'אלפא'

 הכתובת את לתארך נראה כן על. שלה שמאל בצד' הלָ ּוּבט  'המ כחלק 'אוזן'ה קצה את לזהות

 . נ"לסה 6–5-ה למאה המוכרת הכתובת של תקופה לאותה החדשה

 

 יצחק)ציון קבר( מצבת : כתובת 20נקודה 

חָר  משמאל, יצחק מצבת ובתוכו הבנוי הממלוכי התא מימין: 20 תמונה ָּבר, אּבהמ  נ   נראה והמ 

 .התמונה במרכז

 גדולים יד חדרים נבנו מצבותיהם ציוני שסביב ,ולאה יעקב, שרה ,אברהם של למצבות בניגוד

. צלבנית היכנסי ולימים ביזנטית יליקהזב נבנתה ורבקה יצחק מצבת ציוני שסביב הרי, וסגורים

 תאים מעין הממלוכית בתקופה סביבם נבנו הגדול המרחב מן הקברים ציוני את לבודד כדי

 85.מסורגים חלונות כמהו דלת עם ,סגורים

 את ותהמקיפ תוכתוב יש – רבקה של הן יצחק של הן – המצבות גבי על םעצמ התאים בתוך

 נוגע המצבה שקיר משום המצבה של הדרומי בצד כתובת אין שםש ,יצחק במצבת למעט) ותהמצב

ל אּון בן מוחמד סולטןה לימי מתוארכות הכתובות(. התא בקיר  המקומות שני של והאמיר ק 

 החרוצים המושלים אחד היה( לסה"נ 1340–1312) תנכיז. לסה"נ 1331 כלומר, תנכיז הקדושים

אּון בן מוחמד סולטןה חסות תחת שנה 28 במשךו ,דמשק במושלי ביותר יםיעילוה ל   לאדם היה ק 

 והפסיק וסדר חוק הכניס הוא. ושווקים רחובות, ציבור מבני נבנו בזכותו. בממלכה ביותר החזק

 פוטר הוא, בעיניו נוח   סר מוחמד סולטןה של שלטונו תקופת סוף לקראת. במחוזו שחיתויות

 60.86 בן כשהיהלסה"נ,  1341 בשנת בהרעלה כנראה מת שםו ,באלכסנדריה לכלא והושלך

                                                           
 .39תשע"ב, עמ'  ,ראו ארנון הצלבנית ולכנסיה הביזנטית יליקהזלב הציונים קדמות על 85
 .102הערה בוכן להלן  ,1987 ,דרורי אצל ראו זה אמיר על רבים פרטים עוד 86



 אחת שורה כתובתב. מהרצפהלערך  מ"ס 90 בגובה המצבה על חקוקה יצחק של בתא הכתובת

 בד כיסוייב המכוס יאשה כיוון לראות אפשר-אי הכתובת את. מטרים הכשבע הכולל ואורכה

 87.ההמצב כל את המכסים

 :הכתובת תרגום

נביא  ,(. זו מצבת יצחק112 ,לז סורה)"ובישרנו לו על יצחק אשר יהיה נביא ביָשרים" . אלוהיםבשם 

כ־ַאל סולטןברכה ושלום עליו. שופצה בימי אדוננו ה ,'לילח-אלבן רבנו  ,אלוהיםה ל  בפקודתו  נסיר־א מ 

 .( מושל המחוזות הנכבדים של סוריה המוגנת )מהשמים(יזכנת) דיןד־א סיףהנעלה של 

 

 המנבר הפאטימיכתובת  :21נקודה 

 שוכנת (1 בספרה מסומנת) הראשונה. כתובות שלוש עליוש, המנבר של כללי מראה: 21 תמונה

 השער בהיקף חרותה (2 בספרות מסומנת) השנייה ,שורות משש מורכבתו הכניסה שער מעל

 (3 בספרה מסומנת) תוהשלישי ,הדרשן לבימת העולות המדרגות צדי משני המעקות ולאורך

 .הדרשן בימת שמעל לכיפה מתחת חרותה

ָראּב ןלימי כנדרש ניצב( המטיף דוכן) רּב  נ  המ   ח   שנשתמר ביותר הקדום המנבר זהו. הראשי המ 

 הוא. תהפאטימי לתקופה שייך וכולו – הממלוכית התקופה מן השער מעל הקישוט רק שכן, בארץ

 המסורת פי על 88.נ"סהל 1092–1091 בשנת תמים אבו אללה-יב רסתנצ   מ  ־אל ליף'הח ידיב נבנה

ן של הערוף ראשו ,המוסלמית י  ס   ידי על 1091 בשנת באשקלון 'תגלהה' מוחמד של נכדו עלי בן ח 

 בשנה והוקדש נבנה המנבר. במקום המסגד נבנה חוסין ולכבוד ,מאלי'ג־אל בדר ליף'הח משרת

 4-ב, מכן לאחר שנה כמאה 89.רבים רגל עוליל מוקד השהי ,באשקלון המסגד עבורב ההיא

. נמלה את וסתם באש אותה העלה הוא; דין-א צלאח ידיב אשקלון נכבשה, 1187 ספטמברב

 ידי על לחברון הובא ליף'הח בפקודת מאלי'ג־אל בדר ידיב שנבנה שהמנבר מעיד דין-אד יר'מוג

 קשר בגלל שליםוביר ולא בחברון דווקא הוצב הואש אפשר. המכפלה במערת והוצב דין-א צלאח

 90(.ארז) בעץ ותתחרו אלו כתובות. וחברון אשקלון בין הערבית במסורת

                                                           
 .375לראות שם, עמ'  אפשר. תמונות חלקיות של הכתובת 143–141, עמ' 2013 ,שרון 87
. תקופת הח'ליפות של 54דין, תשכ"א, עמ' ־תיאור ותארוך ראו גם מוג'יר אד .281, עמ' 1981, רוזן־איילון 88

 (.1094 – 1029שנה ) 65מסתנצר הייתה הארוכה ביותר, הוא כיהן בתפקידו ־אל
ּבלסה"נ( מייסד השיעה הוא בנם הצעיר של עלי בן אב 680–626) עלי בן חוסין 89  ,הח'ליף הרביעי באסלאם ,ו טאל 

 683–680ידי שליחי הח'ליף יזיד הראשון )בבתו של הנביא מוחמד. הוא נהרג בכרבלא שבעירק עם תומכיו  ,ופטמה

סמל לניצחונו על ההנהגה, ובכך גם היה כלראווה  שם יריבו המר של עלי. ראשו של חוסין נשלח ליזיד והוצג ,לסה"נ(

מאז למיעוט נרדף. גופתו של חוסין נקברה בכרבלא, בסמוך למקום מותו. ראשו היו ש ,עיםהסונים על השי ןניצחול

לפי המסורת הועבר לאשקלון ואז לקהיר. יש מסורת שלפיה נקבר ראשו של חוסין במקום שהיום סמוך לבית החולים 

קיסטן. המסגד פוצץ מגיעים למקום עשרות מאמינים שיעים, בעיקר מהודו ומפ בשנה ברזילי באשקלון. מדי שנה

 .30–28, עמ' 2013 ,שרון אצל . עוד פרטים ראועליו אחריות יבל, מעשה שמשה דיין ק1950ביולי 
 .84תשס"א, עמ'  ,; שרון54; מוג'יר אד־דין, תשכ"א, עמ' 119–117"א, עמ' תשסשילר,  אצל ראו המנבר על עוד   90



 

והיא  שש שורות כתובתללסה"נ.  1091פאטימית משנת  כתובת :ראשונהההכתובת  .1

 . (21.1תמונה  ראומעל ה'שער' של המנבר ) חרותה

  :הכתובת תרגום

ם אלוהים והכרעה קרבה ובאה". אלוהיםבשם  מעד אבו וידידו  האלוהים משרת( 13 ,סא סורה) "ניצחון מע 

עליו ועל אבותיו הטהורים  אלוהים, מושל המאמינים ברכות הללא-יר ביצנתמוס־אימאם אלה תמים

להיעשות עמוד הדרשן הזה עבדו של  שציווהוצאצאיו החסידים והנערצים ברכת עולם עד יום הדין. ממה 

 המוסלמים,של  סהקדימגן  ,אימאםעוזר ה האסלאם,חרב  ,( האדון המפואר, המצביאירצנתמוס־אל)

בדת באמצעותו ויזכה  אלוהים. יתמוך יריצנתמוס־אבו אנג'ם באדר אל ,מאמיניםה לשומדריך מפיצי הדת 

בעיר  (משהד)הנכבד ויתמיד כוחו וירומם ממשלתו בעבור ההיכל  ,את מושל המאמינים בהארכת חייו

 ,ּבאבו טאל   בןחוסין בן עלי -ה אללאבו עבדאל ,מושל המאמינים ,)כלומר( מסגד אדוננו ,הגבול אשקלון

 91.(1092–1091=) 484במשך חודשי שנת  ,על שניהם אלוהיםברכת 

 

 1091מתוארכת לשנת  ,פאטימיתמהתקופה האף היא  ה בעץ ארז,תחרו השנייההכתובת  .2

, ממשיך (2ספרה  21)ראו תמונה  מימין למטה קף השערימתחיל בהסדר הקריאה . לסה"נ

 לשורהיורד לאורך הצד השמאלי, עולה  ,בכתובת האופקית מעל כתובת שש השורות

 והעליון הן בחלק ולאורך המעקה המערבי הן בחלק להוע ,שמתחת לכתובת שש השורות

האורך הכולל של בר לצד המזרחי לאורך המעקה העליון והתחתון. והתחתון ומשם ע

 !'מ 15-כ כתובת זו הוא

 :הכתובת תרגום

, אלוהים. עלי ידידו של אלוהים. מוחמד מבשרו של . אין לו בן לוויהלאלוהים. אין שבח אלא אלוהיםבשם  

את  ,יםאימאמעל שניהם ועל צאצאיהם הטהורים. ישתבח אשר הקים לאדונינו ה אלוהיםתהיה ברכת 

שבו הראה להם חסד  ,וגילה אות ,והעלה נס ועשה נס בכל הזמנים ,אילן היוחסין של שניהם כאות לתהילה

שמת מות  אימאםהיה שגרם להופעת ראש אדוננו ה ,סיו יתעלהודאגה לטובתם. ואחד מנ   ,יוצא מהכלל

ואביו  ,נועליו ועל זֵק  אלוהיםברכת  – ּבטאל   וחוסין בן עלי בן אב-אל עבדאללהאבו  (שאהידקדושים )

 ,להשכיח אורו ,הסתירוהו אלוהים,יקללם ה ,באשקלון אשר שם העריצים )מסוים( במקום – ומשפחותיהם

, כלום אלוהיםביד ה ח(ועל העריצים! ו)בהיות הכ אלוהיםיתעלה אות להופעתו. קללת  )אללה( שהבטיח

וסיבה לעונג לבני סיעתו  ,א כבוד לידידיו בני המזלווהופעתו עכשיו ה 92אינו מודע לרחמיו עליו?" )?(

כל כמה שמדובר בנאמנות  ,אשר טוהר מצפונם ידוע לו היטב ,פעם שנית( חוזר הנאמנים )אותו משפט

אימאם ה ,מעד אבו תמיםזיכה בגלל זה את אדוננו ורבנו  אלוהיםלם. וטחון ואמירת העדות נגד כל העויוב

האדון  –עליו ועל אבותיו וצאצאיו הטהורים  אלוהיםברכת  –מושל המאמינים  ,הללא-יר ביצנתמוס־אל

מפיצי  ומדריך המוסלמיםשל  סקדיהמגן  ,אימאםמושיע ה האסלאם,חרב מפקד הצבאות,  ביותר,המהולל 

והוציאו ממקומו.  ,ית של הראש( בזמנוס  בהופעתו )הנ   ,יריצנתמוס־אבו אנג'ם באדר אל ,דת המאמיניםה

( באדרולכבוד )הקשר עם( היכלו הקדוש. והוא ) ,( ייחד אותו שיזכה בהערצתו )של הראש(אלוהיםהוא )ה

 ושבו קבר ,הנכבד שייסד (שאהיד) מארטירה( זה במיוחד בשביל היכל רנב  מ  החליט לבנות עמוד דרשנים )

ים שתפילותיהם צ  פֵ ולתפילת הח   ,בשביל האמיר קיבלההראש הזה במקום חשוב ביותר להיותו  את

                                                           
 .30, עמ' 2013 ,שרון 91
 לכאורה מצביעות על שיבוש.ואלו בכתובת חסרות 'בני זוג',  רכאותישמ מציין שרון 92



והוא  ,טפחותהולמבקרים. הוא בנה אותו )ההיכל( מהמסד עד  ,ומליץ טוב למבקשים תיווכו ,תתקבלנה

לא לזמן ולשומריו,  הקדיש ולא יומרו כמענק להחזקתו, לאוצריו והכנסותי את אשר ,רכש בעבורו מקרקעין

אף כי אתה הטוב (, 40 ,יט סורה יפל )ע ויושביה, ואלינו יוחזרו הארץאת  אלוהיםעד ינחל ההזה ולא לעתיד 

בחסדו, כלומר רכושו  אלוהים(. הוא הוציא על כל זה ממה שהשפיע לו 89 ,כא סורהל השוו) שביורשים

 ,ולבקש שכרו ולרדוף הסכמתו אלוהיםלהחוקי )האישי( והטהור מכל אשר ברשותו, לעשות נחת רוח 

את מסגדי אלוהים "יתעלה  אלוהיםבר הד   רולהראות ברבים כבוד האימאם הזה ולפרוש דגליו בהליכה אח

 )מס למען עניים( יכונן וישמר רק המאמין באלוהים וביום האחרון והמקיים את התפילה והנותן זכאת

הנחתי אחרי אתכם את שני כלי "אמר:  ,אלוהיםעליו ברכת  ,(. הנביא18 ,ט סורה) "והירא את אלוהים לבדו

כה אנשי ביתי; הם לא ייפרדו לעולם עד שיבואו לפגוש אותי אצל הבֵר  ,ומשפחתי אלוהיםהחמדה: ספר ה

וביום האחרון לכבדו )היכל  אלוהיםכמו שני אלה" )מראה אצבע ואמה מחוברות יחד(. מוטל על המאמין ב

לתקן כל שיצטרך תיקון במשך הזמן ולשמרו מטוהר. בניית העמוד  ,אוג לצרכיוראש חוסין( ולהעריצו, לד

  .(1092–1091=) 484בשנת  הייתההזה 

 

צמוד מתחת  ,על החלק האחורי של בימת הדרשן לוח עץבה תהכתובת השלישית חרו .3

 .לכיפה

 93.זה מיוחד פאטימי מבנה ששיפץ המצרי של פעולתו את משבחת הכתובת. 1937 משנת כתובת

של  מנבר)בקהיר( תיקן את ה הָד אוֹ ־ררמסרי ממניאל ַא-מוחמד מוסטפה אל" :הכתובת תרגום

 ."(1937=) 1356יתעלה בעולם הזה ובבא שנת  אלוהיםהמקדש הנכבד האברהמי. ימחל לו 

 

 המחראב באולם יצחקכתובת  :22נקודה 

פסוקי הקוראן עם : מהקוראן פסוקים שתיהןבו מתקופות שונות, כתובות שתי יש זו בנקודה

 .1461משנת  אּבחָר הכתובת במ  ו 1895משנת  חתימת האומן

 

 האומן וחתימת הקוראן פסוקי .1

 אדומים חצים שניב המסומנת השחורה במסגרת נמצא האומן חתימת מיקום: 22 תמונה

 .למנבר הצמודים

 באותיות הארוכה, החרותה תמאני'עותה מהכתובת להתעלם יכול ינוא יצחק לאולם הנכנס כל

 לאולם הפתח מעל קצר קיר קטע למעט קירותיו ארבעת על האולם כל את מקיפהו תומוזהב

 .(בתרשים מקווקו סימון ראו) !מטר 100-מ יותר ואורכה מטר כחצי הכתובת רוחב. אברהם

. חראּבהמ   מעל מתחילה היאו ,(במלואה יאסין סורת – לו פרק) מהקוראן פסוקים 83 כתובתב

 ערבית מסורת יש. ריפוי כוחות לו חסיםומי ואף מיוחד מעמד לו יש כי נבחר זה שפרק מעריך שרון
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 את הקורא וכל, היאסין ואה הקוראן של והלב, לב יש דבר לכל: "שאמר למוחמד המיוחסת

  ".פעמים עשר הקוראן כל את קרא הוא כאילו כזכות זאת לו רושם אללה היאסין

חראּבה ביןו המנבר ביןש בכתובת נראית האומן חתימת  82 בפסוק האחרונות למילים מתחת, מ 

 .(22 התמונ ראו) לו סורהב

 לעיר סמוך, לשכם מערבית-מיתדרו מ"ק 16-כ השוכן ,סלפית ששמו גדול כפר יליד היה האומן

 94.היום של אריאל

 1313 שנת. אס־סאלפית איברהים( אללה כלפי) האביון של עטו ידי על": החתימה תרגום

=(1895)". 

חראּבה מעל תחילתהש, לו סורה ,הארוכה הכתובת תרגום  :מ 

 והולך (4)בשליחים,  אתה הנָך( 3)א החכמה! ן מלֵ רָאאשבע בק  ( 2)י.ס.  (1) בשם אלוהים הרחמן והרחום.

( למען תזהיר בו אנשים אשר טרם הוזהרו 6ם האדיר והרחום, )( הוא הורד ממרומם מע  5מישרים. ) באורח

( הנחנו על 8( על מרביתם נגזר דין צדק, כי לא יאמינו. )7אינם מעלים זאת על דעתם. )אבותיהם, והם 

( וגדרנו גדר לפניהם וגדר מאחוריהם, 9זקורים אל על, ) םצווארם כבלים מהודקים לסנטר, על כן ראשיה

( 11ו. )לא יאמינ –( אחת היא להם אם תזהירם ואם לאו 10וכיסינו אותם במעטה, על כן עוורו עיניהם. )

יעלה בידך להזהיר רק את הדבק בדבר התוכחה והירא את הרחמן בסתר. לזה בשר על מחילה ועל שכר 

( הן אנו נחיה את המתים ונרשום את אשר עשו זה כבר. ואת אשר הותירו אחריהם. כלדבר ָמנינו 12נכבד. )

( שלחנו אליהם שניים, 14( משול להם משל על אנשי העיר אשר באו אליהם השליחים: )13בטופס ברור. )

( אמרו, 15והם הכחישו את אזהרותיהם. אז חיזקנו את השניים בשלישי, והם אמרו, נשלחנו לבוא אליכם. )

( אמרו, ריבוננו יודע כי 16אינכם אלא בשר ודם כמותנו, והרחמן לא הוריד דבר ממרומים; רק כזב בפיכם. )

( אמרו, אתם סיבת מזלנו הרע. אם לא תחדלו, 18ורות. )( עלינו רק למסור בר17אכן נשלחנו לבוא אליכם. )

אמרו )השליחים(, מזלכם תלוי בכם. הלא הזכירו לכם, אך  (19) .מאתנונסקול אתכם ויפגע בכם עונש כבד 

( לכו 21( אז בא אדם מקצה העיר בריצה ואמר, בני עמי, לכו בעקבות השליחים! )20קהל מתהוללים אתם. )

( וכי מדוע לא אעבוד את אשר יצר אותי? הן אליו 22בקשו שכר ואשר יישירו לכת. )בעקבות אלה אשר לאר י

( כלום אקח לי אלים מבלעדיו, אשר אם ירצה הרחמן להמיט עלי רעה, לא תועיל השתדלותם 23תוחזרו. )

לי.  ( אני מאמין בריבונכם, לכן שמעו נא25( אם זאת אעשה, אהיה בתעייה גמורה. )24במאום ולא יצילוני? )

( כיצד מחל לי ריבוני, ושם חלקי עם המכובדים. 27( אמרו לו, היכנס לגן עדן. אמר, לו רק ידעו בני עמי )26)

( נשמע רק קול שאגה 29( לאחר מותו לא הורדנו על בני עמו מן השמים כל גדוד, ולא הוצרכנו להוריד. )28)

 (31א אליהם כל שליח בלא שהלעיגו עליו. )( הוי מה חבל על הברואים: לא ב30ו לאפר. )ייחידה, והנה יה

( 33( סופם שיובאו אלינו יחדיו. )32הלא יראו רבים הדורות אשר הכחדנו לפניהם? הם לא ישובו עוד. )

מה היא אות להם: ֵהפחנו בה חיים והצמחנו דגן מתוכה, וממנו יאכלו, ) ( ונטענו בה גני 34הארץ אשר ָנש 

( למען יאכלו מפריים, אף כי לא ידיהם עשו זאת. האם לא 35מעיינות, ) תמרים וגפנים, והבקענו בה אפיקי

של הצומח מן האדמה, ושלהם עצמם, ושל כל  –( ישתבח שמו של מי שברא את המינים כולם 36יודו: )

( 38ה בחשכה שרויים הם. )( הלילה הוא אות להם: אנו קולפים מעליו את היום, והנ37שאינם מכירים. )

נה קבענו שלבים, ( וללבָ 39נעה במסילתה עד התחנה אשר יועדה לה. כך תיֵכן האדיר והיודע. )והשמש: היא 

( השמש לא תוכל להדביק את הירח, והלילה לא יקדים את 40מקומרת כענף דקל זקן. ) עד כי תשוב ותיעשה

( 42להם. ) ( הספינה הטעונה אשר נשאנו בה את זרעם היא אות41היום. כולם משייטים בגלגל הרקיע. )

( ואם נחפוץ, נוכל להטביעם ואז לא תישמע שוועתם ולא יינצלו, 43יצרנו להם עוד כדוגמתה למען יפליגו, )

( אם יגידו, היו יראים את אשר לפניכם 45( אלא אם כן נפרוש את רחמינו ונניח להם להתענג זמן מה. )44)

( 47להם אות מאותות ריבונם, יפנו לו עורף. )( הנה כל אימת שיוצג 46ואת אשר מעבר לכם, למען תרוחמו )
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רנס אלוהים אתכם, יגידו הכופרים למאמינים, האם עלינו להאכיל  ואם יגידו להם, הוציאו ממון מאשר פ 

( עוד הם 48את אלה אשר אלוהים עצמו יכול להאכיל, אם ירצה? אין זאת כי שרויים אתם בתעייה גמורה. )

( לא נותר להם אלא לצפות לקול שאגה יחידה אשר 49אם אמת בפיכם? ) אומרים, מתי יתגשם האיום הזה,

( בהישמע 51( הם לא יספיקו לצוות לביתם ולא ישובו אל משפחתם. )50תהלום בהם בעודם מתמקחים. )

ָרנו מתרדמתנו? זה הדבר שהבטיח 52תרועת השופר, יגיחו מן הקברים אל ריבונם, ) ( ויגידו, אבוי לנו, מי עור 

אז לא יישמע עוד דבר זולת קול שאגה יחידה, ואז יובאו אלינו כולם.  (53ואמת דיברו השליחים. ) הרחמן,

( יורשי גן עדן, כל עיסוקם היום 55( שום נפש לא תקופח היום כמלוא נימה, ורק כפועלכם ישולם לכם. )54)

ּבים על ספות מוגבהות, )56תענוג: ) רות וכל ם מזומנים להם פֵ ( וש57( הם ונשותיהם מסתופפים בֵצל ומס 

מֵרי שלום מאת ריבון רחום. )58אשר תאווה נפשם, ) ( בני אדם, 60( היבדלו היום, אתם החוטאים! )59( וא 

בדוני, כי זהו אורח מישרים! 61האם לא כך ציוויתיכם: אל תעבדו את השטן, כי הוא אויבכם המושבע; ) ( ע 

( 64( זה גיהינום אשר הובטח לכם. )63תשכילו להבין? )( הוא התעה בריות רבות מביניכם. האם לא 62)

יָצלו בו היום, כי כפרתם. ) היום נסכור את פיותיהם, ורק ידיהם ידברו אלינו, ורגליהם יעידו על אשר  (65ה 

ראו? 66עוללו. ) ( אם נחפוץ, נוכל להכות את עיניהם בסנוורים, ואז ייָדחקו למצוא את הנתיב, אך כיצד י 

( כל 68חפוץ, נוכל להפוך את צורתם בו במקום, ואז לא יוכלו להמשיך לכת ולא לסגת אחור. )( ואם נ67)

( לא לימדנוהו לומר 69אשר ניֵתן לו חיים ארוכים, לבסוף נדלדל את איבריו. האם לא ישכילו להבין? )

רָאן ברור, ) כל אשר נשמת חיים ( ועליו להזהיר את 70שירה, ואין היא יאה לו. אין זה כי אם דבר תוכחה וק 

את המקנה  –( הלא יראו כי אנו יצרנו למענם את אשר עשו ידינו? 71באפו, ועל הכופרים דין צדק ייָגזר. )

( ויפיקו ממנו תועלת ומשקה. מדוע 73( הכנענוהו להם, על כן ירכבו עליו ויאכלו מבשרו, )72הסר למרותם. )

( אך אלה לא יוכלו לבוא 75י אלוהים למען ייוושעו, )( הם לקחו להם ֵאלים מבלעד74זה לא יכירו טובה? )

זרם, אם כי הם עצמם נכונים לבוא גדודים גדודים לעזרתם. ) ( ַאל יעציבוָך דבריהם. אנו יודעים את 76לע 

לו. ) פי כן  על האם אל ישכיל האדם להבין כי אנו בראנוהו מטיפת זרע? אף( 77אשר יעלימו ואת אשר יג 

( הוא שכח ממה נברא והביא לנו משל באומרו, מי יוכל להחיות עצמות 78וכח. )מרהיב הוא עוז להתו

יה אותן זה אשר יצר אותן לראשונה. הוא יודע את כל אשר נברא. )79מתפוררות? ) מור, יח  ( הוא אשר 80( א 

( האם לא יוכל זה אשר ברא את השמים ואת הרץ לברוא את 81נתן לכם אש אשר תדליקו מן העץ הירוק. )

( זו הסמכות הנתונה רק לו: אם יחליט לחולל דבר, רק יאמר 82שכמותם? נהפוך הוא! הוא הבורא והיודע. )

ֵיה   ( ישתבח אשר בידו מלכות כל דבר, ואשר אליו תוחזרו.83וָהיה. ) –לו, ה 

 

חראּבב הכתובת  מ 

חראּבה :22.3 תמונה חראּבה בהיקף. יצחק באולם המרכזי מ   כתובת לראות אפשר לכיפה סמוך מ 

 .לבנים חציםב מסומנת

 ירוק רקע על זהב בצבע באותיות כתובה, מהקוראן פסוק שהיא 1461 משנת ממלוכית כתובת

 בכיווני עוסק הפסוק .גאומטריות צורות עם צבעוני פסיפס שיבוץ עשויה כיפה חציל מתחת

חראּבב דווקא לשבצו מאוד מתאיםו ,התפילה  אברהם ,המוסלמית המסורת פי על. אברהם של מ 

 95.בחברון 'הלָ קיּב  'ל ולא במכה הכעבה לכיוון להתפלל ויש ,במכה העּבֵ הכ את שבנה הוא
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 השמימה פניך את אתה נושא כיצד רואים אנו( 144)" :(139; 144: ב סורה) הכתובת תרגום

 המסגד לעבר ךפני הטה :רצונך את ישביע אשר תפילה כיוון לך ניֵתן עתה והנה, וכה כה והופכם

 . "והאמת המהולל אללה( 139)(... שבמכה הכעבה) הקדוש

 

 רבקה)ציון קבר( מצבת ת ו: כתוב23נקודה 

 .רבקה קבר ציון ובו הממלוכי התא: 23 תמונה

 ,העץ דלת על התחרו ,תמאני'עות האחת :כתובות שתי יש רבקה קבר ציון בוש התא בהקשר

 ,עצמה המצבה ציון קףיה על התחרו ,ממלוכית אחרתוה(, 23 בתמונה חץ ראו)לסה"נ  1785 משנת

 .לסה"נ 1331 משנת

 עבד' אל־חאג ידי על נעשתה העבודה. רבקה הגברת של השער זה: "תמאני'עותה הכתובת תרגום

 96."(1785=) 1200 בשנת. אל־לאטיף

 

 ,הממלוכית הכתובת. בתא רבקה של ציונה צדדי ארבעת כל בהיקף נמצאת אחרתה הכתובת

 אפשרות ואין הציון את המכסה הבד לכיסוי מתחת נמצאת ,' לערךמ שהיש של כולל באורך

 . 20 נקודה לעיל ראו זו כתובת חקיקת נסיבות על 97.לראותה

 :הממלוכית הכתובת תרגום

"כל אשר רוצה אלוהים הוא להעביר מעליכם את הטומאה, אתם בני הבית, ולטהר אתכם , אלוהיםבשם 

על שניהם.  אלוהיםברכת  ,('לילח-אלזו מצבת רבקה אשת יצחק בן אברהם )(. 33 ,לג סורה) אחת ולתמיד"

כ־ַאל סולטןה ,היא שופצה בימי אדוננו ל  בפקודתו העליונה של  ,צחונותיוינ אלוהיםיפאר  ,)מוחמד( אנסיר מ 

 )מהשמים(. ( מושל המחוזות הנכבדים של סוריה המוגנתיזכנת) דיןד־א סיף

 

 וממלוכית )תנכיז(כתובת יוונית : 24נקודה 

 היא 1 כתובת. כתובות שתי יש יצחק אולם של הדרומית בפינה המזרחי הקיר על :24 תמונה

 .לסה"נ 1331 משנת ממלוכית כתובת היא 2 וכתובת ,נ"לסה 5-ה המאה מן ביוונית כתובת

 ביוונית 1 כתובת .1

 ,היָאיג  ה  ו סרוֹ מֵ 'תֵ ג  וַא ,שי  הש   אומן ילוסנ   ,עבדך על רחם הקדוש אברהם: "הכתובת תרגום

 ."ָיהס  ט  ס  נ  וַא עבדאללהו ,היָאס  מ  וֹ 'ות ,יסּב  מ  ואוֹ 
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 .231–230' עמ, שם; שלי מאנגלית תרגום 
 .144–143' עמ, שם 97



. נ"הלס 6-ה המאה לתחילת או 5-ה למאה אותה לתארך שיש נראה והכיתוב האותיות צורת פי על

 יש .המוסלמית התקופה מן ואשה ולומר לפרש אין ,חמש בשורה נזכרה' עבדאללה' לשם בנוגע

 הוסיף וילנאי .המוסלמית התקופה לפני עוד רומי-היווני בעולם הזה השם של מספר דוגמאות

 עבדיך מבקשים עזרתך את, הקדוש אברהם: "תרגם וכך ,לכתובת משמעות לתת כדי מילים כמה

ש, נילוס י   עבדלה, ותומסיה הומביס, והיגיא אגאתמרוס הנשואים הזוגות ושלושת, פועל־ש 

 98".ואנסטסיה

 בערבית 2 ממלוכית כתובת .2

 :הכתובת תרגום

כ־לַא סולטןציווה על בניית כיסוי השיש המבורך הזה בימיו של אדוננו ה ל  ראנ־ מ  ר נ אצ  אד־דניא ואד־דין  נ אצ 

ל אּוןמוחמד בן  י נציב מחוז דמשק אלוהים יגמול לו ר  אצ  נ־נ  ז ַאיאד־דין תנכ סיףבעצתו הרמה של האמיר  ק 

 99(.1331=) 732בגן עדן, וזה בחודשים של שנת 

 
 מצטרפת והיא, המכפלה מערת באולמות השיש לכיסוי תנכיז האמיר פעולת על פרומס כתובתב

 100.ובחברון המכפלה במערת שעשה נוספות פעולות על לידיעות

 

 הג'אוליהמסגד מתחם מלהפתח המזרחי : כתובות 25נקודה 

 .ההרודיאנית בחומה היום הקיימים משלושה אחד, תהמזרחי בחומה הפתח :25 תמונה

 נפתח זה ששער נראה. שנה כאלף במשך המכפלה למערת הראשי הכניסה שער היה המזרחי השער

 את הרסהולסה"נ  1033 בשנת שהתרחשה האדמה רעידת בעקבות הפאטימית בתקופה כבר

 השער פתיחת את המייחסים יש. לעליון התחתון מהמפלס שהובילה המקורית המדרגות מערכת

  101.דזנברי־אל ,ישראל בארץ הפאטימי הצבא מפקד לימי
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מתאר בספרו שראה כתובת זו  דין־מעניין לציין, שמוג'יר אד .131–130הפרשנות של וילנאי ראו וילנאי, תשמ"ה, עמ' 

אך לא ידע לקוראה. הוא העתיק את צורת האותיות וחיפש אדם שידע לקרוא אותה, וכך כתב: "ובהיות היום 

הרביעי, בא אל הָחרּות המקביל לקבר רבקה אשת יצחק, ויצווה לרחצו )את הכתובת( עד שנראה מה שכתוב, ונגש אלי 

רמלה. ויביא ּבֵני כל ־אתי, על פי דימוי וציור. ואעתיק אותו, וחזרנו אל אל למען אעתיק מה שכתוב באבן לפנקס שהיה

לשון לקרוא עליו, ולא היה בהם מי שיקראהו, אבל הסכימו שזהו בלשון היווני הישן, ושאין הם יודעים אם נשאר מי 

שהעתקתי בדרך הדמוי שהוא לקראו מלבד זקן גדול בחלב ויעמדו להביאו ]...[ ויכתיב עלי הזקן המובא מחלב, מה 

 (.41דין, תשכ"א, עמ' ־והציור" )מוג'יר אד
; גרייבסקי, 131"ה, עמ' תשמ; וילנאי, 141–140, עמ' 2013 ,שרון ;(15 ')כתובת מס 59, עמ' 1984שאוכת,  תרגום 99

 .תשכז' ס"ט, תרפ
הרבים שעברו דרך חברון רות לעולי הרגל ישכ, אל־חליל חמאם המרחץ בית בניית את גם לתנכיז לייחס שיש נראה 100

 .20 נקודהבבדרכם למכה. עוד פרטים על תנכיז ראו לעיל 
משום שלפי המסורת  – שער שלמה –רב. הערבים כינו שער זה 'באב סולימאן' -, עמ' רוצחור, תשס"ד יסישניו ראו 101

 המוסלמית החומות הן מימי שלמה המלך.



 והן ,תוכתוב שלוש יש המכפלה למערת אוליה'הג מסגד מסדרון בין המעבר לשער מסביב

 . (25 תמונה ראו) "לימג, "תיב, "ףלא – באותיות מסומנות

 באותיות הקוראן פסוקי כתובת נראית מימין. דרומה במבט אוליה'הג מסדרון: 25.1 תמונה

 בקמרון ועולה צבע ללא ממשיכה הכתובת .אוליה'הג מסגד של המערבי הקיר לאורך מוזהבות

 המבואה מעל כהוממשי מזרחה תפנית עושה, (25 בתמונה "ףלא) ההרודיאנית בחומה הפתח מעל

  .בתרשים מקווקו סימון ראו, עמודים גבי על צפונה חוזרת, המקורה המסדרון מכיוון הפתח עם

 

  "ףלא כתובת .1

 ומסומנת לתקרה צמוד לשמאל מימין עוברתה ,העליונה הממלוכית הכתובת נראית 25 בתמונה

ל אּון בן מוחמד סולטןה לימי הקוראן פסוקי את מייחס שרון .קוראן פסוקי ובה, "ףלא באות  ק 

ג   אמירל הכתובת אתו נ   במחצית (אוליה'הג מסגד) שמו על הקרוי המסגד בונה ,אולי'אל־ג ר'ס 

 אחת שורה עשויה ,עם אותיות בצבע זהב ועיטורים חומים ,הכתובת 14.102-ה המאה של הראשונה

 לא אותיות עם ממשיכה הכתובת. אוליה'הג מסדרון של המערבי הקיר כל כמעט לאורך ארוכה

 שובץ הכתובת של דיחי לוח. ההרודיאנית בחומה הפתח מעלש התקרה צמוד לקמרון צבועות

 מזרחה הפונָ , המבואה עד ממשיכה הכתובת (.25 תמונה ראו) לקמרון הצמודה לכתובת מתחת

. (בתרשים מקווקו סימון ראו) הברזל ושבכת עמודים גבי על צפונה תוחוזר הכניסה מבואת מעל

 בהחזרת שעסקו הבנאים .הכתובות עם השיש לוחות הוסרו 15-ה במאה נהמב  ּב   שינויים בעקבות

 שמדובר כיוון. הנכון הלא בסדר אותם החזירו כן עלו ,וכתוב קרוא ידעו לא למקומם הלוחות

 לאחר התרגום להלן. הפסוקים בסדר ודאות אין אך ,הפסוקים את לשחזר אפשר קוראן בפסוקי

 103.שרון של השחזור

 :הארוכה הכתובת תרגום

                                                           
ג   האמיר 102 נ  בתחום אחריותו היו ערי החוף קאקון, לוד ו ,1311שימש נציב עזה משנת  עבדאללה בן'אולי אל־ג'ר ס 

בין וירושלים, חברון ושכם. מערכת יחסים עכורה בינו  ןכללוב ,ורמלה. כמו כן הוא קיבל לאחריותו את ערי ההר

ל אּון  –תנכיז  , אמירדחת הלה 1320הובילה בשנת  –הנציב הסורי החזק ואיש אמונו וסודו של הסולטן מוחמד בן ק 

, עמ' 1987 ,דרורי אצל שכללו גם את האחריות בחברון. עוד פרטים ראו ,ותנכיז קיבל את הסמכויות של נציב עזה

'ר אל־ג'אולי ראו197 ג  נ   .107–105, עמ' 2013 ,שרון אצל . ביוגרפיה על ס 
בניים אנו למדים מכתובת . על שיפוצים ושינויים מ132 – 130. הצעת השחזור בעמ' 132–126, עמ' 2013שרון,  103

ולהלן  ,(לסה"נ 1467–1461) םד  שק  'ח  מימיו של הסולטן  שיפוץהמזכירה  'חדר השמן'שנמצאת בלסה"נ  1462משנת 

תרגומה: "סוד נחשף למעלה מהצופים וגילה עצמו בעליל. משבח אני אותו שהקים בתים שמזכירים בהם שמו תדיר 

של ידידו תמיד. )אחרי המבוא:( המסגד המבורך הזה )הג'אוליה( שופץ  אט''סימומודה אני לו על סידור השולחנות ל

כ אזאהיר אבו סעיד  סולטןבימי אדוננו ה ל   נאסיר אדין מוחמדיפואר נצחונו תחת השגחת רום מעלתו  םד  שק  'ח  ַאל־מ 

כ אזאהיר  ממלוכ) אזאהיריבן רחב הלב  ל  מפקח שני המקדשים הנכבדים יפרוש )עליו(  אשאפיעי( םד  שק  'ח  ַאל־מ 

 .193–192", ראו שם, עמ' מוחמד בן אלעיז( מלאכת 1462בספטמבר  26 )= 867האלוהים צלליו בפתיחת השנה 



 . בשם אלוהים הרחמן והרחום (1 ,א )סורה

וכך יסלח לך אלוהים על כל חטא שחטאָת ועל ( 2)בזאת הכרענו למענך הכרעה נחרצת, ( 1) (4–1 ,א)סורה 

ויושיט לך אלוהים עזרה אדירה. ( 3)אשר טרם חטאָת, וישלים את חסדו עליך, וינחה אותך באורח מישרים, 

רבה אמונתם עוד ועוד ( 4) ינּה בלב המאמינים למען ת  שכ   –הוא אשר הוריד את השלווה ממרומים וה 

 ים יודע וחכם.לאלוהים גדודי השמים והארץ, ואלוה

הוי בעלי הספר, מדוע תתפלמסו על אודות אברהם? הן רק אחריו הורדו ממרומים  (65) (68–65 ,ג)סורה 

אתם אלה אשר עד כה התפלמסתם רק על אשר תדעו,  (66)ליון! האם לא תשכילו להבין? וונג  התורה והא  

אברהם לא היה  (67)ם יודעים: ומה לכם כי תתפלמסו עתה על אשר לא תדעו? אלוהים יודע, ואתם אינכ

ים. פ  ת  ש  תמסר, ולא היה במ  יף ומ  נ  הראויים מכל להיות יורשי אברהם הם  (68) יהודי ולא נוצרי, כי אם ח 

 אשר הלכו בדרכו, והנביא הזה והמאמינים. אלוהים הוא מגן המאמינים.

מבטחים, והרחק אותי ואת אברהם אמר, ריבוני, שים את חבל הארץ הזה למקום  (35) (37–35 ,יד)סורה 

לי הוא, וכל  (36) בנ י מעבוד לאלילים. תעו רבים מן האנשים, על כן, כל ההולך בדרכי, מש  ריבוני, הם ה 

רעי בעמק אשר לא ינבוט בו זרע, ריבוננו, הנה הושבתי את ז   (37) הממרה את פי הנה אתה סולח ורחום.

א ליבם של אנשים בכיסופים אליהם, ושלח לֵ ילה. על כן מ  הקדוש, ריבוננו, למען יקיימו את התפ אצל ביתָך

 להם פרנסה מכל פרי למען יכירו טובה.

אמר, ריבוני, עשה את העיר הזאת מקום מבטחים ושלח לתושביה פרנסה  אברהם (126) (133–126 ,ב)סורה 

מפרי הארץ, לאלה אשר יאמינו באלוהים וביום האחרון. אמר, אשר לכופר, אניח לו להתענג קמעא, ואחר 

ֵלי עונש האש. שם יהיה סופו המר. אביאנו מו( הכעבהאברהם הגביה את יסודות הבית ) (127) על כורחו א   וע 

ֵּבל, ריבוננו – ישמעאל תנו ק  סרים לָך, ואת  (128) .ויודע קשוב אתה הן, מא  ֵשה את שנינו מתמ  ריבוננו, ע 

סרת לָך, והוֵרה לנו את טקסינו ושוב מכעסָך עלינו, הן רוצה אתה בתשובת עבדיך ורחום.  זרֵענו אומה מתמ 

רבם למען יקרא בפניהם את אותותיָך (129) וילמדם את הספר ואת החוכמה  ריבוננו, שלח אליהם שליח מק 

ככם, הן אתה אדיר וחכם. כלות? הן  (130) ויז  מי ימאס בדת אברהם מלבד האיש אשר מילא את לבו ס 

ם הישרים. מנ ה ע  ריבונו אמר לו, התמסר! אמר, מתמסר  (131) בחרנו אותו בעולם הזה, ובעולם הבא הוא נ 

יו אברהם ציווה זאת לבנ (132) אני לריבון העולמים. יו, וגם יעקב: בנ י, אלוהים בחר למענכם את הדת, וה 

תמסרים בטרם מותכם. עבדו לאחר מותי?  (133) מ  האם נכחתם בנטות יעקב למּות, כאשר אמר לבניו, למי ת 

 ָאמרו, נעבוד לאלוהיך ולאלוהי אבותיך, אברהם וישמעאל ויצחק. נעבוד לאל אחד ונהיה מתמסרים לו.

 כאשר ואולם, לו שהבטיח הבטחה בשל אלא הייתה לא לאביו אברהם שביקש המחילה( 114 ,ט)סורה 

 .דעת ושקול חטא על הכ  מ   היה אברהם. עוד לו מחויב אינו כי הודיע, לאלוהים הוא אויב כי לו התברר

( וכי יש דת נאה מדתו של האיש הנושא פניו אל אלוהים בהתמסרות והמיטיב וההולך בדרך 125 ,ד)סורה 

יףדת אברהם אשר נהג  נ   .נפש לידיד אברהם את לו לקח אלוהים? כח 

בבתים אשר התיר אלוהים להקימם ולהזכיר בהם את שמו, מספרים בשבחו בוקר  (36) (37–36 ,כד)סורה 

אנשים אשר מסחר ומיקח וממכר לא יסיחו דעתם מלהזכיר את שם אלוהים ומלקיים את  (37) וערב

ָכאתהתפילה ומלתת   .והעיניים הלבבות בו יתהפכו אשר יום מפני חוששים הם. )מס למען עניים( ז 

 תםקורצ כי, נקבה או זכר, בכם אשר ָעֵמל שום של כרומש אגרע לא, ואמר להם נענה ריּבונם( 195 ,ג)סורה 

 פראכ   רפֵ כ  , ונהרגו ונלחמו, בי אמונתם בשל בהם פגעו ואשר ממושבותיהם וגורשו היגרו אשר אלה. מזה זה

 השכר. אלוהים םמע   כרםש וזה, למרגלותיהם זורמים נהרות אשר גנים אל ואכניסם עוונותיהם על להם

 .אלוהים אצל רשמּו ההנא  

המאמינים ועושי הטוב, ריבונם ינחה אותם באמונתם. הנהרות יזרמו לרגליהם בגני  (9) (10–9 ,י)סורה 

בה קולם ָׁשם תהיה, ישתבח שמך, אלוהינו! וברכתם זה לזה שם תהיה,  ישאווהקריאה אשר  (10) המנעמים,

 התהילה לאלוהים ריבון העולמים. –שלום! ובסיום קריאתם 

ים אנשים אשר התחייבו לאלוהים בשבועת אמת. כמה מהם קיימו יש בין המאמינ (23) (24–23 ,לג)סורה 

יגמול אלוהים לאנשי האמת על  (24) את נדרם, וכמה מהם עודם ממתינים, ולא שינו דבר מאשר התחייבו.

 האמת אשר בפיהם, ואם יחפוץ, יעניש את המתחסדים או ישוב מכעסו עליהם. אלוהים סולח ורחום.

הנביא עובר עֵברה בעשותו את אשר התיר לו אלוהים כדין. כך הייתה דרכו של  אין (38) (39–38 ,לג)סורה 

ם אלה אשר מסרו  (39) ומוחלט סופי הוא אלוהיםדבר  –אלה אשר עברו מן העולם זה כבר  םאלוהים ע   ע 

  את שליחות אלוהים וָיראו אותו ולא ָיראו איש זולת אלוהים. אין כאלוהים לעשיית החשבון.



 
 "תיב כתובת .2

 ממסדרון המעבר מעל הניצב שיש לוח גבי על הכתובה לסה"נ 1320 משנת ממלוכית כתובת

 על הוא הכתובת תיארוך. בשחור צבועות האותיות. (25 תמונה ראו) המכפלה למערת אוליה'הג

ל אּון בן מוחמד סולטןה מימי היא שהכתובת מעריך שרון. אחרות לכתובות השוואה בסיס  ק 

 .אולי'אל־ג והאמיר

 104."אללה ידיד הוא אברהם, אללה שליח הוא מוחמד, אללה מבלעדי אל אין: "הכתובת תרגום

 

 "לימג כתובת .3

  105.לאבות הלל שיר שעניינה ,לסה"נ 1874 משנת מאנית'עות כתובת

 :הכתובת תרגום

)!(  יצחק, יעקב ויוסף נביא אלוהים, אברהם ידיד האלוהיםמוחמד מבשר ה / אלוהיםאין אלוה אלא 

 / ומתבשרים בהם המבקרים בשורה טובה על שכר. ,שהאושר גלוי בהם)יש( מקומות קדושים  / .אלוהיםה

בהתקרב משך  / בידי מנהיגנו רב העצמה אשר לו חייבים תודה. ,חודשו פניהם בכתובות וחיפוי שיש מושלם

מצא  וואקףה על מפקחה כורשידו / רוב העניינים נעשים פחות לוחצים; ,ובהגיעו להשלמתו ,החיים למילוי

הוא  דעתו נעשית שקופה, / מושללשמע קולו של  / .לעולם בקיום ניהול וחריצות שאינם פוסקים ,הנאה

 הוא שמו / שזכה לכבוד מהרחמן. ומאור החכמה של הדור, איזה מופתי רהוט לשון הוא! עיזאט נקרא

 / רה המכילה ירחים רבים.עבאור המ ,והורם גבוה טאהאשל  'חדיתהוא גדל עם ה / ; חזהו מלא אור;'לילח

לשומרי  ,אלוהי ה, הולימח / שופעת חסידותו, מוצלחת הטפתו, גאוות העם המוצאים מקלט אצל הקנאים.

שניהם קיבלו  סאליחועם  ,הוא עפיפיהנצרך לרחמים צאצא  / ותמוך בם עם הידיד והסובל. שלו מקאםה

 / למען הידיד ורב העצמה הכוכב העולה. ,צייתנות וה מלאיםושניהם אמרו לפעול בחד / עונג בזקנתם.

קבע  אזאק סאליח־רעביד אר ,הו / .עולי הרגלכל לכולם ולברכה למוחמד ודברי וברכת אדוני בשלום ו

 עיזאטחברון מוחמד של  םאקאקאימכתב הנצרך השפל  / אושר.ב ציווה עזיז־עבד אלולטננו ס ,התאריך

 .(1874ואר בינ 27) חיג'ה־ו אל'ד 3-ב 1290שנת 

 

 המסדרון המקּורה והמבואה למסגד הג'אוליה: כתובות 26נקודה 

. ממוספרות כתובות שלוש לזהות אפשר הדלת מעל. אוליה'הג מסגד לכיוון המבואה: 26 תמונה

  .3 כתובת לתקרה קרוב ומעליה 2 כתובת מעליה ,המבואה כל לרוחב 1 כתובת

 המעבר מעל ,למבואה מדרום ואחת( 26 תמונה ראו) במבואה שלוש :כתובות ארבע יש זו בנקודה

 (.שחורה מסגרתב ומסומנת 4 בספרה ממוספרת הכתובת. 26.1 תמונה ראו) המקורה למסדרון

 

 1 ממוספרת כתובת .1

 :הכתובת תרגום

                                                           
104

 .138' עמ, 2013, שרון של באנגלית התרגום על מבוסס, שלי תרגום 
 .243–240' עמ, שם 105



כ־לנוסד בימיו של אדוננו ַא ל   אלוהים יעריך וישמור את ממלכתו – מוחמד מגן העולם והדת שלר, אצ  אנ־נ   מ 

כַאל־הקדוש  סולטןבנו של אדוננו ה – ל  ל אּוןר צּונ  מ  ־לַא מ  יכסהו אלוהים  )איוּב(, חאל  צ  ־צַא הממלוכ של ק 

'רבהשגחתו וניהולו של העבד העני לאלוהים ישתבח,  . )הבנייה נעשתה(ברחמיו ג  נ  יבן עבדאללה אנ־ ס  ר   נ אצ 

ולא הוציא עליו דבר מכספי שני המסגדים  הפרטי, מכספו עבור זה(ב)הוא שילם  ירחם עליו אלוהים.

  106(.1320)מאי  720בתאריך רביע השני שנת נכתב . )ירושלים וחברון( הקדושים

 
 ,המבואה לרוחב אחת שורה שבה ,לסה"נ 1320 משנת שלמה לא ממלוכית כתובת זו היא כתובת

 הכתובת. אוליה'הג למסגד המכפלה מערת בין המפריד המסדרון תוך אל המעבר שער מעל

 הדופן על מעט וממשיכה השמאלית לפינה מגיעה ,המבואה של הימנית מהפינה מתחילה

 הוצאו הכתובת את שהרכיבו השיש מלוחות חלק .בתחילתה שלמה ינהא הכתובת. השמאלית

 הכתובת. 'השמן חדר'ב מאוחסנים חלקם ;למקומם הוחזרו ולא שיפוצים במהלך ממקומם

אּון בן מוחמד סולטןה שעשה בנייה פעולת משבחת ל  כ־לַא בכתובת כונהמה ,ק  ל  ראנ־ מ  . נ אצ 

אּון סולטןה ל  . ובחברון בירושלים רבות שבנו ממלוכים שליטים כשני ידועים יואחרמוחמד  בנוו ק 

 ,אולי'אל־ג (וחברון ירושלים) הקדושים המקומות שני אמיר של פועלו את מציינת הכתובת

ג   בכתובת המכונה נ   .ההקדש מכספי ולא הפרטי ספוכמ שבנה ,עבדאללה בן ר'ס 

 

 2 ממוספרת כתובת .2

 :הכתובת תרגום

רבנו הנאמן ידיד הרחמן המרחם.  ,השליחים ֵשיח׳במסגד  ,הזה המזהיר בהשלמתו השחזורהו כמה נהדר 

וקבל הפיצוי ממי שהשכים קום לחנוך  ,ק רצונך וכבודך ושפעךברכהו אלהינו ו)הנמצאים ב(המערה והענֵ 

ר. השכר המגיע ל(110–109 ,ט סורהבניין זה והטה חסדך למי שייסד בניינו על חסידות )רמז ל  אגא יוסוף ש 

 1063 המשיך מפני שיוסוף חלה )?( יל  עָ ( אולםהבניין הזה מתוארך ) היושרהוא כבוד. למען  (טדֵ ע  סֵ  דארו)

(=1653.)107 

 

 ,גאַא יוסוף ידיב אוליה'הג מסגד שיפוץ את המשבחת ,לסה"נ 1653 משנת מאנית'עות כתובת

 שיוסוף עולה הכתובת מן. באיסטנבול היה מושבו ומקום 'הסריסים שר' הבכיר בתואר שהחזיק

י היה לסיום העבודה את שהביא ומי ,למשכב נפל  למערת מחוץ אחרת בכתובת זכרמּו עלי .ָעל 

 108.'חליל־אל קּוש' המכונה ,בחברון המקורה השוק את מחדש שבנה מיכ המכפלה

 

                                                           
(; 11 ')כתובת מס 53, עמ' 1984בהתבסס על תרגומו לאנגלית של שרון. שאוכת,  ,שלי תיקונים עם שאוכת תרגום 106

אותיות בצבע זהב על רקע חום. היום הכתובת במביא את הכתובת עם תרגומה ומציין שהכתובת  108, עמ' 2013 ,שרון

שהיא המשכה של , כתובת א, 25לבנה לגמרי. נראה שעניין הצבע הוחלף בטעות עם כתובת אחרת, ראו לעיל נקודה 

 . 26הכתובת הארוכה לאורך הקיר המערבי של מסדרון הג'אוליה, וכן ראו תמונה 
 .216, עמ' 2013 ,שרון 107
 .220–216' עמ, שם 108



  3 ממוספרת כתובת .3

 :הכתובת תרגום

כ־ַאל סולטן. האכסדרה הזאת היא מה שנבנה בימי אדוננו האלוהיםבשם  ל  דין ד־ם שארף אאמועז־אל מ 

כ־ַאל סולטןבן אדוננו ה ,עיסא ל  בהשגחת  ,נשמתו אלוהיםיקדש  ּביּור בן ַאכדין אבו ב  ד־א סיףעדיל ־אל מ 

? )סוף ינואר 621)?( ]בשנת[  מוחרםבחודש  קד ּב    ע  ס  דין מסעוד בן עומר בן ַאד־סעד א( אלוהיםהעבד העני )ל

 .?(1224עד פברואר 

 
 אד־דין שארף םאזעאל־מו מלכ־אל סולטןה את משבחתה ,לסה"נ 1224 משנת איובית כתובת זוהי

עיסא דאג עם  .המכפלה למערת הראשי הכניסה לשער שהוביל מקורה מסדרון שבנה על יסאע

 נבנה כאשר (.1, כתובת 11עדיל להקדיש כפרים לצרכי מערת המכפלה )ראו לעיל נקודה ־אביו אל

 קברות ביתמ חלק פינו המסדרון בניית ולצורך ,אוליה'הג מסגד קיים היה לא עדיין זה מסדרון

 מערת של המזרחי הקיר עד הגיע הקברות בית 109.נמרא רכס של המזרחי המדרון על שהיה יהודי

  :אד־דין יר'מוג כתב וכך, המכפלה

והמסגד  מצד המזרח מסגד בתכלית היופי. ובין החומה הסלימאנית ומחוץ לחומה הסלימאנית )שלמה(

הזה, המבואות והוא מקורה מאורך, ועליו הפאר והכבוד, ומי שתיקן המבוא הזה והמסגד הוא השר אבי 

'ר אל־ג'אולי משגיח שני המקדשים הנכבדים ומיופה כוח הממשלה, ונודע מסגד זה בשם  ג  נ  סעיד ס 

ההר הזה ויחצבהו  אל־ג'אוליה, והוא מהפלאות שנחצב בהר, ויש אומרים שבית קברות היהודים היה על

 110אל־ג'אולי, והוריק אותו )יצר חלל( ובנה עליו את הכיפה.

 
 שימש הממלוכית שבתקופה ,אוליה'הג מסגד מכיוון המקורה המסדרון של צילום: 26.1 תמונה

 .המכפלה מערת למתחם הראשית כניסהה

 הארוכה ההרודיאנית האבן על תנמסומ הספרה .המכפלה מערת של המזרחי הקיר – 1 ספרהה

 ומשקלה אחד ממטר יותר גובהה, מטרים כשבעה אורכה: המכפלה מערת במתחם המוכרת ביותר

 ומבין: "כתב וכך ,זאת עצומה מאבן בעצמו התרשם אד־דין יר'מוג .טון 60-כ הוא המשוער

 עשרה אחת ארכה( התוף מקום) אל־טבלכאנה מקום אצל אבן( שלמה) אלסלימאני בבניין האבנים

                                                           
. הגיוני וסביר שהיהודים קברו בסמיכות למערת המכפלה, Fig. 5, 340 'לראות שם, עמ אפשרשל הכתובת  תמונה 109

שנכנסו אל מעבה מערת המכפלה למיניהן שהיה המקום הסמוך ביותר לקברי האבות. ראוי לציין שגם המשלחות 

תשע"ו. לעוד הפניות ראו  ,וחלקן אף בכדים, ראו ארנון ,מדווחות על עצמות נפטרים רבים שהיו פזורות בחלל המערה

מרא אסר . עובדה זו גם יצרה בעיה הלכתית לכניסת כהנים למערת המכפלה, ובמשך שנים רבות 19דה לעיל נקו

'טהרת שדה  ענייןדאתרא הרב דב ליאור כניסת כהנים למערת המכפלה. במהלך מחקרו התורני של הרב עידו אלבה ב

למערת המכפלה, ומי שרוצה הנים מותר להיכנס שלכ ליאור הרב פסק םיהנתונים שבעקבות כמההמכפלה' התבררו 

; ליאור, 500תשס"ב, בהסכמות בתחילת הספר וכן בסיכומו בעמ'  ,להחמיר על עצמו יש לו על מי לסמוך. ראו אלבה

 .149תשע"ה, עמ'  ,קלז; אלבה-תשע"א, עמ' קלו
, ובמקור לא טוען שיש שיבוש בהעתקה של פסקה זו אלבה .105, עמ' 2013 ,; שרון56, תשכ"א, עמ' אד־דין'יר מוג 110

. תמונת מסגד הג'אוליה החפור לתוך ההר 488תשס"ב, עמ'  היה כתוב שהיה בית קברות יהודי על ההר, ראו אלבה,

 .27.1תמונה  ,ראו להלן



 מוכן שהאוכל מכריז המתופף היה שבפתחו', סימאט'ה של הדלת מול נמצאת זו אבן, ואכן ."אמה

 111(.1 נקודה לעיל)

 דלת ליד .(בתרשים ראו) 'סימאט'ה של ולמאפיות למטבח כניסהה זו: הירוקה הדלת – 2 ספרהה

 .לאכול לבוא לאנשים וקרא וכך מוכן היה כשהאוכל בתוף ותופפו עמדו זו

 (.2 נקודה לעיל) יין צרייל היהודים על האוסרת הממלוכית הכתובת םקוֹ מ   – 3 ספרהה

 

 4 ממוספרת כתובת .4

 :הכתובת תרגום

בשם אלוהים הרחמן והרחום, הסטיו )מסדרון מקומר ומקורה( המבורך הזה שנבנה לצורך חלוקת מזון, 

'רנבנה בימיו של העבד העני לאלוהים יתעלה  ג  נ  יאנ־ הממלוכ של בן עבדאללה ס  ר  ל אּון)מוחמד בן  נ אצ   (ק 

שהוציא על בנייתו מכספו הטהור מבלי לקחת דבר מכספי שני המקדשים הקדושים, עליו רחמי אלוהים 

 112(.1320)= 720מאדה הראשון שנת ויתעלה, וזה בתאריך ג'

 
ג   האמיר את המשבחתלסה"נ  1320 משנת ממלוכית כתובת זוהי נ   ,(עבדאללה בן) אולי'אל־ג ר'ס 

(. 3) הקודמת הממוספרת בכתובת המוזכר מסדרון אותו זהו .המקורה המסדרון את שבנה

 ארוחות תפעול לצורך שנבנו ולמאפיות הציבורי המטבח לדלת הוביל זה מקורה מסדרון

 מסדרון באמצעות חובר הוא אוליה'הג מסגד שנבנה לאחר (.26.1 בתמונה 2 ספרהה' )סימאט'ה

ג  . יסאע םאזעאל־מו ידיב לפניו שנה 100 שנבנה ,'סימאט'ה של למסדרון מקורה נ   לעצמו ייחס ר'ס 

 לכתובת דומה זו כתובת .אותו וחידש שיפץ רק הוא למעשה אך, זה ומקורה מקומר מסדרון בניית

 השתענש יהיבבנ דנות ושתיהן( נ"לסה 1320) שנה באותה נכתבו שתיהן – (לעיל ראו) 1 הממוספרת

ג   האמיר בימי נ  ג  ש יןוצמ הכתובות בשתי. אולי'אל־ג ר'ס  נ   ולא הפרטי מכספו העבודות את ביצע ר'ס 

 דברים כותב אד־דין יר'מוג הירושלמי ההיסטוריון. המכפלה מערת של וואקףה מכספי לקח

ג   ציווהלסה"נ  1313 שבשנת מוסר לסה"נ( 1442 – 1364) מקריזי־אל ההיסטוריון .דומים נ   ר'ס 

 המוזכר האוכל 113.העיר את שפיארו יפים בניינים ובנה המכפלה למערת בתעלה מים להוביל

 עוליל ביום פעמים שלוש חולקוו ועדשים שמן, לחם כללוש ,'סימאט'ה לארוחות מתייחס בכתובת

 אברהם של החסד מעשיאת  לחקותו לבו נדיבות את להעצים כדי זאת כל ;חברון ולעניי הרגל

                                                           
( התרשם אף הוא מאבן זו וכתב: 1369–1304. הנוסע המוסלמי אבן בטוטה )57–56"א, עמ' תשכ'יר אד־דין, מוג 111

 .(99"ה, עמ' תשנשור, ) "ית, ואבן אחת היא בגודל של עשרים ושבע רגל )כשבעה מטרים(מסגד החראם בנוי מאבני גז"
 'מס)כתובת  56' עמ, 1984ראו שאוכת,  .בהתבסס על תרגומו לאנגלית של שרון שלי תיקונים עם שאוכת תרגום 112

 .110–109, עמ' 2013 ,(; שרון12
'ר ראו לעיל 56, עמ' 1984, ; שאוכת56, תשכ"א, עמ' אד־דין'יר מוג 113 ג  נ   .102הערה ב. עוד פרטים ביוגרפים על ס 



ל אּון סולטןה בימי שנבנה אורחים נסתהכ   בית היה זה באזור על כך נוסף 114.אבינו  1280 בשנת ק 

. אוליה'הג למסגד המוביל מסדרוןה של השער מעל במקורה הייתה זאת מציינתה כתובת. לסה"נ

  115:תרגומה הזו, חברון של המוניציפלי במוזאון כיום נמצאת היא

בניית בית  ציווהאת מוחמד ומשפחתו.  אלוהיםשחסדו חובק בכל ויברך  אלוהים. השבח לאלוהיםבשם 

 סולטןאדוננו ה ,עליו השלום 'לילח-אללטובת המבקרים העניים של  אותוהאורחים המבורך הזה והעניק 

כ־ַאל ל  אּוןדין ד־דוניה ואד־א סיףמעלי ־מנסור אבו אל־אל מ  ל  כ־ַאל ממלוכ ,ק  ל   אלוהיםיתמיד  ,חאל  צ  ־צַא מ 

 .רבנו מוחמד ומשפחתו אלוהים( ויברך 1280=) 679בשנת  .לעד חייו ויקבל )מעשה זה הטוב( ממנו

 
 מסגד הג'אוליה, החלונות והדלתות: כתובת 27נקודה 

 .אוליה'הג מסגד של הצפוני בחלק זה ליד זה אבן מעקה על יםמונח ישש   לוחות השלוש :27 תמונה

 :הכתובת תרגום

כ־ַאל סולטןבימי אדוננו ההדלתות והחלונות נעשו  ל  לעד  אלוהיםיתמיד  ,מוחמד ,מגן העולם והדת אנסיר מ 

כ־ַאל סולטן (שאהיד) המארטיר ,ממשלתו, בן אדוננו ל  ל אּוןמנסור ־אל מ  כ־ַאל ממלוכ ק  ל  יפרוס  ,חאל  צ  ־צַא מ 

'רהנעלה  ,אלוהיםעליו חסדו, תחת פיקוח העבד הנצרך ל אלוהיםה ג  נ  כ־ַאל ממלוכ עבדאללהבן  ס  ל   ,אנסיר מ 

ל ב) 720 ב' יּב  ר  . נכתב בחארםא עליהם מכספי ה. כלום לא הוצ  אלוהיםירחמהו  ,שהשתמש בכספו שלו ח   ה 

 116הנביא.ת היג'ר( אחרי 1320במאי  11

 
 נושאי שיש לוחות המארבע מורכבת שהייתה לסה"נ 1320 משנת ממלוכית מכתובת חלק זהו

 הדלתות מעל המקורי ממקומם רוסהו הלוחות. 'השמן חדר'ב מהלוחות אחד נמצא כיום. כתובות

 סולטןה את ומשבחת מפארת זו כתובת 117.אוליה'הג מסגד של המערבי בקיר שהיו והחלונות

ל אּון בן מוחמד ג   האמיר אתו ק  נ   אוליה'הג במסגד והחלונות הדלתות התקנת על אולי'אל־ג ר'ס 

 .(25.2 תמונה לעיל ראו)

 השימש מורכבת שהייתה שנה ומאותה חודש מאותו נוספת ממלוכית כתובת שהייתה מסתבר

 הרסהו זו כתובת גם. אוליה'הג מסגד של והחלונות הדלתות את הפיאר זו כתובת ואף ,שיש לוחות

 תמונות באמצעותשוחזרה  הכתובתו אותרו הלוחות ששת. 'השמן חדר'ב הוהונח שיפוציםה בשל

 .שרון משה ידי על

 :הכתובת תרגום

רכו ומלאכיו מכריזים ברכה( על הנביא;  אלוהים. אמת שאלוהים)בשם  "הוי המאמינים, התפללו לשלומו וב 

כ־ַאל סולטן(. הקים את )המסגד המבורך( הזה )בימי אדוננו ה56 ,לג סורה) לשלום" ל  מגן העולם  אנסיר מ 

                                                           
 .82–81תשס"א, עמ'  ,שרון אצל רוט נוסף על סעודות ה'סימאט' ראוי. פ110, עמ' 2013 ,שרון 114
נסת אורחים סמוך למערת המכפלה אנו מוצאים בעדות קדומה ב54, עמ' 2013 ,שרון 115  300-. על קיומו של בית הכ 

לסה"נ: "ב'חארם' של  985מתאריך הכתובת הנוכחית, וכך מוסר הגאוגרף הערבי הנודע שמס אל־דין בשנת  לערך שנה

סת אורחים, והוא מוסד קבוע, ובו טבחים, אופים ואף משרתים המגישים מנות עדשים ושמן נכ  החברון נמצא בית 

 .(שמאלית עמודה, 348' עמ, 1978, שורצבאום)זית לכל המבקרים, כעניים כעשירים" 
 .113, עמ' 2013 ,שרון 116
 .113–112' עמ, שם 117



 אלוהיםהמקדשים )מוחמד, יתמיד השני ל עולה הרגלוהדת( מדכא החדשנים, מחיה הצדק בצדק בעולם, 

כ־ַאל( סולטן) (שאהיד) מארטירלעד ממשלתו בן אדוננו(  ל   פתח-אבו אלחרב העולם והדת  מנסור־אל מ 

ל אּון) כ־ַאל ממלוכ ק  ל   ,המרומם ,אלוהיםעליו חסדו, תחת פיקוח העבד( הנצרך ל אלוהיםיפרוש  חאל  צ  ־צַא מ 

'ר)המתחנן לרחמיו ולמחילתו  ג  נ  כ־ַאל ממלוכ עבדאללהבן  ס  ל   718' ב רביעב (הייתה. תחילת בנייתו אנסיר מ 

מהחלונות  ,כולו נחצב לתוך הר ((. ה)בניין1320ביוני  8) 720' ב רביע( ונגמרה בסוף 1318ביוני  12-ב החל)

 118לירכתיו ועד תקרתו.

 
 .לסה"נ 1320 שנת עד 1318 משנת ,שנתיים במשך נבנה אוליה'הג שמסגד עולה הכתובת מן

 כיוון (.27.1 תמונה ראו) השטח את להרחיב כדי ההר לתוך לחצוב צורך שהיה מציינת הכתובת

. המכפלה מערת לכיוון הפונה ,המערבי בצד רק ודלתות חלונות פתחו ,ההר לתוך הייתה שהחציבה

  119.מציין אד־דין יר'שמוג כפי ,יחודייו מיוחד מראה היו מברזל עשויים שהיו והחלונות הדלתות

 

 "קבר יוסף"המעבר התחתון ל : כתובת28נקודה 

  .בתוכה "ףלא האות עם חץב מסומנת ,הדלת שמעל החלון מעל היטב נראית הכתובת: 28 תמונה

 קבר למצבת המוביל למסדרון המובילה הירוקה הדלת מעל האחת :כתובות שתי יש זו בנקודה

 יוסף קבר למצבת מצפון מובילה למסדרון המעבר מעל אחרתהו (,28 תמונה ראו) התחתון יוסף

 .(תיאום ללא נגישות אין) 28.2, ראו תמונה התחתון

 

 "ףלא כתובת .1

 השער(. יוסף שער) יּוסּוף ּבאּב הערבים בפי המכונה שער מעללסה"נ  1399 משנת ממלוכית כתובת

 המעבר את שפתח ,אד־דין שיהאּב האמיר את משבחת הכתובת 120.יוסף של הנמוכה למצבה מוביל

 המקומות שני על מפקח גם ושימש וחברון ירושלים מושל היה אד־דין שיהאּב. יוסף לקבר התחתון

על ידי הסולטן  דמשק מושל להיות מונה שבה השנה ,לסה"נ 1400 שנת ועד 1394 משנת הקדושים

אולם יצחק לעבר אולם 'ישני חברון' משפתח את הפתח המערבי דין היה זה ־שיהאב אד .ברקוק

 מושל היה הוא 121וכן פרץ את הפתח בחומה ההרודיאנית לעבר קבר יוסף העליון. )מסגד הנשים(

 .לסה"נ 1408 בשנת מת .(2 נקודה לעיל ראו) מכבידים מסים וביטל בשחיתויות שנלחם ישר

 :הכתובת תרגום

                                                           
 .111' עמ, שם 118
גם השנה שאל־ג'אולי מושל עזה הודח מתפקידו ותנכיז מושל  היא 1320שנת  .56דין, תשכ"א, עמ' ־מוג'יר אד 119

הערה ב. עוד על האמיר אל־ג'אולי ראו לעיל 197, עמ' 1987 ,סוריה קיבל את הסמכויות שלו כולל בחברון, ראו דרורי

 .109הערה ב. עוד על בית הקברות היהודי ראו לעיל 102
 .3 בנקודה לעיל ראו ותחתית עילית יוסף מצבת ליצירת שהובילו ההיסטוריות סיבותנה על 120
  .55דין, תשכ"א, עמ' ־מוג'יר אד 121



  

יתן לו יו אלוהיםיברכהו  ;אלוהיםנביא ה ,)יוסף( ףסּויּו האדוןפתיחת הדלת של  ציווה על. אלוהיםבשם 

 שיהאּבלהשיבה למצבה הקודם ולפתוח אותה כבוד מעלתו המהולל  ציווה ,אחרי שנחסמה ונזנחה ,שלום

 10-ב .לטנות הנעלה ומפקח שני המקדשים הנכבדים יפואר נצחונוּוסומשנה ל מושל ,דין אלג'ורג'אניד־א

 122.(1399בנובמבר  10) 802 א' יּב  ר  ב

 
 "תיב כתובת .2

 יוסף למצבת המוביל המסדרון, פתוחות( לעיל 28 תמונה) הצפוני השער של הדלתות: 28.2 התמונ

 ."תיב אותבו חץב מסומנת הכתובת את לזהות אפשר, ממול נראית התחתונה

 מהכניסה המוביל התחתון המעבר מעל הממוקמתלסה"נ,  1758 משנת תמאני'עות כתובת זוהי

 אישיות אותהמו שנה מאותה זו כתובת 123.(28.2 התמונ ראו) התחתון ףיוס קבר למצבת הצפונית

 . (לעיל דיון ראו) 16 בנקודה הכתובת של

  :הכתובת תרגום

בניין בוהק כחמה,  בשחזורשרת חצרותיו  ווזירה –היכל זה מכיל בתוכו את הנכבד בן הנכבד יוסף הצדיק 

 דּבֵ ע  תו וישמח בייחוסו הנכבד. במצו (השיירה) 'חאגמפקד ה ,עבדאללה טסי'צה ,הן אף יותר. )הוא( האדון

ובזמנים  ;ויהי עליו זוהר זריחת השמש ,יהי משופע בהצלחה ,ירושלים השגיח על הבניה נקיּב טיףאל־אל

  124(.1758=) 1172יהיו אלה מגדני אור על גבי אור טהור ונעלה. בשנת  ,אחרים

 

 עין את תוואשי - הצפוני)הרהט( הסביל  : כתובת29נקודה 

ילה: 29 תמונה ּב  ָק ה עם ס   באותיות מסומנות – כתובות שתי הדופן ועל ,)עיטור הנטיפות( ס רנָ  מ 

 ."תיב-"ףלא

  "ףלא כתובת .1

 באות מסומנת ;מהשתיים ההתחתונ)לסה"נ  1397 משנת ,ברקוק סולטןה מימי ממלוכית כתובת

 (."ףלא

יל', יוואש  ת־ת  ַא עין' ּב  ילה של שמו זהו – (משרתיםה או) הסריסים ס  ּב   הגיעו יוימָ שמֵ  הציבורי ס 

 שתי עוד לפחות רּוב  ח   זו מים לאמת. פוסאיל דל'מג ממעיינות העיקרית המים אמת באמצעות

יל. אמות ּב   עולי את רתיוש המכפלה מערת שימושיל המרכזיים המים ממקורות אחד היה זה ס 

יל. 'סימאט'ה של המטבח תאו הסמוך השוק את, המבקרים את, הרגל ּב   לצרכים ששימש נוסף ס 

יל היה דומים ּב   1866 שנתב בחברון שביקר מבקר (.1 נקודה לעיל ראו) חדאם־אל או חראם־אל ס 

                                                           
 .178, עמ' 2013 ,שרון 122
 .1758 במקום 1785 משנת שהכתובת אצלו הודפס בטעות. 229' עמ, שם 123
 .229' עמ, שם 124



ילשה מציין ּב  ילה יעוד 125.בשימוש נמצא ינוא רב זמן וכבר יבש ס  ּב   שירותים למבנה הנָ שּו ס 

 .(שמאל מצד בתמונה ראו) ציבוריים

 :ובתהכת תרגום

פורעות חוק בהכנסת הענקתו  ידייםונשלחו  ,חידושו אחרי שנעלמו שרידיו על ציווה. אלוהיםבשם 

בפעולת קשר לעשות כן יותר מעשרים שנה עד שנמחו עקבות  מייעודו,ולהוציאו למטרה שונה  (ואקפיהי)

שמר גילוי מעשה החסד הזה  ,יתעלה אלוהיםוהצמאים והנכספים שכחו קיומו. ה ,מפעל הצדקה הזה

צדקה הזאת לזה שבחר לבדוק רישומו ולמחוק ממנו את הרישומים השליליים. הוא הוד מעלתו ופעולת ה

קּוק) אזהיר ממלוכהראש היועץ  ,האמיר הגדול ,השליט ,הנכבד הנדיב המרומם ר  אם טאי ל  ק  ( הנערץ ּב 

כ־ַאלשל  ראד  וואדה נימ  'עות־אל ל  קּוק) אזהיר מ  ר   דיןד־א סיףשל  וואקףמכסף ה ניצחונותיו, אלוהים( יפאר ּב 

 13בתאריך  ;ביד המפקחים והפקידים הממונים עליו ,על נשמתו אלוהיםירחם ה רדָ נ  ג'וק  ־לַא( בקטמור)

 126.(1397בדצמבר  4) 800 א' עיּב  ר  

 
משבחת את הסולטן ברקוק על פעולתו לחידוש אספקת המים באמצעות  ,1397כתובת זו משנת 

משנת  ,לערך שנה 20-המוקדמת ב נמצאת כתובת ממלוכית 'חדר השמן'ראוי לציין שב סביל זה.

חדר 'הנמצאת ב ה תרגום הכתובתוזאמה זו. לשמירה על  וואקףהמציינת את יחס ה ,לסה"נ 1375

 127':השמן

כל חידוש הנהגה נדחה  –. כל מי שינסה לבטל את שנקבע בכתב ביחס לאמה המבורכת הזאת אלוהיםבשם 

עליו  ,ליל'ח-אלעל ידי עניין גדול יותר: שכן יש תעודות רשומות על עניינו, ובין הזכויות בקשר למענק של 

וידידו )אברהם(  אלוהיםה –היטב  תמתוחזק ר אותההחובה של אנשיו לספק את החומרים לשמו ,השלום

 128.(1375במרץ  15) 776 ואלושיהיו בעלי דינו ביום התחיה. נכתב בעשרת הימים הראשונים ב

 

אּון בן מוחמד – רד  נ  ק  ו'ל־גַא מורטבק האמיר :מספר דמויות זכרותנ "ףלא בכתובת ל   אותו מינה ק 

 פולוה לשחקן נחשב ואף נלהב פולו שחקן היה הוא. לסה"נ 1309 בשנת במצרים' סולטן־אס נאיּב'כ

 והוצא סולטןה בחיי בבגידה הואשם הוא הרבות ופעולותיו נאמנותו למרות. סולטןה של הראשי

 ןשלטו תחת תפקידים מגווןב שימש – רדאוואד  ה נימ  'עות־אל איט םאל  ק   1311.129 בשנת להורג

קּוק סולטןה ר   ביותר הגבוה הפקידותי בתפקיד שימש 1398 בשנת מותו ועד 1393 משנת. ּב 

 – רבים בתים בנה, מאוד העשיר הוא זה בתפקיד. (דאוואדר) סולטןה לשכת ראש – באימפריה

 מכתובת גם שעולה כפי ,רבות שתרם חסד ואיש נדיב היה הוא. בקהיר שלו הקבר יןיבנ את כולל

 130.חסד מפעליל הוריש מהונו משליש יותר. זו

                                                           
' הן נרדפות, ומשמעותן סריסים ולא משרתים. דיון על משמעות שמות אלו מציין שהמילים 'תוואשי' ו'חדאם שרון 125

 .175–174, עמ' 2013שרון, ושימוש בסריסים במנגנון הפקידותי של הממלוכים ראו 
 .175' עמ, שם 126
 .153–150' עמ, שם 127
 .151' עמ, שם 128
 .177–176' עמ, שם 129
 .178–177' עמ, שם 130



 

  "תיב כתובת .2

 ."תיב באות מסומנת ;מהשתיים ההעליונ ,1456 משנת ממלוכית כתובת

 :הכתובת תרגום

מה" . אלוהיםבשם  יה את האדמה לאחר שָנש   ,ל סורה)"לכן ָשא עיניָך אל נפלאות רחמי אלוהים: כיצד יח 

ילהציבורית ) המזרקה(. חידש בניין האמה המבורכת ו50 ב  -אל( ממקורו הראשון עד שער מקדש רבנו ס 

 סאהיבה ,האדון המפקד הראש המיטיב ,רום מעלתו ,אלוהיםבבקשו נחת רוח ל ,ברכה ושלום עליו ,'לילח

המוגנות  האסלאמיותבמלכויות  ,לטנייםּוסמפקח הצבאות המנצחים והאוצרות הנכבדים ה דיןד־ג'מאל א

 131(.1457–1456=) 861 דרגתו בירחי השנה אלוהיםירומם ה ,)בידי שמים(

 
 הייתה לא רב שזמן באמה המים זרימת חידוש ןיומצ כתובתבכתובת מימיו של הסולטן אינאל. 

 ממקורו' בביטוי הכוונה .1פעולה דומה נעשתה על ידו בסביל הדרומי, ראו לעיל נקודה  .פעילה

 1458–1437) שנה 22 שבמשך ,(יוסוף) אד־דין לאמ'ג מוזכר בכתובת .פוסאיל דל'מג למעין' הראשון

 ,הצבא על המפקח: באימפריה בכירים תפקידים בשני החזיק( 44 ןב כשהיה מותו שנת ,לסה"נ

. סולטןה של הפרטיים לכספים אחראי היה וכן ,הכספיים העניינים ועל האספקה על ממונה שהיה

 מהכתובת עולהה כפי) ובחברון במכה כולל ,באימפריה רבים מבנים בנה הוא הפרטי בכספו

 132(.וזה

 

 ג'אלאל משפץ המצודה: כתובת 30נקודה 

ילה מול נמצאת הכתובת :30 תמונה ּב    .בחומה השביעי בנדבך ,(29 נקודה ,לעיל) ס 

 .מתוארכת אינה והיא אחת שורה כתובתב

 ".אד־דין אלאל'ג ידי על נבנתה זו מצודה": הכתובת תרגום

 לאאל'ג ששמו מסוים אדם(, הקלעא) המצודה את ששיפצו הפעמים תבאח שם אי, שרון לדעת

 הייתה זו שכתובת נראה .האבנים אחת על חותמו את השאיר ,בביצורים זה חלק ששיפץ ,אד־דין

  133.הזמן עם שאבדה יותר גדולה מכתובת חלק במקור

 

 כרונולוגי סדר פי על הכתובות רשימת

 מיקומה במערה מיקומה בתקופתה השליט  תאריכה שפתההכתובת או  ד"מס

                                                           
 .184' עמ, שם 131
 .אלו שנים 22 במהלך שהתחלפו ולטניםס. למעשה הוא שירת ארבעה 186–185' עמ, שם 132
 .256–255שם, עמ'  133
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שפתח את 

הפתח לקבר 

 יוסף

 ערבי

 ממלוכי

 הסולטן ברקוק 1399

(1382 – 1399) 

 הצפוני השער מעל

( יוסוף באב)

 מצבהל המוביל

 יוסף של הנמוכה

 נקודה

28 

42.  

פסוקי 

קוראן על 

ידיות 

הדלתות 

המזרחיות 

 לאולם יצחק

 ערבי

 ממלוכי

 הסולטן אינאל 1454

(1453 – 1461) 

( מקשים) הידיות

 הדלתות על

 לאולם המזרחיות

 יצחק

 נקודה

18 

43.  

כתובת 

הנצחה 

למחדש 

 הדלתות

 ערבי

 ממלוכי

 הסולטן אינאל 1455–1454

(1453 – 1461) 

 הנחושת סרטי

 הדלתות שעל

 לאולם המזרחיות

 יצחק

 נקודה

18 

44.  

משבח את 

שיקום 

 האמה

 הצפונית

שהפסיקה 

 לתפקד

 ערבי

 ממלוכי

 הסולטן אינאל 1457–1456

(1453 – 1461) 

 העליונה הכתובת

 בסביל מהשתיים

-מצפון הצמוד

 לחארם מערב

 נקודה

29 

45.  

הקדשה 

לסולטן 

אינאל על 

חידוש 

זרימת המים 

 ערבי

 ממלוכי

 הסולטן אינאל 1457–1456

(1453 – 1461) 

 נמצאת הכתובת

 הסביל בתוך

 גרם שמעל

 הדרומי המדרגות

 המדרגהמעל )

 1 נקודה



באמה לעין 

 אל חדאם

 (השביעית

46.  

פסוק 

מהקוראן 

בכיפה של 

חראּב  מ 

 באולם יצחק

 ערבי

 ממלוכי

הסולטן אינאל או  1461

בנו הסולטן 

דין ־שיהאב א

 אחמד

, יצחק באולם

 חראּבהמ   בתוך

 הכיפה בהיקף

 נקודה

22 

47.  

כתובת 

הקדשה 

לשליט 

 1462משנת 

על תרומת 

חיטה 

ל'סימאט' 

וחידוש 

מרצפות 

 הג'אוליה

 ערבי

 ממלוכי

 םד  שק  'ח  הסולטן  1463–1462

(1461 – 1467) 

 נקודה 'השמן חדר'

25 ,

הערה 

103 

48.  

הקדשה 

לסולטן 

קאיתבאי 

שביטל 

מסים לא 

 מוצדקים

 ערבי

 ממלוכי

 הסולטן קאיתבאי 1476

(1468 – 1496) 

 השער על היה

 של המזרחי

 היום; החארם

 במוזאון

 חברון המוניציפלי

 1נקודה 

49.  

הקדשה 

לסולטן 

קאיתבאי 

שתרם 

 ערבי

 ממלוכי

 הסולטן קאיתבאי 1476

(1468 – 1496) 

 

 1 נקודה 'השמן חדר'



 חדרים

ומחסנים 

עבור 

 ה'סימאט'.

50.  

שבח לסולטן 

סולימאן 

המפואר על 

חיזוק 

 המצודה

 ערבי

 מאני'עות

הסולטן סולימאן  1543

 המפואר

(1520 – 1566) 

 העמדה על

 ליד, הצלבנית

 הרגילה הכניסה

 4 נקודה

51.  

שיר פואמה 

לשרה, 

לו  וצמוד

למטה 

חתימת 

 האומן

 ערבי

 מאני'עות

 דמֵ ח  הסולטן מֵ  1600–1599

 השלישי 

(1595 – 1603) 

 שמעל המשקוף

 של המזרחי החלון

; שרה מצבת

 על האומן חתימת

 התחתון המשקוף

 נקודה

17 

52.  

כתובת 

 הקדשה

 ערבי

 מאני'עות

ֵמד  1653 הסולטן ֵמח 

 הרביעי 

(1648 – 1687) 

 הכניסה שער מעל

 מכיוון אוליה'לג

 המקורה המסדרון

 נקודה

26 

 2כתובת 

53.  

הקדשה 

 מושלל

 דמשק

 עבדאללה

שבא  פחה

לבקר ובנה 

במערה שני 

מסדרונות 

 מקורים

 ערבי

 מאני'עות

הסולטן מוסטפא  1759–1758

 השלישי 

(1757 – 1774) 

 המזרחי בעמוד

. החצר של ביותר

, שקועה הכתובת

 אבן ובצבע יפה

 אדום

 נקודה

16 



54.  

שבח למושל 

 דמשק

 עבדאללה

ששיפץ  פחה

את בנין קבר 

 יוסף

ערבי 

 עות'מאני

הסולטן מוסטפא  1758

 השלישי

(1757 – 1774) 

מעל המסדרון 

המוביל למצבת 

 יוסף התחתונה

 28נקודה 

55.  

שבח למושל 

דמשק 

 עבדאללה

שחידש  פחה

את חדרי 

הספרייה 

 במערה

 ערבי

 מאני'עות

הסולטן מוסטפא  1758

 השלישי

(1757 – 1774) 

 הפונה החלון מעל

 הפתוחה לחצר

 חדר בתוך

 הספרייה

 נקודה

14 

56.  

הסביל שבנה 

עות'מאן 

 במערה

 ערבי

 מאני'עות

הסולטן עות'מאן  )?( 1761

 השלישי 

(1754 – 1757)? 

 הצמוד הסביל

 הפתוחה לחצר

 המערה בתוך

 מערב-מדרום

 9 נקודה

57.  

זה השער של 

גברת רבקה; 

העבודה 

נעשתה בידי 

חאג' -אל

-עבד אל

 לאטיף 

 ערבי

 מאני'עות

הסולטן עבדול  1786–1785

חמיד הראשון 

(1774 – 1789) 

עץ קטנה  כתובת

 הכניסה דלתעל 

 רבקה למצבת

 נקודה

23 

58.  

פסוקי 

 קוראן

 ערבי

 מאני'עות

חמּוד  1818–1817 הסולטן מ 

 השני  

(1808 – 1839) 

קוראן  פסוקי

באולם אברהם 

בפינה לאורך 

 נקודה

11 



 פתח שביןהקיר 

 לכיוון יצחק אולם

, שרה מצבת פתח

במרצפות כחולות 

 לבן וכיתוב

59.  

 ערבי פסוק קוראן

 מאני'עות

חמּוד  1818–1817 הסולטן מ 

השני              

(1808 – 1839) 

 מעל שיש לוח

 המוביל הפתח

 החצר מאזור

 לאולם הפתוחה

 'חברון ישני'

 7 נקודה

60.  

פואמה 

לכבוד 

 האבות

 ערבי

 מאני'עות

הסולטן עבדול  1874

עזיז              

(1861 – 1876) 

 כתובה פואמה

 השער מעל

 המוביל

 לתוך'אוליה מהג

 המערה מתחם

 נקודה

25 

61.  

כתובת 

לכבוד 

הסולטן 

 עבדול חמיד

 ערבי

 מאני'עות

הסולטן עבדול  1895

 חמיד השני

(1876 – 1909) 

 מעל עמודות שתי

 של המזרחי החלון

 שרה מצבת

 נקודה

17 

62.  

פסוקי 

 קוראן

 ערבי

 מאני'עות

הסולטן עבדול  1896–1895

 חמיד השני

(1876 – 1909) 

 המבואה בהיקף

 אברהם באולם

 נקודה

11 

63.  

פסוקי 

קוראן עם 

חתימת 

 האומן

 ערבי

 מאני'עות

הסולטן עבדול  1896–1895

 חמיד השני

(1876 – 1909) 

 אולם בהיקף

 100 מעל, יצחק

 מטר

 נקודה

22 

  הספרייה בחדר  1920 ערביהקדשה   .64



לתוספת 

דלת לחדר 

 הספרייה

 החארם של

65.  

הקדשה 

לשליט מצרי 

ששיפץ את 

 המנבר

 ערבי

 מודרני

 בחלק עץ לוח  1937

 המנבר של הגבוה

 לכיפה מתחת

 נקודה

21 

66.  

מצודה זו 

נבנתה על 

ידי ג'אלאל 

 דין-אד

 הצפוני הסביל מול  ? ערבי

 המצודה חומת על

 הצלבנית

 נקודה

30 

67.  
 יוסף לקבר סמוך  ? עברית יהוסף

 (עשיו ראש)

 3 נקודה

 

 

 מקורותו קיצורים רשימת

 

 .1978 ירושלים, חברון ספר(, עורך) אבישר' ע 1978, אבישר

' ומ אלמכיאס' י: בתוך'', השביעית המדרגה' גזירת שנות מאות שבע, 'אטלן' א , תשע"דאטלן

 חברון, השלישי הכנס דברי – ויהודה חברון מחקרי כנס(, עורכים) ון'פרג

 .67–58' עמ, ד"תשע

 .ב"תשס ארבע תיקרי, המכפלה שדה טהרת, אלבה' ע ב"תשס ,אלבה

 ל בקודש מעלין', המכפלה מערת שעל המבנה טהרת בענין הערה, 'אלבה' ע ה"תשע ,אלבה

 .149' עמ, (ה"תשע)

בארץ ישראל',  X -'ֵדיר ונווה ושמות מקומות מטיפוס ֵדיר דוד,-י' אליצור וח' בן ובן דוד, תשס"ז אליצור

 .38–13עמ' , )תשס"ז(, 123 קתדרה

 תלמי של לאחוזתו סמוך נוסף יהודי ממצא – איסתיא בדיר מקווה, 'ארליך "חז "דתשע, ארליך

 .142 – 131' עמ, ד"תשע, ג"כ, ושומרון יהודה מחקרי', רודוס איש



 ארבע יתי, קר"לחז במדרשי אבות וזכות המכפלה מערת – חברון עמק' ארנון, נ ב"תשנ, ארנון

 תשנ"ב.

' י: בתוך', המכפלה למערת יהודים כניסת שנות אלף: השערים פותחי, 'ארנון' נ ב"תשע, ארנון

, הראשון הכנס דברי – ויהודה חברון מחקרי כנס(, עורכים) ון'פרג' ומ אלמכיאס

 .47–21' עמ, ב"תשע חברון

 ת, עבודה שוות ערך )תחליף לעבודהמכפלה מערת במחקר יסוד סוגיות' ארנון, נ ו"תשע, ארנון

אילן -מחקר(, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר

 תשע"ו. 

 ד, ירושלים תרפ"ט. לקח אבני זכרוןפ' גרייבסקי,  "טתרפ, גרייבסקי

' עמ(, 1976) 36 קדמוניות', למסגד שמתחת המערה – המכפלה מערת, 'דיין' מ 1976, דיין

129–131. 

(, עורך) כהן' א: בתוך', הממלוכית במדינה ישראל ארץ: התקופה פני, 'דרורי' י 1981 ,דרורי

, 1981 ירושלים, מאנים'והעות הממלוכים שלטון – ישראל ארץ של ההיסטוריה

 . 58–11' עמ

 שילר' א: בתוך', תנכז א־דין סיף האמיר של לקורותיו – הבנאי האמיר, 'דרורי' י 1987 ,דרורי

 . 204–195' עמ, 1987 ירושלים, ב חלק, וילנאי זאב ספר(, עורך)

 .168 – 153 'עמ, (ב"נתש) 84–83 אריאל, 'ירושלים בתקופה האיובית', דרורי' י בתשנ", ()איובי דרורי

 .195 – 173 'עמ, (ב"נתש) 84–83 אריאל, 'ירושלים בתקופה הממלוכית', דרורי' י , תשנ"ב()ממלוכי דרורי

ספר י' דרורי, 'נציבי ירושלים הממלוכית', בתוך: א' פרידמן וי' דרורי )עורכים(,  תשע"ג ,דרורי

 .58 – 33, ירושלים תשע"ג, עמ' (1517 – 1260ירושלים בתקופה הממלוכית )

 .א"תשס ירושלים, היהודים עניין, הרצל ז"ב "אתשס, הרצל

 .ה"תשמ ירושלים, א חלק, ישראל בארץ קודש מצבות, וילנאי' ז "התשמ, וילנאי

L. H. Vincent, E.J.H. Mackay, Hébron – Le Haram El-Khalî 1923, ונסאן l, 

Sépulture des Patriarches, Paris 1923. 

 .116 – 102ז )תשכ"ד(, עמ'  ארץ ישראלי' ידין, 'כתובות ערביות מארץ ישראל',  תשכ"ד ,ידין

 ג-ב וארץ עם ישראל', המכפלה מערת של קרקעית התת המערכת, 'ייבין' ז 1986, ייבין

 .62–53' עמ, (1986)

 .1971 גן רמת, ישראל ארץ אגרות, יערי' א 1971, יערי

 .1976 גן רמת, ישראל ארץ מסעות, יערי' א 1976, יערי

(', 1804 – 1516) החדשה העת סף עד מאנית'העות באימפריה ישראל ארץ, 'כהן 'א 1981, כהן

 הממלוכים שלטון – ישראל ארץ של ההיסטוריה(, עורך) כהן' א: בתוך



 .190–91' עמ, 1981 ירושלים, מאנים'והעות

 .א"תשע ארבע יתיקר, ג חלק, חברון דבר ת"שו, ליאור' ד "אתשע, ליאור

ג'יר א תשע"ג ,ליטל ל ימי־דין אל־ד' פ' ליטל, 'תפיסת ירושלים של מ  : המאה התשיעית להג'רה ע 

ספר ירושלים / המאה החמש עשרה', בתוך: א' פרידמן וי' דרורי )עורכים(, 

 .275 – 259, ירושלים תשע"ג, עמ' (1517 – 1260בתקופה הממלוכית )

ידיעות המכון למדעי ', הממלוכית בתקופה הבניינים על המפקח, 'מאיר א"ל "התרפ, מאיר

 . 91–87' עמ, (ה"תרפ) ב היהדות

, )מתרגם( מני א"אס, וחברון ירושלים על המרומם הידע ספר, אד־דין יר'מוג "אתשכ, אד־דין יר'מוג

 .א"תשכ ירושלים

 , ירושלים תרצ"ו.רבי אליהו מני זצ"למ' מני,  מני, תרצ"ו

 ."דתשנ גן רמת, יצחק שיח, מני' א "דתשנ, מני

ארליך  "חז: בתוך', הקדומה הערבית מהתקופה חברון של המים, 'אמות עמית' ד "התשנ, עמית

, 1994-דברי הכנס הרביעי תשנ"ד – ושומרון יהודה מחקריוי' אשל )עורכים(, 

 .246–237אריאל תשנ"ה, עמ' -קדומים

שמאי ־', בתוך: י' פראוור וח' בן1229 – 1187'שלטון האיובים, י' פראוור,  , תשנ"אפראוור

ירושלים  ,1250 – 1099הצלבנית והאיובית  תקופההספר ירושלים )עורכים(, 

 .57–43עמ'  תשנ"א,

 37 קתדרה', ח"הי המאה בסוף וחברון בירושלים ציבוריות עבודות, 'פרי' ע 1985, פרי

 .32–17' עמ, (1985)

 .ח"תשס חברון, האבות בעיר חצרות, קלין' א ח"תשס, קלין

 .ל"תש אביב תל, הררית עיר של דמותה – חברון, שמואלי' וא קרמון' י "לתשושמואלי,  קרמון

 .ה"תשס אביב תל, הקוראן, רובין' א "התשס, רובין

 הממלוכית בתקופה ישראל בארץ והארכיטקטורה האמנות, 'רוזן־איילון' מ 1981, ןורוזן־אייל

 – ישראל ארץ של ההיסטוריה(, עורך) כהן' א: בתוך', מאנית'העות ובתקופה

 .300–275' עמ, 1981 ירושלים, מאנים'והעות הממלוכים שלטון

'ארכיטקטורה ואמנות בירושלים בתקופה האיובית', בתוך: י'  ,רוזן־איילון' מ תשנ"א, ןורוזן־אייל

 1099הצלבנית והאיובית  תקופההספר ירושלים שמאי )עורכים(, ־פראוור וח' בן

 .373–371ירושלים תשנ"א, עמ'  ,1250 –

 .1987 אביב תל, ַאְלקְרַאן, ריבלין י"י 1987, ריבלין

, מוסמך לתואר גמר עבודת, וכתובותיה הממלוכית בתקופה חברון, שאוכת' ש 1984, שאוכת

 . 1984 העברית האוניברסיטה



–1260) מאנית'והעות הממלוכית התקופות מן נוסעים בתיאורי חברון, 'שור' נ "התשנ, שור

 מאמרים קובץ – יהודה בנחלת פרקים(, עורך) ארליך ח"ז: בתוך(', 1917

 .130–97' עמ, ה"תשנ ברק בני, א חלק ,היסטורית בגיאוגרפיה

 אבישר' ע: בתוך', המוסלמית במסורת המכפלה ומערת חברון, 'שורצבאום' ח 1978, שורצבאום

 . 359–348' עמ, 1978 ירושלים, חברון ספר(, עורך)

 .135–87' עמ, (א"תשס) 146–145 אריאל', המכפלה מערת, 'שילר' א "אתשס, שילר
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