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ספרות שבחי ירושלים
ג'מאל אלדין אבו מוחמד עבד אללה בן השאם אלאנצארי
( 761‑708[ 1360‑1309להג'רה]) ,תחציל אלאנס
לזאיר אלקדס ,מהדורת ח'אלד אלנואצרה ובדר אלדין
בן עבד אללה אלבדר ,ניקוסיה :מרכז בית אלמקדס,
 1431( 2010להג'רה) 162 ,עמ'
ירושלים הממלוכית ,שמבחינה מנהלית ופוליטית
היה מעמדה שולי ,הייתה עיר קודש אשר משכה
אליה עולי רגל מוסלמים מקרוב ומרחוק .תימוכין
לכך יש בכרוניקות ,בביוגרפיות ובחיבורים על
אלקדס) .רוב המוסלמים
אא'ל ֻ
(פ ׁד ִ
שבחי ירושלים ַ
בני התקופה לא הביעו כל פקפוק במעלותיה של
העיר וראו בביקור בה מצווה ששכרה בצדה1,
למרות ביקורתו הידועה של אבן ַתימיה על פולחן
קדושים והשתטחות על קברים ,שכוונה בין היתר
כנגד קיום פולחנים כאלה בירושלים.
החיבורים האסלאמיים הראשונים על אודות
שבחי ירושלים ומעלותיה הם מן המאה האחת־
עשרה 2.לאחר נפילתה של ממלכת ירושלים
הצלבנית נכתבו עוד חיבורים רבים של שבחי
1

2

שמש אלדין מוחמד בן אבראהים אלג'זרי (1338‑1259
[ 739‑658להג'רה]) ,תאריח' חואדת' אלזמאן ,ג,
מהדורת ע' תדמרי ,בירות וצידון  1419[ 1998להג'רה],
עמ' ( 935 ,866 ,765כך לדוגמה עדותו של ההיסטוריון
הדמשקאי אבן אלג'זרי על שני ביקורים אשר ערכו
בניו בירושלים ובחברון); וכן ראו :שהאב אלדין אחמד
אבן חג'י ( ,)751-815/1350-1414תאריח' ,א ,מהדורת
א' אלקנדרי ,בירות  ,2003עמ' ( 91זיארה סולטאנית
בירושלים בשנת  797[ 1394להג'רה]).
י' חסון' ,ירושלים בראייה המוסלמית :הקוראן וספרות
המסורת' ,י' פרוור (עורך) ,ספר ירושלים :התקופה
המוסלמית הקדומה ,1099‑638 ,ירושלים תשמ"ז,

אלאנס
ירושלים .ואחד מהם הוא הספרון 'תחציל ֻ
אלקדס' (השגת הנאה למבקר בירושלים),
לזאיר ֻ
אשר מיוחס (בטעות) למחבר פורה ומוכר בשם
אבן ִהשאם אלאנצארי3.
'השגת הנאה למבקר בירושלים' הוא ילקוט
מצומצם של מסורות (חדית'ים) על ירושלים
ועל מקומה במפת העולם האסלאמית .הטקסט
מתאר מקצת מעלותיה של ירושלים ומהלל
אותה ואת ארץ הקודש .המחבר עודד את הביקור
(זיארה) בירושלים והאיר סוגיות שונות שראוי
שהמבקש לבקר במסגד אלאקצא יהיה בקי
בהן .למרות התפוצה הרחבה של מסורות אלה,
הספר הקצר שנסקר כאן נשתמר בכתב־יד אחד
(אלמג'לס
ִ
בלבד ,שנמצא בספרייה העירונית
אלבלדי) של אלכסנדריה .קטעים מתוכו נערכו
לראשונה בשנות השמונים של המאה העשרים
במסגרת אסופה של חיבורים ערביים על אודות
שבחי ירושלים 4,ולאחרונה טרחו שני מלומדים
(פלסטינים?) ופרסמו אותו במלואו.
הפרק הראשון ,שעניינו שבחי ִּבלאד אלשאם
(סוריה רבתי) ,פותח בפסוק הקוראני 'וכאשר
אמרנו היכנסו אל הקריה הזו' 5.בפרשנותו זיהה
המחבר את מושא הדיבר האלוהי עם יהושע
(יושע) בן נון וכיבוש יריחו .בהמשך משורטטים
גבולותיה של הארץ שבה מדובר; היו שזיהו אותה
עם המרחב שבין נהר הפרת למדבר סיני ,והיו
עמ'  ;313‑283ע' לבנה־כפרי ,עיונים במעמדה של
ירושלים באסלאם הקדום ,ירושלים תשס"א.
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جامل الدين أبو محمد عبد الله بن هشام األنصاري,
تحصيل األنس لزائر القدس ,حققا خالد النوارصة وبدر
بن عبد الله البدر ,نيقوسيا قربص :مركز بيت املقدس
للدراسات التوثيقية .)1431( 2001 ,למהדורה נלווים

מפתחות של ציטטות של פסוקי קוראן וחדית' ,שמות
אישים ומקומות ורשימת מקורות.
פדאיל בית אלמקדס פי מח'טוטאת ערביה קדימה,
ׁ
מהדורת מ' אבראהים ,כוית  1406( 1985להג'רה) ,עמ'
.328‑315
קוראן סורה ( 5אלמאידה).21 ,
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שצמצמו את גבולותיה למרחב ההררי העוטף את
ירושלים .על פי אחת המסורות הארץ המובטחת
היא כל הנחלה אשר נשקפה לעיני אברהם מהר
לבנון ,ובני ישראל עתידים היו להיכנס אליה דרך
'מבוא צדק' ֻ(מ ַבוַ א ִצדק) 6.אחרים זיהו ,ועדיין
מזהים ,את ארץ הקודש עם הארץ שהנביא מוחמד
ביקר בה בעת מסע הלילה המופלא ִ(א ְסראא')
שערך ממכה לירושלים ,ואשר במהלכו קשר את
(אלבראק) לטבעת שבכותל
ֻּ
בהמת הרכיבה שלו
המערבי .היו ששרטטו את גבולותיה של הארץ
המבורכת מאלעריש ועד לג'ון (מגידו) ומיפו ועד
יריחו .זו הארץ אשר בעתיד 'ענווים יירשו אותה'7.
פרק אחר עוסק בבית־לחם אפרתה ,עיר
הולדתו של עיסא (ישוע) .אחריו באות פסקאות
אחדות שעניינן הר הזיתים (אלטור) ,עין סילואן
ושערי מסגד אלאקצא ,מסגד אשר על פי
מוסלמים רבים את יסודותיו הניחו דוד ושלמה.
בהקשר זה מובא הסיפור הנודע על הח'ליף ֻעמר
אבן אלח'טאב וחיפוש אבן השתייה (אלצח'רה)
ומתוארת השלשלת שהייתה תלויה בסמוך .שבחי
הביקור בירושלים ,התפילה במסגד שלה והתרומה
למענו הם נושאי הפרקים התמציתיים העוקבים.
לאחריהם מובאות מסורות בשבח הקבורה
בירושלים.
בנקודה זו פנה המחבר לעימות עם השקפותיו
של אבן תימיה ( 728‑661[ 1328‑1263להג'רה])
בדבר מעלות הביקור (זיארה) בירושלים .הוא
התפלמס עם עמדתו של אבן תימיה ,אשר שלל
אלסבכי (1355‑1284
את עמדתו של תקי אלדין ֻ
[ 756‑683להג'רה]) .על פי 'השגת הנאה למבקר
בירושלים' יש בכמה מסורות מהימנות עידוד
לביקור בירושלים .מנגד המחבר שלל אמונות
עממיות ,ובהן כאלה אשר זיהו בסמוך לכיפת
6
7

קוראן ,סורה [ 10יונס].93 ,
קוראן ,סורה [ 21אלאנביא].105 ,

הסלע את סכינו של אברהם שבה עמד לשחוט את
בנו ,ואת הכס שעליו ישבה ִּב ְלקיס (מלכת שבא),
ואת האמונה שהשער המערבי של בניין כיפת
הסלע הוא שער הרחמים .הוא פסל גם את המנהג
(אחראם) בירושלים ולצאת
לעטות את לבוש החג' ִ
ממנה למדינה ולמכה.
'השגת הנאה למבקר בירושלים' אינו מחדש
מאומה מבחינת הטענות והדוגמאות .כל המסורות
המופיעות בו נמצאות בחיבורים מוקדמים .אך
עצם העיסוק בהן מלמד כי בעיני מניין לא מבוטל
של מוסלמים בתקופה הממלוכית אכן הייתה
ירושלים עיר קודש אסלאמית .מסקנה זו נתמכת
בעדויות לא מבוטלות בכרוניקות בנות הזמן .על
כן יש לראות בחיבור הקצר שלפנינו נדבך נוסף
בהיכל המדומיין שיצרו מחברים בני הזמן .עולי
רגל רבים מקרוב ומרחוק נמשכו אל היכל זה,
ואישוש לכך יש בקיומם של מוסדות בעיר אשר
היו קשורים לארצות רחוקות ,למשל לארצות
המגרב (ספרד וצפון אפריקה) ולהודו.
המבוא שהקדימו המהדירים לטקסט מוקדש
בעיקרו להתקפה על מספר חוקרים ישראלים
אשר בחנו בעבודותיהם את יחסם של המוסלמים
לירושלים בתקופה שלפני מסעי הצלב ואף פרסמו
מהדורות מדעיות של חיבורים ערביים בשבחיה.
אין ספק כי בעריכת מקורות נשכחים אלה
ובעבודותיהם האחרות תרמו חוקרים אלה רבות
להפצה של חיבורים מוקדמים .הם הרחיבו את
העיסוק העכשווי בעולמם הרוחני של מלומדים
ערבים־מוסלמים מימי הביניים והעמיקו את
ידיעותינו על שבחיה של ירושלים האסלאמית.
מנגד קשה לזהות בניתוחיהם ביטוי קיבוצי ,אם
כי ברי שבפרשנותם נקטו כולם עמדה ספקנית
כלפי המסורות המקודשות ולא ענו אמן אחר
האידאולוגיה של מושאי מחקריהם.
מכותרת המבוא' ,תגובה על כזביהם העיקרים
של המזרחנים היהודים אשר מטילים ספק

203

קתדרה

קתדרה 204

יהושע פרנקל

בחשיבותו של מסגד אלאקצא' ,ניתן להקיש לא רק
לרוחו של המבוא אלא ליחסם של צמד המהדירים
להשקפותיהם של מאיר יעקב קיסטר ,יצחק חסון,
חוה לצרוס־יפה ,יהודה ליטני וחוקרים ישראלים
אחרים שנדרשו לסוגית מעמדה של ירושלים
באסלאם .לדבריהם מטרת החוקרים היהודים,
ובראשם יצחק יהודה גולדציהר ,הייתה לכרסם
במעמדה של ירושלים האסלאמית ,מטרה שהם
מייחסים גם ל'מסמכים אשר כינס והפיץ בהרחבה
מייסד ליגת ההגנה היהודית הקרוי דניאל יאסין
[כך! ואפשר כי כוונתם למאיר כהנא]' .לרשימת
היהודים הציונים מוסיפים המהדירים את פרנץ
בול (,)Frants Peder William Buhl, 1850‑1932
מלומד דני שכתב בין היתר על חיי מוחמד.
ההבדלים בין העמדות הפרשניות השונות
בעבודותיהם של החוקרים היהודים אינם מונעים
ממהדירי הטקסט לקבוע כי החוקרים הנזכרים
לעיל ,שעליהם הם מוסיפים את אמנון כהן ,פעלו
יחד להפצת רעיונות רעילים ומרעילים .יתר על
כן ,ההתקפה הפוליטית על הפרשנות ההיסטורית
שלפיה מעמדה של ירושלים בעיני המוסלמים
עוצב בלחץ הפוליטיקה של הח'ליפות ,אינה
תורמת להבהרת סוגיות היסטוריות מובהקות,
כגון השאלה כיצד התקבלה ירושלים בקרב ציבור
המאמינים המוסלמים בראשית האסלאם ,ואם

חלו שינויים ותמורות ביחסם אליה .לא ברור
למשל מהו הפירוש החלופי שמציעים המהדירים
להשערה בדבר זיקתה של המסורת על ירושלים
'ארץ ההיאספות [באחרית הימים]' 8לפסוקי המקרא
שעוסקים באחרית הימים.
המהדירים נכשלו בזיהוי מחבר 'השגת הנאה
למבקר בירושלים' .לשיטתם החיבור נכתב בידי
יוצר פורה בן התקופה הממלוכית בשם ג'מאל
אלדין אבו עבד אללה מוחמד עבד אללה בן השאם
אלאנצארי ( 761‑708[ 1360‑1309להג'רה]) 9.לא
רק שברשימת כתביו של איש זה לא נכלל ספרון
בשבחי ירושלים ,אלא שהוא נולד שנים אחדות
לאחר שנסתיימה כתיבתו או העתקתו של החיבור —
על פי הנאמר בקולופון שבכתב־היד היה הדבר
אלחג'ה ( 701אוגוסט .)1302
בד'ו ִ
יש לשער שכל פרסום של חיבור ימי ביניימי
יתקבל בברכה בקרב היסטוריונים וחוקרים
אחרים ,שהרי במאגר עמוק אפשר לזהות זרמים
ומגמות ,ואלה מסייעים לשחזור מלא של העבר
ושל תפיסותיהם ואמונותיהם של אנשי העבר .אך
כאשר השורה מקולקלת בטענות סרק פשטניות,
ובירור עובדות יסוד מצטמצם לציון מקבילות
וציטטות ,פוגם הדבר באיכות הבנת עולמם
הרוחני של דורות עברו ומניעי פעולתם.

כך בחדית' .ראו :אבו דאוד ,סנן ,ד ,מהדורת ש' ארנוט,
בירות  ,2009עמ'  ,140מסורת .2483
ראו עליו :אבן חג'ר אלעסקלאני (1449‑1372

[ 853‑773להג'רה]) ,אלדרר אלכאמנה פי אעיאן
אלמאה אלת'אמנה ,ב ,חידראבאד 1350( 1931
להג'רה) ,עמ' ( 310‑308ביוגרפיה .)2248
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