˙‰„ÂÚ

Ï˜¯Ù Ú˘Â‰È

ÌÈÓÏÒÂÓ ÌÈÚÒÂ
·‡¯ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· Ï‡¯˘È–ı

˙ÂÚÒÓ‰ ˙Â¯ÙÒ ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙Â¯Ú‰
ספרות הנוסעים המוסלמית אשר נכתבה בתקופה העבאסית ) 1258 649לסה"נ( כבר עוררה את
תשומת לבם של חוקרים אחדים 1.על מנת להציג את תכניה בחרתי לתרגם לעברית פרקים משני
חיבורים מתוך ספרות זו .אקדים ל ַתרגום דברים על מאפייני ספרות הנוסעים המוסלמית ואציע
מתודולוגיה מחקרית לניתוחה.
הסוגה הספרותית של תיאורי מסעות ארץ–ישראל התהוותה מאות שנים קודם לכינונה של הח'ליפות
האסלאמית בשנת  660לסה"נ .בעקבות ניצורן של ארץ–ישראל ושל ארצות אגן הים התיכון החלו
עולי רגל נוצרים לספר על מסלולי מסעותיהם בארץ–ישראל ועל אתרים מקראיים שבהם ביקרו2.
לאחר כינונה של ח'ליפות אסלאמית רחבת ידיים החלו גם מחברים מוסלמים לכתוב ספרי מסעות.
בכתביהם ניכרת זיקה עזה לתרבויות העתיקות אשר השתלבו בתרבות האסלאמית .החדשנות בכתבי
הנוסעים המוסלמים ביחס לקודמיהם באה לידי ביטוי בעצם הכתיבה בערבית ,אשר שיקפה התפתחות
לשונית–תרבותית ,ובהענקת משמעות דתית חדשה למסורות גאוגרפיות קדומות.
הערבית ,שפת נוודי המדבר ,הייתה לשפת המִנהל והיצירה התרבותית בשטחי הח'ליפות
האסלאמית ,אשר השתרעה על פני שלוש יבשות — מערב אסיה ומרכזה ,צפון אפריקה ודרום אירופה.
הערבית דחקה מגדולתן את לשונות העולם העתיק — יוונית ,לטינית וארמית — וכך נוצר מרחב
·¯ˆÆ˙ÂÏÈÚÂÓ‰ Ì‰È˙Â¯Ú‰ ÏÚ „È‰–·˙Î Ï˘ Ì˘‰ ÈÓÂÏÚ ÌÈ‡¯Â˜ÏÂ ß‰¯„˙˜ß ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â„Â‰Ï ÈÂ
1
2

R.L. Euben, ‘The Comparative Politics of Travel’, Parallax, 9 (2003), pp. 22–23

מ' איש–שלום ,מסעי נוצרים לארץ–ישראל :עדויות ורשומות לתולדות הישוב היהודי ,תל–אביב תשכ"ו; א' לימור,
מסעות ארץ הקודש :עולי רגל נוצרים בשלהי העת העתיקה ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .17 15
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פוליטי ,תרבותי ודתי גדול אשר נחצה בדרכי יבשה ובמסלולי הפלגה בים .בשטח נרחב זה שימשה
הכתיבה בשפה הערבית לתקשורת וכן למסירת ידע בין–דורי .אמנם בעקבות תחיית הלשון הפרסית
במרכז אסיה במאה התשיעית ,ולאחר מכן ברמה האיראנית ,נכתבו יצירות היסטוריות וגאוגרפיות גם
בשפה הפרסית החדשה 3,אך ההגמוניה של הערבית לא נפגעה.
צורכי המִנהל של העבאסים יצרו ביקוש לספרי גאוגרפיה ,אשר ישרטטו את המפה היישובית ,את
מערך הדרכים ואת סדרי השלטון בתחומי הח'ליפות האסלאמית ומעבר לגבולותיה 4.על כן החלו
גאוגרפים מוסלמים לכתוב — תחילה בערבית ולאחר מאות שנים אחדות גם בפרסית — חיבורים
Æ
שהוגדרו תיאור הארץ )צורת אלאְַרד( 5,ואשר כללו תיאורים גאוגרפיים של ארצות האסלאם ואף של
שטחי הכופרים 6.כך התהוותה במאה התשיעית והעשירית הספרות הגאוגרפית הערבית 7.תפוצתם
הרחבה של ספרי תיאור הארץ מלמדת שהקריאה בהם התקבלה בקרב העילית המוסלמית המשכילה.
העניין של בני שכבה זו בנעשה בארצות רחוקות ובאוכלוסייתן הביא לצמיחתו של ענף ידע גאוגרפי
נוסף ,ספרי מסעות.
המסורת האסלאמית ממריצה את המאמינים לצאת לדרכים ,בין השאר כדי לחשוף את אמִתוּת
האמונה .כך מצווה הֻקראן' :מסורות דתיות חלפו לפניכם .צאו והתהלכו בארץ וראו מה היה עונשם
של המכזבים' 8.זרז מסעות נוסף הוא מצוות העלייה לרגל אל המרכז הדתי במכה )חג'( ,אחת מחמש
מצוות היסוד )אַרכָּאן( של האסלאם 9.אולם לא רק מניעים של קיום מצווה דתית מסבירים את יציאתם
של מוסלמים למסעות ,אלא גם דחפים תרבותיים .בקרב תלמידי הלכה השתרש המנהג של יציאה
לדרך )ִרחלה( על מנת לשהות בחברת מורים ולשאוב מפֵּרות הידע הדתי ) ַטל ַבּ אלעִלם( אשר התפשט
למרחקים .ואף מניעים כלכליים וצרכים שלטוניים דרבנו מוסלמים — ובהם סוחרים ,צליינים ,תלמידי
הלכה ופקידי מִנהל — לצאת לדרך.
על מנת להגשים מטרות אלה עברו נוסעים מוסלמים מרחקים גדולים ,ומסעות ארוכי טווח היו
לחזון נפרץ בטריטוריה העצומה שבין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס ההודי ובין הערבה האירו–
אסיאתית לסהרה 10.אחדים מנוסעים אלה העלו על הכתב את סיפורי מסעותיהם ,וכך במסגרת
היצירה הגאוגרפית הערבית התווסף לסוגה הספרותית של תיאור הארץ ענף משני של יומני מסע
אשר רשמו נוסעים ערבים ופרסים .ביומניהם סיפרו הנוסעים על מקומות שבהם ביקרו ,נקבו בשמות
3
4
5
6

עדות לכך היא יצירתו של נאצר–י ח'סרו .ראו להלן.
דוגמה מובהקת ליצירה זו היא ספרו של אבן חֻ'רדאד'בה 'כִּתאב אלמסאל ִכ ואלמֻמאל ִכ' )ספר הנתיבות והמחוזות(.
טקסטים מסוג זה קובצו לראשונה בידי המלומד ההולנדי מיכאל דה חויה ) ,(De Goejeאשר ההדיר שבעה חיבורים
כאלה במסגרת מה שכינה 'ספרייה גאוגרפית ערבית' ).(Bibliotheca Geographorum Arabicorum
אלמסעודי ,מרוג' א–ד'הב ומעאדן אלג'והר ,א ,מהדורת  ,Ch. Pellatבירות  ,1964עמ' ) 126 125סעיף  ;(246אח'באר
א–צין ואלהנד ,מהדורת  ,J. Sauvagetפריז ) 1948חיבור זה נדפס בשינויים קלים בשם רחלת א–סיראפי ,מהדורת
ע' אלחבשי ,אבו ד'אבי .(1999
י' דרורי' ,הפרק על ארץ–ישראל מתוך חיבורו של יעקובי כתאב אל–בלדאן' ,קתדרה) 51 ,ניסן תשמ"ט( ,עמ' .77 67
סורה ג )אלע ֻמראן( ,קלז .ציוויים דומים ראו :סורה ו )אלאנעם( ,יא; טז )א–נחל( ,לו )סיפא(.

7
8
G.E. von Grunebaum, Muhammadan Festivals, London 1976, pp. 15–50 9
 10סיפורי אלף לילה ולילה משקפים בבהירות את האתוס הזה .כזהו למשל 'סיפור שלושת התפוחים' ,ראו :י"י ריבלין,
אלף לילה ולילה ,ב ,ירושלים .1955
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אישים שפגשו ,ולעתים אף ציינו תאריכים והעירו על מראות שהרשימו אותם 11.ראוי לציין כי
למרות התגבשותה של דת האסלאם כתרבות אוניוורסלית שימרו המסורות המקומיות מידה רבה של
חיוניות 12,ומוקדי קודש מקומיים המשיכו לרתק אליהם מבקרים )זאאִרון( מקרוב ומרחוק13.
 11כזהו למשל חיבורו של נוסע אנדלוסי אשר תורגם לעברית .ראו :י' דרורי ,אבן אל–ערבי מסביליה :מסע בארץ–
ישראל ) ,(1095 1092רמת–גן תשנ"ג.
 12הדוגמה של הביקור בירושלים וההתנגדות לכך ידועה ואין צורך להרחיב כאן בעניין .ראו :מ"י קיסטר' ,אל תצאו
אלא לשלושה מסגדים :עיון במסורת קדומה' ,הנ"ל ,מחקרים בהתהוות האסלאם ,ירושלים תשנ"ט ,עמ'  ;131 117ד'
טלמון–הלר' ,הלוויה ,קבורה וזיארה בסוריה בתקופה הצלבנית והאיובית' ,נ' אילן )עורך( ,האסלאם ועולמות השזורים
בו :קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס–יפה ,ירושלים תשס"ב ,עמ' J.W. Meri, The Cult of Saints among ;281 250
Muslims and Jews in Medieval Syria, Oxford 2002

 13סדרי ארגון של מסע כזה מתוארים בכרוניקה מדמשק משנת  887להג'רה ) 1482לסה"נ( .מחבר הכרוניקה סיפר ששימש
כנוטריון בחתימת הסכם בין ג'מאל )גַּמָּל ,מוביל גמלים( לבין קא·די דמשקאי .לפי ההסכם הג'מאל יוביל על גמליו
הצייתנים את אשתו של השופט ואת אמה ,הן תשבנה על מנשא מחופה בבד לבן ומבושם ,גמלים נוספים יישאו את
שפחותיהן ואת ציודן ,והשיירה תעשה את דרכה למעיינות עין חמה )גדר( ומשם לירושלים ולחברון .ראו :שהאב א–דין
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קריאה בספרי המסעות של נוסעים מוסלמים מעלה כי הם המעיטו לעסוק בתיאורי טבע 14.במרבית
חיבורי המסעות אין מידע רב על האקלים ,על תנאי השטח ,על נחלים וכיוצא באלה .אם מסרו נוסעים
מוסלמים מידע מסוג זה הוא נוגע בעיקר למרחקים וליישובים .מיעוט המידע על הטבע ,על הנוף ועל
החברה האנושית נובע מן המטרות שהציבו לעצמם הכותבים 15.מחברי ספרי המסעות הבליטו את
מגעיהם עם מלומדים ומורים ואת שהייתם באתרים שבני חוגם ראו בהם מוקדים רוחניים .המחברים
שבדקתי ביקשו קודם כול לתאר את המסלול התרבותי שעברו ,לספר את מי פגשו ועם מי למדו16.
לשיטת הכותבים תפקידם של יומני המסע אינו לספר על חוויות ארציות של הנוסע ,אלא למפות
את עולמו הרוחני ולהציג את מפגשיו האינטלקטואליים 17.על כן יש שחיבורי מסע לבשו חזות של
רשימות קורות חיים ואישורי לימודים .כך למשל אבן אלערבי מסוויליה תיאר במילים ספורות את
בואו ממצרים לירושלים ופנה מיד לתאר באריכות את ביקורו במדרסה של השאפעים 18.תיאורי
המסע ביקשו לטעת בקורא את התחושה כי המחבר קיבל עליו משימה קשה ומייגעת ,וכי לא יצא
לדרך לשם בילוי או שעשוע ,אלא כדי להגשים יעדים רוחניים ואתגרים דתיים.
לאור מאפייניה של ספרות המסעות עולה השאלה אילו אתרים בחרו הנוסעים לציין ומי הם
המאמינים שהם מסרו כי פגשו בדרכם .המוסלמים לא היו בעיני עצמם פולשים זרים אשר נאחזו
בנחלות לא להם ,אלא יורשים לגיטימיים של העבר המקראי )שכלל גם את ספרי הברית החדשה,
הספרות החיצונית והמדרש( ועל כן האדונים הבלתי מעורערים של ההווה 19.כך למשל בתארם את
ארץ–ישראל הם ציירו נוף מנומר בקברי נביאים ודמויות מקראיות–ֻקראניות ,אשר נתפסו כמרכיב
אינטגרלי של הזהות האסלאמית 20.מאז שבנה ַעבְּד אל ַמל ִכּ על חורבות בית המקדש בירושלים את
אחמד אבן טוק ] 915 834להג'רה ) 1509 1430לסה"נ([ ,א–תעליק ]La Vie quotidienne à Damas à la fin de l’époque
 ,[mameloukeא ,מהדורת ג' אלמהאג'ר ,דמשק  ,2000עמ' .138

 14מיון של ספרות הנוסעים מצפון אפריקה )אלעבדרי ,אבן ג ֻ'בַּיר ואבן בטוטה( והערכתה ראו :י' דרורי' ,ספרי המסעות
המוגרביים למזרח ותרומתם להכרת הארץ' ,ז' ספראי ,א' פרידמן וי' שוורץ )עורכים( ,חקרי ארץ :עיונים בתולדות ארץ
ישראל מוגשים ליהודה פליקס ,רמת–גן תשנ"ז ,עמ'  .322 307אך השוו לספקנותו של ע' אלעד' ,מסעו של אבן בטוטה
בארץ–ישראל ,האומנם חיבור מקורי?' ,י' דרורי )עורך( ,ארץ–ישראל בתקופה הממלוכית ,ירושלים תשנ"ג ,עמ' .114 98
 15כך למשל יעקובי פירט את שמות שבטי הערבים שאליהם ייחסו עצמם יושבי ארץ–ישראל במאה התשיעית ,אך פטר
במילים כלליות את אוכלוסיית הרוב הלא מוסלמי .נראה כי לא המפה היישובית עניינה אותו אלא ההיסטוריה של
התנחלות הערבים המוסלמים .ראו :דרורי )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .77 70
 16עוד לעניין זה ראוY. Frenkel, ‘Muslim Travellers to Bilad al-Sham (Syria and Palestine) from the Thirteenth to :
the Sixteenth Centuries: Maghribi Travel Accounts’, S. Searight & M. Wagstaff (eds.), Travellers in the Levant:
Voyagers and Visionaries, Durham 2001, pp. 109–120
 17מקדסי ,אחסן א–תקאסים פי מערפת אלאקאלים ,מהדורת  ,M. de Goejeליידן  ,1906עמ'  ,159שורות  ;12 11עמ' ,166

שורות  ;13 6עמ'  ,182שורות .16 11
 18אבן אלערבי ,קאנון א–תאויל ,ראו :דרורי )לעיל ,הערה  ,(11עמ'  .95גישה דומה נקט אבן ג'ביר בתיאור בגדאד ,שבה
שהה במשך כשבועיים בשנת  580להג'רה ) 1184לסה"נ( .כמעט במחצית מן העמודים שהקדיש לתיאור העיר עסק
במתרחש בין כותלי מסגדיה .ראו :אבן ג'ביר ,רחלה ,בירות  ,1964עמ' .195
 19ראו למשל את תיאור גילוי הכתובת היוונית בסמוך לאחד משערי העיר דמשק והשימוש בנאמר בה להסבר ההיסטוריה
של העיר :ע' ענאבסה ,אבעאד פי אדב פ·דאיל אלאר·ד אלמקדסה ,בית–ברל  ,2006עמ' ) 41ובהערה  41שם ציטוט מתוך
חיבור בעניין שבחי ירושלים(.
 20לדיון רחב בפרשנות המקרא האסלאמית ראו :ח' לצרוס–יפה ,עולמות שזורים :ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים,
תרגם א' שנאן ,ירושלים תשנ"ט.
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המכלול האסלאמי המקודש ) 705 685לסה"נ( ,יצר שילוב זה בעיני המאמינים המוסלמים את מפת
הארץ הקדושה האסלאמית ,אשר ירשה את המפות היהודיות והנוצריות 21.עלינו להניח אפוא כי
ספרות המסעות משקפת את תמונת העולם המדומיינת אשר הדריכה את המאמינים .אתרי הקודש
והפולחן הקדם–אסלאמיים נכללו בקטלוג המקומות שבהם ביקרו מוסלמים ,וייחוס קדושתם של
אתרי עלייה לרגל לנביאים מקראיים נועד לבסס את עליונות האסלאם.
התבססות האסלאם לא נתפסה בעיני נוסעים מוסלמים כקו שבר ביחס לעבר הנוצרי או היהודי של
הסהר הפורה .נהפוך הוא ,ניצחונות האסלאם והתבססות הח'ליפות יצרו לשיטתם המשכיות רצופה
למסורת המקראית )התנ"ך ,הברית החדשה והספרות החיצונית( .לנוסע המוסלמי היה עניין לטפח
את קדושתו של אתר שביקר בו גם אם זוהה המקום עם דמויות שקודשו קודם לאסלאם .על כן ספרי
המסע שכתבו נוסעים מוסלמים היו אמצעי לצביעת הנוף כך שייראה מוסלמי ומוכר ולא כשייך לאחר
ועוין .החיבור הגאוגרפי נועד לחדד את התביעה המוסלמית לבלעדיות .בהכללה גורפת ניתן לומר כי
הנוסע המוסלמי טען שאתרי קודש אסלאמיים המצויים במרחבי סוריה וארץ–ישראל )בִּלאד א–שאם(
ובאיי הים התיכון מעניקים למרחב זה חזות של ארץ קדושה למוסלמים בלבד22.
זאת ועוד ,המפות אשר ציירו הנוסעים נועדו לא רק לשרטט דרכים אלא גם להקנות לקהילה
הדתית שאליה השתייכו חזקה בלעדית על המרחב ,ולהדיר מן הנוף את מי שלא השתייך לקהילה
זו .באמצעות ציון אתרי הקודש שבהם לדבריו ביקר ואתרים נוספים שבחר ,ביקש הנוסע להציג נוף
אשר ייראה בעל משמעות ,הן רגשית והן פולחנית ,לבני דתו .לעתים קרובות תיארו הנוסעים קבוצות
דתיות אחרות על מנת לציין את פגמיהן ואת האיום הנשקף מהן .בעיני הנוסעים המוסלמים היו
מאמיני האסלאם שהם פגשו בארצות שבהן ביקרו ציבור מגשימי הברית עם האל ,ובתור כאלה דחקו
בדין את היהודים והנוצרים ,אשר נכשלו במילוי מצוות נביאיהם23.
התיאור הגאוגרפי שימש נוסעים אחדים גם כאמצעי למתוח ביקורת על מנהגים מוסלמיים מקומיים
אשר נתפסו בעיניהם כזרים לרוח האסלאם .אמנם לעתים שיבחו תיירים מוסלמים את אחיהם לאמונה
שבהם פגשו במהלך נסיעתם ,אך זאת כדי ליצור תמונה של אחדות מוסלמים אקומנית מול בני
דתות אחרות ,שהוצגו כגוש הומוגני ומאיים .ראייה זו אפשרה לנוסעים מוסלמים להמעיט בתיאור
פולחני האחר )הזר ,כלומר הלא מוסלמי( שפגשו 24,ובו בזמן לצטט מתוך כתבי הקודש שלו .היהודים
והנוצרים הוצגו כמאשרי האסלאם .אם נניח כי ספרי מסעות של נוסעים מוסלמים היו גם בבחינת
תגובה על מפת הקדוּשה אשר צייר האחר )נוצרים מזרחיים ,צלבנים ממערב אירופה או יהודים( ,נוכל
לפרש את תוכנם באופן מושכל יותר.
21
22
23
24

בעניין זה ראו :ע' לבנה–כפרי ,עיונים במעמדה של ירושלים באסלאם הקדום ,ירושלים תשס"א ,עמ' .101 98
אסלום הנוף לא מנע סילוק האחר מאתרי קודש .כך למשל הסֻלטאן בַּיבַּרס הורה בשנת  644להג'רה ) 1266לסה"נ(
למנוע מיהודים ומנוצרים להיכנס למערת המכפלה בחברון .ראו :תקי א–דין אחמד בן עלי אלמקריזי ] 845 766להג'רה
) 1441 1364לסה"נ([ ,א–סלוכ למערפת דול אלמלוכ ,א ,מהדורת מ' זיאדה ,קאהיר  ,1934עמ' .544
נקודות אלה נדונו בידי מרים פרנקל בסדנת חוקרים באוניברסיטת בר–אילן ,והדברים עתידים להתפרסם בקובץ 'חלב
העיר והקהילה' )בעריכת מ' פרנקל וי"ט עסיס( .ברצוני להודות לה על הסכמתה לציטוט דבריה קודם פרסומם.
על ביקורים של מוסלמים במנזרים ראו תיאור מנזר אפק )פיק( שבגולן ב'כתאב א–דיאראת' )ספר המנזרים( של
א–שאבשתיM. Sharon, Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae, III, Leiden 2004, p. 213 :
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השינויים בהבניית המרחב והזמן — כגון אימוץ לוח השנה הירחי )ההִג'רי( נוסף על שימוש בלוחות
שנה שמשיים ,או קביעת מרכז )טבור( חדש לכדור הארץ ִבּמְקום הישן ,שינוי שפגע במידה מסוימת
במעמדה של ירושלים מפני מכה — לא ערערו את קדושתה המקראית של ארץ–ישראל .תמונת קדוּשה
זו נשענה על מסורות קדם–אסלאמיות ועל פרשנויות חדשות ,אסלאמיות ,של הטופוגרפיה המקראית.
לרובד זה נוספו אתרים אשר קידשו דמויות מבני משפחתו של הנביא ומקרב בני חוגו )צַחאבה( .כך
למשל כתב גאוגרף בן ירושלים במאה העשירית:
מרחב ]אִקלים[ א–שאם הוא נאה ביותר ,ארץ הנביאים ומרכז החסידים ,מקור הסגפנים ויעד מבוקש בקרב
נאמנים ,בה כיוון התפילה הראשון ]ִקבּלה[ ומקום יום הדין ומסע הלילה המופלא ]אִסרא[ ,ארץ הקודש ,מגדלי
התצפית המצוינים ,ביצורי החוף המפוארים וההרים הנעלים .אליה היגר אברהם ושם קברו .בה ארצו של איוב
ובארו ,מקום התפילה של דוד ושערו ,פלאי שלמה ועריו ,מצבתם ]תֻרבָּה[ של יצחק ואמו ,מולדו של המשיח
]הכוונה לישוע[ ועריסתו ,כפר שאול ותעלת המים שלו ,גיא הריגתו של גוליית ומבצרו ,בור ירמיהו וקברו,
מסגד אוריה וביתו ,כיפת מֻחמד ודלתו ,סלע משה ,גבעת ישוע וגומחת התפילה של זכריה25 .

השקפה זו על המרחב ועל עברו חלחלה לכרוניקות היסטוריות מאוחרות ,כפי שניתן להסיק מן הסיפור
על עלילות פליטים ממלוכים )גדוד הבחריה( אשר נמלטו מקאהיר לאחר רצח מפקדם אק–טאי )בשנת
 652להִג'רה ] 1254לסה"נ[( .לדברי ההיסטוריון הממלוכי המאוחר אלמקריזי:
שנים עשר מן הבחריה איבדו את דרכם במדבר סיני ]תִיה בני איסראיל[ .ביום השישים לנדודים הם ראו במרחק
כתם ירוק כהה והתקדמו לעברו .להפתעתם גילו עיר עצומה בעלת חומות איתנות ושערים חזקים ,כולה בנויה
מאבן שיש ירוקה .רחובותיה המסחריים ובתיה היו מכוסים בחול .הם שוטטו בינותם והיה כי נטלו לידיהם
פריטים או בדים התפוררו אלה והיו לאבק .במג ֵרה אחת בשוק מוכרי הבדים הם מצאו תשעה דינארי זהב
אשר הייתה חרוטה עליהם דמות של צבי וסביבו כתובת עברית .באחד האתרים שבהם חפרו הם חשפו לוח
אבן .משהרימו אותו מצאו תחתיו בור מים אשר היו קרים משלג .לאחר ששתו המשיכו לרכוב כל הלילה עד
אשר פגשו בקבוצה של בדווים .אלה הובילו אותם אל העיר כרכ ]כרג'[ ושם הציגו את המטבעות לסוחרים
שעסקו במתכות יקרות .אחד מהם הסביר כי מטבעות אלה הוטבעו בימיו של משה .לשאלות על אודות העיר
הוסבר כי זוהי העיר הירוקה אשר נבנתה כאשר נדדו בני ישראל במדבר .את המקום כיסו דיונות של חול,
אשר לעתים פוחת ולעתים גובר ,ומגיעים אליו רק מי שאיבדו את דרכם במדבר26 .

השימוש בתגליות ארכאולוגיות לביסוס הסדר הפוליטי בהווה כוון לא רק כנגד לא מוסלמים .בסיפור
על ניצחונות העבאסים על צבאות האֻמיים וסילוקם מבלאד א–שאם מתואר כי כאשר תפסו צבאות
העבאסים את שער )באב( ג'ירון וכבשו את דמשק ,הם חשפו סלע ועליו כתובת יוונית .נזיר הובל
למקום על מנת לפענח את הכתוב ,וקריאתו אישרה את החזון בדבר ההצלחות העתידיות של בית
עבאס 27.אין זה המקרה היחיד .גם מן הרמה האיראנית יש בידינו דוגמאות לשימוש בממצאי עבר
 25מקדסי )לעיל ,הערה  ,(17עמ' .151

 26מקריזי )לעיל ,הערה  ,(22עמ'  .391קרוב לוודאי כי זהו תיאור של העיר סלע )פטרה( .וראוMakrizi. Histoire des :
sultans mamlouks de l’Égypt, I, trans. E. Quatremère, Paris 1845, pp. 49–50

 27שמס א–די מחמד בן עלי א–צאלחי אבן טולון ] 953 880להג'רה ) ,[(1536 1485קרת אלעיון פי אח'באר באב ג'ירון,
מהדורת ·דיא א–דין אלמנג'ד ,דמשק  ,1964עמ' ) 8מצטט את אבן עסאכר' ,תאריח' דמשק'(.
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קדם–אסלאמי לביסוס זהות פוליטית 28.יש אף חיבורים שבהם טוענים מחברים ערבים מוסלמים
כי עשו שימוש בכתבים קדם–אסלאמיים 29.מנגד קיימות עדויות על ניסיונות של מוסלמים להרוס
אתרים פרעוניים בעמק הנילוס ,ואף עדויות אלה מצביעות על תפקידו החיוני של העבר באישור
סדרי ההווה30.
גם כאשר חוו בשהייה הממושכת הרחק מן הבית חוויות מרגשות ואפילו מסעירות העדיפו הנוסעים
להעטות את הדברים בכסות של ציטוטים ואזכורים ספרותיים .כאילו הנוסע אשר התחבט ברגשותיו
לא היה פנוי לתאר את הנוף ,הטבע או החברה וודאי שלא את עולמו של האחר
)הלא מוסלמי( ,ולא נדרש להתמודד עם מבוכה או להשקיט תחושות פנימיות.
דוגמה מובהקת לכך היא תיאורו של אבן אלערבי את חוויותיו באשקלון' :גיליתי
בה ים של השכלה שגליו גואים ובוקעים' ,כתב לאחר ששמע ,והוא איש צעיר
ובודד ,שפחה מזמרת — כל מה שהעסיק אותו למשמע קולה הוא זיהוי בית השיר.
ומיד לאחר מכן' :מיהרתי אל ביתי ואמרתי אל אבי נסיעה! נסיעה! אין המקום הזה
מקום מנוחה' 31.הוא תולה בבקיאותו המלומדת את המניע ליציאה ומבטל את
תחושותיו הפנימיות.
מחברי ספרות הנוסעים דיווחו על עניינים שחשו צורך לספר עליהם לקהל
קוראים אשר השתייך לחוג החברתי שעמו נמנו .דוגמה לכך היא תיאור העיר
בגדאד בחיבור המיוחס לנוסע המפורסם אבן בטוטה ) 1377 1304לסה"נ( 32.הוא
סיפר על בגדאד שנים לאחר כיבושה בידי המונגולים ,בשנת  1258לסה"נ .אך תחת תיאורי הרס פתח
בדברי הלל לעיר בגדאד ופיאר אותה' :בירת השלום והשלווה ,בירת האסלאם ,בעלת עָצמה אצילה,
ושבח לעד ,משכנם של הח'ליפים ומקום מושבם של מלומדים' .אבן בטוטה הכיר את תיאורו הראלי
של אבן ג ֻ'בַּיר ) 1217 1145לסה"נ( ,שביקר בבגדאד בשנת  33,1184אולם הוא התמודד עם שקיעת
העיר ,אשר פארה ההיסטורי העניק לה מקום של כבוד בזיכרון האסלאמי ,באמצעות ציטוט בית שיר
של אבו–תמאם ,שהתנבא כי' :מעל בגדאד מרחף צלו של כרוז המוות ,האבל עתיד לבכות על החורבן
שהזמן זרע'34.
W. Madelung, ‘The Assumption of the Title Shahanshah by the Buyids and the Reign of the Daylam’, JNES, 28 28
(1969), pp. 84–108, 168–183
M. Cook, ‘Paranoiac History of Medieval Egypt’, SI, 57 (1983), pp. 67–103 29
U. Haarmann, ‘Regional Sentiments in Medieval Egypt’, BSOAS, 43 (1980), pp. 55–66 30

 31אבן אלערבי ,קאנון א–תאויל ,ראו :דרורי )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .98

M. Cooperson, ‘Baghdad in Rhetoric and Narrative’, Muqarnas, 13 (1996), pp. 99–113 32

' 33זוהי עיר עתיקה אשר ממשיכה לשמש כבירת הח'ליפות העבאסית ומרכז השושלת האִמאמית ,הֻקַרישית וההאשמית.
עיקר תפארתה נמוג ולא נותרו ממנה אלא דברי הפאר שקשורים בשמה .בהשוואה למה שהייתה קודם שהכו בה פגעי
הזמן ,ופנו אליה עיני המכים ופגעו בה שוב ושוב ,היא כְּתִלי חורבות ,כאתרים שדעכו או כרוח רפאים שצצה ונגלתה.
אין בה כל יופי אשר ירתק את המבט או שישבש את עיסוקיו של אדם טרוד עד כי ההתבוננות תשכיח אותם' )אבן ג'ביר
]לעיל ,הערה  ,[18עמ' .(193
 34אבן בטוטה ,רחלה ,ב ,מהדורת  ,C. Defremery & B. R. Sanguinettiפריז  ,1893עמ'  .100יש להעיר כי ספר זה לא
נערך בידי מחברו כי אם בידי מהדיר צפון–אפריקני בשם אבן ג'זי.
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התייר הימי ביניימי הציג תמונה מדומיינת של מרחבים שבהם עבר .יש לציין כי כך נעשה
גם בספרי נוסעים וברשימות אתרים אשר נכתבו באותה תקופה בידי לא מוסלמים .ואכן השוואה
למקורות יהודיים עשויה לסייע בשחזור המשכיות והתפתחות במסורות של קידוש אתרים ,אולם
היא זורה אור גם על תפקיד ספרות המסעות .כשם שהנוסעים המוסלמים הוציאו מרשימותיהם
את הלא מוסלמים ויצרו מרחב אסלאמי בלעדי ,כך ערכו המחברים העבריים מסע בנוף יהודי
והזכירו קברי תנאים ואתרים קדושים בלעדית להם .למשל בתעודה מהגניזה שכותרתה 'ייחוס
צדיקים' ,נמנים רק קברים מקודשים ליהודים .ואף ברשימה )'לוח'( של קברי צדיקים מראשית
התקופה הממלוכית אשר נשתמרה בגניזה נמנים בעיקר אתרים יהודיים ,והמוסלמים )ישמעאלים,
גויים( שנזכרים ברשימה מוצגים כמי שבאו להתפלל במתחמים יהודיים 35.הקורא תעודות כאלה
כפשוטן עלול לשער כי השליטה במרחב הייתה בידי היהודים ,ושהמוסלמים היו לכל היותר בבחינת
אורח נטה ללון.
˘

המידע שנשתמר בספרות הנוסעים שימש חוקרים לא מעטים אשר ביקשו לשחזר היבטים
היסטוריים שונים ,ובכללם כאלה אשר נוגעים בסוגיות גאוגרפיות ,תרבותיות ,מסחריות ואחרות.
מאמר זה נועד להפנות את תשומת לב הקורא לפן אחר של סוגה ספרותית זו .ההתייחסות אל טקסט
כאל יחידה אוטונומית הכפופה לכללי הכתיבה של סוגתה מאפשרת לחשוף את תמונת העולם של
המחבר ואת כוונותיו .עיון בספרות הנוסעים בגישה זו מאפשר להשיב על כמה וכמה שאלות ,מבלי
להזדקק למידע מסוגות ספרותיות אחרות ,כגון כרוניקות היסטוריות או קובצי ביוגרפיות .למשל:
מדוע כה דל המידע הגאוגרפי והאקלימי בספרי הנוסעים המוסלמים? לשם מה נועדה הצגת רשימות
של שמות מקומות ואישים? מדוע ראו לנכון הנוסעים לציין בפנקסיהם מידע כזה ולהימנע ממידע
אחר? שני הפרקים מתוך ספרות המסעות האסלאמית המתורגמים להלן נועדו לתמוך בטענות שהוצגו
לעיל.

 35צ' אילן ,קברי צדיקים בארץ–ישראל ,ירושלים תשנ"ז ,עמ' .128 126 ,99 94

˙ÂÚÒÓ‰ ˙Â¯ÙÒ ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙Â¯Ú‰ ∫ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· Ï‡¯˘È–ı¯‡· ÌÈÓÏÒÂÓ ÌÈÚÒÂ

נספח א :יומנו של נאצר–י חֻ'סַרו
מבוא
אבו אלמֻעין חמיד א–דין נאצר בן חֻ'סַרו )נאצר–י ח'סרו( בן חארת' נולד בשנת  394להג'רה
) 1004לסה"נ( בֻקבַּדיאן ,כפר בסמוך לעיר בלח' ,שהייתה אז בתחום המנהלי של מחוז מרו )כיום
מחוז מארי בתורכמניסתאן( .משפחתו הייתה משפחה של פקידים ובעלי קרקעות שפעלה בשירות
מנגנון השלטון הג ַזנ ַוי בחֻ'ראסאן .בעמוד המבוא לחיבורו הציג נאצר–י ח'סרו את עצמו ואת המניע
ליציאתו לדרך הארוכה .לדבריו יצא ממרו בשנת  437להג'רה ) 1045לסה"נ( לטפל בענייני המִנהל
Æ
של אבו–סֻלימאן דא'רי )בערבית :ג'גרי( ביכ דאוד בן מיכאל בן סלג'וק ,ובהיותו בדרך חלם חלום
אשר שינה את אורחות חייו .הוא סיפר כי לילה אחד ,בהיותו הלום יין ,ראה אדם שאמר לו' :כמה
זמן עוד תשתוקק לשתות יין שנוטל מן האדם את תבונתו .טוב יותר יהיה לשכלך אם ]תהיה פיכח['.
הדמות בחלום הציעה לו לחפש אחר חכמה ותבונה שימציאו מזור לצערו .בעקבות אירוע זה ויתר
נאצר–י ח'סרו על תענוגות העולם הזה ועל תפקידו כפקיד במִנהל הסלג'וקי במארו ויצא בחודש
שעבאן בשנת  437להג'רה )מרס  (1046לדרך נדודים שנמשכה כשבע שנים36.
אפשר כי חינוכו כאיש מִנהל עיצב את אופן דיווחו של נאצר–י ח'סרו .שלא ככתבי נוסעים
אחרים ,חיבורו מכיל מידע טופוגרפי .עם זאת הניגוד בספרו בין הידיעות על מקומות יישוב לבין
הדיווחים על קברי נביאים ודמויות נערצות אחרות מבליט את תפקיד ספרי המסעות בשרטוט
מפת קודש מדומיינת .מאחר שנאצר–י ח'סרו היה חסיד של האִסמאעיליה הפאטִמית ,היה אחד
מיעדיו הראשיים בירתם ,קאהיר שבמצרים .דרך המלך מן המזרח לעמק הנילוס עברה בתחומי
ארץ–ישראל ,אשר הייתה נתונה באותן שנים ) 1099 960לסה"נ( לשלטונם הבלתי יציב של
הפאטמים .להלן מובא בתרגום מתוך יומנו של נאצר–י ח'סרו תיאור המסלול שעבר מן הליטאני ועד
ירושלים37.
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˙¯˙ÈÂ ¨ÌÈ„Úˆ ‰‡ÓÓ ˙ÂÁÙ ‰˘·È‰ ‰Ó„‡‰ ÏÚ ‰È˙ÂÓÂÁ Í¯Â‡˘ ÍÎ ‰˙· ¯ÈÚ‰ Æ˛‰˘·È¸ ÔÂ˘Ï ÏÚ
˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÊÂÁ‡ Ô‰È¯Â·ÈÁ ¯˘‡ ˙Â˙˙ÂÒÓ ÌÈ·‡Ó ˙ÂÈÂ· ‰Ï‡ ˙ÂÓÂÁ ÆÌÈ‰ ÈÓ ÍÂ˙· ˙Â„ÓÂÚ ˙ÂÓÂÁ‰
Æ˛ÌÈ„Úˆ¸ ÛÏ‡ ÏÚ ÛÏ‡ ‡Â‰Â ¯ÈÚ‰ ÁË˘ ˙‡ È˙„„Ó È‡ Æ¯Â·ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ ÌÈ‰ ÈÓ˘ ÍÎ ÌÈ¯ÓÒÓ
˙ÚÙÂ˘ ‡È‰Â ÌÈ‡ ‰È˜ÂÂ˘ ÆÌÈ·¯ ÌÈÓ È˜˙Ó ˛‰·¸ Â· Æ˙ÂÓÂ˜ ˘˘Â ˘ÓÁ ˛È·¸ ÌÈÙÂÙˆ ˛ÌÈ·Ó¸ ‰ÏÂÎ
Nasir-i Khusraw, Safarnama [Nasir-i Khusraw’s Book of Travels], ed. & trans. W.M. Thackston Jr., Costa Mesa, 36
 .CA 2001, pp. 1–2ההנמקה שהציג המחבר ארוגה על פי כללים ספרותיים נפוצים :גבר אשר הגיע לגיל בינה )ג'הל–י

סאלה( חווה משבר רוחני ,ובעקבותיו הוא נוטל את מקל הנדודים ויוצא לנדוד בדרכים שבע שנים ,כמניין השנים אשר
נזכר בסיפור יוסף במקרא )בראשית מא ,שבע פרות בריאות בשר מול שבע פרות רעות מראה ,שבע השבלים המלאות
מול שבע השבלים השדופות(.
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˛¯˜·Ï¸ ¯ÁÂ· ÂÈ‡ ‰ÏÓ¯Ï ÛÂÁ‰ Í¯„· ÍÏÂ‰‰ ÆÌÈ‡È· È¯·˜ Â· ÌÈ‡ˆÓ ¯˘‡ ÒÎ¯ ˘È ÂÎÚÏ Á¯ÊÓÓ
Ï‡‰ Ï˘ Â˙Î¯· ˙‡ ˘˜·ÏÂ Ì˙Â‡¯ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÎ¯Â·Ó ˙ÂÈÈÏˆ È¯˙‡· ¯˜·Ï È˙Èˆ¯ È‡ ˛Í‡¸ Æ‰Ê ÌÂ˜Ó·
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ÔÓ È˙‡ˆÈ ÆÂÎÚ Ï˘ ‰„‚ÒÓ· ˙¯Ó˘ÓÏ È˙ÂÚÓ ÏÎ ˙‡ È˙Á‰ ˛ÔÎ ÏÚ¸ ÆÂÏ ¯˘‡ ÏÎ ˙‡ ÂÓÓ ÏÂËÈÏ È„Î Â·
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‰È¯·ËÂ ÔÂ˙Á˙‰ ÏÈÏ‚‰
Í‡ Æ‰ÏÚÓ‰ ÈÓ¯ ÌÈ˜È„ˆ‰ „Á‡ ‰È‰ ¯˘‡ ¨˛ÂÎÚ¸ ¯ÈÚ‰ ‰Â· ÎÚ Ï˘ Â¯·˜· È˙¯˜È· ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·
¨‰ÏÚ˙ÈÂ Í¯·˙È ‡¯Â·‰ „ÒÁ· ¨Ú˙ÙÏ Æ‰˜ÂˆÓÏ È˙ÚÏ˜ Í¯„‰ ˙‡ ¯ÈÎ‰˘ ÍÈ¯„Ó ÈÏ ‰È‰ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó
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Æ˙Â˘ÚÏ
È˙Ú‚‰ Ì˘Ó ÆÌ‰ÈÏÚ È˙ÁË˙˘‰Â ¨ÔÂÚÓ˘Â ˛˘ÈÚ¸ ÂÈ˘Ú È¯·˜ Ì˘ Æ‰Ã ÂYÈœa ÂÓ˘˘ ¯ÙÎÏ È˙Ú‚‰ Ì˘Ó
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Ì„‡ ¯˘‡ „Ú ÍÎ ÏÎ ÌÈË˜ Ì‰Ï˘ ÌÈÁ˙Ù‰ ÆÔ·‡Ó Â˙¯˜˙Â ¨Ô·‡Ó ÌÈ¯„Á È˘ ‰Ê „‚ÒÓ· Æ„‚ÒÓ
¯Á‡‰Â ˛aÈÃÚ÷
‹ ¸ Â¯˙È Ï˘ „Á‡‰ Æ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÂÓÒ ÌÈ¯·˜ È˘ Ì‰· ÌÈ‡ˆÓ ÆÌÎ¯„ ÒÎÈ‰Ï ÏÂÎÈ È˘Â˜·
˙‡ ÁÙËÏÂ ¯ÂÓ˘Ï Â¯„ ‰Ê‰ ¯ÙÎ‰ È·˘ÂÈ Æ˛‰¯ÂÙˆ ‡È‰ ¨‡ÒÂÓ¸ ‰˘Ó ˙˘‡ ‰˙ÈÈ‰ ¯˘‡ Â˙· Ï˘
Ï‡ È˙Î˘Ó‰ ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„Â ˙Â¯ÂÓ Â· ÌÈÏÂ˙Â Â˙Â‡ ÌÈ˜Ó Ì‰ ÆÏ‚¯Ï ‰ÈÈÏÚ‰ ¯˙‡ ˙‡Â „‚ÒÓ‰
¯˘‡ ˛·Â˜ÚÈ¸ ·˜ÚÈ È· Ï˘ ÌÈ¯·˜ ‰Ú·¯‡ ‰ÎÂ˙·˘ ¯ˆÁ Â·Â ¯‰ ‡ˆÓ ‰Ê ¯ÙÎÏ ÌÂ¯„Ó ÆÏœa¯œ‡ ¯ÙÎ‰
ÆÛÒÂÈ Ï˘ ÂÈÁ‡ ÂÈ‰
˙‡ È˙¯˜È· Æ‰˘Ó Ï˘ ÂÓœ‡ ¯·˜ ‰ÎÂ˙· Æ‰¯ÚÓ ÂÈ˙ÂÏ‚¯ÓÏ˘ Ï˙ È˙È‡¯ ÈÎ¯„·Â È˙Î˘Ó‰ Ì˘Ó
‰È¯·Ë ¯ÈÚ‰ ˙ÎÂ˘ ÂÊ ‰ÓÈ ÛÂÁÏ Æ‰Ë˜ ‰ÓÈ ˙Ú¯˙˘Ó Ì˘Â Â‰ˆ˜· Á˙Ù˘ ˜ÓÚÏ È˙Î˘Ó‰Â ÔÂÈˆ‰
ÆÌÈÓÈÚËÂ ‰ÈÈ˙˘Ï ÌÈ·ÂË ÂÊ ‰ÓÈ ÈÓ Æ˘ÂÏ˘Î ‰·ÁÂ¯Â ·Â¯È˜· ˙ÂÒ¯Ù ˘˘Î ‰ÓÈ‰ Ï˘ ‰Î¯Â‡ Æ˛Tabaryia¸
¯ÈÚ‰ È˘‡ Í‡ ¨ÂÊ ‰ÓÈ Ï‡ ÌÈÓ¯ÂÊ ·ÂÈ·‰Â ¯ÈÚ·˘ ˙Â‡ˆÁ¯Ó‰ ÈÓÈÓ ÏÎ ÆÈ·¯ÚÓ‰ ÛÂÁ‰ ÏÚ ‡È‰ ¯ÈÚ‰
‰ÂÂÈˆÂ Ï˘ÓÓ ˘È‡ ¯ÈÚ‰ Ï‡ ÚÈ‚‰ ˙Á‡ ÌÚÙ˘ È˙ÚÓ˘ Æ‰ÈÓÈÓÓ ÌÈ˙Â˘ ÌÏÂÎ ‰ÙÂÁÏ˘ ¯ÂÊ‡‰ ÏÎÂ
„Ú ÌÈ¯ÂÎÚ Â˘Ú ÌÈÓ‰ Æ˛‰È¯·Ë ˙ÓÈ¸ ˙¯ÈÎ‰ Ï‡ ÂÚÈ‚È Ï·Ï ‰Ï‡ ÌÈÓ‰ÂÊÓ ÌÈÓ Ï˘ ÌÎ¯„ ˙‡ ÌÂÒÁÏ
ÈÓÂ ¨ÌÈÓ‰ÂÊÓ‰ ÌÈÓ‰ ÈÎÈÏÂÓ ÏÎ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ¯ÈÓ‡‰ ‰ÂÂÈˆ ÔÎ ÏÚ Æ‰ÈÈ˙˘Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÍÎ È„Î
Æ˛‰ÈÈ˙˘Ï¸ ÌÈ·ÂË ÂÈ‰ ·Â˘ ‰ÓÈ‰
¨·È·Ò ·È·Ò ˙Á˙Ó˘ ‰ÓÂÁ ˙Ù˜ÂÓ ¯ÈÚ‰ ÌÈÓ‰ Â˜Ó˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê Æ·ËÈ‰ ˙¯ˆÂ·Ó ¯ÈÚ ‡È‰ ‰È¯·Ë
ÆÌÈ·‡· ‰ÒÂÎÓ ‰ÓÈ‰ ˙ÈÚ˜¯˜ ÆÌÈÓ‰ ÍÂ˙· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ·¯ ÌÈÈÈ· Æ‰ÓÂÁ ÔÈ‡ Ì˘˘ ¨‰ÓÈ‰ „ˆ· ˙ÏÂÊ
ÊÎ¯Ó· ÆÌÈ·¯ ÌÈ‚„ ˘È ÂÊ ‰ÓÈ· Æ˙ÈÙˆ˙ ˙ÂÒÙ¯Ó ˙ÂÈÂ· Ì‰È˘‡¯ ÏÚÂ ¨˘È˘ È„ÂÓÚ ÌÈ·ˆÈ ÌÈÓ‰ ÍÂ˙·
 כתאב,[( לסה"נ889)  להג'רה276  מח; אבן ֻקתיבה ]מת,( פה; סורה לח )צ,( סורה כא )אלאַנ ְבי ָא: ראו, דמות ֻקראנית40
,(24  הערה, שרון )לעיל: ראו, ההיסטוריה של הכפר נדונה בקיצור בידי שרון.26 25 ' עמ,1970  בירות,אלמעארף
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¯˘‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Â· ÂÈÏÚÓ ÆÔÈÈÚÓ ˘È Â˙Ï„ „ÈÏ Æ˛ÚœÓ‡ß‚Ï‡ „ßœ ‚ÒÓ¸ È˘È˘‰ ÌÂÈ „‚ÒÓ „ÓÂÚ ¯ÈÚ‰
‰ÓÏ˘ ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÆÌÈ¯˜ ÌÈÓ· Ì·Â¯ÈÚ Ì¯Ë Ì˙Â‡ ˙‡˘Ï ÏÂÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡˘ „Ú ÍÎ ÏÎ ÌÈÓÁ Ì‰ÈÓÈÓ
‡ˆÓ ‰È¯·Ë Ï˘ È·¯ÚÓ‰ ‰˜ÏÁ· ÆÌÎÂ˙Ï È˙ÒÎ È‡ Æ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÁ¯Ó ‰· ˛„Â‡„ Ô· Ô‡ÓÈÏ‹Ò¸ „Â„ Ô·
Æ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÁÓÂ‚ ¯ÙÒÓ Â·Â ÏÂ„‚ ÔÎÂ„ ÂÎÂ˙· ÆÂÂÈ˜È· ÁˆÁÂˆÓ ‰·Ó Â‰Ê ÆÔÈÓÒÈ‰ „‚ÒÓ ÂÓ˘ ¨ÛÒÂ „‚ÒÓ
ÂÈËÒ ‡ˆÓ „‚ÒÓ‰ Ï˘ ÈÁ¯ÊÓ‰ Â„ˆ· ÆÂÓ˘ ˙‡ ‰Ê „‚ÒÓÏ Â˜ÈÚ‰ ¯˘‡ ÔÈÓÒÈ ÈÁÈ˘ ÌÈÏÂ˙˘ Â·È·Ò
Ï‡¯˘È È· Â‚¯‰ ¯˘‡ ÌÈ‡È·‰ ÌÈÚ·˘ ¯·˜ ‡ˆÓ ÔÎÂ„Ï ˙Á˙Ó ÆÔÂ Ô· ˛Ú˘ÂÈ¸ Ú˘Â‰È Ï˘ Â¯·˜ Â·Â
Æ‰Ê ÌÂ˜Ó·
˙¯ÈÎ‰ ÈÓ ÈÎ Û‡ ˙‡Ê Æ„Â‡Ó „Ú ÌÈÁÂÏÓ ÂÈÓÈÓ ¯˘‡ ˛ËÂÏ ˙ÓÈ¸ ÁÏÓ‰ ÌÈ ‡ˆÓ ‰È¯·ËÏ ÌÂ¯„Ó
¯˙‡· ÔÈ‡ Ï·‡ ¨ËÂÏ Ï˘ Â¯ÈÚ ‰Î˘ ÂÈÙÂÁÏ ÆÁÏÓ‰ ÌÈ ¯·ÚÏ ‰ÓÂ¯„ ‰È¯·ËÓ ÌÈÓ¯ÂÊ ˛‰È¯·Ë ˙ÓÈ¸
¯˘‡ Â‰˘Ó ‡ˆÓ ÁÏÓ‰ ÌÈ Ï˘ ÌÈÁÂÏÓ‰ ÌÈÓ· ÈÎ ¯ÙÈÒ˘ „Á‡ Ì„‡Ó È˙ÚÓ˘ ÆÌÈ„È¯˘ ÌÂ˘ ‰Ê
¯Â„ÎÏ Â˙Â‡ ÌÈ˘ÂÚÂ ¯ÂÁ˘ ÂÚ·ˆ ÆÌÎÂ˙Ó Â˙Â‡ ÌÈÙÒÂ‡Â ÌÈÓ‰ ÈÙ ÏÚ Ûˆ ¯ÓÂÁ‰ ¨‰¯Ù ˙¯Âˆ ¯ÈÎÊÓ
˙ÂÒÈÙÏ Â˙Â‡ ÌÈÎ˙ÂÁ ¨Â˙Â‡ ÌÈÁ˜ÂÏ ÌÂ˜Ó‰ È˘‡ ¥≥Æ‰˘˜ ÂÈ‡ ‡Â‰ Ï·‡ ¨Ô·‡Ï ‰ÓÂ„ ‡Â‰˘ „Ú
˜ÈÊÓ ¯·„ ÌÂ˘ ˛¯ÓÂÁ‰ Ï˘¸ ‰ÒÈÙ‰ ˙‡ ıÚÏ ˙Á˙Ó ÌÈÁÈÓ ¯˘‡Î Æ˙ÂÊÂÁÓÏÂ ÌÈ¯ÚÏ Â˙Â‡ ÌÈÏÈ·ÂÓÂ
Ô˙ÒÂ·Ï ÌÈÓ¯‚ ‡Ï ÍÎ ÆÂÈ˘¯Â˘Ï ÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ˜ÈÊÓ ÌÂ˘Â ¨‰Ê ıÚÏ ˙Á˙Ó Ï‡ ¯Â„ÁÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡
¯Ó‡ Æ‰Ê ¯ÓÂÁ ÌÈÂ˜ ÌÈÁ˜Â¯ Ì‚ ÈÎ ¯ÙÂÒÓ ÆÌ¯ÓÂ‡ Ì˘· ÌÈ¯·„‰ ÆÌÈÈÚ˜¯˜–˙˙ ÌÈ˜ÊÂ ÌÈÚ‚Ù
¯ÈÚ· Æ‰UK‹  ‰ÈÂ¯˜ ¯˘‡ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÂ¯˙ ÏÚ ˙ÓÈÈ‡Ó˘ ‰ÒÈÒ˙ ÈÙÓ Ô‚‰Ï Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‰ ÈÎ
‰˘ÈÓÁ Ï˘ ÌÂÎÒ· Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ì˘ ÌÈÂ˜ Æ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÏˆÁÓÎ ˙Â˘Ó˘Ó˘ ˙ÂÏˆÁÓ ÌÈ‚¯Â‡ ‰È¯·Ë
ÆÌÈÈ·¯‚Ó ·‰Ê È¯‡È„
ÔÓÊ·˘ ˙¯ÓÂ‡˘ ˙È¯·Ú ˙·Â˙Î ÂÈÏÚÂ ËÈ¯‚ Ô·‡ ˘Â‚ Â· ÏËÂÓ ¯˘‡ ¯‰ ‡ˆÓ ‰È¯·ËÏ ·¯ÚÓÓ
¯·˜ ‡ˆÓ ÌÂ¯„ ÔÂÂÈÎÏ ¯ÈÚÏ ıÂÁÓ ¥μÆ˛ÏÓÁ¸ ‰ÏË ˘‡¯· „ÓÚ ¥¥˛‡ÈUß‹˙¸ ˙Â„‡ÈÏÙ‰ È·ÎÂÎ ¯È·ˆ ‰˙·È˙Î
¯˘‡ÎÂ ¨ÌÈÚÈ˘ Ì‰ ÌÂ˜Ó‰ È˘‡˘ ÌÂ˘Ó ˙‡ÊÂ ¨‰Ê ÔÂÈˆ· ¯˜·Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ Ì„‡ ÌÂ˘ ÌÏÂ‡ ¨‰¯È¯‰–Â·‡
Â˙Â‡ ÌÈˆÁÂÏ ¨Â·È·Ò ÌÈ„„Â‚˙Ó ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ Æ‰ÏÂÓ‰ ˛ÌÈ˘ÂÚ¸ ÌÈ„ÏÈ ¯·˜‰ ÏÚ ÁË˙˘‰Ï ÍÏÂ‰ Ì„‡
Æ‰¯‡ÈÊ Ì˘Ï ÍÂ¯ÚÏ È˙ÏÂÎÈ ‡Ï ÂÊ ‰·ÈÒÓ ÆÌÈ·‡ ˛ÂÈÏÚ¸ ÌÈÎÈÏ˘ÓÂ
ÌÂ¯„Ó Æ‰Î ¯ÙÎ ÈÂ¯˜˘ „Á‡ ¯ÙÎ Ï‡ È˙Ú‚‰ ‰Ï‡ ˙ÂÓÂ˜ÓÏ Ï‚¯Ï ‰ÈÈÏÚ‰Ó ‰¯ÊÁ È˙·˘ ¯˘‡Î
¯·˜ ‡ˆÓ ¯˙‡ Â˙Â‡· ÆÔ˙È‡ ¯Ú˘ Â· ÚÂ·˜ Æ‰‡¯ÓÏ ‰‡ Ô·‡Ó ÌÈ¯ÈÊ ‡˙ Â˘‡¯·Â Ì‚Â¯ ‡ˆÓ ‰Ê ¯ÙÎÏ
¯·ÚÏ Ì˘Ó È˙Î˘Ó‰ ÌÂ˜Ó· ‰¯‡ÈÊ È˙Î¯Ú˘ ¯Á‡Ï ÆÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡· ˘È ÌÈ¯ÈÊ‰ ‡˙ ÍÂ˙· Æ‡È·‰ ‰ÂÈ
Æ˙ÂÒ¯Ù Ú·¯‡ ÌÈˆˆÂÁ ÂÎÚÏ ‰Î ¯ÙÎ ÔÈ· ÆÂÎÚ

 אבן: ראו.([ יד, וציין 'זהו ביטומן של היהודים' )קפר = כֹּפר ]בראשית ו, אבן ח'רדאד'בה קרא לחומר זה אספלט43
.115 ' עמ,1999  דמשק,( ח'יר א–דין קבלאווי: כתאב אלמסאלכ ואלממאלכ )מהדיר,ח'רדאד'בה
. כוכבים אשר מצויים במזל שור. כימה או שבע אחיות: בתלמוד,Pleiades 44
. שבו מתקיים שוויון האביב, זהו מזל חודש מרס45
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˙ÂÚÒÓ‰ ˙Â¯ÙÒ ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙Â¯Ú‰ ∫ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· Ï‡¯˘È–ı¯‡· ÌÈÓÏÒÂÓ ÌÈÚÒÂ

˛ÒD˜ÓÏ‡ ˙È·¸ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÂÎÚÓ
ÛÂÁ‰ ¯Â˘ÈÓ Æ±
Ì˘Ï Í¯„‰ Æ˛‡ÙÈÁ¸ ‰ÙÈÁ Ì˘· ¯ÙÎ Ï‡ ÂÚ‚‰ ÆÍ¯„Ï Ì˘Ó Â‡ˆÈ ÂÈ¯Á‡Â „Á‡ ÌÂÈ ÂÎÚ· Â¯‡˘
ÌÈÙ¯Âˆ‰ ¯˘‡Â ¨˛‰ÎÓ· ‡ˆÓ˘ ‰Ê ÂÓÎ ¯ÓÂÏÎ¸ ÈÎÓ ÏÂÁ ÈÂ¯˜‰ ‚ÂÒ‰ ÔÓ ÌÈ˜ÂÓÚ ˙ÂÏÂÁ· ˙¯·ÂÚ
˘È ‰ÙÈÁ· ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·¯ ÌÈÏ˜„ Ì˘ ˘È ÆÌÈ ÛÂÁÏ ˙ÎÂ˘ ‰ÙÈÁ ÆÌ˙„Â·Ú· Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ò¯Ù·
Ì˘· ¨ÌÈ· ‰‚ÏÙ‰Ï Â„ÚÂ˘ ¨‰Ï‡ ˙ÂÈ‡ ÌÈÎÓ Ì‰ Æ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ‡ Â· ÌÈÂ· Ì‰Â ¨˙ÂÈ‡ ˙ÈÈ·Ï „ÂÈˆ
ÆÈ„Âß‚
¯·ÚÏ ‰ÂÙÂ ˙Ï˙Ù˙Ó Í¯„‰ Ì˘Ó Æ‰ÒÈÃk ÈÂ¯˜‰ ¯ÙÎ Ï‡ È˙Ú‚‰Â ˙Á‡ ‰Ò¯Ù ˜Á¯Ó È˙ÎÏ‰ ‰ÙÈÁÓ
ÂÎÏ‰˘ ¯Á‡Ï Æ˛ÁÈÒ‡Ó˙¸ ÌÈÁÒÓ˙‰ È„‡Â ÈÂ¯˜ ¯˘‡ ÌÈÚÏÒÂ ÌÈ·‡ ‰ÒÂÎÓ ¯ÂÊ‡ ‰Ï Á¯ÊÓÓ Æ¯‰‰
‰ÒÈÚÏ ÂÈ‰ ¯˘‡ ÌÈ ˙ÂÈÁ Ï˘ ˙Â·¯ ˙ÂÓˆÚ Ì˘ ÂÈ‡¯ ÆÌÈ‰ ÛÂÁ Ï‡ Í¯„‰ ‰·À÷ ÌÈÈ˙˘ Â‡ ˙Á‡ ‰Ò¯Ù
ÌÈÎÓ ¯˘‡ ÌÈÏ‚‰ ˙ÓÁÓ ¨Ô·‡Ï ÂÓ„ ÈÎ „Ú ¨ıÂ·‰Â ‰Ó„‡‰ ÍÂ˙·
Æ‰Ê ÌÂ˜Ó· ‰„Ó˙‰·
‰È¯ÒÈ˜Ï ÂÎÚ ÔÈ· Æ˛‰È¯‡ÒÈ˜¸ ‰È¯ÒÈ˜ ‰ÈÂ¯˜˘ ¯ÈÚ Ï‡ ÂÚ‚‰ Ì˘Ó
ÌÈÏ˜„ ¨ÌÈÓ¯ÂÊ ÌÈÓ ÌÚ ‰‡ ¯ÈÚ Æ˙ÂÒ¯Ù Ú·˘ Ï˘ ˜Á¯Ó „È¯ÙÓ
ÆÏÊ¯· ÈÂ˘Ú ¯Ú˘Â ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯ÂˆÈ· ‰Ï ˘È Æ˛ß‚Ÿ U›˙Â ß‚Ÿ U‡Ã ¸ ¯„‰ ÈˆÚÂ
ÌÂ˘Ó ‰‡ È˘È˘‰ ÌÂÈ „‚ÒÓ ÆÌÈÓ¯ÂÊ ÌÈÓ ˙ÂÈÈÚÓ ¯ÈÚ‰ ÍÂ˙·
Â· ‡ˆÓ Æ˙Â‰ÈÏÂ ÌÈ· ÂÓÓ ˛˙ÂÙˆÏ¸ Ô˙È Â¯ˆÁ· ÌÈ·˘ÂÈ ¯˘‡Î˘
¯ÓÂÁÓ ‰˘Ú˘ ‰ÓÂ„ ¯˘‡ „Ú ÍÎ ÏÎ ˙Â˜„ ÂÈ˙ÂÙ„ ¯˘‡ ˘È˘Ó „Î
ÆÌÈÓ Ï˘ ˛¯ËÈÏ ≤∞∞¸ ÔÓ ‰‡Ó Â· ÌÈ¯Âˆ‡ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ¨ÈÈÒ

ÈÙÎ ‰È¯ÒÈ˜
˙Ùˆ¯· ‰ÚÈÙÂÓ˘
–‡ Ì‹‡· ÒÙÈÒÙ‰
¨Ô„¯È‰ ¯·Ú· Ò‡Ò¯
˙ÈÈÓ˘‰ ‰‡Ó‰
®Ô·¯ ¯·‡ ∫ÌÂÏÈˆ©

‰ÏÙ˘‰Â ÔÂ¯˘‰ Æ≤
Æ‰È¯ÒÈ˜Ó Â‡ˆÈ ˛±∞¥∑ ¯‡Â¯·Ù· ≤∏¸ Ô‡·Ú˘ ˘„ÂÁ ÛÂÒ· ˙·˘ ÌÂÈ·
ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ‰ÎÓ ÏÂÁ ‚ÂÒÓ ˙ÂÏÂÁ ÍÂ˙· Í¯ÚÏ ˙Á‡ ‰Ò¯Ù ÂÎÏ‰
˙ÂÚ·‚· ‰ÏÂÎ ˛˙¯·ÂÚ¸ Í¯„‰ ÆÌÈ·¯ ÌÈ˙ÈÊÂ ‰‡˙ ÈˆÚ ·Â˘ ÂÈ‡¯
¯ÈÚ Ï‡ ÂÚ‚‰ ˙ÂÒ¯Ù ¯ÙÒÓ ÂÎÏ‰˘ ¯Á‡Ï ÆÌÈÈ·‡ ÌÈ¯Â˘ÈÓÂ
˙ÂÒ¯Ù ‰˘ÂÏ˘ ‰ÏÓ¯Ï ÂÊ ¯ÈÚÓ ÆÌ‡ÏÒ ¯ÙÎ Â‡ ‡·‡Ò ¯ÙÎ ‰ÈÂ¯˜˘
ÆÏÈÚÏ ¯ÎÊ˘ ÈÙÎ ÌÈˆÚ ‰ÚÂË ‰ÏÂÎ˘ Í¯„·
Æ
¨˛®±∞¥∑ Ò¯Ó· ±© ¥≥∏ ˙˘¸ Ô‡„Ó¯ ˘„ÂÁ „ÏÂÓ ¨ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ ¯˜Â··
‰ÏÓ¯ Æ˙ÂÒ¯Ù ‰ÂÓ˘ ‰ÏÓ¯Ï ‰È¯ÒÈ˜ ÔÈ· Æ‰ÏÓ¯ ¯ÈÚ‰ Ï‡ ÂÚ‚‰
ËÈËÂ Ô·‡Ó ‰˙È‡Â ‰‰Â·‚ ‰ÓÂÁ· ·ËÈ‰ ˙¯ˆÂ·ÓÂ ‰ÏÂ„‚ ¯ÈÚ ‡È‰
ÔÈÈ· ÏÎ·Â ¨Ì˘‚Ó ‰ÈÓÈÓ ÆÌÈ‰ ˙Ù˘Ó ˙ÂÒ¯Ù ˘ÂÏ˘ ˙˜ÁÂ¯Ó ‰ÏÓ¯ ÆÏÊ¯·· ÌÈÙÂˆÓ ‰È¯Ú˘ ÆÈ¯È‚
ÌÂÈ „‚ÒÓ ÍÂ˙· ÆÌÈÓ È¯‚‡Ó ÏÂÎÃÏ ˘È ÍÎÂ ¨ÌÈÓ˘‚‰ ÈÓÈÓ ˙‡ ÌÈÙÒÂ‡ ¯˘‡ ÌÈÓ ÈÂÂ˜Ó ÌÈ‡ˆÓ ÏÂ„‚
ÁË˘ ÆÔ‰Ó ˙Á˜Ï ÏÂÎÈ ÍÎ· ıÙÁ˘ ÈÓ ÏÎ ÌÈÓ· ˙Â‡ÏÓ˙Ó Ô‰ ¯˘‡ÎÂ ¨˙ÂÏÂ„‚ ‰¯È‚‡ ˙ÂÎV· ˘È È˘È˘‰
˘„ÂÁ· ¯˘Ú ‰˘ÈÓÁ·˘ ·Â˙Î ‰·Ëˆ‡Ï ¯·ÚÓ ÆÌÈ„Úˆ ÌÈÈ˙‡Ó ÏÚ ÌÈ„Úˆ ˙Â‡Ó ˘ÂÏ˘ ‰Ê‰ „‚ÒÓ‰
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Ú‚Ù ‡Ï ÌÏÂ‡ ¨ÌÈ·¯ ÌÈ·Ó ·È¯Á‰˘ ÊÚ ‰Ó„‡ ˘Ú¯ ‰È‰ ˛±∞≥≥ ¯·Óˆ„· ±±¸ ¥≤μ ˙˘ Ì¯Á‹Ó
ÌÈˆÓ‡Ó ¯˘‡ ˘È˘Ó ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈ˘‡‰ Ï˘ Ì‰È˙·Â ÌÈÈÈ·‰ ˙È·¯Ó Æ˘È˘ Ï˘ ÚÙ˘ ‰ÏÓ¯ ¯ÈÚ·
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 תקי א–דין אלהַַרוי בארץ–ישראל:נספח ב
מבוא
 שכינויו מלמד כי מוצא משפחתו מן העיר הראת,תקי א–דין עלי בן אבו–בכר אבן עלי אלהַַרוי
 נמנה עם הקהילה הגדולה של מוסלמים אשר הגיעו ממזרח איראן48,(שבחֻ'ראסאן )כיום אפגניסתאן
 גל הגירה זה היה פועל יוצא.(לעיראק ולסוריה במהלך המאה השישית להג'רה )המאה השתים–עשרה
,של שינויים דמוגרפיים רחבי היקף שהתחוללו במערב אסיה בעקבות כינון הסֻלטאנות הסלג'וקית
 לסה"נ[( השתייכה1215]  להג'רה611  משפחתו של תקי א–דין )מת בחלב בשנת49. לסה"נ1055 בשנת
למעמד של אנשי דת ומִנהל סונים אשר שירתו את יורשי הסלג'וקים בג'זירה )צפון עיראק( ובבלאד
' 'היה הדבר הזה ביום חמישי בשנים עשר יום לחודש טבת טרם בוא השמש: רעש זה תואר באיגרת מן הגניזה46
, א,(38  הערה, גיל )לעיל: ראו, אך תאריך זה אינו הולם את התאריך שבו נקב נאצר–י ח'סרו.(1033  דצמבר12)
 'רמלה האומיית — חידוש עירוני, ר' לוז: על רמלה ראו.12 11  שורות,209  תעודה,384 382 ' עמ,; ב330 329 'עמ
—  עיר מוסלמית משגשגת, ש' גת:52 22 ' עמ,( )ניסן תשנ"ו79  קתדרה,'בארץ–ישראל — היבטים גאוגרפיים–היסטוריים
.66 39 ' עמ,( )ניסן תשס"ז123  קתדרה,'כלכלתה של רמלה בימי הביניים
. שמנו משמש ברפואה עממית.(Ruta chalepensis)  פיגם מצוי47
Abu’l-Hasan ’Ali b. Abi Bakr al- Harawi, Guide des Lieux de Pèlerinage, trans. J. Sourdel-Thomine, Damascus 48
1957; idem, A Lonely Wayfarer’s Guide to Pilgrimage, trans. J.W. Meri, Princeton 2004
C. Cahen, ‘L’émigration persane des origines de l’Islam aux Mongols’, in: Les peuples musulmans dans l'histoire 49
médiévale, Paris, 1977, pp. 447–448
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א–שאם )סוריה רבתי( .שטחים אלה נשלטו בידי נסיכים אַיוּבִּים מאז שעלה בידי צלאח א–דין לתפוס
את רסן השלטון בקאהיר ,בדמשק ,בחלב ובמוצול ,בשנים  1193 1171לסה"נ .אלהרוי
שימש את שליטי בית איוב בחלב שבצפון סוריה50.
מטרתו העיקרית של אלהרוי הייתה לשרטט מפה של אתרי הקודש בשטחי שלטון
האסלאם ומעבר לגבולותיו ,בכלל זה תיאור של איי הים התיכון )קפריסין וסיציליה( ושל
ביזנטיון )איסתנבול( .אך ספרו כולל גם מידע אישי שצבר בעת נסיעתו .העדויות בחיבור
עצמו מצביעות כי ביקר בארץ–ישראל בראשית ימי שלטונו של צלאח א–דין ,כאשר שלטו
בארץ הפרנקים )הצלבנים( 51.להלן תרגום תיאור המקומות שביקר בהם במסעו בארץ52.
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 50הוא כתב בעבורם את חיבורו 'איגרת מראות מלכים' .ראוJ. Sourdel Thomine, ‘Les conseil du Shaykh al- :
Harawi a un prince Ayyubide (édition et traduction du Kitab at-tadkira al-harawiyya fi l-hiyal al-harbiyya)’,
BEO, 17 (1961), pp. 20–73, 150–201, 243–266
 51חוקרת אמריקנית כינתה אותו לאחרונה נוסע ומרגל )’ .(‘the wandering ascetic and spy al-HarawiראוL.T. Darling, :
‘Social Cohesion (‘Asabiyya) and Justice in the Late Medieval Middle East’, Comparative Studies in Society and
History, 49 (2007), p. 337
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אבו אלחסן עלי בן אבי בכר אלהרוי ,כתאב אלאישאראת אלא מערפת א–זיאראת ,מהדורת ע' עומר ,קאהיר1423 ,
] ,[2002עמ'  ;37 24מהדורת  ,J. Sourdel-Thomineדמשק  ,1953עמ' .28 16
אדריס נזכר בקראן פעמיים :סורה יט )מרים( ,נו נז; סורה כא )אלאנביא( ,פה.
'הזכר את עבדנו איוב הוא קרא אל ריבונו ואמר השטן המיט עלי תלאות וייסורים; והשיבו רקע ברגליך הנה מים צוננים
לרחצה ושתייה' )סורה לח ]צ[ ,מא מב(.
סורה פה )סורת אלברוג'( ,ד.
סיפור הנזיר בחירא )בסורית :הנבחר( מצוי לא רק במסורת האסלאמית ,אלא גם בגרסה נוצרית ואף יהודית .ראו:
מ' גיל' ,מעשה בחירא וגירסאותיו היהודיות' ,ח' בן–שמאי )עורך( ,חקרי עבר וערב :מוגשים ליהושע בלאו על ידי חבריו
ותלמידיו במלאת לו שבעים ,תל–אביב וירושלים תשנ"ג ,עמ' .210 193
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‰Ê ÔÈÈÚÓ· ÈÎ ¯Ó‡ Æ¯˜·Ï‡ ÔÈÚ ‰· Æ˛˙¯ˆÏ¸ ‰Ê ÌÂ˜ÓÏ ‰˙·¯˜ ÌÂ˘Ó Ô‡Î ‰˙Â‡ Â¯ÎÊ‰ ÌÏÂ‡ ¨ÛÂÁ‰
È·‡ Ô·‡ ÈÏÚÏ ˛„‰˘Ó¸ ‰Áˆ‰ ÔÈÈ· ‰· ‰Ê ÔÈÈÚÓ ÏÚ Æ˘¯Á ÂÓÚ ¯˘‡ ¯˜·‰ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡Ï ‰Ï‚˙
 ירושלים, מחקרים בתרבות ישראל וערב מוגשים למשה גיל: משאת משה,( מ"ע פרידמן וי' קרמר )עורכים,ע' פליישר
.55 9 ' עמ,תשנ"ח
 מסופר כי השותה מהם ינצל מאש. עין סלואן בירושלים ומעיין הזמזם במכה,שלושת האחרים הם עין אלבקר בעכו
.13 12  שורות,171 ' עמ,(17  הערה, מקדסי )לעיל.הגיהינום
. כב כד מסופר על משה בארץ מדין ועל עזרתו לבנות הרועה הזקן לשאוב מים מן המעיין,(בסורה כח )א–ִקצץ
 על אותות ומופתים שהציג, ז יד )המשך הסיפור,( ט יד )על משה והסנה הבוער(; סורה כב )א–נמל,(רומז לסורה כ )טה
.( לו מב )על טביעת חיל פרעה בים,(משה לפני פרעה(; סורה כח )א–קצץ
.120 119  סעיפים,71 70 ' עמ,1964  בירות,Ch. Pellat  מהדורת, א, מרוג' א–ד'הב ומעאדן אלג'והר,אלמסעודי
.' ב מצויה הצורה 'טור סינין,(בסורה צה )א–תין
.153 ,139 138 ' עמ,1973  בירות, א–דין וא–דולה,עלי אבן רבן א–טברי
שּׂעִיר ל ָמוֹ הוֹפִי ַע ֵמהַר פָּאָרן ו ְ ָאתָה מִֵר ֲבבֹת ֹקֶדשׁ
ֵ  'וַיֹּאמַר ה' ִמסִּינ ַי בָּא ו ְז ַָרח ִמ: ב,כלומר בברכת משה שבספר דברים לג
'שׁדָּת ל ָמוֹ
ְ מִימִינוֹ ֵא

71
72
73
74
75
76
77

Ï˜¯Ù Ú˘Â‰È

˛Ìœ ÈK¸ Á˜ÙÓ ÌÂ˜Ó· „˜ÙÂ‰ ‰Ê Í¯ÂˆÏ Æ‰ÈÈÒÎ ÌÂ˜Ó· ÌÈ˜‰Ï ÂÒÈ ÌÈ˜¯Ù‰˘ ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ ¨·Ï‡Ë
¯Ó‡˘ Ì„‡ È˙È‡¯ ÈÓÂÏÁ· ∫˘È‡‰ ¯Ó‡ ¯Á˘‰ ‰ÏÚ ¯˘‡Î Æ‰· ˘Ó˘ÏÂ ‰˙Â‡ ˙Â·Ï ‰È‰ Â„È˜Ù˙˘
¨ÔÎ ‰˘ÚÈÈ ‡Ï Ì‡ Æ„‚ÒÓ ˘Ó˘Ï ‰Ê‰ ¯˙‡‰ ˙‡ Â·È˘È ÈÎ Ì‰Ï ¯ÂÓ‡ Æ·Ï‡Ë È·‡ Ô·‡ ÈÏÚ ‡Â‰ È‡ ∫ÈÏ
¯˘‡Î Æ¯Á‡ Á˜ÙÓ ÂÈ˙Á˙ ÂÈÓÂ Â˙¯‰Ê‡ ¯·„ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÌÈ˜¯Ù‰ Æ˙ÂÓÈ ˙ÂÓ ¯˙‡· ‡ˆÓÈÈ˘ ÈÓ ÏÎ
˜¯ Æ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ „Ú „‚ÒÓÎ Â˙Â‡ Â¯È˙Â‰Â ¯˙‡‰ ˙‡ ÌÈ˜¯Ù‰ Â·ÊÚ ÈÊ‡ Æ˙Ó ÈÎ Â‡ˆÓ Ì‰ ¯Á˘‰ ‰ÏÚ
˛ÚÓ‡ß‚¸ È˘‡¯‰ „‚ÒÓ‰ Ï˘ ˛‰Ï·˜¸ ÈÓÂ¯„‰ Ï˙ÂÎÏ ÍÂÓÒ· ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ Æ¯ÂÙÈÒ‰ ˙»˙œÓ‡ ˙‡ Ú„ÂÈ Ï‡‰
ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡‰ ˘È ÔÎ Æ‰Â˘‡¯· Â¯ÎÊ‰˘ ‰Ó ‡Â‰ ÁÏ‡ˆ ¯·˜ ÈÎ ‡Â‰ ÔÂÎ‰ Í‡ Æ‰¢Ú ÁÏ‡ˆ ¯·˜ ‡ˆÓ
ÏÚ ‰ÈÂ¯˜ ¯ÈÚ‰ ¯˘‡ ¨ÎÚ ¯·˜ ‡ˆÓ ÂÎÚ· ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÎ ÆÏ‡‰ ˙‡Ê Ú„ÂÈ ÔÂÎ Ï‡ Æ‰ÎÓ· ‡Â‰ ÁÏ‡ˆ ¯·˜
ÂÏ‰˙‰ ¯˘‡ ˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÓÁÏÓ·Â ˙Â·¯˜· Æ‡ÂÂ˘ ˙ÚË ÂÊ Í‡ ¨‡È· ‰È‰ ÎÚ ÈÎ ÌÈÚÂË‰ ˘È ÆÂÓ˘
ÔÈ· ¨˛È˘ÈÏ˘‰ ·Ïˆ‰ ÚÒÓ ˙ÙÂ˜˙· ¨¢‰ÒÏ ±±∏π≠±±∏∑¸ μ∏∑≠μ∏μ ÌÈ˘· ÂÎÚ ˛ß‚¯Ó¸ ¯Â˘ÈÓ· ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ
˙Â·¯˜‰Â ¨‰˜ÒÙ‰ ‡ÏÏ ‰Ï‰˙‰ ‰Î¯ÚÓ‰ Æ‰ÂÓ‡‰ ˘Â„È˜ ÏÚ ÌÈ·¯ ÌÈÏÏÁ ÂÏÙ ÌÈ˜¯ÙÏ ÌÈ·ÂÈ‡‰
Æ‰ÏÈÏ·Â ÌÂÈ· ÂÎ˘Ó ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·

˛ÒÂÏ·‡ ˜È¯Ë¸ ÌÎ˘ Í¯„ ¯Â‡È˙ Ï‡ Â·˘
ÌÈ‰‡¯·œ‡¸ „È„È‰ Ì‰¯·‡ ˛Ì‡˜Ó¸ ÔÂÈˆ Â·Â ˛Â„È‚Ó¸ ÔÂß‚Ï Ì˘· ¯ÙÎ ˛ÌÎ˘Ï ˙¯ˆÓ Í¯„·¸ ‰·
Æ˛ÏÈÏßÁÏ‡
Æ·˜ÚÈ Ô· ÈÂÏ Ï˘ Â¯·˜ Â·Â ¯ÙÎ ∫˛ÔÈÂÏ È·¸ ÈÂ‡Ï
Æ
Æ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ Ï˘ ÂÈÁ‡ ˛ ¸ﺑﻨﻴﺎﻣنيÔÈÓÈ· ˛Ï˘ Â¯·˜¸ ‰·Â ‰È¯˜ ∫˛¯ÂÓÁ‰ ·‚¸ ¯‡ÓÁÏ‡ ¯‰Ê
Â¯·˜ ÔÎÂ ÂÓ‡ ¯·˜Â ˛øÏÈ·ËÓ‰ ÔÁÂÈ¸ ‡È¯ÎÊ Ô· ‡ÈÁÈ Ï˘ Â˙ÙÂ‚ ‰· ∫ÔÈËÒÏÙ ‡È‰ ˛ÔÈËÒ·Ò¸ ‰ÈËÒ·Ò
ÌÂ˜Ó· ∑∏ÆÒŸ ÂÃ‡ Ô· „‡„˘ ¯·˜ ‰· ÆÏ‡Ï ÌÈÂ¯˙Ù‰ ÆÚ˘ÈÏ‡ ¯·˜ ˙‡ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Â¯˜È· ¯·Î ÆÚ˘ÈÏ‡ Ï˘
ÆÌÈÓÂ„˜ ÌÈ„È¯˘ ÌÈ‡ˆÓ
Ì„‡ ÏÏÙ˙‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó· ˛‰·¸ ÈÎ ¯Ó‡ ¯˘‡ „‚ÒÓ ‰Ï ıÂÁÓ ∫˛ÒÂÏ·‡¸ ÌÎ˘ ˛‰È„Ó¸ ¯ÈÚ‰
„ÚÂÈÓ‰ Ô·¯˜‰ Æ˛Â· ˙‡¸ ÁÂ·ÊÏ ˛Ì‰¯·‡ ˘˜È·¸ ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÈÓ‡Ó ÌÈ„Â‰È‰ ¯˘‡ ¯‰‰ ‰· ÆÔÂ˘‡¯‰
¯ÎÊ ¯‰‰ Æ˛ÌÈÊÈ¯‚¸ ÌÊÈ¯Î Ì‰ÈÙ· ÈÂ¯˜ ¯˘‡ ‰Ê ¯‰Ï ‰ÊÚ ‰ˆ¯Ú‰ ÌÈ„Â‰ÈÏ Æ˜ÁˆÈ Ì˙ÂÓ‡Ï ‰È‰ ‰ËÈÁ˘Ï
ÌÈ˘„˜Ó Ì‰˘ ÔÈÈÚÓ Ú·Â ‰Ï ˙Á˙Ó ¯˘‡ ‰¯ÚÓ Â· ˙‡ˆÓ ÆÂ¯·ÚÏ ÌÈÏÏÙ˙Ó ÌÈÂ¯ÓÂ˘‰ ∑πÆ‰¯Â˙·
ÆÌÈÂ¯ÓÂ˘‰ ÌÈ·¯ ÂÊ ¯ÈÚ· ÆÏ‚¯Ï ÂÈÏ‡ ÌÈÏÂÚÂ
‰· Æ˘‡‰ Ô˘·ÎÏ Ì‰¯·‡ ˙‡ „Â¯Ó ÍÈÏ˘‰ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ÈÎ ÌÈÚÂË ÆÌÎ˘ ÊÂÁÓ È¯ÙÎÓ „Á‡ ∫‰Ë‡Ï·
¯˙‡‰ Â‰Ê ÆıÚ‰ „ÈÏ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ Â¯·˜ ¯˘‡ ¨˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ Ï˘ ˛Ï˜Á¸ Â‰„˘Â ¯„Á ÔÈÚ ÔÈÈÚÓ ÌÈ‡ˆÓ
Ì‰¯·‡ ˙‡ ÍÈÏ˘‰ Ì˘ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó‰Â ¨˜‡¯ÈÚ· ‰È‰ ‡Â‰ ¯·„ Ï˘ Â˙œÓ‡Ï È¯‰ „Â¯ÓÏ ¯˘‡Â ÆÔÂÎ‰
ÆÏ‡‰ ‰ˆ¯È Ì‡ ¨˛∂± ßÓÚ ¨ÈÂ¯‰Ï‡ Ïˆ‡ „Â¯Ó ¯·˜ ÏÚ¸ ‡Â·È Â¯Â‡È˙ Æ‰· ‡ˆÓ
Æ
ÆÔ¯‰‡ Ï˘ Â„Â„ Ô· Ï„Ù‹ÓÂ ÔÂ Ô· Ú˘Â‰È ¯·˜ ‰ÎÂ˙·˘ ‰¯ÚÓ Â· ÆÌÎ˘Ï ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ Í¯„· ¯ÙÎ ∫‡˙¯ÂÚ
ÆÌÈÂ¯˙Ù Ï‡Ï ÆÌÈ‡È· ÌÈÚ·˘ ‰· ˛ÌÈ¯Â·˜¸ ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡
.79 ' מס,52 ' עמ,1979  ירושלים, מהדורת י' חסון, פ·דאיל אלבית אלמקדס, אבו בכר אלואסטי78
. כט, דברים יא79

±∂¥ ‰¯„˙˜

‰¯„˙˜ ±∂μ

˙ÂÚÒÓ‰ ˙Â¯ÙÒ ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙Â¯Ú‰ ∫ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· Ï‡¯˘È–ı¯‡· ÌÈÓÏÒÂÓ ÌÈÚÒÂ

˙Ó‡‰ Í‡ Æ‰ÁÂ¯‡‰ ÔÁÏÂ˘ ‰· ‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ Æ˛˙È¯·‰ ˙˘˜¸ ‰ÈÎÒ–‡ „‚ÒÓ ‰·Â ‰È¯˜ ∫˛ÔÂÏÈÒ¸ ‰ÏÈ˘
ÈÎÂ ¨‰ÏÈ˘· ÔÎ˘ ·˜ÚÈ ÈÎ ÈÏ ¯ÙÂÒ ÆÍ˘Ó‰· ‡Â·È ‰¯Â‡È˙ ¯˘‡ ¨ÔÂÈˆ ˙ÈÈÒÎ· ÌÈÓ˘Ó „¯È ÔÁÏÂ˘‰ ÈÎ
È‰ÂÊ ÆÍ¯„Ï ÔÈÓÈÓ ·Õ ‚‰ ¨ÌÎ˘Ï ÏÈß‚œÒ ÔÈ· ‡ˆÓ ÂÎÂ˙Ï ÍÏ˘Â‰ ‡Â‰ ¯˘‡ ¯Â·‰ ÆÂÈÁ‡ ÌÚ ÛÒÂÈ ‡ˆÈ ‰ÓÓ
Æ˙Ó‡‰ ˙‡ Ú„ÂÈ Â„·Ï Ï‡‰ ˜¯ Æ˙ÂÂ˘‰ ˙Â¯ÂÒÓ‰ ÔÈ·Ó ‰ÂÎ‰ ‰Ò¯‚‰
ÆÛÒÂÈ ¯Â· ‡ˆÓ ‰Ï ÍÂÓÒ· ¯˘‡ ‰¯ÈÈÚ ‡È‰ ∫ÏÈß‚Ò

‰È˙Â·È·ÒÂ ÌÈÏ˘Â¯È· Ï‚¯Ï ‰ÈÈÏÚ‰ È¯˙‡
‡È·‰ Ï˘ ˛ß‚‡¯ÚœÓ¸ ‰ÓÈÓ˘‰ Â˙ÈÈÏÚ ÌÂ˜Ó ‡Â‰ ¯˘‡ ¨ÚÏÒ‰ ˙ÙÈÎ ˛ÔÈÈ· ‰¯‡Ù˙Ï ·ˆÈ¸ ÌÈÏ˘Â¯È·
‰Ê‰ ÚÏÒ‰ ˙‡ È˙È‡¯ Æ˛ÌAK¸ ÂÏ‚¯ ÛÎ ÔÓÈÒ ÂÈÏÚÂ ‡È·‰ ‰ÏÚÂ‰ ÂÓÓ˘ ÚÏÒ‰ ‡ˆÓ ‰ÎÂ˙· Æ„ÓÁÓ
ÆÌÂ¯„ „ˆÓ ‰Ê‰ ÚÏÒ‰ ‡ˆÓ ˙ÚÎ ÆÂÊ ‰ÙÈÎ Ï˘ ÔÂÙˆ „ˆ· ‰È‰ ‡Â‰ ˙Ú ‰˙Â‡· ÆÌÈ˜¯Ù‰ ÔÂËÏ˘ ˙Ú·
ÁÙË ÂÎ¯Â‡ ÚÏÒ‰ ÆÚÏÒÏ ˙Á˙Ó ˙‡ˆÓ˘ ‰ÎÂ„Ó ÏÚ ÈÂ· ¯˘‡ ¨˙È· ÔÈÚÓÎ ¨ÏÊ¯·Ó ‰Î·˘· Û˜ÂÓ ÚÏÒ‰
‰ÈÏÚ ¯Ó‡˘ ˙ÂÓ˘‰ ˙¯ÚÓ ÚÏÒÏ ˙Á˙Ó Æ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÙ˜È‰ Æ˙ÂÓ‡ È˙˘Î Â‰·Â‚Â ˛¯Ÿa÷
œ ¸
ÌÈ¯ÓÂ‡ Æ˙Â‚¯„Ó ‰¯˘Ú–Ú·¯‡· ÂÊ ‰¯ÚÓ ÍÂ˙Ï ÌÈ„¯ÂÈ ÆÌÈÈÓ‡Ó‰ ˙ÂÁÂ¯ ˙‡ ‰ÎÂ˙Ï ı·˜Ó ÌÈ‰ÂÏ‡ ÈÎ
∫ÔÓ˜Ï„Î ˙·Â˙Î‰ ˙‡ È˙‡¯˜ ÂÊ ‰ÙÈÎ ˙¯˜˙· Æ˙‡Ê Ú„ÂÈ Ï‡‰ ˜¯ Í‡ ¨ÂÊ ‰¯ÚÓ· ˛‡È¯ÃkÊ¸ ‰È¯ÎÊ ¯·˜ ÈÎ
ÏÎ ÂÏ Æ‰ÓÂ˙ ‡ÏÂ Â˙Â‡ ÊÁ‡˙ ‡Ï ‰È˘ ÆÈÁˆ‰ ÈÁ‰ ÆÂÈ„ÚÏ·Ó ‰ÂÏ‡ ÔÈ‡ ÆÌÂÁ¯‰Â ÔÓÁ¯‰ Ï‡‰ Ì˘·ß
Æ·‰ÊÂÓ ÒÙÈÒÙ· ‡È‰ ‰·È˙Î‰ ∏∞Æßı¯‡‰ ÏÚÂ ÚÈ˜¯· ¯˘‡
Á˙Ù‰ ÏÂÓ ∏±Æ˛¢‰ÒÏ ±±∑≥¸ μ∂π ˙˘· ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÓÊ· ‰ÈÏ‡ È˙ÒÎ ÆÌÈ¯Ú˘ ‰Ú·¯‡ ÂÊ ‰ÙÈÎÏ
·¯ÚÓÓ Æ„Â„ Ô· ‰ÓÏ˘ Ï˘ ÔÈÂ˜È‡ ¯ÂÈˆ ‰È‰ ¨ÏÊ¯· ˙Î·˘ ˙·¯˜· ¨˙ÂÓ˘‰ ˙¯ÚÓ Ï‡ ÍÈÏÂÓ ¯˘‡
Á˙Ù‰ ÏÚÓ ÆÌÈÈÙ· Ú˜Â¯Ó ¨ÁÈ˘Ó‰ Ï˘ ·‰ÊÂÓ ÔÈÂ˜È‡ ¯ÂÈˆ ‰ÈÏÚÂ ˙¯ÙÂÚÓ ‰˜ÂˆÈ ˙Ï„ ˙‡ˆÓ ÂÏ
ÌÈ‡˜Ï‡ ÌÈÈÓ‡Ó‰ ¯ÈÓ‡ Ï˘ ÂÓ˘ ˜Â˜Á ‰·Â ˙˘˜ ‰ÈÂ· ˙Ï˘Ï˘‰ ˙ÙÈÎ Ï‡ ÍÈÏÂÓ˘ ÈÁ¯ÊÓ‰
Ï‡‰ Á·˘· ÌÈ˜ÂÒÙ ¨˛±±≤ ‰¯ÂÒ ¨ı‡ÏßÁ‡Ï‡¸ ‰ÂÓ‡‰ ¯‰ÂË ˙¯»ÒœÓ Ô‡¯˜ È˜ÂÒÙ ¨‰ÏÏ‡ ¯Ó‡·
‰ÙÈÎ Ï˘ Á¯ÊÓ „ˆÓ Æ˙‡Ê ÂÈ˘ ‡Ï ÌÈ˜¯Ù‰ ÆÌÈÁ˙Ù‰ ¯‡˘ ÏÚ Ì‚ ÍÎÂ Æ˛„Èß‚Ó˙¸ Â¯Â‡ÈÙÂ ˛„ÈÓÁ˙¸
ÌÈ„ÂÓÚ ‰· ˘È ÆÌÈ¯ÈÊ‰ ÔÂÚÓ ÂÊ ‰ÙÈÎÏ ÔÂÙˆÓ Æ„Â„ Ô· ‰ÓÏ˘ ËÙ˘ ‰· ¯˘‡ ˙Ï˘Ï˘‰ ˙ÙÈÎ ¨ÂÊ
ÆÏ‡‰ ‰ˆ¯È Ì‡ ¨ÌÈËÓÂÂÓÂ ÌÈÈÈ· È¯Â‡È˙ Â‡·ÂÈ˘ Â· ÌÂ˜Ó· ¯‡˙‡ ¯˘‡ ‰‡ÏÙÂÓ ‰Î‡ÏÓÂ
ÆÂ˙Â‡ ÂÈ˘ ‡Ï ÌÈ˜¯Ù‰ Æ·‡ËßÁÏ‡ Ô·‡ ¯ÓÚ Ï˘ ˛·‡¯ÁœÓ¸ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙ÁÓÂ‚ Â·Â ‡ˆ˜‡Ï‡ „‚ÒÓ
Â„·Ú ˙‡ ÚÈÒ‰ ¯˘‡ ‰ÊÏ Á·˘‰ ÆÌÂÁ¯‰Â ÔÓÁ¯‰ Ï‡‰ Ì˘·ß ∫ÔÏ‰Ï„Î ‡ˆ˜‡Ï‡ ˙ÙÈÎ ˙¯˜˙· È˙‡¯˜
„·Ú ÔÂÁˆÈ· ÌÈ‰ÂÏ‡ ÍÂÓ˙È ∏≤ÆßÂÎ¯È· ÂÈ˙Â·È·Ò ˙‡ ¯˘‡ ÔÂˆÈ˜‰ „‚ÒÓ‰ Ï‡ ˘Â„˜‰ „‚ÒÓ‰ ÔÓ ‰ÏÈÏ·
Æ
‰¯ß‚‰Ï ¥≤∑≠¥±±¸ ‰ÏÏ‡ ÔÈ„ Ê‡ÊÚÏ‡ ¯‰‡Ê–‡ Ì‡Ó‡‰ ÌÈÈÓ‡Ó‰ ¯ÈÓ‡ ÈÏÚ ÔÒÁÏ‡–Â·‡ ÂÓ‡Â ‰ÏÏ‡
‰ÙÈÎ ˙ÈÈ· ÏÚ ‰ÂÂÈˆ ÆÌÈ„·ÂÎÓ‰ ÂÈ·Â ÌÈ¯Â‰Ë‰ ÂÈ˙Â·‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡‰ ˙ÂÏÈÙ˙ ¨˛®¢‰ÒÏ ±∞≥∂≠±∞≤±©
¯ÈÓ‡ Ï˘ ÔÕk‰Â ÔÓ‡‰ Â„È„È ¨„ÓÁ‡ Ô·‡ ÈÏÚ ÌÒ‡˜Ï‡–Â·‡ ¯‡ÂÙÓ‰ ¯ÈÊÂÂ‰ ÂÂ„‡ ·‰Ê· ‰˙ÚÈ·ˆÂ ÂÊ
Æ˛±∞≥μ ¯·ÂË˜Â‡¸ ¥≤∂ ‰„Ú˜Ï‡ Âß„ È‰Ï˘· Â˙ÈÈ˘Ú ‰ÓÈÈ˙Ò ÆÂ„È· ÚÈÈÒÈÂ Ï‡‰ Â· ÍÂÓ˙È ¨ÌÈÈÓ‡Ó‰
. רנו,( סורה ב )אלבקרה80
.135 134 ' עמ,1930  פרינסטון, מהדורת פ' חיתי, כתאב אלאעתבאר,' ראו תיאורו של אֻסאמה בן מנקד81
. א,( סורה יז )אלאִסרא82

±∂∂ ‰¯„˙˜

Ï˜¯Ù Ú˘Â‰È

‡Ï ÌÈ˜¯Ù‰ Æ·‰ÊÂÓ ÒÙÈÒÙ· ˙ÂÈ˙Â‡‰Â ‰·È˙Î‰ ÏÎ Æ˜œ ÂÃÊÓ
‹ Ï‡ È¯ˆÓÏ‡ ÔÒÁ Ô·‡ ‰ÏÏ‡ „·Ú ˙‡Ê ‰˘Ú
˙·Â˙Î È˙‡¯˜ ÆÌÈÙÈÏßÁ‰ ˙ÂÓ˘ ˛˙‡ Â˜ÁÓ¸ ‡ÏÂ ˛„‚ÒÓ‰¸ È¯Ú˘ ÏÚ ¯˘‡ ÊÂÊÚ‰ Ô‡¯˜‰ È˜ÂÒÙ ˙‡ ÂÈ˘
ÌÈ˘ÈÓÁ ˙Â‡Ó Ú·¯‡ Â·ÁÂ¯Â ˙ÂÈ˙ÂÎÏÓ ˙ÂÓ‡ ˙Â‡Ó Ú·˘ ‡ˆ˜‡Ï‡ „‚ÒÓ Í¯Â‡ß ∫ÔÓ˜Ï„Î ÚÏÒ ÏÚ
Æ‡ˆ˜‡Ï‡ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ¯È˜‰ Ï˘ ÌÈ·‡‰ ÔÈ· ¯˙Â ‰Ê ÚÏÒ ∏≥Æß˙ÂÈ˙ÂÎÏÓ ˙ÂÓ‡ ¥μμ ˘ÓÁÂ
¯˘‡ ‰ÙÈÎ‰ Æ˙ÂÎÓÂ˙ ‰ÂÓ˘Â ˘È˘ È„ÂÓÚ ¯˘Ú–‰˘È˘ ÏÚ ÔÚ˘ ÚÏÒ‰ ˙ÙÈÎ ˙‡ ÛÈ˜Ó ¯˘‡ ÂÈËÒ‰
‰‡Ó ‰ÙÈÎ‰ Û˜È‰ Æ˙ÂÂÏÁ ¯˘Ú–‰˘È˘ ·È·ÒÓ ¨ÌÈ„ÂÓÚ ¯˘Ú–ÌÈ˘Â ˙ÂÎÓÂ˙ Ú·¯‡ ÏÚ ˙Ú˘ Â·Ï·
Û˜È‰ Æ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡Â ÌÈÂÓ˘ ˙Â‡Ó ˘ÂÏ˘ ÏÂÎ‰ ˙‡ ˜·ÂÁ ¯˘‡ ÌÂˆÚ‰ ÔÈÈ·‰ Û˜È‰ Æ˙ÂÓ‡ ÌÈ˘È˘Â
ÏÚ ‰œ ‚Ó ¯˘‡ ÏÊ¯·‰ ˙˘¯ ‰·Â‚ Æ˙ÂÓ‡ ÌÈÈ˙˘Â ÌÈÂÓ˘ ˙Â‡Ó Ú·¯‡ ¨˙Ï˘Ï˘‰ ˙ÙÈÎ ÌÚ „ÁÈ ¨ÏÂÎ‰
Á˙Ù ÆÌÈÓÁ¯‰ ¯Ú˘ ¯·ÚÏ Á˙Ù „Á‡ Á˙Ù ÆÏÊ¯· ˙Â˙Ï„ Ú·¯‡ ÚÏÒ‰ ˙ÙÈÎ ÔÈÈ·Ï ÆÌÈÈ˙ÓÂ˜ ÚÏÒ‰
Û˜È‰ Æ˙Ï˘Ï˘‰ ¯Ú˘ ¯·ÚÏ Á˙ÙÂ ¨˛‰Ï·N¸ ‰ÎÓ ÔÂÂÈÎÏ ‰ÓÂ¯„ Á˙Ù ÆÏ‡È¯·‚ ¯Ú˘ ¯·ÚÏ Á˙Ù ¯Á‡
Á¯ÊÓÓ ÌÈ„Úˆ ¯˘Ú–„Á‡ ‰·ÁÂ¯Â Æ˙ˆ˜Â ‰ÓÂ˜ ˙ÂÓ˘‰ ˙¯ÚÓ ‰·Â‚ Æ„Úˆ ÌÈ˘È˘ ˙˘Ï˘‰ ˙ÙÈÎ
Æ˙Â‚¯„Ó ‰¯˘Ú–Ú·¯‡· ‰˙ÈÚ˜¯˜Ï ÌÈ„¯ÂÈ ÆÌÈ„Úˆ ¯˘Ú–‰˘ÂÏ˘ ÌÂ¯„Ï ÔÂÙˆÓ ‰Î¯Â‡Â ¨·¯ÚÓÏ
¯˘Ú–‰˘ÈÓÁ ÂÈËÒ‰ ·ÁÂ¯ Æ˙ÂÓ‡ ÌÈ˘ÈÓÁ ‰¯ÚÓ‰ Û˜È‰ ÆÈˆÁÂ ‰Ó‡ Ï„Â‚· ¯‰Âˆ Á¯ÊÓ ¯·ÚÏ ‰˙¯˜˙·
‰Ù˜È‰ Æ˙ÂÓ‡ ÌÈ˘È˘ ‡ˆ˜‡Ï‡ „‚ÒÓ ˙ÙÈÎ ‰·Â‚ ÆÌÈ„Úˆ ‰Ú·¯‡Â ÌÈÚ˘˙ ÔÂÙˆÏ ÌÂ¯„Ó ÂÎ¯Â‡ ¨ÌÈ„Úˆ
ÌÂ¯„Ó ‡ˆ˜‡Ï‡ Í¯Â‡ Æ˙ÂÓ‡ ÌÈ˘È˘Â ‰‡Ó ˙Ú·Â¯Ó‰ ‰Â˙Á˙‰ ‰˙ÓÂ˜ Û˜È‰ Æ˙ÂÓ‡ ˘˘Â ÌÈÚ˘˙
Æ˙ÂÓ‡ ‰ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡ ‰‡Ó ÔÂÙˆÏ
ÌÈÚÏÒ ‰· ˘È Æ„Â„ Ô· ‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈÒÂÒ ˙‡ ‰˘ÓÈ˘ ÈÎ ÌÈÚÂË ¯˘‡ ‰ÂÂ¯Â‡ ‡ˆ˜‡Ï‡Ï ˙Á˙Ó
Â˙ÒÈ¯Ú ‰·Â ‰¯ÚÓ Ì˘ ˙‡ˆÓ ÔÎ ÆÌÈÒÂÒ‰ ˙ÏÎ‡‰Ï ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ „Ú ÌÈ˘Ó˘Ó˘ ÌÈÒÂ·‡Â ÌÈÓÂˆÚ
Ì‰È˘‡¯· ‰˙Â‡ ‡ÏÈÓ ¯ˆ„ÎÂ· ÈÎ ¯ÙÂÒÓ ¯˘‡ Ï‡¯˘È È· ˙ÎV· ‡ˆ˜‡Ï‡Ï ÔÂÙˆÓ ÆÌÈ¯Ó Ô· ÚÂ˘È Ï˘
Æ˛ÌÈ˙Â¯Î‰¸
ÈÎ ‰ÈÏÚ ¯ÙÂÒÓ˘ ¯‡· ‰· ˙‡ˆÓ ¯˘‡ ˛ÌÈ¯ÂÒ¸ ÌÈÈ·Â˜ÚÈ‰ ÌÈ¯ˆÂ‰ Ï˘ ‰ÈÈÒÎ ˘È ÌÈÏ˘Â¯È·
ÍÎ· ÌÈÈÓ‡Ó Ì‰ ∏¥Æ˙ÈÂ¯ÓÂ˘‰ ‰˘È‡‰ Â· ‰ÈÓ‡‰ ÌÏÏ‚·˘ ˙ÂÁÂÎ Ì˘ ‰ÏÈ‚Â ‰· ıÁ¯ ÁÈ˘Ó‰
ÆÌÂ˜Ó· ÌÈ¯˜·ÓÂ
∏μÆÊÂÊÚ‰ Ô‡¯˜· ˙¯ÎÊ ¯˘‡ ÂÏ˘ ˛·‡¯ÁÓ¸ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙ÁÓÂ‚Â „Â„ Ï„‚Ó ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÏ˘Â¯È·
ÌÊÓÊ‰ ÈÓÈÓÏ ‰‰Ê ‰ÈÓÈÓ ÌÚË ¯˘‡ ˛Ô‡ÂÏœÒ¸ ÁÂÏÈ˘‰ ÔÈÚ ∫Ì‰ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÓÂÁÏ ıÂÁÓ ¯Â˜È·‰ È¯˙‡
Æ¯ÈÚÏ ÌÂ¯„Ó ‡ˆÓ˘ È„‡ÂÂ· ÌÈÏ‚Â ÚÏÒ‰ ˙ÙÈÎÏ ˙Á˙Ó ÌÈÚ·Â ÌÈÓ‰ Æ˛‰ÎÓ·¸
ÆÌÈÓ˘‰ Ï‡ ÁÈ˘Ó‰ ‰ÏÚÂ‰ ‰ÓÓ ÈÎ ÌÈ¯ÙÒÓ ¯˘‡ ˛˜ÈÏÒ–‡¸ ‰ÈÈÏÚ‰ ˙ÈÈÒÎ
ÔÁÏÂ˘‰ ÂÈ„ÈÓÏ˙ ÏÚÂ ÌÈ¯Ó Ô· ÚÂ˘È ÏÚ ÌÈÓ˘Ó „¯È ‰· ÈÎ ÌÈ¯ÙÒÓ ¯˘‡ ˛ÔÂÈ‰ˆ¸ ÔÂÈˆ ˙ÈÈÒÎ
∏∂Æ˛‰„È‡Ó¸
ÌÈ˘ÂÏ˘· ÂÈÏ‡ ÌÈ„¯ÂÈ ÆÚÂ˘È Ì‡ ÌÈ¯Ó ¯·˜ Â· ∫˛ÔÂ¯„˜ ÏÁ ˘‡¯· ¨ÌÂ‰ß‚ È„‡Â¸ ÌÂ‰–Ô· ‡È‚
‰ÂÓ˘Â ÌÂ„‡ ˘È˘Ó ‰ÂÓ˘ ¨˘È˘Ó ÌÈÓÂˆÚ ÌÈ„ÂÓÚ ¯˘Ú–‰˘È˘ ÏÚ ˙‡˘È ‰ÙÈÎ‰ Æ˙Â‚¯„Ó ˘˘Â
.282×434  ומכאן שהמידות במטרים הן, ס"מ62–אמה מלכותית אורכה כ
. ה מב,יוחנן ד
.106 105 ' עמ,(11  הערה, דרורי )לעיל: יז כט; וראו,(סורה לח )צ
. קיב קטו,( טז יז; סורה ה )אלמאידה, ט, לוקס: ראו.נס חמש כיכרות הלחם ושני הדגים
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‰¯„˙˜ ±∂∑

˙ÂÚÒÓ‰ ˙Â¯ÙÒ ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙Â¯Ú‰ ∫ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· Ï‡¯˘È–ı¯‡· ÌÈÓÏÒÂÓ ÌÈÚÒÂ

˙ÚÎ ‡È‰Â ‰ÈÈÒÎ ‰· ˘È Æ˘È˘Ó ÌÈÓÂˆÚ ÌÈ„ÂÓÚ ‰˘È˘ ¯Ú˘ ÏÎÏ ÆÌÈ¯Ú˘ ‰Ú·¯‡ ‰Ï ˘È Æ˜Â¯ÈÓ
ÌÈ·¯ ÌÈ„ÂÓÚÂ ÌÈ„È¯˘ ‰· ˘È Æ˛‰ÏÏ‡ ÏÈÏßÁ ÌÈ‰‡¯·‡¸ Ï‡‰ „È„È Ì‰¯·‡Ï ˛„‰˘Ó¸ ‰Áˆ‰ ¯˙‡
Æ‰ÓÈ‰„Ó Ì˙Î‡ÏÓ˘
‰ÈÂ„ÚÏ‡ ‰Ú·‡¯ ¯·˜ ÈÎ ‡Â‰ ÔÂÎ‰ Í‡ Æ‰ÈÂAÚÏ‡ ‰Úœa‡¯ Ï˘ ‰¯·˜ ÔÂÈˆ ˛ÌÈ˙ÈÊ‰ ¯‰¸ ¯‰‰ ÏÚ
Ï˘ Â˙‚ÂÊ ‡È‰ ¯‰· ˛‰¯Â·˜‰¸ ‰Ú·‡¯ ÈÎ ˙‡Ê ÔÈ‡ Æ˜‡¯ÈÚ Ï‡ ÚÒÓ· Í˘Ó‰· ‡Â·È Â¯Â‡È˙ Æ‰¯ˆ··
ÌÈÓÏÒÂÓ ÌÈ˘È‡ Ï˘Â ÌÈ„ÈÒÁ Ï˘ ÌÈ¯·˜Â ÌÈ·¯ ÌÈÎ¯Â·Ó ˙ÂÓÂ˜Ó ÂÈÏÚ ˘È ÔÎ ÆÈ¯‡ÂÃÁÏ‡ È·‡ Ô· „ÓÁ‡
ÆÌÈÚÂ„È ‰Ï‡ ÌÈ¯˙‡ ÔÈ‡ ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ˜¯Ù‰ ˙ÂËÏ˙˘‰ ˙ÓÁÓ ÌÏÂ‡ Æ‡È·‰ Ï˘ ÂÈÎÈ˘ÓÓ ¯Â„ È·
Ú·‡ˆ‡Ï‡ Âß„ Ï˘ Â¯·˜ ÔÎÂ Èß‚¯ÊßÁÏ‡ ÒÂÃ‡ Ô·‡ „‡„˘ Ï˘ Â¯·˜ ¨‰ÓÂÁÏ Á¯ÊÓÓ ¯ÓÂÏÎ ¨‰ÓÂÁÏ ¯·ÚÓ
ÆÚ„ÂÈ‰ ‡Â‰ „·Ï· Ï‡‰ ÆÔÈËÒÏÙ· „‡„˘ ¯·˜ ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È ∏∑ÆÈÓÈÓ˙–‡
‰Ó‡ÓRÏ‡ ˙ÈÈÒÎ ‡Â‰ Ì‰·˘ ÌÂˆÚ‰ È¯‰ ˛ÌÈÏ˘Â¯È·¸ ÌÈ¯ˆÂ‰ Ï˘ ˛‰¯‡ÈÊ¸ ¯Â˜È·‰ È¯˙‡Ï ¯˘‡
‰ÏÎÈ‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰ÏÓ ÒÂÓ ÔÈ‡Â ¨ÌÈ‡ÏÙÂÓ‰ ÌÈ¯·„‰ „Á‡ ‡Â‰ ‰ÈÈ· Æ˛¯·˜‰ ˙ÈÈÒÎ Ω ‰Ù˘‡ Ï‚¸
¯˘‡ ‰¯Â·˜ ÌÂ˜Ó ‰ÎÂ˙· Ì‰Ï ˘È ÆÂ· ¯˘‡ ÏÎ ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙ÂÓ„ ˙‡ ¯‡˙ Â‡Â ¨‰· ¯˘‡ ÏÎ ˙‡Â
˙Ó‡‰ Æ‰ÈÈÁ˙Ï ÁÈ˘Ó‰ Ì˜ Â· ÈÎ ÌÈÈÓ‡Ó Ì‰˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê Æ˛‰ÈÈÁ˙‰¸ ‰Ó‡È˜Ï‡ Â˙Â‡ ÌÈÎÓ Ì‰
Â‚‰ Â· Æ¯ÈÚÏ ıÂÁÓ ‰È‰ ‡Â‰ Æ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰Ï·ÊÓ‰ Â· ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê ¨‰Ó‡Ó˜ ‰È‰ ÂÓ˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÎ
˘È Æ„·Ï· Ï‡Ï ‡È‰ ˙È‡„ÂÂ‰ ‰ÚÈ„È‰ ÆÔÂÈÏ‚ÂÂ‡· ¯ÎÊ ‰Ê ÆÌÈ·‚‰ ˙‡ ·ÂÏˆÏÂ Ú¯‰ È˘ÂÚ È„È ˙‡ ÚÂË˜Ï
‰È‰ ‡Â‰ Ì˙ÚË ÈÙÏ˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê ÆÂÈ˙Á˙Ó Ì˜ Ì„‡Â Ú˜· Ì˙ÂÓ‡Ï˘ ˛‡˙‚ÏÂ‚‰¸ ÚÏÒ ‰ÎÂ˙· Ì‰Ï
È‡ ∏∏¯Â‡‰ ˙„È¯ÈÏ ¯˘‡ ÆÏ‚¯Ï ÂÈÏ‡ ÌÈÏÂÚ ¯˘‡ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ Ô‡˙Ò‹a ˙‡ ‰ÎÂ˙· Ì‰Ï ˘È Æ·ÏˆÏ ˙Á˙Ó
Æ˙‡Ê Â˘Ú „ˆÈÎ È˙Ú„È˘ „Ú ÌÈ·Ïˆ‰ ˙ÙÂ˜˙· ˜ÈÙÒÓ ÔÓÊ ˜¯Ù ÌÈÏ˘Â¯È· È˙ÈÈ‰

ÔÂ¯·ÁÏ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ Í¯„‰
Æ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ Ì‡ ÏÁ¯ ¯·˜ ¨Í¯„Ï ÔÈÓÈÓ
ÂÊ ‰ÈÈÒÎ· Æ‰· ÌÈ¯Â·˜ ‰ÓÏ˘Â „Â„ ÈÎ ÌÈ¯ÙÒÓ Æ‰¢Ú ÚÂ˘È „ÏÂ ‰·˘ ˛‰„Ï·¸ ‰¯ÈÈÚ ∫ÌÁÏ–˙È·
¯˙ÂÈ ¯˙‡‰ ÏÈ‚ Æ˛˘È˘¸ È„ÂÓÚÂ ÌÈ·‰ÊÂÓ ÌÈÒÙÈÒÙ ¨˘È˘Ó ÌÈÈÂ˘Ú ˙Â‡˙˘‰ È¯¯ÂÚÓ ‰ÈÈ·Â ÌÈËÈ¯Ù
¯ÎÊ ¯˘‡ Ï˜„‰ ¯˙‡ ‰¯ÈÈÚ· Æ‰Ï‡ ÂÈÓÈ „Ú ‰Â˘ ‡Ï ¯˘‡ ıÚ ÁÂÏ· ËÂ¯Á ‰Ê ÍÈ¯‡˙ Æ‰˘ ±¨≤∞∞–Ó
Ô·‡ ¯Ó‹Ú Ï˘ ˛·‡¯ÁÓ¸ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙ÁÓÂ‚ ˙‡ˆÓ ‰ÈÈÒÎ· ∏πÆßÏ˜„‰ ıÚ ÚÊ‚ ˙‡ È¯ÚÂß ∫ÊÂÊÚ‰ Ô‡¯˜·
ÆÏÏÎ ‰· ÂÚ‚ ‡Ï ‰Î „Ú ÌÈ·Ïˆ‰ ¯˘‡ ˛¢‰ÒÏ ∂¥¥ ˙Ó¸ ·‡ËßÁÏ‡
¯‡Â˙È ¯·„‰ Æ¯Á‡ ¯˙‡· Â¯·˜ ˙‡ Â¯˜È· Æ˛ÒÂÈ¸ ‰ÂÈ ¯·˜ ‰· ‡ˆÓ ¯˘‡ ‰È¯˜ ‡È‰ ∫ÏÂÁÏÁ
ÆÍ˘Ó‰·
ÆÏ‡‰ „È„È Ì‰¯·‡ ˛Ì‡˜Ó¸ ÔÂÈˆ Â·˘ ¯ÙÎ ∫˛ÏÈÏßÁÏ‡ ˙Ó‡¯¸ ‰Ó‡¯
 פ·דאיל בית, אבו מעאלי אלמשרף בן אל–מרג'א: ראו. והנביא ציווה עליו לעקור לירושלים, נמנה עם חוגו של הנביא87
 הערה,; אבו בכר אלואסטי )לעיל205  הערה,157 ' עמ,1995  שפרעם, לבנה–כפרי.אלמקדס ואלח'ליל מהדורת ע
.24  הערה,21 'עמ,(78
 ביום שבת של חג הפסחא נערך בכנסיית הקבר טקס של. אשר בה נתגלה כי קברו של ישוע ריק, הכוונה לשבת האור88
.'הדלקת נרות שמסמל את 'תחיית האדון
. כה,( סורה יט )מרים89

Ï˜¯Ù Ú˘Â‰È

ÌÈ‰‡¯·‡ ¯·˜ ÏÚÂ ‰¢Ú ˛ËÂÏ È· „‰˘Ó¸ ËÂÏ Ï˘ Â¯·˜ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ¯ÙÎ· ∫˛ÌÈÚ È·¸ kÈ¯· ¯ÙÎ
ÆÌÈ‰ ÛÂÁÏ ˙ÎÂ˘ ¯˘‡ ‰Ï·ßÃ ‚· ¯Â·˜ ÌÈ‰‡¯·‡ ÈÎ ‡Â‰ ÔÂÎ‰ Í‡ ÆÌ‰„‡ Ô·
≠
ÌÂ˜Ó‰ Æ˛¯‚Ê¸ ¯ÚÂˆÓ ˜Ï˙Ò‰˘ ¯Á‡Ï ‰Ê ¯ÙÎ· ¯¯Â‚˙‰ ‡Â‰ ÆËÂÏ ˛Ì‡˜Ó¸ ÔÂÈˆ ‰·˘ ‰È¯˜ ∫ÔÈ˜‡È
¯˘‡ „·Î‰ ˘ÂÚ‰ ˙‡ ‰‡¯Â Â˙ÁÙ˘Ó ÌÚ ËÂÏ ËÏÓ ÚÒ ¯˘‡Î˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê ¨˛˙Â‡„Â¸ ÔÈ˜‡È ÈÂ¯˜
ÌÏÚ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó‰ Æß˘ÓÓ˙˙ Ï‡‰ ˙ÁË·‰ ÈÎ ˙Â‡„ÂÂ· È‡ Ú„ÂÈß ∫¯Ó‡Â ‰Ê ¯˙‡· „‚Ò ‡Â‰ ¨ÂÓÚ· Ú‚Ù
ÂÚ· Ê‡Âß ∫‰˘Ó ÂÈÏÚ ‰Î‰ ¯˘‡ ÚÏÒ‰ ‡ˆÓ ˛‡ÒÈÚ ßÁÈ˘¸ ¯ÚÂˆ· ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÆÁÏÓ‰ ÌÈ· ÌÂÈÎ ‰ÒÂÎÓ
Æ˙‡Ê Ú„ÂÈ Ï‡‰ ˜¯ π∞Æß˙ÂÈÈÚÓ ¯ÒÈ¯˙ ÂÓÓ

ÔÂ¯·Á ¯ÈÚ‰
Æ‰¯˘ Ï˘ ‰¯·˜ ÔÎÂ ¨·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ ¨Ì‰¯·‡ ∫˙Â·‡‰ È¯·˜ ‰·˘ ¨˛ÏÈÏßÁÏ‡ ˙È„Ó¸ Ì‰¯·‡ Ï˘ Â¯ÈÚ
ÁÂ ¨Ì„‡ È¯·˜ Ì‚ ÌÈ‡ˆÓ ˙ÚÎ ÌÈ¯˜·Ó ‰·˘ ‰¯ÚÓÏ ˙Á˙Ó ¯˘‡ ˙ÙÒÂ ‰¯ÚÓ· ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡‰ ˘È
ÆÌ˘Â
„ÓÁ‡ ¯‰‡Ë–Â·‡ ÔÂÁÓ‰ ßÁÈ˘‰ Ï˘ ÂÈÙÓ È˙ÚÓ˘ ˛¢‰ÒÏ ±±∑μ¸ μ∑∞ ˙˘· ‰È¯„ÒÎÏ‡ ÛÂÁ‰ ¯ÈÚ·
ÂÁ˜Ï È˙ÂÓÈ˘¯ — ÈÂ¯ÎÈÊÓ ËÓ˘ ÂÓ˘˘ ÈÂÏÙ Ì„‡ ÈÙÓ ¯ÒÓ ¯˘‡ ¯Â·ÈÁ· ˜¯Ù ÈÙÏÒ–‡ „ÓÁÓ Ô·
ÂÏÁÂ ‰ÙÈÏÈÂßÁ ˙‡ Û˜˙ ˛Angleterre¸ ¯‡˙Î‡Ï‡ ˛„¯ßˆÈ¯¸ ÌÈ˜¯Ù‰ ÍÏÓ˘ ‰Ú˘ ÌÈ˜¯Ù‰ È„È· È„ÈÓ
ÔÎ ÂÓÎ ¨È˙ÂˆÙÏÂ ÈÓÓ ÂÏË ¯˘‡ ˙‡ ÈÏ ·È˘‰Ï ÁÈË·‰Â ¯È¯‚˘ ÁÏ˘ ‡Â‰ ÔÓÊ ¯Â·ÚÎ ÌÓ‡ Æ‰ÏÙÓ
¯˘‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ — ˛¢‰ÒÏ ±±π≤¸ μ∏∏ ˙˘· ˘Á¯˙‰ ¯·„‰ ÆÂÈÏ‡ È˙ÎÏ‰ ‡Ï È‡ Í‡ ¨È· ˘Â‚ÙÏ ˘˜È·
¯ÓÂ˘ Ï‡ ·¯˜˙‰ ‡Â‰ ¨ÔÂ¯·Á· Ì‰¯·‡ ¯·˜ ˙‡ ¯˜·Ï ‡ˆÈ Ì„‡ Â˙Â‡ ÈÎ Â· ¯ÎÊÂÓ È¯‰ ¨˜¯Ù Â˙Â‡Ï
‡ˆÓ ˙Â˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡·Â Â˙‡ „„ÈÈ˙‰ ¨˛˙ÈÂÂÈ‰ ‰ÈÒÎÏ ÍÈÈ˙˘‰˘ È¯ˆÂ ¯ÓÂÏÎ¸ ÈÓÂ¯ ‰È‰˘ ÌÂ˜Ó‰
·˜Ú ¯˘‡Î ¨Û¯ÂÁ· ÈÎ ÂÁÈË·‰ ¯ÓÂ˘‰ Æ‰¯ÚÓ‰ Ï‡ ˙„¯Ï ˙Â˘¯ ÂÓÓ ˘˜È· ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÆÂ·ÏÏ ˙Â·È˙
¯˜ÚÂ ˙Á‡ ˙Ùˆ¯Ó Ï‡ Â‡È·‰ ‡Â‰ ÌÈ¯Â˜È·‰ Â˜ÒÙ ¯˘‡Î ÔÎ‡Â Æ˛ÂÏ ¯È˙È¸ ¨ÌÈ¯˜·Ó‰ Ì¯Ê ˜ÒÙÈÈ ÌÈ‚Ï˘
˙·Á¯ ‰¯ÚÓ Ï‡ ÌÂ‡È·‰ ¯˘‡ ¨˙Â‚¯„Ó ÌÈÚ·˘ Í¯Ú· Â„¯È ÌÈÈ˘‰Â ¨¯È‡‰Ï ÒÙ ÂÈ„È· ÏË ¨‰˙Â‡
ÁÂ¯‰Â ˜Â¯È „·· ÛÂËÚ Ï‡‰ „È„È Ì‰¯·‡ ÁÂÓ ÂÈÏÚÂ ˘‚¯„ ‰È‰ ÂÊ ‰¯ÚÓ· Æ‰ÎÂ˙· Ì¯Ê ¯ÈÂÂ‡˘ ÌÈÈ„È
ÍÏ Ú„ ∫ÂÏ Â¯Ó‡Â ¯È˜ Ï‡ ÂÏÈ·Â‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ ÌÈÁÂÓ ÂÈ‰ ÂÈ„„ˆÏ ÆÔ·Ï‰ Â¯Ú˘ ˙‡ ˙¯„·Ó
‰‡ˆÈ Ú˙ÙÏ Í‡ ¨Ï˙ÂÎÏ ¯·ÚÓ ‡ˆÓ ¯˘‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ï˜˘ ˘È‡‰ Æ‰Ê Ï˙ÂÎÏ ¯·ÚÓ ˙‡ˆÓ ‰¯˘ ÈÎ
‰¯ÚÓ ÈÎ ‰¯Â˙· È˙‡¯˜ ÆÂ„¯È ‰·˘ Í¯„· Â·˘Â ÂÙ Ì‰ Æ¯ÂÒ‡ ¯·„‰ Æ¯Ó˘È‰Â ¯‰ÊÈ‰ ∫‰¯Ó‡Â ÏÂ˜ ˙·
Ú·¯‡ Ï˘ ÌÂÎÒ· È˙œÁ‰ ˛¯‡ÁÂˆ¸ ¯Áˆ Ô· ÔÂ¯ÙÚÓ Ì‰¯·‡ ˘Î¯ ¯˘‡ ÏÈÏßÁÏ‡ ‰„˘ ÈÓÂÁ˙· ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ
‡Â‰ Ï‡‰ π±Æ‰ ˜¯Ù· ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÙÒ· ‰¯Â˙‰ ¯·„ Â‰Ê Æ‰¯˘ ˙‡ ‰· ¯·˜Â ÛÒÎ ˛Ì‰¯„¸ ˙ÂÚ·ËÓ ˙Â‡Ó
¨¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ ÔÂÎ‰ ¯·˜‰ Í‡ Æ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ ¯·˜ ‰¯ÚÓÏ ıÂÁÓ ÔÂ¯·Á· ‡ˆÓ ÔÎ Æ˙Ú„Ï ·ÈËÈÓ‰
π≤ÆÔÎÏ Ì„Â˜ Â¯ÎÊ‰˘
. ס,( סורה ב )אלבקרה90
. בראשית כג, פרשת חיי שרה91
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±∂∏ ‰¯„˙˜

‰¯„˙˜ ±∂π

˙ÂÚÒÓ‰ ˙Â¯ÙÒ ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙Â¯Ú‰ ∫ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· Ï‡¯˘È–ı¯‡· ÌÈÓÏÒÂÓ ÌÈÚÒÂ

È˙‡· ∫¯ÓÂ‡ ¨‰Ê ¯ÙÒ Ï˘ Â¯·ÁÓ ¨ÌÈÓÏÒÂÓ‰ ÏÎÏ ÏÁÓÈÂ Ï‡‰ ÂÏ ÁÏÒÈ ¨ÈÂ¯‰Ï‡ ¯Î·–Â·‡ Ô· ÈÏÚ
˛ÏÈÏßÁÏ‡ ˙È„Ó¸ ÔÂ¯·Á ¯ÈÚ· ÔÎÂ ‰· È˙˘‚ÙÂ ˛¢‰ÒÏ ±±∑≥¸ μ∂π ˙˘· ˛Ò„RÏ‡¸ ÌÈÏ˘Â¯È ¯ÈÚ‰ È¯Ú˘·
‰¯ÚÓ‰ ˛Á˙ÙÂ¸ ÌÂ˜Ó‰ Ú˜˘ ˛Baldwin¸ ÏÈÂ„¯· Ï˘ Â˙ÂÎÏÓ ÔÓÊ· ÈÎ ÈÏ Â¯ÙÈÒ ¯˘‡ ÌÈ‡È˜· ÌÈ˜Ê ÌÚ
·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ ¨Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰· ÂÏÈ‚ Ì‰ Æ‰ÎÂ˙Ï ÒÎÈ‰Ï ÌÈ˜¯Ù Ï˘ ‰ˆÂ·˜Ï Ê‡ ¯È˙‰ ÍÏÓ‰ ÆÛ˘Á
˙‡ ˘„ÈÁ ÍÏÓ‰ Æ˙ÂÁÙËÓ ÂÈ‰ ÌÈÈÂÏ‚‰ Ì‰È˘‡¯ ÏÚÂ ÂÏ· Ì‰ÈÎÈ¯Î˙ Æ‰ÈÏ˙ÎÓ „Á‡ ÏÚ ÌÈÂÚ˘
‰È‰˘ ¨Ô¯È· ˛®˘¯Ù© Ò¯‡Ù¸ ¯È·‡‰ Æ˛¢‰ÒÏ ±±±π¸ μ±≥ ˙˘· Ú¯È‡ ‰Ê Æ‰¯ÚÓ‰ Á˙Ù ˙‡ ¯ÎÒÂ Ì‰ÈÎÈ¯Î˙
ÂÈ·‡ ÌÚ „ÁÈ ÒÎ ‡Â‰ ÈÎ ÈÏ ¯ÙÈÒ ¨˙ÂÚÒÓ· ‰·¯œ‰˘ ˘È˘˜Î ÌÈ˜¯Ù‰ ·¯˜· ¯ÎÂÓ ‰È‰Â ¨˙È·· ·ˆÂÓ
∫ÂÈ˙Ï‡˘ ÆÌÈÈÂÏ‚ Ì‰È˘‡¯Â ·˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ ¨Ï‡‰ „È„È Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰‡¯Â ˛‰ÏÙÎÓ‰¸ ÂÊ ‰¯ÚÓÏ
ÔÂ¯·ÁÏ ÍÏÓ‰ ¯‚È˘ ¯˘‡ ‰ˆÂ·˜‰ ·¯˜· ÈÎ ∫ÛÈÒÂ‰ ‡Â‰ Æ‰¯˘Ú–˘ÂÏ˘ Ô· È˙ÈÈ‰ ·È˘‰ øÍÏÈ‚ ‰È‰ ‰Ó
Ô· ˛Godefroy¸ È¯Ùß‚ ¯È·‡‰ ‰È‰ ‰¯ÚÓ· ËËÂÓ˙‰ ¯˘‡ ˙‡ Ô˜˙ÏÂ ˙Â·‡‰ ÈÎÈ¯Î˙ ˙‡ ˘„ÁÏ ˙Ó ÏÚ
¯ÓÂ‡ ÆÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ÈÙÏ ˙Ó ‡Â‰ ÈÎ ÈÏ ¯Ó‡ Â˙Â‡ È˙˘ÙÈÁ ¯˘‡Î ÆÌÈÈÁ· ÔÈÈ„Ú ‡Â‰Â ¨˛Georges¸ ß‚¯ß‚
¯Ú ‡Â‰Â ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ ¨Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰‡¯˘ ÈÓ ˙‡ È˙È‡¯ È¯‰ ¨ÌÈÂÎ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„ Ì‡ ∫‰Ê ¯ÙÒ ¯·ÁÓ
ÆÌÂÏÁ· ‡ÏÂ

ÔÂÏ˜˘‡Ï ÔÂ¯·ÁÓ Í¯„‰
ÔÁÏÂ˘‰ ˙¯ÂÒ· ¨Ô‡¯˜· ¯ÈÎÊ‰ ¯‡Ù˙ÈÂ ‰ÏÚ˙È Ï‡‰ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó‰ Â‰Ê ∫˛ÔÈ¯·ß‚–˙È·¸ ÔÈ¯·Â‚–˙È·
‰˘Â„˜‰ ı¯‡‰ Ï‡ ÂÒÎÈ‰ ÈÓÚ Â‰ ∫˛ÂÓÚ È·Ï ¯Ó‡ ‰˘Ó ¯˘‡ÎÂ¸ß ∫‰˘Ó ˙Â„Â‡ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ· ˛‰„È‡ÓÏ‡¸
Æ
∫ÂÏ Â¯Ó‡ Ì‰ ÆÔÂ„·‡Ï Ì˙ÈÙ Ê‡ ÔÎ˘ ¯ÂÁ‡ Â·Â˘˙ Ï‡Â ÌÈ‰ÂÏ‡ ÌÎÏ „ÈÚÂ‰ ¯˘‡ ˛‰Ò„˜‹ÓÏ‡ „¯‡Ï‡¸
Â‡ˆÕ È ÈÎ ‰È‰Â ª‰ÎÂ˙Ó Ì‰ Â‡ˆÕ È Ì¯Ë· ‰ÈÏ‡ ÒÎÈ ‡Ï Â‡Â ˛ÔÈ¯‡·ß‚¸ ÌÈÏÈÙ‰ ÌÃÚ ‰· È¯‰ ‰˘Ó ÈÂ‰
ÌÈ¯Á‡ ÆÂÁÈ¯È ¯ÈÚ‰ ‡È‰ ‰Ê ˜ÂÒÙ ¯·„Ó ‰ÈÈÚ· ¯˘‡ ÌÈÏÈÙ‰ ¯ÈÚ ÈÎ ¯Ó‡ π≥Æß‰ÈÏ‡ ÒÎÈ ÈÊ‡ ‰ÓÓ
ÆÌÈÓÂ„˜‰ ÌÈ„È¯˘‰ ÌÈ·¯ ÂÊ ¯ÈÚ· Æ˜ÈÂ„Ó‰ ÌÂ˜Ó‰ ‰Ê ÆÔÂÓÚ ˙·¯ ‡È‰ ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡
Ô· ‰ÓÏ˘ Ï‡ ‰ÏÓ‰ ‰¯·È„ Â· ÈÎ ÌÈ¯ÙÒÓ ÆÔÂÏ˜˘‡Ï ÔÈ¯·Â‚–˙È· ÔÈ· Í¯„· ‡ˆÓ ∫ÏÓ–‡ È„‡Â
π¥Æ„Â„
‰È˙Â„Â‡ ÏÚ ÆÔ˙ÓˆÚÂ ÔÈÈÙÂÈ· ‰Ï ˙ÂÂ˙˘Ó‰ ÌÈ¯Ú‰ Ô‰ ˙ÂËÚÓ ¯˘‡ ÏÓ ¯ÈÚÂ Ïˆ‡ ÌÂ˜Ó ∫ÔÂÏ˜˘‡
˙‡ˆÓ ÌÂ˜Ó· Æ„ÓÁÓ ‡È·‰ ÈÙÓ ˙Â·¯ ˙Â¯ÂÒÓ ˙ÂËËÂˆÓ πμ˛Ë‡·X¸ ‰¯ˆ·Ó· ‰ÈÈ‰˘‰ ˙Â„Â‡ ÏÚÂ
ÔÂÏ˜˘‡· Æ¯ÂÙÈÒ‰ ˙»˙œÓ‡ ˙‡ Ú„ÂÈ Ï‡‰ Æ‰˙Â‡ ¯ÙÁ ÂÈ„È ÂÓ· ÈÎ ÌÈ¯ÙÒÓ ÆÏ‡‰ „È„È Ì‰¯·‡ Ï˘ ¯‡·‰
ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ÌÈ˜¯Ù‰ Â˘·Î ¯˘‡Î ÆÂ˘‡¯ ‰È‰ ¯Â·˜ Â·Â ÈÏÚ Ô· ÔÈÃÒÁ
‹ Ï˘ Â¯ÎÊÏ ˛„‰˘Ó¸ ‰Áˆ‰‰ ¯˙‡
Æ˛¢‰ÒÏ ±±μ¥¸ μ¥π ˙˘· ‰È‰ ‰Ê Æ¯È‰‡˜ ¯ÈÚ‰ Ï‡ ˘‡¯‰ ˙‡ ÌÈÓÏÒÂÓ‰ Â¯È·Ú‰
±±∑¥¸ μ∑∞ ˙˘· ÔÂÏ˜˘‡ ÛÂÁ‰ ¯ÈÚ· È˙¯˜È· ∫¯ÓÂ‡ ¨‰Ê ¯ÙÒ Ï˘ Â¯·ÁÓ ¨ÈÂ¯‰Ï‡ ¯Î·–Â·‡ Ô· ÈÏÚ
Ï‡‰ ÁÈÏ˘ ˙‡ È˙È‡¯ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ÈÓÂÏÁ· Æ˛ÔÈÒÁÏ ‰ÂÂÎ‰ ‰‡¯ÎÂ °ÍÎ¸ Ì‰¯·‡ „‰˘Ó· È˙ÓÂ ˛¢‰ÒÏ
. כ כו,( סורה ה )אלמאידה93
. טו יט,( סורה כז )א–נמל94
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H. Khalilieh, ‘The Ribat System and Its Role in Coastal Navigation’, JESHO, 42 (1999), pp. :; וכן178 156 'עמ
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Ï˜¯Ù Ú˘Â‰È

±∑∞ ‰¯„˙˜

ÌÂ˜Ó ‰‡ ‰Ó ¨Ï‡‰ ÁÈÏ˘ Â‰ß ∫ÂÈÏ‡ È˙ÈÙ ÆÂ„È ˙‡ È˙˜˘Â ÌÂÏ˘Ï ÂÈ˙Î¯È· ÆÌÈ˘‡ ˙ˆÂ·˜ ·¯˜· ·ˆÈ
ÆßÌÈ‡Â¯·Ï ˙ÙÂÓ ‰È‰ÈÂ ÌÈÓÏÒÂÓÏ ˙ÂÈ‰Ï ‡Â‰ „È˙Úß ∫È·È˘‰ ÆßÌÈÓÏÒÂÓÏ ÍÈÈ˘ ÂÈ‡ ÈÎ Ï·Á ‰ÓÂ ¨‰Ê
ÍÈ¯‡˙ ˙‡ È˙ÈÈˆÂ „‰˘Ó‰ Ï˘ ÈÓÂ¯„‰ ÂÏ˙ÂÎ ÏÚ È˙Ó˘¯ ÈÓÂÏÁ· È˙È‡¯ ¯˘‡ ˙‡Â È˙˘Ó È˙¯¯ÂÚ˙‰
Â‡¯ ÌÈÏÈÈÁÂ ÌÈ¯ÁÂÒ Æ˛¢‰ÒÏ ±±∏∑¸ μ∏≥ ˙˘· ÌÈÓÏÒÂÓ‰ È„È· Â˘·Î ÔÂÏ˜˘‡Â ÌÈÏ˘Â¯È ÆÚÂ¯È‡‰
Æ¯·„‰ ˙»˙œÓ‡ ˙‡ Ú„ÂÈ Ï‡‰ Æ˛¢‰ÒÏ ±±∑¥¸ μ∑∞ ˙˘ ‰È‰ ÂÎÈ¯‡˙˘ È„È ·˙Î· ‰Ê ÌÂ˘È¯
ÆÌÈÚÂ„È ÌÈ‡ Ì‰È¯·˜ Í‡ ¨ÌÈÂ˘‡¯ ˙Â¯Â„ È· ÌÈÓÏÒÂÓÂ ÌÈ˜È„ˆ ÂÓË ÔÂÏ˜˘‡ Ï˘ ˙Â¯·˜‰ ˙È··
ÆÛÂÁ‰ ˙ÚÂˆ¯ ÈÁË˘ ¯‡˘·Â ÔÂ„Èˆ ¨¯Âˆ ¨ÂÎÚ ¨‰ÊÚ· Ì‚ ÍÎ
Ì˘‡‰ Ï˘ Â¯·˜ ‡ˆÓ ÌÂ˜Ó· ÆÈÚÙ‡˘–‡ ÒÈ¯„œ‡ Ô· „ÓÁÓ Ì‡Óœ‡‰ „ÏÂ ‰· Æ˙Ïˆ‡ ÛÂÁ ¯ÈÚ ∫‰ÊÚ
˛Ì‡ÏÒ‡‰ ÈÙÏ¸ ¯˘Ú˙‰ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ÆÌ‡ÏÒ‡‰ ÁÈÏ˘ „ÓÁÓ Ï˘ Â·Ò ¨¯Ó‹Ú ‰È‰ ÂÈÂÈÎ˘ ¨Û‡ÓÏ‡ „·Ú Ô·
Æ˛ÌÂ¯‡„¸ ÌÂ¯„ ˛ÌÂ˜Ó¸‰ Ì‚ ¯ÎÊ˘ ÈÙÎ ‰¯Â˙· ˙¯ÎÊ ¯˘‡ ‰ÓÂ„˜ ¯ÈÚ ‡È‰ ‰ÊÚ Æ·‡ËßÁÏ‡ Ô· ¯ÓÚ
ÆÚ„ÂÈ Ï‡‰
Ô‰· ‰ÈÈ‰˘‰ ÈÁ·˘ ÏÚÂ ÔÂÏ˜˘‡ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ÆÏˆ‡ ÌÂ˜Ó ‡È‰ ÌÈ‰ ÛÂÁÏ˘ ˛‰È¯‡ÒÈ˜¸ ‰È¯ÒÈ˜ ¯ÈÚ‰
Æ„ÓÁÓ ‡È·‰ ÈÙÓ ˙Â¯ÂÒÓ Â‡·Â‰ Ì‡ÏÒ‡‰ È·ÈÂ‡ „‚Î ÌÁÏÈ‰Ï
π∂
ÌÂ˜Ó· Â¯·˜ ˙‡ Â¯˜È· ¯·Ú· Æ‰¯ÈU‹‰–Â·‡ Ï˘ Â¯·˜ ‰· ÔÂÏ˜˘‡Ï ÂÙÈ ÔÈ· ‰¯ÈÈÚ ∫˛Yubna¸ ‰a‹ È
ÆÌÈÂ¯˙Ù Ï‡Ï Æ¯Á‡
Æ˙Ó‡ˆ Ô·‡ ‰„‡·Ú Ï˘ Â¯·˜ ‰·Â ¯ÈÚ ∫‰ÏÓ¯
‰ÙÕ ‚Ó· Â˙Ó ¯˘‡ ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙Â¯Â„‰ È· ÌÈÓÏÒÂÓ Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ¯·˜ Ì˘ ∫˛Ò‡ÂÓÚ¸ ÔÂÏÈÈ‡ ˜ÓÚ
¯ÓÚ Ô· ÏÈ‰Ò ¨Ì‡˘‰ Ô· ß˙¯‡Á ¨ÂÈ„ÏÈÂ Ï·ß‚ Ô· ß„‡ÚÓ Ô· ÔÓÁ¯–‡ „·Ú ÂÓ ÌÏÏÎ· ÆÌ˘ ‰ˆ¯Ù˙‰˘
ÔÂ‚Î „ÓÁÓ ‡È·‰ Ï˘ Â‚ÂÁ È· ·¯˜Ó ÌÈ·¯ Â˙Ó ÍÂÓ¯È· Ì‚ ÆÚ„Â ‡Ï Ì¯·˜ ÌÂ˜Ó ¯˘‡ ÌÈ¯Á‡ „ÂÚÂ
π∑ÆÔÈ„‡ß‚‡· Ì‚ ÍÎ ÆÌÈÚÂ„È ÌÈ‡ Ì‰È¯·˜ ¯˘‡ Ï‰ß‚ È·‡ Ô·‡ ‰Ó¯ÎÚÂ ¯ÓÚ Ô· ÏÈÙË–‡
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