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פתיחה
בשער המאמר:
קרב בין צלבנים
לבין חיילים
מצרים (קרב
אשקלון,)1099 ,
ציור על זכוכית,
כנסיית סן־דני
בפריז ,המאה
השתים־עשרה
ברקע :מרגלותיו
של תל ֻח'וֵ ילִ ַפה
(תל חליף),
המקום שבו
התרחשה המערכה
המתוארת במאמר

(צילום :יעקב שקולניק,
)2014

משמאל :צלאח
אלדין ,איור מתוך
ספר מן המאה
החמש־עשרה
למטה :מטבע כסף
(דירהאם) של
צלאח אלדין.1184 ,
כיום מוצג במוזאון
הבריטי ,לונדון

מערכת ח'וילפה ,שנערכה בדרום ארץ־ישראל בין כוח מוסלמי לבין כוח צלבני ב־ 23ביוני ,1192
תופסת מקום זניח בכרוניקות של תקופתה ,בכתבי ההיסטוריונים שפעלו לאחר זמנה ואצל החוקרים
לאמתו של דבר
מן העת החדשה — הן מוסלמים והן אחרים .אף שאני מכנה אותה מערכה ,מדובר ִ
בהתקפה של יחידת צבא צלבני על שיירת הספקה מוסלמית שהגיעה ממצרים בלוויית חיל משמר.
התקפה זו הביאה כבר בתחילתה למנוסה רבתי של המוסלמים לכל עבר.
ההיסטוריונים הערבים־המוסלמים מתקופת ימי הביניים תיארו בפירוט ובאריכות את קרבותיו של
צלאח אלדין נגד הצלבנים 1.חיבוריהם כוללים
תיאורים של מעשי גבורה ,והם קשרו זרי ניצחון
לכל צעדיו ומהלכיו הצבאיים של צלאח אלדין.
להבדיל ממערכת קרני ִחטין ( ,)1187המסמלת את
הניצחון המרשים ביותר של המוסלמים על הצלבנים,
ומתיאורי הגבורה האחרים של צלאח אלדין וצבאו
בקרבות שבהם גברו על הצלבנים ,מערכת ח'וילפה
אינה יכולה להיכלל באותה הקטגוריה ,מפני שלא
היה בה מפגש של שני צבאות סדירים ולא היה ניצחון
מוסלמי .ואולם למרות ההתייחסות הזניחה למערכת
ח'וילפה הייתה לה חשיבות מסוימת ,שכן היא הייתה
בזמנה נקודת מפנה בשיווי המשקל הצבאי והפוליטי
בין המוסלמים לצלבנים בארץ־ישראל.
במאמר זה אסקור את מערכת ח'וילפה בין
יחידת הצבא המוסלמי שנשלחה מירושלים וחיל
המשמר המצרי ,ששימשו ככוח אבטחה לשיירת
הספקה ומסחר גדולת ממדים ,לבין יחידות הצבא
הצלבני בפיקודו של ריצ'רד לב הארי ,מוביל מסע הצלב השלישי .אתאר
את מהלך האירועים במערכה עצמה ,המכונה במקורות המוסלמיים גם קרב
(כ ְּב ַסת אלקאפלה).
אלקאפלה) או התקפת הפתע של השיירה ַּ
ִ
השיירה (וַ ְק ַעת
לצד תיאוריהם של המקורות הערביים בני התקופה ,שמאמרי מבוסס בעיקר
1

למען האחידות אשתמש במאמר במונח צלבנים אף שהוא מונח בן זמננו .במקורות הערביים כונו הצלבנים האויב,
הפרנקים (אלפרנג') ובכינויי גנאי.
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עליהם ,אביא בקיצור את תרומתם של המקורות הנוצריים בני התקופה לתיאור המערכה ,בלוויית
מידע משלים ממקורות ערביים מאוחרים וממחקרים מן העת החדשה .במהלך התיאור אפנה את
תשומת לבם של הקוראים אל יחס המקורות הערביים לתוצאותיה של מערכה זו 2,שיחידות מהצבא
המוסלמי נחלו בה את אחת התבוסות המבישות ביותר בהיסטוריית המאבקים בינם לבין הצלבנים
בעת שלטונו של צלאח אלדין .אין מטרת המאמר לסקור את כל המקורות הערביים והנוצריים אשר
להם נגיעה למערכה הנדונה ,אלא להביא את תוכנם של המקורות העיקריים על אודותיה.

אתר ח'וילפה וקורותיו
השם ח'וילפה בהקשר של המערכה המתוארת כאן מציין באר או קבוצת בארות שהיו במקום .במתחם
כולו צוינו במפות המנדט הבריטי ביר ח'וילפה ,תל ח'וילפה ,ח'רבת ח'וילפה וואדי ח'וילפה 3.שתי
הבארות העיקריות במקום ,הנמצאות באפיקו של ואדי ח'וילפה ,הן ביר ח'וילפה (נ"צ )1361/0889
וביר אלבֻּסתאן (נ"צ  .)1369/0885המקום שהיה ידוע בשם תל ח'וילפה נקרא כיום תל חליף (נ"צ
 ,)1373/0879כפי שקבעה ועדת השמות הממשלתית .הוא שוכן בסמיכות לקיבוץ להב מצדו הצפוני־
מערבי ומתנשא לגובה  490מ' מעל פני הים .במחקרים קודמים זיהו מספר חוקרי ארץ־ישראל את התל
בטעות כצקלג המקראית 4.על סמך זיהוי זה נקרא הקיבוץ שהוקם סמוך לתל קיבוץ צקלג ,אך שמו
שונה לאחר מכן לקיבוץ להב 5.במחקרים בני זמננו המבוססים על הממצאים הארכאולוגיים שנמצאו
במקום נטו חלק מהחוקרים לזהות את התל עם רימון המקראית ,וסברו ששמה השתמר בח'רבת ֻאם
אלרמאמין (נ"צ  )1373/0867שמדרום לתל 6.היו שזיהו את האתר עם תילא או תלא ,עיירה יהודית מן
התקופה הביזנטית הנזכרת בתרגום השבעים ליהושע יט ,ז וב'אונומסטיקון' לאוסביוס 7.והיו שייחסו
את תילא לח'רבת ח'וילפה ,הנמצאת בתחום קיבוץ להב בצדו הצפוני־מזרחי (נ"צ  8.)1375/0879אף
באחד מהאתרים המצוינים כאן לא מצאו החופרים ראיות חד־משמעיות המאשרות את הזיהויים.
המקום היה מיושב לאורך כל תקופות ההיסטוריה ,בגלל מקבץ הבארות שהיו בתחומו ,וששימשו
כמקור מים עיקרי באזור 9.מלבד היותה של ח'וילפה אתר המערכה בין המוסלמים לצלבנים ,היה
התל גם חלק ממערך הביצורים של הצבא העות'מאני במלחמת העולם הראשונה ונועד לחסום את
2
3
4
5
6
7
8
9

על השתקפות דעתם של המוסלמים על הצלבנים במקורות התקופה ראו בפירוטC. Hillenbrand, The Crusades: :
Islamic Perspectives, New York 2000, pp. 257–321
על פי מפה מנדטורית בקנה מידה  1:40.000משנת  .1919ראו להלן.
ראו למשל .F.M. Abel, Ge’ographie de la Palestine, II, Paris 1933, pp. 51, 465 :על צקלג במקרא ראו :יהושע ,טו,
לא; יט ,ה; שמואל א ל ,א; שמואל ב ד ,י; נחמיה יא ,כח; דברי הימים א יב ,א‑ד.
ראו על כך בהרחבה :א' נבון' ,משומקום לשם־מקום' ,עיתון בני שמעון( 188 ,ינואר  ,)2010עמ' .5
רימון הייתה בנחלת שבט יהודה .ראו :יהושע טו ,לב; דברי הימים א ד ,לב .וכן ראו :מ' מרקוס וי' אלעזרי ,אנציקלופדיה
מפה לידיעת הארץ ,ג ,תל־אביב  ,2000עמ' .80
האונומאסטיקון לאבסביוס ,ב ,תרגם ע"צ מלמד ,ירושלים תשכ"ו ,ערך  .501וראו :ז' וילנאי ,אריאל :אנציקלופדיה
לידיעת ארץ ישראל ,תל־אביב  ,1980עמ'  ;8132מרקוס ואלעזרי (שם).
י' פרס ,ארץ ישראל אנציקלופדיה טופוגרפית־היסטורית ,ד ,ירושלים  ,1955עמ' .971
בארות אלו שימשו גם את שבטי הבדווים באזור בתקופת השלטון העות'מאני.

39

קתדרה

קתדרה

מפת הסקר
הבריטי של
מצרים,1919 ,
אזור ח'וילפה,
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התקדמות הצבא הבריטי מעזה צפונה .צבאו של אלנבי ,בדרכו לעבר ירושלים ,כבש מוצב זה בתום
קרב קשה שארך חמישה ימים 7‑2 ,בנובמבר 10.1917

הרקע ההיסטורי למערכת ח'וילפה
מסע הצלב השלישי בפיקודו של ריצ'רד לב הארי הגיע לארץ־ישראל כאשר יעדם המוצהר של
הצלבנים היה כיבושה מחדש של ירושלים כדי לשחררה ולחלץ את כנסיית הקבר מידיהם של
המוסלמים .לאחר שכבשו הצלבנים את עכו ,ב־ 12ביולי  ,1191התקדם הצבא בפיקודו של ריצ'רד לב
הארי דרומה כשמגמת פניו כיבוש אזור החוף .ב־ 7בספטמבר  1191הביסו הצלבנים את צבא צלאח
אלדין בקרב ארסוּ ף ,ולאחר מכן כבשו את יפו והתקדמו לאורך החוף הדרומי של ארץ־ישראל עד
אשקלון ,והחלו לבנותה כדי לחזק את רצועת החוף שעברה לשליטתם .מסע הכיבוש וההשתלטות
על רצועת החוף הסתיים ב־ 23במאי  ,1192עם כיבושה של אלדרום ,על גבול סיני 11.מטרתה של
השתלטות זו הייתה ניתוק הקשר בין הכוחות המוסלמיים בארץ־ישראל בפיקודו של צלאח אלדין,
יוּבים בקהיר שבמצרים ,כדי להגביר את
הא ּ
שישב באותה עת בירושלים ,לבין בסיסם העיקרי של ַ
 10על מערכה זו ראו בפירוט :א"פ ויול ,מסעי המלחמה בארץ ישראל ,2תרגם ע' ארבל ,תל־אביב  ,1954עמ' .120‑115
 11השם אלדרום משמר את שם היישוב היהודי מתקופת התלמוד כפר דרום ,ששכן בתחום העיירה הנוכחית דיר־אלבלח
(נ"צ  .)0884/0922היישוב שימש בירתה של סניוריה צלבנית בשם דרון ( ,)Darunשהצלבנים בנו בה מבצר קטן .ראו:
י' פראוור ,תולדות ממלכת הצלבנים בארץ ישראל ,א ,ירושלים תשכ"ג ,עמ'  .349‑347על פי פירוש עממי השם הערבי
הוא קיצור של דאר־אלרום (בית היוונים או הביזנטים) או דיר־אלרום (מנזר היוונים או הביזנטים) .ראו :ו' גרן ,תיאור
גיאוגראפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ ישראל ,ב ,תרגם ח' בן־עמרם ,ירושלים תשמ"ב ,עמ'  ;160גרן ציטט שם את
וילהלם מצור ואת ז'אק מוויטרי.
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יכולתו של הצבא הצלבני לקבל תגבורת ואספקה מן הציים
הצלבניים בים12.
בתקופת ביניים זו ,בתחילת שנת  ,1192אירעו היתקלויות
רבות בין יחידות סיור מוסלמיות (יַ זַ ּכ) לבין יחידות צלבניות
(גַ 'רידה) במרחב קו התפר שהשתרע בשפלת יהודה ,באזור
שבין מעיינות הירקון מצפון לבית־ג'וברין מדרום .על פי אבן
אלאת'יר שלח צלאח אלדין יחידות פשיטה (סראיא) לפשוט
על הכוחות הצלבניים או לנתק את צירי ההספקה שלהם,
ובתוך כך פשטו כוחותיו על יפו 13.אבו שאמה סיפר כי ב־1
במרס  1192ערכה יחידה של המוסלמים בפיקודו של מימון
אלקצרי 14פשיטה ליד יבנה על שיירת הספקה של הצלבנים
והשתלטה על אנשיה ועל המטענים והכבודה אשר הובילה 15.ב־ 14במאי 1192
פשטו המוסלמים על מג'דל־יאבא 16,לטרון ותל אלצאפיה 17.מטרת הפעילות
הזאת של צלאח אלדין הייתה ליצור לחץ על הצלבנים כדי להרתיעם מהרעיון של
כיבוש ירושלים .אבן כת'יר תיאר במשפט אחד את ההתכתשויות המקומיות בין
המוסלמים לנוצרים' :לעתים מתגברים [המוסלמים על הנוצרים] ולעתים מתגברים
[האויבים] עליהם; לעתים בוזזים ולעתים נבזזים' 18.על הקרבות הרבים שהתנהלו בין
שני הצדדים במשך מספר חודשים כתב יהושע פראוור' :תגרות והתנגשויות בסביבות
אשקלון ,עזה ,דרום ,תל אלצאפי ובית ג'וברין ממלאות דפים מרובים של הכרוניקות ,שכותביהן
לא תמיד מבחינים בין עלילות אבירים לבין פעולות מלחמה'19.
12
13
14

15
16

17

18
19

על האירועים הקשורים למסע הצלב השלישי ועל הקשר של מערכת ח'וילפה אליהם ראו בפירוט :פראוור (שם) ,ב,
עמ' .93‑92
עז אלדין אבו אלחסן אבן אלאת'יר אלג'זרי ,אלכאמל פי אלתאריח' ,י ,בירות  ,1997עמ' .105
אלח'לפאא במצרים ,היה ממפקדיו הבכירים של צלאח
פארס אלדין מימון אלקצרי ,שנקרא על שם מקום מוצאו ,קצר ֻ
ִ
אלדין .בתפקידו כראש יחידות פשיטה הוא השתתף בהתקפות על הצלבנים והביא שלל רב ,וכן שימש כמושל שכם .הוא
מת בינואר  .1214ראו :עמאד אלדין אסמאעיל אבן כת'יר אלקרשי ,אלבדאיה ואלנהאיה ,ג ,דמשק  ,1998עמ' .115 ,99
אלמקדסי אלדמשקי ,הידוע בכינויו אבו שאמה (בעל הבהרת) ,עיון
שהאב אלדין אבו אלקאסם עבד אלרחמאן ַ
אלרודתין
ׁ
פי אח'באר אלדולתין אלנוריה ואלצלאחיה ,ד ,בירות  ,1997עמ' .298
מבצר צלבני בשם מירבל ( ,)Mirabelששלט על הדרך הראשית מלוד לקיסריה בין מעיינות הירקון (ראס־אלעין) לבין
מרגלות ההר ממזרח — צוואר הבקבוק שנקרא גם מעבר אפק .המבצר נהרס על ידי צלאח אלדין לאחר כיבוש ארסוף,
בשנת  ,1191ולא נבנה מחדש .על חורבות המבצר (נ"צ  )1461/1654הקימה במאה התשע־עשרה משפחת ריאן ,מתושבי
מג'דל־צאדק ,וגם חלק מתושבי הכפרים הסמוכים עברו להתגורר בו .ראוֻ :מצטפא ֻמראד
ִ
הכפר ג'מאעין ,כפר בשם
אלדבאגֿ  ,מוסועת בלאדנא פלסטין ,ד ,כפר־קארע  ,2002עמ' .550
כיום תל צפית (נ"צ  ,)1356/1235על שפתו הדרומית של נחל האלה ליד קיבוץ כפר־מנחם .על תל זה בנו הצלבנים
בשנת  1142מבצר בשם בלנש גארד ( ,Blanche Gardeהמשמר הלבן) ,כחלק ממערכת הביצורים שכיתרו את העיר
אשקלון ,שעדיין שלטו בה הפאטמים .ראו :מ' בנבנישתי ,מבצרי הצלבנים במדינת ישראל :תיאורם ותולדותיהם,
ירושלים  ,1974עמ'  .109ראו גם להלן ,הערה .34
אבן כת'יר (לעיל ,הערה  ,)14יב ,עמ' .423
פראוור (לעיל ,הערה  ,)11ב ,עמ' .86
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למעלה :ריצ'רד לב
הארי מתוך 'ספר
לכבוד הקיסר
[הנריקוס השישי]'
(Liber ad honorem
 )Augustiמאת
פטרוס מאבולי,
שנכתב בפלרמו,
איטליה  ,1196מתוך
עותק בספרייה
העירונית בברן
למטה :חותם של
ריצ'רד לב הארי,
 .1195בכיתוב
מסביב :תוארי כבוד
למלך .כיום מוצג
במוזאון ההיסטורי
בוונדי (,)Vendée
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ריצ'רד לב הארי קבע את בסיסם העיקרי של כוחותיו באותה תקופה בבַּית נובא 20.הם המתינו
במקום שלושה שבועות ( 13ביוני —  3ביולי  )1192להגעת תגבורת מעכו שהובטחה להם כדי לצאת
לכיבוש ירושלים .בתקופת המתנה זו ערכו הצלבנים מספר פשיטות על קווי המוסלמים ,ובהן אחת
על אבו־גֿ וש ואחת על ַקלוּנִ יַ ה 21.לאחר פרשת השיירה ,שאסקור בהמשך ,ועוד מספר היתקלויות
וקרבות התקיפו המוסלמים את יפו ועמדו לכבוש את העיר ,אך תגבורת ימית בראשותו של ריצ'רד
לב הארי ,שנחלץ לעזרת הנצורים עם צי אניות שהגיע מעכו ,גרמה למוסלמים לסגת מהמצור על
העיר.
האיום שנוצר על ירושלים ועל שלטון המוסלמים באזור והאפשרות שינותקו ממרכזם במצרים
בעקבות פרשת השיירה שנבזזה בתל ח'וילפה וכישלון המצור על יפו מחד גיסא ,ואי נכונותו של
ריצ'רד לב הארי לסכן את מעמדו בין מנהיגי הלוחמים ממשפחות האבירים השונות אם יובס בניסיונו
לכבוש את ירושלים מאידך גיסא ,היו מן הגורמים העיקריים לנכונות הצדדים היריבים להגיע להסכם
שביתת נשק (הוּ דנה) לתקופה של שלוש שנים ושלושה חודשים .ההסכם שנחתם ב־ 2בספטמבר
 ,1192ושנקרא הסכם יפו ,כלל חלוקה טריטוריאלית שהשאירה את רצועת החוף מעכו עד אשקלון
נאצפה) ואת גב ההר בשליטה
(מ ַ
בידי הצלבנים ,חלק מהשפלה בשליטה משותפת צלבנית־מוסלמית ֻ
מוסלמית בלעדית22.

אופיים של המקורות הערביים
את ספרי ההיסטוריה שכתבו סופרים ערבים בימי הביניים ,והמתייחסים למערכת ח'וילפה ,אחלק
לצורך סקירתי לשתי קטגוריות :מקורות שכתבו מחברים שחיו בתקופה הנסקרת או בסמוך לה,
ומקורות מפרי עטם של מחברים שחיו בתקופה מאוחרת מזו הנסקרת .המקורות מן הקטגוריה
הראשונה הם בעיקרו של דבר המהימנים ביותר ,והמידע שהביאו הוא המדויק ביותר ,שכן כותביהם
היו עדי ראייה או שמיעה למתרחש .חלקם פעלו בצמתים של מידע עדכני כמו חצר הסולטאנות או
היו נושאי משרות מפתח במערכת השלטון והצבא .עם הקטגוריה השנייה נמנו מי שלצורך כתיבתם
על תקופה שקדמה לימיהם העתיקו מקודמיהם וליקטו פירורי מידע ממקורות רבים .היו ביניהם
שציטטו את קודמיהם כך שניתן לעקוב אחרי המקור המדויק של המידע 23,והיו שלא ציינו את
מקורות המידע שלהם .למותר לציין שמאחר שהמקורות נכתבו בכתב יד על נייר בן התקופה רבו בהם
השגיאות והשיבושים ככל שחלף הזמן וככל שרבו גלגולי העתקתם.
20
21
22
23

יישוב בצדו הדרומי־מזרחי של עמק איילון (נ"צ  )1532/1400ששימש כתחנת דרכים לעולי רגל נוצרים שהגיעו דרך
הים ליפו ועלו לירושלים .שמו נשתמר בכפר ערבי בשם זהה שהיה במקום עד שנת .1967
כפר מוסלמי (נ"צ  )1665/1339שנבנה על חורבותיה של מושבה רומית בשם זה ,שישבו בה חיילים משוחררי הצבא
הרומי .ראו :גרן (לעיל ,הערה  ,)11א ,עמ' .174‑171
על הנסיבות והמגעים שהביאו לחתימת הסכם יפו ועל קורות המצור והקרב לכיבוש יפו מידי הצלבנים שלא צלח ראו:
ג'מאל אלדין מוחמד אבן סאלם אבן ואצל ,מפרג' אלכרוב פי אח'באר בני איוב ,ב ,קהיר  ,1957עמ' .406‑402
למשל אבו שאמה ציטט הרבה את אבן שדאד.
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 5 4 - 3 7

מערכת ֻח'וֵ ילִ ַפה (خويلفة) על פי מקורות ערביים

תיאורי מערכת ח'וילפה כפי שהם מופיעים אצל ההיסטוריונים הערבים שכתבו בתקופה הנדונה או
לאחריה מתאפיינים בצמצום הדיווח על המאורע למספר שורות בודדות או בהתעלמות מוחלטת ממנו.
הכותבים המעטים שהאריכו בתיאור מערכת ח'וילפה היו בדרך כלל מי שנכחו אישית באותו הזמן
בארץ־ישראל או בסביבת צלאח אלדין עצמו ,ושהושפעו מעצמת האירועים .בין הכותבים בצמצום
היו שהמעיטו בגודל התבוסה ובחרפת הבריחה ,והיו שתיארו אותן בלי כחל ושרק .רוב הכותבים
שציינו את האירוע בצמצום העתיקו את אשר כתבו קודמיהם .עם אלה שהעתיקו מאחרים ,ושלכן
ואצל 27ואלמקריזי28.
אין בכתיבתם כל חידוש ,נמנים אלד'הבי 24,אבן כת'יר 25,אבן ח'לדון 26,אבן ִ

המקורות הערביים בני התקופה
יוסף אבן ראפע בהאא אלדין אבן שדאד
המקור הערבי המהימן ביותר לתיאור השתלשלות מערכת ח'וילפה הוא ללא ספק ספרו של בהאא
ראפע אבן תמים המכונה אבן ׁ ַשדאד ( ,)1234‑1145יועצו ,איש סודו
אלמחאסן יוסף אבן ִ
אלדין אבו ַ
וכותב הביוגרפיות של צלאח אלדין ובן לווייתו בכל מלחמותיו .אבן שדאד שימש במשרות רמות
אהר גֿ אזי .הוא סיים את כתיבת ספרו
אפדל עלי ׁוז ִ
ורבות הן בימי צלאח אלדין והן לאחר מותו תחת ׁ
בשנת  .1228תיאור מערכת ח'וילפה בספרו מספק מידע מפורט על כל מהלכי המערכה ושימש את
כל הכותבים שבאו אחריו הן בימי הביניים והן בעת החדשה ,הן מוסלמים והן נוצרים ,כמקור העיקרי
לכתיבתם 29.על כן מצאתי לנכון להביא את תרגום הטקסט כלשונו ,כבסיס המידע הטוב ביותר המצוי
בידינו:
ושהו [אנשי השיירה וחיל המשמר שלהם] מספר ימים בבַּלביס  30עד אשר חברו אליהם כל השיירות 31 ,והידיעה
על אודותיהם הגיעה אל האויב .אנשי השיירה החלו לנוע כשמגמת פניהם האזור המדובר[ ,ו]כשהאויב מתחקה
אחריהם באמצעות המידע המגיע אליו מהבדווים מחרחרי הריב 32 .כאשר התברר לאויב המידע על אודות
השיירה  33הורה [ריצ'רד לב הארי] לצבא על זהירות והימנעות [ממגע] .הלך [צבא האויב] עד אשר הגיע לתל
24
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שמס אלדין אבו עבדאללה מוחמד אלד'הבי ,תאריח' אלאסלאם וופאיאת אלמשאהיר ואלאעלאם ,מא ,בירות ,1993
עמ' .81‑80
אבן כת'יר (לעיל ,הערה  ,)14עמ' .424
עבד אלרחמאן אבן מוחמד אבן ח'לדון ,דיואן אלמבתדא ואלח'בר פי תאריח' אלערב ואלברבר ,ה ,בירות ,1988
עמ' .382
אבן ואצל ( )1298‑1208חי בתקופה שלאחר מות צלאח אלדין ,ותיאוריו הם תקציר של תיאורי אבן שדאד .ראו :אבן
ואצל (לעיל ,הערה .)22
תקי אלדין אבו אלעבאס אחמד אבן עלי אלמקריזי ,אלסלוכ למערפת דול אלמלוכ ,א ,בירות  ,1997עמ' .223
יוסף אבן ראפע בהאא אלדין אבן שדאד ,אלנואדר אלסלטאניה ואלמחאסן אליוספיה ,קהיר  ,1994עמ' .319‑317
עיר במצרים ,על הזרוע המזרחית של הנילוס .בנובמבר  1168כבשו אותה הצלבנים במסגרת אחד ממסעותיהם לכיבוש
מצרים ואוכלוסייתה נטבחה .ראו :פראוור (לעיל ,הערה  ,)11ב ,עמ'  .341מאוחר יותר חזרה העיר לידי האיובים.
השיירה המקורית שהתארגנה והגיעה לבלביס הייתה שיירת הספקה סולטאנית ,והשיירות שהצטרפו היו של סוחרים
שרצו לעשות את דרכם בחסות חיל המשמר המצרי ,שהוטל עליו לאבטח את שיירת ההספקה.
בספרות התקופה הרבו להצמיד כינויי גנאי לאזכורים של הצלבנים ושל משתפי הפעולה עמם.
המידע המעודכן על מיקומה של השיירה הגיע אל הצלבנים ששהו במחנה העיקרי שלהם בבית נובא ב־ 22ביוני .1192
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אלצאפיה ,שם חנה בלילה ולאחר מכן המשיך עד אשר הגיע לצאפיה 34 ,שם האביס את הסוסים והמשיך עד
אשר הגיע למקור מים מול ִחסי 35 .כאשר הגיעה אל הסולטאן הידיעה על אודות התקדמות האויב הוא מיהר
אלעאדלי  37בלוויית חבורת פרשים
ִ
להזהיר את השיירה ,ונשלחו לשם כך האמירים אח'ר ַאסלם  36ואלטנבא
שנזכרו כבר קודם לכן ,וציווה עליהם שיתרחקו  38עם השיירה לכיוון המדבר על מנת להתרחק מן האויב
ככל האפשר .קרה שהצבא [ששלח צלאח אלדין] הגיע לאלחסי לפני הגעת האויב לשם ,ולא שהו שם אלא
המשיכו עד אשר חברו לשיירה ולחיל המשמר המצרי .והובילו את השיירה באותה הדרך מתוך ביטחון שהם
לא ימצאו בה אף אחד שיפתיע אותם  39או שנשקפת ממנו סכנה ,והעדיפו את קרבת הדרך [הראשית]  40והובילו
את האנשים בדרך זו עד אשר הגיעו למקור המים של אלח'וילפה .האנשים התפזרו לצורך שתייה 41 ,ואילו
הבדווים הודיעו על כך לאויב ,בזמן שהוא חנה בראש אלחסי [ראש התל] ,ויצא [צבא האויב] מיד והתקדם
פלכ אלדין 42 ,אחיו של
ּ
עד אשר הגיע אליהם [אל השיירה] באשמורת הראשונה .מפקד הצבא [המצרי] היה
אלמלכּ אלעאדל  43מצד האם .אסלם ציווה עליו לצעוד במשך הלילה אל הדרך ,וכאמצעי זהירות — לעלות
לכיוון ההר .פלכ אלדין חשש שאם ילך בלילה יאונה משהו לשיירה בגלל היותה מפוזרת  44וקרא לאנשים
שלא לצאת למסע עד אשר יעלה השחר .באשר לריצ'רד לב הארי נודע לנו שכאשר הגיעה אליו הידיעה לא
האמין לה ויצא רכוב בלוויית קומץ בדווים והתקדם עד אשר הגיע אל השיירה ,וסייר מסביבה כשהוא מחופש
לבדווי והבחין שהם שרויים בדממה ותרדמה אוחזת בהם 45 .אז חזר [למחנהו] והזעיק [למחנהו] את פרשיו,
והתקפת הפתע [שלו] הייתה לקראת הבוקר 46 .האנשים [של השיירה] הופתעו ,והוא התנפל עליהם עם הפרשים
והרגלים ,ואמיץ הלב [מבין אנשי השיירה] היה זה אשר רכב על סוסו ומילט עצמו .אנשי חיל המשמר ברחו
לכיוון השיירה [נושאת הכבודה] והאויב בא בעקבותיהם .כאשר ראו [הצלבנים] את השיירה נטשו את הלחימה
בצבא ודלקו אחר השיירה [למטרת ביזה] .השיירה התחלקה לשלושה חלקים :חלק אחד שם פעמיו לכיוון
רכ  47עם קבוצת בדווים ועם חיל המשמר של אלמלכ אלעאדל ,החלק השני העמיק חדירתו לתוך המדבר ,גם
ּכ ּ
הם עם קבוצה של בדווים ,ועל החלק השלישי השתלט האויב והוליך אותם אתו על גמליהם ומטעניהם וכל
מי שהיה עמם .הייתה זו מערכה ממיטת קלון שהמוסלמים לא חוו כמותה במשך תקופה ארוכה.
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כיום ח'רבת אלצאפיה (נ"צ  1 ,)1369/1240ק"מ ממזרח לתל אלצאפיה.
תל חסי (נ"צ  )1245/1063נמצא  3ק"מ ממערב לכביש קריית־גת — באר־שבע ,על גדתו של נחל שקמה .למרגלות התל
קיימת קבוצת מעיינות ששמהֻ ,עיון חסי ,ושנשתמרה עד ימינו .מי המעיינות האלה סיפקו את צרכיה של העיר הקדומה
מתקופת המקרא אשר זוהתה בתחילה כלכיש ולאחר מכן כעגלון.
אלנאצרי .ראו :אבו שאמה (לעיל ,הערה  ,)15ד ,עמ'  ;301אבן ואצל (לעיל ,הערה  ,)22ב ,עמ' .383
ִ
שמס אלדין אסלם
פח'ר אלדין אלטנבא אלעאדלי .ראו :אבו שאמה (שם); אבן ואצל (שם) .הוא היה מפקד בכיר בצבא האיובי ומונה גם
למפקד המצודה ששלטה על אנטאכיה .ראו :אלמקריזי (לעיל ,הערה  ,)28ב ,עמ' .123
כלומר הוא ציווה עליהם להנחות את אנשי השיירה להתרחק מזרחה.
מפני שהם לא נתקלו בצבא הצלבני שהגיע לתל חסי זמן קצר אחרי שהם עזבו אותו.
ובכך לא צייתו להנחיה שניתנה להם להתרחק לכיוון ההר.
השיירה התארגנה לחניית לילה כאשר חיל המשמר ושיירת ההספקה חונים בשני אתרים סמוכים זה לזה.
סרוַ ה (שרוה) אבן ג'לדכ ,אחיו של אלמלכ אלעאדל מצד האם .ראו :אבו שאמה (לעיל,
הוא אבו מנצור ֻסלימאן אבן ְ
הערה  ,)15ד ,עמ'  ;462אבן אלאת'יר (לעיל ,הערה  ,)13י ,עמ'  .108מת באוקטובר  1202בביתו בדמשק .הוא הקדיש
את הבית ,הסמוך לשער פראדיס ,למדרסה שנקראה על שמו ,אלמדרסה אלפלכיה .ראו :עמאד אלדין אסמאעיל אבן
עלי אלמלכ אלמאיד אבו אלפדאא ,אלמח'תצר פי אח'באר אלבשר ,ג ,קהיר [חש"ד] ,עמ'  ;102עבד אלקאדר אבן מחמד
אלנעימי אלדמשקי ,אלדארס פי תאריח' אלמדארס ,בירות  ,1990עמ' .328
אחיו של צלאח אלדין.
החשש היה שאם השיירה תנוע בלילה בשטח לא מישורי שאי אפשר לקיים בו קשר עין היא עלולה להתפרק ולא תהיה
אפשרות לשלוט ולהגן עליה.
ראו גרסת אמברואז בהמשך.
בוקר ה־ 23ביוני  .1192המקורות חלוקים באשר לתאריך המדויק ,ונקובים בהם תאריכים בין ה־ 22ל־ 24ביוני.
העיר הראשה בעבר הירדן הדרומי ,שהובילה אליה דרך ראשית מעזה שעברה בסמוך לשדה הקרב.
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צלאח אלדין (מימין)
נלחם בריצ'רד
לב הארי במהלך
מסעות הצלב .ציור
על אריח ,אנגליה,
סביבות .1260‑1250
כיום מוצג במוזאון
הבריטי ,לונדון

בחיל המשמר המצרי היו חבורה של כאלה שנזכרו כאן ,כמו ֻח ַסין אלג'ראחי 48ופלכ אלדין ובני אלג'אולי 49ואחרים
זולתם ,ולפי השמועה נהרגו מן האויב  200פרשים ו־ 10אחרים ,ולא נהרג מן המוסלמים מישהו מפורסם למעט
יוסף ואבן אלג'אולי הקטן 50והם מתו מות קדושים .והתפזרו האנשים במדבר וזרקו את רכושם,
אלחאג'ב ֻ
והמאושר ביניהם היה זה שמילט את עצמו .האויב אסף את כל אשר יכול היה לאסוף מהסוסים והפרדות
והגמלים והבדים ושאר סוגי דברי הערך ,והטיל על נהגי הגמלים לטפל בגמלים ועל נהגי הפרדות לטפל בפרדות
ועל הסייסים לטפל בסוסים ,והתקדם עם כל השפע הזה כדי להצטרף לצבאו [של ריצ'רד] .וחנה באלח'וילפה
והצטייד שם במים ואחר כך המשיך במסעו עד שהגיע לחסי .סיפר לי אחד שהיה שבוי אצלם [אצל הצלבנים]
שבאותו הלילה הגיעה אליהם שמועה שצבא הסולטאן נע לקראתם ,ונטשו את השלל ונמלטו והתרחקו משם
לזמן מה ,וכאשר התגלה להם כי הצבא אינו רודף אחריהם חזרו אל הכבודה .בעת היעדרם [מסביבת השיירה]
ברחה קבוצה של שבויים מוסלמים ,ושאלתי את הדובר מתוכם :בכמה אתה מעריך את [מספר] הגמלים והסוסים?
ומסר שמספר הגמלים התקרב ל־ ,3,000מספר השבויים ל־ ,500ומספר הסוסים קרוב לכך51.
אח'רה [ 24ביוני  ,]1192והגיעה הידיעה על כך
אלא ִ
ַ
מערכה זו אירעה אור ליום שלישי ה־ 11בחודש ֻג'מאדא
לסולטאן בערבו של אותו היום לאחר תפילת ערבית ,כאשר אני יושב אצל הסולטאן .את הידיעה הביא נער
מצוות עובדי האורוות .ולא התנסה הסולטאן בידיעה כה מכאיבה ללבו ולא בשיבוש כה מעיק על קרביו,
והתחלתי להרגיעו ולנחם אותו אך הוא סירב להתנחם.
48

49
50
51

לחסאם אלדין אלחסין אבן שרף אלדין עיסא אלג'ראחי (נפטר בנובמבר  ,)1201מפקד בכיר בצבאם של
הכוונה כנראה ֻ
נור אלדין וצלאח אלדין .ראו :אבו שאמה (לעיל ,הערה  ,)15ב ,עמ'  .323מסופר שהיה רופאו האישי של צלאח אלדין.
על שמו נבנה בירושלים ,בשכונה הנקראת על שמו ,שיח'־ג'ראח ,בית תפילה צופי בשם אלג'ראחיה .ראו :מג'יר אלדין
אלחנבלי ,אלאנס אלג'ליל בתאריח' אלקדס ואלח'ליל ,ב ,עמאן  ,1973עמ' .48
הכוונה כאן לאבן אלג'אולי כפי שמופיע בהמשך הפסקה.
חסאם אלדין תמרתאש אבן אלג'אולי ,ממפקדיו הבכירים של צלאח אלדין .ראו :אבו שאמה (לעיל ,הערה  ,)15ב,
עמ'  ;411ד ,עמ' .257
בקטע זה תוארו מיעוט החללים המוסלמים ,בריחת שבויים מוסלמים מהשבי הצלבני ובריחה של הצבא הצלבני עקב
שמועה שצבא הסולטאן מגיע ,והדברים עולים בקנה אחד עם המגמה הכללית להמעיט את הקלון שבתוצאות המערכה.
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הבאר למרגלות תל
ח'וילפה ,המקום
שבו נערכה המערכה
בין ריצ'רד לב
הארי וכוחותיו לבין
השיירה המוסלמית
המלווה בכוחותיו
של צלאח אלדין

(צילום :יעקב שקולניק,
)2014

מקור הבעיה היה בכך שהאמיר אסלם [מפקד כוח התגבורת של צלאח אלדין] הורה להם [לאנשי השיירה
וליחידת המשמר המלווה אותם] לעלות על ההר ,והם לא עשו כן ,והוא עלה עם חבורתו .וכאשר נפתחה
התקפת הפתע הוא היה על ההר [הר חברון] ,ואף אחד מן האויב לא הגיע אליו ולא הרגיש בו .כאשר
ברחו המוסלמים רדפו אחריהם פרשי הצלבנים ,ואילו חיילי הרגלים השתלטו על הבדים [הכבודה] שנותרו
מהמוסלמים .כאשר התברר לאמיר אסלם שהפרשים התרחקו מהרגלים ,ירד אליהם עם הפרשים שהיו אתו
והפתיע אותם ממקום שלא שיערו ,והרגו קבוצה מהם ובזזו מהם בהמות .לאחר מכן צעד האויב לכיוון
מאהלו והגיע אליו ביום שישי ה־ 16בחודש ג'מאדא אלאאח'רה [ 29ביוני  ,]1192והיה זה בשבילם יום
מהולל שבו הפגינו את שמחתם והסיבות לה ,שמחה שלא תתואר ,והחזירו את מאהלם לאתרו בבית נובא.
גמלה החלטתם על [כיבוש] ירושלים והתחזקה רוחם גם בגלל הרכוש שהשיגו והגמלים נושאי ציוד ואספקה
שהגיעו ממצרים יחד עם הצבא [הנלווה להם]; הם ארגנו יציאת יחידת צבא לכיוון לוד כדי שתשמור בדרך
על מובילי המטענים.

אלאצפהאני
אלכאתב ִ
ִ
מוחמד אבן צפי אלדין
מוחמד אבן צפי אלדין המכונה ִעמאד אלדין אלכאתב אלאצפהאני ( ,)1201‑1125שכפי שמורה
שמו מוצאו מן העיר אצפהאן שבפרס ,היה היסטוריון ,איש ספר ומשורר שליווה את צלאח אלדין
מאז שהתבסס בדמשק ובכל מלחמותיו במרחבי סוריה .בספרו ,הדומה בתוכנו לחיבורו של אבן
שדאד על אודות המערכה ,הוא הוסיף פרטים על סיפור המעשה שאינם מופיעים אצל אבן שדאד52.
בתחילת הפרק המתאר את המערכה כתב כי צלאח אלדין ,ששהה בירושלים ,ביקש להחיש תגבורת
 52יוסף אבן ראפע בהאא אלדין אבן שדאד ,אלפתח אלקסי פי אלפתח אלקדסי ,קהיר  ,1965עמ' .594‑593
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 5 4 - 3 7

מערכת ֻח'וֵ ילִ ַפה (خويلفة) על פי מקורות ערביים

47

קתדרה

צבא ממצרים ולשם כך שלח לקהיר שליחים
ומכתבים 53.הוא הוסיף וציין שאת הידיעה על
יציאתו של הצבא הצלבני — שמנה  700פרשים,
 1,000רגלים ו־ 1,000טורקופולים — 54ב־22
ביוני  1192בפיקודו של ריצ'רד לב הארי55,
העבירה לצלאח אלדין מהשטח יחידת סיור
קדמית שלו; במסר שהעבירו לו הם ציינו שלא
ידוע להם נתיב התקדמות האויב ,אך שיערו
שמדובר בפעולת הסחה או הונאה .כמו כן
הוסיף המחבר ,בניגוד למה שהופיע במקורות
אחרים ,שרוב אנשי השיירה וחיל המשמר נסו
בעקבות תקיפת הצלבנים לכיוון מצרים .הוא
כינה את תוצאות המערכה הזאת אסון כבד
עזימה).
(נכבה ׁ

עז אלדין אבן אלאת'יר
עז אלדין אבו אלחסן עלי אבן מוחמד אלשיבאני אלג'זרי אבן אלאת'יר חי בתקופת מערכה ח'וילפה
( )1233‑1160אולם הקדיש לה בספרו רק מספר שורות 56.אלה כוללות בין היתר את סיפורו של סוחר
שהיה ידידו ,ושברח עם מטענו מבלי לדעת לאן ,והגיע בסופו של דבר לכרכ שבעבר הירדן .אבן
אלאת'יר קבע שלוּ היו הצלבנים ממשיכים ברדיפה אחרי נמלטי השיירה כברת דרך קצרה נוספת ,היו
מצליחים לתפוס את כל אנשיה על הציוד הרב שנשאו עמם .ראוי לציין שהמחבר טרח להדגיש את
העובדה — שכנראה אינה נכונה — 'שלא נהרג אף אחד מרמי המעלה אלא רק מספר משרתים ובעלי
מטענים' .גם במקרה זה אנו עדים למגמה במקורות המוסלמיים להמעיט בחומרת הנזק והאסון.

וצלי
אלמ ִ
אלה ַרוי ַ
תקי אלדין עלי ַ
תקי אלדין עלי אלהרוי אלמוצלי (מת  )1215נקרא על שם העיר ֶהראת בפרס ,שבה נולד ,והיה סופר,
מדינאי ואינטלקטואל .הוא היה איש אמונם של צלאח אלדין ושל בנו אלמלכ אל ׁזאהר גֿ אזי ויועצם
של מספר שליטים איובים .מתוך קטע מספרו ,שנכתב בשנת  ,1206ניתן להבין כי היה בשיירה
53
54

55
56

בקשת התגבורת נבעה מן האיום של הצבא הצלבני ,שהשתלט באותו הזמן על כל רצועת החוף ,ושמטרתו המוצהרת
הייתה לכבוש את ירושלים.
יחידת עזר של הצלבנים שהייתה מורכבת מפרשים שהיו מיומנים בשימוש בקשת תוך כדי רכיבה ,ושהיו בדרך כלל
ממוצא מקומי נוצרי או ילידי תערובת מנישואין של נוצרים עם טורקיות .ראו בפירוטY. Harari, ‘The Military Role :
of the Frankish Turcopoles: Reassessment’, MHR, 12, 1 (1997), pp. 75–116
על פי גרסת אבן ואצל מנה צבאו של ריצ'רד לב הארי  1,000פרשים ו־ 1,000רגלים .ראו :אבן ואצל (לעיל ,הערה ,)22
ב ,עמ' .283
אבן אלאת'יר (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .108

מפת אזור המערכה
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המצרית שהותקפה או ששיגר באמצעותה את ספריו 57.וזה תרגום דבריו' :הפרנקים לקחו את ספריי
בעת ההתקפה בקרב ח'וילפה בעת שריצ'רד לב הארי חמד אותם ,ואחר כך שיגר אלי את שליחו
והבטיח לי להחזיר את מה שלקח ואף כפליים מזאת ,וביקש להיוועד עמי ,ולא הלכתי אליו ,וזאת
בשנת  1192[ 588לסה"נ]'58.

מקורות ערביים מאוחרים מתקופת ההתרחשות
אלדמשקי ,המכונה אבו שאמה
קדסי ִ
אלמ ִ
אלקאסם ַ
ִ
ׁ ִשהאב אלדין אבו
אבו שאמה ( ,)1268‑1202היסטוריון איש דמשק ,נולד מספר שנים לאחר מערכת ח'וילפה,
כאשר חלק מן הנפשות הפועלות עדיין זכרו היטב את המערכה .תיאור המערכה בספרו שגרתי
וכולל ציטוטים מאבן שדאד
ומאלאצפהאני 59.בהציגו את הרקע
לאי הגעתה של התגבורת שהייתה
אמורה להישלח אל צלאח אלדין
לצורך הגנה על ירושלים מפני ריצ'רד
לב הארי ,הוא סקר באופן ממצה את
האירועים בחצר הסולטאנות האיובית,
הסכסוכים בין האמירים והמושלים
וחילוקי הדעות בשאלה כיצד להגיב
על הפלישה הצלבנית .אבו שאמה ציין
כי הצלבנים לקחו  500שבויים ותפסו
 3,000גמלים ,וב־ 29ביוני  1192הובילו אותם לבסיסם שבבית נובא .הם שלחו יחידת צבא מלוד
גמל ,פריט מתוך
מפת ארץ הקודש
שאייר מת'יו פריס לכיוון החוזרים מהקרב כדי לאבטחם בדרכם למחנה .הניצחון עורר בקרב הצלבנים רצון לכבוש
בשנת  .1250המפה את ירושלים ,והם שלחו שליחים לעכו ,לצור ולטריפולי כדי לגייס את כל הלוחמים שם לשם כך.
המקורית שמורה
הוא המשיך וסיפר כי במקביל התארגן צלאח אלדין להגנה על ירושלים ,ובמסגרת התארגנות זו
כיום בספריית
פרקר ,קורפוס
הוציא הוראות הגנה שכללו את חלוקת חומת העיר לגזרות ,מינוי מפקד על כל מגדל שמירה ועל
כריסטי קולג',
קיימברידג' ,אנגליה הגזרה הסמוכה אליו והקצאת יחידות לוחמות לכל מפקד .כמו כן הורה צלאח אלדין להשחית את
כל מקורות המים ולהרוס את כל הבורות מסביב לעיר ,כדי להקשות על הצלבנים להטיל עליה
מצור 60.אבו שאמה ציטט אמירה של אבן שדאד שאינה מופיעה בספרו של זה ,ואשר ניתן להסיק
57
58
59
60

תקי אלדין עלי אלהרוי אלמוצלי ,כתאב אלאשאראת אלא מערפת אלזיאראת ,דמשק  ,1953עמ'  .30בספר זה קיים אחד
התיאורים המפורטים ביותר של אתרי העלייה לרגל המוסלמיים באותה תקופה בארץ־ישראל.
מקטע זה עולה שבין המוסלמים לצלבנים היו לא רק יחסי איבה אלא גם מחוות אנושיות.
אבו שאמה (לעיל ,הערה  ,)15ד ,עמ' .305‑304 ,301
על פי המקורות הנוצריים פעולה זו של צלאח אלדין הייתה אחד השיקולים של ריצ'רד לב הארי כנגד תקיפת ירושלים,
מחשש שללא הספקת מים סדירה ייכשל המצור עליה.
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ממנה כי אבן שדאד נמנה עם פמלייתו של הסולטאן בעת שצלאח אלדין אסף את חבר מפקדיו,
שכן צלאח אלדין הורה אז לאבן שדאד לשאת דברים בפניהם כדי לאמץ את רוחם לקראת המלחמה
הצפויה בהגנה על ירושלים61.

ֻמג'יר אלדין אלעלימי אלחנבלי
הקאדי הראשי של ירושלים בסוף המאה החמש־עשרה ובתחילת
מג'יר אלדין אלעלימי אלחנבלי היה ׁ
המאה השש־עשרה .בספרו הסביר מה גרם לכישלון בקרב ח'וילפה ,שהוא הגדיר אסון ,והטיל את
האחריות הבלעדית על פלכ אלדין' :מפקד חיל המשמר המצרי היה פלכ אלדין אחיו של אלעאדל
והוא לא התעניין במצב העניינים אלא שאף להוביל בדרך הקצרה ביותר ,ועזב את כל הכבודה [של
השיירה] בנתיב אחר ,וחנה ליד מקור מים המוכר כח'וילפה ,וקרא [לאנשי השיירה] שלא להמשיך
במסע עד הבוקר שלמחרת ,והם נרדמו בשאננות ,והאויב בא עליהם עם הנץ השחר'62.

המקורות הנוצריים בני התקופה
ַאמברוּאז
הארי63.

עדותו,
אמברואז כתב כרוניקה היסטורית על מסע הצלב השלישי בפיקודו של ריצ'רד לב
שנכתבה בשנת  ,1196ארבע שנים בלבד לאחר מערכת ח'וילפה ,היא העדות הנוצרית הקדומה ביותר
על מסע הצלב השלישי .היא כתובה בצרפתית עתיקה ובצורה של שירה אפית .ניתן ללמוד מן הטקסט
שהמחבר היה מאנשי הפמליה הקרובה של ריצ'רד לב הארי .תיאוריו מתרכזים בכל אשר התרחש
בסביבתו הקרובה של המלך מתחילת מסעו באנגליה ,דרך כל מהלכיו עד הגעתו לארץ־ישראל,
מלחמותיו שם ועזיבתו את האזור ,וכל אלה מתוארים בפירוט רב64.
אסכם את הפרטים המופיעים אצל אמברואז ,ואשר אינם מופיעים במקורות הערביים .לדברי
אמברואז את המידע על השיירה המצרית ומיקומה הביא לריצ'רד לב הארי אדם בשם ברנרד המרגל,
שמוצאו מסוריה .את ברנרד זה ליוו שלושה ברברים ('ברברינים') ממוצא עיראקי שהיו לבושים
כמו המוסלמים ודיברו בשפתם .המלך דאג להעניק להם תשלום נכבד באמרו שהמידע שהביאו
לא יסולא בפז .עם קבלת המידע שלח המלך לדוכס מבורגונד בקשה להצטרף אליו עם אביריו
הצרפתים לפשיטה על השיירה .המלך הסכים לתנאי שהציב לו הדוכס מבורגונד ,שהצטרפותם
תתוגמל בקבלת שליש מהשלל העתידי .הכוח המשותף ,שמנה  1,500אבירים —  1,000של המלך
61
62
63
64

הטקסט מרמז על חילוקי הדעות במחנה המוסלמי באשר לצורך בהגנת ירושלים .ראו בהמשך.
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)48א ,עמ'  .387התיאור הארוך יחסית של המערכה בחיבור זה הוא סיכום של מספר מקורות
היסטוריים שמהם שאב את ידיעותיו.
סיפור הקורות של המלחמה הקדושה :שירת מסעו של ריצ'רד לב הארי לארץ־ישראל ,תרגם ע' כהנמן ,ירושלים תשס"ו,
פסקאות .10595‑10267
על אודות הכרוניקה של אמברואז ראו גם :ע' כהנמן' ,חיל הצלבנים יוצא את עכו :מתוך שירת אמברואז :סיפור הקורות
של המלחמה הקדושה' ,קתדרה( 22 ,טבת תשמ"ב) ,עמ' .54‑51
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ו־ 500של הדוכס — יצא למסע לילי ולבסוף התמקם בגלטייה ( 65.)La Galatieלאחר שחנו שם
שלחו את אנשיהם להביא מזון מאשקלון .מרגל שהגיע אל המלך סיפר לו כי יחידת הצבא ששלח
צלאח אלדין חברה לחיל המשמר המצרי ,שיחד הם מונים  2,000פרשים אוחזי קשת ,מלבד הרגלים
שאתם ,ושהם חונים בבאר העגולה ( 66.)Cisterne Reondeהמלך ,שלא בטח במרגל מביא הידיעה,
שלח אתו בדווי ושני לוחמים מצבאו שהתחפשו לבדווים ,כדי לאמת את הידיעה .הבדווי הורה
האמתי על פי מבטאם .הם נעו לכיוון
לשני הפרנקים להימנע מלדבר על מנת שלא יזהו את מוצאם ִ
השיירה ובדרכם נתקלו בלוחמי סיור מוסלמי שחשדו שהם סיירים של הצלבנים .הבדווי שכנע
אותם כי הם חוזרים מפעולת ביזה נגד הצלבנים באשקלון .כאשר השתכנעו המוסלמים שאלה בעלי
בריתם הרשו להם להמשיך בדרכם .כששבו אל המחנה הצלבני עם המידע ,יצא המלך לעבר מקום
חניית המוסלמים ,לא לפני שהורה לחייליו להסיח את דעתם מן השלל ולהתרכז במערכה בלבד.
תיאור הקרב ומפלת המוסלמים בחיבורו של אמברואז דומה לתיאורו של אבן שדאד .אמברואז
האריך בפירוט מטענה של השיירה :זהב ,כסף ,בדים דמשקאיים ,אריגים מבגדאד ,בדי משי מיוון ,בדי
ארגמן מהמזרח ,מלבושים הדורים ,שמיכות משובצות ,אוהלים ,צנימים ,חיטה ,שעורה ,קמח ,תרופות,
קדרות ,סירי כסף ,לוחות שחמט ,פמוטי נרות ,פלפל ,כמון ,סוכר ,שעווה,
סמי מרפא ,כדי עור לייןֵ ,
67
תבלינים ,שריונים וכלי נשק .בשיירה המצרית שנתפסה היו  4,700גמלים ,וכן פרדות ,אתונות
וחמורי משא .לדברי אמברואז הצלבנים נתקלו בבעיה במלאכת איסוף הגמלים ,שכן היו אלה גמלי
מירוץ משובחים ,ופרשי הצלבנים לא הצליחו להדביק אותם בדהירה .אמברואז סיפר כי טבח כמו
שביצעו הצלבנים במוסלמים לא נראה מעולם וציין שנהרגו בו  1,700פרשים מוסלמים 68.לאחר הקרב
הובלה שיירת השלל והשבויים ממקום המערכה למקום בשם בית־עפא 69,ושם התחלקו בשלל 70,ורק
אז יצאו לכיוון רמלה.

השלמות לווילהלם מצור
ההיסטוריון הנוצרי המהימן והחשוב ביותר לתקופה זו היה וילהלם מצור (ויליאם ,גיום,)Guillaume ,
שהיה הארכיבישוף של העיר צור ,אך מאחר שהוא מת בשנת  1184אין בספרו מידע על אודות
65

66
67
68
69
70

מבצר צלבני קטן שצלאח אלדין כבש בשנת  1187והרס בשנת  .1191ראו :בנבנישתי (לעיל ,הערה  ,)17עמ'  .108שמו
הערבי של המקום במקורות הערביים של ימי הביניים היה קרתיא ,אך בעת החדשה נודע הכפר הערבי בשם כרתיא
(נ"צ  .)1242/1168ראו :אלדבאגֿ (לעיל ,הערה  ,)16א ,2עמ'  .236‑235הכפר שכן עד  1948כ  4ק"מ מדרום־מזרח
לקיבוץ נגבה .גרסת אמברואז באשר למסלול התקדמותו של ריצ'רד לב הארי שונה מן הגרסאות המופיעות במקורות
הערביים ,ואשר לפיהן הצבא הצלבני הגיע לחסי .ייתכן שהסיבה לכך היא שהמחבר הכיר רק שמות של אתרים צלבניים,
ואתר זה היה היחיד שהכיר באזור.
במקורות אחרים הובאו הגרסאות  La Reonde Cisterneאו  La Cisterne roondeאו  ,Cisterna Rotundaוהכוונה לבאר
ח'וילפה.
רשימת השלל מלמדת שהשיירה הייתה בעיקרה שיירת סוחרים אזרחית אך נשאה גם אספקה וציוד צבאי עבור צבא
הסולטאן ,ומגוון המוצרים מעיד על ממדיה הגדולים.
יש לשים לב לפער העצום בין המקורות המוסלמיים למקורות הצלבניים באשר למספרי החללים במערכה זו.
נ"צ  .1223/1188שם המקום נשתמר בשם הכפר הערבי שהיה שם עד  .1948ראו :אלדבאגֿ (לעיל ,הערה  ,)16א,2
עמ' .240‑239
רמז לנאמר לעיל על תביעותיו של הדוכס מבורגונד.
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מערכת ח'וילפה ,שהתרחשה כאמור בשנת  .1192בעשור השלישי של המאה השלוש־עשרה
נפוצו מספר כתבי־יד שנקראו 'המשך' או 'נספח' לספרו ,ושסקרו את השנים שלאחר מותו .אחד
הטקסטים הללו נקרא 'השלמה לספרו של וילהלם מצור' מאת מחבר אלמוני71,
וטקסט אחר יוחס למחבר בשם ארנול ( ,)Ernoulששירת את בליאן מאיבלין
(72.)Balian d’Ibelin
אביא מקבץ ידיעות מחיבורו של ארנול 73.ריצ'רד לב הארי סמך באופן מוחלט
על שני מרגליו ו'הטביע אותם בכסף ומתנות' .לדברי ארנול פרשי הצלבנים
הצטיידו לקראת הקרב בנשק קל ,מפני שבגלל שריוניהם וכלי נשקם הכבדים
בקרבות קודמים הפרשים שהופלו מסוסיהם לא הצליחו לחזור אל גב הסוס וחוסלו
על ידי האויב .המוסלמים איבדו בקרב  1,200לוחמים ,והצלבנים איבדו שישים
לוחמים בלבד .את מקום המפגש של הצבא הצלבני עם השיירה המצרית כינה
ארנול הבאר האדומה 74.לתיאורו של ארנול נוסף גם נופך פולקלוריסטי .הוא
ציין כי כתוצאה מהניצחון המוחץ וההשתלטות על כל האזור גבר המוניטין של
ריצ'רד ,אימתו נפלה על המוסלמים ,ושמו הפחידם .לכן כל אם ברצותה להשקיט
את בנה הבוכה איימה עליו בשמו של המלך ואמרה' :החרש לפני שישמע אותך
מלך אנגליה'; כאשר פרש מוסלמי חשש להמשיך בדרכו נאמר לו' :מה קורה
אתך? האם אתה סבור שמלך אנגליה נמצא ביער הזה?'; ואם בעת השקיית הסוסים הייתה סוסה
שמיאנה לשתות פנה אליה רוכבה ואמר לה' :מה קורה אתך? האם סבורה את כי מלך אנגליה נמצא
בתוך המים?'.

המחקר המודרני
כל מחקריהם של המזרחנים וההיסטוריונים המודרנים על מערכת ח'וילפה מבוססים בעיקרם על
שני מקורות אותנטיים בני התקופה הנדונה ,אבן שדאד המוסלמי ואמברואז הנוצרי ,ועיקר תרומתם
לנושא היא בעיבוד החומר וניתוחו.
המילטון אלכסנדר רוסקין גיב ( ,)1971‑1895מזרחן בעל שם שפעל במחצית הראשונה של
המאה העשרים ,גרס כי כאשר התרחשה מערכת ח'וילפה היו שני הצדדים ומנהיגיהם קרובים לנקודת
71
72

73
74

 .La Continuation de Guillaume de Tyr (1184–1197), ed. M.R. Morgan, Paris 1982, pp. 148–151תרגום לערבית
מאת אסאמה זכי זיד יצא לאור בטנטא  .2001הסקירה בספר מתחילה בשנת  1229ועל כן אין הוא תורם לענייני.
הכרוניקה של ארנול ,שדבר לא ידוע עליו בוודאות מלבד שמו ,נכתבה בתקופה שאחרי וילהלם מצור .היא סוקרת את
קורות ממלכת הצלבנים בשנים  ,1228‑1099ובכמה מכתבי־היד הסקירה נמשכת עד  .1232על ארנול וחיבורו ראו:
מ' איש שלום ,מסעי נוצרים לארץ־ישראל :רשומות ועדויות לתולדות הישוב היהודי ,תל־אביב תשכ"ו ,עמ'  .18הטקסט
תורגם לצרפתית .ראו .Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier, ed L. de Mas-Latrie, Paris 1871 :הטקסט
תורגם גם לערבית .ראו בהערה הבאה.
סהיל זכאר ,אלמוסועה אלשאמיה פי תאריח' אלחרוב אלצליביה ,ח ,דמשק  ,1993עמ' .3959‑3954
לא מצאתי סימוכין לשם מקום כזה .ייתכן שהשם נוצר מבלבול בין ( rondeעגולה) ל־( rougeאדומה).
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מוזאון לאמנות האסלאם,
ירושלים)

למעלה :קערה ,חרס
מצויר מעוטר בדגם
תימורה גדול
מימין :סיכה,
במרכזה תיאור
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פיליגרן וגרנולציה
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בדמות נשר
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השבירה ,ושהמפלה שנחלו המוסלמים — שהייתה לא רק מפלה צבאית אלא בעיקר אבדן מקורות
אספקה ונשק — גרמה למשבר בקרבם .חלק מחייליו של צלאח אלדין התמרדו ,ואווירה זו הכשירה
את הקרקע לחתימת הסכם שביתת הנשק ביניהם זמן קצר לאחר מכן75.
רנה גרוסה ( ,)1952‑1885היסטוריון וחוקר צרפתי שהיה פעיל במחצית הראשונה של המאה
העשרים ,ניתח בפירוט את מערכת ח'וילפה בעיקר על סמך הכרוניקה של אמברואז 76.הוא תיאר
כיצד השיג ריצ'רד לב הארי מידע על אודות הכוחות המוסלמיים ומהלכיהם באמצעות משתפי פעולה
מכמה סוגים :בדווים מקומיים שהיו בקיאים בשטחי הלחימה ,ושהתחקו אחרי מסלול התקדמות
השיירה המצרית ,ממלוכים טורקים ששירתו בצבא המוסלמי ושערקו ,וסורים נוצרים דוברי ערבית
ששוטטו בשטח באופן חופשי בהיותם מחופשים .באמצעות תשלומים נדיבים ביותר גייס המלך את
שיתוף הפעולה של כל אלה לצורך פעילות הריגול .בניגוד למקורות המוסלמיים ,שתיארו את הגעת
הצבא הפרנקי לחסי ,אימץ גרוסה את גרסתו של אמברואז שהצבא הפרנקי התקדם לעבר גלטייה
ועצר שם לחניית לילה.
סטיוון רנסימן ( ,)2000‑1903היסטוריון בריטי הידוע במחקרו על ההיסטוריה של מסעי הצלב,
ניתח את תוצאות מערכת ח'וילפה ותיאר מחלוקות קשות בקרב הצדדים היריבים 77.בצמרת הפיקוד
של המוסלמים נטו מפקדיו של צלאח אלדין להסכים עמו ולהישאר בירושלים כדי להגן עליה ,משום
שצפו כי תוצאות מערכת ח'וילפה יעודדו את הצלבנים לעלות על ירושלים כדי לכבוש אותה .מולם
התייצבו מפקדי הצבא הכורדים והטורקים ,שתמכו בנסיגה מהעיר .גם במחנה הצלבני היו חילוקי
דעות ,אבל דעתו של ריצ'רד לב הארי לנטוש את היזמה לכיבוש ירושלים הכריעה.
ג'ון גילינגהם ,היסטוריון בריטי בן זמננו המתמחה בתולדות ימי הביניים ,כתב ספר על אודות
ריצ'רד לב הארי ותיאר בו בפירוט את הדיונים במועצת המלך ריצ'רד בשאלה אם להמשיך בתנופת
הכיבוש לכיוון מצרים ולכיוון ירושלים 78.המחבר התמקד בתיאור האינטרסים השונים של הקבוצות
שהרכיבו את הצבא הצלבני ,ביניהן הצרפתים בראשותו של הדוכס מבורגונד ובתמיכת המפקדים
המקומיים שתמכו בכיבוש ירושלים לעומת ריצ'רד שהתנגד לכך.
יהושע פראוור ( )1990‑1917הציג סקירה ממצה של הנסיבות שהובילו למערכת ח'וילפה ,של
מהלך האירועים בה ,של תוצאותיה ושל מצב העניינים בשני המחנות היריבים שהביא לחתימת הסכם
שביתת הנשק ,הסכם יפו ,בין הצדדים79.
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סיכום
לאחר סקירה של המקורות הערביים בני התקופה על אודות מערכת ח'וילפה ושל תרומתם הצנועה
של המקורות הנוצריים בני התקופה לידיעותינו על מערכה זו ניתן לקבוע בבירור כי העיסוק של
המחקר המודרני באירוע זה מבוסס בעיקרו על המקורות הערביים שהובאו כאן ,ועל כן מתמצה
בפרשנות בלבד .סיפורה של מערכת ח'וילפה מספק לנו הצצה על אופיים של המלחמות והקרבות בין
הצלבנים למוסלמים ומידע חשוב על דרכי לחימתם של הצבאות היריבים .בתיאורי מערכת ח'וילפה
במקורות הערביים ניסו להפחית בחשיבות ניצחון הצלבנים והמעיטו במספר הקרבנות של המוסלמים
במערכה זו ,ואף על פי כן בחלק מהתיאורים הודגשו גודל המפלה ועצמתו של הביזיון שבא על
הערבים בעטייה .בתיאורי המערכה ניכרת חשיבותם של מקורות המים באזור בכלל ושל בארות
ח'וילפה בפרט ,ומתברר שנתיבי התקדמות הכוחות נקבעו על פי מיקומם של מקורות המים .כמו כן
ניתן ללמוד מן התיאורים על הלוגיסטיקה שהייתה כרוכה בהתנהלותה של שיירה גדולה ממצרים
לירושלים ועל השימוש הרב שנעשה במידע מודיעיני שסיפקו לצדדים הבדווים שהיו בקיאים באזורי

דמויותיהם של
צאלח אלדין
וריצ'רד לב הארי
נלחמים זה בזה,
פסל בחצר מוזאון
מגדל דוד

(צילום :אסף אילן)2016 ,
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הלחימה .בתיאורים של מקורות התקופה גם הודגשו חילוקי הדעות הרבים ששררו בקרב הצדדים
היריבים באשר לנקיטת הצעדים הרצויים80.
מערכת ח'וילפה הייתה רק אחת ההיתקלויות בין צבא צלבני למוסלמי בתקופת מסע הצלב
השלישי ,ולכאורה לא הייתה לה חשיבות מיוחדת .ואולם גודל התבוסה והאבדות הרבות של הצד
המוסלמי ,השלל הרב שנלקח מן השיירה המצרית הגדולה ,הטראומה שחווה צלאח אלדין עם היוודע
והקרבה של הצבא הצלבני לירושלים היו שיקולים מרכזיים בנכונותו של צלאח
לו גודל התבוסהִ ,
אלדין לחתור להסכם שביתת נשק עם ריצ'רד לב הארי .הסכם זה נחתם כחודשיים לאחר מערכת
ח'וילפה — 81ולאחר מצור מוסלמי על יפו שלא צלח — ומטרתו העיקרית הייתה להסיר את איום
הכיבוש הצלבני של ירושלים .נטייתו של ריצ'רד לב הארי לסגת מתקיפת ירושלים התחזקה למרות
העידוד המורלי שהוא קיבל מתפיסת השיירה המצרית .הערכתו שכוחותיו לא יוכלו לכבוש את העיר
עקב נחיתותם האסטרטגית ,המצור המוסלמי על יפו שכמעט הביא לנפילתה ,והחשש מהכישלון
הצפוי בירושלים ,שעלול היה להיזקף לחובתו על דפי ההיסטוריה ,הם שהביאו בסופו של דבר
להחלטתו על נסיגה .צלאח אלדין שמע על כך בטרם גמלה בלבו ההחלטה הסופית על הצעד שעליו
לנקוט ,והדבר הפתיע אותו ונראה לו כהזדמנות מתאימה לחתימת הסכם שביתת נשק עם הצלבנים.
אנו למדים מכך כי לעתים אירועים הנראים שוליים לשעתם עשויים להכתיב תוצאות היסטוריות
מכריעות.

 80אבן שדאד נכח בדיונים בחצרו של צלאח אלדין בירושלים בשאלת העמדה שיש לנקוט במערכה נגד הצלבנים ותיאר
אותם בפירוט .ראו :אבן שדאד (לעיל ,הערה  ,)29עמ'  .324‑321הוא סקר גם את הדיונים שנערכו אצל ריצ'רד לב
הארי ,אך תיאור זה ,המעניין כשלעצמו ,אינו מענייני במאמר זה.
 81לתיאור המאורעות בחודשיים אלו והדינמיקה בתוך שני המחנות הניצים ,שהובילו לחתימה על ההסכם ,ראו בפירוט:
אבן ואצל (לעיל ,הערה  ,)22ב ,עמ' .401‑385
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