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עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממל

במחצית היובל האחרונה
בשער

המאמר :

קלעת נמרוד  ,מצודה
מימי הביניים על
מורדות החרמון
( צילום עזריה אלון
;

מטבע זהב של
ביברמ

.

מדידות וקריאת תעודות בתולדות הארץ זכו התקופות המוסלמיות לתשומת לב מועטת בספרות
המדעית של אותם ימים הנדרשת לתקופות אלה כתבו מלומדי אירופה מאמרים על הר הבית ועל

)

נעמוד השמאלי
( ובהמשך המאמר ) :

המשלוכי ,

נטבע בקהיר

במאת השנה שחלפו מאז הוחל בחקירת ארץ  -ישראל בדרך שיטתית המבוססת על תצפיות  ,מסעות ,

אתרים נוצריים שנשלטו בידי המוסלמים ( כנסיית הקבר  ,כנסיית המולד בבית לחם ) ונדונו היבטים
הקשורים באבדן השליטה הנוצרית על שטחים ומקדשים בארץ ובהשתלטותם המחודשת עליה  ,כגון
בתקופה

הצלבנית .

כותבים אלה גילו עניין רק בגורל שמונה לקודשיהם ולבני דתם בשלטון

המוסלמים .

.

היו ניצנים בודדים של הכרת הארץ מן הזווית של דייריה הוותיקים  ,דוברי הערבית החל בכך
כמדומה יוהן גילדמייסטר

(G

) dmeister

אשר תרגם מכתבי הגאוגרפים הערביים הקלסיים ( אדריסי ,

~

אבן הוקל  ,מקדמי  ,יעקובי ) פרקים שנושאם ארץ  -ישראל וידיעות על

ה ' חרם ' .

1

ועדיין היה נדרש המבקש להכיר את קורותיה  ,גורלה  ,עריה ודרכיה של הארץ בדורות שלאחר מסעי

.

הצלב ולפני הכיבוש העות ' מאני

להסתייע בספרים כלליים שעניינם סוריה עמדו לרשותו למשל

ספרו של מוריס גודפרוא דמומבין

)  ' ) 44 . GaudeOoy Demombynesסוריה בתקופה הממלוכית ' שהוא

עיבוד לצרפתית של ספר הדרכה למנהלנים מאת קלקשנדי מראשית המאה החמש  -עשרה  2 ,וחיבוריו
של הרטמן על הדרכים ועל הידיעות הגאוגרפיות על אודות הארץ ועל סוריה אצל פקיד נכבד
מכותבי המאה

החמש  -עשרה .

3

אמנם חוברו ספרים ונכתבו מאמרים שכללו בכותרתם את המרכיב

' ארץ  -ישראל ' או ' פלסטינה ' אך הכותבים שיבצו בהם פרקים על סוריה הגדולה  ,ובכלל זה על דמשק ,
הר הלבנון  ,טריפולי וחלב  ,ולא הפרידום מערי ארץ  -ישראל המקראית או של ימי ישו  ,שעשויה הייתה

להיות מוכרת גם לנוצרים .

4

השלטון המנדטורי אשר יצר חלוקה מדינית בין סוריה לפלסטינה  ,ומיקד תשומת לב מיוחדת לאתריה

ולעברה של ארץ  -ישראל המקראית ואף לתולדותיה המאוחרות  ,וכן הקמתה של מחלקת העתיקות
המנדטורית  ,וכן ההתיישבות הציונית המתחקה על עברה של הארץ בגבולות מדיניים חדשים  ,מדן
ועד הנגב  -לשם גיבוש זהותה וחינוך בניה -

הן התפתחויות חדשות אשר זיכו בהדרגה גם את

מאות השנים של השלטון האסלאמי בהתעניינות  ,אף כי
 .קק
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עולה הסהר  :על שהתחדש במפקר ארץ  -ישראל הממלובית

בעיתונות המדעית  -ובלטי בה כתבי  -העת

'lournaI' o( the Palestine Oriental

, Quarterly
)~ l (IPOS

of

) ( QDAP

Department ofAntiquities

(- o

נדונו מנהגים  ,אירועים ואתרים שעניינם

.

ערביי ארץ  -ישראל ועברם הגם שלא נתחברו מונוגרפיות על ארץ  -ישראל המוסלמית או על היבטים
פרטיקולריים בעברה  ,נעשה רבות בתחום איסוף הממצא האפיגרפי  ,בעבודותיהם של מקס ון ברשם
) ; Van Berchem

כתובות ירושלים והר הבית )  ,לאו אריה מאיר ( כתובות מעזה  ,אשדוד  ,צפת  ,טבריה
ג ' וסן ( ח

ועראק אלמנשיה ) ואנטונין

55ט

" "

וחברון .

; כתובות משכם  ,בית  -שאן

)

7
הופעת ספרו של גודפרוא דמומבין שנזכר לעיל מיקדה את תשומת הלב בתקופה הממלוכית בלבד ,

ולא רק בדורות המוקדמים של שלטון הערבים בסוריה  .מלבד זאת התייחד ספר זה בכך שלא עסק

.

במצרים  ,מרכז השלטון הממלוכי  ,אלא בסוריה  -הפחות נחשבת  -על מהוזותיה עם זאת הייחוד
של ארץ  -ישראל עדיין היה רחוק מביטוי עצמאי  .אזכורים וסקירות על צפת  ,עזה  ,ירושלים או שכם ,
שולבו בתאור גאוגרפי כלכלי ומינהלי של סוריה

רבתי .

בעשורים הראשונים של המחקר בעברית של קורות הארץ  ,נופיה ויושביה וההנחלה העממית של
פרות מחקר זה לא נתייחד לתקופה הממלוכית בת

השנים מקום משל

250

עצמה .

התקופות

ה ' יהודיות '  ,זו המקראית וזו של ימי הבית השני  ,המשנה והתלמוד  ,דחקו את רגליהן של התקופות

האחרות  .ב ' ספריה לידיעת ארץ  -ישראל '  ,שהייתה נפוצה מאוד בבתים רבים בארץ  ,ושנהנתה מברכת
הממסד המו " לי וחולקה למנויי ' מעריב '  ,שולבו בצד ספריהם של יוחנן אהרוני על ארץ  -ישראל
המקראית ושל מיכאל אבי יונה על ימי רומא וביזנטיון גם ספרו של יהושע פראוור על הצלבנים

וספרו של יצחק בן  -צבי על ארץ  -ישראל ויישובה בימי השלטון העות ' מאני  ,שהוא למעשה סקירה של
תולדות היהודים ( הקרוים שם  :יישוב ) בתקופה זו יותר מאשר של הסלטאנים מאיסתנבול והנציבים

שמשלו כאן מטעמם  .לעומת זאת על התקופה המוסלמית המוקדמת ( למעלה

לא נכתבו ספרים

מקיפים .

מ 400 -

שנה ) והמאוחרת

גם בספרים כלליים רבים הסוקרים את תולדות הארץ מימי קדם אין

5

כמעט התייחסות  -במכוון או במקרה  -לפעולתם של המוסלמים  ,לשלטונם  ,לבנייניהם או
למתקניהם

החקלאיים .

,

1 000

העות ' מאנית מנקודת ראות

שנה ( אם נתחיל בשנת

השליטים באיסתנבול ) ,

) 640

ויותר ( אם נכלול גם את התקופה

זכו אפוא לתשומת לב מועטה בלבד .

6

האזכורים

הספורים של תקופה זו נוגעים לקורות היהודים בארץ ( שהיו מעטים ודלי הישגים בהשוואה ליהודי
בבל  ,מצרים או ספרד
5

)7

או להתרשמויות של תיירים ונוסעים יהודים ( כגון ר ' בנימין מטודלה ,

ר'

.

חריגה בתחום זה סדרת הספרים של מ ' אסף  ' ,תולדות הערבים בארץ ישראל '  ,הכתובה בגישה עיתונאית הספר

הראשון בסדרה הוא  :תולדות השלטון הערבי בארץ ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ה ; והספר השני  :הערבים תחת

הצלבנים הממלובים והתורכים  ,תל  -אביב
6

וירושלים תש " א .

דוגמה מייצגת היא ספרו העממי של י ' דה  -האז ( נפטר , ) 1937

ארץ  -ישראל '  ,שנכתב במקור באנגלית ,

' תולדות

.

ואשר תורגם לעברית ויצא לאור בהוצאת ' לדורי ' בשנות השישים חלק מהתקופה המוסלמית הראשונה  ,המאה
התשיעית והעשירית  ,מוגדר שם כ ' מאתיים שנות תוהו ובוהו ' ; התקופה הצלבנית מוצגת בהרחבה יחסית -

עמודים ; והתקופה הממלוכית בת

200

,

השנה מאז גירוש הצלבנים בשנת

בפחות משלושים עמודים  .אף לתקופה הבאה  ,העות ' מאנית ( עד שנת

) 1291

) 1700

כ 100 -

מכונה ' חושך מצריים ' ומתוארת

ייחד המחבר רק עשרים ושלושה

עמודים  .אמת  ,הכותב אינו איש מדע וחיבורו מגמתי באופן בוטה אך ההוצאה ראתה לנכון לתרגמו ולהפיצו מן
הסתם בהנחה שהוא קולע לטעמם של בני
7

הדור .

ראו למשל  :ש ' קליין תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ה ; מ ' איש שלום  ,מסעי נוצרים בארץ
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משה בן נחמן [ הרמב " ן ]  ,אשתורי הפרחי  ,ר ' עובדיה מברטינורו או משולם מוולטרה ) מביקורם

בארץ .

ספרי עיון מונוגרפיים  ,ולמצער פרקים בספרי יעץ שכותרתם מבטיחה עיסוק בתקופות המוסלמיות ,
כנסים  ,ימי עיון  ,השתלמויות למדריכי ידיעת הארץ או שיעורים אוניברסיטאיים על ארץ  -ישראל
בתקופה הערבית או בתקופה הממלוכית היו בבחינת בל

יימצא .

8

תחום הידע ארץ  -ישראל הממלוכית  ,המשרטט את הבעיות בארץ בתקופה זו ואת הפעילות
האנושית בה מזווית ראותם של שליטיה המצרים ורוב תושביה המוסלמים  ,והטורח להשוות היבטים

.

בקורותיה לקברה גם בדורות מרוחקים  ,קנה לו הכרה ועצמאות רק בעשורים האחרונים ההכרה

בו כבענף ייחודי נובעת מהתגברות המודעות לגורלה האסלאמי הנפרד של ארץ  -ישראל  ,שאף הוא
צורף לפנים לתולדותיו של המרחב כולו ונדון במסגרת זו  ,במנעד זמן נדיב ביותר  .בשלושים
השנים האחרונות חלה תמורה משמעותית במודעות הציבורית  ,העממית והאקדמית למפעלם של
המוסלמים ופקודיהם  ,לרישום מעשיהם ולהכרעותיהם בגורל

הארץ .

ניתן לנסחה בתמציתיות

באופן הבא  :העיסוק בארץ  -ישראל המוסלמית או בעברה המוסלמי בימי  -הביניים קיבל לגיטימציה

והכרה .
אפשר שהסיבות לכך נעוצות בהתרחשויות המדיניות .

9

בפני יהודי הארץ נחשפו אחרי

1967

מרחבים

שבהם נוכחות ערבית ניכרת  -במקרים רבים הייתה זו נוכחות בלעדית  -כפרית ועירונית  ,ללא

.

עבר אחר מבנים  ,רחובות  ,שווקים  ,בתי מרחץ ומבני קודש שבכדי להבינם ולתפוס את נחיצותם
ומשמעותם נצרכה היכרות עם התקופות הערביות  ,לרבות הלשון  ,הארכיטקטורה  ,נוהגי הבנייה

.

ואורחות החיים ועוד  ,הסכם השלום עם מצרים  ,שאפשר התרשמות בלתי אמצעית מנופיה העירוניים
של קהיר הממלוכית ,
מנגד  ,הכיבוש של

לעברם .

קידם גם את ההתעניינות ברישום הממלובי על ארצנו .

1967

והניסיונות להתנגד לו ולהשפעותיו העמיקו בקרב הערבים את המודעות

עבורם הייתה משמעות רק לעבר אהד  ,זה המעמיד במרכז את נוכחותם  ,ציפיותיהם ,

רגשותיהם והישגיהם שלהם  ,באכלוס ובבנייה  ,בארץ זו ו ' מוהק ' באופן נחרץ את רישומן של
התרבויות הקודמות  ,בוודאי זו העברית  ,שההכרה בה מאיימת על הבלעדיות

הערבית .

כיון

שבדורות הראשונים לשלטון המוסלמי הפעילות של הערבים לא הייתה ודאית  ,המקורות עליה
מועטים ביחס  ,סממניה האמנותיים והאדריכליים של התרבות הביזנטית הקודמת עדיין ניכרו בה

ותהליך שערובה של הארץ התקדם לאטו ; לא ייפלא כי הכותבים הערבים  ,המגויסים בדרך כלל
ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ה  -איש שלום סוקר למעלה מעשרים נוסעים מן התקופה הממלוכית אך מצטט רק
דברים שכתבו על
8

היהודים .

יוצא מן הכלל הוא מאמרו החשוב והמקיף של א ' אשחור ' ירושלים בימי הבינייפ המאוחרים '  ,אלא שהוא נדפס
בבמה נידחת  ,ירושלים  :מחקרי ארץ ישראל  ,ב  ,ה ( תשט " ו )  ,עמ ' עא  -קטז  ,ועל כן זכה לתהודה מוגבלת  .מאמרו
של א ' הד ' ירושלים בימי הממלובים והתורכים '  ,המבוסם על הרצאה שנשא בכנס העשרים ואחד של ה ' חברה

לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '  ,ושנדפס בתוך  :ירושלים לדורותיה  ,ירושלים השכ " ח  ,עמ '  , 202 - 193עומד בקו
התפר  .הוא מבשר התעניינות חדשה באספקט המוסלמי של ירושלים  ,פרי המפגש עמה אחרי יוני  , 1967אך מסכם
את הידע הישן המוכר והמסורתי  ,שהיה שמור למעטים  -תלמידי ל " א מאיר  -שגילו בו עניין
9

אז .

יש מי שיבקשו לראות במהלך זה התאקלמות  ,השתרשות מקומית  ,אחיזה מועצמת של היושבים בציון במרחבים
ובנופים המוכרים להם  ,ושבהם הם פעילים  ,והעדפתם  -בהתאם לתחזית ה ' כנענית '  -על קורות העם בגלויותיו ,
במזרח

ובמערב .
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עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלוכית

ליעדים לאומיים  ,העדיפו לעסוק בתקופה הממלוכית  ,שהייתה פטורה מהליקויים שמנינו בדורות

.

הראשונים כך קרה שבצד ההתעניינות היהודית שמניעיה סקרניים ועיוניים ( ואינם נוגעים בעצב
תודעתי רגיש ) החלו למדנים ערבים בפעילות ספרותית ומהקרית שמניעיה חרדות ואיומים על

ורכוש .

זהות  ,שטה

פרות מאמציהם התפרסמו בספרים  ,שרמתם אינה אתידה ושמגמתיותם

מקלקלת לעתים את השורה  ,על ערים ארץ  -ישראליות תחת שלטון האסלאם
וכן עכור

רמלה12

שמארגנת

וירושלים. 14
)

' האוניברסיטה

המוסלמית ,

5ן

lo

)

צפת ,

11

הקונגרס הבין  -לאומי לתולדות סוריה ההיסטורית ( א  -שאם

ברבת  -עמון

הירדנית '

ייחד

אהד

את

מכינוסיו

לנושא

)

פלסטין

המרכזית .

והחלו להופיע כתבי  -עת היסטוריים ש ' פלסטין ' היא כותרתם ותעודתם

הפרסומים בערבית ההולכים ומתרבים על אודות ירושלים הממלוכית נסקרו לאחרונה בכתב עת
מקצועי בנושאים

ממלוכיים .

16

להתעניינות היהודית בעבר הערבי של הארץ בכלל והממלוכי בפרט היו כמה גילויים מובהקים :
כינוסים עיוניים ( כינוס בשורש בשנת

ח0110ן ) 550ג,

( ) 868 - 1948

1981

שהניב את הקובץ

~

17

הכולל שלושה מאמרים על התקופה הממלוכית  ,המבליטים את הזיקה בין

הממלוכים לארץ  ,וכינוס ב ' יד יצחק בן צבי ' בירושלים בשנת

בו נקבצו לספר ' ארץ  -ישראל בתקופה הממלוכית '

יכניס -

,

0
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E

,

) 18

שארבעה  -עשר מאמרים שהוגשו

1985

פרסומים מדעיים והקצאת מקום  -שלא נודע

נשפרים ניקרם על תוליזת האר יתק151ת העלומות

גיני  .י '
ש

10
11

12

מחמוד עלי ח ' ליל עטא אללה  ,ניאבת 5זה פי אלעהד אלממלוכי ( = מחוז עזה בעידן הממלובי )  ,ביירות

טה תלג ' י א  -טראונה  ,ממלכת צפד פי עהד אלממאליכ ,

= נפת צפת בעידן הממלוכים )  ,ביירות

צאדק אחמד דאוד ג ' ודה  ,מדינת אלרמלה מנד נשאתהא התא עאם

 , ) 1099ביירות

. 1982

הג ' ( = העיר רמלה  :מאז ייסודה עד שנת

. 1986

13

פאיז אלכרדי  ,עכא בין אלמאדי ואלחאדך

14

עארף אלעארף  ,אלמפצל פי תאריח ' אלקדס  ,ירושלים

גואנמה ,

492

. 1986

תאריח ' ניאבת בית אלמקדס

(

והווה )  ,עכו . 19 ; 2

= עכו בין עבר

; 1961

פי אלעצך אלממלוכי

או רשאד אלאמאם  ,מדינת אלקדס פי אלעצר אלוסיט

(

עליו הוסיף באופן מוסמך יותר  :יוסף דרויש

= קורות מחוז ירושלים בדור

1516 - 1253

הממלוכי )  ,עמאן

; 1982

( = העיר ירושלים בדור הביניימי )  ,תוניס

. 1976
15

אלמאתמר א  -דולי א  -האלת לתאריח ' בלאד א  -שאם ' פלסטין ' ( = הקונגרס הבין  -לאומי השלישי להיסטוריה של
ארץ סוריה [ המתייחד לפלסטין ] )  ,א  -ג  ,עמאן  . 1983בכרכים אלה ניתן למצוא בצד מאמרים על תקופות טרום

ערביות ,

על עתיקות מתקופת הברונזה התיכונה ועל התפתחות חיי היהודים בפלסטין עד לכיבוש הערבי ) גם

מאמרים רבים העוסקים במאה התשע  -עשרה  ,ושנושאם המאבק בתנועה הציונית  .בין אלו לאלו מצויים מאמרים
על ' פליקס פברי

[ הנוסע משנת  ] 1480בפלסטין ' על ' חיי הציוויליזציה והתרבות בפלסטין של המאה העשירית

והאחת  -עשרה '  ,על ' פלסטין בספרות הגאוגרפית הערבית ' ועל ' הלוקות מנהליות בפלסטין במאה החמש עשרה
על פי ספר מסעותיו של ברטנרדון דה לה ברוקייר [ שביקר בארץ בשנת
16

 .קק

168ו159

,

17

Association ) 868 - 1948 ( , lerusalem 1984

18

י ' דרורי ( עירך )  ,ארץ  -ישראל בתקופה הממלוכית ,

19

. ' ] 1432

% . Schick , ' Arabic Studies of Mamluk lerusalem : 7 ) Review Anicle ' , Mamluk Studies Review , 5 ) 2001 ( ,
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ירושלים תשג "ג .

(

. Egyp

Baer

)1 .

ש

Cohen

 .ין

,

כגון ' :ארץ ישראל במדינה הממלוכית (  , ' ) 1516 - 1260א ' כהן ( עורך )  ,שלטון הממלוכים והעות ' מאנימ
( ההיסטוריה של ארץ ישראל  ,ז )  ,ירושלים  , 1981עמ '  ; 90 - 9י ' ספל ( עורך )  ,תולדות ארץ ישראל  ,ב  ,תל  -אביב
תש " ם  ,עמ '

462 - 421

,

שער המוקדש לתקופה

הממלוכית ) .

) 1804 - 1260

יוסף דרורי

קתדרה 292

מה אם כן התחדש בתחום הרך בשנים של מחקר ארץ  -ישראל בימי השלטותה

מקהיר ?

במחצית היובל

החולף התעשר המדף הממלוכי במקורות אחדים שבהם יוכלו המתעניין והחוקר למצוא חומר  ,בלתי

.

אחיד ברמתו ובכמותו  ,על הארץ  ,עריה  ,מושליה ובנייניה זיקתם ותרומתם של ספרים אלה לחקר
ארץ  -ישראל הממלוכית אינן בהכרח מובטחות  .נזכיר את החשובים שבהם  :ה ' סירה ' של ביברס  ,המוכרת
בשם ' א  -רוד א  -זאהר ' מאת אבן עבד א  -זאהר

(

נפטר . ) 1292

20

המחבר  ,ראש משרד התכתובת הממשלתי

אינו חף ממגמתיות .

בקהיר ומי שחיבר כתבי מינוי וצווים מלכותיים  ,וניסח חוזים ופניות דיפלומטיות ,

תכליתו היא להציג את ביברם  ,שהגיע לשלטון בדרך רוויית דם  ,כשליט הראוי על שום כישוריו

ומעשיו האנושיים והחסידיים לשלטון על מצרים וסוריה  ' .א  -רוד' הוקרא לפני ביברס וזכה

לברכתו .

ביוגרפיה מאושרת זו כוללת מידע על מעשי ביברס בארץ  -על כיבושים  ,על לחימה נגד הצלבנים ,

על קביעת נהגים חדשים ( במערת המכפלה למשל ) ועל הקמת מבנים לרווחת
ביוגרפיה אחרת של ביברס נכתבה בידי עז א  -דין אבן שדאד ( נפטר

א  -זאהר ' .

אף כי נותר ממנה רק החלק השני ( המתחיל בשנת

ן2

) 1285

; 1271 / 670

המאמינים .
וקרויה

' תאריח ' אלמלכ

על פי כ " י אדירנה )  ,והגם

שאבן שדאד דבק כקודמיו בפיאור מעלותיו של ביברס כסלטאן מוסלמי  ,הביוגרפיה מכילה מידע

.

מקורי חשובים במיוחד הם פרקי הסיכום על חידושי ביברס בירושלים ובחברון  ,ברמלה ובלוד

ובמצודת צפת .
פטר תורו

) ( Thorau

על ביברס .

עשה שימוש מושכל בשתי ה ' סירות ' ובחומר רב נוסף לכתיבת ביוגרפיה עדכנית

22

את סדרת הביוגרפיות על אודות ראשוני השליטים הממלוכים משלים חיבור על קלאון בשם ' אלפתן

אלמאתור ' .

23

את הספר כתב שאפע בן עלי ( נפטר  , ) 1330אחיינו של אבן עבד א  -זאהר  ,שהועסק

כדודו במשרד התכתובת המלכותי בקהיר  ,ניסח מכתבים סלטאניים רשמיים  ,והיה לאיש סודו של

.

הסלטאן קלאון חיבורו מתאפיין בהשתדלות להרשים את הקורא בכשירותו של אדונו ( ממלוכ בעל
מעמד משפטי נמוך וממוצא תורכי

)

והלימותו לתפקידו .

ספר אחר שראה אור בשנים האחרונות הוא כרך נוסף מחיבורו של השופט מבעלבך קטב א  -דין
אליוניני ( נפטר

) 1326

' 5יל מראאת

א  -זמאן ' .

לכרך שהתפרסם בהוצאת אוניברסיטת הידראבאד

בשנים  , 1961 - 1954והסוקר את השנים  , 1288 - 1256נוסף עתה כרך הדש ובו סקירה על האירועים
והנפטרים בחמש השנים המוסלמיות

,

אהר ,

א  -רוי

א  -זאהר פי סירת אלמלכ א  -זאהר  ,מהדורת עבד אלעזיז אלח ' ויטר  ,ריאד

20

אבן עבד א -

21

Geschichte des Sultans Baibars

22

החיבור נכתב בגרמנית  ,ראו :

"

 Newש

701 - 697

( המקבילות לפרק הזמן שמשנת

1297

עד

"

 , 17מהדורת אחמד הטיט  ,ויסבאדן

 Beitrag zur Geschichte des Vorderenת

,

24 ; ) 1302

. 1976

. 1983

]

gvpten :

von

 . Thorau , Sultan Baybars 1ע

~
 13 lahrhundert ', Wiesbadenחון Orien (s
1987 ; idem , The Lion ofEgypt, trans . P . M . Holt, London

זמי1
992

23

שאפע בן

עלי אלעסקלאני אלמצרי  ,כתאב אלפדל אלמאתור מן סירת א  -סלטאן אלמלכ אלמנצור  ,מהדורת עמר

עבד א  -סלאם תדמרי  ,צידון וביירות
24

. 1998

קטב א  -דין מוסא אבן מחמד אליוניני  ,דיל מראאת א  -ומאן  ,ארבעה כרכים  ,חידראבאד ,

. 1961 - 1954

עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלובית

מהדורה קפדנית ומוערת זו  ,מעשה ידיו של לי קואו  ,תורגמה גם לאנגלית .
לא רב אמנם  ,על ערי ארץ  -ישראל חברון  ,ירושלים  ,צפת  ,עזה ושכם  .החיבור
אירועי התקופה עד שנת . 1311 / 711
25

(

' הורודת א  -זמאן ' מאת אבן אלג ' זרי ( נפטר
והמקיפה את אירועי

1290 / 689

עד

בהיקף רחב יותר ובשפת

המקור .

במלואו סוקר את

1299 / 698

הוא כרוניקה שמשולב בה אוסף ביוגרפיות ,

ובהמשך משנת

מות המהבר  .החיבור היה מוכר למזרחנים בזכות תקציר שערך
26

כרך זה תורם מידע ,

)

) 1338

 293קתדרה

1325 / 725

ז ' ן סובג ' ה

עד  , 1337 / 738שנה לפני

)  , ( Sauvagetועתה התפרסם

המחבר  ,בן סוריה שהיו לו מהלכים בקצונה ובפקידות המצרית ,

מיזג בחיבורו  -ששזורה בו עגה דמשקאית  -חומר מתוך ספרים  ,חוויות אישיות ומשמע אוזניים ,
מידע שהיסטוריוני הדורות המאוחרים ראוהו כמתאים

לשילוב בספריהם .

ל ' נהאית אלארב '  ,האנציקלופדיה העשירה בת שלושים ושלושה הכרכים של א  -נוירי ( נפטר

) 1332

שיועדה להיות ' ידען ' ספרותי ותרבותי בשימוש עמיתיו  ,הלבלרים רמי הדרג  ,נוספו בשנים
האחרונות הכרכים המאוחרים  ,העוסקים בעידן הממלובים ; כרכים אלה נדפסים בקהיר בפקוח

מהדירים שונים .
הקצין הממלוכי הבכיר ביברס אלמנצורי ( נפטר  , ) 1325שידע  ,כמוהו כאחרים  ,מאסר בשירות אדונו ,
א  -נאצר מחמד אבן קלאון  ,ופרש משהשתחרר מן השרות בהעדיפו למדנות וחיי כתיבה ועיון  ,העמיד

כרוניקה אוניוורסלית  ,הקרויה ' זבדת אלפכרה '  .הכרך מתוכה שנדפם לאחרונה ( 27על פי כ " י הספרייה
הבריטית וכ " י ייל ) סוקר את האירועים משנת

בפרקים על כיבושי ביברס ( קיסריה  ,ארסוף ,
_

1252 / 650

עד

. 1309 / 709

28

מידע לא שגרתי כלול

הנחלות שהוענקו בעקבותיהם לאסיריו  ,צפת ויפו .
)

את החלקים ב ' זבדה ' העוסקים בתולדות המדינה הממלוכית תמצת מחברה לחיבור

' א  -תחפה

אלמלוכיה ' .

29

. 1312

התקופה המתוארת ב ' תהפה ' מסתיימת בשנת

נפרד  ,הקרוי

אף כי ' א  -תתפה ' היא

תמצית של ה ' זבדה ' נמצא בה גם חומר חדש .
לפני למעלה מעשור נדפס כרך בודד ( על פי כ " י איה סופיה ) שנשתמר מספרו בן שנים  -עשר הכרכים
של מוסא אליוספי ( נפטר

) 1358

' נזהת

א  -נאזר ' .

30

יוספי  ,מפקד יחידת ה ' חלקה ' ( התיילים שאינם

ממלוכים ) בצבא המצרי  ,הכיר קצינים רבים שמדבריהם ציטט  ,נלחם בסוריה והיה בעל קשרים בצמרת

הפקידות הממלוכית ( ושילב ביצירתו

עדויות של פקידים בכירים .
)

כתיבתו היא תערובת של מידע

.

אמין והערכות אישיות  ,לעתים בדויות ; של תיאור אירועים וניתוח אופיים של המשתתפים בהם יוספי
הזכיר פעמים רבות את ארקטאי  ,מושלה של צפת
25

26

] 1 Guo , Early Mamluk Syrian Historiography, Leiden 1998
שמס

על ערכו של

וראו d'al-Iazari, Paris 1949 :

נוירי כמתעד נאמן של התקופה הממלוכית ~ראו :

 . 315 - 339קק Paris 1978 ,
28

29
30

)

א  -דין מחמד אבן אבראהים אלג ' זרי  ,תאריח ' חואדת א  -זמאן  ,מהדורת עמר עבד א  -סלאם תדמרי ,

צידון וביירות , 1998
27

(

שכהן במשרתו  ,באופן חריג  ,שמונה  -עשרה שנה .

) ,נ

Ch

,

"l

, encyclopEdiste

1 81 . ) 045 . ( , Les A(ricains ,ם ulien

"

"

ן 8וטא  -תן '

,

3

כרכים ,

Chapoutot-Remadi

14 .

1 chroniqueur de I ' ipoque mamluke ' , ] . - 4 .ם

~
תאריח ' אלהג ' רה  ,מהדורת ד ' ריצ ' רדס  ,ביירות . 1998
רכן א  -דין ביברס אלמנצורי א  -דואדאר  ,זבדת אלפכרה פי
ביברס אלמנצורי  ,א  -תחפה אלמלוכיה פי א  -דולה א  -חרכיה  ,מהדורת עבד אלחמיד צאלח חמדאן  ,קהיר . 1987

ח ' ליל אבן איבב א  -צפדי  ,אלואפי באלופיאת  ,מהדורת ה  .ריטר ואחרים ,

29

כרכים  ,ויסבאדן למן

מחמד אליוספי  ,נזהת א  -נאזר פי סירת אלמלכ א  -נאצר  ,מהדורת אחמד חטיט  ,ביירות

. 1986

. 1932

מוסא בן

יוסף דרורי

ץתדרה 294

לשונו רוויה רכיבים לשוניים בלתי

תקניים  ,ועיקר ערכו של ספרו בהיותו חיבור ביקורתי כלפי

השליט דאז  ,א  -נאצר מחמד בן קלאון  ,שדורות של סופרים ובוודאי בני דורו לא העזו

להשמיץ .

בשנים האחרונות הולכת ונשלמת ההדרה כמעט שלמה של קובץ הביוגרפיות העשיר ביותר מאת א -
צפדי ( נפטר

' ) 1363

אלואפי באלופיאת ' .

31

בקובץ  ,הכולל אלפי ערכים  ,מפורטים קורות חייהם של

אנשי שם וחברה מראשית האסלאם עד לדורות מאוחרים  .עיר מוצא משפחתו של אלצפדי ( צפת ) ,
ישיבתו בדמשק בחוגו של נציבה הנודע תנכז ותפקודו כמזכיר מדינה בצפת עשאוהו למתעד יעיל
של בני אותה העיר ושל רישומם  -אף בבנייה  -בחייה

הציבוריים .

מועיל יותר מ ' אלואפי ' לענייננו הוא קובץ הביוגרפיות העדכניות שכתב א  -צפדי הנזכר לאישים בני

דורו  ' ,אעיאן אלעצר '  ,שראה אור לאחרונה בשבעה כרכים ברוכי
הוכר במחקר זה כבר ,

33

מפתחות .

32

ערכו של חיבור זה

.

אך הוא היה זמין רק לקוראי כתבי  -יד ספר זה  ,תורם מידע רב על צפת ,

שהממלוכים השקיעו בקימומה והעניקו לה מעמד ללא תקדים בקורותיה  ,על מושליה ופקידיה ועל
יישובי הגליל ותושביו ,

מידע שאינו מופיע ב ' אלואפי ' רהב היריעה .

' מסאלכ אלאבצאר '  ,היבורו רב הנושאים ומרובה הכרכים של הבכיר בין מזכירי המדינה במאה
הארבע  -עשרה אבן פ

אללה אלעמרי  ,שחלקים ממנו היו מוכרים בעבר  ,יצא לאור בשלמותו

~
טופקפי סראי  , 2797ספריית [ הסלטאן ] אחמד השלישי
בפקסימיליה ( כ " י

)

לפני כעשור .

34

הוצאתו

באופן כזה  ,ללא מערך ביקורת מדעית ובלא מפתחות  ,גורע מזמינות השימוש בו  .עם זאת ייאמר כי
באנציקלופדיה נדיבת מידע זו יש פרקים גאוגרפיים ואדמיניסטרטיוויים על ארצות האסלאם ועל
המדינות הגובלות בהן באסיה  ,באפריקה ובאירופה  ,וכן כלולות בה רשימות ארוכות  ,מלוות בשירים ,

של מלומדים במזרח העולם המוסלמי ובמערבו בתחומי הלימוד המסורתיים ( קוראן  ,דקדוק ,
מקצועות קודש ) והמדעיים ( פילוסופיה ,

מוזיקה .
)

לאלה מצורפים כרכים אחדים שעניינם משוררים ,

.

קדומים ובני הזמן חלקים ניכרים באנציקלופדיה זו עוסקים בכוכבים  ,בצמחים ובעשבים  ,במחצבים

.

ובהיות למיניהן  :עופות  ,רמשים ודגים ה ' מסאלכ ' הוא מאגר שופע לידיעות על ראליה בתחום הצומח

והחי בארץ  -ישראל ( ואף בתהומי מנהל  ,אם כי הידיעות בתחום זה נוצלו זה

הסורי מחמד אבן שאכר אלכתבי
שנת

) 1359

' עיון

א  -תואריה ' ' .
5

( נפטר

) 1363

כבר .
)

כתב היסטוריה כוללנית מימי מחמד ועד ימיו ( עד

בספרו שילב  ,כמסורת כותבי הדור  ,בין אירועים מדיניים וצבאיים

המחולקים לפי סדר השנים לבין רשימות והערכות על הנפטרים בשנים

אלו .

על קלאון ועל שושלתו כתב גם בדר א  -דין אבן חביב ( נפטר  , ) 1377יליד חלב  ,בספרו ' תלכרת א -

נביה פי איאם אלמנצור ובניה ' .

36

הסוקר אירועים עד שנת  , 1369אינו עשיר בחומר  ,אך יש בו הרבה

על מסמכי הווקפיה של בית ההולים הקלאוני הנודע
31

בקהיר .

הכרך האחרון  ,שמספרו  , 29כבר נדפס  ,אך ארבעה כרכים קודמים טרם ראו

32

תיליל אבן איבב

33

ראו :

 Islamic Ch/ ilizationחס 550(5ן 4 . ( ,ט ) Contenlporaries ' , idem

190 - 210

 .קק .

אור .

א  -צפדי  ,אעיאן אלעצר ואשאן אלקצר  ,מהדורת עלי אבו זיד ואחרים  ,ביירות ודמשק . 1998
.

Niyazi Berkes Leiden 1976

 ]5ה

D . P . Little , ' 41 -Safadi as Biographer of

Presen ( ed ] 0

34

4 . ( , FrankhJrt 1988 - 1989ט ) 10 the Capital Empires, [ . Sezginת" Fadlallah 81 Umari , Rou (es Toward Insight ,

35

עיון א  -תואריח ' ,

36

בדר א  -דין אבן חביב  ,תדכרת א  -נביה פי איאם אלמנצור ובניה  ,א  -ג  ,מהדורת מחמד מחמד אמין  ,קהיר

16

 Topkapisaray Ahmet 111 2922תן Autograph

. 1976
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לפני כעשור נשלמה הוצאת מילונו הביוגרפי של מקריזי  ,ההיסטוריון המובהק של מצרים המוסלמית

( נפטר , ) 1441

' אלמקפא ' .

37

,

הספר  ,שנשתמר רק בחלקו  ,נדפס בשמונה כרכים ( ולהם מפתחות

י

ן

ידידותיים  .ב ' אלמקפא ' מרוכזות ביוגרפיות רבות של אמירים ממלוכים החסרות בספרים אתרים .
)

'

"

,

אבן קאדי שהבה ( נפטר  , ) 1447שנמנה עם כותבי החיבורים רחבי היריעה על קורות העתים כתב את
' תאריה ' אבן קאה שהבה '  ,שעל פי הערת המוציא לאור הוא רק תמצית של ספרו הגדול  ,אשר בו

-

.

השלים והמשיך את היסטוריוני סוריה אשר קדמו לו בדפוס הספר כולל ארבעה חלקים  ,שבהם
מוצגים הנפטרים החשובים משנת

1340 / 741

עד

' . 1405 / 808
8

בדר א  -דין א  -עיני ( נפטר  , ) 1451שהתחנך בצפון סוריה ואף ידע תורכית  ,מוכר גם כפרשן מקובל
ביותר של קובץ החדיתים הנודע של בח ' ארי  ,אלעיני תיבר ביוגרפיות אוהדות לכמה סלטאנים
ממלוכים שלחצרם עקר  ,וליקט את ' עקד אלג ' מאן פי תארית ' אהל א  -זמאן '  ,שעד עתה נדפם

בארבעה כרכים  -בשלושה מובאות ביוגרפיות של נפטרים מן השנים , 1298 / 698 - 1250 / 648
 ' 9בספר היסטוריה אוניוורסלי זה
וברביעי ביוגרפיות של נפטרים מן השנים

. 1438 / 842 - 1412 / 815

ניכרות מעלותיו של אלעיני כאיש ספר  ,ביכולת הארגון של ההומר  ,בציטוטים העשירים ובציון

מקורותיו .
בשנים אלה נמשכת הדפסת כרכים של מילון הביוגרפיות העשיר ' אלמנהל א  -צאפי ' מאת אבן
תגריברדי ( נפטר  , ) 1470בנו  -בעל הראייה המקורית  -של קצין ממלוכי בכיר  ,שנהנה מחינוך

' אלואפי ' של

ערכים  ,משלים את

א  -צפדי ואף עולה עליו  .עד עתה ראו אור שמונה כרכים של הספר ,

ובהם ערכים על אישי התקופה ששמם הפרטי מתחיל באותיות אליף עד פא ( כשבעים אחוז מן

הספר .

) 40

חותם את הרשימה בסקירה זו ' בדאיע א  -זהור ' מאת אבן

איאס ( נפטר  , ) 1524יצירה הקרובה לרומן

.

ההיסטורי  ,והכתובה בלשון מצרית מדוברת ערכו של חיבור זה בעיקר בתיעוד העשורים האחרונים

.

של המדינה השוקעת ושל מצרים בימי תחילת הכיבוש העות ' מאני החיבור מרובה הכרכים מוכר זה

.

כבר במזרחנות  ,לא במעט בזכות תרגומים הלקיים לשפות אירופיות בשנים האחרונות יצא במהדורה
נוספת בלוויית מפתחות

מפורטים .

41

בארבעת כרכי המפתחות מופנה הקורא לא רק לאנשים

.

ולמקומות כמקובל  ,אלא גם לבעלי תפקידים  ,למשרות  ,לבעלי מלאכה ולמלאכות לדוגמה נצין כי
משרת נציב ( נאיב ) עזה זוכה לארבע עמודות  ,ונציב מחוז צפת -

לשש .

בולטת ברשימת התוספות ההדשות לארון הספרים הממלוכי היעדרותו של חיבור ' ארץ  -ישראלי '
מובהק

37

(

דוגמת זה של מג ' יר א  -דין על ירושלים או של עת ' מאני על צפת .
)

אחמד אבן עלי אלמקריזי  ,אלמקפא  ,א  -ח  ,מהדורת מחמד אליעלאוי  ,ביירות

קאיי

1991 - 1987

. 1977

38

תאריח ' אבן

39

בדר א  -דין אלעיני  ,עקד אלג ' מאן פי תאריח ' אהל א  -זמאן  ,מהדורת מתמד מ ' אמין ,

שהבה  ,מהדורת עדנאן דרויש  ,דמשק

.

קהיר . 1992 - 1987

א  -דין יוסף אבן תגריברדי  ,אלמנהל א  -צאפי ואלמסתופי בעד אלואפי  ,שמונה כרכים  ,קאהיר למן

. 1980

40

ג ' מאל

41

שהאב א  -דין מחמד אבן אחמד אבן איאס  ,בדאיע א  -זהור פי וקאיע א  -דהור  ,מהדורת מחמד מצטפא  ,חמישה
כרכים  ,ויסבאדן

. 1975 - 1960

(

.

.

יוסף
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דרורי

יש לציין כי השתקעות מרובה בספרים שנזכרו לעיל יש בה סיכון מסוים והיא עלולה להתגלות

כטורח כפוי טובה  .ברובם אלה חיבורים  -ומוטב  :אוספי ביוגרפיות  -גדושי מידע שנקודת ראייתם

תלויה במקום כתיבתם ( קהיר  ,דמשק  ,חלב  ,בעלבכ )  ,ושנכתבו כדי לשרת את השליט המקומי או

.

.

הלאומי ואת תצרו בין הנפטרים הועדפו אלה שהיו מוכרים לסופר ולקוראיו בני האזור מרכזיותה
של קהיר ניכרת בבירור בכתבים אלה  ,אפילו אצל סופרים סורים  ,היודעים על הבירה הממלובית

ועל המתרחש ב ' מצודת ההר ' ( מושב הסלטאן  ,חצרו ונאמניו  ,במזרחה של קהיר ) לעתים יותר מבני

מצרים עצמה .הידיעות הארץ  -ישראליות אינן תמיד צפויות אפוא .
ג
רלוונטי ולוקלי הרבה יותר  ,מבטיח ותורם לחקר תולדות ירושלים בפרט ולהיבטים מוסלמיים

תרבותיים בכלל ( תולדות התעודות  ,משפט וחברה בפועל  ,להבדיל מן הנאמר בספרי התאוריה ,
מעמד האישה ) הוא גילוים של
אלחאג ' בשנת

1974

כ 900 -

מסמכי הר

הבית ; את המסמכים גילתה האוצרת אמל אבו

ובשנת  , 1976במגרות נושנות במוזאון האסלאם הסמוך לשער

המוגרבים .

מסמכים אלה הם ברובם בעלי אופי משפטי  ,אך אין זה ארכיון שיטתי של שופטי העיר  .ריכוז גדול
למדי של תעודות  ,המספרות את שנפסק ונקבע בזמן הכתיבה  -שלא ככרוניקות היסטוריות ,

העוברות ' ייפוי '  -הוא פרי עטו או נכתב בנוכחותו של שופט אחד  ,שרף א  -דין עיסא בן גאנם
אלח ' זרג ' י אלאנצארי א  -שאפעי  ,בן למשפחה ירושלמית ותיקה ומיוחסת מסוף המאה הארבע -

עשרה .

42

באוצר זה  ,שהתעודה המוקדמת ביותר בו היא משנת

1267 / 8

והמאוחרת משנת  , 1461 / 2ושעיקרו

מסמכים המתוארכים לשלוש שנים באחרית המאה הארבע  -עשרה  ,מצויים ( א ) שבעה צווים מלכותיים

( מרמום ) שעניינם הבטחת ההכנסות להר הבית ולעובדיו ; ( ב ) כעשרה כתבי מינוי לנושאי תפקידים

עירוניים ; ( ג ) ארבעים ושבע פטיציות ( קצץ ) על עוולות מנהליות ( כגון בקשת סעד משפטי לעגונה ,

.

הדחת שופט סרבן ) או על אי תשלום חוב באלו מותר לראות עדות למצוקותיה של החברה המוסלמית

ולהיענות השליטים לצרכיה הדחופים .
רבים ממסמכי האוסף ( למעלה

מ 350 -

תעודות ) הם ( ד ) רשימות רכוש של נפטרים או שכיבי מרע ( לרוב

מדלת העם שזה מקרוב באו לגור בירושלים ולא מקרב המיוחסים ) ; הרשימות הוכנו לבקשת השלטונות

.

או הקרובים שרצו לערוב לירושתם אלו תעודות משמעותיות ואמינות להיסטוריה חברתית וכלכלית

.

של ירושלים  ,ונוף תרומתן יוצא הרתק אל קצווי החברה המוסלמית דאז הן כוללות רשימות בגדים

וכלי בית ( לרבות פרטים על מוצאם וערכם )  ,ידיעות על בעלות על בתים  ,על מוצא התושבים ועל
ניידותם  ,וכן נתונים על פעילותו של המשרד לנכסי נפטרים ללא יורש ביולוגי ( דיואן אלמוארי, ) 5
משרד שהטריד הן את הנזירים הנוצרים  -שביקשו לחמוק מרוע פגיעתו  -והן את האוכלוסייה
42

על שרף א  -דין אבו א  -רוח עיסא בן ג ' מאל א  -דין אבו אלג ' וד גאגם ראו  :ד ' ליטל  ' ,תעודות מתוך אוסף הר הבית

הנוגעות ליהודים בשלהי המאה הי " ד ' ( לעיל  ,הערה , ) 18

עמ '

. 200 - 199
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עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלובית

היהודית של ירושלים  ,ובפרט אנשים ( לרוב נשים ) מבוגרים ועריריים שבאו בערוב ימיהם למות

ולהיקבר בעיר הקודש בהשאירם את יורשיהם החוקיים בארצות מוצאם המרותקות .
עוד בגנזך הירושלמי ( ה

) 124

חשבונות  ,ובתוכם מסמכי מכירה פומבית של הפצי נפטרים  ,שנקוב

בהם מחירו של ההפץ  ,ושמצורפים אליהם שוברים וקבלות ; ( ו ) תשעים וארבע הבטחות ( אקראר

)

,,

.

' -

-

אלו התחייבויות הקרובות ברוחן לנדרים  ,ושבהן אדם מקבל על עצמו לערוב לביצועה ( או להימנעות

,

_.

מביצועה ) של פעולה  ,עסקה או מחויבות להחזרת חוב ; במסמך נזכר גם העונש שהמתחייב מקבל
עליו אם יפר את התחייבותו ; ( ז ) עדויות ( שהאדה ) או הצהרות על אמינותם של אנשים  ,על זכאותם

,,

'' -

של יורשים  -חלופיים במקרה שהיורשים האמיתיים נעדרים או על בעלות על רכוש ; ( ה ) למעלה
מעשרים פרוטוקולים ( מחצצר ) של בית הדין ובירור תלונות שהגיעו להכרעת השופטים  -צרור
מסמכים זה מזמן מידע על הממסד המשפטי  ,על אנשים שמילאו בו תפקידים  ,וכן על מוצא השופטים

--

והעדים ; ( ט ) שלושים ותשעה מסמכי רכישה ו ( י ) עשרה מסמכי השכרת רכוש או נכס  ,כגון  :חנות ,

קרקע או יבול של הלקת אדמה  -במסמכים מצוינים גבולות הנכס הנרכש  ,מחיר הרכישה או
ההשכרה וסדרי התשלום ; לשם העברת בעלות הוצעו גם חפצים מיטלטלים ( משק חי  ,עבדים
ושפחות  ,כלי מטבח ) ; ( יא ) שבעה מסמכי הקדש ובהם הקדשות עצמיות או לצאצאי המקדיש ולעניים ;

. , .,

..

.

,

( יב ) תשעה חוזי נישואין שצוין בהם גובה המוהר ; ( יג ) ייפויי כוח ( וכאלה ) המסמיכים פלוני לפעול
2שם ריחו ;  ' 1ז ) ? ונארת

צאיא

ש2ה

)

מ יישס קניין לאוס שא ננ נישימה

"

יכעיס ה קייס ;

"

ש

.

קשה שלא להכיר במעלתו הברוכה של אוסף התעודות של הר הבית לבד מן ההיבטים המשפטיים
הישירים  ,כלומר דיון והכרעות בסוגיות כגון בעלות על רכוש  ,טיבן של עדויות ואתריות על קניין ,
התעודות הינן מצבור שופע נתונים על בני העיר  ,פקידיה  ,פרנסותיהם  ,מקומות מגוריהם ונכסיהם ,

כולל מעוטי ההשיבות שבהם  ,מחירם

,

ומקומות ייצורם .

חוסר האיזון בממצא  -תיעוד מרובה על שלוש שנים

,

,,

( ) 1393 - 1390

ותיעוד מוגבל עד חסר של השנים

לפני כן  -יש בו יתרונות ( באפשרו חישובים סטטיסטיים על רמת התמותה החודשית למשל

)

וחסרונות מובנים .
במרכזיותו ובמהפכנותו ניתן להשוות את אוצר תעודות הר הבית לגניזה הקהירית  ,שעדיין מפרנסת

.

את המחקר גם בחלוף מאה שנה מאז גילויה מסמכי הר הבית טרם התפרסמו במלואם  ,הם הובאו
לידיעת החוקרים  -באופן חלקי  -באמצעות הקטלוג שהכין דונלד ליטל  ,אשר פעל בחריצות
ובדיפלומטיות אצל רשויות ההקדש המוסלמי לקבל היתר

לצלמן .

43

לבד מהחוקרים שהשתמשו

בתעודות מאוסף זה במאמרים פרטניים ( ואשר יוזכרו בהמשך ) הגדיל לעשות כאמל ג ' מיל אלעסלי ,

אשר בשניים ( משלושת ) כרכי ספרו ' ותאיק מקדמיה תאריח ' יה ' ( = מסמכים ירושלמיים היסטוריים
הביא לידיעת קוראיו למעלה
i

מ 100 -

,

ברובן המכריע בפרסום מלא ראשון .

) 44

Islamic Documents (rom al- Haram

43

lerusalem , Beirut 1984

44

כאמל אלעסלי  ,ותאיק מקדסיה תאריחייה  ,א  -ג  ,עמאן

"

(0 -Shari

תעודות

(

)

1989 - 1983

.

or the

Catalogue

ג

Little ,

.ם

תועלת מרובה יש בכרך הראשון של

היותאיק '  ,המביא סקירה של חומר תיעודי מירושלים ובכלל זה תעודות הנמצאות ברשותם של מוסדות נוצריים

',

'-

,

,

'-
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מסמכי הר הבית כבר הניבו מאמרים ומחקרים בקשת של

נושאים .

דונלד ריצ ' רדס

) ( Richards

במאמרו על הדואר מצביע על השימוש בביטוי ' אורוות הדואר '  ,על הוראה לעצור פלוני בעוון שימוש
פסול בסוסי הדואר ועל חשבון שהוגש לסניף העירוני של אוצר המדינה ובו בקשה להחזר הוצאות
נסיעה ושכירת מלווה לשליחי הדואר  ,ומבקש ללמוד מכל אלה שבירושלים פעלו דרך קבע תחנה

או משרד של שירות דואר ממלכתית  -זאת בניגוד לדעה שרווחה עד עתה שלא הייתה בירושלים
בתקופה זו מסגרת ממלכתית ייחודית

שכזו .

המדינה  ,שבחשבונותיו נזכרים שעורים

לסוסי הדואר המלכותי .

ריצ ' רדס הבריד

לדברי

הירושלמי מומן בידי אוצר

ליטל סקר בראייה רהבה את מעלת התעודות לעניין יחסי ירושלים

ומצרים .

46

יש בהן צווים

סלטאניים ( מטיפוס א  ,כנסקר לעיל ) המיועדים לפקידות הסורית כולה  ,והמעניקים הקדשות

ל ' חרם

.

א  -שריף ' ; אלה מעידים על נכונות הסלטאנים לערוב לגיבוי פיננסי למקדש הירושלמי נאמר בצווים

כי אזור עוג ' א ( בבקעת הירדן ) יישאר הקדש לרווחתה הבלעדית של ירושלים  ,וכי אף דרהם אהד

.

משם לא יוצא לייעוד אתר עשר ההוראות של האמירים ( מטיפוס ב ) הן מינויים למשרות קודש

.

ב ' תרם ' ובסביבתו פרשה פלילית משנת

עדות מעניינת לקשרי ירושלים

1394

ומצרים .

הקשורה בסכסוך בין בני הכפר קצור לבני יריחו היא

במהלך יריבות הדמים ביקשו הכפריים היתר מהנציב

.

.

העירוני לפעולת נקם הנציב התנה זאת בקבלת צו סלטאני מן הבירה בני הכפר נסעו לקהיר  ,קיבלו

.

היתר  ,ולימים  ,לאתר ששבו לכפרם  ,אף פעלו ברוחו מסמכי הר הבית מלמדים כי למספר ניכר של

אנשים בירושלים ( סוחרים  ,בעלי מלאכה  ,עקרות בית ומבקרים מזדמנים ) היו קשרים עם מצרים או

.

.

עם בני מצרים קשה לדעת כמה אנשי צבא ממלוכים ממצרים היו בעיר ליטל סבור כי היו רבים
מכפי שמדווח עליהם בתעודות  ,וכי ההסדרים המשפטיים המתועדים ברשותנו כוונו מלכתחילה

יכולת .

למעוטי

ליטל גורס כי שכבת הקצינים והחיילים ובניהם לא הייתה כפופה להליכים

המשפטיים שחלו על תושבי העיר

הרגילים .

במאמר על ההקשרים היהודיים של התעודות הבהיר ליטל כי באזור שנקרא שכונת היהודים ( תארת

אליהוד ) התגוררו לא רק יהודים  ,וכן שמוסלמים ויהודים היו שותפים לעסקים בירושלים ואף ניהלו
עסקים שנחתמו בפני עדים בהליך

בעיר .

משפטי מוסלמי .

47

הקהילה הייתה מאורגנת ובראשה עמד מנהיג

הרשימה כוללת פטורים שנתנו הרשויות הממלוכיות לפטריארכים יוונים ( עמ '

) 56

צווים סלטאניים

לבעלות על רכוש כנסייתי יווני אורתודוקסי ( עמ '  , ) 56צווים סלטאניים מתוארכים בענייני ירושות ופטור מדמי
כניסה לכנסיית הקבר הקשורים בעדה הסורית ( עמ '  ) 69והקדש של מנהיג העדה הסורית משנת  ( 1492 / 898עמ '
) 70

.

מידע זה מצטרף לידיעותינו על שלושים ואחד המסמכים הממלוכיים שנמצאו ברשות הפרנציסקנים  ,ואשר

פורסמו כבר בשנת , 1931
45

ראו  . Norberto Risciani , Documenti Firmani, Gerusalemme 1931 :ע

 the Hislory andש D . S . Richards , ' The Mamluk Barid: Some Evidence from the Haram Documents ' , Studies
205 - 209

 .קע

.
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47

'  , Documentary Sourcesכהן ובר ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ
המאמר תורגם לעברית  ,ראו  :ליטל ( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ '

)8

the Mamluk Period

E

~93
' - 73

".

חפ Little , ' Relations between lerusalem

. 219 - 189

.ס

עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלוכית

מוכר

(

ראים .

בצדו פעל פקיד ( חאשר ) שהיה אחראי לגביית מס הגולגולת מן

)

היהודים .
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חמש

התעודות שפרסם ליטל באותו מאמר כוללות רשימות נכסים ( מטיפוס ד ) שנערכו עבור יהודים ביזמת
השלטונות או על פי בקשתם של יהודים שביקשו להבטיח לעצמם בדרך זו יתרונות חוקיים והגנה
על זכויותיהם  ,וכן הצהרה נוטריונית ( מטיפוס ו

)

של יהודים שבה הודיעו כי לא ימכרו בשר

למוסלמים והתחייבו בפיצוי אם לא יעמדו בדיבורם .
עניין מיוחד יש במקרה שבו פנה שיח ' העדה המוגרבית לרשויות המשפטיות בדמשק בבקשת סעד
משפטי ליהודים לאחר שביתו של אחד מנפטריהם נאטם ורכושו עמד להיות מוהרם בידי מושל העיר

( ואלי  ,או  :מתולי

) -

המגובה בידי השופט השאפעי הראשי של העיר  -בנימוק שהנפטר לא השאיר

.

צוואה שיח ' המוגרבים נכון היה לשלם את המחיר עבור העזתו לעקוף את הסמכויות העירוניות

.

ולפנות לממוניהם בדמשק זו עדות מעניינת על שיתוף פעולה בין היהודים לשכניהם המוסלמים
( שכונת המוגרבים גבלה בשכונת היהודים  ,שאפשר שאף התפתחה ממנה

)

- ,

ועל חסות משפטית

ממוסלמים .

שקיבלו יהודים

במעמדן של נשים מעוטות יכולת בירושלים עסקה הודא לוטפי

) ( Luth

במאמר שבו הציגה שש

הצהרות ( מטיפוס ו ) של נשים ( על היעדר חוב מצד הבעל  ,על קבלת תשלום דמי מזונות  ,על קבלת

י.

ההלק בירושה וכן כי הבעל הוא היחיד הזכאי לירושה וכי אינו גורע את כסותה  ,כמתחייב .
;1 2

.

ה

ס,ק

" " "
שגרו בירושלים

ס5

. .
2

מוצאן

) 48

ן

ע

ר נ'

" "
מהמרחב

תטייב

הננסות

קוש ניתן לא

כי" עדים

הארץ  -ישראלי ,

יק

לילק

, ayn

מעיונה

נ ' נשים רגזת

במשפטים אחדים מופיעים כשופטים

פ
"

האקטר

בתעודות אחרות  ,וכי הוראות ההלכה בעניין יחסי הקניין בין אישה לבעלה נשמרו באותה עת ואף
דרך כתיבת המסמכים הייתה נאמנה לנורמה

ההלכתית .

.

ממסמכי הר הבית ניתן ללמוד גם על עבדים  ,על מחירם ועל זכויותיהם ליטל פרסם תעודות שבה

מוצגת טענתם של ארבעה עבדים כי אדונם  ,שנפטר בינתיים  ,שחררם עוד בחייו .

49

ן

השופט פסל את

.

בקשתם להיחשב משוחררים בנימוק שהאדון ( המשחרר ) טרם הגיע אז לבגרות כיוון שמבוקשם
לקנות את חירותם נדחה הועמדו העבדים למכירה בירושלים ; ליטל פרסם גם תעודה שבה נדונים

הפרשי המחירים ששולמו בעבורם ( בין

דרהם .

 600ל 300 -

עוד באותו עניין הציג ליטל שישה מסמכים נוספים

)

(

(

משנת  1382עד  ) 1391שעניינם רכישת עבדים .

50

לבד מנוהל כתיבת מסמכי קניין מסחריים מלמדים מסמכים אלה גם על מוצא העבדים והשפחות

בירושלים ( ממזרה אפריקה וממערבה )  ,על מחירם  ,שנע בין

 390ל 550 -

דרהמים  ,ועל כך שניתן היה

למכור עבד שנמצא בבעלות משותפת של כמה אנשים  ,שאת המכירה ניתן היה לבצע באמצעות
מיופי כוח  ,ושגם אנשים ממוצעי הכנסה ,

48

Relating 10 Muslim Women ' , IESHO , 26
246 - 294

49

 .קק

Slaves by

,

ולא רק מכובדים  ,החזיקו בעבדים .
' Iqrar' s from 81 -~ Uds

Llttfi , ' 1 Stildy of six Fourteenth -Century

) 1983 ( ,

collft Records from Ierusalem Concerning the Disposition 0
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 . 16 - 49קק Minors ' , Arabica , 29 ) 1982 ( ,
50

ZDMG , 131 ) 1981 ( ,
297 - 337

 .קק

,

85 -Sharif

" Haram
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את תרומת התעודות בתהום האמנות סיכם ליטל  ,ראש המדברים בענייני תעודות  ,בשלושה
היבטים  :קליגרפיה  ,מבנים בירושלים של המאה הארבע  -עשרה ומידע על הפצים

וכלים .

י 5על

מבנים ושימושיהם אפשר ללמוד מבקשות למגורים במדרסה  ,בקשות שנענו על בסיס מקום פנוי ,

מרשימת דמי השכירות של נכסי הת ' אנקאה הצלאחיה ( בית מרחץ  ,אולמות מקורים  ,חנויות  ,טחנה

)

וכן מפירוט של הוצאות לתיקוני מבנים שהיו בהקדש הח ' אנקאה הצלאהיה ושל עלות תומרי

.

התיקון ממסמך המתעד מכירת בית למד ליטל על סכום הנכס ומרכיביו ( גג  ,חצר  ,שירותים  ,שער ,

דירת המגורים )  ,ומתעודה דומה למד על השימוש בבית  ,על מספר דייריו ומשתמשיו  ,על

.

התפקידים שיועדו להם ועל המענקים ששולמו להם בתעודות משתקפים גם תכולת בית המגורים

( סירים  ,מגשים  ,אגנים  ,כלי בית ) והמדרמה ( ספרים  ,נרות מוזהבים ופשוטים  ,שטיחים ומקום

ייצורם  ,באנטוליה ובעבר הירדן

)

.

ברשימות רכוש של נפטרים יש נתונים על בגדים  ,על רהיטים ,

על כלי בישול  ,על יהלומים ועל מתקני איפור  ,ומסמכי מכירה פומבית מספקים נתונים על
מחיריהם של הפצים מסוגים שונים  .מסמכי מכירה פומבית של ספרים מלמדים גם אילו ספרים

רווחו בשוק בתקופה הנדונה ,

מה היה מחירם הנקוב  ,מי קנה אותם וכמה שילם עליהם

בפועל .
על ספרייתו של ירושלמי בשם ברהאן א  -דין אבראהים א  -נאצרי ( נפטר

) 1388

בהקראת קוראן ותדית ונדד בין משרות קודש זוטרות כתב אולריך מרמן
כללה לבד מחפצי בית ( מנורות וסירים  ,כרים ובגדים ) גם

138

שמצא את מחייתו
 52ירושתו

( תח8תח88א ) ,

.

ספרים מניתוח המצאי ( ספרי חוק ,

היסטוריה  ,שבתי ירושלים  ,לשון ודקדוק  ,שירה וקלסיקונים צופיים ) והצבעה על ההסר בו ( מדעי

משכיל יוצא דופן .

הטבע  ,פילוסופיה ) מצטייר דיוקן לא סטראוטיפי של תושב העיר מן השורה שאינו
שלל תעודות הר הבית שימש בסיס לספרה המקיף של לוטפי

בשיטתיות ובנוקדנות נתונים שונים  :שווקים  ,מטבעות ,

al-Mamlukiyya

ral-Quds

הפורש

מסחר  ,קשרי עיר  -כפר  ,מלאכות ,
53

פרנסות  ,סמכויותיהם ופועלם של בעלי שררה משפטיים ומנהליים בממשל ונתונים

דמוגרפיים .

לספר מצורפות כעשרים טבלאות מועילות ( שבהן סיכום של פרטים בנושאים כגון מתקני אירוח ,
מנזרים  ,שמות פקידי גבייה  ,שיעורי התמותה במגפות בערים ממלוכיות  ,קשרי נישואין אפשריים

בין יוצאי ערים שונות  ,שיעור הנדוניות  ,תעריפי מוצרים נקובים במטבעות איטלקיים  ,סחורות
שיוצאו מירושלים לכפרים שמסביבה  ,ומודל מנהלי  -לצורך השוואה  -של הנציבות של חלב

)

.

ויש בו נספח עשיר במיוחד על הקשר בין מלאכות למוצאם של העוסקים בהן בספר  ,המתאפיין

בראייה סוציולוגית לא נעשה כמעט שימוש במידע ( על אודות אתרים עירוניים  ,קהילות  ,רחובות ,

שערים  ,מאגרי מים ) מתקופות מוקדמות ( ומאותרות ) בתולדות העיר  ' .ירושלים הממלוכית ' הוא
אפוא סיכום מועיל של תעודות הר הבית  ,ברם בשל חסרונות משמעותיים כגון היעדר סקירה של

51
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עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלוכית

המאה החמש  -עשרה  ,המיוצגת בתעודות הר הבית רק בארבעה צווים סלטאניים  ,או השוואה מקפת
בין העולה מן הכרוניקות ההיסטוריות וספרי הביוגרפיות הממלוכיות הכלליות לבין התעודות אין
הוא יכול ןלהיחשב סיכום סמכותי שלי הנושא .

גלוי תעודות הר הבית אפשר את הופעת ספריו של כמאל ג ' מיל
התעודות ,

54

אלעסלי .

,

,,

[

בשלושת כרכי

שהוזכרו לעיל  ,מובאות בשלמותן תעודות הר הבית יחד עם מקור תעודי נוסף :

מסמכים מפנקס בית הדין ( סג ' ל) השרעי

העירוני .

55

אלעסלי כתב ספרים נוספים על ירושלים

.

בימי  -הביניים ובתקופה העות ' מאנית אחד מהם הוא ' אג ' דאדנא פי תרא בית אלמקדס ' ( = אבותינו

[ הטמונים ] בעפר ירושלים ,

) 56

,,

, -

.

העוסק בבתי קברות בירושלים וסביבתה בספר מובאים נוסחי מצבות

בבתי הקברות ממילא  ,א  -סאהרה ( מצפון לעיר העתיקה ) ושער הרחמים ( ממזרחה ) וכן רשימות של

נפטרים ואזכוריהם בספרות  .חיבור אחר פרי עטו של אלעסלי הוא

' מן

אאתארנא פי בית אלמקדס '

~

.

( = משרידינו בירושלים )  ,י 5זהו מפקד מפורט של ה ' אנים  ,ברכות  ,בתי מרחץ ורהטים ציבוריים

בירושלים  ,והספר כולל שרטוטים  ,תרשימים ותצלומים  .בספר מצוטטים מסמכים מהר הבית ,
פרמאנים עות ' מאניים מאסתנבול ומסמכים מהסג ' ל

הירושלמי .

בולט בו מסמך ההקדש של

התנכזיה  ,שבו מפורט הרכוש שאמור לממן את בית הספר ( בתי מרחץ  ,כפר  ,חנויות  ,שטתי חכירה ) ,
ומובא בו מידע על השכרה ( ניהול ותחזוקה ) של חמאם אלעין

(

בסוק אלקטאנין ממערב להר הבית .

ספר נוסף של אלעסלי הוא ' מעאהד אלעלם פי בית אלמקדם '

)

(

במוסדות הלימוד בירושלים

,

) 58

פששששמששר

רחבה  -לעתים בצורה לא מדויקת  -ובמסגרת זו נכללים גם מוסדות קרובים להם  ,כגון בתי

הארחה לצופים ( ח ' ואנק  ,רבט  ,זואיא

)

לצד

המדרסות .

בספר מובאים נתונים מרחביים על

ההקדשות שמימנו מדרסות ירושלמיות  .כך למשל נלמד כי הקדש הג ' והריה ( ברחוב שער הברזל

)

'-

כלל את הכפרים טול  -כרם וקאקון  ,וכי מייסד המנג ' כיה  ,הסמוכה לשער המשגיח שממערב להר

הבית  ,הקדיש לה בית מרחץ בצפת  ,חנויות בירושלים  ,את הכפר בית צפא ( או בית צפאפא ) וחלקת
אדמה שנמצאה

בבעלותו .

ספרו של מייקל בורגויין  Mamluk Terusalemמבוסס אף הוא במידה לא מבוטלת על מסמכי הווקף .

',

59

בספר מפורט ומהודר זה  ,תוצאת סקר בן כמה שנים שערך צוות בית הספר הבריטי לארכאולוגיה

[

בירושלים  ,מוגשים לקורא תכניות ותצלומים של שישים וארבעה מבני ציבור מן התקופה הממלוכית

 ובכללם מדרסות  ,צריחים  ,בתי מרחץ  ,שוק  ,במת דרשן  ,סטווים וקשתות  -בלוויית תיאורם ,נתוני מיקומם  ,ניתוח רכיביהם ההנדסיים והקישוטיים ופרטים על קורותיהם  ,לרוב בתקופה

,

.

54

אלעסלי לעיל  ,הערה

55

על המג ' ל  ,הידוע גם כארכיון בית הדין המוסלמי בירושלים  ,שבו הועתקו בתקופה העות ' מאנית מסמכים ממאות

) 44

קודמות  ,ראו  :א ' כהן וא ' סימון  -פיקאלי  ,יהודים בבית המשפט המוסלמי  ,ירושלים תשג " ג  ,עמ '

3-1

.

אג ' דאדנא פי חרא בית אלמקדס  ,עמאן . 1981
מן אאתארנא פי בית אלמקדס  ,עמאן . 1982
מעאהד אלעלם פי בית אלמקדס  ,עמאן . 1981

56

כמאל אלעסלי ,

57

כאמל אלעסלי ,

58

כמאל אלעסלי ,

59
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תעודה של בית הדין המוילמי מהתקופה
הממלונית שנמצאה בהר הגית  .התעודה
עומקת בקניין

עבד ,
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י

.

-- .

*=י

מממכים עות ' מאניים
מהארכיון שהתגלה בחדר
אטום במנצר עכו  ,המאה
התשע  -עשרה
( צילומן הווארד סמיטליין )

ע

עולה הסהר  :על שהתחדש במחקר ארץ  -ישראל הממלוכית

העות ' מאנית  .לקטלוג המבנים קודם מבוא על מקצת דברי ימיה של העיר לפני הממלוכים ובעיקר

על תולדותיה בימי המדינה הממלוכית  .ריצ ' רדס  ,מחבר מבוא זה  ,עשה שימוש שקול במקורות
הזמינים  -תעודות הר הבית  ,מסמכי בית הדין השרעי ואזכורים ספרותיים בהקשרים רחבים  -ולו

הממלוכים .

יאה תווית הדובר היציג והממצה של קורות העיר בדור

60

במבוא אחר בספר מוצגים

המאפיינים העיטוריים וההנדסיים של הבנייה בתקופה הממלוכית  .תעודות ההקדש מפנקס בית הדין
שימשו לבורגויין מקור מידע על תקציבן החודשי של מדרסות  ,על סגל ההוראה והתחזוקה בהן  ,על

.

מקורות הכנסתן ועל משאלות המקדיש יהושע פרנקל השתמש גם כן במסמכי בית הדין  -למעשה
בהעתקים מאוחרים של תעודות משפטיות ממלוכיות  -במאמריו על הח ' אנקאה הצלאחיה ועל
המדרסה

הצלאחיה .

61

ספרו של מיכאל מיינקה

) ( Meinecke

על הארכיטקטורה הממלוכית במצרים וסוריה מאפשר לבחון

את אמנות הבנייה הממלוכית בירושלים באור

השוואתי .

62

בכרך הראשון של הספר דן המחבר

בפירוט בבנייה הממלוכית על פי תקופותיה ההיסטוריות של המדינה ( תקופת העיצוב  ,ימי הזוהר ,

.

עידן הירידה )  ,ולדיון נלווית סקירה למדנית ומוסמכת על תכנון  ,אמצעים  ,חומרים ובנאים בכרך

שני מובאת רשימה כרונולוגית של מבצעי בנייה במרחבי הממלכה  .בעזרת מפתח המקומות ניתן
לעקוב אחרי פעילות הבנייה בערים המרכזיות של הארץ וכן במקצת כפריה ( כגון קרית  -חגיה

שבשומרון  ,טירה  ,בית  -דראס  ,ג ' נספוט [ ליד שכם ]  ,דיר  -סניד [ כיום ליד קיבוץ ארז ] ובני  -נעים
[ ממזרח

לחברון ] .
)

למידע על כל אתר כזה  ,המופיע כסדרו במועד בנייתו  ,מצורפים תיאור קצר

של המבנה  ,אזכורים שלו במקורות והפניות לספרות המקצועית  .היבורו של מיינקה  ,שנפטר בדמי
ימיו  ,קידם באופן משמעותי את חקר האדריכלות הממלוכית וסיפק כלי שאין מושלו להכרתה

ולהערכתה .
שני המקורות התיעודיים המרכזיים לחקר ירושלים בתקופה הממלוכית  -תעודות הר הבית והסג ' ל

של ירושלים  -משולבים כראוי במאמרו של פרנקל על מוסדות חינוך עירוניים

בעיר .

63

פרנקל

מעמיד את הקורא על יתרונם של מסמכי הווקף  ,המעידים על שכר המורים  ,על סדרי הלימוד  ,על
סוגי הנכסים שהוקדשו לתמיכה בהם  ,על זהותם החברתית של המלמדים ועל הכישורים שנדרשו

.

מהם מנגד מצביע פרנקל על שתיקתם של מסמכים אלה באשר לאופן פעילותם של המוסדות
החינוכיים  ,בנושא היחם אל התלמיד ואל הלימוד ובכל הקשור למאפייני קהל הלומדים ולשיעורם

באוכלוסייה  .מתעודות הר הבית הוא שואב מידע על מורים והכנסותיהם ( מכתבי מינוי מטפוס ב ) ,
על תקציבי הוצאות של המדרסות  ,על צוותי התחזוקה בהן  ,על שכר המורים  ,על כישוריהם ועל
60

לסיכום נוסף ראו :
177 - 199

61
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65

( תשרי תשנ " ג ) ,

עמ ' - 21

הנ " ל  ' ,כינון הקדש ( וקף ) אל  -מדרסה אל  -צלאחיה בירושלים בידי צלאח אל  -דין האיובי '  ,דרורי ( לעיל  ,הערה

 , ) 17עמ '

. 85 - 64
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48/ [ 250 bis 923 / [ 5 [ 7( , Gl ckstadt 1992

63

י ' פרנקל ~ ' ,
מוסדות חינוך מוסלמיים בירושלים בתקופה הממלוכית

"

 S] ienנחס Xegypten

והיסטוריה  :הקשרים תרבותיים ופוליטיים  ,ירושלים , 1999

עמ '

14 . Meinecke , Die mamlukische .Architektur
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ר ' פלדתי וע ' אסקס  ,חינוך
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ייסף

ששדדה 1304

צרורי

.

המטלות שהוטלו עליהם בנספה למאמרו מביא פרנקל שטרי הקדש אחדים של מדרסות ירושלמיות
(

אף הם מתעודות הווקף .
)

בסיכום דבריו קובע פרנקל כי אצולת הפרשים הממלוכית רתמה לשירותה

.

את המלומדים ואנשי הקודש  ,בהשתמשה לשם כך במשאבים ובנכסים עירוניים שהיו להקדש מן
המורים שתוגמלו באופן

נאות לא ניתן היה לצפות לקולות של מחאה וביקורת כנגד המדינה .

בין המחקרים על אזורים אחרים בארץ  -ישראל בתקופה הממלוכית בולטים ספרו רהב היריעה של
מהמד מעין צאדק על עזה  ,הסוקר בתרשימים ותצלומים את המבנים העיקריים בעיר  ,בתים פרטיים ,
שווקים  ,מדרסות ומבני קבר ,

64

ומאמרו של עדנאן בח ' ית על צפת במסמכי הקדש למן

. 1378

65

בראייה היסטורית יותר נכתבו ספרו של טה תלג ' י טראונה על צפת בתקופה הממלוכית וספרו של
66

הארץ  -ישראליים .

בת ' ית על כרך  ,שלפקידיה היו קשרים רבים עם המחוזות המנהליים

בארץ  -ישראל .

יהושע פרנקל סחט בדי עמל את התעודות המעטות הנוגעות לקהילה הכפרית

67

במאמרו בנושא זה נדונות סוגיות כגון גודל האוכלוסייה  ,תפרושת יישוביה  ,גודל המשפחה  ,שיטות
עיבוד הקרקעות  ,הגידולים החקלאיים  ,הנהגת הכפר  ,הריבוד החברתי בו והתארגנותו כלפי הרשויות

.

העליונות את מאמרו התם בתרגום של ארבע מתעודות הר הבית ( מטיפוס ו ) שהן כתב התחייבות
של מנהיגי כפרים

( זכריא  ,ביתוניא ,

עין  -יברוד  ,ובית  -נובא ) לעבד את הקרקע ולשמור על הסדר

.

הציבורי .

י

המקורות החדשים לא זעזעו את הנחות היסוד של תחום העיון ' ארץ  -ישראל הממלוכית ' ( היותה של
הארץ משנית אף בתחומיה של סוריה  ,שהייתה משנית

למצרים ; תפיסת עולמם הצבאית של השליטים

והתעלמותם מצרכיה של האוכלוסייה האזרחית ; דבקות מסורתית ובלתי מתפתחת בתודעת קדושת

ערי הקודש  :חברון

כישוריהם

וירושלים ; אפשרויותיהם המוגבלות של

והשכלתם .
)

ילידי הארץ לזכות בתפקיד ההולם את

אך הם הרחיבו באופן ניכר ובלתי צפוי את ידיעותינו  ,ופתחו כיוונים חדשים

.

למחקר דומה שלאחר עיון יסודי אפשר יהיה לכתוב על סמך החומר ההדש מונוגרפיות על ערים
שונות בארץ  -ישראל  :חברון  ,שכם ובמיוחד הערים שטיפחו השלטונות  ,צפת ועזה ; ערים אלה אפשר

לבחון בהשוואה לערי מחוז סוריות אחרות בתקופה הממלוכית ובראייה כוללנית ורהבה ( תחומי
אחריותו של הממשל המקומי ומידת הצלחתו באכיפה ; יוזמות הסלטאנות מקהיר ; פעילות למדנית
בשטח ההוראה והכתיבה בדרגים ' עממיים ' ומשכיליים לא רק בירושלים ; קשרים כלכליים בין

עירוניים ; תעסוקות  :מתן שירותים למקומיים ולזרים

64

65
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