עבודות ציבוריות בירושלים וחברון
בסוף המאה

הרח

עודד פרי

העקרונות האידיאולוגיים אשר על  -פיהם נהגה המדינה האסלאמית הקלאסית  ,לא חייבו אותה
לדאוג במישרין לרווחתם החברתית  ,התרבותית ואף לא הכלכלות של נתיניה  .לפיכך  ,לא
נתאפשרה בה התפתחותן של רשויות ממלכתיות מתאימות  ,האמונות על מתן שירותים שונים
הקשורים בנושאים אלה  .על פער זה בתיפקודה המקובל של המדינה גישר במידה ידועה מוסד

הווקף ( ההקדש

המוסלמי) .

בתחום שירותי הדת  ,למשל  ,נוצל הווקף לבנייתם ואחזקתם של

מסגדים ומרכזי  -פולחן אחרים  ,על כלי  -הקודש ששימשו בהם  .בתחום החינוך תרם הווקף רבות
להקמתם והפעלתם של מוסדות תרבות והוראה  ,לרמותיה השונות  .מוסדות סיעוד ורווחה  ,כגון

בתי  -חולים  ,מטבחי  -עניים  ,בתי  -מחסה  ,קופות  -צדקה וקרנות  -סיוע שונות  ,מומנו בעיקר מכספי

וקף  .זאת ועוד  :בסיוע הווקף התבצעו גם כמה עבודות ציבוריות חשובות  ,ובהן הכשרת דרכים ,
בניית גשרים  ,חפירת בארות וארגון אספקת המים לערים  .גם בהתפתחותן הכלכלית של הערים

המוסלמיות היה לווקף חלק  ,באשר פונדקי  -דרכים  ,מרכזי -שיירות  ,שווקים מקורים  ,מחסנים
ומבנים אחרים למסחר ותעשייה זעירה היו נפוצים בין הנכסים העירוניים שאוקאף ( ריבוי של
שונים קיימו וטיפחו למימון מטרותיהם

וקף )

השונות  .י

במאמר זה ננסה לבחון  ,מזווית אחת מסוימת  ,כיצד נהגה בעניין זה המדינה העות ' מאנית ,

כמדינה אסלאמית  ,בתקופה הטרום  -מודרנית ; איזה תפקיד מילאה היא  ,לצד מוסד הווקף  ,בייזומן ,
ניהולן ומימונן של עבודות ציבוריות שונות  ,לרווחתם וקידומם של נתיני האימפריה באחד
ממחוזות שלטונה בשלהי המאה

השמונה  -עשרה .

כמה ממאפייני פעילותה של הממשלה

העות ' מאנית בתחום זה יתוארו בעזרת צווים מינהליים ( פךמאנים ) ומסמכים רשמיים אחרים  ,אשר
נשלחו מטעמה אל עושי דברה במחוז ירושלים בתקופה האמורה  .מסמכים אלה הועתקו  ,כחלק מן
1 7
*

מאמר זה מבוסס על חלקים אחדים מחיבורי לשם קבלת התואר מוסמך  ' ,המדינה העות ' מאנית ומוסד הוקף
בירושלים בסוף המאה השמונה  -עשרה '  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשמ " ג  ,שנכתב בהדרכתו של פרופ '

גבריאל בר ז " ל  .תודתי נתונה לד " ר מרים הקסטר על שסייעה לי להביא חיבור זה
1

סקירה תמציתית על מוסד הווקף ומטרותיו  ,ראה

:

1096 - 1103

לסיומו .

 .קק  ) 1932 ( .ע , 1יןינ  ,קןשיי

' Hef[ening ,

 .יי

הטיפול המקובל בהם באותה עת  ,אל פנקסי הסג ' ל ( רשומות ) של בית  -הדין

השרעי בעיר המחוז .

2

אלה מביניהם שנמצאו רלבנטיים לנושא הנדון  ,עוסקים רובם ככולם בשאלת התחזוקה השוטפת
והשיפוצים הנחוצים תדיר במסגדי הר  -הבית בירושלים ובמערת המכפלה

בחברון .

ההקדשים של מסגדי הר  -הבית ומערת המכפלה
התמקדותם של השלטונות העות ' מאניים בשני אתרים אלה אין בה כדי להפתיע  .המדובר הוא

בשני סמליה המקודשים ביותר של ארץ  -ישראל ומן המקודשים שבעולם המוסלמי  .שני מרכזי
הפולחן והעלייה  -לרגל הללו גילמו את המוניטין הדתי של אזור ירושלים והיקנו לו את עיקר

חשיבותו  .אין ספק  ,לפיכך  ,כי עצם הפעולה לשימורם וטיפוחם נועדה להביא ברכה הן לשליטים
שהחזיקו בהם והן לאוכלוסיה המקומית שחיה בסביבתם .

2

3

גישתי אל פינקסי הסגיל השמורים בארכיון בית  -הדין השרעי בירושלים התאפשרה באדיבותו של שייח ' סעד
אל  -דין אל  -עלמי  ,מפתי ירושלים ויושב  -ראש המועצה המוסלמית העליונה  .על כך יבוא על הברכה  .כן יבורכו
פקידי בית  -הדין  ,בראשות שיח ' אבראהים צברי ( כיום הקאדי של חברון )  ,אשר היקצו לי מקום  -עבודה בלשכתם
וסייעו לי בכל הדרוש .

3

היותה של ירושלים מרכז לקיופ מצוות הדת ומוקד לרגשות דתיים עמוקים תרמה רבות  ,כבר מראשיתו של

השלטון העות ' מאני  ,לקידומה ולפיתוחה של העיר גם מבחינות אחרות  .עיין  :א ' כהן  ' ,מפעלי פיתוח כירושלים
בראשית השלטון

המיסגד אשר מעל מערת

המכפלה  ,ציורו של
רוברטס על בסיס שרטוט
של ברקבריג ' מתחילת
המאה הי " ט

18

העות ' מאני ' ,

קתדרה ,

8

( תמוז

תשל " ח ) ,

עמ '

. 187 - 179

הסלטאן סלים השלישי

( 7 - 1789ס) 18

את מרבית ההקדשים עתירי הנכסים שנספחו אל המקומות הקדושים בירושלים וחברון  ,ירשו

העות ' מאנים מן השושלות המוסלמיות אשר קדמו להם בשלטון על ארץ  -ישראל  .ייסודם של
הקדשים אלה היה אחד מביטויי התמורה הגדולה שחלה במעמדה הדתי של ירושלים  ,וחברון

ולאחריהם .

בעקבותיה  ,בתקופת מסעי  -הצלב

4

במסגרת מאמציהם לשקם את מעמדן המקודש של

ערים אלו ולשוות להן אופי מוסלמי ככל האפשר  ,הקדישו האיובים  ,ויותר מכך הממלוכים

יורשיהם  ,תשומת  -לב רבה לטיפוח האתרים אשר במשך מאות בשנים נתפסו כמוקד בהתייחסות
הדתית לירושלים וחברון בתודעה המוסלמית  .מסגד אל  -אקצא וכיפת הסלע בירושלים והמיבנה

שהכיל את קברי האבות בחברון  ,הורחבו ושופצו לעתים מזומנות  .במקביל עודדו את העלייה -
לרגל אליהם ואת הפולחנים הדתיים המסורתיים שהתפתחו מסביבם  .סכומי  -כסף ניכרים הוקצבו
עבור המטרות האלו  ,בעוד הכנסותיהם של כפרים ונכסים עירוניים רבים הוקדשו כווקף על  -מנת
להבטיח את קיומם של אתרים אלה והמשך תיפקודם לאורך

זמן .

5

קשה להעריך במדויק את היקפם המלא של הנכסים הללו ולמפותם  .בניגוד להקדשים אחרים ,

אשר נוסדו בדרך  -כלל בפעולה חד  -פעמית ומוגדרת  ,האוקאף של מסגדי הר  -הבית ומערת
המכפלה היו מספר הולך ומתרחב של הקדשים נפרדים  ,אשר נוסדו בפרקי  -זמן שונים  ,למן
התקופה האיובית  ,דרך התקופה הממלוכית וכלה בתקופה העות ' מאנית  .לפיכך  ,אין לצפות כי
הנכסים הרבים שרוכזו יחד באוקאף אלה יפורטו כולם
4

ראה  :ע ' סיון  ' ,קדושת ירושלים באסלאם '  ,מ ' שרון ( עורך )  ,סוגיות בתולדות ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם ,
ירושלים

5

בשטר  -הקדש ( 3קסןה ) אחד מקובל .

6

הנסיון

עיין  . :ק

. 1102

 , 1976עמ '

11 ) 1924 ( ,

. 42 - 41

 .ין]. 1

.

' 5טט )  . Buhl , 81 - 1ק  . 956 - 957 , 960 :קק ) 1978 ( ,

,

י1

תיאור מפורט יותר של מפעלי הסולטאנים הממלוכים למען מסגדי הר -

,

מג ' יר אל  -דין אל  -עלימי  ,כתאב אל  -אנס אל  -ג ' ליל בתאריח ' אל  -דם ואל -

.

.

 1 . Sharon , 81א, , EP
Khalfi
,

הבית '
ומערת המכפלה ראה אצל

שליל [ ללא מקום ושנת הוצאה ]  ,עמ '

קנז

. 446 - 432
6

דוגמות

19

"

לשטרי  -הקדש

כאלה ,

המתייחסים

למוסדות

ארץ  -ישראליים

שונים ,

ראה

:

Massignon ,

].
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ג ' אלא שבנפת בית  -לחם שייכות לווקף של ח ' אצכי סלטאן

בירושלים  .המסמך הוא העתק מאושר של תעודה מקורית מתוך פנקסי הקרקעות העות ' מאניים ושימש את
שלטונות המנדט הבריטי בהכנת הסקר שלהם על נכסי הווקף המוסלמי בארץ  -ישראל

עבודות ציבוריות בירושלים וחברון בסוף המאה הי " ח

לרכז את כל הוקפיאת השונות של הקדשי הר  -הבית וחברון  ,על  -מנת שיתאפשר לדלות מתוכן את
כל הפרטים החיוניים על נכסיהם  ,אינו נראה מעשי לפי שעה .
מושג מסוים על גודלם של נכסים אלה ניתן  ,מכל מקום  ,לקבל מסקר כללי שהוכן בדיעבד  ,על -

ידי שלטונות המנדט הבריטי  ,בשיתוף עם ראשי המועצה המוסלמית העליונה  ,לחישוב ההכנסות

מנכסי וקף שונים בארץ  -ישראל .

7

על  -פי סקר זה  ,שהתבסס על הרישומים בפנקסי הקרקעות

העות ' מאניים ( ופתר  -י ח ' אשאגי ) באסתנבול  ,מסתבר כי בארץ  -ישראל לבדה האוקאף של מסגדי
הר  -הבית ומערת המכפלה גם יחד אמורים היו לקבל את הכנסותיהם

מרוכזים בסנג ' ק ירושלים ,

- 22

בסנג ' ק של עזה ורמלה ,

הצפוני של לג ' ון ועג ' לון  .כל זאת  ,נוסף

דומה .

בין הסנג ' קים הנזכרים לפי יחס

ל 32 -

19

-

מ 79 -

כפרים .

37

מהם היו

בסנג ' ק שכם  ,ואחד  -בסנג ' ק

חלקות  -קרקע מעובדות בקביעות

( מנארע ) ,

שנחלקו

8

אבל לאוקאף הנזכרים היו גם נכסים עירוניים מגוונים  ,אשר אותם אפילו סקרי המנדט הבריטי

מפרטים .

אינם

אחד המקורות הבלחי  -נדלים לרכוש זה ( וכמו  -כן אחת הסיבות לקושי הגדול

שבהערכת גודלו

( וערים אחרות
העיר )

ומיפויו )

זולתה )

היו הקדשותיהם הפרטיות ( ' וקף אהלי ' ) הרבות של תושבי ירושלים

בכל התקופות  .רובם ככולם ( לרבות כמה מתושביה הלא  -מוסלמים של

נהגו להתנות בהקדשותיהם  ,כי לאחר היכחדות כל צאצאיהם הנהנים מן הווקף  ,יעברו

הנכסים שהקדישו לרשות הווקף של מסגדי הר  -הבית וגאו קברי האבות
המוקדשים היו בדרך  -כלל בתי  -מגורים ( דאר )  ,חנויות
( מץ ? וה ) י

מאפיות

( פרן ) ,

( דכאן ) ,

בחברון .

הנכסים

טחנות  -קמח ( 9אחונה )  ,בתי  -בד

גני  -ירק ( חאכורה ) בוסתנים ( בסתאן ) וכדומה  .נראה בעליל  ,כי נכסים

אלה אכן הגיעו והמשיכו להגיע ליעדם הסופי  ,שכן מסמכים לא מעטים בסג ' ל עוסקים דווקא
במצב זה של היכחדות כל הנהנים מווקף משפחתי מסוים  ,ותביעת נאמן ההקדשים של המקומות
הקדושים בירושלים ובחברון לממש את התנאי הנזכר לעיל ולהעביר את הנכסים שהוקדשו בו
לידיו .

9

מעורבותו של השלטון העות ' מאני בשאלת התחזוקה והשיבוצים
השלטונות העות ' מאניים השתדלו להמשיך את מסורת טיפוחם ושימורם של המקומות הקדושים

בחברון וירושלים  ,ובכלל זה הקדישו תשומת  -לב מיוחדת ומשאבים גם לעבודות התחזוקה

השוטפת והשיפוצים שנדרשו מעת לעת  .לכאורה יש משום תמיהה במעשה זה  :שהרי הנכסים
הרבים אשר הוקדשו כווקף למען מסגדי הר  -הכית ומערת המכפלה נועדו  ,בין היתר אם לא קו- 07

7

גנזך  ,ארכיון המזכירות הראשית של ממשלת פלשתינה ( א " י )  / 178 / 33 ,ש  ' ,פדיון מעשרות הוקף '  ,תזכיר מאת

המזכיר הפינאנסי אל המזכיר הראשי  29 ,בפברואר  . 1932הסקר הוכן בעקבות הצורך אשר השלטונות הבריטיים

ראו כשעתו להעביר את הפיקוח על נכסי האוקאף בארץ  -ישראל לידיה של המועצה המוסלמית העליונה  .סקר
זה הכיל רשימה מפורטת של כל נכסי האוקאף  ,שמעשרותיהם שולמו עד אז בפועל למועצה המוסלמית
העליונה  ,וכן של נכסים אחרים שנתבעו על  -ידה  .הנתונים שסוכמו ממנה לצורך מאמר זה מתייחסים רק לאוקאף

של מסגדי הר  -הבית ומערת
8

המכפלה .

שם  .נתונים אלה אינם משקפים בהכרח את המצב כפי שהיה בסוף המאה השמונה  -עשרה  ,אלא משמשים לו
כאינדיקציה

9

2 1נ

בלבד .

ראה  ,למשל  :סג ' ל  , 256 ,עמ '
54

;

 , 273עמ '

; 54

 , 261 ; 119 - 118עמ ' , 265 ; 67 - 66

 , 281עמ ' 218

;

 , 282עמ '

. 10

עמ '

; 94 - 93

 , 267עמ ' , 55

; 125 - 124 , 113

 , 272עמ '

22
קטע מתוך שטר ההקדש של עבדאללה דאודי מירושלים  ,המצווה את פירות רכושו ( מספר בתי  -מגורים

וחלקות  -קרקע בירושלים ובסביבתה ) לצאצאיו  ,ואחריהם לשדתי כיפת הסלע .
( ) 7 . 6 . 1774

27

רביע אל אוול

1188

עבודות ציבוריות בירושלים וחברון בסוף המאה הי  ,ח

כל  ,לכסות ברווחים המופקים מהם את הוצאות אחזקתם של אתרים מקודשים אלה  ,שיפוצם בעת
הצורך ושיקומם מפגיעות הזמן והטבע  .מדוע אפוא היה השלטון העות ' מאני צריך  ,עם זאת
אלו ?

ובנוסף לכך  ,להקדיש ממרצו ומכספיו למטרות

שימור הנכס  ,התחזוקה והשיפוצים ( ס ? סיר 7מךסים ) היו ודאי בין המטרות העיקריות שלשמן

המכפלה .

נוסדו ההקדשים הרבים של מסגדי הר  -הבית ומערת

ברם  ,מקריאתם של עשרות

המסמכים העות ' מאניים העוסקים בניהולם של אותם הקדשים בתקופה הנדונה  ,מתקבל הרושם
כאילו מוסדות אלו סבלו באופן כרוני ממצוקה מינהלית חמורה  ,ועקב כך גם כספית  ,ומליקויים

אחרים בתיפקודם  .במשך כל התקופה הנסקרת
לבחור בנאמן

( מתולי )

( ) 1802 - 1770

התקשתה הממשלה העות ' מאנית

מהימן  ,שינהל בכשרון וביושר את ענייני האוקאף של מסגדי הר  -הבית

ומערת המכפלה  .אלה שמינתה לתפקיד זה התגלו לאחר מספר שנות  -כהונה כבלתי  -יעילים

ומושחתים .

הללו לא היססו בדרך  -כלל לנצל את היחלשות המנגנון השלטוני והמינהלי של

האימפריה  ,ועקב כך את התרופפות הפיקוח הממשלתי על מעשיהם  ,כדי להזניח את ענייני
האוקאף ולמעול בנסיבות מחמירות בכספיהם  .גם מושלי המחוזות העות ' מאניים ואנשי  -שררה

אחרים לא טמנו ידם בצלחת  .הללו נהגו מפעם לפעם להשתלט שלא כחוק על נכסי האוקאף
שבתחומיהם ולחמוס את הכנסותיהם  .מצבם הכספי של ההקדשים הנזכרים הידרדר לשפל
המדרגה ובמינהלם שררה

אנדרלמוסיה .

0ן

לאור זאת סביר להניח  ,כי אם התעורר במהלך אותה

תקופה הצורך לבצע בדק  -בית יסודי ושיפוצים מקיפים באתרים הנתמכים על  -ידי הקדשים אלה ,
אזי השלטון המרכזי העריך אולי  ,ובצדק  ,כי האוקאף ומנהליהם לא היו מסוגלים לעמוד בהוצאות
הרבות ובנטל הארגוני הכבד של ביצוע משימה זו  .ייתכן אפוא  ,כי מתוך התחשבות בנסיבות אלו
החליט השלטון המרכזי לשאת על כתפיו את נטל עבודות התחזוקה באתרים ולשמש בעצם כקבלן
ראשי לביצוע התיקונים והשיפוצים הנדרשים

בהם  .ו י

ברם  ,לכך יכול להיות הסבר נוסף  ,עקרוני יותר  ,והוא  ,שהממשלה העות ' מאנית פשוט מילאה
בזאת את המטרה המקורית שבשמה היא גבתה מדי שנה לקופת אוצר המדינה את ' עודפי
ההכנסות ' של האוקאף מן הסוג הנדון פה  .בכל שנה  ,כך עולה מן המסמכים העות ' מאניים

שבסג ' ל  ,היו ההקדשים של מסגדי הר  -הבית ומערת המכפלה חייבים להעלות סך של
גרוש אסרי מהכנסותיהם לאוצר

באסתנבול .

2ן

על גבייתם של כספים אלה היתה מופקדת ' מחלקת

החשבונות של הערים הקדושות ' ( חרמין  -י שריפין
10

ראה ,

4 , 000 - 3 , 000

קסאסבהסי ) 3י

-

המחלקה שניהלה במישרד

למשל  ,הפרמאנים וכתבי  -המינוי ( בראת ) שנשלחו אל מנהלי ההקדשים האלה  ,סג ' ל  , 258 ,עמ '

; 73 , 72 - 71

 , 259עמ '  , 260 ; 96 - 95 , 95 - 92 , 88 - 87עמ '  , 262 ; 31עמ '  , 264 ; 86 - 84 , 84עמ '  , 272 ; 106 - 105עמ '  , 273 ; 46עמ '

, 278 ; 61 - 59

11

עמ ' . 118

הפרמאן שפתח בהליכים למימוש מטרה זו יצא בתחילת שנת

1777

( מג ' ל  , 258 ,עמ '

. ) 97 - 95

אפשר  ,כי אין זה

מיקרה שנתינת הדעת באסתנבול למצבם הפיסי של האתרים הנזכרים וההחלטה לערוך בהם בדק  -בית
ושיפוצים  ,אירעו בסמיכות לצעדים אחרים אשר השלטון המרכזי החליט לנקוט בהם בראשית התקופה הנסקרת ,
בנסיון ( כושל בדיעבד ) לשקם ולשפר את מצבם המינהלי והכספי של ההקדשים שתמכו באותם אתרים ( ראה
פרמאנים מתחילת שנת

, 1778

סג ' ל ,

 , 259עמ ' , 95 - 92

. ) 96 - 95

ייתכן אפוא  ,כי אותם מאמצים היו משולבים אלה

באלה  ,למען השגת המטרה האחת של השבת תיפקודם הלקוי של האוקאף הנדונים
12

לתיקנו .

ראה  ,למשל  ,פרמאן מתאריך  11ד ' ו אל  -קערה  2 ( 1192בדצמבר  , ) 1778מג ' ל  , 260 ,עמ '  ' : 31ץן2אף  -יןןריפה  -י
מדיורה סיק  -י 9אבקהלרדן חרמין  -י מחמקמק טול ? דז י9ט אולנדקדה פדלה  -י נקף אסלוק אוזרה תעןין שהוה

אוץ ' בין ולא דרת בין ורוש תסלים ח ' ? יגה  -י מעליז אולש גלאן אמ  :אל ' .
13

שם ,

וראה גם בפרמאנים נוספים בסג ' ל ,

 , 259עמ '  , 262 ; 96 - 95 , 95 - 92עמ '  , 264 ; 86 - 84עמ '

. 106 - 105

23

כיפת הסלע  .ציור שמן
של אהרון שאול שור

האוצר העות ' מאני את הכנסותיהם  ,הוצאותיהם ושאר ענייניהם הכספיים של ההקדשים אשר
נוסדו למען שתי הערים הקדושות לאסלאם ( מכה ומדינה )

24נ

14

Bowen , Islamic Society

.

&  75 - 176 ; H . A . R . Gibbנ

שבחג ' אז .

4ן

כספים אלה היו במקורם ,

'.

 .קק  -Haramayn , , EP , 111 ) 1971 ( ,ש ' 8 . Lewis ,

 . 131 - 132קק  . and rhe West , 1 , 1 , London 1950 ,הזיקה של הקדשי הר  -הבית ומערת המכפלה אל הקדשי

החרמין מקורה אולי כעובדה  ,שבשנותיו הראשונות של השלטון העות ' מאני באוץ  -ישראל היה המונח חרמין  -י
שריפין מיוחס  ,בהשפעת המורשת הממלוכית  ,הן לירושלים וחברון והן לערים הקדושות בחג ' אז  .העות ' מאנים
שבו וייחדו בהדרגה מונח זה למכה ומדינה בלבד  ,ואולם את האוקאף שהוקדשו למען המקומות הקדושים בכל

עבורות ציבוריות בירושלים וחברת בסוף המאה הךח

אי

לפחות כפי שניתן להבין מכינוים  ' ,עודפי ההכנסות של ההקדשים ' ( פולה  -י נקף

ש ? א:

אסי ) י5י

3קף

כלומר  -הסכום שנותר בקופת ההקדשים לאחר ניכוי הוצאותיהם השנתיות

למטרות המותוות בתנאי

הקדשתם .

המסמכים העות ' מאניים שבידינו אינם מפרטים לשם מה

נאספו כספים אלה ומה עלה בגורלם ; אבל ייתכן  ,כי הרמז לכך מצוי בין סעיפי שטר  -ההקדשה של

מוסד גדול אחר אשר היה קיים בירושלים באותה תקופה  -הווקף של

ח ' אצכי סלטאן .

6ן

גם וקף

זה אמור היה להעביר בכל שנה את עודפי הכנסותיו לאוצר ; לי אלא שכאן מפרשים תנאי הווקפיה

שלו וקובעים  ,כי אותם כספים יהוו מעין עתודת  -חירום לכיסוי הוצאות חריגות או בלתי  -צפויות
( כמו אולי על שיפוצים וכיוצא בזה )  ,שהיו עלולות להיגרם לווקף ' כתוצאה מתהפוכות

הזמן ' .

8ן

אם אמנם כך היה הדבר לגבי ההקדשים של מסגדי הר  -הבית ומערת המכפלה  ,כי אז טיפולה הישיר
של הממשלה המרכזית בנושאי התחזוקה והשיפוצים הנחוצים בהם אינו צריך להפתיע  .אדרבא ,
אולי ניתן לומר  ,כי אלמלא עשתה דבר בנדון  ,אזי היתה מועלת לכאורה באחריות שהוטלה עליה
מעצם גבייתה את ' עודפי ההכנסות ' של האוקאף  ,או במלים אחרות -

מפרה את תנאי הקדשתם .

יחד עם זאת  ,קשה עדיין להשתחרר מן הרושם כאילו הממשלה העות ' מאנית עשתה בכל  -זאת יותר
מן הנדרש ממנה בעניין זה  ,שכן היא לא הסתפקה בהקצאת הכספים הנחוצים למימון עבודות
התחזוקה והשיפוצים  ,אלא אף נטלה על עצמה  ,כפי שיתברר להלן  ,גם את הטירחה והטירדה

בביצוען .

הכרוכות

נראה אפוא  ,כי השלטונות העות ' מאניים המשיכו כאן מסורת שהחלה עוד קודם  -לכן  ,בימי
האיובים  ,וקיבלה תנופה משמעותית בתקופת השלטון הממלוכי בארץ  -ישראל  .היתה זו מסורת

טיפוחם השקדני של אתריה המקודשים של הארץ  ,לא רק על  -ידי הקדשת נכסי  -מדינה רבים כווקף

למענם  ,אלא גם על  -ידי הקצאת כספים והשקעת מאמצים נוספים לשימורם  ,הרחבתם ושיפוצם
מעת לעת ובשעת הצורך 9 .י העות ' מאנים  ,מסתבר  ,נקטו באותה גישה  ,והדבר השתלב היטב

בעקרונות המדיניות הציבורית שאותה נהגו ליישם במרכזים השונים של תחומי שלטונם  .האחיזה
באתרי דת ופולחן נערצים והפגנת הדאגה לשימורם וטיפוחם היו מנדבכיה החשובים של מדיניות
זו  ,שכן בכך קיוו העות ' מאנים לבסם את יוקרתם ולהעמיק את השפעתם בקרב האוכלוסיה הסרה

ארבע הערים הללו הם העמידו תחת גג מינהלי אחד  -מישרד החרמין  -י שריפין באסתנבול  .כפיפותם

המינהלית של הקדשי הר  -הבית ומערת המכפלה למשרד זה נזכרת בכל המסמכים העות ' מאניים שלוקטו מן
הסגיל באשר להקדשים אלה בסוף המאה השמונה  -עשרה  .בחלקם אף נאמר במפורש  ,כי אותם הקדשים הינם
חלק מהקדשי החרמין

:

 ? 7אק ?וז

' סרסיז  -י ? ריסיו

אלמשרפה וחדרת  -י ח ' ליל

אלרחמן ' .

~

?

D

ף ' ות טללה

י ? ריקקה ואקע ? סג ' ד  -י אק ? א 7
~

~

לעיל  ,הערה . 13

15

ראה

16

הווקף של ח ' אצכי סלטאן היה מפעל  -צדקה נירחב אשר נוסד על  -ידי רוקסלנה  ,אשת הסולטאן סלימאן המפואר ,
בשנת

. 1552

הכנסות הווקף נועדו לתמוך בבית  -תמחוי גדול  ,שממנו אמורים היו להתכלכל על בסיס יומי עניי

ירושלים ועולי  -הרגל המוסלמים אליה  .ראה סטפאן  ,לעיל  ,הערה
17

18

שם  ,וראה גם

פרמאן מתאריך

28

ד ' ו אל  -קעדה

11 ( 1201

ח ' תאמנדה מ ? אסבהסי גוריליפ פדיה  -י נקף ? ר גה איסה
סטפאן ,

.6

בספטמבר 1787

ופתילה

),

מג ' ל ,

רכאב  -י קיאיונמה

רו אולנמק ' .

~
התקופה הנסקרת  ,למימון
לעיל  ,הערה  . 6ואכן הממשלה העות ' מאנית נערכה  ,לפחות פעם אחת במהלך

וביצוע עבודות תחזוקה שונות בבית  -התמחוי של וקף זה בירושלים ( פרמאן מתאריך

 , ] 1780סג ' ל  , 262 ,עמ ' . ) 5 - 2
19

 , 269עמ ' : 7 - 4

' 7ס ? הסי

ראה לעיל  ,הערה

.5

12

מחרם

19 [ 1 194

בינואר

25

עודד פרי

למרדתם  ,עוד יותר ממה שהיו יכולים להשיג דרך מסגרות השליטה הפורמאליות אשר קיימו

בידם .

20

בהתאם לכך  ,מפרמאנים שונים שניסחו העות ' מאנים כבר בתום היובל הראשון לשלטונם

בארץ  ,עולה כי ביצוע עבודות התחזוקה והשיפוצים באתרי הר  -הבית וחברון  ,כמו גם הקצאת
הכספים למימונן  ,נתפסו אז כמשימתה של הממשלה המרכזית באסתנבול יותר מאשר של האוקאף
אשר נוסדו מלכתחילה לאותו

צורך .

ן2

מסורת זו המשיכה להתקיים גם בסוף המאה השמונה -

עשרה ; ובעוד השלטון המרכזי נראה כממשיך ליטול על עצמו את הטיפול באחזקתם השוטפת של
האתרים הקדושים בחברון וירושלים  ,בולטת העובדה כי התעמיר והתרמים לא נכללו מעולם בין
יתר ההנחיות וההוראות הכלליות שקיבלו מנהלי ההקדשים שלהם בשואתים אשר מינו אותם

לתפקידם במהלך התקופה הנסקרת  .נראה כאילו השלטון המרכזי בכלל לא ציפה מן המתולים כי
יעסקו במילוי המשימה הנזכרת  ,אלא העדיף להשאיר אותה  ,במסוכת הימים שעברו  ,לעצמו .
כך או כך  ,ההנחות אשר הובאו לעיל אינן בהכרח סותרות זו את זו  .אדרבא  ,נראה כי כל
הגורמים שהוזכרו בהן פעלו במשותף לעיצוב מעורבותה הישירה של הממשלה העות ' מאנית

המרכזית בסוגיית התחזוקה והשיפוצים במקומות הקדושים של חברון וירושלים  .ואכן כאשר

הגיעה העת בראשית התקופה הנסקרת לערוך שוב בדק  -בית יסודי ושיפוצים כלליים במסגדי הר -
הבית ומערת המכפלה  ,פנו הקאדי  ,המפתי  ,נקיב אל  -שלנואף ושאר כלי  -הקודש ונכבדי העיר אל
השלטון המרכזי  -ולא אל מנהל הווקף  -בבקשה כי ינקוט בצעדים הדרושים לביצוע
התיקונים הנחוצים באתרים

אלה .

22

תבנון עבודות השיבוצים וסדרי ביצוען
הממשלה המרכזית אשר ניאותה ליטול על עצמה את האחריות הכללית לביצוען של עבודות
השיפוצים הנזכרות ומימונן  ,היתה זקוקה קודם  -כל למידע בדוק ומהימן על היקף העבודות
הנדרשות ועלותן  .לצורך זה מונתה ועדת  -סקר מיוחדת  ,אשר עם חבריה נימנו

א.

חאג ' י מצטפא  ,מעוזריו של מנהל משרד החרמין באסתנבול  ,אשר נקבע כפקיד הממונה
( 9שאשר )

ב.

מטעם ' השער העליון ' לריכוז פעולות הוועדה והכנת מימצאיה

;

אחמד נוראללה  ,מסגניו של האדריכל הראשי בארמון הסולטאן באסתנבול ( ח ' אצה מעמארי

ס ' לשאסודל

)י

אשר צורף למבאשר הנזכר  ,כדי לייעץ לו בעניינים מקצועיים

ג.

מהנדס העיר ירושלים

ד.

קאיי

ה.
ו.

המושל העות ' מאני

20

:

(קלס  -י יעריף

בית  -הדין השרעי בירושלים
( מחסלם )

;

מעמארי ) ;

;

של העיר

;

אישים אחרים שהוגדרו כבעלי ידע או נסיון אדריכלי ( סאיר אבקה אסנאלנה

השווה בעניין זה

נאקף ) .

 ) de :ם Barkan , kLes Fondations Pieuses comme mithode de peuplement

,

0 . ].

 . 59 - 65 ; 1 . Metin Kunt , 'The Vakifקק 11 ) 1942 ( , Partie Francaise ,
~
~ the: prila Familyת5 0ט01א ; Policy
Instrument of Public
5 ( ,טם )  ) ) 3 . Gilbarש , ) 3 . Baer

;26

] [ fortheoming
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'

Muslim
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~
socal and Economic
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 .קק  , Oxford 1960 , Docs . 100 , 101 , 102 ,נ7ש 2- /ננ /

.

 Palestineאס Heyd , Ottoman Documents
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155 - 156 , 156 , 157
22

ראה פרמאנים מתאריך  26צפר  15 ( 1191באפריל  , ) 1777מג ' ל ,

בינואר

, ) 1780

שם ,

 , 262עמ '

.5 - 2

"

 , 25עמ ' , 97 - 95

ומתאריך

12

מחרם

19 ( 1194

עבודות ציבוריות בירושלים וחברון בסוף המאה בי " ח

ועדה זו נתבקשה לחקור היטב את האתרים הנדונים ולבצע בדיקה ורישום ( כשף ותחריר ) של כל
המבנים  ,המתקנים ושאר הפריטים הטעונים שיפוץ  ,תוך ציון מידותיהם ( אורך  ,רוחב

וגובה )

המדויקות  .כמו  -כן הוטל עליה לערוך רשימה של חומרי הבנייה  ,כלי העבודה וציוד טכני והנדסי
אחר הנחוצים לביצוע השיפוצים  ,תוך ציון ברור מה מהם ניתן להשיג במקום ומה יהא צורך

על  -ידי הממשלה המרכזית מאסתנבול .

לשלחו

23

את מימצאיהם ומסקנותיהם נדרשו המודדים

לסכם ולאשר בבית  -הדין המקומי בפינקס מפורט ( קפרדאת
( לאלי )

של פלך דמשק אל מרכז השלטון

האפשרות

שחיתות

למעשי

באסתנבול .

24

דפסרי ) ,

שיישלח באחריות המושל

הממשלה אולי הביאה בחשבון את

ואי  -סדרים העלולים לנבוע ממורכבותה של תכנית השיקום

ומהקצאתם של משאבים כה רבים לצורך זה  ,ולכן חזרה והזהירה את עורכי הסקר לבל יניחו ' שום
סעיף סתום ' בדפתר הנזכר  ,וכי יישמרו מלכלול בו סעיפים מיותרים  ' ,אשר יגרמו להוצאות
מיותרות כתוצאה מלחצם והפצרותיהם של המשרתים בקודש והנכבדים ושאר האנשים '

בעיר .

25

עם סיום עבודתה של ועדת הסקר והגעת מימצאוה לאסתנבול בא שלב הערכות המחיר ואומדני

ההוצאות הדרושות למימון השיפוצים האמורים בירושלים  .הפינקס שהכיל את סיכומי הוועדה

( לשף

97סרי )

במסר לביקורתו של האדריכל הראשי

באסתנבול .

הלה חישב ומצא  ,על  -סמך

,
'
נושאי מישרה

הנתונים שהובאו לפניו  ,כי הוצאות השיפוצים הכלליים של מסגדי הר  -הבית ומערת המכפלה ראש הסריסים של הרמון
הסלטאן באיסתנבול .
יגיעו ל  51 , 910 -גרוש אסרי  .כמו  -כן אישר  ,כי מלבד סכום זה תצטרך הממשלה המרכזית לספק את

מרבית הפועלים  ,כלי העבודה וחומרי הבניין הנחוצים לביצוע עבודות השיפוצים בחברון

וירושלים .

26

על ההקפדה היתירה שבה התייחסו באסתנבול לנהלים אלה  ,כתנאי מוקדם לביצוען

של עבודות ציבוריות כלשהן במימון ממשלתי  ,יעיד מיקרה דומה
הממשלה המרכזית אומדן  -הוצאות בסך

שיפוצים במצודה

( קלעה )

33 , 050

:

בשנת

) 1785 ( 1199

פסלה

גרוש שנשלח אליה מירושלים  ,לצורך ביצוע

ןתפקיד המפקח על
הקדשי המקומות

ן

הקדושים ( החרמיין ) של

ןהאימפריה

של העיר  .זאת  ,משום שלאומדן זה לא צורף מיפרט טכני מלא על

מידותיהם ( אורך  ,רוחב וגובה ) של אגפי המצודה שנזקקו אז לתיקונים ותחזוקה שוטפת  .בהעדר
נתונים אלה  ,נבצר מן האדריכל הראשי לבקר את הצעת המחיר שהוגשה לממשלה ולאמתה  ,ולכן
הורה ' השער העליון ' לערוך מחדש את סקר האתרים הטעונים שיפתן במצודה של

ירושלים .

27

פעולות הכשף ותחריר של האתרים הקדושים בירושלים וחברון התבצעו  ,לעומת זאת  ,לפי כל
הנהלים התקינים  ,ולפיכך לא היתה מניעה לגשת בסיומן אל מלאכת השיפוצים עצמה  .באסתנבול

נקבעו הסדרי המימון של עבודות השיפוצים ומשם גם נשלח ' מפקח על הבנייה ' ( בנא אמיני ) ,

שהופקד על הוצאתן אל הפועל  .סיכומי הכשף דפתרי שאושרו קודם  -לכן על  -ידי הממשלה
המרכזית  ,הוכרו עתה כתכניות העבודה המוצעת  .הבנא אמיני שקיבל לידיו עותק מסיכומים אלה ,
נצטווה לנהל את עבודות השיפוצים בדיוק על  -פי הנתונים הכתובים באותו דפתר  .עם סיום

 , 258עמ ' . 97 - 95

23

שם ,

24

ראה העתקו של אותו דפתר מתאריך רג ' ב

25

שם  ,שם  ,עמ '

26

פרמאן מתאריך

. 97 - 95
12

מתאריך  11מחרם
27

 ( 1191אוגוסט , ) 1777

שם  ,שם  ,עמ '

, 98 - 97

. 102 - 100

פרמאן מתאריך

17

מחרם  19 ( 1194כיגואר  , ) 1780שם  , 262 ,עמ ' . 5 - 2
 18 ( 1194בינואר  , ) 1780שם  ,שם  ,עמ ' . 16 - 12
ג ' מאדא אל  -אולא

28 ( 1199

במארס

, ) 1785

שם ,

ראה פירוט החישובים הנזכרים בדפתר
 , 266עמ '

. 25 - 24

זו מילאו

;מאז סוף המאה הט " ז את

ץל2נ

הערת ' מאנית

עודד פרי

העבודות התבקש לערוך סקר נוסף ומסכם על כל האתרים ששופצו ותוקנו בניצוחו  ,ולשלחו

וביקורת .

לאסתנבול לצורכי השוואה

28

מינהגה של הממשלה המרכזית לקחת על עצמה את הטיפול באחזקתם השוטפת ושימורם של
האתרים הקדושים בחברון וירושלים  ,לא הצטמצם אך ורק לביצוען של עבודות השיקום
המקיפות  ,הכרוכות בדרך  -כלל בהוצאות מוגדלות ובמאמץ ארגוני ניכר  .מתברר  ,כי הממשלה

המרכזית נהגה אותה תשומת  -לב גם במילוי משימות וצרכים קטנים יותר בתחום זה  .כך  ,למשל ,
כאשר ביקשו ראשי הציבור בחברון להחליף את כיסויי הבד שעל מצבות קברי האבות וכן את

שטיחי  -התפילה שלידן  ,פנו הם אל הממשלה המרכזית בעתירה כי תדאג לרכישתם  ,הובלתם
ופרישתם של תשמישים

אלה .

29

אף  -על  -פי שהיתה זאת משימה פשוטה וקטנה יחסית  ,אשר

הוצאותיה הכוללות לא נאמדו אז ביותר

מ 3 , 093 -

גרוש אסדי ,

לבקשה  ,בדיוק כמנהגה כמאתיים וחמישים שנה קודם  -לכן .

ן3

30

נענתה הממשלה המרכזית

כאז גם עתה  ,מיהרה הממשלה

המרכזית  ,ולאו  -דווקא מנהלי הווקף  ,לספק את המבוקש  ,אם ' מתוך רצון לחלות את פני

האל . . .

ולזכות בחסדם של הנביאים '  ,או יותר מכך ' כדי שתושבי העיר הנזכרת ומשרתי המקומות
הקדושים יעסקך יומם וליל ובהתמדה בתפילות זכות למען אריכות ימיה של הקיסרות והאדרת
רוממותה של הח ' ליפות ולמען יכולתה והצלחתה לעשות עוד מעשי חסד וצדקה רבים כאלה ' .

32

זאת ועוד  :לאתריה המקודשים של ירושלים והמוניטין הדתי  -רוחני שהיקנו לה  ,היתה חשיבות

עקיפה גם כגורם שהאיץ בשלטונות להקדיש תשומת  -לב אף לביצוען של עבודות ציבוריות
נחוצות בתחומים אחרים בעיר  ,לרווחתם של כלל תושביה  .אחד התחומים שבהם נדרשו עבודות
כאלו במיוחד  ,היה אספקת המים לעיר  ,אשר סבלה ממחסור קבוע במקורות מים עצמאיים  .על
מחסור זה ענתה במידה רבה מערכת התעלות

(

שנאת )

ואמות  -המים ( צו

יוללרי ) ,

ששוקמה

והורחבה בימי סלים הראשון וסלימאן  ,לצורך הזרמת מים מתוקים מבריכות  -שלמה שליד בית -

לחם לירושלים  .מערכת זו היתה זקוקה לתחזוקה שוטפת ולעבודות שיפוצים שייעשו בה מעת
לעת  ,אחרת היתה אספקת המים לעיר ניתקת  .פרמאנים שונים העוסקים בכך יוצרים את הרושם
כאילו הממשלה המרכזית היתה נענית להפצרותיהם של פרנסי ירושלים לתקן ולשקם את מערכת
הבריכות  ,התעלות ומובילי המים לעיר  ,לא רק או בעיקר משום המצוקה הגדולה אליה היו

28

פרמאן

מתאריך

מחרם ,

12

שם  ,עמ ' . 103 - 90
29

' אין

ררת עדד  ' 19אדה

ט ? :א  -י יךקי
במאי
30

, ] 1795

19 ( 1194

ידי ייז 9 ? 9אז שש ד ' ךאע קאליצ ' הנן איי-

? ה טךף  -י דשת  -י
שם ,

בינואר

, ) 1780

מג ' ל ,

, 262

עמ '  . 5 - 2ראה הדפתר משנת

 , 277עמ '

י אחת  :אג ' אלה

ל  :המךן פרש אולנמסי אסתדעא '  ( .פרמאן מתאריך

 10ד ' ו

אולדו ~ ו ב  :אנ  :לה

אל  -קערה

30 [ 1209

~. ) 2

שם  .אומדן זה התבסס על תוצאות בדיקה שנערכה במקום  ,בהתאם לנהלים המקובלים  ,על  -ידי מבאשר שנשלח
במיוחד לצורך זה מאסתנבול  .התחשיב ( תח ' מין לפקרי ) נערך כדלקמן

א.

785

ד ' ראע

במחיר

ץ21נ

יזומו

 , ) 1781 ( 1195שם ,

ב.
ג.

3

( כ  520 -מ ' ) אריגי

:

בד תורכמאני מעולה לפרוכת ,

גרוש הד ' ראע

 14שטיחי  -תפילה  ,במחיר
דמי ההוכלה

2 , 355

 17גרוש

ליחידה

סה " כ
31

הד ( לעיל  ,הערה

32

פרמאן מתאריך

, ) 21

16

מסמך  , 100עמ '

מחרם

31 ( 1210

. 156 - 155

ביולי

, ) 1795

סג ' ל ,

 , 277עמ '

. 12 - 11

גרוש אסדי

אסדי
אסדי

238

גרוש

500

גרוש

3 , 093

גרוש אסדי

עבודות ציבוריות בירושלים וחברון בסוף המאה הי " ח

תושביה נקלעים בכל פעם שהוזנח נושא זה  ,אלא יותר  ,כביכול  ,מתוך מחשבה על חיוניותם של

המים לצורכי הטהרה וקיום הפולחן הדתי במסגדי הר  -הבית .

33

על  -פי אותו עקרון  ,אישרה

הממשלה והסכימה לממן עבודות ציבוריות נוספות  ,כגון הרחבת מעברי  -הרים או שיפור וריצוף
דרכים בתוך העיר או מחוצה לה  ,משום שהן

' מובילות אל שערי החרם

אל  -שריף '  ,וכיוצא באלה .

34

מסגדי הר  -הבית בעצמם יצאו נשכרים מעבודות אלו  ,כאשר הממשלה המרכזית הסכימה לשלב
עמן עבודות שיפוצים מזדמנות גם באתרים אלה  .באחת מהזדמנויות אלו הסכימה הממשלה
לעסוק  ,למשל  ,גם במלאכת שיקומם של אריחי הקרמיקה המעוטרים ( צ ' י ילר ) בכיפת הסלע ,
כאשר התברר כי הכנסות הווקף שיועדו לכך ' הספיקו לתיקון חלקי ' ~
בלבד ולא עמדו כדי

להשלימו .

35

הסדרי המימון
מעורבותה הפעילה של הממשלה העות ' מאנית בביצוע עבודות התחזוקה והשיפוצים במקומות

הקדושים של חברון וירושלים היתה כרוכה  ,כאמור  ,גם במימונן  .פרטים על כך פזורים במסמכים
השונים הדנים בסוגיה זו  .בלוח

1

מובאים יחד כל הסכומים ( על  -פי מסמכי הסג ' ל )  ,שהוקצו על -

ידי השלטון המרכזי במהלך התקופה הנסקרת למימון עבודות השיפוצים במסגדי הר  -הבית ומערת
המכפלה  .הנתונים המוצגים בו מבוססים על פנקסי הערכות המחירים ואומדני עלויות השיפוצים ,
אשר הוגשו כנדרש לביקורתה המוקדמת של הממשלה המרכזית באסתנבול וזכו אף לקבל את
אישוריה ( ראה

לעיל ) .

אמנם אין הכרח להסיק מכך  ,כי הסכומים הנקובים באומדנים אלה אכן

הגיעו בסופו של דבר לירושלים והוצאו בפועל על כל המטרות המפורטות בהם  .אבל אם אכן כך
היה  ,אזי עולה כי בשליש האחרון של המאה השמונה  -עשרה הוציאה הממשלה העות ' מאנית סך
של

.

75 , 629 5

גרוש מתקציביה לצרכים שונים של תחזוקה שוטפת ושיפוצים נחוצים במקומות

וחברון .

הקדושים של ירושלים

אמנם במבט ראשון נראה כאילו רק חלק מסכום זה היקצתה הממשלה העות ' מאנית מתקציביה

שלה  .הכוונה כמובן לכספים שהוקצו עבור המקומות הקדושים בחברון וירושלים בשנת
הסכום שהוקצה אז לצורך עבודות השיפוצים בהם  ,היה חלק מהוצאה כוללת בסך

. 1797

105 , 552 . 5

גרוש  ,אשר הממשלה העות ' מאנית הקציבה באותה שנה למימונן של עבודות ציבוריות נחוצות
בתחומים שונים בירושלים ( כמו תיקון מערכת אספקת המים לעיר  ,הרחבת דרכים וריצופן  ,שיפוץ

מבני  -ציבור אחרים וכיוצא באלה ) .

36

את הכספים הדרושים להוצאה זו הטילה הממשלה

העות ' מאנית על הפרובינציות של טריפולי וצידון להפנות במישרין לירושלים בתור העברה כספית

( לגאלה ) מהכנסותיהן השנתיות  ,או נכון יותר מאותו חלק של ההכנסות אשר היה מיועד להישלח

33

ראה

פרמאנים  ,שם ,

מסמכים

 , 266עמ '  , 268 ; 25 - 24עמ ' , 279 ; 5 - 4 , 4 - 3

 , 97 , 94עמ '

, 147 - 146

; 150 - 149

כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 182

34

ראה בכל הפרמאנים שהובאו בהערה הקודמת .

35

פרמאן מתאריך  22שעבאן 1211

בפברואר

36

שם .

( 20

עמ '  . 7 , 4 - 3השווה

, ) 1797

סג ' ל ,

 , 279עמ ' . 4 - 3

:

הד ( לעיל  ,הערה

23

, ) 21
~

עודד פרי

ברגיל אל קופת האוצר

( ארסאל2ה  -י ס ' ? יקה ) באסתנבול .

37

20 , 626 . 5

לתיקונם של אריחי הקרמיקה בכיפת הסלע ויציקות העופרת

ואתר קברי

האבות .

גרוש מזה הופרשו  ,כאמור ,

(

קורשך ) על גגות מסגד אל  -אקצא

מכאן ברור כי הממשלה העות ' מאנית מימנה הפעם בהכנסותיה עבודות

שיפוצים שונות  ,אשר הוצאותיהן צריכות היו לחול בעצם על האוקאף שנוסדו כדי לתמוך באתרים
אלה .
לוח

: 1

הקצאת כספי ציבור למימון עבודות תחזוקה ושיפוצים במסגדי הר  -הבית ומערת המכפלה
בסוף המאה השמונה  -עשרה ( הסכומים בגרוש

אסדי )

יעד ההקצבה

מקורות המימון

סכום

שיפוצים כלליים במסגדי אל  -אקצא

עודפי הכנסות ההקדשים שנוסדו על  -ידי

50874 . 5

וכיפת הסלע בירושלים

שיח ' עבדאללה בזאזי וחלימה ח ' אתון
בחמאת ובלאד ' קיה למען אל  -חרמין

שיפוצים שונים באתר קברי האבות בחברון

- " -

רכישת שטיחי  -תפילה וכיסויים חדשים

עודפי הכנסות ההקדשים של הסלטאן עבד

למצבות קברי האבות במערת המכפלה

אל  -חמיד הראשון ( חמיד ה

1035 . 5

,

באסתנבול

3093

א7קאפי )

שיחזור אריחי הקרמיקה בכיפת הסלע

הפניה תקציבית מהכנסות המדינה  ,ממסי

ותיקון יציקות העופרת של גגות מסגד

הפרובינציות של טריפולי וצידון

20626 . 5

אל  -אקצא ואתר קברי האבות

75629 . 5

מקורות :

מג ' ל . 258 .

עמ '

 , 262 : 97 - 95עמ ' 5 - 2

-, .
2

: 16

" . 26

עמ ' : 4 - 3

. 277

עמ ' : 2

279

.

עמ '

4 -3

.

. 11 - 7

אשר לייתרת הסכום שהוקצה במהלך התקופה הנסקרת למילוי צרכים דומים במקומות
הקדושים של ירושלים וחברון  ,נראה כאילו זה לא אמור היה לבוא מתקציביה של הממשלה
העות ' מאנית  ,כי אם מתקציביהם של הקדשים אחרים  .שטיחי התפילה וכיסויי הבד החדשים  ,אשר
נכבדי חברון ביקשו לפרוש

ב 1795 -

במערת המכפלה  ,נרכשו והובלו במחיר

מעודפי האוקאף של הסולטאן עבד אל  -חמיד הראשון
37

0ונ

( ) 1789 - 1774

3 , 093

גרוש  ,שנמשכו

באסתנבול  .בדומה לכך ,

שם  .החואלה היתה שיטה  ,על  -פיה הכנסות של המדינה  ,אשר היו צפויות להתקבל ממחוז מסוים  ,היו מועברות

במישרין  ,ולא דרך האוצר  ,לכיסוי הוצאות תקציביות מוגדרות באותו מחוז או במקום אחר  .שיטה זו  ,שננקטה
כנראה מטעמים של ייעול וחסכון והבטחת הגעתם של כספי ההכנסות אל יעדי ההוצאות שנקבעו להם מראש ,

היתה אחד ממאפייניה הבולטים של המערכת הפיסקאלית העות ' מאנית בתקופה הנדונה  .עיין
 .קק 1973 ,

14 . Cohen , :

" the 18 !4 Century: Patterns of ,Government and' Administration , Jerusalem

227 - 230 and passim

ן

Palestin

עבודות ציבוריות בירושלים וחברון בסוף המאה הי  -ח

51 , 910

הגרוש שנדרשו

ב 1780 -

לביצוע עבודות השיפוצים המקיפות במסגדי הר  -הבית וקברי

האבות בחברון  ,אמורים היו להגיע כחואלה מכספי האוקאף של שיח ' עבדאללה בזאזי וחלימה
ח ' אתון  ,אשר עודפי הכנסותיהם המצטברים מזה כמה שנים היו מיועדים במקור להגיע אל קופת
החרמין

באסתנבול .

38

אבל למעשה  ,גם סכומים אלה יכולים להיחשב כהוצאות תקציביות של המדינה

מהכנסותיה .

זאת מכיוון שעודפי ההכנסות של ההקדשים הציבוריים הגדולים באימפריה היו אמורים להגיע

בלאו  -הכי אל אוצר המדינה ולהפוך לחלק מהכנסותיה  .התשלומים הקבועים  ,אשר הקדשי הר -
הבית ומערת המכפלה  ,למשל  ,היו צריכים להעביר כל שנה בתור עודפים אל האוצר  ,יוצרים
למעשה את הרושם כי מה שכונה בז ' רגון המינהלי העות ' מאני ' עודפי הכנסות האוקאף '  ,הפך זה
כבר למס קבוע אשר ההקדשים הנדונים ודומיהם היו חייבים להעלותו לקופת המדינה בסדירות ,
ובלי הבדל לכאורה אם אכן נותרו בידם עודפים כאלה או מה היה גודלם  ' .עודפי ההכנסות ' של

הקדשי הר  -הבית ומערת המכפלה  ,ביחד עם עודפיהם של יתר הקדשי החרמין  ,הגיעו  ,כאמור  ,אל
' קופת הערים הקדושות ' ( ס ' זי ? ה  -י מלטין )  ,שהיתה  ,כאמור  ,מחלקה אינטגרלית במישרד האוצר

;
מטבע של הסלטאן עבד

מן הפרובינציות שלה  ,במונח

' אר9אליה ' .

39

לפיכך  ,כשם שהממשלה העות ' מאנית יכולה היתה אל  -תמיד הראשון
(  . ) 1789 - 1774למעלה -

להטיל על הפרובינציות של טריפולי וצידון להפנות

ב 1797 -

חלק מן הארסאליה  -י ח ' זינה שלהן

כחואלה לכיסוי הוצאותיה המיוחדות בירושלים  ,כך עשתה היא גם ב  , 1780 -כאשר החליטה

להפנות את כספי הארסאליה  -י ח ' זינה  -י חרמין של הקדשי בדאללה בזריזי וחלימה

מקורותיהן .

כאן אמנם אפשר היה לטעון  ,כי מטרת הכספים שנשלחו מדי שנה כעודפי הכנסות האוקאף

לאסתנבול  ,לא היתה מלכתחילה אחרת מאשר לשמש כמעין עתודת  -חירום מרכזית  ,שממנה

יימשכו הקרנות הדרושות לכיסוי הוצאות השיפוצים המיוחדות של אותם אוקאף  .על  -פי גירסה זו ,
קיומה המשוער של

' קרן שיפוצים ' מרכזית כזאת  ,הוא שאיפשר במהלך התקופה הנסקרת את

מימונן של מרבית עבודות התחזוקה והשיפוצים באתרי הר  -הבית ומערת המכפלה  ,לאו דווקא
בכספי הקדשיהם אלא בעודפיהם של הקדשים אחרים  .ואולם  ,בין אם אכן היתה באסתנבול ' קרן
שיפוצים מרכזית ' כזו ובין אם לאו  ,הרי העובדה שכספי ' העודפים ' ניגבו למעשה כמסים רגילים ,
ושאוצר המדינה שריכז אותם לא היה מוגבל להשתמש בהם אך ורק למטרה המוצהרת שלהם ,
אלא גם לכיסוי הוצאות תקציביות אחרות  ,לרבות כאלו שלא היה בינן לבין מוסד הוקף ולא כלום

 מחזקת את הרושם שבאסתנבול ראו בעודפי האוקאף הכנסות  -מדינה לכל דבר  .הסולטאן סליםהשלישי (  , ) 1807 - 1789למשל  ,הורה בתקופה הנסקרת על גיוסם והפנייתם של עודפי ההקדשים
של החרמין  ,יחד עם מקורות  -הכנסה אחרים של האימפריה העות ' מאנית באותה תקופה  ,למימון
38

פרמאן מתאריך

' ף9א ו ? ךכ לאך ' ק  :הדה ואקע שיח '  -י

לאל  -י חומינלרי אולמק אוזרה מנין -י 4ך ' אשסה ? ז מראים יןז
עבדאללה אלב ? א ? י ? סליקה שאתון ו ?
חואג ה
9לרויאדה אלשריפהם לקאקי טוס ?דז מ ? ט ' ים אילנדוגו אוזרה ~
קשאלגךן ? אט ' ר  -י משאר אליה דאר אלק ?
אולגאן
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12

מחרם

19 ( 1194

בינואר

, ) 1780

סג ' ל

 , 262עמ ' : 5 - 2

יבלגדן

אח ' ד ' ' .

הכספים שהגיעו אל קופת החרמין באוצר נקראו
1183 - 1186

 .קק  ) 1978 ( ,ינ

' Khazine ? , EF ,

' ארסאליה  -י ח ' זינה  -י חרמין ' .

השווה

:

של חתימת

הסלטאן ,

ח ' אתון עשוי מצירוף אותיות
שמר כחותם קישוטי

כחואלה למימון עבודות השיפוצים במסגדי הר  -הבית וקברי האבות בחברון  .בשני המקרים
המדובר הוא בשימוש דומה שעשתה המדינה בהכנסותיה  ,יהיו אשר יהיו

הטגךא  ,הסמל המסורתי

Orhonlu ,

'

.כ

)

עודד פרי

הרפורמות הצבאיות שלו ( הנט ' אם  -י

"

.

' דיד ) ב4

משקיף אירופי בן  -התקופה  ,שהעמיק לחקור את

המיבנה המינהלי של האימפריה העות ' מאנית במאה השמונה  -עשרה  ,מאשר כי הסולטאנים
העות ' מאנים אכן נהגו

' ללוות ' ,

שבאימפריה  ,כדי לכסות בהם

בעתות מצוקה  ,כספים מעודפי האוקאף הציבוריים הגדולים

צורכי  -מדינה שונים .

ן4

לפיכך  ,אף  -על  -פי שכספים אלה היו במקורם

כספי וקף  ,הרי הקצאתם  ,ולו גם למטרה שלשמה נועדו מלכתחילה  ,יכולה להיחשב בדיעבד

כהוצאה תקציבית של אוצר המדינה .
לאור האמור לעיל ניתן אפוא לקבוע  ,כי בשלהי המאה השמונה  -עשרה נטלה על עצמה
הממשלה העות ' מאנית המרכזית לטפל בכל הנוגע לארגון  ,ביצוע ומימון עבודות התחזוקה

והשיפוצים במסגדי הר  -הבית ומערת המכפלה  ,תחת להשאיר זאת בידיהם של מנהלי ההקדשים
הנרחבים אשר הוקמו במיוחד לצורך זה בסמוך לאתרים אלה  .אמנם אין בכך כדי להמעיט בערך
התרומה הכללית של מוסד הווקף להשתמרותם והבטחת קיומם של אתרים חשובים כאלה לאורך
ודורות

אולם הירתמותם של השלטונות העות ' מאניים לפעולה ישירה בתחום זה מצביעה על

;

חשיבותם של הקדשי ירושלים וחברון בעיני העומדים בראש האימפריה ועל הדאגה המעשית

שדאגו לתיפקודם התקין גם בשנות השפל שעברו על המדינה כולה ועל ארץ  -ישראל

בתוכה .
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