ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם
משה שרון

האסלאם  -תרבות של עיר
בניגוד לדעה  ,שהאסלאם הוא דת שנולדה במדבר ותרבות היונקת את חיותה ממקורותיה
המדבריים  ,התרבות האסלאמית היא תרבות של עיר  .האסלאם אינו רק דת במובנה הצר ; האסלאם
הוא צורה מיוחדת של ציביליזאציה  ,שנולדה והתפתחה במסגרת

עירונית .

1

במשך למעלה מאלף ושלוש מאות שנות קיומו של האסלאם בולטת ההידלדלות החקלאית

בכל אזורי האימפריה המוסלמית  .בגלל ירידתה המהירה של החקלאות לא היתה לאזור הכפרי

השפעה  ,ולו גם מוגבלת  ,על עיצובה של תרבות האסלאם  .ביטוי לכך מצוי בדיון ההלכתי
המוסלמי בעבודת האדמה  ,שהוא מצומצם ונוגע בעיקר למסים המוטלים על הקרקע המעובדת ,

שיעורם ודרך גבייתם .
גם היחס לעובד האדמה בספרות הערבית איננו יחס של כבוד  .הוא מכונה בכינוי הגנאי ' נבטי ' ,

בעל המשמעות הנסתרת והכפולה של לא  -ערבי ועובד  -אלילים  ,או לפחות לא  -מסלם ,

כופר .

2

המסחר  ,לא עבודת האדמה  ,היה העיסוק המכבד את בעליו בחברה המוסלמית  .מבהינה זו  ,הביא

האסלאם מהפכה גדולה למזרח  -התיכון  ,שפרופסור גויטיין המנוח קרא לה ' מהפכה בורגנית '  .היא

הולידה מעמד של יושבי  -עיר  ,שעיקר עיסוקם היה המסחר המקומי והבינלאומי .

הערים

האסלאמיות קמו והתרחבו או התנוונו ונחרבו בהתאם לפעילות המסחרית שהתנהלה בהן ודרכן ,

לא פחות מאשר בגלל התהפוכות הפוליטיות שעברו עליהן  .דבריו של גויטיין על אותה

' מהפכה

בורגנית '  ,החשובה לענייננו בערי ארץ  -ישראל ועל חלקם של היהודים בה  ,הם מאלפים

בזמן הכיבוש המוסלמי  -ערבי  ,רוב היהודים

ובמלאכת  -כפיים  .ימים

:

היו עדיין עוסקים בעבודת  -אדמה

קשים עברו על איכרים תחת שלטון הערבים  ,ושרידי העמים

החקלאיים העתיקים במזרח  -התיכון נכחדו  ,הווה אומר  ,איבדו את זהותם  ,בימי

האסלאם .

גם העם היהודי  ,ניתן לומר  ,שמת בתור עם חקלאי במאות השביעית

והשמינית  ,אך שלא כאוכלוסיה העתיקה האחרת  ,קם לתחייה מחדש בתור אומה של

סוחרים ובעלי  -מלאכה  .הטרנספורמאציה הזאת היתה תוצאה של ' המהפכה

הבורגנית '

של המאה התשיעית  .כתוצאה של המהפכה הזאת  ,נתאפיינה הציביליזאציה של המזרח -

התיכון במסחרה  ,בתעשייתה

ובארגונה הביורוקרטי .

3

העיר הפכה לתופעה מרכזית במסגרת הציביליזאציה המוסלמית  ,ובה נתרכזה לא רק פעילרת
כלכלית נמרצת  ,אלא אף כל הפעילות התרבותית של
1
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מחוץ לתחומי הערים הלך המדבר והשתלט אט  -אט על מקומה של החקלאות

הנכחדת .

מלכתחילה ראו אנשי העיר המוסלמית בכפרים ובעובדי האדמה לא יותר מאשר מקור לאספקת

צרכיהם .

גם המעמדות השליטים התייחסו לשטחים החקלאיים כמקור למסים ולמזון זול ,

והאדמות החקלאיות שימשו עבורם לעתים קרובות כאמצעי  -תשלום לקציני  -צבא ולאנשי  -חצר

בעלי השפעה  .עניינם של הללו היה להפיק מן האדמות שהוענקו להם  ,את מירב ההכנסה בזמן

הקצר ביותר  ,והתוצאה היתה נטישת הקרקעות על  -ידי מעבדיהן ובריחה רצופה של איכרים מן
הכפר אל

הערים .

4

זרימה זו לערים הגדילה לעתים את אוכלוסייתן מעבר לכושר קיבולן  ,אולם

עודף  -אוכלוסיה זה  ,שהצמיח בערים את המעמדות הנחותים  ,שחיו בתנאים סניטאריים עלובים ,
נפגע ראשון מן המגפות שחזרו ופקדו את הערים המוסלמיות והפילו חללים רבים בקרבן  .משום
כך לא חלה התרחבות ממשית של הערים תחת שלטון האסלאם  .הספרות ההיסטורית הערבית

מציינת במיוחד את סוריה וארץ  -ישראל כאזורים מוכי מגפות  .לעתים קרובות שימשה סוריה כארץ
גזירה לאישים שונים  ,והגליה אליה נחשבה לגזר  -דין  -מוות  ,כפי שעולה ממסורת ערבית קדומה
המתייחסת לתקופת בית אומיה

(  680לערך ) :

הטאעון  ,המגפה  ,טובה היתה הרבה מן המוציא

להורג  ,ושירתה כדבעי את מטרת השליט ביחס

לאויבו .

5

שלושה טיפוסים של ערים מוסלמיות
האסלאם לא התבסס רק בערים שעליהן השתלט  ,אלא אף הקים ערים חדשות  .ערים אלה היו
משלושה טיפוסים והוקמו לשלוש מטרות  :ראשית  ,היו הערים הצבאיות  ,שהערבים הקימו לאחר
שביססו את אחיזתם בתחומי עיראק  .ערים אלו נקהאו ' אמצאר '  ,ויושבו בהן בני שבטים ערביים ,
שחדרו אל התחומים החקלאיים של עיראק
המאוחרת מכנה בשם ' הכיבוש

המוסלמי ' .

6

( ומצרים )

במסגרת מה שהמסורת המוסלמית

ערי  -מחנות אלה קמו על נתיב התקדמותם של

הנומאדים הערבים  ,מזרחה ומערבה  :בצרה וכופה בעיראק ; פססאט  -לימים קהיר  -במצרים

;

קירואן בתוניס ; ורבאט על חופו של האוקיאנוס האטלנטי שבמרוקו  .כל הערים הצבאיות הללו
הפכו בסופו של דבר לערי מטרופולין  ,למרכזי השלטון והפעילות המסחרית

והתרבותית .

בארץ  -ישראל לא קמה שום עיר מן הטיפוס הזה של הערים הצבאיות  .העיר האחת שהקימו
הערבים בארץ  -ישראל  ,היא רמלה  ,השייכת לטיפוס השני  :ערי  -מסחר שקמו על דרכי השיירות
החשובות שחצו את האימפריה  .רמלה בארץ  -ישראל ודמשק בסוריה התפתחו כערי  -מסחר בעלות

4

ראה

:

מ ' שרון  ' ,תהליכי חורבן ונומאדיזציה בארץ ישראל תחת שלטון האסלאם

הנ " ל ( עורך ) ,

( , ' ) 1517 - 633

סוגיות בתולדות ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ ' 30 - 8י
5

אחמד בן יחיא אלכלאד ' רי  ,שנסאב אלאשראף  ,ד  ,חלק א '  ,מהדורת מ ' שלסינגר וי " מ קיסטר  ,ירושלים
עמ '  , 232שורה

6

המוסלמי .

שנכתבה בשנת

84

.6

תודתי נתונה לפרופ ' ב " ז קדר על שהיפנה את תשומת  -לבי למקור לאטיני חשוב  ,ועד עתה יחיד
על הכיבוש

תשל " א ,

, 658

הכוונה היא לכרוניקה המרוכינגית המיוחסת לפרוגאר

במינו  ,המספר

) . ( Fredegar

קדר משער ,

והיא אפוא הקדומה בכל המקורות החוץ  -אסלאמיים המתייחסים לראשית תולדות

האסלאם  .בכל זאת נראה  ,שהתאריך

 658הוא

מוקדם מדי  ,שכן התיאורים המבולבלים על הכיבושים הערביים

המופיעים בכרוניקה  ,נראים כמושפעים כבר ממסורת אסלאמית  ,שעברה גלגולים

רבים עד שהגיעה לבורגונדיה .

לפיכך  ,מתקבל יותר על הדעת  ,שהחיבור שייך יותר לסוף המאה השביעית ( וגם כך חשיבות קדמותו אינה
מוטלת בספק )  .ראה 8 Fourth Book :א ]ךן  -1%ךPrinceton 19 % 4 , 99 . 1
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ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

אופי עצמאי  ,בעוד שערים כעזה  ,בית  -שאן ( ביסאן )  ,טבריה  ,שכם  ,לג ' ון ( מגידו ) ואולי אף יריחו
ועמאן מילאו בתקופות שונות תפקיד של ערים תומכות בסחר השיירות  .הסוג השלישי היה של

ערי  -מינהל מרכזיות  ,או מושב לקסרקטיני יחידות  -צבא מובחרות ( למשל

בעיראק ) .

:

בגדד וסאמרא

גם לסוג זה שייכת בארץ  -ישראל בעיקר רמלה  ,שראשיתה היתה כעיר  -מינהל למחוז

המישנה פלסטין  ,שבירתו קיסריה ירדה מגדולתה לאחר השתלטותם הסופית של הערבים על
סוריה  ,במהלך המאה השביעית  .גם עזה היתה למשך תקופות קצרות  ,עיר -מינהל בארץ  -ישראל

וכן גם צפת ואפילו עיירה קטנה כמו לג ' ון  ,שבפתחו המזרחי של נחל עירון ( ואדי עארה ) .

אך

בסופו של דבר  ,ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם לא היתה מחוז בעל חשיבות מספקת כדי

שתזכה להקמתן ולהתפתחותן של ערי  -מטרופולין  ,כמו בגדד  ,קהיר או דמשק .
היישוב העירוני בארץ  -ישראל ואופיו
לאתר שהאסלאם נעשה לעובדה מדינית וצבאית קבועה בסוריה וארץ  -ישראל  ,מסוף המאה
השביעית ואילך  ,בלט ההעדר של התבססות איתנה של נומאדים ערבים בקרבת ערי המטרופולין

הביזאנטיות  .אפשר שהסיבה החשובה לכך קשורה בעובדה  ,שגלי ההגירה הערביים מחצי  -האי -
ערב עברו במהירות אל מעבר לגבולות ארץ  -ישראל בכיוון לחזיתות חדשות בעיראק ובצפון -
אפריקה  .אך כאן מן הראוי לתקן דעה שרווחה עד לאחרונה  .המסורת ההיסטורית המוסלמית ,
שעיבדו בשקדנות ההיסטוריונים המוסלמים במאות השמינית עד העשירית  ,מתארת פלישה

מסודרת של שלושה טורי  -צבא מוסלמיים לארץ  -ישראל  ,שלחמו נגד הביזאנטים בקרבות
מכריעים וגירשו אותם מן הארץ  .כיבושה השיטתי של ארץ  -ישראל  ,במסגרת גירוש הביזאנטים
מסוריה  ,הוא אבן  -יסוד בסכימה ההיסטורית המוסלמית  .אולם לאמיתו של דבר  ' ,כיבוש ' זה לא

היה ולא נברא  ,אלא הומצא דורות רבים לאחר שהאסלאם התבסס כדת  -מדינה בסוריה שתחת
שלטון הח ' ליף ( או ' אמיר המאמינים ' ) עבד אלמלכ בן מרואן

( . ) 705 - 685

7

מה שנקרא ' הכיבוש

הערבי ' או המוסלמי של סוריה וארץ  -ישראל  ,הוא כינוי לחדירה של בני שבטים נומאדיים לתחומי
ארצות המיזרע שמצפון לחצי  -האי  -ערב במשך שנים רבות  .חולשתה של האימפריה הביזאנטית
לאחר מלחמותיה עם הפרסים והתעסקותה בפלישותיהם של הסלאבים לבלקאן ושל הבולגרים

ממש לתחומי הבירה קונסטאנטינופול  8 ,איפשרו לנומאדים הערבים להתבסס על גבול המדבר
הסורי  ,ולמשפחת בית אומיה להתייצב בראשם כבית  -מלוכה  .ממש מתחת לאפם של הביזאנטים

קמה מלכות ערבית  ,שייחדה לעצמה לאט  -לאט אמונה משלה  ,שנתקראה לימים בשם

אסלאם .

הערבים הללו  ,המאמינים באללה  ,התמודדו בתחילה בצורה מבולבלת למדי עם הבעיות
התיאולוגיות הקשות שהטרידו את הכנסייה  ,ואשר הולידו כתות נוצריות רבות  .לבסוף החליט עבד
אלמלכ לקבוע למלכותו מסגרות תיאולוגיות עצמאיות  .העצמאות התבטאה בכך  ,שלדתם של
הערבים קם נביא ערבי  ,שהביא לעמו התגלות מיוחדת  ,שהיא ערבית ושונה מן ההתגלויות שקדמו

לה  .מכאן ואילך ניתנה הרשות לבעלי המסורת ליצור לאסלאם היסטוריה מקודשת ולקשור אליה

את הערבים באמצעות מערכת  -ייחוס
7
8

אברהמית  -ישמעאלית .

סלימאן בשיר  ,מקדמה פי את  -תאריח ' אלטאס ' ר  ,ירושלים
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מבנה ממלובי ' אס  -סראיה אל  -קדימה '
בעזה

היצירה ההיסטורית הסכימטית של סופרי האסלאם וחכמיו ראתה את האסלאם כתופעה

מהפכנית  ,הפורצת כסערה פתאומית אל תוך ההיסטוריה ומשנה את סדר העולם  .המכשיר לשינוי
זה הוא הג ' האד  ,מלחמת הקודש  ,שכלליה נקבעו בידי חכמי המשפט המוסלמים דורות רבים

לאחר התבססות האסלאם במסגרתו האימפריאלית  .כיוון שג ' האד מחייב החלטה של מנהיג
העדה  ,האחראי גם לגיוסו של הצבא  ,ברור מדוע ייחסו הסופרים המוסלמים את כיבוש סוריה

וארץ  -ישראל להחלטה מפורשת של ח ' ליף קדום  ,יורש הנביא  .כיוון שברור היום  ,כי התבססות
האסלאם בסוריה היתה תהליך הדרגתי וממושך  ,אך טבעי הוא  ,שהערים בארץ  -ישראל יעברו גם

הל תהליך הדרגתי של אסלום ושערוב  .תהליך שערובה של ארץ  -ישראל נעשה מן הדרום צפונה ,

ומן המזרח  ,היינו מן המדבר  ,מערבה  .הערים הביזאנטיות של נגב ארץ  -ישראל היו הראשונות

שנאלצו להתמודד עם הופעתם המסיבית של הנודדים הערבים בתהומן  .אילת  ,ניצנה ועבדת ,
ואולי גם עזה  ,ערכו הסכמים עם מנהיגי השבטים הערביים  ,ותמורת תשלום מסים שנתיים הצליחו
86

למנוע את השתלטותם עליהן ולזכות בבטחון  -מה בדרכים הראשיות שחיברו ביניהן  .הפפירוסים
שנמצאו בניצנה מלמדים  ,שנציב ערבי ישב בעזה או בסביבתה וגבה מסים כבדים מתושבי הנגב

;

וחרותות הסלע הערביות הפזורות במרכז הנגב ובמערבו מלמדות  ,שלקראת המאה השמינית כבר
היתה הנומאדיות הערבית ( אם כי בוודאי לא המוסלמית ) תופעה של קבע בדרום הארץ  .קרקעות

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

ניטשך ,

9

נל  -ידי האיכרים  ,ומבין כל ערי דרום הארץ נותרה למעשה רק עיר אחת  ,היא עזה .

במונה ' עיר ' הכוונה כאן ליישוב מצומצם למדי מבחינת היקפו הגיאוגראפי ומספר תושביו  .כל
מסחר
הערים הנדונות כאן לא היו אלא מעין כפרים גדולים  ,שהעיסוק העיקרי של האוכלוסיה -
ומלאכה ולא עבודת אדמה  -הוא שהעניק להם את האופי

העירוני .

במחצית הראשונה של המאה השמינית בולטים בארץ  -ישראל שני טיפוסי ערים  :ערי החוף
 .הל היו
וערי פנים הארץ  .ערי החוף שמרו במשך זמן ממושך יותר על אופיין הקוסמופוליטי
חשופות להשפעה ביזאנטית  -נוצרית ישירה  ,וחלקן אף להשפעה אירופית  .כמה מהן קיימו קשרי

מסחר וצליינות נוצרית עם מרכזים מסחריים ותרבותיים שלחופי הים  -התיכון  ,אף כי קשרים אלה
התרופפו מהר  ,ככל שהערבים ביססו את עצמם ככוח צבאי ופוליטי חסר זיקה לים  .מן המאה
התשיעית ועד המאה השלוש  -עשרה נמצאו ערי החוף פעמים אחדות תחת שלטון שונה מזה אשר

הטיל מרותו על ערי פנים הארץ  .לרוב היה זה שלטון מצרי  ,ובמחצית השנייה של תקופת השלטון
גם
הצלבני  ,אחרי כיבוש חלקה הפנימי של ארץ  -ישראל בידי המוסלמים  ,היה זה שלטון פרנקי .
החורבן שבא עליהן בימי הממלוכים  ,היה מיוחד להן ולא פגע בערים שממזרח

ערי פנים הארץ הושפעו בגודלן  ,השיבותן ואופי התפתחותן מל הדרכים

להן .

שלאורכן ישבו .

כיוון

שבארץ  -ישראל עברה אחת הדרכים התשובות ביותר בתולדות המזרח התיכון  ,הלא היא ' דרך
הים '  ,טבעי שלאורכה תקום בתקופה המוסלמית לפחות עיר חשובה אחת

:

רמלה  .אולם בגלל

חשיבותה של ארץ  -ישראל לשלוש הדתות המונותאיסטיות נתקיימה סביב ערי הקודש שלה
פעילות רצופה של מאמיניהן  ,שהשפיעה על התפתחותן  .הבולטת מכולן היא ירושלים  ,שאלמלא

קדושתה  ,ספק אם היתה יכולה להתקיים כיישוב עירוני בארץ  -ישראל  ,שהרי היא לא ישבה על דרך
המלך ולא בסביבת אזור חקלאי עשיר  .מלבדה ראויות לציון שלוש  :חברון  ,שזכתה למעמד
סביב
אסלאמי מקודש במשך הדורות ; בית  -לחם  ,שגם לגביה פיתח האסלאם מסורות של קדושה

דמותו של ישו ; לוד  ,הקדושה לנוצרים בשל כנסייתה על שם גיאורגיוס הקדוש  ,ולמוסלמים על
שום המסורות שקלט האסלאם בדבר חזיון אחרית הימים  ,בו יהרוג המשיח בשעריה ( של העיר או

הכנסייה ) את ' האנטי  -כריסטוס '  .לכן הוקם בחלק של בזיליקה זו מסגד גדול ומפואר הרבה מעבר
 לבלצרכי האוכלוסיה המוסלמית של העיר  .השלטון המרכזי  ,שמטעמים שונים הקדיש תשומת
רבה לעיר או לקבוצת  -ערים  ,אף הוא השפיע על התפתחותן של ערי פנים הארץ  .במיוחד פרחו

ערים אלה בתקופה הממלוכית  :חולשתם של הממלוכים בזירה הימית גרמה לכך  ,שהם יפנו את
משאביהם לביצור פנים הארץ  ,במקביל להריסה רצופה של אזור החוף 0 .י לעומת זאת  ,מטעמים

של נוחות מינהלית ומטעמים כלכליים  ,נתנו האומיים ( וכמותם העבאסים הראשונים ) את דעתם
על פיתוחה של
9

רמלה .

הפפירוסים של ניצנה " נוגעים לתקופת "

שתלטית הערבים על ארץ

ישראל ' הם מן השנים

690 - 674

לערך -

התקופה בה נאבקו האומיים על ביסוס אחיזתם של שבטי הערבים כסוריה  ,הרחיבוה למצרים  ,עיראק וחג ' אז

והצליחו לדחוק לגמרי את השלטון הביזאנטי מן הארץ  .השנים האמורות עדיין עמדו בצלו של המאבק שניהלו
האומיים נגד מנהיג המאמינים ושליט חג ' אז  ,עבדאללה בן זביר  .תחום שלטונו השתרע על רוכה של ארץ -

ישראל ( בעיקר דרומה ) בחלק גדול מן התקופה שבה עוסקים הפפירוסים  .ראה  . Kraemer Jr . r :נ  .כ
מפצ ר 1ם  . Excavationsעל נטישת קרקעות
 )0 :ו , 111 :
 . 153 - 299קק Papyri , Princeton 1958 ,

"

בראשית שלטון הערבים ראה  ,למשל
10

:

""

)

"

אחמד בן יחיא אלבלאד ' רי  ,פתוח אלבלדאן  ,ליידי  , 1866עמ ' . 144

ראה  :ד ' איילון  ,הממלוכים והעוצמה הימית  ,דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  ,א ,
תשכ " ד .

,8

ירושלים

ץען2

משה שרון

ליישובי ארץ  -ישראל הנקראים ' ערים ' היו כמה קווי  -יסוד  .בערים הגדולות והמפורסמות עוד
מן התקופה הקדם  -אסלאמית ( ירושלים  ,עכו  ,קיסריה  ,טבריה  ,עזה ואשקלון ) וכן ברמלה וצפת
שקמו בעת השלטון המוסלמי  ,היתה אוכלוסיה מעורבת של מוסלמים  ,יהודים ונוצרים  .בדרך  -כלל
חיה כל עדה ברובע המיוחד לה  ,וענייניה נוהלו בידי פרנסיה  ,אשר ייצגו אותה בפני השלטון

המרכזי .

ייצוג זה כרוך היה בדרך  -כלל בתשלום המסים  ,שיהודים ונוצרים נשאו בהם יותר

מאחרים בשל חובתם לשלם מס  -גולגולת

מוניציפאלי כלשהו  ,אך ישבו בה

( ג 'ז :ה ) .

ענייניה של העיר לא נוהלו בידי גוף עירוני

נציגי השלטון המרכזי ( במיוחד מפקחים על השווקים )  .י
ן

שלטון

עירוני מסודר בעצם לא התפתח מעולם באסלאם  ,אולם בערים הגדולות  ,שנתבססה בהן שכבת
הסוחרים  ,קמו מעין מוסדות  ,שדאגו לסדר בחיי המסחר של העיר  ,ולעתים אף ניסו לארגן את

הגנתה .

יסוד החוק היחיד והחשוב שקיים מידה של בטחון בערים  ,היה הקאדי  -השופט ,

שנתמנה על  -ידי השלטון המרכזי  .לאורך כל תקופת שלטון האסלאם בארץ  -ישראל לא נתקיימה
בה אוטונומיה עירונית  .הואיל וכך  ,היתה העיר קשורה בטבורה לשלטון הריכוזי של האסלאם
ולמשאבים שהיקצה לה  ,ולא נתפתחה באורח עצמאי  .רוב השליטים המוסלמים ששלטו על ארץ -

ישראל  ,התעניינו בעיקר בעיר הבירה או לכל היותר בערים המרכזיות של הפרובינציות החשובות
ביותר ,שארץ  -ישראל לא נמנתה

עמהן .

ערי  -החוף של ארץ  -ישראל
החוף הסורי  -ארץ  -ישראלי נקרא בשם הערבי הכולל אס  -סאחל  .החלוקה המינהלית המוסלמית ,

שהעתיקה את זו הבתאנטית  ,התייחסה לארץ  -ישראל כאל שני מחוזות  -מישנה

הפרובינציה הגדולה של אש  -שאם  ,סוריה  .בארץ  -ישראל היו אלה

( ג ' נד )

במסגרת

ג ' נד פלסטין  ,הוא פלסטינה

פרימה של התקופה הביזאנטית  ,וג ' נד אלארדן  ,הוא פלסטינה סקונדה  .בכל אחד מהם ראו הערבים
שלושה או ארבעה אזורים גיאוגראפיים  :אזור החוף  -סאחל  ,אזור ההר  -ג ' בל  ,אזור עמק -

הירדן  -ע ' ור  ,ואזור המדבר של עבר  -הירדן המזרחי  -באדיה  .עמק  -יזרעאל ועמק בית  -שאן

הפרידו ממזרח למערב בין ג ' נד אלארדן ( שהשתרע עד לנהר הליטאני פחות או יותר ) בצפון לבין
ג ' נד פלסטין בדרום  .במפות של הגיאוגראפים הערבים אלאצטח ' רי ( משנת

חוקל

( ) 978

) 951

וממשיכו אבן -

נראה אזור החוף הסורי  -ארץ  -ישראלי כמכוסה ביישוב צפוף  .כיוון שהגיאוגראפים

הערבים לא תיארו תמיד דווקא את תמונת זמנם  ,אלא מסרו מסורת גיאוגראפית ארוכת ימים ,

אפשר לייחס את רשימת יישובי אזור החוף שלהם לתקופה שלפני המאה העשירית  .רשימה זו
מכילה  ,על  -פי המפה מצפון לדרום  ,את הערים הבאות  :צור  ,עכו  ,קיסריה  ,ארסוף ( רישפון )  ,יפו ,

אלמאחוז ( יבנה )  ,עסקלאן ( אשקלון ) ומימאס  -נמלה של עזה  .יש להוסיף עליהן גם את עזה
עצמה ואת רפיח  ,הנחשבת במקורות הגיאוגראפיים הערביים לקצה גבולו הדרומי של אזור החוף
של
ץ82

ארץ  -ישראל .

בניגוד לערי פנים הארץ של סוריה  ,בהן היתה שלטת התרבות הארמית  ,נתון היה אזור החוף
יותר להשפעה הלניסטית  ,הלשון המדוברת בו היתה יוונית  ,ולכמה מעריו ( עזה  ,קיסריה  ,עכו  ,יפו
11

בבירות של המחוזות הגדולים ומחוזות המישנה ישבו נציבים של השלטון המרכזי  ,שהיו ממונים בעיקר על
גביית המסים  .בתקופה הממלוכית ישבו בירושלים שני בעלרתפקידים ( או איש אחד שנשא שני

הנציב ( נאיב ) והממונה על המקומות הקדושים

( נאט ' ר אלסוסין טש  -וגריסין ) .

תארים ) -
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וביירות ) היתה מסורת של פעילות תרבותית מפותחת  ,ובכללה זו של אבות הכנסייה 2 .י ערי החוף ,
ששגשגו מבחינה כלכלית בשל הקשר הימי עם הבירה הביזאנטית ועם אירופה  ,היו גם האחרונות

שנפלו תחת שלטון ערבי יעיל  .מתוך המסורות הערביות הפזורות בין תיאורי שלטון האומיים
בארץ במאה השביעית עולה  ,שאזור החוף

' נכבש ' אחרון  ,והשלטון

תוך מאה זו .

הביזאנטי התקיים בו עמוק אל

לפי תיאורים אלה נפלה העיר קיסריה לידי הערבים בשנת  , 640לאחר מצור ממושך  .הגנו עליה
כמיליון לוחמים ביזאנטים ותושבים מקומיים  ,ובתוכם שלושים אלף שומרונים ומאתיים אלף
יהודים ( ! ) 3י

ויאמיתו

של דבר  ,טיבו של אותו ' כיבוש ' ערבי אינו ברור  ,ולא נותר לנו אלא להניח ,

שבמסגרת ההשתלטות האיטית של הערבים על ארץ  -ישראל עשו האומיים מאמצים גדולים
לשערב את אזור החוף הן בזמן קיומו הנומינאלי של השלטון הביזאנטי ( עד סוף המאה

השביעית )

והן לאחר שהחליטו לאמץ את האסלאם כדת  -מדינה ולהנהיג את הערבית כלשון המדינה ואת
12

בלאד ' רי ( לעיל  ,הערה

,) 5

עמ '

: 141

' כאשר מעאויה כבש את קיסריה  ,לבסוף הוא מצא בה מאה אלף חיילים

מקבלי שכר ומן השומרונים שלושים אלף ומן היהודים -
13

ראה  :י ' דן  ' ,ארץ  -ישראל במאות החמישית

והשישית '  ,צ ' ברם

ועד הכיבוש המוסלמי  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

, 268

. 271

מאתיים אלף ' .
ואחרים

( עורכים ) ,

ארץ  -ישראל מחורבן בית שני

משה שרון

המטבע המוסלמי כהלך החוקי

שלה .

4ן

לגביהם היה זה קו  -הגנה קדמי  ,ואת ערי החוף של ארץ -

ישראל מכנים ההיסטוריונים והגיאוגראפים הערבים בשם מבצרי  -ספר  ,או מבצרי  -ספר ימיים

( ת' ע ' ור סאחליה ) .

תהליך השיערוב יכול היה להיעשות רק בעזרת משיכתם של אלמנטים ערביים

לאזורי החוף  ,אולם הנומאדים הערבים העדיפו לגור בסמוך למדבר  .החשש מן הים היה כה ממשי
לגביהם עד שצריך היה לפתותם בכל מיני מסורות  ,שיוחסו למחמד והבטיחו את גן  -העדן
ללוחמים העולים על ספינות בים או המתגוררים בעיר  -חוף כאשקלון 5 .י אופיין הקוסמופוליטי של
ערי החוף נשתמר עוד שנים רבות  ,והסופרים הערבים מן המאה התשיעית מספרים  ,שערי החוף

מיושבות בערב רב של עדות ועמים  :יהודים ושומרונים  ,פרסים ויוונים וגם קצת ערכים  .לעניין
הופעת הפרסים נמסר כי מעאויה  ,ואולי היה זה יורשו הגדול עבד אלמלכ  ,מייסד הממלכה
(  , ) 705 - 685נאלץ להביא לאזור החוף פרסים ( חלקם מבצרה שבעיראק וחלקם מבעל  -בכ

שבלבנון )

כדי לחזק את הגנתו של חבל  -ארץ זה  ,שכן לוחמים ערבים סירבו לבוא אליו גם לאחר שהובטחו
להם אחוזות  -קרקע פוריות רבות תמורת הישיבה

בערי החוף .

6ן

האומיים נתנו את דעתם במיוחד

לאזור החוף ולעריו  .בעכו הם פיתחו את המספנות לאחר שהעתיקו את מקום בניית הספינות

מאלכסנדריה לסוריה  ,ולאחר  -מכן קירבו את המספנות הללו עוד יותר למקורות העץ בלבנון
ומיקמו אותן בצור  .מספנות אלה המשיכו להתקיים עוד זמן  -מה לאחר עלייתם של העבאסים ,
אולם כנראה התנוונו ונהרסו לקראת תהילת המאה

התשיעית .

7ן

עכו היתה הנמל החשוב ביותר

בכל החוף הסורי  ,לצדן של קיסריה ואשקלון  ,וגם מטרה להתקפותיו של הצי

הביזאנטי .

הביזאנטים גם הרסו את אשקלון באחת מהתקפותיהם ומשלא הצליחו להחזיק בקיסריה ( שבה
הקימו בסיס לזמן  -מה )  ,הרסו גם

אותה .

8ן

המלכים האומיים מימי עבד אלמלכ ואילך  ,ובמיוחד

השאם (  , ) 743 - 724שגילה כשרון רב במינהל ובהשקעות בכלכלה  ,בנו ערים אלה מחדש  ,אולם ברי

היה להם  ,שהן לא תוכלנה להיות מרכזים מינהליים כבימי הביזאנטים  .על  -כן הועתקה הבירה של
מחוז פלסטין אל פנים הארץ המוגן יותר  ,אל רמלה  ,שהוקמה בידי הח ' ליף סלימאן

( . ) 717 - 715

גם מזלה של עכו לא שפר עליה והיא נהרסה  ,אם על  -ידי התקפות מן הים ואם משום הזנחה .
המסורת המוסלמית מספרת  ,כי השאם הוא אשר בנה אותה מחדש  ,אך ייתכן כי זהו מעין דגם חוזר
של סיפור  -הרס בימי מעאויה או עבד אלמלכ  ,ובנייה מחדש בימי השאם  .לאחר נפילתה של

המלכות האומיית הועבר מרכז השלטון המוסלמי מדמשק לבגדד  .העבאסים ניהלו מדיניות של

הזנחת ארץ  -ישראל וסוריה  ,שהיו מחוזות הבית של אויביהם האומיים  ,שאת זכרם ומקור כוחם
ביקשו להכחיד  .הן אזור החוף והן פנים הארץ הוזנחו בתקופת העבאסים  ,ששלטונם על הארץ לא
האריך ימים  .לאחר שנשמטה מידיהם השליטה על מצרים  ,בשנת  , 868השתלטה שושלת בית
4נ

בלאד ' רי ( [ לעיל  ,הערה  , ] 5עמ '  , 193והשורה שם  ,עמ '  , ) 301 - 300מציין את השנה נ 8להג ' רה

(  700לספירה ) ,

כשנה בה הוחלט על קביעת הערבית כלשון המדינה  .על המטבעות המוסלמיים הראשונים בימי עבד אלמלכ
 , HistoryיPh . K . 11 ] 11
עיין שם  ,עמ '  . 217 ; 240ק Arabs , London 19586 ,
15

וכררן

רחמאן אבן אלג ' וזי כתאב אלמוצ ' ועאת  ,ב  ,מדינה
( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  . 19וראה  :אבו אלפרג '  ,עבד אר ~-

 , 1966עמ ' 230 - 227

so

( שכחי חוף

הים ) ,

' עסקלאן ' מהדורת ויסטנפלד  ,לייפציג
16

ראה

 :ע'

( תמוז

עמ '

55 - 52

( בשבח

אשקלון ) ;

. 1870 - 1866

אלעד  ' ,ערי החוף של ארץ  -ישראל בתקופה הערבית

תשל " ח ) ,

עמ '

. ] 78 - 156

17

כלאד ' רי ( לעיל  ,הערה

18

שם  ,עמ '

. 143

 , ) 9עמ '

יאקות אלחמוי  ,מעג ' ם אלבלדאן  ,ערך

. 118 - 117

( ) 1099 - 640

על  -פי מקורות ערביים '  ,קתדרה ,

8

.
ין

4י"".

וי

,

ארבעה פרשים ממלובים

; עיטור מתוך כתב  -יד
מצרי מן המאה הי

טולון על סוריה
( עד

וארץ  -ישראל וצירפה אותן לממלכה המצרית ( . ) 878

שליטי ארץ  -ישראל ממצרים

לימי הממלוכים במאה הי " ג ) גילו באזור החוף עניין רב יותר מאשר בפנים הארץ  .בשל מיעוט

חשיבותה בעיניהם  ,הידיעות על הנעשה

בארץ  -ישראל בימיהם מועטות .

הגיאוגראף הירושלמי אלמקדסי ( סוף מאה

עשירית )

9ן

נשתמר תיאור מפורט של בניית נמל עכו

וביצורי הים של העיר בימי מייסד השושלת  ,אחמד כן טולון

החוף בתקופות הטולונית

( ) 905 - 868

והאח ' שידית

אולם בספרו של

( ) 969 - 935

( . ) 883 - 868

על תולדותיהן של ערי

אין ידיעות ברורות  :שליטי שושלות

אלה הקדישו את רוב תשומת לבם למצרים ולבירתה פסטאט  ,ואילו בסוריה ראו מקור  -הכנסה או

שדה  -קרב ( בעיקר

נגד העבאסים  ,שניסו לחדש בה את שליטתם ) .

' בתחילת המאה העשירית נהגו

המוסלמים לערוך פשיטות ימיות נגד הביזאנטים  ,ולשם כך נהגו לאסוף אוניות מחופי סוריה ,
19

אכו עבדאללה מחמד אלסקדקי  ,פססן שף  -מלאסים סי סערסת מלווקאלים  ,ליידי  , 1906עמ '  . 163תיאורו
המפורט של בניית ביצורי נמל עכו הינו ממקור ראשון  ,שכן היה זה סבו  ,אבו ככר  ,שנשכר לבנות את חומת
הנמל  ,משהתברר לאבן טולון  ,שהוא היה הבנאי היחיד בארץ היודע את מלאכת הכנייר בתוך הים  .אבו בכר
הכין רפסודה מגזעי  -עצים גדולים  ,שנקשרו זה לזה והחל לבנות עליה  .ככל שכבדו האבנים עליה  ,הלכה
הרפסודה ושקעה עד שנחה על קרקעית הים  .חומת האבנים  ,שהיתה למעשה מזח ישובר  -גלים  ,נתחברה מתוך

הים אל חומת העיר ביבשה .

 1קנ

"ד )

משה שרון

ארץ  -ישראל ומצרים אל קפריסין  ,ששימשה כמקום כינוס לפשיטות  .האחראי לאוניות של סוריה
ומצרים והכנתן למלחמות הימיות באותה תקופה היה המושל של אזור הספר של
פעילות זו אינו

סוריה ' .

20

היקף

ידוע .

במחצית השנייה של המאה העשירית חל שינוי רב  -משמעות בתולדות סוריה

וארץ  -ישראל .

במצרים עלתה לשלטון השושלת הפאטמית  -שושלת שיעית קיצונית  ,שקמה בקירואן ( בתוניס
של

ימינו )

ואיימה על הח ' ליפות העבאסית  -הסונית של כגדאד  .משחיסלו את שרידי השושלת

האח ' שידית הקימו הפאטמים בירה חדשה ליד פסטאט וקראו לה אלקאהרה

ללא כל קושי את סוריה ( לבד

מצפונה )

( קהיר ) ,

ומייד כבשו

וארץ  -ישראל .

הפאטמים גילו עניין רב בפיתוח הצי ובביסוס שליטתם על האגן הדרומי והמזרחי של הים -

התיכון  .לשם כך הם עשו מאמצים גדולים לחזק את ערי החוף של סוריה וארץ  -ישראל ולמשוך
אליהם תושבים

ולוחמים .

במיוחד התרכזו בביצורה מחדש של העיר אשקלון  ,שהפכה לעיר

המפתח בתכנון האסטראטגיה הימית הפאטמית .

חשיבות ערי החוף גדלה במאה העשירית

ובראשית המאה האחת  -עשרה בשל זעזועים קשים שעברו על סוריה וארץ  -ישראל כתוצאה
מפעילותם הלוחמת של שלושה גורמים  ,שחברו יחדיו לאיים על שלטונם של הפאטמים

הקרמטים  ,שמקורם אף הוא שיעי קיצוני  ,עלו מבחרין  ,כבשו את כל הארץ בשנת

971

:

ואיימו

אפילו על קהיר  .בסופו של דבר הם הובסו  ,כי גם כאשר פנים הארץ היה בידיהם  ,יכלו הפאטמים

לקיים קשר עם סוריה באמצעות ערי החוף  .במקביל  ,נתחדש מן הצפון איום מסוכן הרבה יותר -

הביזאנטי  .הקיסרים ניקפורוס פוקאס

( ) 969 - 963

ויוהאנס צימיסכס

( ) 976 - 969

יצאו למסע  -מלחמה

של ' כיבוש מחדש '  ,מעין ' ריקונקויסטה ' בנוסח ביזאנטי  .כחלק מנסיונם להחזיר אל חיק עולם

הנצרות את הארץ הקדושה שנפלה לידי המוסלמים למעלה משלוש מאות שנה קודם  -לכן  ,הגיעו

צבאותיו של יוהאנס צימיסכס כמעט עד לירושלים  ,לאחר שכבשו את ערי החוף  ,ובכללן קיסריה .
מסיבות שונות נעצרה המתקפה הביזאנטית  ,ולא נותר מאום מסוריה וארץ  -ישראל תחת שלטונם  .י2
גם במקרה זה היה לצי ולביצורי החוף הדרומיים של ארץ  -ישראל תפקיד נכבד כהצלחתם של

הפאטמים .

הגורם השלישי שאיים על השלטון הפאטמי בסוריה

וארץ  -ישראל  ,היה הבדווים .

הבדווים מן השבט הערבי הגדול טןא פעלו בתחומי סוריה במקביל לזמן פעילותם של הקרמטים ,
אלא שבהיותם בני האזור היתה פעילותם ממושכת וגם הרסנית יותר  .כבר בשנת

974

סייעו בני

אלג ' ראח ( הקבוצה המנהיגה של שבט טיא ) לקרמטים בנסיון ההתקפה שלהם על מצרים  .אולם
לשיא כוחם הגיעו הבדווים בשנת  , 1010עת כבשו את העיר רמלה  ,בירת הפרובינציה  ,ואף ניסו

להעמיד ח ' ליף משלהם כנגד הח ' ליף הפאטמי בקהיר  .ההתמרדות הבדווית בארץ לא חוסלה
סופית אלא בשנת

. 1029

22

, 1042

לאחר שני נסיונות  -דיכוי שהצליחו באופן חלקי כלבד ,

גם כאן הבדווים לא יכלו לערי החוף  ,למרות שצרו עליהן זמן רב

;

ב 1024 -

וב -

השליטה הפאטמית

עליהן ויכולתם לקיים קשר רצוף עמן כדרך הים  ,היו הגורמים העיקריים להצלחתם לשוב

ולהשליט את סמכותם בארץ  -ישראל  .להלן נביא דוגמאות אחדות למשמעות השליטה הפאטמית
92
20

21
22

אלעד ( לעיל  ,הערה
ראה

"

, ) 16

עמ '

. 166

 :י ' פראוור  ,תולדות ממלכת

הצלחים בארץ  -ישראל  ,ירושלים

, 1963

עמ '

פרנקל  ' ,חדירתם של הכדוים לארץ ישראל כתקופה הפאטמית ( , ' ) 1096 - 969

35 ; 108 - 86

 .ק Leipzig 1915 ,

,

"

2 - / ( /נ

"

קתדרה ,

Pa/ae

den Arabern ,

~ lina un

. 18 - 11
11

( ניסן

Hartmann ,

תשל " ט ) ,

.א

עמ '

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

באזור החוף  :בשנת

, 976 / 7

בעוד הארץ מתאוששת מן הפלישה הביזאנטית  ,פרצו שוב הקרמטים

אל תוך תחומי סוריה ונכנסו לדמשק  ,בה שלט אז הרפתקן תורכי בשם אלפתכין .
יד אחת עם אלפתכין נגד הצבא הפאטמי  ,שצר על דמשק בפיקוד המצביא ג ' והר  .בלחצה של ברית
23

הקרמטים עשו

זו לא היתה לג ' והר ברירה אחרת אלא לסגת מדמשק  ,ואחר  -כך מטבריה ומרמלה שבפנים הארץ ,

ולהתבצר באשקלון  .ביצוריה החזקים של העיר איפשרו לפאטמים להחליף כוח אחרי מפלתם ,

והח ' ליף אלעזיז

( ) 996 - 975

יכול היה להצטרף לצבאותיו ולהנחיל מפלה ניצחת לקואליציה של

הקרמטים ואלפתכין ליד רמלה  .מפלה זו של הקרמטים חיסלה סופית את איומם על סוריה וציינה
את תחילת הקץ של

תנועתם .

24

עם מותו של הח ' ליף אלעזיז  ,בשנת  , 996התחדשו המהומות בסוריה וארץ  -ישראל  ,ובעיר צור
פרץ מרד שאיים על שלטון הפאטמים בחופה הצפוני של סוריה

;

המורד ביקש עזרה מן הקיסר

הביזאנטי  ,צי פאטמי גדול יצא ממצרים  ,פגע קשות בצי ביזאנטי שיצא לעזור למורדים  ,וכבש את

צור .
יפו נחשבה אף היא למבצר  -חוף בעל חשיבות רבה לפאטמים  .מקרסי מתאר אותה זמן קצר
לפני תחילתו של השלטון הפאטמי במלים אלה  ' :יפו היא עיר השוכנת לחוף הים  .קטנה היא  ,אולם

נחשבת לאוצרה של ארץ  -ישראל ולנמלה של רמלה  .היא מוקפת בביצורים חזקים ושעריה
שער הים [ הנמל

?]

עשוי ברזל כולו  .מסגדה הנאה ניבט אל הים

ונמלה טוב מאוד ' .

25

ברזל .

בשנת , 970

כאשר כבשו הקרמטים את רמלה  ,נסוג חיל המצב הפאטמי ליפו  ,התבצר בה ויכול היה לקבל ללא

כל קושי אספקה ותגבורת ממצרים  .חשיבותן הצבאית  -אסטראטגית של ערי החוף קשורה היתה

לא מעט גם בהתפתחותו של סחר הים  -התיכון במאה העשירית ולעליית חשיבותה הכלכלית של

סוריה  .היתה אז תחייה לקשרים הכלכליים בין ביזאנטיון למצרים  .כדי להימנע מן הסכנות שארבו

לסוחרים בפנים הארץ  ,התנהל המסחר ביניהן בדרך החוף או בדרך הים  ,בהישענו על ערי החוף .
הידוק קשרי המסחר של הפאטמים עם ערי המסחר האיטלקיות  ,בייחוד עם אמלפי וונציה  ,הביא
למן ראשית המאה הי " א לתשומת  -לב מיוחדת לערי החוף ולמינוים של פקידים ממצרים למושלי
ערים בחוף

:

ביירות  ,צור  ,צידון  ,עכו  ,אשקלון  ,או באופן כללי  ' -ערי החוף '

( אס  -סואחל ) .

תפקיד מיוחד במינו במסגרת יחסי האיבה בין העולם המוסלמי וביזאנטיון  ,מילאו ערי החוף
של סוריה וארץ  -ישראל  .הוקמה בהן מערכת  -התרעה מיוחדת  ,אשר הודיעה מראש על הופעתו של
צי  -אויב או ספינות נושאות שבויים מוסלמים להחלפה  .המלחמות התכופות והרצופות  ,כמעט
מידי קיץ  ,בין המוסלמים לבין הביזאנטים בערי הגבול  ,במיוחד אלה הצפוניות של סוריה  ,גרמו

לנפילתם של שבויים רבים בידי שני הצדדים הלוחמים  .בערי החוף של ארץ  -ישראל וסוריה נערך
פדיון השבויים המוסלמים  .וכך מאיר מקדמי צד מיוחד זה במעמדן של ערי החוף

:

ולבירה הזאת [ רמלה ] של המחוז הזה [ פלסטין ] ערי  -ספר ימיות ( רבאטאת ) על חוף הים

ובהם חונה חיל  -מצב  .אליהן מפליגות ספינות של הביזאנטים הנקראות ' שלנדיאת '
ו ' שנאנ את '  ,הנושאות שבויים של המוסלמים למכירה  ,כל שלושה שבויים במאה

דינר .
93

אבן אלקלאנסי  ,תיל סאריח ' דסשק  ,ביירות

23

ראה :

24

אבן אלשת ' יר  ,אלואמל פי

25

' מלחמת ששים השנים '  ,שלם  ,ג ( תשמ " א )  ,עמ ' 3
מקדסי ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ ' . 174

את  -תאריח '  ,ח ,

ביירות

, 1908
, 1966

עמ '

עמ '

ואילך .

. 12 - 11

. 661 - 656

לסיכום התקופה כולה ראה

:

מ ' גיל ,

משה שרון

בכל עיר  -ספר ( רבאט ) כזאת נמצאים אנשים היודעים את לשונם [ של הביזאנטים ]  ,והם

אלה ההולכים אליהם בשליחויות ונושאים אליהם מיני  -מזון
אוניותיהם

[ מרחוק ]

שונים .

כאשר נראות

משמיעים אזעקה [ לחיל המצב ]  ,ובלילות מדליקים אש על הצריח

של אותו רבאט  ,ואילו ביום מעלים עשן  .ומכל רבאט נמשכת שרשרת של מגדלים
נשאים המגיעה עד לבירה עצמה  .בכל מגדל עומדים על המשמר מספר אנשים  .כאשר

מדליקים אש ברבאט אחד  ,מייד מעלים אותה כרבאט שלאחריו ואחר  -כך באחר  ,ולא
עוברת שעה עד שניתן אות האזעקה לגיוס בבירה  .מכים בתוף על הצריח [ המרכזי של
הבירה ]

וקוראים להיזעק אל אותו רבאט  .אז יוצאים האנשים עם נשק וכוח  ,וצעירי

הכפרים מתאספים  [ .לאחר שהם באים במגע עם הספינות ] אז מתחיל הפדיון  .איש אחד
[ עשיר ] יכול לקנות שבוי אחד  ,ואילו אחר [ שאין ידו משגת לקנות שבוי אחד ] משליך
דרהם או טבעת  ,עד שיאספו די כסף לקניית השבויים שעמהם  .הרבאטאת של המחוז
הזה  ,בהם מתקיים פדיון שבויים  ,הם
מאחוז יבנא

[ יבנה ] ,

יפו וארסוף .

:

עזה  ,מימאס  ,מאחוז [ = נמל ] אזדוד [ אשדוד ] ,

26

כערי -חזית במלחמתו של האסלאם נגד האויב הנוצרי  ,זכו ערים אלה למעמד מכובד אצל אנשי
הדת  ,שהרי הן קיימו ברציפות את מצוות הג ' האד  .כבחלקים אחרים של העולם המוסלמי ( בגבול
היבשה עם האימפריה הביזאנטית או בחופי צפון  -אפריקה )  ,משכו אליהם הרבאטים לא רק לוחמי
ג ' האד אלא גם אנשי  -דת  .למרות מיעוט הידיעות בתחום זה של ערי ארץ  -ישראל  ,נזכרים מדי  -פעם

אנשי  -מסורת ומלומדים מוסלמים שונים שפעלו בערי החוף בתקופות שונות  .כמאה העשירית ,
למשל  ,נזכרו מלומדים מוסלמים שחיו ביפו  ,בקיסריה  ,בארסוף ובאשקלון  .גם בערי  -ספר אחרות
בסוריה היתה פעילות תרבותית של אנשי דת ומלומדים מוסלמים  ,וכך  ,בעידודם של השלטונות ,

שביקשו למשוך אוכלוסיה מוסלמית לערי החוף  -נתפתחו מסורות מוסלמיות רבות בשבח
המגורים בערים אלה

ובמבצריהן .

27

בעוד הארץ מתאוששת מן המאבק הממושך נגד הקרמטים והבדווים  ,הופיעו בה ראשוני

הסלג ' וקים  .הם השתלטו על בגדאד

( ) 1055

ויצאו כמוסלמים  -סונים למלחמה בפאטמים  -השיעים

במצרים  ,שערער על סמכותו של הח ' ליף העבאסי שהמשיך לשבת בבגדאד  .המצביא הסלג ' וקי

"

 TDnכבש את ירושלים בשנת  , 1071כאשר הצבאות האחרים שלהם פרצו לאנטוליה ועמדו להכות

את האימפריה הביזאנטית  .אולם המלג ' וקים התורכים היו ביסודם לוחמים נומאדים  ,שמומחיותם
היתה בקרבות  -יבשה  .כמו הערבים למעלה מארבע מאות שנה לפניהם  ,הם לא הכירו את הים ולא

ידעו את מלאכת המצור על מבצרים ימיים  .ואכן  ,אף  -על  -פי שהצליחו להשתלט לגמרי על פנים

סוריה וארץ  -ישראל  ,נותרו ערי החוף בידי הפאטמים  ,אשר שמרו ממצרים על קשר עמהן

באמצעות הצי  ,ולא הניחו לשלטון הסלג ' וקי להתבסס בארץ .
בשנת

1098

28

עלה בידי המצביא הפאטמי אלאפעל בן בדר אלג ' מאלי להוציא את פנים  -סוריה

מידי הסלג ' וקים ( ששלטונם התפורר בינתיים )  ,אולם נצחונו היה אך לרגע  ,שכן נוסעי  -הצלב
4ע
26
27
28

שם  ,עמ '
ראה

"

; 177

אלעד ( לעיל  ,הערה

, ) 16

עמ '

. 172 - 171

לעיל  ,הערה . 15

פרנקל  ' ,הסלג ' וקים כארץ ישראל (

בתקופה המוסלמית הראשונה ,

, ' ) 1098 - 1071

, 1099 - 634

קתדרה ,

א  ,תל  -אביב

21

( תשרי

תשמ " א )  ,עמ '  ; 72 - 49מ '

תשמ " ג  ,עמ '

. 344 - 337

גיל  ,ארץ  -ישראל

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם
התדפקו כבר על

שעריה של ארץ  -ישראל  ,ועיקר עניינם היה לא רק עיר הקודש ירושלים  ,אלא אף

ערי החוף  .בשל תלותם הרבה בארצות  -האם שלהם באירופה  ,ייחסו הצלבנים חשיבות מכרעת

לנמלי החוף של ארץ  -ישראל  ,ובמיוחד לעכו

ויפו .

צור ואשקלון
במאבק נגד אויבים מוסלמים היתה לצי הפאטמי עוצמה רבה  ,אולם במאבק נגד הצבאות
החדישים של אירופה הנוצרית היתה יכולתו מוגבלת  .הצלבנים כבשו ללא קושי כמעט את כל ערי

החוף של סוריה וארץ  -ישראל  ,ורק צור בצפון ואשקלון בדרום נותרו בידי הפאטמים  ,שעשו מאמץ
אדיר לקיים ראש  -גשר זה  .משלא עלה בידי הצלבנים לכבוש את צור ואשקלון בגל הכיבושים
הראשון  ,ביצרו אותן המוסלמים בביצורים כפולים ומכופלים  ,והצי הפאטמי השתדל  ,תוך

הסתכנות רבה  ,לשמור על אספקה יציבה אליהן וכן על תגבורת של לוחמים ותושבים  .לא במקרה

נבצר מהצלבנים ללכוד את צור ואשקלון  .צור היתה בנויה על אי שחובר במיצר  -יבשה אל החוף ,
ומכאן הגנתה היעילה והקושי לצור עליה  .אשקלון לא רק שהיתה מבוצרת היטב  ,אלא גם קרובה
למצרים  ,דבר שאיפשר לה להתקיים כעיר המוסלמית היחידה זמן רב לאחר שחוסל למעשה כל
שלטון האסלאם

בסוריה .

בתארו את צור בשנת

985

כותב

מקרסי :

צור היא עיר מבוצרת על הים  ,או יותר נכון בתוך הים  .נכנסים אל העיר דרך שער אחד

בלבד  ,מעל לגשר  ,והים מקיף אותה סביב סביב  .העיר בנויה שני חלקים ; החלק האחד
על היבשה ממש  ,ואילו החלק השני הוא הנמל הסגור משלוש רוחות בחומות שאין

רואים את יסודות האדמה שלהן  ,שכן החומות עולות ממש מתוך הים .
כשני דורות לפני

אותה

הכיבוש הצלבני ביקר הנוסע הפרסי נאצר  -י -ח ' וסרי

בעיר צור

29

( ) 1047

וכך תיאר

:

הם בנו את העיר על סלע בתוך הים בצורה כזו  ,שרק כמאה צעדים מחומת העיר נמצאים
ביבשה  ,ושאר החומה מתרומם ישר מתוך

המים .

החומות בנויות מאבן מסותתת

והחיבורים בין האבנים ממולאים בזפת כדי למנוע חדירה של

המים . . .

בכיוון לשער

העיר הם בנו קשתות [ בשביל האקוודוקט ]  ,שעליהן עוברת תעלת המים  ,שדרכה מגיעים
המים אל

ביצוריה

העיר ' .
0

של צור החזיקו מעמד נגד הצלבנים עד שנת . 1124

הצלבנים שצרו עליה ימים רבים כל -

כך  ,הקיפו אותה במבצרים והקימו במיוחד את מבצר בופור ( קלעת אש  -זקיף ) כדי לנהל ממנו את
המצור עליה  ,ואחרי שנפלה בידיהם  -כדי להגן

עליה .

במשך כל תקופת הנוכחות הצלבנית בארץ  -ישראל נשארה צור בידיהם  ,כמו רוב ערי

החוף .

הצלבנים הוסיפו על ביצוריה  ,וכשביקר בה הנוסע אבן ג ' ביר  ,בשנת  , 1185תיאר אותה כך

עיר הדומה למבצר ושייכת

לפרנקים . . .

:

המבצר שלה בנוי בצורה נפלאה ואי  -אפשר

לכבוש אותו  .יש לו שני שערים בלבד  ,אחד מצד היבשה ואחד מצד הים  .הים מקיף

אותה מכל צדדיה  ,לבד מצד אחד  .הכניסה לעיר מצד היבשה יש בה שלושה שערים

. 164- 163

29

מקרסי ( לעיל  ,הערה

30

נאצר  -י  -ף ' סרו  ,סקר נאמה  ,טהראן  , 1977עמ '

, ) 19

עמ '

. 19

ו2ן2

משה שרון

( ואולי ארבעה ) שער בפנים שער  .וכל אחד מן השערים מוגן על  -ידי חומה קדמית גבוהה
המשקיפה על השער  .בשער הים נכנסים בין שני מגדלים גבוהים  ,ובעברך ביניהם אתה

נכנס אל הנמל  ,שאין נפלא ממנו בין כל ערי החוף  .הנמל מוקף משלוש רוחות בחומות
העיר  ,ובצידו הרביעי הוא סגור על  -ידי חומה  ,שבה פתח עם קשת  -אבנים

הספינות נכנסות מתחת לקשת הזאת ועוגנות בתוך הנמל  .בין שני המגדלים

מסותתות .

הנזכרים  ,הם

מותחים שרשרת אדירה שאינה מאפשרת כניסה או יציאה של כלי  -שיט  ,אלא  -אם  -כן
הורידו אותה  .בשער זה מוצבים

שומרים הפוקחים עין על הנכנס ועל היוצא . . .

לעכו יש

נמל דומה לו  ,אך אינו מאפשר עגינה לספינות גדולות  -ממדים  ,כפי שמאפשר נמל צור ,
שכן נמלה של זו האחרונה הוא גדול הרבה יותר  .י3

לאחר שהחזיקה צור מעמד נגד צלאח א  -דין ויורשיו  ,כבשוה הממלוכים בסוף המאה הי " ג ( , ) 1291

יחד עם שאר ערי החוף  ,במלחמתם לחיסול שרידי הצלבנים בארץ  ,ושמו אותה לעיי חורבות .
אשקלון היתה  ,כאמור  ,העיר השנייה בארץ  -ישראל שהחזיקה מעמד נגד הצלבנים ימים רבים .
היא נפלה לידיהם רק בשנת  , 1153וכעבור

א  -דין בקרב חיטין ( . ) 1 187

35

שנה שבה לידי המוסלמים בעקבות נצחונו של צלאח

בפי אחד המקורות המוסלמים המאוחרים ( הגיאוגראף יאקות  ,מתחילת

המאה הי " ג ) כונתה אשקלון בתואר ' פסגת סוריה '  ' ,פסגת הראש ' ו ' הכלה של סוריה '  .תארי  -חיבה
אלה שייכים לאותן מסורות המפליגות בשבחה של העיר  ,שכה היטיבה למלא את תפקידה כמבצר
יעיל ביותר של האסלאם על החוף של ארץ  -ישראל  .כבר לאחר התבססות הערבים נהיתה אשקלון

למטרה חשובה לפשיטות הצי הביזאנטי  .הח ' ליף עבד אלמלכ היה הראשון שבנה בה מסגד ( בסוף
המאה השביעית או בתחילת השמינית )  ,ידיעה המתאימה היטב להשקפה הרואה בו את מייסדו

האמיתי של האסלאם כדת  -מדינה  .הח ' ליף העבאסי אלמהדי  ,עוד בהיותו יורש  -עצר  ,חידש את פני
המסגד :

בשנת

1887

נתגלתה ופורסמה כתובת הבנייה של צריח המסגד  ,שבה צוין בפירוש

ש ' אמיר המאמינים אלמהדי ' הוא שבנה את הצריח של המסגד באמצעות שניים מאנשיו  ,הנזכרים
בשמותיהם  ,בחודש מחרם שנת

155

להג ' רה

( . ) 772

32

העובדה שאלמהדי נזכר בתואר ' אמיר

המאמינים ' מלמדת  ,שהכתובת נעשתה לאחר שעלה על כס הח ' ליפות ולא בעת הבנייה  .בשנת

מתאר מקרסי את העיר בזו הלשון

985

:

אשקלון על הים יושבת ולה חיל  -מצב גדול  .יש בה פירות כשפע  ,ובמיוחד פרי השקמים ,
שנפוץ הוא בה מאוד  .המסגד שלה נמצא ברחוב סוחרי האריגים והוא מרוצף בשיש  .העיר

יפה ונכבדה  ,נעימה ומבוצרת היטב  .תולעי  -המשי שלה הם מטיב מעולה  ,סחורותיה טובות
והחיים בה נוחים  .שווקיה נאים  ,וחיל המצב שלה יקר  -ערך  ,אלא שהנמל שלה רע ומימיה

אינם טעימים [ ? ]  ,וזבוב הדלם הנפוץ בה מזיק הוא

ביותר .

33

בכל תיאורי הנוסעים והגיאוגראפים שלאחריו חוזרת תמונה דומה של העיר  :יפה  ,מבוצרת היטב

ואחת מן החשובות שבערי החוף הסוריות  .לאחר שנכבשה בידי צלאח א  -דין ציווה הסולטאן
להרוס את ביצוריה על  -מנת שאם
() ק

31

~

32

תיפול שוב בידי הצלבנים  ,הם לא יוכלו להתבצר בה .

אבו אלחסין  ,מחמד כן אחמד אבן ג ' סיר  ,רעלה  ,ליידן , 1907
0 . 42ת

עמ ' 404 - 303

( כתרגום

34

בכך נתן

חופשי) .

 . 32 - 33 ,קק Repertoire chronologique d'Epigraphie arabe [=RCEJ , 1 ) 1931 ( ,

ויאה

צל כך

בהערה של  . 479ק 4 . Van Berchem , Journal Asiatique , 1 ) 1891 ( ,ן

. 174

33

מקדסי ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '

34

פראוור ( לעיל  ,הערה  , ) 21ב  ,עמ '  . 217 , . 79 - 78קק Andrew 5 . Ehrenkriutz, Saladin , New York 1972 ,
222

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

את האות להרס השיטתי של אזור החוף הסורי  -ארץ  -ישראלי בדורות שבאו אחריו  .הצלבנים
שהמשיכו באחיזתם באזור החוף  ,ניסו ללא הצלחה לקומם את אשקלון

מהריסותיה .

עכו
החשובה מכל ערי החוף של ארץ  -ישראל  ,בימי  -הביניים  ,עד לחורבנה בסוף המאה הי " ג  ,היתה
עכו  .לאחר ביצורה בידי אחמד בן טולון במאה התשיעית  ,הפכה לאחד הנמלים העיקריים במזרח
הים  -התיכון  ,ופיתחה קשרי מסחר ענפים עם אירופה  .לאחר נפילתה לידי הצלבנים  ,בשנת

ביקר בה הנוסע הספרדי אבן ג ' ביר ותיאר אותה בפירוט רב  .בין השאר הוא כתב

1185

:

עכו היא העיר הראשה של הפרנקים בסוריה  ,הנמל הגדול של הים  ,מעגן אדיר

לספינותיהם ושנייה בחשיבותה רק לקונסטאנטינופול  .זהו מקום המיפגש של סוחרים

נוצרים ומוסלמים מכל הארצות  .המקום מלא חזירים וצלבים  .הפרנקים לקחו אותה מן
המוסלמים בעשור הראשון של המאה השישית להג ' רה והפכו את המסגד לכנסייה ואת

צריחו למגדל  -פעמונים  .אך אללה בחסדו השאיר בידי המוסלמים חלק מן המסגד שלא
טומא  ,והם נאספים בו  ,כזרים  ,לתפילה  .ליד המחראב [ גומחת  -תפילה ] של המסגד הזה
ישנו הקבר של הנביא צאלח עליו השלום  .ובמזרח העיר נמצא מעיין הנקרא עין אלבקר
[ עין הפרות ] על שום שמאותו מקום הוציא אללה פר לאדם הראשון עליו

השלום .

הירידה אל המעיין נעשית במדרגות ממורקות ועליו נבנה מסגד  ,אשר המחראב שלו
עדיין נמצא במצב טוב  .ממזרח לו בנו הנוצרים מחראב לעצמם  ,ומוסלמים וכופרים

מקום ] .

נאספים יחד לתפילה [ באותו

אך המקום נמצא בידי הנוצרים והם נוהגים בו

כבוד ' .
5

עכו נפלה בידיו של צלאח א  -דין בשנת

, 1187

בעקבות נצחונו בקרב חיטין  ,ואולם ארבע שנים

לאחר  -מכן התנהלה סביבה אחת המערכות המעניינות והמכריעות בדברי ימי הצלבנים  .בתוך

חומות עכו ישבו המוסלמים  ,ועליהם צרו צבאות הפרנקים  ,בפיקודו של גי דה לוזיניאן ; ועליהם ,
בטבעת רחבה  ,צרו צבאותיו של צלאח

של מסע הצלב השלישי

( , ) 1191

א  -דין .

36

המצב המשונה הזה לא הוכרע אלא עם בוא הצי

ובראשו ריצ ' רד לב  -הארי מלך אנגליה  ,שהצליח להכניע את עכו ,

לייצב בה מחדש את השלטון הצלבני  ,וממנה לנסות ולכונן מחדש את ממלכת הצלבנים  .עוד מאה

שנה נשארה עכו בידי הנוצרים  ,וכשיצא מרקו פולו למסעו המפורסם לסין (  , ) 1269יכול היה
לראות  ,בהתקרבו לחופי ארץ  -ישראל  ,את דגל הצלב מתנופף מעל ראש המבצר של נמל עכו

ולשמוע את צלצולם של פעמוני הכנסיות הנוצריות הנישא מן החוף .

ב 1291 -

בא הקץ על עכו

הצלבנית  ,עם נפילתה לידיו של הסולטאן אלאשרף ח ' ליל הממלוכי  ,שהחריבה עד

היסוד .

37

97
35

אבן ג ' ביר ( לעיל  ,הערה

36

פראוור ( לעיל  ,הערה

37

ואילך .

שם  ,עמ ' 542

, ) 31

, ) 21

עמ '

, 304 - 303

ב  ,עמ ' 36

ואילך .

. 310
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החרבת ערי החוף
החרבתן של ערי החוף הסורי  -ארץ  -ישראלי היתה מדיניות מכוונת של הממלוכים  ,שהגיעו

לשלטון במצרים ובסוריה ב . 1250 -

תחילה היה על הממלוכים להתמודד עם הסכנה המונגולית ,

שאיימה לשטוף את כל המזרח  -התיכון  ,לאחר שגדודיו של הולאגו כבשו והחריבו את בגדאד
ושמו קץ לשלטונה של הח ' ליפות העבאסית  .מלבד הממלוכים  ,לא היה בכל עולם

( ) 1258

האסלאם כוח כלשהו בעל מיומנות צבאית וכושר -לחימה כדי להתמודד עם

המונגולים .

הממלוכים היו חיילים מקצועיים  ,שמוצאם מן הערבה האירו  -אסיאתית  ,כמונגולים עצמם ,
שחונכו כפרשים מעולים ונאמנים לאסלאם  ,לאדוניהם  -משחרריהם ( שהרי הם נכנסו אל העולם
המוסלמי

כעבדים )

ולחבריהם  ,שנתחנכו ונתאמנו עמהם בבתי  -הספר הצבאיים של

קהיר .

כשהגיעה העת להצליב חרבות  ,עמדו כבר המונגולים כמעט בשעריה של ירושלים  ,וצבאות

הממלוכים נתייצבו מולם בעין ג ' אלות ( מעיין  -חרוד )  ,מקום שבו לפי המסורת המוסלמית  ,נערך
הקרב בין דוד לגולית  .נצחונם המכריע של הממלוכים בקרב זה

( ) 1260

הציל את ארץ  -ישראל

ומצרים מאימת הפלישה המונגולית  ,ואז פנו הממלוכים לחיסול שרידי ממלכת הצלבנים  .בפיקודו
של הסולטאן ביברס  ,שהגיע לשלטון מייד לאחר הנצחון על המונגולים  ,החלה המתקפה
הממלוכית נגד ערי החוף הצלבניות  .שנה אחר שנה תקפן ביברס  ,בין

1263

ל  , 1277 -היא שנת

מותו  ,והכניע מבצר אחר מבצר  .מאחר שאשקלון כבר נהרסה בידי צלאח א  -דין  ,היתה קיסריה

העיר הצלבנית החשובה ביותר על החוף  ,מדרום לעכו  .קיסריה לא נהרסה בכיבוש הערבי והיתה
עיר  -נמל חשובה לאורך כל התקופה המוסלמית  ,עד בואם של הצלבנים  .הללו ביצרו אותה פעמים

אחדות  ,ובמיוחד במחצית המאה הי " ב  .ביצוריה האחרונים נעשו ביוזמתו ובכספו של המלך לואי
התשיעי

' הקדוש ' ,

מלך צרפת ( . ) 1270 - 1226

קשה והוא עצמו נפל בשבי המוסלמי  ,נפדה

מסע  -הצלב שלו שיצא לעבר מצרים  ,הסתיים במפלה
ב 1250 -

וחזר לצרפת רק לאחר שסייר בארץ  -ישראל

והקים או חיזק את הביצורים של ערי החוף החשובות  .במיוחד הוא נתן את דעתו לבנייתה
ולביצורה של קיסריה ,

38

וכן ביצר את חיפה ויפו  .עכו זכתה לחומה חיצונית נוספת  ,והטמפלרים

הקימו את מבצרם בעתלית  ,ששרידיו עומדים עד היום

הזה .

39

צבאותיו של ביברס עלו על קיסריה וכבשוה ב  , 1265 -ולאחר  -מכן כבשו את חיפה  .יפו נפלה
בשנת

1268

ובשנת

1291

נכבשה עכו  .במהלך אותה שנה נכנעו גם צור  ,צידון  ,ביירות ומבצר

עתלית .
הממלוכים היו צבא  -יבשה  ,הם לא פיתחו צי ולכן היו חסרי  -אונים לחלוטין מול איום

מן הים .

בהכירם בחולשתם על הים  ,שאותה הפכו כמעט לאידיאולוגיה  ,לא היתה להם דרך אחרת להגן על

עצמם מפני התקפה ימית אלא על  -ידי הרס של אזור החוף  .ואכן כיבוש החוף הסורי  -ארץ  -ישראלי
לווה בהרס מוחלט של ערי החוף הצלבניות  ,בזו אחר זו  40 .את שרשרת הביצורים שנועדו להגן על
' דרך הים ' העתיקו הממלוכים אל פנים הארץ  .י 4בכך חתמו הם פרק בתולדות ערי החוף של ארץ -

ישראל עד לשלטון העות ' מאני ולזמן החדש .
8ע
38

שם  ,עמ '

331 - 330

39

שם  ,עמ '

. 338 - 332

40
41

( ובמיוחד הערה

איילון ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

.9

, ) 10

עמ '

.7

. ) 52

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם
ערל

מנים האיץ

יחסם של השליטים הערבים והמוסלמים לערי פנים הארץ הושפע מגורמים שונים ( דתיים ,
מסחריים  ,מינהליים וצבאיים )  ,ובהתאם להם עלתה או ירדה חשיבותן  .לגורם הדתי נודעה
חשיבות מיוחדת לגבי ירושלים וחברון

;

לגורם המינהלי היה תפקיד נכבד בבנייתה של רמלה

ובבחירתה של טבריה כעיר מחוז ; הגורם המסחרי מילא תפקיד ממדרגה ראשונה בהתפתחותה של

רמלה ושל יישובים קטנים יותר לאורך ' דרך הים ' ; והגורם הצבאי היה מרכזי בהתפתחות היישוב
העירוני בתקופה הממלוכית באופן כללי  ,ובמיוחד בהקמתה של

צפת .

המסורת המוסלמית המתארת את חדירת הערבים לארץ  -ישראל מלמדת  ,שרוב הערים הגדולות
הגיע בשלב כלשהו להסכם עם הפולשים  ,שלפיו לא פגעו הערבים בתושבים או ברכושם ,
ובתמורה התחייבו לשלם להם מס  .הסכמים כאלה נעשו לגבי טבריה  ,ירושלים  ,דמשק וערים
אחרות

בסוריה .

42

האומיים הראשונים  ,שהיו טרודים במאבקים פנימיים נגד מתנגדיהם

בחג ' אז

ובעיראק  ,עשו כמיטב יכולתם לשמור על קיומם של חיים תקינים בערים  ,מבלי לשנות את אופיין
הנוצרי  .הצליינים הנוצרים הראשונים בתקופה הערבית מלמדים  ,שבתקופת  -מעבר ארוכה של
כחמישים שנה או יותר  ,עד מחציתה הראשונה של המאה השמינית  ,התנהלו חיי הקהילות
הנוצריות בערי הארץ בחופש מוחלט וטקסי הדת הנוצרית נעשו בגלוי ובפומביות מופגנת  ,כמו
בתקופה של השלטון הביזאנטי

הישיר .

43

ירושלים והיווצרות האסלאם
מעאויה  ,השליט הערבי הראשון בסוריה  ,הכתיר את עצמו למלך בירושלים  .לא היה בתואר זה
לרמז על סוף השלטון הביזאנטי  :הביזאנטים נהגו להעניק תארים  ,כמו ' מלך ' למנהיגי השבטים
הערביים

שבאו עמם בברית .

44

קשה גם לדעת מה היה טיבו של האסלאם של מעאויה  ,שהמסורת

המוסלמית אינה מרבה לדבר בשבחו או בשבח בנו שבא אחריו  .אלא שהמסורת המוסלמית הגיעה
לידינו לאחר שעברה את המסננת של אויבי האומיים  ,בני עבאס  .מכל מקום  ,ברור שהקשרים בין

מעאויה לנצרות היו הדוקים  ,וגם אם הוא היה ' מאמן ' ( היינו מאמין במובן שיתפרש מאוחר
במשמעות ' מסלם ' )  ,הרי אמונה זו רחוקה היתה עדיין מן האסלאם שהתגבש לאחר  -מכן  .בהקשר

זה היתה ירושלים לגביו בראש וראשונה עיר -קודש במובן המקראי של המלה  :היא היתה גיא
החזיון של הנבואה הקדומה  ,וקשורה בשמותיהם של אישים  ,כאברהם  ,משה  ,דוד  ,שלמה  ,וישו
הנוצרי  .כיוון שהוויכוח בין המאמינים הקדומים לבין הנצרות הרשמית היה על נושא מהות

אישיותו של ישו  ,היתה חשיבות גדולה לירושלים במסגרת וויכוח זה ; המאמינים ביקשו להדגיש
בה דווקא את הצד הנבואי הכללי  ,שישו היה חלק ממנו  ,ואילו הנוצרים ביקשו להדגיש בה דווקא
את היותה גיא  -חזיון לפעולתו של המושיע בהופעתו הראשונה
42

על חחי ההגנה שנעשו בין הפולשים הערבים לבין היישובים בסוריה ( ובאזורים אחרים במזרח ) ראה D . R . :
, rhe Termination ofHostilities
the Early Arab Conguests A . D . 634- 61
; , London 1971

,

.

"

43

,

"

עא

 . 101 - 111קק  . Donner, The Early Islamic Conguests Princeton 1981 ,א  .ץ
 alestine Londonול  . Wright , Early Travelsןן  .האחרון
דאה  . 2 - 10 , 16 , 17 - 19 ( Willibald ) :עק 1848 ,
מספר ( עמ '

44

בעבר ולהופעתו השנייה בעתיד .

) 17

,

על קיסריה  ,שבימיו היתה בנויה ומיושבת בנוצרים

ראה דן ( לעיל  ,הערה

, ) 13

עמ '

. 287

רבים .

99
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כיפת הסלע ועיטוריה

אחד הביטויים של ויכוח קדום זה היה בניית כיפת הסלע בידי עבד אלמלכ בשנת

. 691

היא לא

נבנתה כמסגד  ,אלא דווקא כמונומנט  ,שמטרתו להדגיש את תפיסת המאמינים באשר למהותה של
ירושלים במסגרת תורת הישע  ,כפי שהם ראו אותה  .בכתובת ארוכה  ,שעבד אלמלכ ציווה להכין
מפסיפס  ,בזהב על רקע ירוק  ,נכתבו כצורה בהירה כל עיקרי האמונה של האסלאם

הקדום .

הכתובת משתרעת על פס ארוך  ,מעל הקשתות המרכזיות המקיפות את שורת העמודים הנושאים

את הכיפה  ,משני עברי הקשתות  .אורכה של הכתובת למעלה

מ 230 -

מ '  .היא מורכבת מפסוקים ,

שניתן לזהות את רובם בטקסט הקוראני התקני הנמצא בידינו  .פסוקים אלה מדברים על ייחודו
המוחלט של אללה  ,שאין לו מוליד ושלא ילד ולא הוליד  ,ומכאן שטועים הם הנוצרים  ,הטוענים

שישו בן אלוהים הוא  .ישו הוא נביא ושליח  -אללה  ,כנביאים שקדמו לו  ,והנוצרים נקראים לחזור
מטעותם  ,להאמין רק בכך ולהפסיק לחטוא בשיתוף ( פוליתיאיזם ) בדבריהם על שילוש קדוש  .גם
מחמד הוא שליח  -אללה  ,כמו ישו וכמו הנביאים האחרים  ,וגם בכך נתבעים הנוצרים
~

1

45

להאמין .

45

הכתובת פורסמה ונדונה פעמים רבות  .בנוסף לכתובת הפסיפס שבתוך המיבנה  ,קיימות עוד שתי כתובות על

לוחות נחושת  ,שהיו קבועות על השער המזרחי והשער הצפוני של כיפת הסלע  .גם כתובות אלו הינן מימיר של
עבד אלמלכ וגם הן  ,כמו כתובת הפסיפס  ,הושחתו בסופן  ,לפי הוראת אלמאמון (  . ) 833 - 813גם כתובות הנחושת

".

מורכבות מפסוקים קוראניים או דמויי  -קוראן  ,שהמסר האנטי  -נוצרי בהן חריף לא פחות מזה שבכתובת הפסיפס
הפנימית  .ראה

:

Jerusalem

Corpus Inscnprionum Arabicarum ,

א

 . 228 - 255קק ' Haram ' ) 11 82 ( , Le Caire 1927 , nos . 215 , 216 , 217 ,

14 . Van Berchem ,

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

אין בכתובת ארוכה זו לבד מעיקרי  -אמונה אלה ותאריך הבנייה שום זכר לקשר ישיר בין מחמד
לירושלים ואין שום אזכור לפסוק א  ,בסורה

, 17

" --3

המדבר על נסיעת  -לילה כלשהי של ' עבד  -אלוהים '

-ן

"י

ממסגד מקודש אחד אל מקדש מרוחק יותר  ,שהפרשנות המוסלמית בדור שאחרי עבד אלמלכ

ל)',

4וש

ע4

יג

פירשה  ,כאילו הוא מכוון לנסיעת  -לילה מיסטית של מחמד ממכה לירושלים .
ניתן אפוא להניח שהאסלאם של עבד אלמלכ התרכז סביב ירושלים דווקא כגלל קשרו ההדוק

עם הנצרות ועם היהדות  .אולם עבד אלמלכ רצה לתת לאסלאם אופי עצמאי  ,עם פולחן עצמאי ( ן(

ץ

ומקומות  -קודש עצמאיים  .בתוך ים האמונה היהודי והנוצרי בסוריה יכולה היתה הישענות על

י

מקומות  -קודש יהודיים ונוצריים  ,תוך הכרה בעדיפותם הרוחנית של מקומות אלה  ,להביא בקלות
להטמעותם של המאמינים הקדומים בקרב הנוצרים  ,או היהודים או השומרונים  .הצגת תורת  -ישע

'1

)

יו
)
=יף=

ק

בבקעת

המבוססת על ירושלים ועל הנביאים שהיו כה  ,היתה עלולה להפוך את המאמינים לכת נוצרית או

תמנע  ,בעל שתי

יהודית  .מה גם  ,שהמאמינים שנזקקו לבתי  -תפילה  ,התפללו בכנסיות או בנו להם בתי  -תפילה

אחת
גומחות תפילה .
פונה מזרחה והשנ ה

דמויי  -כנסיות .

אחד היסודות הבולטים בכנסיות הנוצריות בערים שאליהן נכנסו הערבים

המאמינים  ,היה האפסים  ,אותו חלק קדמי מעוגל שבמזרחה של כל כנסייה ומקום המזבח  .אין ספק
שבמסגדיהם הראשונים של המאמינים היתה גומחת  -תפילה שהעתיקה את רעיון האפסיס  ,וזו לא
לדרום היתה מכוונת  ,אלא

למזרח .
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עבד אלמלכ היה מוכרח למצוא במהירות מקום  -קודש

מוסלמי עצמאי  ,שיהא חלק ממסורתם של המאמינים

;

מסורת שניתן לכנותה מסורת אברהמית ,

היינו מסורת הקושרת את אמונת המאמינים באל אחד עם דמותו של אברהם  .בחג ' אז  ,מקום שהיו
נפוצות מסורות אברהמיות  ,היתה קשורה דמותו של אברהם עם הכעבה  ,הוא

המקדש של מכה .

ואולם בימיו של עבד אלמלכ לא היתה מכה בשליטה אומיית  ,אלא בשליטתו של מנהיג מאמינים

אחר  ,הוא עבדאללה בן זביר  .נסיונות של קודמי מעאויה  ,בהנהגת המאמינים הערבים של סוריה
ושבטים נוצריים שלה  ,להשתלט על מכה הסתיימו בכשלון  .עתה היה עבד אלמלכ זקוק ביותר

למקדש המכאי בשביל לתת לאסלאם את ייחודו הסופי ולנתקו ממשאו היהודי והנוצרי  .הדרך

היתה לנתקו ממקומות הקודש של הדתות הללו  -במיוחד מירושלים  -ולקשור אותו ישירות

למכה  ,עירו של אברהם  .לשם כך היה עליו לכבוש את מכה  ,ואכן כשנתיים לאחר סיום בניית כיפת
הסלע הצליח להכניע את עבדאללה  ,להרגו  ,לכבוש את הכעבה  ,להרוס אותה ולבנותה מחדש
כמקדש מוסלמי  .עתה הורה על שינוי כיוון התפילה מירושלים למכה  ,ואת ההוראה ייחס  ,כמובן ,

לנביא האסלאם  .יוצרי הביוגראפיה הסכימטית של הנביא הציגו את המעבר מהערצת ירושלים
להערצת מכה כפרשה הקשורה בהתנתקותו של מחמד מן היהדות והיהודים  .בבת  -אחת הכריז עבד
אלמלכ על היות האסלאם עם מקומות הקודש שלו קשורים אך ורק במפעלותיו של נביא האסלאם
46

ליד באר  -אורה נמצא מסגד מדברי פתוח  .שלא כרגיל  ,אין זו חלקת  -אדמה תחומה באבנים מסודרות זו לצד זו
בצורת מלבן  ,עם כניסה וגומחת  -תפילה  ,אלא הוא נתחם באמצעות סיגים מכבשני צריפת הנחושת ולו שתי

גומחות  -תפילה ( מזרחה

ודרומה ) .

אין זו כנסייה שהפכה למסגד  ,אלא מסגד מן הטיפוס שלפני עבד אלמלכ עם

' קבלה משרקה ' ( = כיוון  -תפילה למזרח )  ,ששונה לפי הוראת הח ' ליף  ,כאשר נקבעה מכה ככיוון  -תפילה יחיד  .כך
נשארו סעי המחראבים  ,זה לצד זה  .מסורת נדירה על שינוי הקבלה  ,מכיוון מזרח לכיוון דרום  ,לפי הוראת

הח ' ליף האומיי וליד  ,בנו של עבד אלמלכ ויורשו  ,מביא יאקות אלחמוי  ,מעג ' ם אלבלדאן  ,מהדורת ווסטנפלד  ,ג ,

,

ליפציג  , 1870 - 1866עמ '  . 899 - 898בנו רוטנכרג  ,שתיאר ראשון את המיבנה בבאר  -אורה  ,התייחס אל המיבנה
mna
B.
כאל ' מבנה אניגמאטי ' וגם לא נתן את דעתו לחומר החרסים האומיי שבמקום  .ראה :
 .הארכיאולוג עודי אבנר מסר לי
/ey 0 ' rhe Biblical Copper
 . 221 and fig . 71ק  , London 1972 ,וש ן3

",

,

.

שמצא במקום חרסים  ,שלגבי זהותם האומיית אין כל ספק  .המיבנה בשטח הוא שלם וברור יותר מן השרטוט של

רוטנברג .

ן ( ,ך
' -
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מחמך ושל אביו הפיסי והרוחני אברהם ; על האסלאם הזה כדת האמיתית ודת המדינה ; על השפה
הרשמית ;

הערבית כשפה

ועל המטבעות נושאות הסיסמאות האסלאמיות בדבר ייחוד האל

ושליחות מחמד כהילך החוקי היחיד  .אז גם ניתנה ההוראה לשנות את כיוונן של גומחות התפילה
ממזרחה דרומה  ,אל עבר מכה  .המסורת המוסלמית המאוחרת שומרת אך מעט מאוד מסדר  -זמנים
זה  .השיעים אף האשימו את עבד אלמלכ  ,כי הוא רצה לשנות את מקום העלייה  -לרגל ממכה

לירושלים  .על  -כן  ,אומרת אותה מסורת  ,הוא בנה את כיפת הסלע  .חוקרים רבים וחשובים הלכו
שולל אחרי מסורת זו ,

47

אולם אחרים  ,ובראשם גויטיין  ,הוכיחו שעבד אלמלכ מעולם לא התכוון

לשנות את מקום העלייה  -לרגל ממכה

לירושלים .

48

היום  ,כשתפקידו המכריע של עבד אלמלכ

ביצירתו של האסלאם הולך ומתברר  ,אין צורך להרחיק לכת בחיפוש הוכחות לדבר שלא יכול היה

להיות קיים  .שהרי בשעה שבנה עבד אלמלכ את כיפת הסלע  ,לא היתה מכה כלל תחת שלטונו ,
ולא רק שהוא לא רצה למנוע עלייה  -לרגל אליה  ,אלא להיפך  ,הוא רצה להפנות אליה עלייה  -לרגל

שלו .

לאחר הפיכתה למרכז האסלאם

האסלאם של עבד אלמלכ אמנם הדגיש את מרכזיותם של נביאי המקרא במחשבתו  ,אולם
מקומם של אלה היה הרבה יותר ממשי וחשוב בתודעתם הדתית של התושבים הנוצרים והיהודים
של ארץ  -ישראל ובמקומות הקודש שלהם  .זמן קצר לאחר ייסוד המסגד במכה ומיסוד העלייה -

לרגל אליו  ,שבה אפוא והודגשה חשיבותה של ירושלים  ,ואנשי המסורת נתבקשו לתת גוון
מוסלמי לכל המסורות היהודיות והנוצריות המספרות בשבחיה  .מטרתן של מסורות אלו היתה
כפולה

:

ראשית  ,לתת עומק היסטורי לאופייה האסלאמי של ירושלים  ,על  -ידי הצגת כל נביאי

המקרא וישו כנביאים מוסלמים
וישנו את אופייה הנוצרי

;

ושנית  ,לנסות ולגרום לכך  ,שמוסלמים יבואו לגור בירושלים

המובהק .

49

במקביל התחזק והלך מעמדה המוסלמי של חברון  .כאן

תמונת המצב  ,מבחינת האסלאם  ,היתה הרבה יותר ברורה  .חברון קשורה בשמו של נביא האסלאם
הראשון  ,מקדימו הרוחני ואביו הקדמון הפיסי של מחמד  .אברהם  ,בונה הכעבה  ,טמון אפוא

בחברון  ,ונמצא שקשר הקדושה בין מכה של האסלאם וחברון של אברהם ישיר הוא  .עוד בטרם
החלה מתבררת סוגיית קדושתה של ירושלים באסלאם  ,כבר זכתה חברון לקדושתה ונקראה
בערבית על שמו של אברהם בשם מסג ' ד

אבראהים .

עד מהרה נקלטה באסלאם המסורת

היהודית  ,המדברת על אברהם כעל ידיד הבורא  ,והעיר החלה להיקרא בשם אלח ' לילי  ,היינו

הידיד .

החבר  ,או
47

ראה למשל

:

50

בשל מיעוט עניינם של הנוצרים בה  ,נתקדשה חברון לאסלאם במהירות רבה ,

 . 44 - 45 ; K . A . C . Creswell , Earlyקק 1 . Goldziher , Muslim Srudies , 11 , London 1971 ,

 . 1 , 151 - 228ת  . 42 - 94 , 43 ,קק  ( Muslim Archilecture , 1 , Oxford 1932 ,על הפרשה הגרונה וכיפת הסלע

בכלל)  .קרסוול חור על טענתו הישנה גם במהדורה החרשה של ספרו (אוקספורר
48

.

 . 33 - 62קק Jerusalem ' Ars Orienta /is 1959 ,

01' the Rock

 Studies , " Is/amic Hjstory andי early Islam ' ,חי
the erectlon of

)( 2

~

Goitein , ' The Sanctity of .Jerusalem and Palestine
t

.

1

 . ' Theכמו  -כן ראה S . D . :

 . 135 - 138 ; idem . , 'The historical backgroundקק Instirution~ Leiden 1966 ,

 . 104 - 108קק ( 0 ) 1950ד the American Oriental Society ,
49

. ) 1969

ניתוח מפורט של כל פרשת ביפת הסלע והרעות השתות שהושמעו בקשר לסיבות בנייתה ראה Graber , :

)( .

".

Rock ' , Journal

Dome of

חסיוי ספרית שבחי ירושלים באסלאם ' סוגיית בתילרית
ף)  ,עמ
הערה 4
ראה :
'  46ואילך ; ודוגמאות למסורות בשבח ירושלים  ,שם עמ '  56ואילך  .הספר הקרום ביותר הנמצא
בירינו שבו רוכוו ומוינו המסורות על שבחי ירושלים  ,חובר בתחילת המאה הי " א  :אבו בכר מחמך בן אחמר

.

ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם ( לעיל,

אלואסטי ,סצ ' אאל מלבית אלמ וס  ,מהדורת י ' חסון  ,ירושלים  . 1919וראה  :י ' חסון ' ,התפרשות שבטי הערבים

"

בארץ  -ישראל במאה הרגישתה להג ' רה '  ,קתררה  ( 32תמוז
50

ראה כפירוט  . 954 - :קק Edition , Leiden 1978 ,

תשמ " ד ) ,

עמ '

66 - 54

..

, Encyc/opaedia

lslam ,
~

'

81 -Khalil

.

14 . Sharon ,

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

המינבר ( דוכן

הדרשן )

במערת המכפלה

( מן המאה הי " א  ,התקופה

הפאטמית )

ונתפתחו בה טקסים הנושאים חותם קדום  ,קדם  -אסלאמי  ,שגם הם סובבים סביב דמותו של
אברהם  ,כגון חלוקת ארוחות  -חינם לרעבים  ,זכר לנדיבותו של אברהם  .ארוחות אלה  ,שעיקרן היה
נזיד  -עדשים וכיכר  -לחם  ,זכו לשם העממי ' אלעדס אלת ' לילי ' ( ' העדשים

של אברהם ' ) .

חיבורו של

מקרסי הוא המקור הערבי הראשון המספר על מטבחים מיוחדים  ,שבהם הוכן תבשיל העדשים
בשמן  -זית  ,וחולק מנות  -מנות לא רק לעניים ולעולי  -הרגל במקום אלא גם

לעשירים .

ן5

הקדשים

רבים  ,שכללו הכנסות של אזורים שלמים בארץ  -ישראל  ,הוקדשו בתקופות שונות כדי לממן את

הוצאות הארוחות הללו  ,שנודעו גם בשם ' אס  -סמאט אלח ' לילי ' ( היינו  ' ,שולחן סעודתו של

אברהם ' ) .
בניגוד להתפתחות קדושתה של ירושלים באסלאם  ,הנושאת חותם של אסלאם ממוסד ,
שמקורה בהחלטות של מייסדי האסלאם ומבססיו  ,הרי לקדושת חברון היה מלכתחילה אופי

עממי .
51

מקדסי ( לעיל  ,הערה

 , ) 19עמ '

. 173 - 172
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רוב תושבי אזור חברון היה יהודי  ,ואלה פיתחו את הפעילות הפולחנית סביב דמותו של

אברהם  ,שנתמשכה באופן רצוף עד לבואם של הערבים לאזור  .לא רק היהודים ביטאו את הערצתם

למקום  ,אלא גם תושבי הסביבה הנוצרים  ,ובבזיליקה שהוקמה על  -גבי סימני הקברים  ,אף נעשתה
חלוקה לאזור  -פולתן יהודי  ,הוא מקום קברם של יעקב ולאה  ,ולמקום  -פולחן נוצרי  ,הוא מקום
קבריהם של אברהם ושרה  ,יצחק ורבקה  .את מספרם הרב של היהודים בחברון ובסביבתה במאות
שלפני בוא הערבים וקשרם הרצוף עם מקום מערת המכפלה  ,מדגיש סוזומנוס במאה
החמישית

;

1320 - 1318

52

והמסורת המוסלמית  ,המספרת כי חלק המסגד הנקרא ג ' אוליה שנבנה בין השנים

בידי האמיר הממלוכי סנג ' ר אלנ  ,אולי  ,נבנה על בית  -קברות יהודי  -רק מחזקת את

דבריו על הנוכחות היהודית הרבה בעיר ובאזור  .האופי העממי של הקדושה האסלאמית של חברון
קיבל ביטוי פומבי בתקופה הממלוכית  .בכל ערב  ,בשעת חלוקת הארוחה או סמוך לה  ,יצאה

תהלוכה ברחובות חברון הסמוכים למערת המכפלה  ,מלווה בתזמורת  -תופים צבאית ממלוכית

( טבלח ' אנה )  ,שהרעימה בתופיה לכבודו של

אלח ' ליל .

חברון וירושלים הפכו במשך הזמן לזוג ערים מקודשות  ,שנזכרו בנשימה אחת בתואר

' אלחרמין אש  -שריפין ' ( היינו  ,שני המקומות

הקדושים ) .

עד

1266

מותר היה ליהודים ולנוצרים

להיכנס לתוך המקום הקדוש  .באותה שנה ביקר בחברון הסולטאן הממלוכי והוציא צו  ,האוסר על
יהודים ונוצרים להיכנס אל תוך המיבנה של ציוני

הקברים  .צו זה היה בתוקף עד שנת . 1967

חלק מן האסלאם הממוסד לא קיבל את התקדשותה העממית של חברון

בשמחה .
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בעיני

המימסד הדתי האדוק  ,היה פולחן הקדושים שהתפתח סביב קברות האבות בחינת ' חידוש מגונה ' ,
המוביל את המחזיקים בו הישר אל הגיהנום  .במיוחד יצא הקצף על פולחן הקברים שהתפתח
בחברון  .המימסד הדתי ביקש להגן על ייחוד קברו של מחמד בעיר מדינה וקבע  ,שמחוץ לו אסור
לבקר בשום קבר

אחר .

המתנגדים לפולחן הקברים דבקו במסורת  ,שייחסוה לנביא מחמד

:

' ארורים הם היהודים והנוצרים על כי הפכו את קברות נביאיהם למקומות  -תפילה '  .מכאן הסיקו ,

שהנביא בעצם אסר להתפלל בבית  -קברות  ,ואכן זהו הדין  -באסלאם אסורה תפילה בבית -

קברות .
חברון  ,מכל מקום  ,היתה הדוגמה הבולטת ביותר לפולחן הקברים בשל ההיקף הרחב של

ההכרה בה  ,שכלל גם מלומדים חשובים  .על  -כן מעניינת תגובתם הנזעמת של אנשי  -דת חשובים ,

שיצאו בשצף קצף לא רק נגד פולחן הקברים  ,אלא נגד קדושתה של חברון בכלל  .לצנינים היתה
בעיניהם העובדה  ,שהעיר הפכה למוקד של עלייה  -לרגל  ,ועוד יותר על שהמיבנה שעל ציוני

הקברים הפך למסגד של ממש  ,שהתוספו לו במשך הדורות מסגדים נספחים נוספים  .התפילה
במסגד זה שבבית  -קברות  ,נראתה בעיניהם הפרה בוטה של הדין  ,שתפילה בבית  -קברות אסורה

בכל מקרה  .התיאולוג הצפון  -אפריקאי אבן אלחאג '

אלעידרי

שמת בשנת

, 1336

כתב חיבור גדול

על ה ' חידושים ' האסורים באסלאם  ,שמוסלמים דשים בעקביהם  ,ובין השאר התייחס באריכות
לחברון ולטקסים הפולחניים המתרחשים בה בהקשר לקברו של אברהם  ,וכך כתב

:

כל מי שבא לבקר את אלח ' ליל עליו השלום  ,חייב שיקפיד לבקר אותו מחוץ לבניין  ,כפי
שנהוג היה בעבר בימי ראשית האסלאסן וייזהר מאוד מפני הביקור בפנים  ,משום

104

52

. New York

)(Sozomenus

,
'

0

 . 261ק 1891 ,
53

חלק מן המימסד המוסלמי גם דחה הרבה מקדושת ירושלים  .עיין
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r

*

(editors ) ,
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חסון ( לעיל  ,הערה

, ) 49

עמ '

. 54

.א

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

שהעניין מסוכן הוא  ,לפי שייתכן כי קברו של אלח ' ליל  ,עליו התפילה והשלום  ,מצוי
באמת בקירבת הדלת או לפניה או בסמוך אליה  ,ואז יוצא כי הוא דורך עליו ברגליו
בשעה שהוא

הולך . . .

על  -כן לא יבקרו אלא מבחוץ  ,כפי שאמרנו  ,ואם הגיע זמן

התפילה שעה שהוא מצוי במקום  ,יתפלל גם כל מחויו

לבניין . . .

שער בנפשך  ,אם כה

גדולה הסכנה בעצם הכניסה אל תוך המיבנה  ,על אחת כמה וכמה במה שהם עושים

היום  ,שעה שהם [ כלומר המוסלמים ] שרים ורוקדים אחרי תפילת הערב  ,אוי לנו ואבוי
לנו

! 54

בניגוד לירושלים  ,על כיבוש חברון לא נאמר כמעט דבר במקורות הערביים הקדומים  ,להוציא
שהנביא עצמו נתן אותה כאחוזה לחברו תמים אד  -דארי  .שהרי אף כי מחמד לא היה בחברון
מימיו  ,יכול היה ברוח הנבואה לדעת שהיא תעבור לידי מאמיניו ולהעניקה לתמים

אד  -דארי .

לאחר שעבד אלמלכ שב והדגיש את קדושתה של ירושלים  ,הוא גם ביקש לתת לה מעמד מרכזי

בתודעת הציבור  .כדי להקל על תנועת נוסעים אליה הוא תיקן את הדרכים שהוליכו מצד אחד
למכה  ,ומן הצד השני

לירושלים .

לאורך הדרך לירושלים הוא הציב אבני  -מיל  ,כפי שהיה נהוג

באימפריה הרומית  .אחדות מאבני  -מיל אלה שנמצאו  ,מציינות את המרחקים ' מדמשק עד המיל

הזה ' ו ' מאיליה עד המיל

הזה ' .

55

הערבים קלטו את השם הרומי של ירושלים  ' ,טיליה

( 40118נ )

קפיטולינה ' והפכוהו ל ' איליה ' וגם המציאו אגדה מיוחדת  :אשה בשם איליה היא שבנתה את העיר
וקראה לה על שמה  .עוד מקרסי קורא לירושלים בשם ' איליה '  ,אף כי ברור שבימיו נתקבל גם שם

קדושתה של העיר הוא בית אלמקדס ( היינו

בית  -המקדש ) .

56

משנדחקה ירושלים מפני מכהן 5נוצר כבר בימיו האחרונים של עבד אלמלכ  ,צורך ליצור קשר

כלשהו בין השתיים  ,וזאת על  -ידי הבאתו של מחמד עצמו לירושלים  .הקוראן  ,שאין כפסוקיו
הגדרת  -מקום ולא הגדרת  -זמן  ,סיפק את הקשר הזה  .כבר בתחילת המאה השמינית עשו פרשני

הקוראן שימוש בפסוק הראשון בסורה  , 17המספר בשבח הבורא ( ? )  ,שהוליך

' את עבדו

לילה  ,מן

המסגד המקודש אל המסגד המרוחק יותר '  ,כדי ליצור מערכת  -מסורות שתזהה את המקומות
הנזכרים זיהוי גיאוגראפי ואת ה ' עבד ' עם מחמד עצמו  .הם זיהו את המסגד המקודש עם הכעבה

של מכה והמסגד המרוחק יותר  -אלאקצא בערבית  -עם הר  -הבית בירושלים  .וכך נולדה אתת
המסורות החביבות ביותר על המוסלמים  ,היא המסורת של מסע הלילה של מחמד על הבהמה
האגדית אלבראק ממכה לירושלים ועלייתו הישר מאבן השתייה לשמיים  ,שם פגש את הבורא
וקיבל ממנו את הוראותיו באשר לחמש התפילות שכל מוסלמי חייב בהן מדי

יו. 0

58

משנתמסדה

מסורת האסראא  -נסיעת הלילה של מחמד  -והמעראג '  -עלייתו לשמיים  -נקבעה באופן

,

"

אב אקחאג  ,אקעב  , , ,כסאב טיס ' םק  " ,ב " ת , 19 ' 2עם
ק ברשם ( לעיל  ,הערה  45ירושלים ' העיר  /קהיר  , 1922עמ '
!

"

59 - 258נ

. 29 - 16

על ' רמותיה הערבחם של ירושלים ראה  :ת " ד גףט " ן  ,מנחה ליהודה  ,ירושלים
שם ( לעיל  ,הערה

19

"

עמ '  , 151שורה  ; 20יאקות )  Qeלעיל  ,הערה 15

"

 , 1950עמ ' . 66 - 62

ערך

' סקדס /

וראה מקדסי

במאה הי " ג קיבלה דחיקת ירושלים מפת מכה ביטוי הלכתי בטיעונכם יטמציג התיאולוג ( היותר אדוק ) אבן
חימיה ( מת 328נ ) ובהם הוא מזהיר מפני הערצת  -יתר של ירושלים  .ראה  :אחמד בן מןסיה  ,קאעדה פי זיארת בית

אלמקדס ,

 . 7 - 17קק 56 , ) 1936 ( ,

והשווה :

" Jahiliyya and Early

.

Ch . O . Matthews , Journal of ;the American Oriental Society

 . 173 - 196 and additional notesקק Islam: Variorum Reprints , () 111 , London 1980 ,
ראה  :אבן

"

. ed .

!  shall only set out for three mosques' , Studiesטסץ '  . Kister ,נ 4 .ן

שאם  ,ציות וסול אללה  ,א  ,קהיר

 , 1955עמ '

. 408 - 396

ש"

ל) 1

מסגד אל  -אקצא ולידו
בנייה אומיית מן המאה
השמינית

( שיחזור )

סופי קדושתה של ירושלים

לאסלאם .

קדושה זו עמדה עתה בזכות עצמה ולא היתה זקוקה

לתיווכם של נביאי המקרא ואישי ההיסטוריה הקדושה של היהדות והנצרות  .ירושלים ומכה הפכו
לצמד  ,הקשור בדמויות מוסלמיות ראשונות במעלה
האסלאם )

ומחמד ( מטהר הכעבה ואחרון נביאי

( בהר  -הבית )

ומחמד ( העולה לשמיים

:

אברהם ( בונה הכעבה וראשון מחדשי

האסלאם ) ;

מהר  -הבית ) .

אברהם המקריב את בנו על המזבח

ספרות עצומה של שבחי ירושלים החלה

להתפתח עד מהרה וניכר בה יסוד זה של זיווג בין מכה לירושלים  .באחרית הימים  ,אומרת לנו
אחת המסורות  ' ,תבוא הכעבה אל הסלע [ של

לרגל למכה . . .

הר  -הבית ] ,

ויהיו תלויים על הכעבה כל אלה שעלו

וכאשר הסלע יראה את הכעבה הוא יאמר לה

:

ברכת שלום למבקרת ולמי

.

שמבקרים אותו ' מסורת אחרת מתארת את הקשר הזה בצורה ציורית עוד יותר  ' :ביום הדין תיאסף
הכעבה אל ירושלים  ,היא תובל כשם שמובילים את הכלה אל

חתנה . ' . . .

59

חברון קיבלה אף היא קדושה אסלאמית בדרך דומה  .לפי נוסח משופץ של המסורת  ,מחמד לא
טס ישירות ממכה לירושלים  .אלא נחת בדרכו בחברון  ,להתפלל על קברו של

' אביו אבראהים ' .

באותה דרך בדיוק ' מנחיתה ' מסורת אחרת את הנביא בבית  -לחם  ,להתפלל על עריסת ' אחיו עיסא
( ישו ) ' ,

ומסורת מפותחת עוד יותר ' מנחיתה ' אותו גם בהר  -סיני  ,לעמוד במקום שעמד ' אחיו מוסא

( משה ) ' .

60

משעה שנתקדשה ירושלים באופן זה ושמה נקשר במכה  ,נצטרפה לרשימת המקומות

שמותר לעלות אליהם לרגל  .המסורת המקורית שהתירה עלייה  -לרגל רק למכה  ,תוקנה ומעתה

אמרה בלשונו של הנביא  ' :אין לרתום את בהמות הרכיבה אלא לשם נסיעה לשלושה מסגדים ,
מסגד הקודש במכה  ,מסגדי זה ומסגדה של ירושלים '  .י6
המסורות המדברות בשבחי ירושלים  ,שהלכו והתפתחו במשך כל המאה השמינית והתשיעית ,
לא עסקו רק בצדדים הפולחניים הקשורים בעיר  ,אלא התרחבו ודנו בענייני העולם הזה וכן ניבאר

את תמונת אחרית הימים  :המים הזכים בעולם  -מקורם בירושלים  ,כל הרוחות המביאות גשמי -
106

ברכה -

מקירז

מתחת לסלע בירושלים  ,כל המתגורר בירושלים  -הפרנסה מצויה לו בשפע  ,כל

59

ואסטי ( לעיל  ,הערה

60

שם  ,עמ '

61

ראה קיסטר  ,לעיל  ,הערה

, ) 49

עמ '

. 63 - 62
. 57

. 93 - 92

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם
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השוהה בירושלים אפילו לזמן קצר -

מן הבניין האומיי

נמחלים לו עוונותיו והוא יוצא נקי כתינוק מבטן אמו .

ובעניין העולם הבא  :ביום הדין עתיד הקב " ה לקבוע את כסאו על הר  -הבית בירושלים  ,וגשר דק מל
הדק  ,הוא הצ אט  ,יימתח מהר  -הזיתים מעל עמק  -יהושפט  ,ורק מוסלמים יעברו עליו  ,והכופרים

'

יפלו ממנו לתוך אשה הנצחית של גיהנום  ,ועל הר  -הבית יתקע בשופר לתחיית המתים  ,ולירושלים
יאספו כל באי עולם למשפט  ,ולשם יגיע ישו כמשיח לאחר שיגבר על משיח השקר בשערי

לוד .

לפחות חלק ממסורות אלה תכליתן היתה מעשית  -להגדיל את אוכלוסייתה המוסלמית של
ירושלים  ,שלא היה לה הרבה מה להציע בנכסי העולם הזה ; שהרי לא על דרך  -מלך ישבה  ,ועל  -כן
לא נשתלבה במערכת המסחר האימפריאלית  .מצד שני  ,בשל חשיבותה ליהודים ולנוצרים  ,שבו
הראשונים ונאחזו בה מייד לאחר שהוסרה הסמכות הנוצרית העליונה מן הארץ  ,והאחרונים נאחזו

בה בכל כותם  .אשר לחידוש היישוב היהודי בירושלים  ,קשה לדעת מתי נעשה  ,שהרי הישיבה

בירושלים נאסרה על היהודים מאז דיכוי מרד בר  -כוכבא  .המסורת המתארת כיבוש מוסלמי מסודר

של ירושלים  ,אינה מספרת על השתתפותם של יהודים במצור עליה  ,ואילו על  -פי זו המספרת על
חוזה מפורט שנערך עם תושבי ירושלים  ,התנה החוזה בפירוש  ,שלא יגורו יהודים בירושלים  ,ולא
ישנו את המצב הקיים  .כל המסורות הללו הן מאוחרות  ,ומקורן

נוצרי .

62

אולם כיוון שכל נושא

כיבושה של ירושלים הוא המצאה מאוחרת  ,יש להניח שיהודים באו לגור בירושלים עם
התבססותו של מעמד אסלאמי כלשהו בעיר  ,שהתבטא בבניית כיפת הסלע  .מסורות מוסלמיות
מאוחרות מספרות  ,שלאחר בניית כיפת הסלע מינה עבד אלמלכ מספר משפחות יהודיות
62

בעניין המסורות המספרות  ,שהכובשים הערבים אסרו כביכול על יהודים להתגורר בירושלים ראה  :ש " ד גויטיין ,
' האמנם אסר הח ' ליפה עומר על היהודים לשבת בירושלים ? '  ,מלילה  ,ספר ג  -ד ( תש " י )  ,עמ '
בשנית  ,ש " ד גויטיין  ,היישוב בארץ  -ישראל בראשית האסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי הגניזה  ,ירושלים

 ( 165 - 156נדפס

תש " ם  ,עמ '  . ) 41 - 36גם לגבי ירושלים בתקופה הערבית ראה שם  ,עמ ' . 24 - 6

במאמר זה מוכיח גויטיין  ,שלמסורת

על איסור ישיבת יהודים בירושלים לאחר הכיבוש הערבי אין שום יסוד  .וראה גם הנ " ל  ' ,ירושלים כתקופה
הערבית '  ,ירושלים מחקרי ארץ ישראל  ,ד ( תשי " ב )  ,עמ '

פד  -פה .

,

לל ) 1

משה שרון

בירושלים לשרת בקודש  ,לנקות את הכיפה ולהכין פתילות למנורות שדלקו בה  .מסורת מוזרה זו
משתלבת יפה במסורות האפוקליפטיות היהודיות הקדומות  ,המדברות על עבד אלמלכ כמי שבונה
את ההיכל ו ' מכין את דרך

ה' '.

63

משמעותו הפולמוסית האנטי  -נוצרית המובהקת של מיבנה כיפת

הסלע התאימה לשאיפות המשיחיות היהודיות  ,שראו בהופעת הערבים מכשיר לנקמה במלכות
אדום הרשעה  ,ואמצעי לגאולת ישראל מידיה  .מסורת על שירותם של יהודים ממשפחות מסוימות

( לויים  ,כוהנים
בלבד

?)

על הר  -הבית  ,במקדש שהוקם על אבן השתייה ,

64

יכול להיות לה פירוש אחד

מאותה שעה ואילך הוסר רשמית האיסור על ישיבת יהודים בירושלים  ,הם התיישבו

:

והקימו בה את ישיבת ארץ  -ישראל  ,שנתקיימה בה עד לבוא

הסלג ' וקים .

המאמץ הגדול של בעלי המסורת  ,בעידוד השלטון וביוזמתו  ,למשוך מתיישבים מוסלמים

לירושלים  ,לא הביא לתוצאות המקוות  .וכך כאשר כותב הגיאוגראף אלמקדסי על עירו ירושלים
בסוף המאה העשירית  ,הוא מקונן מרה על העובדה שהאסלאם נותר בה בן חורג  ' :אין בה לא כנסת
לעיון ולא כנסת להוראה  ,הנוצרים והיהודים התגברו בה ואין כמסגדה צבור של מתפללים ודורשי

תורה ' .

65

המסורות המוסלמיות המדברות על התבססותו של היישוב היהודי בירושלים  ,מקבלות

תימוכין מאיגרת שנשלחה מראשי הקהילה היהודית בירושלים אל הגולה בסוף המאה

מצויים בה כל הפרטים הנזכרים לעיל במסורת

הערבית  ,בזו הלשון

העשירית .

:

ומאת אלהינו היתה זאת כי הטה עלינו חסד לפני מלכות ישמעאל  ,בעת אשר פשטה ידם
ולכדו את ארץ הצבי מיד אדום ובאו ירושלים  ,היו עמהם אנשים מבני ישראל  ,הראו להם

מקום המקדש  ,וישבו עמהם מאז ועד היום  .והתנו עליהם תנאים  ,כי הם יכבדו את בית

המקדש מכל גיאול  ,ויתפללו על שעריו  ,ולא יהא ממחה על ידיהם  .וקנו הר הזיתים אשר

עמדה השכינה עליו  ,ככתוב  :ויעל כבוד ה ' מעל תוך

וגו ' . . .

הוא המקום אשר נתפלל בו

בימות החגים מול ה ' ביום הושענא  .ושם יברכו כל בית ישראל  ,מדינה ומדינה קהלותיה
זקניה נדיביה  .וכל הזוכר את ירושלים וכל המעלה אותה על לבו  ,שם יזכרו בתפלות וברכות ,
כי כל הזוכר את יושביה כאילו זוכר

אותה .

66

בשל קדושתה של ירושלים נתנו הרשויות המוסלמיות את דעתן עליה גם בעת שהזניחו את רוב
עריה של

ארץ  -ישראל .

במיוחד טיפלו הח ' ליפים והמושלים השונים במבנים שעל הר  -הבית ,

שנפגעו מדי  -פעם ברעידות  -אדמה או בפגעי  -טבע אחרים  .בינתיים נתוסף עליו עוד מיבנה מרכזי

:

מסגד מקורה גדול בדרומו  ,ליד החומה  .זה היה מסגד יום השישי הגדול של העיר  ,שנבגה בסוף
ימיו של עבד אלמלכ או של יורשו  ,וליד הראשון

63

על

עבדאלמלכ אומר מדרש קדום

מדרשות ,
64

מסורת

 , 1894עמ ' , 30

:

' ואף

הוא . . .

( , ) 715 - 705

שהיה מגדולי הבנאים

יבנה בית ה ' אלקי ישראל '  .ראה

:

שקמו לערבים .

ש " א וורטהיימר  ,כתי

מצוטט אצל גויטיין  ' ,ירושלים כתקופה הערכית ' ( לעיל  ,הערה

 , ) 62עמ '

פו .

מפורטת  ,הנושאת חותם קדום  ,מתארת כיצד נהגו לקיים פולחן מיוחד כתוך כיפת הסלע  ,שכרוך היה

ברקיחת משחת  -בושם ממיני בשמים שונים ובהקטרת קטורת  ,שהורכבה ממספר סממנים  .המשרתים בקודש
משחו את הסלע במשחת הקודש ומילאו את מיבנה הכיפה בענני  -קטורת  .מסורת זו אפופה אווירה יהודית

ומזכירה את עבודת הכהן הגדול בבית  -המקדש  .יש בכך להסביר מדוע חשבו היהודים על כנייח כיפת הסלע כעל

ץ ל) 1

חידוש המקדש ומדוע הדאיג הדבר את עבד אלמלכ  ,שעשה מאמץ לנתק את הר  -הבית מן העומק ההיסטורי
היהודי שלו  .ראה  :מג ' יר ד  -דין אל ליסק לאנס אלג ' ליל בסאריח ' אל דס ואל  -ח ' ליל  ,בלאק  1282ה '  ,עמ '

~

"

,

"

65

 . 283 - 282השווה גויטיין  ' ,ירושלים בתקופה הערבית ' ( לעיל  ,הערה
~
מקרסי ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ ' . 167

66

א ' יערי  ,אגרות ארץ ישראל  ,תל  -אביב תש " ג  ,עמ '

. 51

, ) 62

עמ ' פו .

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

בנייתו של מסגד יום השישי ( ג ' אמע )  ,זה שהתפילה בציבור נערכת בו  ,היתה פועל יוצא של

אסלומה המוחלט של ירושלים  .לבד מכיפת הסלע  ,שלא נבנתה כמקום  -תפילה אלא כמצבת  -כבוד
לסלע אבן השתייה  ,בנו הערבים על הר  -הבית מיבנה  -תפילה פשוט  ,ששימשם כנראה עד לימיו של
וליד  .הנוסע הנוצרי ארקולפוס

( ) ? 680

ראה את המיבנה הגס הזה  ,שהיה בנוי מגושי  -אבן  ,שעליהם

הונחו אי  -אילו קורות  ,והקדיש שורות אחדות לתיאורו בספר מסעותיו .
הראשונים  ,שהזניחו במכוון את סוריה  ,טיפחו את ירושלים  .אבו ג ' עפר אלמנצור (  , ) 775 - 754ביקר
בירושלים וציווה לתקן את כיפת הסלע  ,שניזוקה ברעידת  -אדמה  .אלמאמון (  ) 833 - 813תיקן את
67

גם הח ' ליפים העבאסים

כיפת הסלע והורה למהנדסיו לעקור את הפסיפסים הנושאים את שמו של בונה הכיפה  ,עבד
אלמלכ  ,מן הכתובת המונומנטאלית האומיית הגדולה שבו  ,ולשבץ במקומו את שמו שלו  .כך יוצא

מן הכתובת  ,כאילו הח ' ליף אלמאמון בנה את כיפת הסלע  .אולם המהנדסים לא עקרו את
הפסיפסים הנושאים את תאריך הבנייה  ,וכך מורה אפוא הכתובת  ,שאלמאמון בנה את כיפת הסלע
בשנת

72

להג ' רה

( 691

לספירה )  ,כשאבי  -סבו של מאמון אולי עדיין לא נולד  .לא טעות היתה פה ,

שכן אלמאמון לא רצה לייחס לעצמו את הבנייה  ,אלא רק למחות את שמו של ח ' ליף אומיי שנוא
מן המקום הקדוש ולהכניס את שמו כדי לזכות בברכה שקדושת המקום

מאצילה .

68

האח ' שידים נתנו גם הם את דעתם בעיקר להר  -הבית  ,ובימיהם אפשר שנוסד בית  -הקברות

ממזרחה של חומת הר  -הבית  ,הקיים עד היום הזה  .הם גם הותירו כתובת בתוך כיפת הסלע ,
המלמדת על ההשקעות הרבות בתיקונה  .המהומות והזעזועים הפוליטיים שעברו על הארץ באותה
תקופה  ,מוצאים ביטוי באותה איגרת של יהודי ירושלים  ,שנשלחה לצורך איסוף תרומות מיהודי

הגולה  .כדי לעורר את רחמי הנדיבים הם כתבו גם את הדברים הבאים  ' :כי נשארנו מתי מספר  ,וכי
עבר עלינו צרות רבות בימים האלו מיוקר השער והמלחמות  ,וליוצא ולבא אין שלום מבני קדם ,
ויאכלו ארץ ומלואה  ,עיר ויושבי בה  .וגם מן המלחמות אשר לא נוכל

לפרסמם ' .

69

הפאטמים השיעים השקיעו אף הם מאמץ גדול בשיפוצו של הר  -הבית ושל המבנים המרכזיים
67

רייס ( לעיל  ,הערה
לעיל  ,הערה

, ) 43

עמ '

.2- 1

. 45

68

ראה

69

יערי ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '

. 52

מטמון מטבעות זהב מן
התקופה הפאטמית

ע1 0

משה שרון

שעליו  ,כפי שמעידות כתובות רבות מימי הח ' ליף אט '  -ט ' אהר

אלמסתנצר

( - ) 1094 - 1035

( ) 1035 - 1020

ויורשו הח ' ליף

שני ח ' ליפים שהצליחו להביא לחסימת הגורם הבדווי בארץ  -ישראל .

ברם בימיו של הח ' ליף השני חלה הפלישה הסלג ' וקית הגדולה  ,וירושלים נכבשה בידי הסלג ' וקים
פעמיים

:

הכיבוש הראשון  ,בשנת  , 1071עבר בשקט

יחסי ;

ואולם הסלג ' וקים ניסו לכבוש את

מצרים בשנת  , 1076ואז ניצלו תושבי ירושלים את ההזדמנות וסגרו את שערי העיר

בפניהם .

המצביא הסלג ' וקי אתסז  ,שנכשל בהתקפתו על מצרים  ,הסתער בחימה שפוכה על ירושלים וערך

בתושביה טבח נורא  ,ולא חמל אפילו על התושבים המוסלמים  ,שביקשו מחסה בהר  -הבית ובתוך

מסגד אלאקצא  .ירושלים התאוששה מן הטבח הזה ,

וב 1099 -

עמדו תושביה היהודים והמוסלמים

במצור הצלבני והגנו עליה בחירוף נפש  ,אך ללא הועיל  .הצלבנים טבחו בתושבי ירושלים  ,יהודים
ומוסלמים  ,ורק מתי  -מעט הצליחו להימלט למצרים  .כבר

ב 1071 -

עברה הישיבה של ארץ  -ישראל

מירושלים לצור  ,בעקבות הכיבוש הסלג ' וקי  ,וראשיה היו פעילים בקרב היישוב היהודי בחיפה .
ירושלים הפכה לבירת ממלכת ירושלים הצלבנית  ,ומבחינה זאת בלבד הושב לה זוהרה הקדום ,
שהרי מאז חורבן הבית לא היתה ירושלים בירה ואף לא הובאה בחשבון כבירה  .משנסתלקו
הצלבנים  ,שבה להיות עיר פרובינציאלית  ,גם אם נשמרו כבודה וקדושתה  ,והבירה שבה להיות
העיר

רמלה .

מייד לאחר בואם של הצלבנים חל איסור על ישיבת מוסלמים ויהודים בירושלים  ,וזו נתחדשה

רק אחרי שכבש צלאח אד -דין את העיר  ,לאחר נצחונו בקרב חיטין ( . ) 1187

מאז ועד שנת

1229

נשארה ירושלים בידי המוסלמים  .בשנה זו הסולטאן האיובי אלמלכ אלכאמל ממצרים העביר את
העיר בחוזה לידיו של הקיסר הגרמני פרידריך השני  ,אך כבר בשנת

משליטה נוצרית  .עוד לפני -כן נפגעה קשות

:

1239

היא הוצאה שוב

הסולטאן האיובי אלמעט ' ם עיסא ( , ) 1227 - 1202

שחשש שמא ישובו הצלבנים וישתלטו על ירושלים  ,ציווה בשנת

1219

להרוס את חומותיה וחלק

מבתיה  .החורבן היה כה יסודי  ,עד שהביא לגלות של חלק נכבד מתושבי ירושלים  ,והעיר נשארה
חרבה למחצה עד סוף המאה

הי " ג .

חורבן נוסף בא על העיר ב , 1244 -כאשר גדוד ח ' ורזמים  ,שמקום מוצאו בין ימת  -ארל והים -
הכספי  ,הגיע לירושלים  ,בבריחתו מפני המונגולים  ,ועשה בעיר שמות  .כשעלו הממלוכים לשלטון

והשתלטו על סוריה  ,באמצע המאה הי " ג  ,הם אמנם תרמו רבות לבנייני -קודש בירושלים והקימו

בה מסגדים  ,בתי -אולפנא מוסלמיים  ,אכסניות לעולי -הרגל ומאוזוליאומים  .המבנים הוקמו בין
ביוזמתם הפרטית של אמירים ממלוכים ובין ביוזמת השלטון  ,אך הממלוכים לא עשו הרבה כדי
לקומם את חומות ירושלים מהריסותיהן  .ואכן כאשר מגיע ר ' עובדיה מברטנורא לירושלים  ,בשנת
 , 1487הוא כותב

:

' וירושלים רובה חרבה  ,ואין צריך לומר שאין לה חומה

סביב ' " .

יחד עם זאת

היתה התקופה הממלוכית  ,עם כל חוסר הבטחון ששרר בארץ בשל השתוללות הבדווים  ,תקופת
פריחה מחודשת לירושלים  ,ובמיוחד ליישוב היהודי בה  .לקראת סוף התקופה הממלוכית הפכה

הקהילה היהודית לקהילה הגדולה ביותר בעיר  .עובדיה מברטנורא  ,שכתב לקראת סוף התקופה
ןל

1 10

הממלוכית אומר
70

71

:

' רחוב היהודים ושכונתם היא גדולה מאד והם יושבים

יערי ( לעיל  ,הערה

, ) 66

בציון ' .

עמ ' . 127

.

שם  ,עמ '  130על טיבו של השלטון הממלוכי בסוריה והיחם בין פרובינציה זו לבין מצרים ראה Ayalon , :
14 .

' , 0 . Baer 1

Syria and Palestine during the Islamic period

"

dominant factor

.

(1

' Egypt as 8

 . 34ק 5 . ( , Egypt and Palestine , Jerusalem 1984 ,נס )  . Cohenוכן ראה שרון ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 28

כתובת סעט ' ם עיסא העוסקת בבניית שונר ומגדל
בחומה הדרומית של ירושלים

לבד מן המידע הספרותי לגבי ירושלים תחת שלטון האסלאם  ,קיימים בעיר גם שרידים

ארכיאולוגיים רבים  ,המלמדים עליה יותר מאשר לגבי כל עיר אחרת בארץ  -ישראל בתקופה זו .
ניתן לשחזר את התקופה הממלוכית במידה רבה של דיוק על  -פי הבניינים הרבים שנותרו
בשלמותם  ,ואשר על רובם עדיין מתנוססות כתובות הבנייה המקוריות  .גם מימי האיובים נותרו
שרידים חשובים  ,למשל  :הכתובת הגדולה על בניין החומה הצפונית של העיר ,

72

המאשרת את

התיאורים המפורטים על ביצורה של ירושלים בידי צלאח אד  -דין  ,כפי שנשתמרה בספרות

לו .

הביוגראפית וההיסטורית הנוגעת

73

כתובות רבות מתארות את מפעלי הבנייה של מעט ' ם עיסא  ,שבנה בירושלים מבני  -ציבור רבים ,
רהטים לעוברי  -אורח  ,בית -אולפנא מיוחד ללימוד השפה הערבית
את חומת ירושלים וביצוריה ( שאותם הרס

לאחר  -מכן ) .

( , ) 1207 / 8

ובמיוחד בנה וחיזק

סולטאן זה היה עסוק בביצורה של עיר

הקודש משך למעלה מעשר שנים  ,ובו בזמן העשירו בנאים מטעמו את ירושלים שבין החומות
בבניינים

רבים .

74

עושר הכתובות הערביות מן התקופה הממלוכית  ,כתובות המצויות כמעט כולן באתרן המקורי ,
אין דומה לו בשום תקופה אחרת  .כמעט שאין סולטאן גדול אחד ,

על הסולטאן ביברס

הבאים

אליה .

75

שלא השאיר את רישומו בעיר .

מסופר  ,שבנה ח ' אן בקירבת ירושלים  ,לתועלתם של הסוחרים

( ) 1277 - 1260

יורשו  ,הסולטאן קלאאון ( שתוארו היה ' אלמנצור '  , ) 1290 - 1279 ,הותיר בירושלים

כתובת מפוארת  ,המתארת את תרומתו לעיר בצורת מעון למיסטיקאים ועולי  -רגל  ,הידוע עד היום
72

ון ברשם ( לעיל  ,הערה  , ) 45מס ' , 150

. 472

אבן אלאת ' יר  ,אלכאמל פי את  -תאריח '  ,יב  ,ביירות

. 74

73

ראה  ,למשל

74

סיכום עבודות הבנחה של ש ? ט ' ם עיסא וכן פענוח הכתובת המובאת כאן ראה 'The Ayyubid :

:

' Isa ' , Miryam Rosen -

zam

~a

'

.

75

Sharon ,

' 54

Walls of Jerusalem , 8 new inscription from the time 01 81 -Mu

" Memory of

 . ( , Studies 1טס ) Ayalon

 . 185 - 186קק Wiet Jerusalem 1977 ,
מריר

 , 1966עמ '

אד  -דין אלעליסי ( לעיל  ,הערה

, ) 64

עמ '

434

( שורות

. )7- 1

החיאן  ,כך מספר מג ' יר אד  -דין  ,היה מצפון -

מערב לעיר  ,מחונן לחומות  ,והוא ידוע בשם ' ח ' אן טט '  -ט ' אהר '  ,על שם בונהו ( אט '  -ט ' אחר כיסרם )  ,שבנה אותו
בשנת  662להג ' רה

( . ) 1264 - 1263

1 1 1

משה שרון

הזה בשם ' אר  -רבאט אלמנצורי '  .פעולת  -בנייה יוצאת  -דופן נעשתה בימיו של הסולטאן אנ  -נאצר
מחמד בן קלאאון  ,ובמיוחד על  -ידי נציב סוריה  ,תנכז (  , ) 1339 - 1312שביוזמתו וביוזמת אדונו

הסולטאן פיאר את ירושלים בבתי  -אולפנא ללימודי הדת  ,רהטים לשתייה  ,ובעיקר בנה שוק מפואר

בין הר  -הבית ורחוב הגיא  ,הוא ' סוק אלקטאנין ' ( שוק סוחרי

הכותנה ) .

הוסיף שוק זה להיות מקור עיקרי להתפתחותה המסחרית של

שנים רבות לאחר  -מכן

ירושלים ~ .

חשיבות רבה היתה

למגוריהם בירושלים של אמירים ממלוכים  ,אשר נשלחו אל העיר לגלות  .רובם הנציחו את שמם

ומעשיהם בכתובות על מבני  -קודש רבים שבנו

בעיר .

77

התקופה הארוכה של שלום  ,שאפיינה את שלטונם של הממלוכים  ,אף כי לא היתה תמיד מלווה
בבטחון פנימי מלא  ,הביאה פריחה לירושלים  ,שנתאוששה בימיהם מן החורבן שבא עליה אחרי

התקופה הצלבנית  .אדיקותם המוסלמית המובהקת של הממלוכים הביאה לכך  ,שהם הקדישו

לירושלים תשומת  -לב הרבה מעבר לחשיבותה הממשית של העיר במירקם החיים המדיניים

והצבאיים של הממלכה  .בימיהם לא היתה ירושלים בירה מינהלית  ,אולם רובם המכריע של
הסולטאנים גילה עניין אישי בניהול העיר  ,ההקדשות שלה ומקומות הקודש שבה  .תפקידו של
הממונה על נכסי הקודש של ירושלים וחברון  ( ,נאט ' ר שלמרסין שש  -שריפין ) נקבע ואושר
ישירות מקהיר  ,וכך גם תפקידו של המושל האזרחי של העיר ( נאאב

הללו בידי אדם אחד ( למשל  ,בין השנים

 1376 - 1375ו , ) 1405 -

נפרדים ותמיד היה השלטון המרכזי בקהיר מעורב

אס  -סלטנה ) .

לעתים היו

אולם בדרך  -כלל החזיקו בהם אנשים

במינויים .

78

רמלה
רמלה מייצגת את הטיפוס האחר של העיר  -בירת  -מחוז  ,עיר של מינהל ומסחר  .המסורת
מספרת  ,כי לאחר שקיסריה נפסלה לשמש כבירה  ,בהיותה הבירה הביזאנטית של האזור וחשופה

להתקפות הצי הנוצרי  ,ומשלא נמצא יישוב אחר שיתאים להיות בירה  -החליט הח ' ליף אלוליד
להטיל על אחיו סלימאן  ,שהיה מושל ג ' נד פלסטין מטעמו  ,לחפש מקום מתאים לבירה  .סלימאן
בחר באזור החולות שמדרום ללוד והקים את העיר  ,שנודעה על שום החולות ( ומל ) שעליהם היא
הוקמה בשם ' אר  -רמלה '  .העיתוי  -המאה השמינית  -נקבע כאשר הושם קץ לשרידי המנגנון

המינהלי  -הבתאנטי בסוריה

וארץ  -ישראל והשלטון הערבי התבסס שם .

המסורת הקדומה ביותר הנמצאת בידינו על תיאור בנייתה של רמלה בידי סלימאן  ,היא זו
שמסר בלאד ' רי

:

המיבנה הראשון שבנה בה  ,היה הארמון שלו ואת הבית הידוע בשם ' בית הצבעים '
ובאמצעו הוא קבע מקווה  -מים  .אחר  -כך הכין את תכנית המסגד ובנה אותו  ,אך קודם
76

מג ' יר אד  -דין ( ולעיל  ,הערה

 , ] 64עמ ' ) 439 - 438

מונה שורה ארוכה של מפעלי  -בנייה בארץ  -ישראל  ,במיוחד

בירושלים ובחברון  ,שנעשו בימיו של אנ  -נאצר מחמד בן קלאאון  .ביניהם
ירושלים ותיקון מסגד המצודה ( או

בנייתו ) ,

ציפוי  -שיש לחזית מסגד אלאקצא  ,תיקון המסגד בחברון  ,ציפוי  -זהב

לכיפות מסגד אלאקצא וכיפת הסלע ובניית

 1 :2ך

רר
78

תעלת -מים להולכת מי -שתייה לעיר .

על מדיניות ההגליות של אמירים ממלוכים לסוריה ראה

.

 . 25 - 50קק Orrental 8114185 11 ) 1972 ( ,

:

תיקון בחומה שליד מצודת העיר

rael

,

'

:

Ayalon , ' Discharges from service ,

Mamluk:

"

.ם

,טחם; banishments

וראה גם  :י ' דרורי  " ,רושלים בתקופה הממלוכית '  ,ב " ז קדר ( עורך )  ,פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים ,
ירושלים תשל " ט  ,עמ ' ; 169 - 168

א ' אשחור  ' ,ירושלים בימי הבינחם המאוחרים '  ,ירושלים  -מחקרי ארץ -

ישראל  ,ב  ,ירושלים תשט " ו  ,עמ ' צא .

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

שהספיק לסיימו הוא עלה על כס הח ' ליפות והמשיך

לבנות אותו בתקופת ח ' ליפותו . . .

אחרי שסלימאן בנה לעצמו [ את הארמון ] הוא ציווה על האנשים לכנות  ,והם בנו  .הוא
חפר בשביל תושבי רמלה את תעלת המים שלהם הקרויה בשם בקוה  ,וחפר בורות -

מים .

79

ממסורת זו עולה  ,שמדובר בהקמת עיר ביוזמת השלטון  ,שתיכנן את הקמתה בצורה מדוקדקת ,

לאחר  -מכן פעל למשוך אוכלוסיה להתיישב בה ואף השקיע משאבים כספיים בהכנת

תשתית לה .

רמלה הוקמה על ' דרך הים ' שבין קהיר לדמשק  ,והיא משכה אליה מייד סוחרים מחלקים שונים
של סוריה  ,ממצרים וממקומות אחרים  .כדי להעשיר את רמלה בבעלי  -הון ובבעלי  -מקצוע  ,בנה
השלטון עיר עם תשתית כלכלית נוספת  .כך עלה הרעיון להקים בית  -חרושת גדול  ,או אפילו מרכז -

תעשייה  ,שיעסוק בצביעת בגדים ועורות  .כיוון שמקצועות אלה היו כמידה רבה

' יהודיים ' ,

התיישבו ברמלה יהודים רבים ושומרונים וכן אוכלוסיה נוצרית גדולה  ,שעזבה את לוד ועברה

למה שניתן לכנות כ ' שכונות החדשות ' של רמלה  .מתיאורים של העיר בימי  -הביניים המאוחרים ,
ניתן לראות כיצד תוכננה העיר כבר משעת הקמתה כאשר מן המרכז המינהלי והדתי ומן השווקים

הוליכו הרחובות אל שערי העיר העיקריים .
העיקריות אשר עברו בארץ  -ישראל  .כל שער נקרא על שם הדרך שאליה הוא נפתח או על שם העיר
80

מקדסי מספר על שערים שנפתחו אל כל הדרכים

אשר אליה הוליכה אותה דרך  ,וביניהן  :דרך שער ירושלים  ,דרומה  -מזרחה ; דרך מצרים  ,דרומה

דרך לוד  ,צפונה

;

דרך יפו  ,לנמלה של רמלה

;

ודרכים

אחרות .

;

צריח המסגד הלבן

ן8

בעייתה המרכזית של העיר היתה מאז ומתמיד מי השתייה  .האומיים והעבאסים אחריהם עשו
מאמץ גדול כדי לפתור בעייה זו  .סלימאן חפר תעלה שהובילה מים לרמלה  ,אלא שלא ברור מאין
יצאה התעלה  -מגזר  ,ואולי מאנטיפטריס

( ראש  -העין ) ?

ברמלה ( הושלם על  -ידי

 3פרשי

ומוךמד בל קלאאיז

למרות קיומה של התעלה  ,היה צורך

לחפור בעיר מקווי  -מים  .בורות  -מים בקיבולת עצומה נחפרו מתחת לחצרו הרחבה של המסגד

המרכזי  ,שבו נערכה בקיץ התפילה תחת כיפת השמים ; ובורות  -מים בקיבולת קטנה יותר נחפרו

במקומות אחרים  ,הן בידי השלטונות והן באופן פרטי .

הח ' ליף העבאסי הארון אר  -רשיד ,

שנתפרסם כאיש  -חסד  ,בנה ברמלה מקווה  -מים ענק  ,המהווה את אחת הדוגמאות המופלאות
לארכיטקטורה של קירוי  -חללים גדולים באמצעות קשתות מחודדות  .בפי העם קרוי מקווה  -מים
זה  ,הקיים ועומד בשלמותו למעלה מאלף שנה  ,בשם ' ברכת אלענזיה '  ,או ' ביר אלענזיה '  .משך
שנים רבות טענו שסגנון הבנייה הגוטי של אירופה הושפע מסגנון הבנייה של הקשתות המחודדות

של בריכה זו  ,וכי הצלבנים פגשו בו ברמלה והעתיקוהו לארצות מוצאם  .כיום חושבים שהסגנון
קיים היה באירופה ללא קשר עם הארכיטקטורה המיוחדת של ' בריכת הקשתות '  .הצלבנים  ,אשר
זיהו את הבריכה עם הלנה  ,אמו של הקיסר קונסטאנטינוס  ,קראו לה ' כנסיית סנטה הלנה '  .למרבה

המזל  ,נותרה במקומה כתובת הבנייה של הארון אר  -רשיד משנת

. 789

ניתן לראות את הכתובת

החרוטה בתוך הטיח המקורי של הבריכה סמוך לפתח  ,משמאל למדרגות המוליכות אליה .
79

80
81

82

82

בלאד ' רי ( לעיל  ,הערה  , )9עמ ' . 170
מג ' יר אד  -דין ( לעיל  ,הערה  , ) 64עמ ' . 418
מקדסי ( לעיל  ,הערה  , ) ] 9עמ ' . ] 65 - 164

ו

)

 . 228 -קק Account ofEarly Afwlim Architecture , Harmondswort 1958 ,

 . 229הכתובת פורסמה לראשונה על  -ידי
 . 420 - 423קק 111 , Le Caire 1934 ,

.

18 Syrie ' , Mem . de

1ן0

"

K . A . C . Creswell , % 5

' Inscriptions arabes de

.

4 . Van Berchemא

 l'Institut egyptienוהשווה  . 189 :ק  ,ץ Wiet RCEA ,

.ס

ך ך

משה שרון

במקורות ערביים שאחרי בלאד ' רי נאמר  ,שחומר לבניית המסגד של רמלה נלקח מן הנוצרים

של לוד  ,שהכינו עמודים לצורך בניית כנסייה בלוד  .הם הסתירו אותם בחול מעינם של המוסלמים ,
אך הח ' ליף האומיי השאם

( ) 743 - 724

גילה את מזימתם והחרים את עמודיהם .

83

למרות רעידות  -אדמה קשות ( בשנים  , ) 1068 , 1033שהרסו אותה פעמים אחדות  ,נהיתה רמלה

למטרופולין של ג ' נד פלסטין במשך כל התקופה המוסלמית  .התרכז בה עושר עצום  ,ובעקבות

מן הדורות הראשונים שלאחר בנייתה התגוררו

השפע הכלכלי באה גם פעילות תרבותית ענפה .
ופעלו בה אנשי  -מסורת מוסלמים רבים  .קמה בה גם קהילה יהודית רבנית חשובה וכן קהילה
קראית גדולה  ,ושתי הקהילות הוציאו מתוכן חכמי הלכה ומדרש  85 .הקהילה היהודית העשירה
84

עמדה בקשרים הדוקים עם זו של מצרים ותמכה בקהילה היהודית בירושלים  .לימים לא עלה על
דעתו של איש  ,שרמלה עיר חדשה היא ,

86

המוסלמים והיהודים קישרו אותה עם אישי המקרא ועם

מלכי ישראל דוד ושלמה  .פרשני הקוראן מצאו בו פסוקים  ,המתייחסים כביכול אליה ,

והנוצרים

87

עשו עד מהרה ' מדרש  -שמות ' עליה וזיהו אותה עם רמה של שמואל הנביא  ,דבר שנתקבל על
הנוסעים האירופים כמעט עד העת

החדשה .

88

זיהו אותה עם העיר גת וכתבו שהגיעו לרמה  ,היא

גת  .מכאן לא רחוקה היתה הדרך לזיהויה של העיר עם גולית והמסורת על
בשנת

פגעה בעיר רעידת  -אדמה קשה ,

1033

וב 1068 -

מלחמת דוד בגולית .

פקדה אותה רעידת -אדמה קשה

83

מקדמי ( לעיל  ,הערה

84

בשל מיקומה על דרך המלך החשובה ביותר בסוריה  ,נבנו ברמלה פונדקים ששירתו את הסוחרים

 , ) ] 9עמ '

89

נוספת .

. 165
והנוסעים .

פונדק כזה היה שייך לעבדו המשוחרר של הח ' ליף אלמעתמד עלא אללה (  , ) 892 - 870שהקדישו בכתובת
נ ' 4 . Sharon ,ן
inscription from Ramlah ' , Arabica
~ waqf
מתאריך  301להג ' רה (  913לספירה )  .ראה , :
'

 . 77 - 84קק  % 111 , 1 ) 1966 ( ,ובעברית  ,בתרגום ח ' בן  -שמאי  :מ ' שרון  ' ,כתובת וקף מרמלה '  ,שנתון מוזיאון
הארץ ,
85

 , ) 1967 ( 9עמ '

.43 - 37

הגיאוגראף הערבי אליעקובי מצחן ( כתאב אלבלדאן  ,ליידן  , 1892עמ '  , ) 328שהד ' סים ( לא  -מוסלמים המשלמים
מס  -גולגולת  ,בני ' עדות החסות ' ) של רמלה הם שומרונים  .הסופרים המוסלמים לא הבחינו תמיד כין יהודים
לשומרונים  ,ואין להסיק מהערתו של יעקובי שכמאה התשיעית לא היו ברמלה יהודים ( כפי שחשב בטעות ב " צ

דינור  ,ישראל בגולה  ,א  ,תל  -אביב תשי " ח , 2עמ '  , 260הערה . ) 11
הקמתה  ,והקראים הגיעו לירושלים קרוב לתחילת המאה התשיעית וממנה עברו לרמלה  .עיין

היהודים התיישבו כנראה ברמלה מייד עם

 . 60 ffקק Caliphs , 1 , New York 1970 ,

under the' .

The :
; ש'

lEgypt' andlח ! Jews
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אסף ול " א

מאיר  ,ספר הישוב  ,ב  ,ירושלים תש " ד  ,עמ ' יט  .קהילת הקראים של רמלה היתה תוססת והיא עמדה במחלוקת עם
קהילת הרבנים בעיר  ,שגם היא גדלה ביותר ונעשתה חשובה הרבה יותר מקהילת הרבנים בירושלים  .ראה S . D . :
 .ת )  . 5 ( , 191ת )  . 72 ( , 178 , 188ת )  . 50 , 110קק 1967 ,

] 05 -Angeles

, 1,

Mediterranean ociety

Goitein ,

 . 2 ( , 42 , 43 , 200 , 245 , 316ת )  . 6קק  ; 25 ( , 192 , 245 ; 11 ,ב " צ סגל  ' ,לתולדות ישוב היהודים ברמלה '  ,מאסף
ציון  ,ה ( תרצ " ג )  ,עמ ' יג ; ש " א פאזנאנסקי  ' ,ראשית התישבות הקראים בירושלים '  ,ירושלים  ,ד ( תרע " ד )  ,עמ '

. 101 - 83

כתובת על קבר הנושאת את התאריך ' שבת הגדול  ,ארבעה עשר בחודש ניסן שנת

331

להג ' רה '

( 943

לספירה )  ,מסתכר שהמצבה על קבר של נוצרי ( גם הנוצרים מקימים ' שבת הגדול ' לפני הפסחא )  ,ויש בה ללמד ,

כפי שידוע גם ממקורות אחרים  ,על קהילה נוצרית פעילה ביותר בעיר  .ראה  :מ ' שרון  ' ,שבת הגדול על כתובת
קבר מרמלה מן המאה העשירית '  ,שלם  ,א ( תשל " ד )  ,עמ '  14 - 1וכמיוחד עמ ' 4 - 9נ .
86

גם בימינו ניסה איש  -שלום להוכיח  ,שרמלה הוקמה במקום שהיה יישוב יהודי קדום יותר  .ראה  :מ ' איש  -שלום ,

' על ישובי השפלה והשרון בימי הביניים ( ליסודה של רמלה ) '  ,חפירות ומחקרים  ,א  ,תל  -אביב  , 1973עמ '

99 - 195נ .
1 14

87

ראה  ,למשל  ,מג ' יר אד  -דין

88

ראה  ,למשל

London :

 . 246ק  ; 1896 ,וראה מ '
, 380 , 378

89

, 1 ) 1 (,

Book ofl
'. Wanderings, Palestine

איש שלום  ,מסעי נוצרים לארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ו  ,עמ '

. 383

ראה שם  ,במקומות

( לעיל  ,הערה , ) 64
Text Society

עמ '

415

ואילך .

שונים .

Felix Fabri , The

, 338 , 335 , 304 , 243 , 228

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

באיגרת ששלחו בני הקהילה היהודית ברמלה אל הקהילה היהודית במצרים  ,יש תיאור מפורט של
הרעש שפגע בעיר ב  ' , 1033 -אשר לא נראה כמוהו מימים

קדומים ' .

90

מסתבר  ,שהרעש השני היה

הרבה יותר הרסני  .העיר התאוששה מכל פגעי הטבע  ,כשם שהתאוששה מהר מן הכיבוש הצלבני ,
ששימר אותה  ,בהכירו את חשיבותה הכלכלית העצומה  .בתקופה הממלוכית המשיכה לשמש

כעיר  -בירה של ארץ  -ישראל  ,וכאשר נהרס אזור החוף לחלוטין  ,עלתה חשיבותה פי כמה

וכמה .

מג ' יר אד  -דין  ,איש חברון  ,המתאר אותה במאה הט " ו  ,מספר על מסחר ותעשייה משגשגים מאין

כמותם  ,ולמרות התרפקותו בחסידות על חברון וירושלים  ,אין הוא יכול שלא לפאר את העיר ,
שעליה היתה רווחתה הכלכלית של

הארץ ' .
1

צפת
צפת אמנם לא נוסדה בידי מוסלמים  ,אך בתקופה הממלוכית הגיעה בתוקף נסיבות היסטוריות
למעמד של עיר  -בירה למחוז שנקרא על שמה  ' -מחוז צפת '  -אשר כלל את מרבית שטחי
הגליל וחלק מדרום הלבנון של

ימינו .

92

כאשר התבסס בה האסלאם  ,לא היתה צפת יותר מאשר כפר קטן ובלחי  -חשוב

לחלוטין .

במקורות הערביים הקדומים לא נזכרה כלל  .התיאורים של ערי הגליל עוסקים בפירוט בעיר שכיום

אין לה זכר  ,היא קוס ( קדש נפתלי )  ,שאחרי התבססות השלטון הערבי היתה עיר תעשייתית

חשובה .

93

השלטון האומיי הקדיש תשומת  -לב רבה לקדם ועודד את פיתוח הדיג בחולה  ,כדי

לתמוך בכלכלתה  .מסופר אפילו  ,שהשליט האומיי מעאויה הביא לחולה את דג הנחלים שנקרא

בערבית ' קני ' ( הבינית

?)

מאזור בצרה  ,ושם הוא התרבה בתנאים דומים למקום גידולו המקורי

ושימש לצורך פיתוח הדיג באגם  .עוד מספרת המסורת המוסלמית  ,שמעאויה שיכן בחולה את

התאו  ,כדי שחיות הטרף יטרפו אותו ולא את האדם  .ביצות החולה סיפקו חומר  -גלם לתעשיית
מחצלות ומעשי  -קליעה אחרים  ,שהתפתחה בקנה  -מידה גדול בקדם  .לקראת המאה הי " ג נעלמה

קדם  ,ואילו צפת מתחילה את חייה תחת שלטון האסלאם  .הופעתה על מפת ארץ  -ישראל היא
כשהצלבנים בנו בה מצודה בשנת

1102

( לפי המקורות הערביים ) או בשנת  , 1140שעה שפולק

מאנז ' ו ביצר מקומות אחרים בגליל ובמבואותיו  .המצודה של צפת היתה באחריותו של המיסדר

הטמפלרי ונפלה ( עם מבצרים אחרים ) לידי צלאח אד  -דין לאחר קרב חטין  .מאז קשור גורלה של
צפת באסלאם ושלטונו  .כאשר איימו הצלבנים על השלטון המוסלמי בארץ  ,בעקבות פלישתם
למצרים ב  , 1218 -ומעט ' ם עיסא הרס את מבצריה החשובים של הארץ  ,הוא הרס גם את המצודה

של צפת (  , ) 1220ומאז נמחק היישוב בעיר כמעט לגמרי  .בעקבות הסכם עם הצלבנים  ,שערך שליט
90

' אגרת

למצרים על הרעש בארץ ישראל ' נכתבה בידי הגאון שלמה בן יהודה ראש ישיבת גאון יעקב בירושלים

ונמצאה בגניזה בקהיר בכתב ידו  .ראה יערי ( לעיל  ,הערה
ביירות  -פריס
91

ראה

 , 1909 - 1906עמ '

לעיל  ,הערה

. 87

 , ) 66עמ ' 70

ואילך  .אלאנטאכי  ,תאריח '  ,מהדורת ב ,

. 272

הסולטאנים הממלוכים השונים הקדישו תשומת  -לב רבה לרמלה  .ביברס בנה בה מסגד

גדול  ,במקום שהיה המסגד האומיי הקדום  ,ואנ  -נאצר מחמד בן קלאאון בנה למסגד זה את הצריח המרובע
הגדול בשנת

1318

והשאיר עליו כתובת גדולה ומפוארת  ( .הוא

על בניית הצריח ראה מג ' יר אד  -דין ( לעיל  ,הערה
92

חלק גדול מן הדברים דלהלן מבוסס על מחקר שלא פורסם
הממלובי  ,ירושלים

93

 , ) 64עמ '

ראה 467 :

 .ק 1890 ,

:

הצריח שציורו הופיע על שטר  -כסף מנדטורי ) .

. 417
י ' דרורי  ,לתולדותיה של צפת בראשית השלטון

תשל " ב .
the Moslems , London

3 . Le Strange , Palestine Under

)
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שער הכניסה

למיסגד אל -ג ' אמע אל  -אחמר בצפת
מן המאה

הי " ד

דמשק  ,אצ  -צאלח אסמאעיל  ,בשנים  , 1241 - 1240נמסרו צפת ואזור גדול סמוך לה לידי הצלבנים ,

שהזדרזו לשקם את מצודת העיר  .ממדי המצודה היו עצומים במושגי אותם הימים  :חומות בהיקף
של

850

מ '  ,בגובה

40

מ ' ובעובי

3

מ ' בחלק העליון של החומה  .בשל הבטחון שהקנה הכוח הצבאי

הצלבני  ,התפתח המסחר בין צפת לבין המרכז הצלבני בעכו והעיר שגשגה  ,אולם כדור אחד

לאחר  -מכן עולים על צפת גדודי הממלוכים  ,בפיקודו של ביברס ממצרים  ,במסע לחיסול הנוכחות

הצלבנית בארץ  -ישראל  .ביוני
בסוף יולי

1266

1266

הוא הטיל מצור על צפת  ,וארבעים ימים לאחר תחילתו -

נכנעו הצלבנים בפני ביברס  .הוא הבטיח להם את חייהם  ,אך לא עמד בדיבורו

והוציאם להורג על תל ליד צפת  ,בטענה שהפרו את הסכם הכניעה  .מקורות ערביים אחדים
מסבירים את מעשהו של ביברס בכך  ,שמלכתחילה ביקש להרוג את כל הנוצרים שהיו במצודה

והוא חיבל תחבולה להוציאם בהבטחת  -שווא ואחר  -כך להורגם  .מאז הגיעה לצפת עת פריחה
ושגשוג  .ביברס  ,שהרס את ביצורי החוף  ,והסולטאנים הממלוכים שאחריו  ,שקדו לפתח את

המבצרים בפנים הארץ  ,וצפת היתה אחת מהן  .היא נקבעה כבירתה של פרובינציה חשובה  ,כאמור ,
1 16

ומושליה השונים השקיעו רבות בבנייתה ובפיתוחה  .סביב המבצר קמה עיר ובה מוסדות  -ציבור ,
מרחצאות  ,מסגדים  ,שווקים ובורות  -מים  .התפתחותה של צפת הביאה להתפתחותו של כל האזור

החקלאי שסביבה  .זמן קצר לאחר הכיבוש התבסס בעיר גם יישוב יהודי  .יהודים הגיעו לצפת לפני
אמצע שנות השמונים של המאה הי " ג  ,כלומר כעשרים שנה לאחר כיבושה בידי ביברס  .ומאז

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

נהיתה לאחת מארבע ערי

הקודש .

לאחר המאה הי " ג שקעה צפת שוב למעמד של עיר

פרובינציאלית  ,ואלמלא הידיעות המרובות יחסית על הפעילות התרבותית והדתית של היהודים
בה  ,אפשר שלא היינו שומעים אודותיה מאומה עד לתקופה

העות ' מאנית .

טבריה
בירת  -מחוז אחרת היתה טבריה  .לפי המקורות הערביים  ,נקבעה טבריה לבירת מחוז אל  -אררן ,
כאשר נקבעה רמלה כבירת מחוז

פלסטין  .בכך תפסה טבריה את מקומה של בית  -שאן הביזאנטית .

מייד עם תחילת הפלישה הערבית עשו תושבי טבריה ( כדוגמת יישובים

אחרים )

הסכם עם

הפולשים  ,שעיקרו היה הבטחת חייהם תמורת תשלום של דמי -חסות  .לימים טענה המסורת
המוסלמית  ,שתושבי טבריה הפרו את חלקם בהתחייבות  ,שהובילה לכריתת ההסכם עם הערבים ,
ועל  -כן הותקפה ונכבשה בידי צבאות ערביים כערך

בשנת . 635

94

כמו המסורות הנוגעות לכיבושי

יישובים בסוריה  ,שנוצרו על  -מנת לתת לערבים זכות  -כובש על רכושן של הערים  ,כך גם במקרה

זה  .יש ויכוח באשר להיקף ההשתלטות הערבית על הרכוש המקומי  ,החל בקביעת הלקת  -אדמה

בתוך העיר לבניית מסגד וכלה במחצית העיר  .טבעי היה  ,שהאומיים יקדישו תשומת  -לב מיוחדת

לטבריה  ,שהרי בסביבתה היו מרוכזים בני שבט ללב  ,מתומכיהם המובהקים  .ליד העיר קם מרכז -
נופש מלכותי אומיי  .כבר בסוף המאה השביעית  ,בימי שלטונו של מרואן  ,נבנה מעון  -נופש
ביישוב הקטן

עשרה

( היא צנברי של תקופת התלמוד )  ,שאליו נהג הוא לרדת בעונת הגשמים

והקור בדמשק  .הח ' ליף מרואן השני אף נפטר בצנברה שליד טבריה בנסיבות שאינן ברורות כלל ,

לאחר פחות משנתיים של שלטון  .צנברה נמצאת מדרום לטבריה  ,ואולם האומיים שבאו אחרי עבד
אלמלכ הקימו ארמון  -נופש ומינהל מצפון לעיר  ,במקום שנודע בשם ח ' רבת אלמניה  .הארמון

במניה היה לא רק מקום  -מיפלט לבית המלוכה מן הקור הדמשקאי  ,אלא אף שימש כמרכז מינהלי

ושלטוני לסביבה  .מעיינותיה החמים של טבריה היו מקור חשוב להתפתחות קיט החורף בה

ובסביבתה .

כמו  -כן התפתחו בה תעשיות אחדות  ,בעיקר צביעת בדים וניקוי עורות ( שתיהן ,

ובעיקר האחרונה  ,היו בידי

יהודים ) .

מקרסי מקדיש קטע אירוני למדי לתושבי טבריה  ,המלמדנו

על מצבה של העיר בסוף המאה העשירית

:

תושבי טבריה חודשים מרקדים וחודשים זוללים  ,וחודשים הם מוחאים כפיים  ,וחודשים
ערומים הם וחודשים הם תוקעים בחליל  -קנים וחודשים הם שקועים בבוץ  .כלומר הם
מרקדים מרוב פרעושים  ,וחודשים הם זוללים נבק  ,וחודשים הם מגרשים את הזבובים
מעל הבשר והפרות באמצעות מכשיר מיוחד לדבר הנקרא מד ' אב והם ערומים בשל

עוצמת החום  ,הם מוצצים קנה  -סוכר ונראים כמנגנים בחליל של קנים והם מבוססים
בבוץ [ בעונת

הגשמים ] .

95

קשה לדעת מה היו השינויים שעברו על העיר מאז השתלטותם של הערבים עליה ועד לימיו של
מקדסי  ,המתאר אותה כעיר שיש לה אורך אך אין לה רוחב  ,שבתיה פרושים לאורך הדרך הראשית ,

שהתפצלה צפונה מ ' דרך הים ' לעבר עמק החולה ובקעת הלבנון  .בימיו  ,אומר הוא  ' ,אורך העיר
וזיוד פרסה ' ( מידת  -אורך גדולה מאוד בשביל עיר בימי  -הביניים  ,כמעט
94

בלאד ' רי ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

95

מקדסי ( לעיל  ,הערה

 , ) 19עמ '

. 115
. 161

6
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בשום אופן על הדעת וודאי שיש כאן טעות  -סופרים .

96

בתפיסה הכלכלית והמינהלית של האומיים

ברורה בחירתה של טבריה לבירת מחוז חשוב הסמוך לבירה  .היא ישבה על צומת  -דרכים חשובה ,

שקיבלה מישנה  -ערך בתקופה האומיית  .לדרומה עברה ' דרך הים '  ,ולאחר שעבד אלמלכ שיפץ

אותה הוא דאג לחברה גם לדרך העוברת לאורך בקעת  -הירדן  ,אל יריחו וירושלים  ,וגם אל דרך גב
ההר  ,מן הפתח המזרחי של נחל עירון ( ואדי עארה ) עם ירושלים  ,דרך ג ' נין ושכם  .הקמתה של

צנברה  -עיר הקיט של בית המלוכה  ( -כנראה במקום של המושבה כנרת ) העניקה מישנה -
חשיבות הן לדרך שעברה את הירדן על גשר סמוך למוצא הדרומי של הכנרת ( הגשר נקרא לכן גשר
צנברה  ,אולי הוא הגשר שהריסותיו עדיין היו קיימות בראשית המאה ונקרא בפי תושבי המקום

בשם ג ' סר אס  -סד

) 97 ,

והן לדרך שהתפצלה מ ' דרך הים ' בצנברה ועלתה צפונה אל בקעת הלבנון ,

בעברה דרך קדם  .כיוון שטבריה ישבה על הכנרת  ,הטובה לספנות  ,היא נעשתה עד מהרה נמל
פנימי חשוב למדי לסחורות ונוסעים ששטו ממזרחה למערבה  ,מעין נמל פנימי של דמשק ; ולדברי

המקורות הערביים  ,נמשך השוק שלה לכל אורך הדרך הראשית שעברה בה  .מעיינותיה החמים
ומעיינות חמת  -גדר הסמוכים לה  ,תופסים מקום נכבד בתיאוריהם של הסופרים הערבים ,

המפליגים בשבחם כמעיינות  -מרפא  .לבד ממעיינותיה  ,אין למתאריה תשבחות רבות עליה  ,וכדברי

ומזיקה ' .

מקרסי  ,היא ' לוהטת בקיץ

98

תמונת העיר  ,כפי שנותרה בתיאורו של מקרסי  ,לא נשתנתה בשעה שביקר בה הנוסע הפרסי
נאצר  -י  -ח ' וסרו  ,בשנת

. 1047

פרטים חשובים בתיאורו הם קיומה של חומה המקיפה את העיר בצד

היבשה שלה  ,תיאורם של מסגדיה וקברי הקדושים שהחלו צומחים סביבה והפכו במשך הזמן
למוקדי עלייה  -לרגל  :קבר יהושע בן  -נון וקברו של אבו הרירה  ,חברו של הנביא מחמד .

99

תקופת

שלטונם של הפאטמים הביאה לשינוי באוכלוסייתה של טבריה  ,שנעשתה רובה שיעית  .הנוסע

הפרסי מספר כבדרך אגב  ,שאי  -אפשר לבקר בקברו של אבו הרירה משום שהאוכלוסיה השיעית
של העיר מונעת את הדבר  ' .כאשר מישהו הולך לבקר את המקום  ,הילדים מתחילים להרים קול
ולעורר רעש  ,וגורמים מהומה סביבו  ,שמסתיימת בהשלכת אבנים שגורמות לו

פצעים ' .

00ן

בימי

הצלבנים גדלה חשיבות העיר  ,שנעשתה לאחת מערי המבצר החשובות של הגליל בהיותה עיר -
חזית מול דמשק המוסלמית  .במקביל  ,נתרבו סביבה מקומות  -קודש נוספים הקשורים בשלמה
המלך ( נבי סלימאן )  ,שהחלו להראות את קברו בסביבתה וכן את קברו של לקמאן  ,הנביא והחכם

האגדי מן הקוראן  .צלאח אד  -דין התחיל את מסע המלחמה שלו בארץ  -ישראל

ב 1187 -

במצור על

טבריה  .בעקבות המצור שהביא את שליטי ממלכת ירושלים הצלבנית לנקוט כמה צעדים טקטיים
פזיזים  ,שהביאו למפלה בחטין  ,הדרדרה העיר עד שנחרבה  ,ובתחילת המאה הי " ד כבר היתה
חרבה לגמרי  ,אף כי במקביל גדל מספר מקומות הקודש סביבה והחלו להראות שם את קברם של
יתרו ושל צפורה בתו ואת קברם של ראובן ויהודה

בני יעקב .

ן0ן

מדיניותם של הממלוכים  ,לפתח

את ערי פנים הארץ  ,העלתה שוב את טבריה על המפה והיא נהיתה מרכז לתת  -מחוז ב ' ממלכת

1 18

שם .

96

שם ,

ר9

לה סטריינג ' ( לעיל  ,הערה  , ) 93עמ ' 335

98
99

מקדסי ( לעיל  ,הערה

, ) 19

לה סטריינג ' ( לעיל  ,הערה

עמ '

. 161

 , ) 93עמ '

וראה לה סטריינג ' ( לעיל  ,הערה

. 337

 .ק PEFQS , April 1887 ,

100

89

101

אבן ג ' ביר ( לעיל  ,הערה

 , ) 31עמ '

והערה .

. 309

 , ) 93עמ '

. 341 - 334

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטת האסלאם

צפת '  .אולם היא לא בוצרה כפי הנראה  ,ובהמשך התקופה הממלוכית לא היתה יותר מאשר כפר -

דייגים קטן וחשוף להתקפות הבדווים  ,שחדרו לסביבותיה מעבר לירדן  ,השתלטו על בקעת -
גינוסר ונהיו לשליטי טבריה וסביבתה  .הנוסעים על ' דרך המלך ' נאלצו לשלם להם מסים  ,אם רצו
לעבור בה

בבטחה .

02ן

הדרך הראשית שחצתה את טבריה  ,היתה בעלת חשיבות רבה עד לסוף

.

התקופה הממלוכית בימי הממלוכים אף הוקמו מספר ח ' אנים לאורך דרך זו  ,בטבריה עצמה וכן

מצפונה ומדרומה  .מצפון לעיר ( בקרבת קיברץ עמיעד היום ) הוקם ח ' אן ' ג ' ב יוסף ' ( ' בור  -יוסף ' ) ,

בגלל האמונה שזה היה הבור אליו הושלך יוסף בידי אחיו  ,ולדרומה של העיר  ,ליד בית  -שאן ,
הוקם

ב 1308 -

ח ' אן נוסף  .לאחר פריחה יחסית בתקופתם של הממלוכים ירדה העיר מחשיבותה

ולא נתאוששה מחדש עוד שנים

רבות .

השיעיות של טבריה  ,העולה מתיאורו של נאצר  -י  -ח ' וסרו  ,מוצאת את ביטויה במקומות  -קודש

בעיר  ,הקשורים במשפחתו של עלי בן אבו טאלב  ,שסביב דמותו קמה השיעה  .ואולם הידיעה
הממשית על מקום קדוש קונקרטי בטבריה הקשור בשם עלי  ,באה דווקא מן התקופה הממלוכית ,

רביעי ) .

שבה שלטו בארץ מגדולי הלוחמים של האסלאם הסוני ( שהכיר בעלי כח ' ליף

מתי ' נתגלה '

או נוסד מקום הקודש הקשור בשמה של סח סכןנה  ,בתו של חסין בן  .עלי  ,קשה לדעת  .אפשר ,

שהדבר היה בתקופה הפאטמית  .מכל מקום  ,היה זה הנציב הממלוכי של ממלכת צפת והבופור

שבנה בטבריה את המשהד של סת סכינה והקדיש שטחי  -קרקע נרחבים לצורך החזקתו  .שתי
כתובות גדולות של אותו נציב נשתמרו

:

האחת  ,מתארת את הבנייה של המשהד בטבריה

;

והשנייה  ,מפרטת בדיוק משפטי את הקרקעות המוקדשות לאחזקתו  .כתובת הבנייה  ,כמותה
וכרבות בעולם המוסלמי דאז  ,מיוחדת באופיו האימפריאלי של הכתב ובטיב המעולה של השיש

עליו נכתבה  ,דבר המלמד על חשיבותו של הבונה והמקדיש  .וזה לשונה

:

' אללה מבקש להסיר את הטומאה רק מעליכם הוי בני המשפחה ( אהל אלבית ) ולטהר

. ) 33

אתכם לחלוטין ' ( קראן , 33 ,

ציווה לבנות את המשהד המבורך הזה  ,והוא המשהד של סת סכינה בת חסין בן עלי בן
אבו טאלב
ועבד אללה בן עבאס בן עלי בן אבו טאלב עליהם השלום  ,העבד הזקוק לרחמי אללה
יתעלה פארם אד  -דין אלבכי אש  -שאמי [ הסורי] אלעאדלי  ,אלמנצורי  ,נציב ממלכות צפת
ושקיף [ בופור ] והחוף וזאת בראש חודש רג ' ב שנת שש מאות תשעים וארבעה

( ) 1295

03ן

קשה לדעת אם המשהד בא לציין את מקום קבורתה של סת סכינה  ,שזוהה בטבריה  ,וזיהויים כאלה
לא היו נדירים  ,או שמא הוא כאן

במשמעות הכללית של מקום הקשור בשמה של אישיות קדושה .

בנוסף לערי פנים הארץ דלעיל  ,נזכרו בספרות גם יישובים המוכרים כערים  ,כגון שכם  ,יריחו

ונצרת  .לבד מנצרת  ,אשר זכתה להתפתחות מיוחדת במינה מסיבות מובנות בתקופה הצלבנית ,
קשה לדבר על ערים אחרות  .יריחו היתה כפר קטן בנאת  -מדבר  ,ובראשית התקופה המוסלמית אף

זכתה לתשומת  -לב רבה מן האומיים  ,אשר שאפו לפתח חקלאות באזורי גבול המדבר  ,כחלק
1 19
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Travelsof

ראה תיאורו הענייני של סנדרסון משנת  1601על הבדווים שהשתלטו לגמרי על סביבות טבריה : :
!4
London
:מ04לתרגום עברי  :מ ' איש שלום  ' ,מסע ארץ ישראל לג ' והן
the
 . 114ק 1931 ,

,

,

סאנדרסן '  ,ירושלים  ,מחקרי ארץ ישראל ,
103

הכתובות שמורות במוזיאון העירוני של

4

( תשי " ג )  ,עמ '

טבריה .

קסג .

'

The

משה שרון

ממדיניות ההשקעה המלכותית שלהם  .קרוב לימיו של הח ' ליף השאם (  , ) 743 - 724אחד משלושת
המנהיגים האומיים הגדולים  ,הוקמה לא רחוק מיריחו אחוזה מלכותית ובמרכזה ארמון מפואר

( ח ' רבת אלספנ  ,ר ) .

קשה לדעת אם ארמון זה  ,שממנו נותרו שרידים מרשימים ומרהיבים ביופיים ,

הושלם אי  -פעם  .מכל מקום  ,מטרת הקמתו היתה כפי הנראה להוות בסיס לפיתוח חקלאות רחבת -

ממדים סביבו  ,שתתבסס על מי המעיינות השופעים בקירבת העיר  .כיוון שבימי השאם פיתח
השלטון את תעשיית הטקסטיל בקנה  -מידה רחב  ,נבחרה יריחו לביצוע מפעל כלכלי גדול ,
בהשקעה עצומה

;

שכן היה מפותח בה מאוד ענף גידול האינדיגו  ,צמח ממנו הפיקו צבע מעולה

שחור וכחול כהה  ,ששימש לצביעת בדים  .יריחו סיפקה את הצבע לכל תעשיית הטקסטיל בארץ -
ישראל ואפשר אפילו שלסוריה כולה  .ואולם תעשייה זו  ,ועמה התכניות הגדולות לפיתוחה של
חקלאות מסחרית  ,ירדו לטמיון זמן קצר לאחר עליית העבאסים  ,שהקריבו את רווחתה של סוריה

לטובת עיראק  .יריחו נדרדרה למעמד של כפר עלוב  ,שנאלץ להתמודד בלחץ הנומאדי הרצוף

עליו .
בסיכומם של דברים נראה  ,שעלייתן או ירידתן של ערי פנים הארץ לא נבעו רק מההתפתחויות
הפוליטיות והזעזועים המדיניים והצבאיים שעברו על הארץ  ,אלא גם כתוצאה של מידת העניין

שגילו השליטים ברווחתה של ארץ  -ישראל בפרט ושל סוריה

בכלל .

במשך רוב התקופה

המוסלמית נשלטה הארץ ממצרים  ,אולם מצרים ראתה בה אזור בעל חשיבות משנית בלבד
למצרים  ,ושליטיה השקיעו אך מאמץ מועט בשמירתו של הבטחון הפנימי

בארץ  -ישראל .

סיכום

תולדותיהן של ערי ארץ  -ישראל משקפות את התהפוכות שעברו על הארץ תחת שלטון האסלאם .
תהליך העיור שעבר על האימפריה כולה עבר כמובן גם על ארץ  -ישראל  ,לא רק משום המגמה
הכללית של ירידת החקלאות תחת שלטון האסלאם אלא גם מפני שכבר בתקופה מוקדמת מאוד

של השלטון המוסלמי נדחקה ארץ  -ישראל אל שולי ההתעניינות של הרשויות המוסלמיות  ,בין אם
היתה תחת שלטונו הנומינאלי של המזרח ובין אם עברה לידי שליטי מצרים  .גורם בעל חשיבות

עליונה לעלייתן ולירידתן של ערי ארץ  -ישראל  ,הן של ערי החוף והן של ערי פנים הארץ  ,היה
מידת עניינו הישיר של השלטון המרכזי בהקמתן ובפיתוחן  ,או בהזנתן ובהריסתן  .משום כך קשה

לדבר על ערים המתפתחות בארץ  -ישראל באופן לגמרי טבעי  ,ובמיוחד אמורים הדברים בערים
המרכזיות  .נתונים מיוחדים עזרו בלי ספק להתפתחותן של ערים מסוימות  ,כמו רמלה או ירושלים
וחברון  .בראשונה  -מיקומה על דרך המלך והיותה המרכז המינהלי החשוב ביותר בארץ  -ישראל
ובשתי האחרונות  -מעמדן המקודש

;

באסלאם .

במסגרת הדיון בערי החוף הובלטה העובדה  ,שהן נהרסו באופן שיטתי בידי השלטון הממלוכי

ולא התאוששו מהרס זה עד העת החדשה  .להרס ערי החוף נודע תפקיד מכריע בירידתה של ארץ -
( ) 12

ישראל מן המפה הכלכלית של אגן הים  -התיכון לתקופה ארוכה  .הרס ערי החוף  ,פגעי הטבע
וחוסר הבטחון ששרר בארץ במשך תקופות של השלטון המוסלמי הביאו לדלדול אוכלוסייתה
ולחורבן חלקים גדולים

ממנה .

