מרר נקיב אל  -אשראף בירושלים

( 3ס7ו 5 -ס7ו )

עאדל מנאע

הקדמה
השנים הראשונות של המאה הי " ח היו שנות אי שקט והתקוממויות ברחבי ארץ  -ישראל  .מעשי

פריקת עול של בדווים והתקוממויות של פלאחים התפתחו למרד מתמשך  .שיאם של המאורעות
בשנים אלה היה המרד הגדול בירושלים

בשנים . 1705 - 1703

ההתקוממות בירושלים נקראה על -

שמו של נקיב אל  -אשראף  ,ראש קבוצת צאצאי הנביא מחמד בעיר  ,וזאת בגלל התפקיד המרכזי
שלו בהנהגת

המרד .

היקפם של המאורעות הקשורים במרד הנקיב ומשכם היו יוצאי  -דופן

בהשוואה להתקוממויות עממיות באזור זה בתקופה העות ' מאנית .
במאתיים השנים הראשונות לשלטון העות ' מאני באזור נתחוללו אירועים לא מעטים של פריקת
עול ומרדנות  .בראש  -וראשונה בלטו פעילות שבטי הבדווים שפעלו במדבריות ועל גבול האזורים
המיושבים  .סוג אחר של מרדנות היה זה של מושלים מקומיים  ,או קבוצות אנשי צבא  ,שניסו
לשפר את מעמדם ולהגדיל את השפעתם בדרך

זו .

לעומת זאת  ,כמעט אין דוגמאות של

התקוממויות עממיות של פלאחים ו  /או עירוניים באותה תקופה  .כפריים  ,במיוחד באזורי השפלה
והעמקים  ,שסבלו מהתקפות של בדווים או מהתנכלויות של מושלים עושקים ואכזריים  ,בחרו

בדרך  -כלל לנטוש את כפריהם .
העות ' מאנית מעטות ביותר  .באותם
ן

גם בערים הדוגמאות של מרידות עממיות בראשית התקופה
מקרים של מחאות או התנגדות והתקוממות נגד שליטים

עושקים כמעט אין שומעים על שיתוף פעולה בין עירוניים לפלאחים  .על רקע זה בולט ייחודו של
מרד הנקיב  ,שבמהלכו בדווים  ,פלאחים ועירוניים עשו יד אחת נגד מושל ירושלים ועזה  ,מחמד

פאשא .
למרות האמור לעיל לא זכה מרד הנקיב לעיונם של

ההיסטוריונים .

2

אחד הגורמים לכך הוא ,

כנראה  ,מיעוט המידע שניתן לשאוב על המרד ומחולליו מספרי הכרוניקות והביוגרפיות של

התקופה .
*

מחקרה של מינה רוזן על מרד זה  ,שהתפרסם לאחרונה  ,מהווה אפוא פריצת  -דרך

נכתב כפרינסטון בהיותי חוקר אורח בשנת הלימודים  , 1987 / 1988במחלקה ללימודי המזרח הקרוב .
בהזדמנות זאת
מאמר זה
ברצוני להודות למארחים בראשותו של פרופ ' יודוב " ן  ,ולמכון טרומן אשר סיועו הכלכלי איפשר
את יציאתי לאותה שנת השתלמות  .כמו  -כן ברצוני להודות לפרופ ' עמנואל סיון שקרא טיוטה ראשונה של
המאמר ולחברי אחמד מנאע אשר דאג לצילום ותרגום העמודים הרלבנטיים מספרו של סבלניאן על תולדות

ירושלים .
1

Jerusalem

,

 . 170ק 1973 ,
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אפילו עארף אל  -עארף לא הרחיב את הדיבור על מרד זה  ,אף  -על  -פי שהיתה לו גישה אל מקורות ראשוניים והוא
עשה בהם שימוש בספרו  ,אל  -מפדל פי תאריח ' אל  -קדם  ,אל  -קדס

. 1961

על מרד נקיב ראה

:

עמ '

. 356 - 355

עאדל מנאע

חשובה .

3

המחברת מיקדה את הדיון במאורעות המרד ובהשפעתם על היהודים והנוצרים

( הד ' מים )

תושבי ירושלים  .היא עשתה שימוש נרחב במקורות היהודיים והנוצריים  ,אך חסרונם של המקורות
הערביים והתורכיים בולט לעין  .כמו  -כן ברור שישנו מקום לבדיקת השפעות המרד על אוכלוסיית
הרוב  ,המוסלמים  ,שהיו מחוללי המרד והנפגעים העיקריים מתוצאותיו  ,כפי שנראה
מטרתו של מאמר זה לגולל את תולדות מרד נקיב

אל  -אשראף .

4

להלן .

סיפור תולדות המרד ייעשה

בהקשר של הזמן והמקום  ,דהיינו מחוז ירושלים והפרובינציה של דמשק בהקשר העות ' מאני

הרחב בראשית המאה הי " ח  .לצורך זה ייעשה שימוש נרחב במקורות הערביים והתורכיים  ,בנוסף
למקורות היהודיים והאירופיים  ,שחלקם הגדול נוצל כבר

על  -ידי חוקרים אחרים .

5

הרקע והגורמים למרד

היחלשות השלטון העות ' מאני
בשני העשורים האחרונים של המאה

הי " ז התגלו חולשותיה של האימפריה העות ' מאנית לעיני כל

בתבוסות המכאיבות שנחל צבאה בחזית האירופית  .לאחר כשלון הנסיון האחרון לכבוש את וינה ,
בשנת  , 1683נחלו חיילי הסולטן כשלונות צורבים בנסיונם להגן על שטחי האימפריה

העות ' מאנית  .תבוסות אלה הולידו בשנת

1699

את חוזה קרלוב " ן  ,אשר סימל  ,יותר מכל דבר אחר ,

את המהפך במאזן הכוחות העות ' מאני  -אירופי  .תקופת הכיבושים וההתפשטות הסתיימה  ,והחלה

תקופת ההתגוננות וההצטמקות  ,שנמשכה עד מלחמת  -העולם

הראשונה .

תהליך ההיחלשות הצבאית של האימפריה העות ' מאנית היה קשור בשינויים מהותיים

בתפקודם וביעילותם של המוסדות הפוליטיים  -מינהליים בתחום הפנימי .

נסיונותיהם של

6

הווזירים מבית קפרולו להביא רפורמות ושיפורים לא הצליחו לעצור את תהליך ההידרדרות  .על
רקע זה בלטה דמותו של שיח ' אל  -אסלאם פיזאללה אפנדי  .הוא שימש בתפקידו זה בשנים
1703 - 1695

וזכה

להשפעה מיוחדת על תלמידו לשעבר  ,הסלטאן ? צטפא השני .

7

פיזאללה ניצל את

מעמדו המיוחד כדי למנות את קרובי משפחתו לתפקידי מפתח בהיררכיה הדתית  .יתרה מזאת ,
הוא ניסה להבטיח מעמד דומה לבניו  ,ושאף להחזיק בידיו את שני התפקידים רמי המעלה של

שיח ' אל  -אסלאם והווזיר הגדול  .כדי להשיג את

מטרותיו  ,לא בחל באמצעים הרחוקים מהגינות

ומנורמות מקובלות ; שוחד  ,שחיתות ופטרונות הפכו להיות הדרך הקצרה והבטוחה ביותר להשגת

משרות .
3

התנהגותו של פיזאללה אפנדי סיכנה את מעמדם של אנשים וכוחות רבים בבירה

מינה רוזן  ' ,מרד נקיב אל  -אשראף בירושלים בשנים

 , ' 1706 - 1702קתדרה 22 ,

( ינואר

 , ) 1982עמ '

. 90 - 75

מאוחר

יותר פרסמה המחברת גרסה אנגלית של המאמר  . 249 - 270 ,קק  ( AAS , 18 ) 1984 ( ,כאן השתמשתי במאמר
באנגלית  ,להלן :

רוזן) .
( בהכנה) .

4

במשמעויות החברתיות של המרד אדון במאמר נפרד

5

בנוסף למאמר של מינה רוזן עסקו מספר חוקרים במרד זה במסגרת כתיבת תולדות היהודים בירושלים ואוץ -
ישראל באותה תקופה  .ראה רשימה של עבודות אלה אצל רוזן  ,עמ '

50

6

,
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M.A .
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העות ' מאנית  .אלה הצליחו לבסוף לסלק אותו ואת מקורביו במרד של ק " ן  , 1703אשר נודע גם
בשם

תקרית

אדרנה .
י .י

ירושלים  -מבט מהו

ציור ) של
הזיתים1844( ,
ברטלט

8

היחלשות המוסדות הפוליטיים  -הצבאיים  ,אשר קיבלה ביטוי מוחשי בחזית ובבירה  ,הורגשה
גם במידת יעילותו של המינהל הפרובינציאלי  .המושלים והכוחות שעמדו לרשותם הצליחו פחות

ופחות בהבטחת השקט והבטחון באזוריהם  .החלל הריק התמלא בהדרגה על  -ידי מנהיגים
מקומיים  ,אשר כרסמו בסמכויותיהם של אנשי השלטון  9.נכבדים עירוניים ושיח ' ים כפריים הנהיגו
קבוצות אוכלוסייה  ,והפכו שותפים בפועל בקבלת החלטות וביצוען  .נקיב אל  -אשראף נמנה עם

קבוצה זו  .בערים שחלק גדול מאוכלוסייתן טענו לייחוס שריפי  ,הפך הנקיב אחת מדמויות המפתח

במינהל המקומי ובחיי החברה .

0ן

סוריה הגדולה ( כלאד אל  -שאם ) חולקה על  -ידי העות ' מאנים לשלוש פרובינציות  :חלב  ,דמשק

וטריפולי  ,הפרובינציה ( ולאןת ) של דמשק כללה את חמשת הסנג ' קים של ארץ  -ישראל  ,מהגליל
ועד עזה  .במחצית השנייה של המאה הי " ז  ,במסגרת הרפורמות של הווזירים מבית קפרולו  ,הוקמה
פרובינציה רביעית  ,צידון  .הסנג ' קים של ג ' נין  ,שכם וירושלים המשיכו להיות חלק מולאית דמשק
גם במאה

הי " ח  .יי

הרפורמות המינהליות לא שינו את תהליך היחלשותם של מושלי המחוזות

( סנג ' ק ביי ) ואת תלותם ההולכת וגוברת במושלי הפרובינציות  .גם יעילותו של המינהל העות ' מאני
8
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עאדל מנאע

באזור זה לא שופרה  .לעומת זאת  ,כוחם של הנכבדים המקומיים עלה והתחזק  ,בייחוד באזורים
ההרריים והמרוחקים מבירת

הפרובינציה .

הפרובינציה של דמשק היתה בעלת חשיבות מיוחדת לשלטון העות ' מאני בגלל שיירת החג '
השנתית לחג ' אז שעברה בתחומה  .לקראת סוף המאה הי " ז ניסו השלטונות העות ' מאניים לשפר

את רמת הארגון של שיירת עולי  -הרגל ואת רמת האבטחה מפגעי טבע ואדם  .במקביל לתהליך
הצנטרליזציה נושלו המושלים של ארץ  -ישראל בהדרגה מתפקיד אמיר אל  -חג '  ,והוא הוענק
לפקידים שנשלחו מאיסתנבול או למושלי דמשק

,

ן

כתוצאה מכך נפגע מעמדם של מושלים אלה ,

כולל מושלי מחוז ירושלים  ,אשר מילאו תפקיד זה בעבר  .הם איבדו חלק גדול מהכנסתם  ,וכן

צומצמו כוחות הצבא שהועמדו לרשותם  .בתוך העיר עצמה גדלה תלותם של המושלים בחיל
היניצ ' רים  ,מחד גיסא  ,ובנכבדים ,

עמא ואעיאן  ,מאידך גיסא  .באזורי הכפר למדו הפלאחים על

מסוגלים להעניק בטחון והגנה מהתקפות בדווים ופורעי חוק
בשרם שהסנג ' קביי ואנשיו אינם ~
למיניהם  .בהדרגה התארגנו הפלאחים במסגרות מקומיות להגנה עצמית  .כך צברו השיח ' ים של
הכפרים כוח  ,והפכו גם הם שותפים בסמכויות ובאחריות לענייני המינהל והשלטון

האזוריים .

הפקעת ניהול שיירת עולי  -הרגל לדמשק מידי הסנג ' ק ביי של ארץ  -ישראל היתה גם בעלת
משמעות כלכלית מבחינתם של תושבי האזור  .הסנג ' ק ביי אשר פיקד על ניהול השיירה וארגונה
נזקק לסחורות ושירותים שהאוכלוסייה המקומית סיפקה  .העברת בסיס השיירה והפיקוד עליה
לדמשק נישלה אחדים ממקור פרנסתם  ,ופגעה ברמת הפעילות הכלכלית הקשורה לעונה של
העלייה

לרגל .

3ן

אמנם קשה על  -פי החומר שבידינו להצביע על מסקנות ברורות בעניין מידת

הפגיעה הכלכלית בתושבי מחוז ירושלים כתוצאה מהשינוי שחל בבחירת ראשי השיירה ,

4ן

אך לא

נחטא לאמת אם נאמר שהדבר החליש את המושלים ופגע כלכלית ובטחונית באוכלוסייה  .נסיונות
ההפורמה במינהל העות ' מאני בולאית דמשק גרמו למתחים  ,וערערו את יסודות הסדר הכלכלי
והפוליטי  -המינהלי באזור  .על רקע זה של מצב האימפריה העות ' מאנית בכלל והשלטון בארץ -

ישראל בפרט יש לבחון את הגורמים הישירים להתפרצות

המרד .

הדיווחים של המקורות מהמחצית השנייה של המאה הי " ז אינם משאירים ספק לגבי
ההידרדרות ביכולתם של מושלי סנג ' ק ירושלים לשלוט באוכלוסייה  ,ובמיוחד בגורמים המרדניים
ומפירי החוק שבתוכה  .הפלאחים  ,אשר אגרו נשק והקימו בתחילה מיליציות להגנה עצמית  ,החלו
עד מהרה לקחת חלק במלחמות סיעתיות בלתי פוסקות  .נסיונותיהם של הקאדים והמושלים

להביא להפסקת שפיכות הדמים לא זכו להצלחה מרובה  .חברון העיר והכפרים שבסביבותיה היוו
אחד המוקדים העיקריים למלחמות בין  -סיעתיות גם בתקופה זו 5 .י במקרים אחדים התערבותם של

12

Barbir, Ottoman Rule

.א

;  . 52- 58קק 7723- 7783 , Beirut 1980 ,

 . 108 - 177קק Damascus, 1708- 1758 , Princeton 1980 ,
13

52

15

11

לעומת זאת גרם הדבר לשגשוג מסוים בדמשק  .נוסף לשני הספרים שצוינו בהערה הקודמת ראה על כך גם  :ש '
שמיר  ' ,החג ' הסורי כגורם בתהליך עלייתם של האעיאן והעלמא בדמשק '  ,ג ' בר ( עורך )  ,העלמא ובעיות דת

בעולם
14

'~Rafeq , Theftovince

.
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המוסלמי  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

. 75 - 63

רמזים לכך ניתן למצוא בתעודות הסג ' ל של בית  -הדין השרעי בירושלים  .אך למסקנות ברורות בעניין זה יש
לחכות למחקר מקיף ומעמיק של הנושא .
תקריות של מאבקי דמים בין שתי סיעות יריבות ( כורדים ודאריה) בחברון היו גם בסוף התקופה הממלוכית  .ראה
בעניין זה  :מג 'יר אלדין אל  -תנבלי  ,אל  -אנס אל  -ג ' ליל פי תאריח ' אל  -קדם ואל  -ח ' ליל  ,נג ' ף  , 1968עמ ' . 300 - 298

מרד נקיב אל  -אשראף

( ) 1705 - 1703

מושלי ירושלים  ,הקאדים  ,ראשי העלמא והנכבדים  ,הניבה הסכמי שלום  .אולם הרגיעה והשקט
לא נמשכו זמן רב  ,ומעגל המריבות נפתח

מחדש .

!6

מושלי ירושלים התקשו להטיל את מרותם לא רק על האוכלוסייה בחברון ובכפרים
שבסביבתה  .גם באזורים קרובים יותר לעיר היו תלונות על מרדנות  ,פריעת החוק וערעור הסדר
והבטחון  .חסין אנא  ,היססלם  ,מושל  ,של ירושלים  ,אשר כנראה לא הצליח לגבות את המסים מן

התושבים בכפרי נאחיית אל  -ערקוב  ,ביקש בייאושו מהקאדי להביאם לדין  .שליחים שנשלחו
להביא את ראשי הכפרים חזרו  ,כצפוי  ,בידיים ריקות  .הם דיווחו לקאדי על סירובם של השיח ' ים

והפלאחים להופיע בפני בית  -הדין השרעי  .הקאדי והסנג ' ק ביי היו חסרי אונים  ,וביקשו רק לרשום

את פרטי הפרשה בדפי הסג ' ל .

7ן

גם בחלק הצפוני של הסנג ' ק ובמחוז שכם השכן לא היה מצב הבטחון בכפרים ובדרכים טוב
יותר 8 .י המעבר באזורים אלה נעשה מסוכן  ,ושומרי הדרכים כבר לא הסתפקו בסכומי הכסף

הרשמיים שנקבעו למסי הע ' פר  ,היטלי מעבר  .נזירים ועולי  -רגל נוצריים  ,שבעבר הגיעו מעכו

לנצרת ומשם לירושלים  ,הדירו עתה את רגליהם מדרך יבשתית זו  .נסיונו של צאלח פאשא  ,מושל

שכם וירושלים  ,להחזיר את הבטחון לדרכים ולכפות על שומרי הדרכים לגבות מעולי  -הרגל את
הסכומים הקבועים זכה רק להצלחה חלקית

וזמנית .

!9

הדרכים משפלת  -החוף לירושלים לא היו בטוחות יותר  .בדווים התנפלו על עוברי  -אורח
בדרכים ואפילו בתוך

היישובים .

20

מושלי האזור ונציגיהם יצאו מדי פעם להעניש את פורעי החוק ,

וזכו במקרים אחדים בהצלחות מסוימות  .אך לא תמיד האיר להם המזל פנים  ,והם עצמם שילמו

לעתים מחיר יקר על העזתם  .כך קרה למחסלם של רמלה  ,עקל ביי  ,אשר יצא לסיור עם חייליו
להבטיח את הדרכים אל העיר  .הם נתקלו בכעשרים בדווים אשר לא היססו להתקיף את המחסלם

ואנשיו  .עקל ביי ואחד מחייליו נהרגו במקום  ,והשאר נפצעו

ונשדדו .

ן2

קרובי הנפגעים שעלו

לירושלים והתלוננו בפני הקאדי ידעו לציין את שמות יריביהם הבדווים  ,אשר לקחו חלק באותה
תקרית  .אולם עובדה זו לא הועילה הרבה  ,משום שקצרה ידם של הקאדי והסנג ' ק ביי להשיגם

ולהענישם .
בעקבות ההתקפות בדרכים ובמקומות יישוב  ,מחד גיסא  ,והדרישות המוגזמות של מסים
והיטלים  ,שנגבו לפעמים בשיטות אכזריות  ,מאידך גיסא  ,נפוצה התופעה של פלאחים הנוטשים
את כפריהם
16

,

2

המושלים  ,שלא יכלו למנוע את נטישתם של כפרים אחדים ואת הפיכתם של אחרים

מג ' ל בית  -הדין השרעי בירושלים  ,כרך  , 152עמ '
 [ ; 440 , 416להלן  :סג ' ל] .

; 87

כרך

 , 155עמ ' ; 364

כרך  , 165עמ ' 13נ ; כרך  , 174עמ ' , 16

17

סג ' ל  ,כרך  , 152עמ '  . 209התעודה מיום

8נ

1110
19

( 29

סג ' ל  ,כרך

"

בינואר

ג ' מאדא אל  -אולא

29 ( 1073

בדצמבר

. ) 1662

. ) 1699

 , 183עמ ' . 134 - 133

התעודה מיום אואסט רביע ת ' אני

19 - 10 ( 1091

במאי

. ) 1680

ראה גם

:

.א

ג Maundrell ,
. Journey /rom: Aleppo
.
 Easter Aום 10 Jerusalem
,
 . 105 , 14קק  London 1810 ,ן. D . 759

147
20

קאד ( מצ ור
)

' זה זמן מה הופרע הבטחון בדרכים ' נאמר באחת התעודות בסג ' ל  ,כרך  , 199עמ '  . 513התעודה מיום  8שעבאן

18

-

דוגמה לכך הן התקפות הבדווים על תושבי לוד ורמלה כשנים , 1699 - 1697

 , 199עמ ' . 513

בינואר

ראה

:

סג ' ל  ,כרך  , 198עמ ' . 302 , 124

. ) 1699

21

סג ' ל  ,כרך

22

תופעה זו היתה נפוצה בעיקר בכפרי שפלת  -החוף ועל גבול המדבר  .למשל את המקרה של כפר צרפנד שננטש ,

התעודה מיום

והפך מקום מסתור לשודדים ,

ראה :

 8שעבאן 29 ( 1110

סג 'ל  ,כרך  , 200עמ ' . 16

בתקופה זו ננטשו מספר כפרים נוספים באזור לוד

ורמלה  ,ראה  :סג ' ל  ,כרך  , 201עמ '  . 6חשוב לציין כאן שיש להיזהר מקבלת ההערכות של נוסעים אירופים לגבי
מספרם של הכפרים הנטושים והחרבים  .נושא נטישתם של כפרים ויישובם מחדש בתקופה העות ' מאנית הוא
שטח בור שטרם נחקר בצורה

מספקת .

_3

ן

יי

יו

,
טמן

עאדל מנאע

למעוזים של סרבני מס  ,איבדו בהדרגה חלק גדול מהכנסתם הצפויה  .חלק מהמושלים פיצה את
עצמו בדרך הקלה של הגדלת נטל המסים על האוכלוסייה בעיר ובכפרים הסמוכים אליה ,
אוכלוסייה שלא יכלה לברוח או

למרוד .

23

המסים הכבדים והלחץ של המושלים לגבותם  ,תוך

שימוש בכוח בדרך  -כלל  ,היו גורמים מתמידים לאי  -שקט  ,התמרמרות

ומרדנות .

בתוך ירושלים שררו  ,כנראה  ,שקט ובטחון  ,בדרך  -כלל  ,וזאת הודות לחומות  ,לחיל המשמר
במצודה ולנוכחותם של הסנג ' ק ביי ואנשיו  .בכל  -אופן  ,אין במקורות שבידינו עדויות על כך
שבעיר עצמה אירעו תקריות מהסוג שדווח עליהן לעיל  .מאורע דרמטי ויוצא  -דופן התרחש בכל -

זאת ערב פרכן המרד  .בגלל חשיבותו והשלכותיו על ההתרחשויות שלאחר מכן נביא להלן סיכום

של עיקרי הפרשה .

פרשת הקונסול
בראשית

1700

רגשו הרוחות בירושלים עקב נסיון השלטונות העות ' מאניים לאפשר את ישיבתו של

קונסול צרפתי בעיר  .הקונסול הצרפתי החדש בירושלים  ,שלח את נציגו  ,יוסף בן ג ' ולי  ,אשר הציג
צו נעלה ( כתב  -מינוי מהסולטאן )  ,ובו נאמר שהקונסול הצרפתי למפרור
ובמקומו מונה קונסול חדש בשם

דפרמון .

24

) ( Lempereur

פוטר ,

הנציג ביקש מהקאדי לרשום את הפרמאן בסג ' ל

ולפעול על  -פיו  .הפרמאן אכן הועתק לתוך דפי הסג ' ל  ,והקונסול ביקש לאפשר לו להתיישב בעיר ,
כדי שיוכל לייצג את האינטרסים של הפרנקים ונזיריהם

בירושלים .

? למא ' ששראף  ,המיראלאי ובעלי התימאר  ,מפקד המצודה  ,יניצ ' רים והמון רב מתושבי העיר
התכנסו ברחבת כיפת  -הסלע  ,על  -יד כיפת השלשלת  ,כדי לדון בנושא  .בראש העלמא היה המופתי
החנפי של העיר  ,מחמד אפנדי אבו אל  -לטף  ,ולצדו  -נקיב אל  -אשראף  .ההתכנסות נעשתה

בנוכחותם ( ואולי בעידודם ) של הקאדי והמושל עוד פאשא  .ההמון המתכנס שטח את תלונתו בפני
הקאדי

והמושל :

ירושלים  ,עיר הקודש  ,אשר בה קבורים נביאים וקדושים  ,לא ידעה מעולם בעבר ישיבתו
של קונסול צרפתי  .הקונסול שפוטר  ,למפרור  ,ישב בעיר צידון  ,ומדי שנים אחדות היה

מגיע לביקור עם עולי  -הרגל הנוצרים  .מאז ימי צלאח אל  -דין לא ישבו בעיר חיילים
פרנקים  ,ורק נזירים הורשו לשבת במנזריהם  .ישיבתו של קונסול צרפתי עם חיילים
ושומרים שירכבו על סוסים וישאו נשק מנוגדים לברית עמר בן אל  -ח ' טאב [ עהד

עמק .

על  -פי מסורת זאת  ,ולמעשה מאז ראשית שלטון האסלאם  ,לא ישבו בעיר קונסולים

אירופאים .

25

הם גם התריעו ' שאם יורשו [ הפרנקים ] לעשות זאת  ,הם יתיישבו בעיר בהדרגה וישתלטו עליה כפי

שקרה בימי הצלבנים '  .אי  -לכך  ,ההמונים המתכנסים התפללו וביקשו מהקאדי ומהמושל לצוות
על דפרמון לעזוב את העיר בהקדם ולהתיישב בצידון כקודמו

54

23

למפרור .

בו בזמן החליטו

כך  ,למשל  ,מתלוננים תושבי כפר אל  -ג ' יב  ,מצפון  -מערב לירושלים  ,שהם נדרשים לשלם מסים כבדים ובלחי
חוקיים  .ראה  :מג ' ל  ,כרך  , 200עמ '  . 65התעודה מיום  3רביע אול 112נ (  17באוגוסט . ) 1700

בינואר

. 205

24

הפרמאן נושא את התאריך אואח ' ר רג ' ב

25

הקונסול של צידון נשא גם בתואר קונסול ירושלים  .הוא נהג לבקר במקומות הקדושים כל שנה  ,ונשא באחריות

21 - 11 ( 1111

) 1700

ונרשם בסג ' ל  ,כרך

 , 200עמ '

לשמירה על שלומם של הנזירים הקתולים ומקומותיהם הקדושים בעיר  .ראה בעניין זה  :מונדרל ( לעיל  ,הערה
, ) 19

עמ ' . 61

' בית פילאטוס '  ,מושב
המושל העות ' מאני
( בימינו בית  -הספר
עומריה מצפון להר

הבית )  ( .רישום של
לורדה ) 1884 ,

המתכנסים להסביר את עמדתם וצעדם זה לשלטונות באיסתנבול כדי שיפטרו אותם רשמית מצרה

זו .
לאחר ההתכנסות ושמיעת העדויות ציוו הקאדי והמושל על הקונסול לצאת את העיר ולחזור
לצידון  ,כבקשת

התושבים .

הוא ציית לצו זה ועזב את העיר ביוני

הצרפתים להושיב קונסול בירושלים סוכל

אפוא .

27

לאחר שבריטניה קבעה תקדים שנים אחדות קודם

רק בשנת

1843

. 1700

26

הנסיון השני של

התיישב קונסול צרפתי בעיר ,

לכן .

הצלחת התושבים  ,בסיוע הקאדי והסנג ' ק ביי  ,לסלק את הקונסול הצרפתי  ,על  -אף שקיבל את

ברכתו של הסולטן להתיישב בעיר  ,היא תופעה מעניינת  .אירוע זה סיפק הוכחה לכוחם של
התושבים וליכולתם להשיג הישגים כאשר הם פועלים בצורה מלוכדת  .נסיון זה  ,יש להניח  ,הגדיל

את הבטחון העצמי של מנהיגי הציבור בירושלים  .ההישג היה עדיין טרי בזכרונם של תושבי העיר
כאשר התחיל מחמד פאשא את שלטונו בסנג ' ק שנה אחת לאחר מכן  .יתרה מזאת  ,ראשי הציבור
אשר פעלו לסילוק הקונסול בשנת

1700

הם האנשים שהנהיגו את המרד בשנת

מעט את היריעה אודות שניים מביניהם

. 1703

נקיב אל  -אשראף והמופתי החנפי של

:

להלן נרחיב

ירושלים .

האישיות המרכזית בקבוצת הנכבדים המקומיים בתחילת המאה הי " ח היא נקיב אל  -אשראף ,

מחמד בן מצטפא אל  -חוסיני

( אל  -נפאלי ) .

והעבירו לבנו רשמית לעת זקנה

אביו החזיק בתפקיד זה לפניו קרוב לשלושים שנים ,

בפברואר . 1700

28

משפחת אל  -חוסיני הפכה לאחת המשפחות

 , 200עמ ' . 209 - 207

55

26

סג ' ל  ,כרך

27

הנסיון הצרפתי הראשון להציב קונסול בירושלים היה בשנת
התנגדותם של המושל  ,אבן פרוח ' הקאדי

28

סג ' ל  ,כרך  , 199עמ '
מכרכים

199 - 173

של

. 451

. 1621

גם במקרה זה גורש הקונסול מהעיר עקב

והנכבדים .

מצטפא  ,האב  ,היה נקיב אל  -אשראף של ירושלים בשנים

הסג ' ל .

, 1700 - 1672

כפי שעולה

ד'

עאדל מנאע

החשובות ביותר בעיר לפחות מאז אמצע המאה הט " ז  ,ואחדים מבניה כיהנו בתפקיד נקיב אל -

אשראף .
( אל  -חוסינק .
29

בתחילת המאה הי " ז בלטה אישיותו של נקיב אל  -אשראף עבד אל  -קאדר אל  -ופאאי
בנוסף לנקאסה ( כהונת הנקיב )  ,שעברה בירושה בתוך המשפחה  ,הוא החזיק

בתפקידי המופתי החנפי ושיח '

אל  -חרם .

אך למרות תפקידיו רמי המעלה  ,אישיותו ומנהיגותו

30

לא באו לידי ביטוי במחאות או בהתנגדות כלפי אכזריותו ומדיניותו העושקת של אבן

פרוח ' .

ן3

הדבר לא נבע  ,כנראה  ,מחולשה אישית  ,אלא הוא עדות לחולשת מוסד הנקאבה ולחולשתם של
הנכבדים המקומיים בעומדם מול כוחם של מושלי האזור באותה

עת .

32

יחסי כוחות אלה החלו

להשתנות לטובת העלמא והאעיאן  ,ככל הנראה  ,במחצית השנייה של המאה הי " ז  .שינוי זה היה
תוצאה טבעית של ההיחלשות הנמשכת של האימפריה בכלל והמינהל העות ' מאני המקומי באזור
זה בפרט  ,כפי שכבר צוין

לעיל .

הנקיב הצעיר  ,שהיה מעורב בפרשת הקונסול והנהגת המרד לאחר מכן  ,נשען אפוא על אילן -

יוחסין מהמכובדים ביותר

בירושלים .

גם המופתי החנפי של העיר  ,מחמד אפנדי בנו של סייד עבד אל  -רחים אל  -לטפי

( ג ' אראללה )

היה נצר למשפחת עלמא מכובדת  .רבים מבניה התפרסמו כמלומדים בעלי  -שם  ,ואחדים מהם
כיהנו בתפקידי

המופתי החנפי והשאפעי במשך דורות .

33

המופתי והנקיב היו בתחילת המאה הי " ח

אנשים צעירים ובלחי מנוסים  ,אשר קיבלו את משרותיהם בירושה  .יתרה מזאת  ,נראה שהם היו די
בטוחים במעמדם האיתן  ,ולא חששו מתחרות על תפקידיהם מצדם של בני משפחות אחרות  .אל -

מראךי תיאר את המופתי כ ' אדם חזק  ,אך חם מזג  ,אשר לא נמנע מלהתנגד למושלים ולהעמידם על
מקומם בכוח הידע הרב והשריעה שהוא

ייצג ' .

34

עריצותו של המושל
מחמד פאשא ( קךד ביואם ) קיבל את התפקיד של מושל ירושלים  ,עזה ושכם לאחר הדחת קודמו ,

בשנת . 1701

35

על המושל החדש הוטל להשליט סדר במחוזות שלטונו  .מיד עם הגיעו אכן נהג

29

כרים אל  -דין אבו אל  -ופא

30

כך עולה מתוך מאות תעודות ככרכים

() 1594 - 1524

היה נקיב אל  -אשראף ושיח ' אל  -חרם כירושלים במשך שנים

124 - 87

של הסג ' ל  .נושא נקאבת אל  -אשראף ומעמדה של משפחת אל -

חוסיני במאות הט " ז  -י " ז דורשים מחקר נפרד שהוא מחקן למסגרתו של מאמר
31

על

אבן פרוח '  ,שלטונו ומדיניותו בירושלים בתחילת המאה הי " ז

ראה  :ע '

זה .

מנאע  ' ,משפחת פרוח '  :שלטונה

ופועלה '  ,עבודה לשם קבלת תואר מוסמך של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
32

רבות .

. 1978

מחקרים על נקאבת אל  -אשראף בקהיר ובדמשק בראשית התקופה העות ' מאנית הניבו מסקנות דומות  :נושאי

תפקיד זה לא מילאו תפקיד פוליטי  -חברתי חשוב באותה תקופה  .ראה למשל  :מ ' וינטר  ' ,האשראף ונקאבת אל -
אשראף במצרים בתקופה העות ' מאנית ובזמן החדש '  ,מ " ח (  , ) 1975עמ '

.

 : 310 - 293וכן M A . Bakhit , The :

 . 186 - 188קק  the Sixteenth Century , Beirut 1982 ,אOttoman Province ofiDamascus 1
33

על מעמדה וחשיבותה של משפחה זאת בירושלים בתקופה העות ' מאנית ראה  :ע ' מנאע  ' ,סנג ' ק ירושלים בין
שתי פלישות ( - 1798

העברית  ,ירושלים

ש5

34

35

: ) 1831

, 1986

מנהל וחברה '  ,עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של הארניברסיטה

עמ '

. 260

ח ' ליל אל  -מראדי  ,סלכ אל  -דרר פי אעיאן אל  -קרן אל  -ת ' אני עשר  ,ד  ,קהיר  ,בולאק  , ) 1883 ( 1301עמ '

סג ' ל  ,כרך

, 200

עמ '

, 122 , 117

. 125

. 58 - 52

בתעודות הסג ' ל נקרא המושל החדש מחמד פאשא בלבד  .לעומת זאת ,

במקורות ערביים ותורכיים וגם בכרוניקה האיטלקית ( ראה להלן  ,הערה  , ) 38הוא נקרא בשמו המלא  ,כרד ביראם

מחמד פאשא  .אימרן השם ' ג ' רג ' י '  ,אשר רוזן השתמשה בו במאמרה  ,אינו מייצג את דעת רוב המקורות  .בכל -
אופן  ,במאמר זה נסתפק בשם מחמד פאשא .

מרד נקיב אל  -אשראף

( ) 1705 - 1703

מחמד פאשא בקשיחות וביד קשה  .הוא דרש סכומי מס גבוהים מהרגיל  ,ומי שהתמהמה לשלם

רדה בו באכזריות  .מדיניותו זו של המושל החדש נתקלה בהתנגדות ספוראדית  ,בעיקר באזורים
הכפריים  .כבר בתחילת שלטונו היו דיווחים על פגיעה בחייליו שהעזו להתרחק מחומות העיר
ולהיכנס לאזורים

הכפריים .

36

פלאחים פגעו גם בתושבי לוד  ,ואחד מראשי השבטים הבדווים

באזור התערב כדי להפסיק פגיעות אלה  ,אך לשווא  .על רקע זה  ,כנראה  ,יצא מחמד פאשא בשנת

מהפלאחים .

למבצע צבאי  ,שמטרתו הענשת פורעי חוק וגביית מסים בכוח

1702

37

מסעות העונשין של מחמד פאשא התחילו במחוז עזה וכוונו בתחילה נגד שבטי הבדווים  .כבר

הוא ניהל נגדם שתי מתקפות  .ממסעו השני הוא חזר עם צבאו לירושלים ( בנובמבר

בשנת

1701

) 1701

עם שלל רב  ,שכלל נשים  ,ילדות ומקנה  .בינואר

1702

שוב יצא מחמד פאשא לפעולה נגד

הבדווים המרדנים  .הפעם הוא הביא איתו חזרה לעיר את ראשיהם של אחד  -עשר מתוך כמאתיים

אנשים שצבאו הרג  ,ועל  -פי הוראתו תקעו ראשים אלה על מגדלי

החומות .

38

הענישה האכזרית של פלאחים ובדווים ברחבי מחוזות עזה וירושלים לא הביאה שקט
נהפוך הוא  ,במהלך שנת

אחרים .

לאזור .

התרחבה ההתנגדות לשלטונו של מחמד פאשא מעזה לאזורים

1702

בדווים ופלאחים מורדים מצאו מחסה במצודה של כפר בית  -ג ' וברין  ,מדרום  -מערב

לירושלים  .כיבוש המקום מידי המורדים לא היה משימה קלה ; על  -פי הנאמר במקורות נמשך
המצור כשמונה

חודשים .

39

מסעות העונשין של מחמד פאשא ברחבי מחוז ירושלים ובשפלת -

החוף נמשכו בכל חודשי שנת

1702

-

הרג וחורבן רב הותירו החיילים בכל כפר שנכנסו אליו

ואשר תושביו לא שילמו את סכומי המס הגבוהים שנדרשו

מהם .

לסיכום  ,היחלשותו של השלטון העות ' מאני בפרובינציה של דמשק במחצית השנייה של המאה
הי" ז והנסיונות של השלטון המרכזי לארגן מחדש את המינהל באזור זה  ,כולל ניהול שיירת החג ' ,

היו כנראה הגורמים העיקריים לפרקן המרד בירושלים  .נסיונות הארגון מחדש  ,שלוו במסעות
ענישה אכזריים נגד גורמים אוטונומיים ומרדניים באזור הכפרי העלו את

המתח גם בתוך העיר .

שכבות שונות של האוכלוסייה נפגעו מהמדיניות החדשה  ,כאשר הנכבדים בראשותו של נקיב אל -

אשראף אינם יוצאים מכלל זה  .נכבדי העיר חששו שהצלחתו של מחמד פאשא תקעקע את מעמדם

העות ' מאני .

הפוליטי והכלכלי שנבנה בהדרגה על רקע היחלשותו של השלטון

כך נפגשו

האינטרסים של נכבדי העיר עם אלה של השכבות העממיות והפלאחים של הסביבה  ,והולידו מרד
עממי שנמשך כשלוש

36

סג ' ל ,

37

מג ' ל ,

שנים .

כרך  , 201עמ ' . 1
כרך  , 201עמ ' . 42

בנושא זה כאותו כרך ,
38

contorni ,

soui

ס

התעודה מיום אואסט ד ' ו אל חג ' ה
התעודה מיום אואסט ג ' מאדה ת ' אניה
עמ ' , 65

13 ( 1113

באוקטובר . ) 1701

. 116 - 115

Gierusalemme

Terrae Sanctae ex archivis

27 - 17 ( 1112

במאי

. ) 1701
וראה תעודות נוספות

] ט 14אכ

(Jollectanea

"

)

5.

nella

ribellione successa

י1 !01006בשי1702 sino %11

" ' Rel
: lazione della

incominciando dall ' anno

irosolymiשג
~litano depro
 ' (Biblioteca bio bibliographiןנ  :ן  : ] . lemens 0 .ו  .ן אן) mpl
 ! Terra sanctש jica ,
rta

39

 . 46ק  , 14 ( , Florence 1933 ,ל) 6ו  [ 8 dell' Oriente Francescana,להלן  :כרוניקה ] .
להודות לד " ר מינה רוזן אשר סיפקה לי צילום של כרוניקה זאת  .ראה גם ]( . Savalanian , History 0 :
 . 654ק  Jerusalem, Jerusalem 1931 ,ובארמנית .להלן  :סבלניאן  ,היסטוריה ] .
כרוניקה  ,עמ '  ; 46סבלניאן  ,היסטוריה  ,עמ ' . 654

,

בהזדמנות זאת אני רוצה

 ;,ןן

דוכן תפילה
בהר הבית

המאורעות בירושלים ,

1705 - 1703

ראשית ההתקוממות
מעשי העושק והאכזריות שאפיינו את מדיניותו של מחמד פאשא הגיעו גם לירושלים ופגעו

באינטרסים וברגשות של האוכלוסייה  .מיסוי גבוה  ,סחטנות והתעללות אפיינו את מדיניותו של
מושל זה גם

כלפי תושבי העיר .

40

על  -פי מקורות אחדים העילה לפרקן המרד היתה פגיעת חייליו

של מתמד פאשא בכפר השייך למופתי של ירושלים .

ן4

מעשה זה והתנהגותו הגסה והמעליבה של

המושל כלפי המופתי ונכבדי העיר התסיסו את האוכלוסייה והציתו את אש המרד  .העלמא בחרו

בזירה הנוחה להם להתנגשות  :תפילת יום שישי במסגד אל  -אקצא  .בנוכחות המחסלם  ,נציגו של
מחמד פאשא  ,פתחו הקאדי והמופתי בהסתה גלויה למרד נגד שלטון העושק והדיכוי

,

4

הכרוניקה

הפרנציסקנית קובעת שלאחר תקרית זאת ברחו המתסלם ואנשיו מהעיר  .הקונסול הצרפתי בצידון ,
לעומת זאת  ,תיאר את אשר התרחש בצורה שונה במקצת  :בעקבות הקריאה הגלויה למרד בתפילת

יום שישי  ,נכנסו לירושלים פלאחים ובדווים מורדים לסייע לתושבי העיר בהתקוממותם  .המתסלם
עצר חמישה  -עשר אנשים מראשי המורדים  ,ופעולה זאת גרמה להתנגשות גלויה ולתחילתו של
40

רוזן ,

עמ ' ; 253 - 252

א ' יערי  ,מסעות ארץ  -ישראל  ,רמת  -גן

יערי  ,שלוחי אוץ  -ישראל  ,ירושלים 974נ  ,עמ '

ע271

נ4

, 329

 , 1976עמ ' ; 361 - 360

. 346 - 344
אשר נפגע בידי חייליו של המושל יכול להטעות .

רוזן  ,עמ '  . 253חשוב לציין שהדיווח על כפר ' השייך למופתי '
מעבר לאימות העובדות צריך לזכור שבתקופה זו לא היתה בעלות רשמית של נכבדים עירוניים על אדמות
באזורי הכפר  .ככל הנראה  ,מדובר בכפר השייך להקדש מוסלמי

42

סבלניאן  ,היסטוריה  ,עמ '

; 660

לפטרונותו .
רוזן  ,עמ ' . 254

( וקף )

ומנוהל בידי המופתי  ,ומכאן זכה

מרד נקיב אל  -אשראף

( 3ס7ו ) 1705 -

המרד  .המוני המורדים  ,הנתמכים על  -ידי היניצ ' רים והספאהים היושבים בירושלים  ,התקיפו את
בית  -הסוהר  ,שחררו את העצורים ואסרו את

המתסלם .

43

הצטרפותם של יניצ ' רים וספאהים למחנה המורדים התלישה את המושל מחמד פאשא והקלה

על המתקוממים להשתלט על העיר בקלות  .התנהגות זו של היניצ ' רים והספאהים  ,אשר הזדהו עם
האוכלוסייה המקומית ונכבדיה יותר מאשר עם המדיניות החדשנית של השלטון העות ' מאני  ,לא

מפתיעה .

היתה

בסוריה הגדולה ( בלאד אל  -שאם )  ,כמו במקומות אחרים באימפריה  ,הפכו

יניצ ' רים מקומיים ( ירליה ) בעתות אי שקט לא פעם למגיני האינטרסים של האוכלוסייה

המקומית .

גרסה זו של הקונסול נתמכת בחלקה הגדול על  -ידי מקור ארמני  .באותה עת ישב בירושלים

מינאס  ,הפטריארך הארמני  .הוא ניהל יומן מסודר  ,ובו תיאר  ,בין השאר  ,את חלקו הראשון של

המרד .

44

על  -פי מקור זה  ,לאחר שמחמד פאשא יצא את העיר למסע עונשין חדש ( בשכם ) ,

התקוממו המוסלמים נגד מדיניותו ושלטונו  .ההמון הזועם התקיף את ארמונו של המחסלם ואת

בניין בית  -הדין השרעי  ,ושחרר ממאסר שלושים עצורים  .המתסלם עצמו נתפס בידי המורדים
ונכלא בביתו של אסחאק ביי  ,בתנאי מעצר

בית .

45

המקור הארמני מפרט שמות ותאריכים לתחילת המאורעות בעיר  ,המתאימים להפליא למידע
שניתן לשאוב מתעודות

הסג ' ל .

לעומת זאת  ,ישנן חוליות חסרות או בלתי ברורות בסיפור

המאורעות על  -פי המקורות האיטלקיים והצרפתיים  .על  -פי מקורות אלה נראה כאילו המרד
התחיל בסוף  , 1702מיד לאחר הפגיעה ' באחד מכפרי המופתי '  .יתרה מזאת  ,הקאדי של ירושלים
מוזכר כאישיות דומיננטית בהסתה למרד ובהנהגתו  .ההתקוממות מצטיירת במקורות אלה כמאבק
אישי בעיקרו בין מחמד פאשא לבין הקאדי היהיר  ,גיסו של שיח '

אל  -אסלאם .

46

גרסה זו אינה

מקבלת תמיכה ממקורות אחרים  ,ואף יש בה ניגודים פנימיים  .הקאדי ואנשיו היו אחת המטרות
להתקפות המורדים  -אפילו על  -פי אותה גרסה  -בשלב מאוחר של

המרד .

47

הכרוניקה

הארמנית ותעודות הסג ' ל מסייעות בידינו להבהיר את התמונה של ראשית המרד  ,ואת תפקידו
האמיתי של הקאדי  .הוא לא היה מנהיג של המורדים אלא אחת המטרות לזעמם  ,כנראה בגלל
אישיותו  ,התנהגותו ויחסו לאוכלוסייה  .אמנם נראה שהתחרות בין הקאדי לבין המושל קירבה
יותר את הקאדי אל האוכלוסייה  ,אולם מיד לאחר תחילת המרד הפכו הקאדי וביתו מטרה

להתנכלויותיהם של המתקוממים בראשותו של הנקיב  .בהתרחשויות שהיו לאחר מכן  ,ועד
לעזיבתו את העיר  ,ברור שהקאדי לא היה ממנהיגי המרד בירושלים  ,כפי שנראה

להלן .

על  -פי תעודות הסג ' ל  ,החיים בירושלים התנהלו כסדרם  ,או לפחות ללא הפרעות יוצאות  -דופן ,
עד סוף שנת  48 . 1702בעיר ישב אל  -אנא  ,המתסלם של מחמד פאשא  ,וניהל את ענייני השלטון בשם

43

שם  ,עמ '

44

Chain -

. 255 - 254
) 1725 - 1740 ( ofthe Armenian Patriarch.

 . 563ק the Ottoman Period, Jerusalem 1975 ,
45
46

ד4

48

 Palestine' .אס Studies

. Kalaydjian , 'The:

11

6 .( ,ט) Bearer ' , 11 . Ma 'oz

סבלניאן  ,היסטוריה  ,עמ ' . 559
רוון  ,עמ ' . 255 -254
שם  ,עמ '  . 264 - 262נושא הקרע בשורות המורדים ומקומו האמיתי של הקאדי ב ' הנהגת '
במאמרי באנגלית ( לעיל  ,הערה  , )4בפרק הדן בפרשת משתתפי המרד ומנהיגיו .

המרד יטופל בהרחבה

אמנם קיימות תלונות נגד עושקם ואכזריותם של המושל ואנשיו  ,אך בניגוד לאוכלוסייה הבדווית והכפרית

שמרו תושבי ירושלים על השקט עד אז  .בכל  -אופן  ,אין בסג ' ל או במקורות אחרים דיווחים על מרד או על
התנגשויות בעיר עד סוף שנת

. 1702

קנ21

נזירים ארמנים

אדונו מאז יוני

. 1702

בתחילת דצמבר אותה שנה  ,לדוגמה  ,שילם אותו מתסלם לראשי הגילדות

סכומי כסף המגיעים להם בתמורה לסחורות ושירותים שסופקו לארמונו וחייליו  -חלק מחיילים
אלה  ,נאמר בתעודה  ,הגיע לירושלים חודשים אחדים קודם לכן  ,לאחר שברחו ממחנהו של מחמד
פאשא באזור

שכם .

49

בסוף ינואר

1703

נשלח פרמאן מאיסתנבול  ,בתגובה לתלונותיהם של

התושבים על עושקו של המושל ואנשיו  .בצו סולטני זה ישנה חזרה על הנוסחאות המוכרות בעניין

חובת ניהול ענייני השלטון על  -פי כללי הצדק ודיני השריעה  ,והתרעה נגד כל פגיעה ועושק
המנוגדים

לחוק .

50

אולם למרות רמזים אלה ואחרים על מתיחות ואי שקט  ,המלווה במחאות

ותלונות על עושקו של מחמד פאשא  ,אין בסג ' ל שום עדות לתחילתה של התקוממות עד

אז .

המאורעות הסוערים שציינו כנראה את תחילתו של המרד הגלוי בירושלים מוצאים ביטוי נרחב
בסג ' ל מאז ראשית מאי

ההתקוממות בעיר .

ן5

. 1703

גם הפטריארך הארמני מינאס נוקב באותו מועד לתחילתה של

המורדים התקיפו את בית  -הדין השרעי ואת מעונו של הקאדי  ,ורצחו את אחד

ממקורביו  ,שהיה בעבר השאהבנדר ( ראש הסוחרים ) של העיר ובאותה עת שימש כמתורגמן
בבית  -הדין

השרעי  .הקאדי נדרש להחזיר את הכספים שהוא סחט מהתושבים בצורה לא חוקית .

המורדים אף ' שחררו ' אותו מסמכויות השיפוט  ,ומינו במקומו את סגנו וראש לשכת בית  -הדין
60

. 356

49

מג ' ל  ,כרך

50

שם  ,עמ '  . 288הצו נושא את התאריך אואיל רמדאן

51

 , 201עמ '

התעודה מיום אואסט רג ' ב

הפטריארך הארמני נוקב בתאריך

עמ '

. 658

7

במאי

1703

10 - 1 ( 1114

29 - 19 ( 1114

בדצמבר

בינואר

. ) 1702

. ) 1709

כמועד שבו פרץ המרד בירושלים  ,ראה  :סבלניאן  ,היסטוריה ,

מרר נקיב אל  -אשראף

השרעי  ,הבאשכאתב

,

5

( ) 1705 - 1703

פרשת רצח המתורגמן  ,שהיה אחד מאנשי אמונו של הקאדי  ,מוזכרת גם

במקורות אחרים  .רוזן התייחסה לפרשה זו בעיקר בהקשר של ההתנכלות לחיים ערוך  ,פרנס העדה
היהודית  -הספרדית

בירושלים .

53

פרשת רצח המתורגמן וההתקפה על ביתו של הקאדי זכו לסיקור

נרחב בתעודות המג ' ל  .קריאת תעודות אלה וניתוח תוכנן מאפשרים לשרטט תמונה ברורה של

ומנהיגיהם .

מחנה המורדים

המתורגמן של הקאדי היה רג ' ב בן עוד '  .הוא הוצא להורג על  -ידי המורדים באשמה ששיתף
פעולה עם

המושלים בגרימת נזקים במזיד לתושבים .

54

עלמא  ,שיח ' ים ופשוטי עם רבים צבאו על

בית  -הדין השרעי  ,וביקשו את דמו של המתורגמן בגלל התנהגותו המרושעת  .הקאדי  ,שרצה
כנראה להציל את עורו  ' ,השתכנע ' מהעדויות נגד איש אמונו  ,פיטרו מתפקידו  ,ופסק שעקב חומרת
מעשיו דמו מותר  .למרות זאת לא הציל הקאדי לגמרי את ביתו ואת בני  -משפחתו מזעמם של

המתקוממים  .אלה חדרו  ,כנראה  ,לבית  ,פגעו ביושביו  ,ויצאו משם בידיים מלאות ביזה  .המורדים
דאגו להכשיר את מעשיהם

:

משפחתו  ,שום נזק בגוף או

הם חייבו את הקאדי להעיד בציבור שלא נגרם לו  ,לביתו ולבני -

ברכוש .

55

בשלב זה של המרד היתה למורדים בהנהגתו של נקיב אל  -אשראף שליטה מלאה

בירושלים .

הנקיב מונה רשמית להיות ' ראש העיר '  .יתרה מזאת  ,ראשי השכונות עזרו לו בניהול ענייני
התושבים

באזוריהם .

56

בתעודות אחדות הדנות בשאלות ציבוריות חשובות מופיעות חתימותיהם

של השיח ' ים של השכונות ליד אלה של נקיב אל  -אשראף

וראשי העלמא  ,האעיאן ומפקדי צבא .

57

כאמור  ,עאלם מקומי מונה על  -ידי המורדים לעמוד בראש הרשות השיפוטית השרעית  .כך היתה
למנהיגי המורדים שליטה מלאה בענייני המינהל  ,הבטחון והשיפוט בעיר ; הם מילאו תפקידים

שניתנו בדרך  -כלל לאנשים לא מקומיים  ,שנשלחו מאיסתנבול או

דמשק .

המורדים ידעו שהשלטונות העות ' מאניים יגיבו במוקדם או במאוחר על מעשיהם  ,וינקמו
בראשיהם ותומכיהם  .לכן הוחלט להציב חזית אחידה של כלל תושבי העיר  ,ולתעד זאת בסג ' ל  .על

רקע זה יש להבין  ,כנראה  ,את הצהרות הנאמנות והערבות ההדדית של תושבי ירושלים  .נציגים של
קבוצות אוכלוסין שונות הגיעו אל בית  -הדין השרעי והתחייבו שכל תושבי העיר  ,מוסלמים וד ' מים

יפעלו יד אחת נגד כל מי שיפגע באחד מהם  ,יהא זה שודד פורע חוק או אחד מאנשי השלטון .
הוסיפו שאם בהגינם על עצמם ייהרג מישהו מתוקפיהם  ,ישלמו כולם יחד את כופר

58

הם

נפשו .

החותמים על הצהרה זו התחייבו גם שהם יפעלו על  -פי דיני השריעה  ,אך יעשו יד אחת להדברת
העושק של אנשי

52

שם  ,עמ '

; 659

' שר טקס ' עות ' מאני

השלטון .

מג ' ל  ,כרך

, 201

עמ '  . 158בעמוד הראשון בכרך

202

של הסג ' ל מופיע שמו של אל  -ח ' אלדי כתור

הקאדי בראשית  . ) 1703 ( 1115מאוחר יותר נעשה נסיון למחוק את השם בדיו  ,אך ללא הצלחה  .נראה
שהבאשכאתב עצמו או אחד מקרוביו גיסה לעשות זאת כדי להעלים ראיה מפני השלטונות .
53

רוזן  ,עמ ' . 262 - 261

54

סג ' ל  ,כרך  , 201עמ ' , 292

; 456

כרך

, 202

עמ '  . 28התעודה מיום

2

מחרם

18 ( 1115

ששתי נשותיו של המתורגמן וחמשת בניו לא נפגעו כלל  .יתרה מזאת  ,אחד מבניו

בחיל המשמר של המצודה בימי המרד ,
55

סג ' ל  ,כרך  , 201עמ '

56

רוזן  ,עמ ' . 255

ראה :

סג ' ל  ,כרך

 , 202עמ ' , 28

במאי .) 1703

מעניין לציין

היה קצין

( כלוככאשי )

( עוד )

. 39 , 31

61

. 292

למשל  :סג ' ל  ,כרך  , 202עמ '

57

ראה

58

סג ' ל  ,כרך  , 201עמ ' , 456

. 457

. 92

התעודה מיום

התעודה מיום

3

6

ג ' מאדה אל  -אולא

במחרם

19 ( 1115

במאי

27 ( 1115

. ) 1703

בספטמבר

. ) 1703

עאדל מנאע

מסמכי הערבות ההדדית של תושבי ירושלים הינם יוצאי  -דופן בתולדות העיר  ,לפחות בתקופה

העות ' מאנית .

למעשה ביקשו תושבי ירושלים להידמות לשבטי הבדווים או לפלאחים תושבי

59

הכפרים  ,וניסו ללכד את שורותיהם באותם ימים קשים  .אך הערבות ההדדית לא החזיקה מעמד

זמן רב  .האוכלוסייה העירונית המגוונת בהרכבה והאינטרסים השונים של קבוצות ואנשים שונים
לא איפשרו גיבושו של גוף אחד מלוכד גם באותם ימי לחץ  .הקרע בין תושבי העיר הגיע לידי
מלחמה פנימית  .ככל שעבר הזמן גדל כוחו של מחנה מתנגדיו של הנקיב  ,מנהיג המורדים  .כך ,
בסופו  -של  -דבר  ,הוכרע המרד מבפנים  ,כפי שנראה  ,בטרם הגיעו הצבאות שנשלחו מדמשק
להחזיר את הסדר והמינהל העות ' מאני

לקדמותו .

המידע שבידינו על המאורעות בירושלים לאחר השתלטות המורדים על העיר במאי  , 1703ועד

סוף אותה שנה  ,הוא מקוטע  .הקאדי אשר בימיו התחיל המרד  ,מחמוד אפנדי ואני זאדה  ,סיים
רשמית את שנת כהונתו  ,ועזב את העיר  .במקומו התמנה קאדי חדש  ,שהגיע מאיסתנבול בספטמבר

. 1703

בירושלים .

החלפת הקאדי לא השפיעה הרבה על מצב ההתקוממות

69

העות ' מאניים  ,שהיו עסוקים בק "ן

1703

השלטונות

במאורעות הסוערים בבירה עצמה  ,לא התפנו למשימת

דיכוי המרד בעיר פרובינציאלית  .המורדים בירושלים יכלו לשפר עמדות ולבצר את מעמדם

באותם חודשים ללא הפרעה  .נקיב אל  -אשראף התנהג כמושל לכל דבר  ,לא רק בעיר אלא גם
מחוצה לה  ,כמו למשל בנושא הקדשי מערת  -המכפלה בחברון וגביית ההכנסות מכפרים שונים
באזור

השפלה .

ן6

המשך המרד ונסיונות חיסולו
הקאדי החדש בירושלים  ,עבדאללה אפנדי אל  -כשפי פעל כמו קודמו בתנאים קשים של אי שקט
ושלטון ההמון  .רמז ברור לכך ניתן לקרוא באחת מתעודות הסג ' ל  ,שנכתבה זמן לא רב לאחר
כניסתו

לתפקיד .

62

עלמא  ,אעיאן  ,ז ? מא  ,שיח ' ים של השכונות ורבים מתושבי העיר הסכימו והעידו

על עצמם שהם יתמכו בשריעה ובקאדים האחראים על קיום

חוקיהם .

במקרה של סכסוך ועתירה בפני הקאדי יבואו שני הצדדים בעצמם לבית  -הדין ויציגו את
עמדתם  .המתדיינים יופיעו לבדם ללא ליווי של אנשים אחרים מתומכיהם כדי שיעידו

בחופשיות וללא לחצים  .מי שתוכח אשמתו ייענש על  -פי חוקי השריעה בלי שמישהו

יתמוך בו וינסה לגונן עליו .
בהמשך אותה תעודה נאמר שלאחרונה רבו התלונות נגד בעלי עסקים שפתחו בתי  -קפה חדשים

59

60

מכיוון שארכיונים כמו הסג ' ל של ברז  -הדין השרעי לא שרדו מתקופות קודמות קשה לדבר בבטחה על תקופת
הממלובים או קודמיהם  .ככל שידוע לי  ,אין מקרה זהה שניתן להצביע עליו גם בימי העות ' מאנים .
סבלניאן  ,היסטוריה  ,עמ '  ; 659סג ' ל  ,כרך  , 202עמ '  . 89מזלו של הקאדי מחמוד אפנדי  ,כנראה  ,שהוא נלכד
כירושלים בק " ן  . 1703הרבה מקרוביו באיסתנבול ואדרנה נהרגו  ,נעצרו או הוגלו בעקבות המרד נגדשיח ' אל -
אסלאם הידוע בתור תקרית אדרנה  .ראה

:

ראשד  ,ג  ,עמ ' . 95 , 65

מחמוד אפנדי עזב את ירושלים אל שכם  ,שהיתה

בשליטתו של מחמד פאשא  .לפני עזיבתו התחייבו  23מהשיח ' ים של הכפרים בצפון ירושלים שהם יבטיחו את
דרכו של הקאדי ובני לווייתו עד בואם לשכם  .ראה  :סג ' ל  ,כרך  , 202עמ '  . 92התעודה מיום  16ג ' מאדא אל  -אולא

)( 2

29 ( 1115

61

שם  ,עמ '

62

עמ '

שם ,

בספטמבר

. 47
. 115

. ) 1703

התעודה מיום אוגוסט רביע ת ' אניה

1115

התעודה מיום אואסט ג ' מאדה ת ' אני

(  25באוגוסט 4 -

31 - 21 ( 1115

בספטמבר

באוקטובר

. ) 1703

. ) 1703

מרד נקוב אל  -אשראף

( ) 1705 - 1703

בשווקים ובשכונות  .חנויות רבות הפכו לבתי  -קפה שבהם נאספים אנשים  ,דבר הגורם נזק לתושבי

העיר  .המתלוננים ביקשו את התערבות הקאדי למניעת התופעה  ,והוא אכן ציווה ' שמעתה ואילך
קפה ייעשה ויימכר רק בבתי  -הקפה

הישנים ' .

תעודה זו מאפשרת לנו לעמוד על האווירה ששררה בעיר בימי המרד  .משימתו של הקאדי
להשליט חוק וסדר  ,ללא תמיכה של מושל וכוחות צבא שיוציאו לפועל את פסיקתו  ,היתה קשה

ביותר .

63

הפיכת חנויות רבות לבתי  -קפה היתה תהליך טבעי בימי ההתקוממות והמרד  .הפעילות

המסחרית בעיר הסגורה נפגעה  ,כנראה  ,לאחר יציאת רוב אנשי השלטון ממנה  ,וכאשר מבקרים
ועולי  -רגל למיניהם הדירו את רגליהם מעיר הקודש  .במצב זה הפכו חנויות אחדות לעסק בלתי

רווחי  .מאידך גיסא  ,גברים רבים מתושבי העיר  ,בנוסף לתגבורת של לוחמים מהאזור הכפרי ,
הסתובבו חסרי מעש ברחובות העיר  .בתי  -הקפה הפכו בנסיבות אלה לעסק מבוקש

ורווחי .

ככל שהתארכו ימי המרד ברור היה שיש מי שהרוויח ויש כאלה שהפסידו מהמצב

החדש .

טבעי היה שהמפסידים יתחילו לגלות התנגדות לנקיב  ,ראש  -העיר  ,מונעים על  -ידי אינטרסים
אישיים  ,שכונתיים  ,משפחתיים או מניעים אידאולוגיים  .העוצמה הכלכלית והפוליטית שהנקיב
הצליח לרכז בידיו הפכה למנקרת

עיניים .

64

הנפגעים הישירים מכך  ,ואחרים שחששו מהפרת

האיזון החברתי  -הפוליטי בעיר לרעתם  ,החלו לסגת מתמיכתם במרד  .שמירת חוק וסדר מסוים
בעיר היתה באחריותו של הנקיב  ,וצעדים שהוא נקט להענשת גנבים ובוזזים עוררו לא פעם את
זעמם של חלק מהתושבים  .שותפות הגורל ואחדות העמדה שתושבי העיר הציגו בתחילתו של
המרד הלכו

בינואר

ונתערערו .

1704

דיווח הקונסול הצרפתי בצידון  ,אסטל )  , (Estelleעל קרב בין שני מחנות

בירושלים  ,אשר בראשו של האחד עמד נקיב אל  -אשראף  .הקרב נמשך כיממה  ,ובסופו נמנו שנים -
עשר הרוגים וכמאה

פצועים .

65

על  -פי הדיווח של אסטל  ,הפרשה התחילה בתקרית קטנה של שוד

ענק זהב מאישה  .השודד מצא מחסה בעיר התחתית  ,והקאדי ביקש את עזרתו של הנקיב להבאת

העבריין לדין  .תקרית זאת התפתחה לאותו קרב עקוב מדם בין מחנה ' העיר התחתית ' לבין מחנה

' העיר העליונה ' שבהנהגתו של הנקיב .

66

בתקרית אחרת התקיפו מוסלמים את המנזר הפרנציסקני

בגלל בצע כסף  .הנקיב גייס את תומכיו ואת השכנים של המנזר  ,והללו גוננו על הנזירים  ,ומנעו
פגיעה בנפש או ברכוש  .תקריות על רקע ביזה או אחר הלכו והגדילו את מחנה יריביו של

הנקיב .

הקרב העקוב מדם בינואר  , 1704אשר בו יצא הנקיב וידו על העליונה  ,לא היה סוף פסוק לקרע
הפנימי במהלך ימי

המרד .

בינתיים החליטו השלטונות העות ' מאניים לדכא את המרד  .המשימה הוטלה על אסלאם פאשא ,
63

בימי המרד נזקקו הקאדים יותר מפעם אחת להבטחות של התושבים שהם יכבדו את חוקי השריעה ואת פסיקתו
של הקאדי  .לאחר סיום המרד נרשמו בסג ' ל תעודות רבות שבהן נאמר בפירוש שהנקיב ואנשיו הכריחו את
הקאדים  ,תחת איומים  ,לפסוק דין כאוות נפשם  .אמנם יש לקבל עדויות אלה של מתנגדי הנקיב בערבון מוגבל ,
אך הן בוודאי מצביעות על האווירה ששררה בעיר בשנות

64

שם  .ראה גם

:

כרך

, 202

עמ '

, 56

המרד .

ראה :

מג ' ל  ,כרך  , 203עמ ' . 136 - 101

. 172

. 264

65

רוזן  ,עמ '

66

תעודות הסג ' ל מבהירות שההתנגשות המתוארת אצל אסטל כקרב בין ' העיר העליונה ' לבין ' העיר התחתונה '

) ( 11

היתה למעשה התנגשות בין תושבים בשכונת באב חטה לבין תושבים משאר שכונות העיר  ,תומכיו של הנקיב .
המורדים החזיקו במצודת העיר ובשכונות הגבוהות שבהן התגוררו באותה תקופה  -בנוסף לנוצרים ויהודים
 -גם מוסלמים  .כמקום אחר ( ראה לעיל  ,הערה

התחתית ' ו ' העיר העליונה ' הם בעיקרם

)4

דנתי בנושא זה בהרחבה  ,והבהרתי שהמונחים ' העיר

גיאוגרפיים  -טופוגרפיים ולא מעמדיים .

t

titCLLO

Eae

*

שותי קפה בירושלים
( צילום של א ' פיארוטח

אשר מונה מושל ( מחאפז) של עזה  ,שכם

וירושלים .

67

מהם לפתוח את השערים בפני צבאו  ,שמנה כאלפיים

המושל החדש כתב אל נכבדי העיר ודרש

חיילים .

68

הנכבדים  ,ובראשם הנקיב  ,אשר

הבינו את משמעות הדבר ואת תוצאותיו הצפויות  ,השיבו בשלילה  ,והתכוננו למלחמה  -צבאו
של אסלאם פאשא הגיע למבואות הצפוניים של העיר

ושיח ' ג ' ראח .

69

ב 27 -

במארס  , 1704וחנה באזור הר  -הצופים

התושבים הציגו שוב עמדה אחידה ; הם סגרו את שערי העיר  ,ואיישו את העמדות

שעל החומות בשומרים ולוחמים  .בשורות המורדים התייצבו היניצ ' רים המקומיים  ,ספאהים

ולוחמים מבני העיר  ,בנוסף לפלאחים ובדווים שבאו לעזרתם מבחקן  .אסלאם פאשא הטיל מצור

על העיר  ,בתקווה שהתושבים לא יחזיקו מעמד זמן רב  .אחד מתושבי העיר נתפס מחקן לחומות

ונרצה בידי הצבא  .המורדים הזועמים נקמו את דמו בהתקפת פתע  ,שבה הרגו חמישה
67

חיילים .

70

' אסלאם ' ולא ' אסנאם ' הוא שמו האמיתי של המושל החדש  ,שמופיע כעשרות תעודות בסג ' ל  -שיבוש שמות
ערביים או מוסלמיים הינו תופעה ידועה ונפוצה במקורות האירופיים  .מינאס הפטריארך הארמני נוקב אפילו

בשם שלישי אסמאעיל ( סבלניאן  ,היסטט-יה  ,עמ '  . ) 659על  -פי הסג ' ל מונה מחמד פאשא  ,מושל ירושלים

לשעבר  ,לתפקיד מושל דמשק  ,ואסלאם סאשא מונה  ,בדצמבר  , 1703למחדל הסנג ' קים של שכם  ,ירושלים ועזה .
יאה

64
68

:

סג ' ל  ,כרך

 , 202עמ '

. 148 - 147

על הדיווח של הקונסול הצרפתי בצידון  ,אסטל  ,על המאורעות בחודשים מאי -אוקטובר . 1704

התיאור מבוסס
הדיווח הובא על  -ידי רוזן  ,עמ ' . 256

:

מג ' ל  ,כרך  , 202עמ ' . 238

69

סבלניאן  ,היסטוריה  ,עמ '

; 659

70

סבלניאן  ,היסטוריה  ,עמ '

. 660 - 659

מרד נקיב אל  -אשראף

בתגובה תפס אסלאם פאשא שלושה תושבים

;

( 5 - 1703ס) 17

שניים מהם נתלו בשערותיהם והשלישי הוצא

להורג בתלייה רגילה  .הוא גם הורה לחייליו להשמיד ולשרוף את עצי הכרמים שבסביבות העיר  .י7
המצור הממושך ופעולות העונשין של אסלאם פאשא גרמו סבל ונזק רב לתושבי

ירושלים .

הנקיב ונכבדי העיר החליטו לשנות את הטקטיקה  ,ולנסות להגיע להסכם פשרה  .משלחת של

עלמא בראשותו של נאיב הקאדי  ,אמין אל  -דין אפנדי  ,נפגשה עם המושל  ,וסיכמה את תנאי

הפשרה .

72

על  -פי הסכם זה הודו תושבי ירושלים בטעותם ובכך שעברו על החוק  ,וביקשו סליחה

ומחילה על מעשיהם  .כמו  -כן הסכימו להפסיק את התמרדותם ולקבל לתוך העיר מחסלם אשר
ישלוט בעיר בשמו של אסלאם פאשא  ,וקיבלו עליהם לשלם את כל המסים וההיטלים שהם חייבים

לשלטונות .

73

המצודה  ,ומחסן הנשק שבתוכה  ,שהיו בידי המורדים  ,נמסרו לידי מפקד חדש

מטעמו של אסלאם

פאשא .

74

במקביל העניק המושל חנינה כוללת למורדים  .הוא הסכים שמחסלם

מטעמו  ,מלווה בחיילים מעטים בלבד  ,יתפוס את רסן השלטון ויגבה מסים  ,והוא עצמו וצבאו
הגדול לא ייכנסו לתוך העיר  .שיח ' מחמד פאעור  ,ראש שבט אל  -וחידאת  ,היה הערב לביצועו של
ההסכם  ,והפקיד לצורך זה את אחיו ובנו בידי המושל

כבני -ערובה .

שערי העיר נפתחו בפני המחסלם  ,מצטפא אנא  ,ונציג מיוחד  ,מחמד אפנדי בן עבד אל  -כרים ,
התלווה

אליו לגביית המסים .

75

אסלאם פאשא וצבאו עזבו את האזור ופנו לסנג ' ק עזה  .כך הסתיימו

בשלום ופשרה שבועות אחדים של מצור על העיר  ,אך לא היה זה סוף  -פסוק לפרשת

המרד .

הישגיו של אסלאם פאשא במבצע זה היו חלקיים וזמניים  .מצטפא אגא  ,המתסלם שלו  ,שהיה

מקובל על האוכלוסייה  ,התיישב בעיר עם מעט חייליו ללא הפרעה  .מחמד אפנדי  ,ראש לשכתו

( דיואן אפנדיסי)  ,נכנס לעיר וגבה את המסים המגיעים לאדונו  ,בעיקר מבני העדות הנוצריות .
אולם מלבד זאת  ,העיר נשארה בפועל בשליטת המורדים בהנהגתו של נקיב אל  -אשראף  .אסלאם
פאשא ידע בוודאי את משמעות הפשרה שעליה חתם  .צעדו לא נבע מטוב  -לב ורחמנות על ' עיר
הקודש וענייה ' אלא מאילוצים שבהם היה נתון  .משימתו הבאה והדחופה היתה להגיע לעזה

76

במהרה כדי לארגן משם את מסע הג ' רדה השנתי  ,היוצא לקבל את פני עולי  -הרגל המוסלמים

במעאן  .לא היתה לו אפוא אפשרות לערוך מצור ממושך על העיר שהיתה מבוצרת היטב והמורדים
בתוכה יכלו להחזיק מעמד זמן רב  .לכן העדיף אסלאם פאשא הישגים חלקיים וסמליים על נטילת
סיכון גדול יותר של כשלון בהכנת מסע

הצרדה .

מאזן הכוחות בתוך ירושלים נשאר על  -כן לאחר הסכם הפשרה נוטה לטובתם של
בבקשם סליחה ומחילה לא

המורדים .

התכוונו המורדים ברצינות לפרוק את נשקם ולקבל את מרות השלטון .

המתסלם וקומץ חייליו היו חסרי אונים מול מאות המורדים  ,שהסתובבו בעיר עם נשקם  ,ועשו ככל

71

שם  .ועדה שמונתה על  -ידי נאיכ הקאדי  ,מחמד אמין אפנדי  ,מנתה
אשר נכרתו ונשרפו מצפון וצפון  -מזרח ירושלים  .ראה :
אל  -חג ' ה  2( 1115כמאי . ) 1704
סבלניאן  ,היסטוריה  ,עמ '  ; 660סג ' ל  ,כרך  , 202עמ '  . 219התעודה מיום  15ד ' ו אל  -קערה 1115
1700

עצים של תאנים  ,זית  ,משמש וגפנים

סג 'ל  ,כרך  , 202עמ ' . 253 - 251 , 238

72
73

( 22באפריל. ) 1704

שמו של המתסלם החדש היה מצטפא אגא  .הוא היה דמות מוכרת לתושבי העיר ושירת בתפקיד זה פעמים
אחדות
עמ '

74

התעודה מיום

26

ד'ו

בעבר  .ייתכן

שהיה ממוצא מקומי  ,ובכל  -אופן היה מקובל על האוכלוסייה  .ראה  :סבלניאן  ,היסטוריה ,

. 660

סג ' ל  ,כרך  , 202עמ '

75

שם  ,עמ '

76

שם  ,עמ ' . 421

, 219

. 222

. 225 -224

התעודה מיום אואיל ד ' ו אל  -חג ' ה

15 - 5 ( 1115

באפריל

. ) 1704

וקע

)

עאדל מנאע

העולה על רוחם  .השלטונות העות ' מאניים חזרו להתריע ולדרוש כניעה מלאה למושל של דמשק
ולנציגו  ,אסלאם פאשא  ,אך

לשווא .

77

הטפות

המוסר לא היה בהן כדי לשנות את המציאות בשטח .

השלטונות העות ' מאניים ומושליהם באזור המשיכו לגלות אוזלת  -יד בטיפול יסודי
בסוף שנת

1704

הגיע לירושלים מאיסתנבול קאדי חדש  ,מחמד אמין אפנדי .

79

במרד .

78

עד  -מהרה הוא

עמד על הקושי לקיים את חוקי השריעה בעיר הנשלטת בידי המורדים  .על  -פי בקשתו  ,כנראה ,
התכנסו שוב ראשי העלמא והאעיאן ומפקדי הצבא והתחייבו פעם נוספת לכבד את השריעה
ולעזור לקאדי במילוי תפקידו  .הם הצהירו שבעתיד במקרים של התדיינות בפני הקאדי יבואו
הצדדים הנוגעים בעניין בעצמם ללא ליווי של

תומכים .

80

ניסוחים כאלה שחזרו על עצמם שוב

ושוב מאז ראשית המרד  ,מעידים על המשך התופעה של אי  -כיבוד החוק והשריעה עד אותם

ימים .

סוף המרד
בינתיים פוטר אסלאם פאשא מתפקידו  ,ובמקומו מונה מצטפא פאשא  .כרד ביראם מחמד פאשא
על שניהם הוטל התפקיד להכניע את
Ja
sl
מונה שוב כמושל ולאית דמשק ואמיר אל -

המורדים .

אך משימה זאת נדחתה עד לאחר סיום מבצע ליווי עולי  -הרגל לחג ' אז וחזרתם משם בשלום  .כך

נהנו תושבי ירושלים מפרק  -זמן נוסף לפני שיועמדו מחדש בתנאי מצור  .פרק  -זמן זה לא נוצל
לליכוד השורות וביצור העיר מול הסכנה מבחקן  .הקרע שהתגלה בעיר שנה קודם לכן  ,והפיל
קורבנות רבים בשכונת באב חשה  ,העמיק מאוד בשנת  , 1705והפך לגורם

המכריע בחיסול המרד .

קשה מאוד לעקוב מקרוב אחרי התפתחות הקרע בתוך העיר והתגברות מחנה מתנגדיו של נקיב

אל  -אשראף .

תעודות הסג ' ל והמקורות האחרים מדווחים על המצב המוגמר שבו כבר התנהלו

קרבות בין שני מחנות  .לעומת זאת  ,הסברים או מידע על הרקע  ,על התהליך ועל האינטרסים

שהניעו רבים מתושבי העיר לעבור למחנה מתנגדיו אין במקורות אלה  .מה שברור הוא שהקאדי ,

ובעקבותיו חלקים שונים מהאוכלוסייה  ,הסתכסכו עם הנקיב  ,והפכו את המצודה למבצרם  .בין
הקבוצות העיקריות הנמנות עם מחנה הקאדי מוזכרים ספאהים  ,יניצ ' רים  ,דרווישים וגם חלק

מהעלמא והנכבדים ,

8

הנקיב ותומכיו  ,שאיבדו מאחז אסטרטגי חשוב וגם חלק גדול מהאנשים

שנשאו את נס המרד בעבר  ,מצאו את עצמם במצב קשה ומביך  .ביתו של הנקיב הפך למעוזם

העיקרי של המורדים  ,ושני המחנות ניהלו קרב ממושך ביניהם .
בינתיים התקדם צבאם של מחמד פאשא  ,מושל דמשק  ,ומצטפא פאשא  ,מושל ירושלים ,

באיטיות לכיוון העיר  .יש להניח כי הידיעות על התקדמותו של צבא גדול זה הגדילו את מספר
מקרי העריקה ממחנהו של נקיב אל  -אשראף  .שני המושלים דאגו לעודד את מתנגדיו של הנקיב
המתבצרים במצודה  ,והבטיחו מדי פעם שתוך ימים אחדים יגיעו עם צבאם ויבערו סופית את נגע

66

77

שם  ,עמ '

. 416

78

רוזן  ,עמ '

. 257

80

מג ' ל  ,כרך
שם  ,עמ '

79

81

82

התעודה מיום

 , 202עמ '

. 452

20

רג ' ב

17 ( 1116

בנובמבר

. ) 1704

. 103

התעודה מיום אואסט רמדאן 6נ11

( 15 - 5

בינואר . ) 1705

צלאח אל  -דין אל  -מנג ' ר  ,ולאית דמשק פי אל  -עהד אל  -עת ' מאני  ,דמשק  , 1949עמ '
 ; 45 -42רוזן  ,עמ ' . 257
שם  ,עמ '

. 258

לא מעט תעודות בכרך

203

 ,עמ '
; 50

סג ' ל  ,כרך 203

של הסג ' ל מאשרות עובדות אלה  .ראה גם את ההערות

להלן .

.

 ~.יו, ,י
,

ההתמרדות

בעיר .

83

הקאדי  ,מפקד המצודה וחייליו התבקשו להחזיק מעמד ולא למסור את מעוזם מצודת ירושלים

לידי הנקיב ואנשיו  .יתרה מזאת  ,נאמר להם בצווים ' אם תצליחו לתפוש את הנקיב ולשימו במעצר

ייזכר המעשה כזכות

גדולה ' .

84

מזרח
רוברטס ,
מבע ד 'מדרים -
ציור של
(דוה '
) 1855

המאבק בין שני המחנות נמשך כשבועיים לפחות  ,כאשר הידיעות על התקדמות צבאותיהם של
מחמד פאשא ומצטפא פאשא זורמות לעיר  .הנקיב ותומכיו המקורבים  ,אשר הבינו שאין ביכולתם
להכניע את יריביהם המבוצרים במצודה  ,החליטו להציל את
אוקטובר

1705

( כנראה

ב 28 -

נפשם .

באחד הלילות של סוף

לחודש) פתחו הנקיב ותומכיו את שער שכם וברחו מהעיר  .חלק אחר

מהמורדים יצא את העיר דרך שער

המגרבים .

85

הקאדי  ,מחמד אמין אפנדי  ,נטל עתה את רסן

השלטון בעיר  ,וניסה להשליט בה סדר  .אחד הצעדים הראשונים שלו היה מינוי נקיב אל  -אשראף

חדש בירושלים  ,מחב אל  -דין אפנדי

שמו .

86

הידיעות על בריחתו של הנקיב המורד ותומכיו האחרונים הגיעו עד מהרה למחנהו של מחמד
פאשא באזור ג ' נין  .הוא מיהר לשלוח ברכות לקאדי  ,לראשי הספאהים ולמפקד המצודה

( הךזדאר )

על עמידתם האיתנה  .הוא חזר גם על הבטחתו שתוך ימים אחדים יגיע עם צבאו לירושלים  .בואו

. 44

83

סג ' ל  ,כרך

84

שם  ,עמ ' 44א  .התעודה מיום
עמ '

85

, 203

עמ '

חמש תעודות בנושא זה באותו
25

ג ' מאדה אל  -אולא

עמוד .

14 ( 1117

באוקטובר

; ) 1705

יערי  ,מסעות ( לעיל  ,הערה

. 361

סג ' ל  ,כרך

 , 203עמ '

שמותיהם של

46

. 102 - 101

התעודה מיום

11

רג ' ב

29 ( 1117

באוקטובר

. ) 1705

בתעודות המג ' ל רשומים

בסוף הרשימה נאמר בפירוש שיש אחרים שברחו אתו ( ' וגירהם ומן יתבעהם ובקית

אל  -פארין מעה ') .

אחרים העריכו את מספר האנשים שברחו עם הנקיב בכשלכם מאות  .ראה  :יערי  ,מסעות ( לעיל ,

. 361
86

, ) 40

אנשים שברחו עם הנקיב בנוסף למנהיג עצמו ואחיו  .אין אלה כל אנשי הנקיב כמובן  .להיפך ,

סג ' ל  ,כרך

 , 203עמ '

. 110

התעודה מיום  17רג ' ב

4 ( 1117

בנובמבר

. ) 1705

מקורות

הערה , ) 40עמ '

( מגדל

,

ל ו)

כפת הסלע

מבט מצפון ( ציור של
רוברטס ,

55

ד'

הנאמנים נמלטו ברובם  ,היה ברור שמי שיסבול מפעילותם של החיילים יהיו התושבים הנותרים ,
שחלקם נלחם נגד המורדים בשלב האחרון של ההתקוממות  .על רקע זה נשלחו בזה אחר זה צווים
המבטיחים שלא יאונה כל רע לתושבים השלווים  ,ותפקידם של החיילים יהיה לחפש רק אחרי

הנקיב ותומכיו  .הנמענים התבקשו לתפוס את כל מי שידוע כתומכו של הנקיב ולא לשחרר ממעצר
את אלה שכבר

נתפסו .

כנראה סיבות טובות

87

אולם הבטחות אלה לא הרגיעו את תושבי ירושלים  ,ולרבים מהם היו

לחשוש .

צווים ברוח דומה נשלחו לשיח ' ים של הכפרים בהר  -חברון  ,ולנכבדי העיר  ,ובהם נתבקשו

לעשות מאמץ לתפוס את הנקיב  ,אשר על  -פי השמועה מצא מקלט באזורם  ,ולשימו במעצר  ,ואם
אפשר  -לשלוח אותו למחנהו של

המושל .

88

בעקבות המרד
העות ' מאנים הצליחו לתפוס את מחמד אפנדי  ,נקיב אל  -אשראף לאחר זמן לא רב
87

שם  ,עמ '

43ג .

התעודה מיום

19

רג ' כ

6 ( 1117

בנובמבר 705נ ) .

וראה

גם :

שם  ,עמ ' . 43

,

8

הנקיב הצליח

התעודה מיום

21

רג ' ב

 8 ( 1117בנובמבר  . ) 1705הצבא המשותף של שני המושלים ( של דמשק וירושלים ) התקדם מג ' נין לכיול
עם
ירושלים דרך בקעת  -הירדן ( אל  -ע ' ור)  .נראה שכתירת מסלול זה היתה מכוונת כדי לעקוף את ההתנגשות
פלאחים מרדנים באזור הרי  -שכם  .ראה גם  :שם  ,עמ ' 44ב .

)( 8

88

89

שם  ,עמ ' 43א  .התעודה מיום  20רגע  7 ( 1117בנובמבר . ) 1705
של הכפרים שבקרבתה  .ראה  :שם  ,עמ ' . 44
ראשד ( לעיל  ,הערה  , ) 60עמ '  . 232ראה גם

:

צווים דומים נשלחו לנכבדי ירושלים ולשיח ' ים

מחמד כרר עלי  ,ח ' טט אל  -שאם  ,ב  ,דמשק

, 1925

עמ '

. 287

מרד נקיב אל  -אשראף

( ) 1705 - 1703

לחמוק מידי השלטונות למשך חודשים אחדים  ,שבהם נדד ממקום למקום  .לבסוף הוא מצא

מסתור במצודה של טרסוס שבתחום ולאית טריפולי  .הידיעה על כך הגיעה לאוזניו של מצטפא
פאשא  ,מושל הפרובינציה  ,והלה מיהר ללוכדו  .הנקיב הובל לאיסתנבול  ,ושם הוצא להורג בשנת

. 1707

90

ביתו  ,אשר שימש מעוז למורדים  ,בייחוד בשלב האחרון של המרד  ,נהרס עד היסוד כבר

קודם לכן  .כדי להבטיח שהבית לא ייבנה שוב  ,ציווה מצטפא פאשא שהאבנים יועברו להר  -ציון
וישמשו לבניית מקאם סביב קברו של שיח ' אל  -מנסי  ,בקרבת מקום לקבר נבי דאוד  .י 9מחמד

אפנדי אל  -נקיב לא השאיר אחריו ילדים  ,ולא ידוע אם הוא התחתן  .ממשפחתו שרד רק אחיו
מוסא  ,שגם הוא ברח מהעיר בסוף אוקטובר

. 1705

בשלב מאוחר להשיג חנינה ואף חזר להתגורר

הוא מצא מחסה מפני השלטונות  ,והצליח

בירושלים .

92

הנקיב ואחיו איבדו את כל משרותיהם ונכסיהם הרבים עם בריחתם מהעיר  .אלה נפלו טרף קל

לידי השלטונות ובעיקר לידי עלמא ונכבדים אשר שיתפו פעולה עם המושל החדש ' .
של שאר בני משפחתו של הנקיב ותומכיו הנאמנים שברחו איתו אין בידינו מידע רב  .יש להניח
3

על גורלם

שבנוסף לנקיב הצליחו השלטונות לשים את ידם גם על אחדים מאנשיו  ,וגורלם  ,כנראה  ,לא היה
שונה מזה של מנהיגם  -נכסיהם של אחדים הופקעו ומשרותיהם הועברו לידי יריביהם שנשארו

בעיר .

94

מלבד ענישת מנהיגי המרד רצו השלטונות להבטיח את מניעת התפרצותו של מרד דומה

בעתיד  .אחד הצעדים הראשונים שננקטו לשם כך היה איסוף הנשק

הרב שהוחזק בידי התושבים .

' בימי המרד התחדש מנהג פסול [ בדעה ] בעיר  :פשוטי העם [רעאיא ]  ,מוסלמים ונוצרים רכשו נשק

ונשאוהו בגלוי ' ' .
5

יתרה מזאת  ,נאמר באותה תעודה  ,הנקיב פורע החוק היה מחייב את הרעאיא

.

לקנות נשק בעל  -כורחם  ,ואף להשתמש בו ' בעבר  ,היתה זכות זאת שמורה לספאהים  ,ליניצ ' רים

ולאנשי השלטון בלבד  .השארת הנשק בידי התושבים תגרום נזק רב ותהיה פתח להמשך המרדנות

וההמרדה [ ססאד

ואפסאד] ' .

על  -כן ביקשו ראשי העלמא והאעיאן ומפקדי חילות הצבא מהקאדי

ומן המושל החדש  ,מצטפא פאשא  ,לפעול לאיסוף נשק זה מידי האוכלוסייה  ,והקאדי נענה
לבקשתם ופסק שבעתיד לא רשאי הרעאיא  ,מוסלמים ונוצרים  ,לשאת נשק מכל סוג שהוא  ,רובים

או סכינים  .הנשק שנאסף מהתושבים אוחסן במקומו הרגיל  ,במצודה  ,כפי שהיה
90

שם  .ראה גם  :חסן בן עבד אל  -לטיף  ,תראג ' ם אהל אל  -קדם פי אל  -קרן אל  -ת ' אני עשר  ,כתב  -יד מרביע תאני 1 195
( מארס  -אפריל  , ) 1781בספריית המוזיאון הבריטי  , Ms . or . 3047 ,עמ '  . 33עותק נוסף של כתב  -היד נמצא
בספריית רוקפלר במזרח ירושלים  .על  -פי ראשד ( [ לעיל  ,הערה  , ] 60עמ '  , ) 232הנקיב הוצא להורג באיסתנבול

בחודש ג ' מאדא אל  -אולא
91

92

1119

( אוגוסט

. ) 1707
בפברואר . ) 1706

ראה גם  :אל  -עארף

כתב החנינה הרשמי של השלטונות הועתק בסג ' ל  ,כרך

עמ ' . 308 - 307

מג ' ל  ,כרך  , 203עמ ' . 48
( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 356

התעודה מיום הראשון של ד ' ו אל  -קעדה

סג ' ל  ,כרך  , 206עמ '
התעודה מיום

93

סג ' ל  ,כרך

24

. 284 - 283

, 242

רמדאן

 , 203עמ '

25 ( 1124

. 143 - 101

באוקטובר

14( 1117

שם ,

עמ '

, 116 , 113 - 112

, 118

, 207

. ) 1712

הנהנה העיקרי כקבוצה זו היה הנקיב החדש מחב אל  -דין בן עבד אל  -צמד  .מלבדו

זכו רבים ממקורביו במשרות שהיו בעבר נחלתם של הנקיב המורד  ,אחיו
94

בעבר .

96

, 121

 . 140 , 135 - 134 , 127 - 125בין

ותומכיהם .

תומכיו הבולטים של הנקיב  ,אשר הפסידו את

משרותיהם היו  :שרפ אל  -דין אל  -עמיל  ,שיח ' חסן בן מאחד וסייד עבד אל  -קאדר אל  -זלעי  .כמה מתומכיו של

הנקיב לא ברחו מהעיר  .חלקם גורש מאוחר יותר ומשרותיהם הופקעו לטובת יריביהם  .ראה לדוגמה את מקרהו
של עלי בן חסאן אל  -תרג ' מאן  ,שם  ,עמ '
95

שם ,

96

שם .

עמ ' 117ב  .התעודה מיום

20

. 118

שעבאן 1117

(7

בנובמבר

. )1705

קלע)

עאדל מנאע

הצעד השני שנקטו השלטונות העות ' מאניים היה חיזוק נוכחותם הצבאית

יניצ ' רים ,

300

אנשי חיל התחמושת

ו 100 -

בעיר .

2 , 000

תותחנים נשלחו מאיסתנבולן 9מספר כזה של חיילים לא

ידעה ירושלים מאז ראשית השלטון העות ' מאני  .קשה לדעת אם מספר זה של חיילים הגיע בפועל

אל העיר  ,וכמה זמן שהו בה  .מה שברור מהמקורות שנוכחות מסיווית של חיילים יניצ ' רים ואחרים
הורגשה בירושלים במשך שנים אחדות לאחר המרד  .מפקד חיל התחמושת  ,רמדאן אגא  ,אשר

הגיע לעיר עם חייליו  ,ביקש אישור לאחסן את הנשק החדש שהביא איתו  .הקאדי נתן את אישורו ,
וועדה פיקחה על פעולת הכנסת הנשק למחסן

שבמצודה .

98

הנוכחות הגדולה של החילות העות ' מאניים יצרה בעיות חדשות בעיר  .המצודה  ,שבה שוכנו

בדרך  -כלל חילות המשמר  ,היתה צרה מלהכיל את כל מאות החיילים החדשים שזרמו אל העיר .
מצטפא פאשא החליט לשכן חלק מהיניצ ' רים בבתים הסמוכים למצודה  .הוא ציווה על התושבים
החיים באזור זה לפנות את בתיהם לטובת החיילים  .ועדה שבה היו נציגים של הקאדי  ,בנוסף
לאנשי צבא  ,פיקחה על ביצוע הצו והכנת הבתים למגורי החיילים  .מלבד הצורך לספק מקום
99

מגורים לחיילים  ,הוצדק צעד זה בכך שבעבר נגרם נזק למצודה ולבתים שבסביבתה  ,רמז

להשתלטות המורדים על המבצר והבתים שבסביבתו במשך שנות המרד  .לבעלי הבתים הובטח

שלא ייגרם כל נזק לרכושם ושהחיילים ישלמו דמי שכירות בתמורה למגוריהם .
לאחר שהמושל היה בטוח בכוחו בעיר  ,הוא התפנה למשימת גביית המסים  .שנים אחדות לא
נגבו מסים והיטלים בצורה מסודרת מהאוכלוסייה ובייחוד מתושבי הכפרים בסנג ' ק  .עם הכוחות
שעמדו לרשותו לא היה קשה להצליח במשימה זאת .
מצטפא פאשא גם יזם ומימן מעשי חסד  ,שזיכו אותו במלות שבח והודיה  .במסגדי כיפת הסלע
ואל  -אקצא נמצאו  27ספרי קוראן עתיקים מימי הממלוכים  .רבים מהם היו חרורים  ,וכריכותיהם
! 00

ן0ן

היו בלויות  ,ולכן הפכו בלתי ראויים לשימוש

,

0ן

מצטפא פאשא ציווה על תיקון ספרי הקוראן

ושיקומם ועל חידוש כריכה מהודרת לכל אחד מהם  .כמו  -כן הותקן לכל ספר כסא עץ מיוחד
שעליו יונח בזמן הקריאה  .התעודה שבה מתואר הדבר מסתיימת  ,כמובן  ,בתפילות הודיה ודברי
שבח לסולטן ולפאשא על היוזמה והמימון של מבצע

זה .

מאות ואולי אלפי החיילים שבאו לירושלים הבטיחו שלא תפרגן עוד התקוממות מצד
התושבים  .אולם הנוכחות הצבאית הכבדה יצרה בעיות מסוג חדש ; תלונות על התנכלויות של

חיילים לתושבים ובייחוד לבעלי החנויות הלכו והתרבו  .יתרה מזאת  ,מאבקים אלימים פרצו בין

היניצ ' רים לבין חייליו של אסלאם פאשא  ,שמונה מחדש למושל הסנג ' ק .

97

98
99

100

ראשד ( לעיל  ,הערה  , ) 60עמ '

ל)7

102

103

עלי (לעיל  ,הקרה  , ) 89עמ ' . 287 - 286
אואיל רביע ת ' אני  23 - 13 ( 1118ביולי . ) 1706

סג ' ל  ,כרך  , 203עמ '  . 181התעודה מיום
שם  ,עמ '  . 54התעודה מיום  25שואל 1117

(9

בפברואר

. ) 1706

' יפנו את הבתים ויעבירו אותם לחיילי המצודה בשכירתי לצורכי ההגנה  .יש
הנכסים עקב השכרתם '

101

; 202

כרר

שם  ,עמ ' , 53
שם  ,עמ '

. 42

, 170 - 169

03י

בהתנגשות זאת היתה

לדאוג לבל ייגרם נזק לבעלי -

( שם ) .
, 254 - 253

. 313

התעודה מיום אואיל ד ' ו אל  -חג ' ה

( 26 - 16

במארס

. ) 1706

מצטפא פאשא  ,מושל ירושלים  ,ומחמד פאשא  ,מושל דמשק  ,פוטרו מתפקידיהם תקופה קצרה ביותר לאחר
כניסתם לירושלים בנובמבר  . 1705אבראהים פאשא החליף את מצטפא פאשא  ,וכשנה לאחר מכן מונה במקומו

אסלאם פאשא  ,הידוע מהנסיון לכבוש את העיר בימי המרד  .ראה  :שם  ,עמ '

. 253

מרד נקיב אל  -אשראף

ידם של היניצ ' רים על העליונה  ,והם הרגו ופצעו אחדים מחייליו של המושל .

04ן

( ) 1705 - 1703

הקאדי  ,שסיים את

כהונתו וחזר לאיסתנבול  ,המושל  ,עלמא ונכבדים רבים העבירו את תלונותיהם נגד היניצ ' רים

לשער העליון .

05ן

בתגובה הגיעו צווים מאיסתנבול אל מפקד חיל היניצ ' רים  ,המצווים עליו לדאוג

להתנהגות הולמת של חייליו  ,אשר תפקידם הוא להגן על העיר מתוך משכנם

שבמצודה .

נכבדי ירושלים  ,אשר סבלו מהתנכלויותיהם של היניצ ' רים  ,שיתפו פעולה עם המושל אסלאם

פאשא  ,ושלחו אף הם את תלונותיהם לשער העליון .

06ן

הם האשימו את חיילי היניצ ' רים בפגיעה

בתושבים וברכושם בלא סיבה ובניגוד לחוק ולשריעה  .הם טענו כי היניצ ' רים אף הרגו מוסלמים
אחדים מבני העיר ובזזו את חנויותיהם  .חיילי המושל  ,אשר ניסו להגן על התושבים  -נאמר

בתלונות  -הותקפו על  -ידי היניצ ' רים  .בהתערבות הקאדי  ,עלמא ונכבדים של העיר הושג שלום

בין הצדדים הניצים  ,אך קרבות פרצו מחדש ביניהם  .בקרב האחרון בין היניצ ' רים לבין חיילי
המושל כיוונו היניצ ' רים את תותחיהם

מהמצודה אל מסגד כיפת הסלע .

! 07

נסיונות חוזרים ונשנים

של עלמא  ,אשראף ואעיאן של העיר לדבר על לבם של היניצ ' רים להפסיק את התנכלויותיהם

נכשלו על  -פי עדות נכבדי העיר  .לכן פנו המתלוננים בייאושם לממשל המרכזי וביקשו את
התערבותו המיידית להפסקת מעשים אלה של

היניצ ' רים .

התגובות של השלטונות באיסתנבול לתלונותיהם של נכבדי ירושלים היו שונות סמה שציפו

המתלוננים  .אסלאם פאשא פוטר מתפקידו כמושל הסנג ' ק  ,וחייליו נטשו את העיר יחד איתו  .ראשי

ראשי
בחיל היניצ ' רים

הציבור מצאו את עצמם במצב מביך  ,כשהם נתונים לחסדיהם של היניצ ' רים  .כנראה בלחצו של
מפקד היניצ ' רים  ,אסמאעיל אנא  ,נשלחו עתה דיווחים המציגים גרסה שונה על ההתנגשויות בין
היניצ ' רים לבין חייליו של אסלאם

פאשא .

! 08

על  -פיה  ,השתלטו החיילים על חנויות היניצ ' רים

בחלקים שונים של העיר  .יתרה מזאת  ,הם תקפו אותם בחדרי מגוריהם ( אנד ) אשר בח ' אן של
הבזאר ובבתים ובחדרים אחרים בעיר שבהם התגוררו  ,בזזו את כספם ורכושם והפקיעו את

חנויותיהם בניגוד לחוק  .על  -פי הגרסה החדשה  ,חייליו של אסלאם פאשא הם האשמים היחידים

במאורעות אלה .

09ן

העדות החדשה שנתנו ראשי הציבור בירושלים על המאורעות האחרונים היתה  ,כפי הנראה ,

חלק מעסקת פשרה בינם לבין היניצ ' רים  .היניצ ' רים האחרונים העידו והצהירו שתושבי העיר לא
נטלו שום חלק בתקריות ולכן אין ליניצ ' רים כל תלונה או תביעה נגדם על נזקים שנגרמו להם או
לרכושם  .במקביל  ,עלמא  ,אשראף וספאהים העידו על התנהגות למופת של היניצ ' רים ומפקדם
אסמאעיל אגא  ' .אין לתושבים כל תלונה או תביעה נגדו  .נהפוך הוא  ,הם אסירי  -תודה על פעולתו
בהגנת העיר

ותושביה ' .

0ח

אסמאעיל אגא הצהיר מצדו שאין לו ולאנשיו כל תלונה נגד תושבי

. 200

באוקטובר

. ) 1708

104

סג ' ל  ,כרך

105

שם  ,עמ '

106

בראש החותמים על תלונות אלה מופיעים שמותיהם של נאיב הקאדי דנעאללה אל  -ח ' אלפי  ,המופתי מחמד

 , 205עמ ' , 195
, 181

התעודה מיום

2

שעבאן

17 ( 1120

. 200

אפנדי אל  -לטפי והנקיב החדש  ,מחב אל  -דין אפנדי  .ראה
הקרב האחרון בין שני המחנות היה בסוף רג ' ב  ( 1120אוקטובר
:

107

כברא '  ,הקרב

שם .
) 1708

הגדול .

ונקרא בתעודות המג ' ל ' אל  -וקעה אל -

108

גרסה זו נמסרה כעדות קולקטיבית  .בניגוד לתלונות קודמות  ,נכבדי העיר לא חתמו עליה בשמותיהם  .ראה  :שם ,

109

עמ '  . 207 - 206התעודה מיום  10שואל  23 ( 1120בדצמבר . ) 1708
חייליו של אסלאם פאשא נקראים בתעודות אלה סכמאן ולאפד .
סג ' ל  ,כרך  , 205עמ ' . 207 - 206

110

71

עאדל מנאע

ירושלים  ,כולל אלה המתגוררים בשכונת באב חטה  ,בעניין דברים שנבזזו מחנויותיהם

ומבתיהם .

ח

ן

מאורעות אלה  ,שהתחוללו בירושלים כשנתיים בלבד לאחר סיום המרד הגדול  ,מעידים היטב

על מצבו של הלשטון העות ' מאני באזור באותם ימים  .תושבי העיר מצאו את עצמם שוב  ,תוך
תקופה קצרה  ,מטרה להתנכלויות ומעורבים בקרבות נגד חיילי השלטונות  .אולם הפעם החלוקה

של המחנות היריבים היתה שונה  .היניצ ' רים הרבים  ,אשר נשלחו מאיסתנבול  ,לא הביאו לשמירת
השקט והסדר בעיר  .המושל והתושבים מצאו את עצמם בחזית אחת נגד מאות היניצ ' רים שעשו

ככל העולה על רוחם  .בקרבות שפרצו בין המחנות היריבים נדחקו כנראה היניצ ' רים או חלקם ,

למצודה  ,ובתיהם וחנויותיהם נבזזו  .כדי להפסיק את ההתקפות על בתיהם וחנויותיהם  ,כיוונו
היניצ ' רים את תותחיהם למסגד כיפת הסלע  .לאחר הדחתו של אסלאם פאשא  ,שחייליו עשו יד

אחת עם התושבים נגד היניצ ' רים  ,ניסו היניצ ' רים לרצות את אוכלוסיית העיר  .לשני הצדדים היה
אינטרס למצוא מודוס ויוונדי ביניהם  ,וכך נולדו ההסכם וההצהרות שאת עיקרי תוכנם הבאנו

לעיל .
הלקח שהשלטונות העות ' מאניים למדו ממאורעות אלה ודומיהם ברחבי האימפריה היה ברור
 יש לשתף את ראשי הנכבדים המקומיים בסמכויות המינהל והשלטון במחוזות  .בתקופה שבההשלטון המרכזי לא היה מסוגל להבטיח שקט ובטחון לתושבים  ,היתה זו הבחירה הריאלית ,

היעילה והזולה ביותר  .כך הפכה המאה הי " ח לתקופה של דצנטרליזציה בפרובינציות רבות

למעשה ולהלכה  .כוחות מקומיים בכפר ובעיר הורשו למלא תפקיד הולך וגדל במינהל המקומי ,

מאיסתנבול .

תחום שהיה בעבר מונופול של אנשי השלטון שנשלחו

מי שקטפו בירושלים את פירות שיתוף  -הפעולה עם השלטונות ונהנו מירידת מעמדה של

משפחת הנקיב ( אל  -ופאאי אל  -חוסיני ) היו קודם כל בני משפחת ' ולה  .אחד מהם מחב אל  -דין בן
לכהן בתפקיד זה גם לאחר שמוסא
עבד אל  -צמד ירש את תפקידו של הנקיב הבורחכן ן הוא המשיך ~
אפנדי  ,אחיו של הנקיב המרדן  ,קיבל חנינה והורשה לחזור לירושלים  .נוסף לנקאבה ירש מחב אל -

דין  ,כאמור  ,נכסים ותפקידים רבים שהיו בעבר נחלתם של ראשי המורדים  .קשה להצביע  ,על  -פי
המקורות שבידינו  ,על התפקיד הספציפי שמילא מחב אל  -דין בימי המאורעות  ,ובייחוד בשלב
האחרון של המרד  .אולם נראה שהיה אחד מנכבדי העיר שנטשו את המרד  ,והצטרפו אל מחנה

הקאדי  .בתמורה הוא נבחר על  -ידי הקאדי המקומי והשלטונות העות ' מאניים להיות הנקיב החדש
בירושלים  .הוא המשיך למלא תפקיד זה  ,לא בלי הפרעות קצרות  ,עד מותו  .בנו מחמד אמין ירש

אביו .

את התפקיד לאחר מות

:3

ן

לבן לא היו  ,כנראה  ,הכישורים לשמור על התפקיד לזמן ממושך ,

והוא עבר לתקופות קצרות לאחד מבני משפחת אל  -צלמי " .
4

שנים אחדות לאחר מכן חזר התפקיד

לאחד מבני משפחת ע ' דיה  ,סייד עבד אל  -לטיף שמוחן

111

7:2

112

שוב מוזכרת שכונת באב חטה בהקשר של מעשי ביזה וגניבה  .ייתכן
האלים והעבריין .
' המפורסם ביחוסו אבן ע ' דיה ' נאמר על הנקיב החדש  .ראה  :סג ' ל  ,כרך

שבשכונה זו התגוררו רבים מקבוצות הנוער

הנקיב ובני משפחתו בעשרות תעודות מאותה
113

מג ' ל  ,כרך

114

ראה :

115

סג ' ל  ,כרך  , 240עמ ' , 6 , 5

 , 225עמ '

סג ' ל  ,כרך

. 234

, 230

עמ '

תקופה .

התעודה מיום הראשון לשעבאן
, 84 , 3

. 44

17 ( 1145

. 140

הדבר אירע בשנת

1169

( . ) 1756 - 1755

 , 203עמ ' . 110
בינואר

. ) 1733

כינוי זה חוזר בשמו של

מרד נקיב אל  -אשראף

( 3ס7ו ) 1705 -

עבד אל  -לטיף הוא  -הוא אבי משפחת אל  -חוסיני  ,ששמרה על מעמדה המכובד והחזק
בירושלים מאז המחצית השנייה של המאה

הי " ח .

6ח

בניה הסבו את הכינוי המשפחתי מע ' דיה

לאל  -חוסיני ; במחצית הראשונה של המאה הי " ח הם נקראו עדיין בני ע ' דיה  ,אך לאחר מכן אימצו
את השם החדש  .השימוש בשם אל  -חוסיני לבני משפחת אל  -ופאאי  ,אבותיו של הנקיב המורד ,

היה ידוע ומקובל לפחות מאז המאה הי " ז 7 .י ן בני ע ' דיה ירשו את הנקאבה מיד לאחר המרד  ,ומאוחר

יותר  -גם את תפקיד המופתי החנפי של ירושלים  .הכינוי בני ע ' דיה הושמט בהדרגה משמם  ,והם

אימצו את השם המכובד יותר אל  -חוסיני .

118

מעבר לקשר החיתון שהיה בין המשפחות אל  -ופאאי

וע ' דיה קשה להצביע על קירבה חמולתית ביניהן  .נראה אפוא ששתי משפחות בשם אל  -חוסיני

מילאו תפקיד חשוב בתולדות ירושלים בתקופה העות ' מאנית  ,ומרד הנקיב היה פרשת  -דרכים
חשובה ביותר בתולדותיהן של שתי משפחות

אלה .

9י1

אחרית  -דבר
מרד נקיב אל  -אשראף בירושלים בשנים

1705 - 1703

לא חרג ממסגרת של מרידות עממיות הבאות

בתגובה למדיניות של עושק ודיכוי מצד השלטונות ושליחיהם  .לא קשה להבהין גם בייחודו של
מרד זה  .משך הזמן  ,העוצמה וההצלחה החלקית של המורדים הם כמעט ללא אח ורע בתולדות

המרידות העממיות בערי המזרח  -התיכון בתקופה העות ' מאנית  .גם השתתפותם של פלאחים במרד
עירוני וחלקם של הנוצרים בימי המרד הם יוצאי דופן  .יחד  -עם  -זאת  ,ידיעותינו על מאורעות אותן

שנים היו מעטות ביותר עד לאחרונה  .דבר זה מוכיח מחדש עד כמה מרובה עדיין המלאכה בתחום

כתיבת תולדות המזרח  -התיכון בכלל וארץ  -ישראל בפרט בתקופה

העות ' מאנית .

תחילתו של המרד והרקע להתפרצותו הם טיפוסיים להתקוממויות עממיות עירוניות בסהר
הפורה בכלל ובירושלים בפרט  .חולשתם של העות ' מאנים וחוסר יעילותם בטיפול במרד מחד
גימא ואופייה המיוחד של העיר ואוכלוסייתה מאידך גיסא הם אשר היקנו למאורעות אלה את

ייחודם .

ההתקוממות אשר החלה כמחאה חריפה נגד עושקם של אנשי המינהל העות ' מאני

בירושלים בראשותו של מהמד פאשא  ,התפתחה למה שנראה ברגעים מסוימים כמרד נגד השלטון
העות ' מאני בכלל  .החומר שבידינו אינו מאפשר לבחון את מניעיהם של מנהיגי המרד ואת המטרות

הספציפיות שהם רצו להשיג  .ייתכן שההצלחה והעוצמה שהושגו בקלות יחסית הם אשר סחררו
את ראשו של הנקיב הצעיר  .למרות זאת  ,לא ניסו מנהיגי המרד לנתק את היחסים עם השלטונות

באיסתנבול  .קאדים המשיכו להגיע משם  ,והם ניהלו את ענייני המשפט בעיר  ,רוב ימי המרד  ,אם

116

בוטרוס אבו מנה  ' ,אור חדש על עלייתה של המשפחה החוסינית בירושלים במאה השמונה עשרה '  ,א ' כהן
( עורך )  ,פרקים בתולדות ירושלים בראשית התקופה העות ' מאנית  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

117

מנאען ( לעיל  ,הערה
כרך

118
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הדגשאתהעובדה ( אוהחידה ) שעדסוף המאהההחלאנעשהשימוש

בשם המשפחה אל  -תוסעי  .בעקבות המטע החדש לא קשה להבץ עתה את התהליך ההדרגתי של אימרן השם

אל  -חוסיני על  -ידי משפחת הנקיב החדש  ,שנודעה כמשך זמן רב כשם בני
119

דק

ע ' דיה .

בירור מעמדה ותפקידה של משפחת אל  -חוסיני  -או אולי משפחות אל  -חוסיני  -בתולדות ירושלים בתקופה
העות ' מאנית דורש דיון מקיף ומעמיק שהוא מחתן לתחומו של מאמר

זה .

~

עאדל מנאע

כי בתנאים קשים  .מתסלמים מטעמם של מושלי דמשק ישבו בעיר בחלק לא מבוטל מתקופת
המרד  ,אך היו חסרי סמכויות

למעשה .

גם השלטון העות ' מאני שמר על קשרים עם מנהיגי המורדים  .בצד צווים ופרמאנים  ,הקוראים
להפסקת המרד  ,נשלחו מינויים רשמיים לנקיב ולמופתי של ירושלים  ,והם הועתקו לתוך הסג ' ל
כבימים רגילים 20.י במשך שלוש שנות המרד נעשו רק שניים -שלושה נסיונות להכניע את

המורדים .

נוסף לגורמי החולשה וחוסר היעילות  ,נראה שהשלטונות העות ' מאניים התייחסו

בסלחנות והבנה מסוימת למניעי ההתקוממות  .הפטיציות ושליחי הרצון הטוב של ראשי הציבור

בירושלים בוודאי סייעו בריכוך הזעם באיסתנבול  .לשני הצדדים היה ברור  ,כנראה  ,שמטרות
המורדים מוגבלות מעיקרן  ,ואינן מסכנות את המשך השלטון העות ' מאני באזור  .רק לאחר
התעקשותם של המורדים  ,בהנהגת הנקיב  ,למנוע את הזרת המושלים העות ' מאנים והתנהגותם

הממושכת כשליטים לכל דבר  ,הוחלט לעשות מאמץ רציני לדיכוי המרד .
למרות עוצמתם והתמשכותם של המאורעות בירושלים הם לא חרגו מהגבולות של ריאקציה

עממית נגד מושל עושק ואכזרי  .בעיקרו של דבר  ,המורדים לא ערערו על הלגיטימציה של שלטון
הסולטן  .לעלמא ולאעיאן של ירושלים לא היו יומרות לשמש אלטרנטיבה למינהל העות ' מאני  .הם
תמכו במרד והנהיגו אותו כדי להחזיר את הסדר הישן המביא בחשבון את האינטרסים של
האוכלוסיה המקומית

ומנהיגיה .

כאשר נראה היה שלנקיב ולאחדים מתומכיו הנלהבים ישנן ,

כנראה  ,יומרות אחרות  ,נטשו רבים מהעלמא והאעיאן את מחנה

המורדים .

מאחר שסברו

שמחאתם החריפה של התושבים נשמעה באיסתנבול  ,לא היה צורך מבחינתם בהמשך המרד  .כך
חוסל המרד מבפנים  ,והנקיב ננטש ונשא לבדו את מחיר המרידה

במלכות .

העלמא והאעיאן ידעו לא למתוח את החבל יתר על המידה ביחסיהם עם השלטונות  ,והצילו
בכך את עורם ומעמדם  .הם היו זקוקים לעות ' מאנים  ,כדי לשמור על תפקידיהם במערכת המינהל

והחברה ; והשלטונות היו זקוקים לבני שכבה מקומית זאת  ,שיעניקו לגיטימציה ותמיכה למושלים

העות ' מאנים  .שותפות זאת החזיקה מעמד עד סוף ימי האימפריה  .הנקיב ובני משפחתו  ,שחרגו
מאוד מכללי המשחק  ,איבדו את מעמדם לטובתם של בני ע ' דיה  ,שאחד מהם ירש את נקאבת אל -

אשראף  .משפחה זו אימצה לאחר מכן את השם אל  -חוסיני  ,ובניה המשיכו למלא תפקידי מפתח

בעיר ובאזור למשך זמן רב  .החוסינים ושאר משפחות הנכבדים המקומיים למדו את הלקח ממרד

.

הנקיב ולא חזרו יותר על ה ' טעות ' של מחמד אפנדי ' החוסינים החדשים ' המשיכו להיות המשפחה
המובילה בירושלים עד המאה העשרים  ,למרות תהפוכות המדיניות העות ' מאנית ושינויי

השליטים  .פתיחות  ,גמישות  ,והתאקלמות ברוח התקופה מחד גיסא  ,ורצון טוב של השליטים
מאידך גיסא  ,היו המפתח להישרדותן של משפחות הנכבדים במשך מאות
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