רמלה האמדת  -חידוש עירוני בארץ

 -ישראל -

היבטים גאוגרפיים  -היסטוריים
נמרור לוז

בראשית המאה השמינית לספירה הוקמה עיר חדשה בארץ  -ישראל  -רמלה  .העיר הוקמה בידי
סלימאן בן עבד אל  -מלכ ( מת  , ) 717מי שהיה אז מושל המחוז ולימים הח ' ליף המוסלמי  .העיר

החדשה נועדה לשמש בירתו של המחוז הדרומי של ארץ  -ישראל הוא מחוז

פלסשיז .

( לנד )

 -ישראלי

בנייתה של עיר חדשה ובמיוחד עיר בירה היא שינוי וחידוש מהותיים בנוף הארץ
שלוש מאות
משתי סיבות עיקריות  .ראשית היתה זו העיר הראשונה שהוקמה לאחר שבמשך
וחמישים שנה  ,כלומר במרבית התקופה הביזנטית  ,לא הוקמו ערים במרחב הארץ  -ישראלי  .שנית ,
למרות אלף ושלוש מאות שנה של דומיננטיות מוסלמית באזור נותרה רמלה העיר היחידה שיסדו

שליטים מוסלמים אי פעם בארץ  -ישראל .
מפעל הקמת רמלה מעורר שאלות רבות  :מדוע בכלל טרחו המוסלמים לבנות עיר חדשה באזור
זה

?

מהן הסיבות לבחירתו של מקום זה לבירת המחוז

בנייה מתוכננת על  -פי דגם או אולי בנייה ספונטנית

?

?

כיצד נבנתה העיר החדשה  ,האם היתה זו

האם היתה זו עיר בעלת אופי מוסלמי בולט

האם בכלל ניתן לדבר על אופי עירוני מוסלמי בהקשר של רמלה
עסקו תושביה

?

מי היתה אוכלוסיית העיר

מהי תרומתו הייחודית  ,אם היתה כזו  ,של סלימאן לבניית רמלה

?

?

?

במה

?

במאמר זה ברצוני לגעת בשאלות אלו  ,הן על מנת להבין את פרשת הקמת רמלה עצמה והן כדי
לבחון אותה בהקשר רחב יותר  ,כחלק מתופעת העיור של ראשית התקופה המוסלמית הקדומה .

הרקע

ההיסטורי

בימי שלטונה של השושלת הגומיית

( ) 750 - 661

זכתה ארץ  -ישראל לפריחה יישובית שלא

אפיינה
,

את מצבה בתקופות השלטון המוסלמי המאוחרות יותר  .תחת ידיו של הח ' ליף האמיי הראשון
רכישת
מעאויה בן אבי ספיאן ( שלט  , ) 680 - 661הוחל בפעילות חקלאית ענפה שכללה בין היתר
 ישראליאחוזות חקלאיות באזור אשקלון  .י מעאויה אף יזם ועודד התיישבות באזורי החוף הארץ
ריכב

*

( בוני )

רובין וד " ר עמיקם אלעד

המאמר מבוסס על חלק מהממצאים מתוך עבודת גמר בהנחיית ד " ר
שהוגשה לאוניברסיטה העברית  .חובה וזכות נעימה היא להודות להם על תרומתם והסיוע הרב שקיבלתי מהם

במהלך כתיבת העבודה  .ברצוני להודות גם לגב ' זומר סופר על האיורים המלווים מאמר זה  ,מעשה ידיה
האמונות .

.22

1

ספיאן

על פעילותו האגררית הענפה של מעאויה ראה  :י ' חסון  ' ,סוגיות נבחרות בשלטונו של מעאויה אבן אבי
עיונים במדיניותו השבטית  ,צבאית ואגררית '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית כירושלים  ,תשמ " ג  ,עמ '
389 - 329
1,

""

ובמיוחד שם  ,עמ '

. 341 - 340

" M1
cmor of Gaston

על אחוזותיו בארץ  -ישראל ראה

Kister , ' Thc Battic of the :

 . ( , Studies 1הס ) Aspects ' , M . A . Ayalon

.

10 -economicס50

 . 43 -44קק  ; Jerusalem 1977ע ' אלעד  ' ,ערי החוף של ארץ  -ישראל בתקופה הערבית

"

.נ.א

חarra , 501

( 1099 - 640

"

לספירת

רמלה האמיית

והסורי  ,והוא גם זה שהחל ככל הנראה בפעילות הבנייה האינטנסיווית
עבד אל  -מלב בן מרואן ( שלט

) 705 - 685

ואל  -וליד בנו ( שלט

בירושלים .

2

בימיהם של

הגיע לשיאו מפעל בנייתה

) 715 - 705

של ירושלים והפיכתה למרכז דתי חשוב  -אם לא למעלה מכך  -במדינה האמיית  .בימי שלטונם
של האסיים נבנו בארץ  -ישראל ארמונות ומפעלים חקלאיים רבים  ,כדוגמת ח ' רבת אל  -מפג ' ר

( אהמון

השאם ) ,

ח ' רבת אל  -מיניה שבצפון הכינרת  ,ארמון בצנברה ( שלא שרד ) ומערכות חקלאיות

באזור הערבה  3 .תקופת שלטון האמיים מאופיינת גם בהפיכתה של השפה הערבית לשפת המנהל

ערביים  -מוסלמיים .

ובהשלטה ופיתוח של יסודות מנהל

1

הטעם להשקעה האמיית הרבה באזור

ארץ  -ישראל ואש  -שאם על חשבון מקומות אחרים  -מצרים לדוגמה

 -מתבהר על רקע

הישענותם של האמיים על השבטים הערביים באזור זה כעל בסים התמיכה הצבאי והפוליטי
בשלטונם  .עלייתו של בית עבאס

והעתקת מרכז הכובד הפוליטי של הח ' ליפות מזרחה

( ) 750

הביאו לידי סיום את תקופת הפריחה במרחב הסורי הכולל ( הוא אש  -אשם )  .על רקע הפעילות
היישובית המגוונת יש לבחון ולהבין גם את הקמתה של רמלה  .ייסודה של העיר היה חלק ממגמה
של טיפוח וארגון המנהל באש  -שאם בכלל ובאזור ארץ  -ישראל

האומנם חידוש עירוני

בפרט .

5

?

במקורות מוסלמיים רבים נמסר

כי רמלה הוקמה בידי סלימאן בן עבד אל  -מלכ .

6

מול אלה ניתן

להציב עדויות והתייחסויות לקיומה של רמלה קודם לימיו  -אלה המופיעות במקורות
היסטוריים שונים והם שימשו בסיס גם למספר מחקרים

הנוצרים

על פי מקורות ערבימ '  ,קתדרה ,

)

הראשונה
2

(  , ) 1099 - 634א ,

תשל " ח )  ,עמ ' ; 163

תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ '

.

 . 5 - 8מם

,

נ

Ceremonies

.

מ ' גיל  ,ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית

. 114

על יישוב אזור החוף בימי מעאויה ולאחר מכן ראה
Pilgrimage, Leidel -New

3

8

( תמוז

מודרניים .

7

אד '  -ד ' הבי

( ) 1374

למשל

:

אלעד

Eoly Places

( שם ) ;

.

ועל פעילותו בירושלים ראה

:

14 . Elad

Medieval Jerusalem and Islamic Worship

 . 23 - 24קק  1995 ,מYork - 1 ) 61

ראה  ( , :נצת ] 4ן  . 381 - 389 ( Kh ' 81 -קק 1 , Odord 1969 ,
) ( Kh ' 81 -Magar

.

K . A . C . Creswell , Early Muslim Architecture

 ; pp . 545 - 577וכן  :מ ' רוזן  -איילון  ' ,ח ' רבת אלמיניה '  ,כל ארץ נפתלי  :הכינוס הארצי הכ " ד

לידיעת הארץ  ,ירושלים תשכ " ח  ,עמ '

. 241 - 236

על פעילות חקלאית בערבה ובבקעת הירדן ראה

טו " א  ,יב ( תש " ל )  ,עמ ' ; 132 - 128

' בארות שרשרת בקעת הירדן ' ,
 ( ] 80 - 79 [ 4 - 3תשמ " ח )  ,עמ ' . 114 - 106

.

:

י ' פורת ,

הנ " ל  ' ,בארות מנהרה בערבה '  ,קדמוניות  ,כ ,

.א .

4

 . 1 - 11קק Beckenham 1987 ,

5

סורדל ניתח את הקמתה של העיר כחלק מהפעילות האדמיניסטרטיווית הכללית של האמיים  ,ראה

6

Hawting , The Fi~rt Dynasty of

45 . ( ,ט ) Romer 1 4 . Noth

 . 1.א

 . 387 - 395קק Leiden 1981 ,

.

 Palestine ' ,מט

Sourdel , ' La Fondation Umayyad~ d 'al -Ramla

Studien zur Geschichte und lfultur des Vorderen Orients

אחמד בן יחיא בן ג ' אבר אל  -בלאד ' רי  ,פתוח אל  -בלדאן  ,ליידן

אל  -המד ' אני  ,כתאב אל  -בלדאן  ,מהדורת מ " ג דה  -חויה  ,ליידן

 , ] 866עמ '  ; 143אחמד
 , 1885עמ '

. 102

קרוב לוודאי שיבוש של המעתיק וראה בתיאורו המוקדם של אבן חירדאד ' בה

כבירתם של דוד ושלמה
ליידן

:

])

בן מחמד אבן אל  -פקיה

תיאורו של אבן אל  -פקיה הוא

( ) 864

המציין נכונה את ירושלים

עביד אללה בן ח ' רדאד ' בה  ,כתאב אל  -מסאלכ ואל  -ממאלכ  ,מהדורת מ " ו דה  -חויה ,

 .עמ '  . 79וראה גם העתקה מקבילה ; יאקות כן עבדאללה אר  -רומי  ,מעג ' ם אל  -בלדאן  ,ב ,

, 1889

ויסטנפלד  ,לייפציג
מ " ג דה  -חויה  ,ליידן

:

.ט

מהדורת ו .

 , ] 897עמ ' ; 818

עלי בן חסין בן עלי אל  -מסעודי  ,כתאב את  -תגביה ואל  -אשראף  ,מהדורת

 , 1893עמ ' ; 359

אל  -קלקשנדי  ,צבח אל  -אעשא פי צנאעת אל  -אנשאא  ,ד  ,ביירות  , 1984עמ '

. 99
7

ראה

למשל

:

מ ' איש  -שלום  ' ,על ישובי השפלה והשרון בימי הביניים ( ליסודה של

חפירות ומחקרים  ,תל  -אביב

 , 1973עמ '

. 203 - 194

רמלה ) ' ,

י ' אהרוני ( עורך ) ,

איש  -שלום מנסה לקשר בין גת המקראית  ,חולת המחוז

המופיעה במשנה ורמלה הערבית  ,אך ראיותיו בעניין זה אינן עומדות במבחן הביקורת  .ומכל מקום במסגרת
דיון קצר זה לא אוכל להיכנס לעבי הקורה בסוגיה זו .

צ;2 :

נמרוד לוז

מציין את רמלה ברשימת המקומות שכבשו המוסלמים בחוזה

שלום ( ולסן ) .

הוא אם כן שהעיר אכן היתה קיימת ובמסגרת חוזי השלום הרבים שערך

"

8

לתפיסתו עניין ודאי

מר בן אל  -ח ' טאב נחתם

הסכם גם עמה  .ואולם בחינה מדוקדקת של המקורות שבהם נזכרת רמלה טרם ימי סלימאן מלמדת

כי מדובר בדרך כלל בטעות בזיהוי המקום  ,והכוונה היא ללוד  ,או בטעות העתקה מכוונת ( כדי
לרומם את מעמדה של

העיר )

או מקרית מהמקורות

הקדומים .

במקורות מהתקופה הביזנטית ובמחקרים העוסקים במערך היישובי של ארץ  -ישראל בתקופה
 9עושר המקורות
זו אין למצוא עדויות לקיומה של עיר בשם רמלה בסמוך לתחום העיר לוד .
ורבגוניותם מצמצמים מאוד את האפשרות שעל דרך מקרה נשמט מקומה של עיר כלשהי

מידיעתנו  .ניתן להסיק כי העדר אזכור של יישוב עירוני באופן עקבי בכל המקורות הביזנטיים
מלמד שאותו מקום פשוט לא היה קיים

!

עניין נוסף הוא השיקול הגאוגרפי הטהור  -קשה להניח

כי עיר נוספת התקיימה בסמיכות כה רבה ללוד בתקופה

להתפתח בו  ,לעורף חקלאי מספק

( הינטרלנד ) ,

הביזנטית .

עיר זקוקה למרחב כדי

ולכן בדרך כלל לא נמצא ערים צמודותזו לזו ללא

סיבה יוצאת דופן  .ראיה לבעייתיות שבקיום ערים סמוכות הוא מצבה של לוד לאחר ייסודה של
רמלה  .ככל שהלכה רמלה וכבשה לעצמה מעמד של עיר מרכזית כך הלך וירד מעמדה של לוד ,
שהיתה קודם לכן עיר מרכזית וחשובה  .שגשוגה של רמלה בא במידה רבה על חשבון רווחתה

יישובית .

העירונית של לוד  .קיומן של שתי ערים במרחק קטן כל כך הוא מצב של אנומליה

דרושות סיבות מיוחדות והתערבות פוליטית  ,כפי שאכן קרה במאה השמינית לספירה  ,כדי
שתיווצר אנומליה

כזאת .

סקירת הממצא הארכאולוגי מרמלה מלמדת על ממצא דל מאוד מכל התקופות הטרום

-

אמיית 0 .י רק בחפירת הצלה אחת  ,שנערכה בשנת  , 1967נמצאו חרסים מתקופת הברזל מתחת
למבנה המתוארך לתקופה

הערבית הקדומה  .י י

בחפירות לא נתגלתה קרמיקה מהתקופה הביזנטית ,

לא כל שכן  -מבנים המתוארכים לתקופה זו  .בחפירות השונות ברמלה שבה ועולה אותה תמונה
סטרטיגרפית

:

זמנה של השכבה הראשונה

השמינית לספירה ,

2ן

( התחתונה )

בחייה של העיר הוא ראשית המאה

מתחת לשכבה זו  ,על  -פי הממצא מהחפירות השונות  ,נמצאת שכבת החול

( בערבית  :רמל ) שהקנתה לעיר את שמה 3 .י ראוי עם זאת לסייג את הדברים  .החפירות שנערכו עד
היום ברמלה היו בהיקף מוגבל מאוד  .בעיקרן היו אלה חפירות הצלה ממוקדות וכן היו גילויים

8

שמס

אד  -דין אד '  -ד ' הבי  ,כתאב דול אל  -אסלאם  ,ב  ,חידראבאד
Paris

9

,

1365

( ה )  ,עמ '

. 69

F. M . Abel , Gebgraphie~ dela: .
על תחום לוד ראה  . 673 61 map 1 ( ) :ק 1923 ,
גיאוגרפיה היסטורית של ארץ  -ישראל למן שיבת ציון ועד ראשית הכיבוש הערבי  ,ירושלים תשמ " ד ( תש " ט ) ,
עמ '

108 - 106

תש " ם  ,עמ '

וכן מפה בעמ '

; 76

ז ' ספראי  ,גבולות ושלטון בארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,תל  -אביב

. 115 - 113

10

סיכום העדויות הארכאולוגיות מרמלה ראה להלן בסעיף העוסק במערך הפיסי של

11

ח " א  ,כא (  , ) 1967עמ ' . 9 - 8

12

; מ ' אבי  -יונה ,

ראה על

כך בעיקר

העיר .

 :י ' קפלן  ' ,חפירות המסגד הלבן ברמלה '  ,עתיקות  , ) 1959 ( 2 ,עמ '  ; 103 - 96מ '

איתן  ' ,חפירות ברמלה '  ,קדמוניות ,

 ( 4תשמ ' ט ) ,

עמ ' 138

; 140 -

הנ " ל  ,חפירות רמלה

רוזן  -איילון וא '

ממצאים מן המאה
ציבור ברמלה מימי

:

השמינית לסה " נ ( מוזיאון ישראל  ,קטלוג  , ) 66ירושלים תש " ל ; מ ' בן  -דב  ' ,שרידים של מבני
האמיים והממלוכים '  ,קדמוניות  ( 67 - 66 ,תשמ " ד )  ,עמ '  ; 85 - 82מ ' רוזן  -איילון  ,אחא " ח

;24

רמלה )  ,עמ '

( הערך :

. 1474 - 1468
13

מציאותה של שכבת החיים האמיית מעל לקרקע בתולה מצויינת במספר מקומות  ,ראה למשל

ואיתן  ,חפירות רמלה ( לעיל  ,הערה . ) 12

:

רוזן  -איילון

רמלה האמיית

אקראיים בבסיסו של מבנה מאוחר יותר  .לפיכך ברור כי מסקנותי בעניין זה הן מוגבלות במידת
מה  .אך בכל החפירות לסוגיהן השונים  ,בחתכי הבדיקה או לצורך זה בכל חפירה לעומק ברמלה
שבה ונתגלתה סטרטיגרפיה דומה  .חשוב מכך  ,לא התגלה שום נתון שיעיד על נוכחות יישובית
ביזנטית

באתר .

4ן

לסיכום עניין זה  ,סקירת סוגי מקורות שונים ומגוונים לא לימדה על קיומה של ישות עירונית
כלשהי באתרה של רמלה טרם מפעלו של סלימאן בן עבד אל  -מלכ  .הופעתה של רמלה במקורות
מוסלמיים כעיר שהתקיימה בתקופת המקרא היא אנכרוניסטית וראוי שתובן כניסיון לרומם את
מעמדה או טעות ולא ציון עובדה בדוקה ואמינה  .באתרה של רמלה לא התקיימה עיר לפני המאה

השמינית לספירה וייסודה אינו מוקדם לימי השושלת האמיית  .רמלה היא אם כן יצירה עירונית

אמיית מקורית והיא העיר הראשונה שנבנתה באתר זה  .היותה חידוש עירוני בנוף הארץ  -ישראלי
של המאה השמינית לספירה הוא שמכשירה לשמש כמקרה מבחן לתפיסת העיור באסלאם

בקיסריה לרמלה -

הקדום .

העברת בירת המחוז

כניסתו של השלטון המוסלמי למרחב הארץ  -ישראלי לא לוותה ככל הנראה בשינויים דרסטיים
ומהירים  .ההנחה המקובלת היא כי עד ימי הרפורמה המקיפה של עבד אל  -מלכ היתה המשכיות
בענייני מנהל שונים כפקידות  ,גביית מסים ועוד 5 .י אולם למרות תמונת ההמשכיות המאפיינת את

המנהל בתקופה זו  ,ניתן למצוא בו גם מספר שינויים מהותיים  .אחד השינויים הברורים יותר ,
שהוא גאוגרפי במהותו  ,הוא מיקומה של בירת

קיסריה כבירת המחוז .

6ן

המחוז .

בתקופה הרומית והביזנטית תפקדה

נדמה כי עבור מי שמבסס את שלטונו על השליטה בים  ,וזקוק לקשר עם

המרכז האירופי  ,בחירתה של עיר חוף לבירה היא הבחירה ההגיונית

עם כניסתם של המוסלמים לארץ נבחרה עמואס ( היא

פלסטין .
הכיבוש 8 .ן
7ן

אל  -מקרסי

( ) 985

אמאוס  -ניקופוליס )

המונח שנוקט אל -מקדסי לתיאור מעמדה של עמואס באותה עת הוא ' קצבה '  ,מונח
:

עיר הבירה  ,אך גם

:

עיר ראשית  ,עיר מרכזית או מקום מבוצר ,

רושם זה מתחזק גם משיחותי עם מספר ארכאולוגים אשר חפרו ברמלה  :אבי איתן
שביט

לבירת מחוז

מציין כי עמואס שימשה העיר הראשה של המוסלמים בראשית

בעייתי שניתן לתרגמו מילולית

14

ביותר .

(7

ביולי  , ) 1993אריק רוזנברגר

( 10

באוגוסט

, ) 1993

איתן אילון

( 16

(9

באוגוסט  , ) 1993אלון

במרס  . ) 1994אילון סובר כי חלק

מהממצאים הם ביזנטיים מאוחרים  ,אך הוא מסכים כי הממצאים הללו הם ספורדיים בלבד ואין בהם הוכחה
לקיומו של יישוב מדרג עירוני

;

אולי הם מלמדים על קיומו של יישוב כפרי באתר  .עם זאת אילון אינו יכול לעגן

את הערכותיו בממצא מחפירה ספציפית
15

ברמלה .

מ ' שרון  ' ,תהליכי חורבן ונומאדיזציה בארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם '  ,הנ " ל ( עורך )  ,סוגיות בתולדות ארץ -

ישראל תחת שלטון האסלאם  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '
16

,

על קיסריה בתקופה זו ראה למשל  ] . Netzer , ' Excavation 81 Caesarea Maritima , 1975 , :נ
81 Report ' , Qedem , 21 ) 1986 ( ; K . G . Holמא 1976 , 1979 -
 81 . , King 's Herod Dream :וט
New York 1988

דו

. 23 - 21

.

the Sea

"

0

] . 1 . Levine

Caesarea

הצעת ויהוי וברנה למיקומה של צמואס  ,בעבר  -הירדן  ,הצלה " דרורי ,אך נראה שאין לקבלה  .וראה על כך

באריכות  :נ ' לוז  ' ,עמואס של המגפה  -דיון גיאוגרפי  -היסטורי במיקומה ובמצבה של עמואס בתקופה הערבית
הקדומה '  ,עבודה סמינריונית  ,החוג לגיאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,
18

. 1993

שמס אד  -דין מחמד בן אחמד אל  -מקדסי  ,כתאב אחסן את  -תקאסים פי מערפת אל  -אקאלים  ,מהדורת מ " ג דה -
חויה  ,ליידן

, 1906

עמ '

. 176

ען ,

נמרוד לוז

ללא קשר הכרחי לפונקציה מנהלית שהיתה למקום 9 .י אל  -מקרסי מציין בתיאורו כי בעבר היתה
עמואס ' קצכה ' אך כעת  ,כלומר בימיו  ,שוב אין היא נמצאת במעמד זה  .לפיכך נראה כי נכון יותר
לפרש במקרה זה את הביטוי ' קצבה ' במשמעות בירה או לפחות העיר המרכזית של המחוז בפרק

הזמן הנדון  .יש לצמצם עם זאת את משמעות המונח ואת התפקודים המנהליים המשתמעים ממנו
בתקופה זו  .הפונקציות המנהליות שמילאה עמואס באותה עת לא חרגו ודאי מהיותה מקום ריכוז
הצבא  ,מקום חלוקת השלל והמקום שבו שולמו משכורות הלוחמים  .בשנת

639

לספירה

(  18ה ' )

פרצה ברחבי אש  -שאם מגפה שנודעה בשם ' טאעון עמואס '  ,כלומר מגפת עמואס  .מגפה זו היא
שהובילה ככל הנראה לנטישתה של עמואס כמקום ריכוז הכוחות המוסלמיים בדרום

ארץ  -ישראל .

העדויות על מקומה של הבירה החדשה מעטות ובעייתיות  .מספר חוקרים ציינו כי לוד שימשה
כבירת המחוז בתקופה זו  ,כלומר משנת

640

ואילך .

20

שלמה דב גויטיין העלה סברה שירושלים

היא שהיתה העיר הראשה  ,כהגדרתו  ,של מחוז פלסטין  .י 2עמיקם אלעד מציג גישה הרואה

בירושלים את המרכז הפוליטי  -הדתי של פלסטין החל מראשית התקופה האמיית ועד להקמתה של
רמלה בידי סלימאן בן עבד

אל  -מלכ .

בסיכומו של הדיון במעמדה של ירושלים מציין אלעד כי

22

אף שאין עדות מפורשת לכך  ,ניתן לקבוע כי האמיים ראו אותה אכן כבירת המחוז בשלבים
מוקדמים של שלטונם  .הבעיה המרכזית בהנחה זו היא חסרונה של עדות טקסטואלית

העמימות והמחלוקת באשר לבירת המחוז אינן בלעדיות למחקר המודרני

מפורשת .

ראשיתן כבר

;

בספרות המוסלמית הקדומה  .במסורת המופיעה אצל אט  -סברי מצוין כי עמר בן אל  -ח ' טאב חילק
לאחר הכיבוש את מחוז פלסטין לשניים  .ירושלים היתה בירה אחת של המחוז  ,ורמלה ( וכמובן יש

לקרוא לוד ) היתה הבירה

האחרת .

23

בכל בירה הפקיד עמר בן אל  -ח ' טאב מושל ועמו יחידות צבא ,

שתפקידם היה לקיים את השלטון המנהלי  .מצב דומה  ,כלומר חלוקה זמנית של מחוז ליחידות
מנהליות קטנות יותר  ,התקיים גם במקומות אחרים  -למשל בעיראק  -בתקופה הראשונה
לאחר הכיבוש .

24

דומה שיש לקשר את הפיצול במחוז פלסטין ואת המעבר מעמואס לירושלים

ולוד לאירועי המגפה של שנת

19

על ' קצבה ' ראה למשל

, 639

2530 :

אם כי בנקודה זו אין אנו מצויים על קרקע מוצקה  .אם נקבל את

 .ק 1984 ,

Cambridge

.

Lane , Arabi ( -~ English Lexicon

E. W.

ולפיו ניתן

לפרש מונח זה כעיר מרכזית ותו לא  .מי שהעיר על פירושיה האפשריים של מילה זו היה דה  -חויה  ,ראה  . :נ 4 .א
םצצ0ןנו 7 :ו ~ De Goeje , BGA , 1וראה  :א ל  -מקדסי
Addenda
 . 326ק  1879 ,תטו( 1 Amenendanda Lei

.

( לעיל  ,הערה
20

203

,

"

 , ) 18עמ ' ; 55 - 54

" ~ rium

אל  -מקדסי מתייחס שם ל ' קצבה ' באופן ברור

.

 .ק 1890 ,

Le Strange , Palestine Under rhe Mos/ems London

ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה '  ,י ' פראוור
, 1099 - 638

בח ' ית

ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

( עורך ) ,

א  ,עמאן

1989

; 39

גיל ( לעיל  ,הערה

 ,עמ '

. 286

Paris

תשי " ג  ,עמ '

26נ

22

 ; 91נ ' חמאש ,

' אל  -אג ' נאד ואדאראתה '  ,מ " ע אל -

.

P . A . S . Marmardji , Textes Geographigues Arabes sur 10 Palestine

4 .י

;  . 190ק

.

1951

3

( נדפס לראשונה בתוך  :ירושלים  :מחקרי ארץ  -ישראל  ,ספר י ' פרס  ,ירושלים

פב  -קג ) .

אלעד ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 161 - 160
אבו ג ' עפר  ,מחמד אבן ג ' ריר אט  -טברי  ,תאריח אר  -רסל ואל  -מלוכ  ,א  ,מהדורת מ " ג דה  -חויה  ,ליידן
( , ) 1885

24

ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה

ש " ד גויטיין  ' ,ירושלים בתקופה הערבית '  ,הנ " ל  ,הישוב בארץ  -ישראל בראשית האסלאם ובתקופת הצלבנים  ,י '
הקר ( עורך )  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '

23

,) 1

עמ '

מ ' גיל  ' ,ההיסטוריה הפוליטית של

אל  -מאתמר אד  -דולי אר  -ראבע לתאריח ' כלאד אש  -שאם  :בלאד אש  -שאם פי אל  -עצר אל  -אמי ,

 . 799ק 01 . 5 ,ע Sharon , ' LIIdd ' , EP

21

( עורך ) ,

ספר

.נ

) ;

כבירה .

עמ '

. 2403

אל  -בלאד ' רי  ,אנסאב אל  -אשראף  ,ד ,
] 62 - 163

.

1964

1

 ,מהדורת מ ' שלזינגר ומ " י קיסטר  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

 . 91 , 142קק 984 ,ן Princeton

.
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 099ו )

תיאורו של אט  -טפרי אזי ניתן להסיק כי במהלך המאה השביעית חל פיצול מנהלי ומחוז פלסטין

נוהל משני מרכזים  .פיצול זה מגיע לסיומו בימיו של סלימאן בן עבד אל  -מלכ כמושל המחוז  :הוא
התיישב תחילה בלוד  ,ומשם התחיל לבנות את הבירה החדשה של מחוז פלסטין  ,היא

רמלה .

25

הבחירה ברמלה בסיומו של התהליך שתואר לעיל מצביעה על מגמה שאפיינה את התפיסה
המרחבית המוסלמית גם במקומות אחרים  -הנטייה לטפח בירות פנים יבשתיות על חשבון
בירות ימיות קודמות .

26

עלייתה של רמלה על חשבונן של קיסריה  ,הבירה הימית הקודמת  ,ולוד ,

שעל המרחב החקלאי שלה היא גם השתלטה  ,היא דוגמה מובהקת למגמה זו .
ראוי להבהיר את סוגיית המקורות במחקר זה  .המקורות ההיסטוריים בשאלת הבירות השונות

הם מאוחרים לתקופה ; והמקורות המוסלמיים המקובלים בדרך כלל אינם מוקדמים לאמצע המאה

התשיעית  .עובדה זו בעייתית במיוחד בכל הקשור לשחזור גאוגרפי  -פיסי של התחום העירוני של
רמלה  .שיטת העבודה שנקטתי לפיכך במחקר זה משלבת מספר רב ככל הניתן של מקורות כדי
25

ראה למשל בתיאורו של אבן אל  -פקיה ( לעיל  ,הערה

26

ראה דברים מפורשים שכתב בעניין זה גויטיין ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '

 , ) 6עמ '

. 102

.3

27

ביית

נמרוד לוז

לאמת נתונים שונים  -גם אם הם מגיעים ממקורות שאינם בני הזמן  -ולנצלם לצורך שחזור

התמונה העירונית של רמלה האמיית  .זהו יתרונו של מחקר אינטרדיסציפלינרי המצליח להתגבר

על פערי המידע הקיימים במקורות ההיסטוריים על  -ידי שימוש בסוגי מקורות נוספים כדוגמת

נתונים גאוגרפיים  ,חפירות ארכאולוגיות ועוד .
המיקום והאזור

רמלה ( נ  .צ  .מ .

ממוקמת בדרום מישור החוף  ,בשפלת החוף המערבית  .אזור זה מוגדר גם

) 137150

פלשת .

מישור חוף יהודה או אזור

איילון לאגן נחל שורק ,

27

העיר עצמה נמצאת על קו פרשת מים מקומי בין אגן נחל

והיא לפיכך מחוץ למישורי ההצפה של שני אגני ניקוז

28

אלה .

העיר

מרוחקת כחמישה  -עשר קילומטרים מחוף הים ומנמלה של יפו וכארבעים קילומטרים מרכס ההר
המרכזי

( ירושלים ) .

האזור העירוני שעליו משתרעת העיר רמלה כיום הוא אזור גבעי אשר הפרשי

הגובה בו אינם גדולים  .באופן כללי משתפלים פני השטח ממערב למזרח מגובה ממוצע של
תשעים עד תשעים וחמישה מטרים מעל פני הים ( אזור שכונת נווה  -דוד קריית  -ג ' ואריש ) לגובה
ממוצע של כשבעים עד שבעים וחמישה מטרים מעל פני הים ( בסמוך לצומת

רמלה  -לוד ) .

29

אזור

העיר האמיית ובעיקר אזור המסגד הלבן הוא בגובה ממוצע של כשמונים מטרים מעל פני

הים .

מבחינה גאומורפולוגית תשתיתה של העיר היא חולות אלוביאליים פליסטוקניים המכונים גם
גבעות

החמרה .

30

שמה של העיר רמלה  ,שמשמעותו בערבית חול  ,הוא כאמור בבואה נאמנה לפני

השטח שנגלו לבוני העיר במאה

השמינית .

באזור רמלה עובר קו שבר תת  -קרקעי רוחבי מירושלים דרך נחל שורק ורמלה לאזור יפו  .מרכזו
הסיסמי של קו שבר זה

המוסלמית הקדומה אך

נמצא באזור לוד .
גם לאחר מכן  .רעשי
ן3

למיקום זה היו השפעות הרסניות על רמלה בתקופה
האדמה שהתרחשו בעיר מעת לעת היו מהגורמים

המרכזיים להיעלמותם של שרידים ארכאולוגיים מהתקופה
מקורות מים

האמיית .

כמות מי הגשמים מגיעה לחמש מאות עד שש מאות מילימטר בשנה  ,ומלבד זאת

:

מצויים מספר מקורות מים קבועים בסביבה  -הרחוקה  -של רמלה  .מקור המים היציב והגדול

מכולם הוא מעיינות ראש  -העין  ,הנובעים כשמונה  -עשר קילומטרים צפונית לעיר  .אך מעיינות
אלה  ,שופעים ככל שיהיו  ,אינם זמינים לשימוש ברמלה  ,שכן הם נמוכים בכשישים מטר מגובהה

הממוצע של רמלה  .ריכוז מעיינות נוסף מצוי מדרום  ,באזור
27

תל  -גזר  -נען .

32

בשטח העירוני עצמו

על תיחומו של אזור החוף שבו שוכנת רמלה ראה  :ד ' ניר  ,גיאומורפולוגיה של ארץ  -ישראל  ,ירושלים

 , 1970עמ '

. 83
28

ראה במפת אגני היקוות

למשל

מפת מבואות ירושלים ,

29

ראה

30

נ ' קדמון ואחרים
 ( 11מפה

31

:

:

ך

פלג וצ ' רז  ,נחלי ישראל ואגני היקוותם

( עורכים ) ,

ץ 2נ

~

תל  -אביב . 1991

אטלס ישראל  :מכלול מפות של ארץ  -ישראל ומדינת ישראל  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ '

גאומורפולוגית ) .

ד ' עמירן  ' ,המרכז הסייסמי של לוד וברך החוף של יפו '  ,ארץ  -ישראל  ,א
 176מפה של סוגי המסלע באזור

11

[ חמ " ד ]

. 1975

( תשי " א )  ,עמ '

. 177 - 173

וראה שם בעמ '

רמלה .

בסקר שדה שערכתי באזור אותרו כשישה מעיינות  ,אך תל כיום קטנה מכדי שניתן יהיה לנצלם ; דומה שעד
ניצול המים האינטנסיווי של אקויפר החוף על  -ידי מדינת ישראל היתה ספיקתם רבה יותר  .על מעיינות אלה ראה
במפה מפורטת בתוך
 , 1984עמ '

:

ר ' קרק  ,צ ' שילוני  ' ,חידוש הישוב בגזר '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר זאב וילנאי  ,א  ,ירושלים

 341 - 331והמפה

וחשבון משנת

1943

בעמ '  . 332על מעיין נוסף באזור הכפר אבו שושה ראה נספח  ,שם  ,עמ '  ; 339בדין

נמסר שם כי ' מים נובעים כוללים מעין מים הראוי לשתיה  ,חזק מאוד  ,נמצא בתוך

הכפר ' .

רמלה האמיית

ובסביבתה המידית של העיר אין שום מקור מים יציב  .שכבת מי התהום בתחום העיר מצויה

הקרקע .

בעומק ממוצע של כעשרים וחמישה עד שלושים מטר מתחת לפני

לעיר היתה אם כן בעיה של מקורות מים זמינים וקבועים  ,ולפתרון בעיה זו נקטו השלטון
והתושבים מספר פעולות ובהן חפירת בארות  ,הכשרת בורות מים מטויחים ומפעלי בנייה
ציבוריים כדוגמת אמת

מים .

מיקומה של רמלה
אל  -מקדסי מתאר את רמלה כנמצאת במישור וקרובה להרים

ולים .

33

מיקומה של העיר באזור

מישורי בין שדרת ההר המרכזית לאזור החוף הוא נוח ומרכזי  ,ומאפשר שליטה טובה במחוז

פלסטין וגישה מהירה לחלקי המחוז השונים  .העיר סמוכה לים אך אינה קרובה במידה שעלולה
היתה לחשוף אותה להתקפות פתע ביזנטיות ; ריחוקה מאזור ההר אף הוא אינו גדול מדי  .תכונות
אלה  ,שלא נסתרו מעיני האמיים  ,הן שהובילו להתפתחותה המהירה של רמלה והבטיחו את פריחתה

העירונית  .מיקומה של העיר בסמוך ללוד לא היה אקראי  .לוד שימשה כבר בתקופה הביזנטית
צומת דרכים מרכזי שבו מצטלבות דרכי אורך

ורוחב.

34

סלימאן בן עבד אל  -מלכ ניצל את תכונות

המיקום המצוינות של לוד לצורך הקמת מרכז מנהלי אמיי חדש בסמוך לעיר

הוותיקה .

35

עדות

סביב העיר .

מובהקת למיקומה הנוח של רמלה וליתרונותיו מוצאים אנו במערך הדרכים שהתפתח

בחינת מערך הדרכים של העיר בתקופה האמיית מראה כי רמלה נטלה את מקומה המרכזי של
לוד כאחד הצמתים הראשיים באזור ארץ  -ישראל  .רמלה שימשה תחנה חשובה בדרך האורך

המרכזית ששירתה את השלטון המוסלמי  ,היא הדרך מאל  -פסטאט ( ולימים קהיר ) לדמשק  .העיר
מוזכרת כבר בתיאור מאמצע המאה התשיעית כתחנה בדרכם של הסוחרים הראד ' אנים בדרכם

מאנדלוס .

גם ברמה המקומית  -המחוזית מוצאים אנו כי רמלה היא צומת מרכזי שעוברות בו

36

הדרכים הראשיות המקשרות בין ערי המחוז השונות  ,למשל דרך הרוחב המרכזית בין יפו

לירושלים .

37

בדומה להשתלטותה על צומת הדרכים ההיסטורי של לוד כבשה לה רמלה גם את העורף
חיפוש

אחר נתוני ספיקה של מעיינות אלה בספרות המחקרית הקיימת  ,בשיחות עם אנשי מקורות  ,תה " ל

ובשירות ההידרולוגי לא הניב תוצאות  ,משום שמעיינות אלה אינם מנוצלים בגלל ספיקתם
33

אל  -מקדסי ( לעיל  ,הערה , ) 18
מגיר

34

עמ ' . 164

ראה גם  :נאצר ח ' צרו  ,ספר נאמה  ,מהדורת ש ' שיפר  ,פריס  , 1981עמ '

אד  -דין אל  -חנבלי אל  -עלימי  ,אל  -אנס אל  -ג ' ליל בתאריח ' אל  -קדם ואל  -ח ' ליל  ,קהיר  ( 1283ה )  ,עמ '

למספר הדרכים הרב המגיע ללוד ראה  :י ' רול  ' ,מערך הדרכים הרומיות בארץ  -ישראל '  ,קדמוניות  ,ט
עמ '

 50 - 38ומפה

בעמ '

. 39

על מרכזיותה של לוד בתקופה הביזנטית ראה גם  :אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה

( מפה ) .
35

הקטנה .

על

בנייתן של ערים מוסלמיות חדשות בצמוד לערים ותיקות ראה

Cities and Caliphs, New :

,

; 19

. 416

( תשל " ו ) ,

 , ) 9עמ ' 84

81 -Sayyad

.א

 . 3ק  1991 ,וז0ץ
36

אבן ח ' רדאד ' בה ( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ '

. 155 - 154

מספר חוקרים עסקו בסוגית הראד ' אנים  -סוחרים ממערב

אירופה שפעלו במהלך המאה התשיעית והעשירית ואשר על  -פי אביב היו ממוצא יהודי  .לסיכום הגישות

,

השונות בעניינם  ,תיאור כולל של נתיבי מסחרם ודיון במוצאם ראה  Merchants :ט 1ת
Ashtor , ' Aper us sur les

 . 299 - 328 ; ] .קק 17 ) 1974 ( ,

 . 245 - 265 (firstקק , London 1978 ,
~

[ 27 ] 1977
37

.

ש

"

ג

the Middle

 : Revue Suisse d'histoireתן publication

על מערך הדרכים במחוז פלסטין

"

JESHO,

ע

" ""

א

4 . ) ]11 , ~ Theנ

and the Land of Ridh n

~,

 Levantine Tradeש4

חס Rjdhinites ' , Studies

וארץ  -ישראל כולה בתקופה המוסלמית הקדומה ראה 0 :א ]ך ' . Welmsley ,

[)

  81אתטנ  Geography of The Jund of Filastin and Theתבוזר Administrative Structure and . 192- 252קק  , Ph . D . dissertation , Sydney 1987 ,יתטאץט

ן23נ

נמרוד לוז

החקלאי וענפי ייצור נוספים כגון בתי  -יוצר  ,מצבעות ותעשיות בדים  ,ששירתו את אחותה הקדומה
ממנה  .על מעמדה המשופר של העיר ועל חוסנו של העורף החקלאי שלה אנו למדים מתיאורו של

יפה . . .

אל  -מקדסי  ' :רמלה בירתה של פלסטין

סרותיה מצויים בשפע [ ומוקפת ] היא מכל צדדיה

בחוות יפות  ,ערים מפוארות  ,מקומות קדושים וכפרים

מטופחים . . .

ואין מבורכים יותר מכפריה ואין מתוקים יותר מפרותיה ' .

38

אין טוב יותר מהקמח שלה

תיאור כללי זה  -שוודאי יש בו יותר

מקורטוב של גאווה לוקל  -פטריוטית  -מלמד כי בפריפריה של רמלה היו יישובים חקלאיים

רבים שסיפקו מתוצרתם לעיר  .אך האם ניתן להקיש מתיאורו של בן המאה העשירית על מצבה של
העיר בראשית המאה השמינית

?

תשובה לכך ניתן למצוא במעמדה האיתן של לוד במהלך

התקופה הרומית  -הביזנטית  ,עת שימשה היא מרכז לאותו

אזור חקלאי עשיר .

עורף חקלאי עשיר

39

שסיפק את עודפי התוצרת לשווקי העיר יחד עם מערך דרכים משובח היו אפוא המצע לפריחתה
של העיר ושגשוגה .

המערך

הפיסי

והדגם העירוני

בראשית דברי נגעתי בחשיבותה של רמלה כעיר שיכולה לשמש בסיס נוח לבחינת תופעת העיור
המוסלמי בראשיתו  .מכיוון שמדובר בעיר חדשה הרי לימוד תמונתה העירונית הראשונית יסייע
להבנה טובה יותר של תחומי ההשפעה והקשר שבין התרבות השלטת לעיצוב המרחב ; ובמילים
אחרות  -מה הן  ,ואם קיימות בכלל  ,השפעות מצד מוסלמיותו של הגורם המעייר על המערך

העירוני  .במקרה של רמלה קשר זה מרתק במיוחד  ,שכן העיר נוצרה בתקופה שבה הדפוסים

בתהליך התגבשות .

השונים שיהוו לימים סימני ההיכר של התרבות העירונית המוסלמית היו עדיין

לימוד פני העיר של רמלה הוא מבחינה זו נדבך חשוב וצוהר להבנת תפיסת העיור האמיי
ומקורותיה  .כדי ללמוד על מבנה העיר ותחומה ריכזתי את העדויות הארכאולוגיות שהצטברו עד

היום  -והן אינן רבות ומקיפות  -לגבי רמלה בתקופה המוסלמית הקדומה .

40

האתרים השונים

מוספרו ומוקמו על המפה העירונית של רמלה כיום  .י 4הצבת האתרים השונים מאפשרת לבחון  ,ולו
באופן כללי  ,היבטים שונים של המערך העירוני  ,כגון מוקדים עירוניים  ,איזור

( 8ת1מ) 201

וחלוקה

תפקודית  .הצגת הממצאים הספורדיים למדי בצורה מרחבית  -קרטוגרפית מסייעת להבין טוב יותר
את המידע ההיסטורי המקוטע בשילוב עם הממצא הארכאולוגי  ,שכאמור אינו רב  ,וליצור
אינטגרציה המאפשרת לשרטט את תמונתה העירונית של רמלה

38

אל  -מקדסי ( לעיל  ,הערה 8נ

39

על לוד בתקופה זו ובמיוחד על חוסנו של העורף החקלאי שלה ראה

.

),

עמ ' . 164

40 ) ] (BAR International Series

"

-

ן) ן

00

"

נ

, Israel :

,

ערן

"

(

the Byzantine Period

 . 163 - 169קק  . 571 ( , Oxford 1991 ,ראה גם מפה שם  ,עמ '
40

האמיית .

עSchwartz , 10

 .ג .נ

 Origins throמן from

. 186

ארכיון רשות העתיקות 0 . 157 ,א  Record Files ,וכן תיק רמלה  .העיון בתיקי הארכיון באדיבותה של רשות

העתיקות  ' .תודתי למר ר ' רייך  ,מנהל הארכיון  ,ולמר א ' רוכמן  -הלפרין על הסיוע הרב שנתנו לי בכל הקשור
בטיפול בחומר המצוי

() ו:

41

ברשותם .

במקרים רבים לא הקפידו החופרים על תיאור מדויק של מיקום ממצאיהם  .במקרים אלה פניתי בדרך כלל
לחופרים כדי לאמת ולאתר במדויק את מיקום הממצא  .תארוך השכבות על  -ידי החוקרים השונים אינו אחיד .

לעתים התארוך הוא כללי כדוגמת התקותה הערבית הקדומה ולעתים הוא מדויק יותר  ,כדוגמת אמיי או מפג ' רי.
במפת החפירות הובאו בחשבון וסומנו כל האתרים המוגדרים ערבי קדום  ,אמיי ומפג ' רי  .רשימת האתרים
והחופרים נכונה ליוני  . 1994אתרים  25 , 24 , 23 , 22נלקחו ממפות סקר ה  -עקץ  ,ראה Palestine Exploration :
Fund , Sheet 13 , 16 , 1878 ; Palestine 1 : 20000 , sheet 13 / 14 Er Ramla , Survey of Palestine , 1930

רמלה האמיית

מרכיבים עיייניימ

מרכזיים

ביצורי העיר

42

חומת רמלה נזכרת לראשונה בתיאור של הנוסע הפרסי נאצר ח ' צרו
סלימאן ?

חומה סביב העיר האמיית של

האסיים נבנו חומות ומגדלים כחלק
נמצאה חומה סביב האתר .

44

מהביצורים .

האומנם נבנתה

( . ) 1047

ממחקריו של קרסוול עולה כי
43

איור

בכל המבנים והאתרים

כך למשל בחפירות ענג ' ר

אתר זה  ,אשר נבנה במקביל לרמלה וככל הנראה

מפת החפירות

אשר בבקעת הלבנון

ל

לצרכים אסיים זהים ,

ח ' ציי

42

נאצר

43

ראה למשל
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ראה
לעיל  ,הערה
:

( ח ' רבת

אל  -מפג ' ר )  ,עמ '

י

;

קרסוול

חקיא '

 . 16ספריה עירונית

 . 14מבוע ציבור ורחיב

רצי ' בריכת אגירה
19

ברכות צביעה

 :1ב

,

ערבי קדום

 . 20אתר חד שכבתי

23

בייצת האשתית

. )5

.

,

,
,
ן " ,ן י ,
;

, ,,

מים

כבה ערבית קדומה

אסיים .

ועל עקבה ראה

המסיי היבו

.2

ירכוש ארתנו לשם ה בנת התמונה ה עירו ניח ברמלה  45 .על רקע ה קר בה בין ענג ' ר
 ,וחיזוק נוסף לכך יש
של חומה בענג ' ר מהווה חיזוק להנחה שהיתה חומה ברמלה כבר מראשיתה
בעובדה שחומה היא כאמור אלמנט הכרחי במבנים

: 2

רמלה האמיית

(

1

.

)

נמרוד לוז

שערי העיר

בתיאורו של אל  -מקרסי מוזכרים שמונה שערים לרמלה  .מג ' יר אד  -דין מונה מאוחר יותר  ,בתקופה
הטרום  -צלבנית  ,שנים  -עשר שערים לעיר  .מספר שערים זה נראה גדול מדי ; אפילו לערים גדולות
ומכובדות כמו למשל ירושלים הבמנטית או קהיר הפאטמית לא היו שערים כה רבים  .בענג ' ר ,

.

מקבילתה העירונית של רמלה  ,נמצאו בחפירות ארבעה שערים בלבד מספר זהה של שערים דומה
נמצא גם בעקבה

( אילה ) ,

שנבנתה מחדש במהלך המאה

השביעית .

46

להלן יוצגו השערים

המופיעים בתיאור של אל  -מקדסי בצורה סכמטית על  -פי מיקומם והכיוונים של היישובים שאת

שמותיהם נושאים השערים ביחס לרמלה .

מיקום שערי העיר על  -פי כיוונם בתיאור אל  -מקדסי  -תרשים סכמטי47

.5

לוד

 . 4בילעה

.3

ירושלים

2

מסג ' ד זנבה

.6
.8

רמלה

.1

.7

ביר

יפו
דאג ' ון

מצרים

אל  -עסכר ( ? )

שלושה שערים מכוונים אם כן למזרח  ,אחד לצפון  ,שניים למערב ואחד או שניים ( מיקומו של

שער ביר אל  -עסכר וכיוונו אינם ברורים ) לדרום  .היישובים שעל שמם קרויים שלושת השערים
במזרח מצויים בכיוון זהה כמעט ביחס לרמלה  ,עניין המלמד אולי כי מדובר בשמות שונים ,

מתקופות שונות  ,לאותו שער עצמו  .בתיאור של מג ' יר אד  -דין מצוינים רק ארבעה מבין השערים
בשמותיהם  -יפו  ,ירושלים  ,לוד ומצרים  -וכיווניהם  :מערב  ,מזרח  ,צפון ודרום בהתא מה ; הוא
טרח לציין אפוא רק את שמות השערים הראשיים של העיר  .סביר מאוד כי לעיר לא היו שנים  -עשר

שערים בתקופה זו  ,וספק אף אם היו אי פעם בחומתה שמונה שערים  .כיווני השערים ושמותיהם

מלמדים כי בכל צלע של חומה היה לפחות שער אחד מרכזי  ,שנקרא על  -פי הכיוון שאליו פנה ,
והם השערים שמנה מג ' יר
46

על

חפירות עקבה ראה  :ויטקומב ןלעיל  ,הערה

1 , ' 4חטה. 423 - 425 ; 1
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בשרטוט זה ובדיון בתחור של אל  -מקדסי מובלעת ההנחה שתיאורו הוא סיסטמטי  ,כלומר שהוא סדור ומתאר

את השערים בכיוון מסוים  .יש להדגיש כי הנחה זו  ,הגיונית ככל שתהא ומוכחת  ,לפחות בחלקה  ,על  -ידי ניתוח
שמות השערים  ,אינה מאפיינת בהכרח את מה שכיוון לו אל  -מקדסי  .ראה ניסיון דומה לניתוח תיאור של אל -
מקדסי  :י ' צפריר  ' ,שערי ירושלים בתיאור אלמקדסי  -הצעת זיהוי חדשה על פי המקורות הביזנטיים '  ,קתדרה ,

 ( 8תמוז

תקול " ח )

1נמ ' 155 147

רמלה האמיית

מערך רחובות

בתיאורו של מג ' יר אד  -דין מצוין כי מארבעת השערים המרכזיים נמשכו שווקים לכיוון מרכז
העיר .

48

תיאור זה מזכיר מאוד את מערך הרחובות שנמצא

מובילים רחובות אל מרכזה

;

בחפירות ענג ' ר .

49

מארבעת שערי העיר

הרחובות מצטלבים בזווית ישרה במרכז העיר  ,ובמקום המפגש

הוקם מבנה שהחופר הגדירו כטטרפילון  .הנתון המשמעותי ביותר המחזק את הקשר והדמיון
התכנוני בין ענג ' ר לרמלה הוא מציאתה של מערכת חנויות לאורך הרחובות הראשיים

בענג ' ר .

החנויות הרבות מלמדות כי ברחובות אלה היה המרכז המסחרי של העיר  ,ואי מציאתו של שוק

מרכזי בענג ' ר מחזקת כמובן הנחה זו  .מממצאי החפירות בענג ' ר עולה כי מערך הרחובות בעיר
נבנה בהתאם לעקרונות התכנון הרומי  ,דהיינו רחוב אורך ראשי המצטלב בזווית ישרה עם רחוב
רוחב ראשי  ,ובנקודת מפגשם נוצר מוקד עירוני  ,המודגש

על  -ידי טטרפילון .

על סמך התיאור במקורות ולאור הזיקה בין תיאורה של רמלה לממצא מענג ' ר ניתן להקיש כי
מערך הרחובות הראשיים ברמלה נבנה גם הוא

על  -פי עקרונות התכנון הרומי  -האורתוגונלי .

הממצא הממשי היחיד עד כה הנוגע לרחובות ברמלה נתגלה בחפירות של אריק רוזנברגר ( איור
אתר

) 18

,2

מצפון למסגד הלבן  .בחפירות אלה נחשף רחוב מרוצף שכיוונו מערב  -מזרח והוא נבנה

מצפון למתחם המסגד הלבן ובמקביל לצלע הצפונית

וזוהי עדות ראשונה לרחוב מרמלה

האמיית .

שלו .

59

רחוב זה מתוארך למאה השמינית

רוחבו של הרחוב ( חמישה מטרים

וחצי )

ואופי

הריצוף מלמדים על בנייה ברמה גבוהה  .ייתכן שיש לשייך רחוב זה למערך הרחובות הראשיים של
רמלה האמיית  .סמיכותו לאתרים מרכזיים בעיר  ,רוחבו ואיכות בנייתו מוליכים לסברה שאכן היה

רחוב זה חלק ממערך הרחובות הראשיים של רמלה  .לאורך רחובות אלו  ,אשר הוליכו משערי
העיר לכיוון המרכז  ,התפתחו שווקיה של

העיר .

השווקים

שווקיה של רמלה הצטיינו בסחורות משובחות  ,ואל  -מקרסי מציין במיוחד את הסרית

העסיסיים

והקמח המשובח של העיר  .י 5פירוט של השווקים ברמלה מוצאים אנו בתיאוריהם של מג ' יר אד -

דין ושל אל  -תמירי ( . ) 1326

52

תיאורים אלה דומים מאוד בתבנית העירונית הכללית שהם מציגים ,

אם כי הם נבדלים זה מזה במספר פרטים  .וכך מתאר את השווקים מג ' יר אד  -דין

:

ולה ארבעה שווקים הנמשכים מארבעה שערים למרכזה ושם גם מסגד יום

השישי .

משער יפו לשוק הבצל וממנו לשוק החיטה עד למסגד  .משער ירושלים [ נמשך ] שוק
מוכרי הכותנה וממנו שוק נפצי הפשתן וממנו לשוק הבשמים ולמסגד  .ומשער יאזור

48

מגיר

49

ראה

:

אד  -דין ( לעיל  ,הערה
שהאב ( לעיל  ,הערה

 , ) 33עמ '

. 417

. ) 44

51

את הפרטים מסר לי רוזנברגר בשיחה בעל  -פה  .החפירות התנהלו בשנת  , 1991ודו " ח החפירה טרם פורסם  .ראה
דו " ח מסכם חלקי  :א ' ינאי  ' ,החפירות באזור המסגד הלבן '  ,אוגוסט  , 1991ארכיון רשות העתיקות  ,תיק רמלה .
אל  -מקרסי ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' . 164

52

אבן עבד אל  -מנעם אל  -חמירי  ,כתאב אר  -רוץ ' אל  -מעטאר פי ח ' בר אל  -אקטאר  ,מהדורת א ' עבאס  ,ביירות

50

עמ '

. 268

, 1975

הדמיון בין שני התיאורים בעובדות ובסגנון הכתיבה מלמד כי לשניהם היה מקור משותף או שמג ' יר

אד  -דין שאל את תתורו מזה המוקדם יותר של אל  -חמירי .

וקן

)

נמרוד לוז

לשוק מוכרי העצים

למסגד .

53

ומשם לשוק הרצענים 54ומשם לשוק מוכרי הירקותה ועד

והשער האחרון  ,שוק המשחיזים [ לטשים ] ולשוק עושי האוכפים

ולמסגד .

[ רצענים ]

56

השווקים התחילו בשערי העיר ומשם נמשכו לאורך הרחובות המרכזיים לכיוון המרכז  ,שבו מוקם
המסגד  .היה זה מערך של שווקים מתמחים אשר התפתח לאורך רחובותיה המרכזיים של העיר ,

בהם .

כלומר מערך של שווקים שנתארגנו על  -פי סוגי המוצרים שנמכרו

אזור המסגד הלבן
זהו המרכז של

לחלק אזור זה

העיר האמיית וכאן גם נתגלו הממצאים הארכאולוגיים המשמעותיים ביותר .
לשלושה מתחמים עיקריים  . 1 :מתחם המסגד הלבן ( איור  , 2אתר . 2 , ) 2

ציבורי ורחוב מצפון למסגד ( איור  , 2אתר

, ) 21

 . 3אזור הברכות התעשייתיות

58

57

ניתן

מבנה

( איור  , 2אתר

. ) 20

ריכוז מבני הציבור והמתקנים התעשייתיים לצביעה  -שטיבם עדיין אינו ברור  -באזור המסגד

הלבן מזכיר מאוד את המבנים המרכזיים שבנה סלימאן על  -פי תיאורו של

אל  -בלאד ' רי .

59

לאור

התאמה זו בין המבנה הפיסי לתיאור הספרותי לא תהיה זו מסקנה מרחיקת לכת לקבוע את
סביבותיו של המסגד הלבן כמוקד העירוני של רמלה

האמיית .

בתי מגורים

בחפירות השונות ברמלה אותרו מספר מבני מגורים ( איור
( איור  , 2אתר

53

)8

אתרים

,2

, 12 , 8

18א ) .

המפואר שבהם

נמצא בסמיכות למוקד העירוני ברמלה ונמצאו בו שלוש רצפות פסיפס  ,ובהן

בתיאורו של מג ' יר אד  -דין צוין שוק בשם סוק אל  -חבאבין  ,כלומר שוק מוכרי הגרעינים  .בתיאורו של אל  -חמירי

מוזכר שוק אל  -חשאבין  ,כלומר שוק מוכרי העצים  .ייתכן שבעיר היה שוק מיוחד לחיטה ושוק אחר שבו נמכרו
גרעינים אחרים או קטניות  .בחרתי עם זאת לקרוא לשוק זה שוק העצים כבתיאורו של אל  -חמירי  .ראה גם

 . Sauvaire , .Histoire deא

תרגומו של סוביר ושם מוצעת אפשרות זו  . :ק etHebron, Paris 1876 ,

205
54

המונח שמציג מגיר אד  -דין הוא ' ח ' ראז ' ,

המונח ' ג ' זאר '  ,כלומר שוחט

כלומר תופר עורות או תופר מגפיים  .בתיאורו ~,

ל אל  -חמירי מופיע

בהמות .

55

בתיאורו של אל  -חמירי מופיע כאן שוק אחר  ,הוא שוק מוכרי המים  .ראה  :אל  -חמירי ( לעיל  ,הערה

56

מג ' יר אד  -דין ( לעיל  ,הערה

57

בשחזור אזור המסגד הלבן אני מסתמך על  :י ' קפלן  ' ,חפירות רמלה  :דין וחשבון זמני '  ,דו " ח פנימי של רשות

, ) 33

עמ '

. 417

העתיקות  , 1949ארכיון רשות העתיקות ,

58

 , ) 52עמ '

. 268

תיק רמלה

;

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

; ) 12

בן  -דב ( שם )

;

ינאי ( לעיל  ,הערה

; ) 50

וכן על דברים ששמעתי מרוזנברגר בשיחה בעל  -פה  -תודתי לו על שהציג בפני את עיקר ממצאי החפירה

טרם

פרסומה .

על

ברכות אלה ראה

 :ח'

שורק וא ' אילון

( עורכים ) ,

צבע מהטבע

מוזיאון ארץ  -ישראל)  ,תל  -אביב  , ] 993עמ ' . 36 , 34 - 33
להוות מטרד בשל הריחות החזקים המלווים פעילות זו .

:

על צבעים טבעיים בעת העתיקה ( קטלוג

קיומן של ברכות תעשייתיות במרכזה של העיר עלול

בביקור שערכתי באתר חדש שנחשף לאחרונה ברמלה

הציג בפני חופר האתר  ,דון גליק  ,מתקן תעשייתי הקשור גם הוא ככל הנראה לצביעה  .מיקומו של האתר החדש

 ,4ן :

הוא כשמונה מאות מטר מאזור המסגד הלבן ומיקומן של ברכות הצביעה של העיר באזור זה סביר יותר מאשר
במרכז העיר  .עם זאת כל עוד אין בידינו תארוך בסיסי ואימות לתפקודן של ברכות אלה לא ניתן יהיה להגיע
למסקנה בעניין
59

זה .

אל  -בלאד ' רי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  . 143על  -פי תיאורו של אל 5 -לאד ' רי סלימאן בנה ברמלה ארמון מושל  ,מבנה
שנודע בשם בית הצבעים ומסגד

רמלה האמיית

דגמים גאומטרים בעיקר  .הפסיפסים מתוארכים בידי מרים רוזן  -איילון למאה השמינית .

60

מפעלי המים

אל  -בלאד ' רי ואחרים מציינים כי סלימאן חפר בעבור אנשי רמלה תעלת מים ( לנאת ) אשר נודעה
בשם ברדה  ,וכן חפר בעיר בארות ובורות מים

רבים .

ן6

אמת המים ומהלכה
הסקר המקיף ביותר שנערך על אזור רמלה הוא סקר ה -

62

על  -פי ממצאי סקר זה מסלולה של

האמה הוא מתל גזר במגמה כללית צפונית  -מערבית לרמלה  .מספר חוקרים הציעו כי מוצאה של
האמה הוא

מראש  -העין .

63

השערה זו מסתמכת ככל הנראה על ניתוח מקור מן המאה העשירית

המתאר קרב בין הקרמטים לפאטמים שבמסגרתו עצרו הקרמטים  ,שישבו אותה שעה בראש  -העין ,
את המים לרמלה

הפאטמית .

64

לכאורה יש במקור היסטורי זה לסתור את מהלך האמה כפי שהוצע

בסקר ה  . swP -דא עקא שעדות ספרותית זו אינה מסתייעת בתוואים הטופוגרפיים של האזור  .זאת
מן הטעם הפשוט שמקורות נהר הירקון מצויים בגובה ארבעה  -עשר מטרים מעל פני הים ורמלה

שוכנת בגובה של כשמונים מטר בממוצע מעל פני הים  .הפרש גבהים זה אינו מאפשר העברת מים

מן הירקון לרמלה על -ידי אמה ומבטל מיניה וביה את הצעותיהם של החוקרים שניסו למצוא את

ראשיתה של האמה במעיינות ראש  -העין .
מה היה אם כן מסלול אמת המים של רמלה

בין תל גזר לרמלה

;

?

סקר ה  swP -משנת
'

1874

איתר כאמור שרידי אמה

והשישים .

חלקם נראו עדיין בשטח בשנות החמישים

65

בשל הפעילות

האינטנסיווית באזור בתחום החקלאות והבנייה קשה לאתר כיום את שרידיה של האמה  .בסקר
שערכתי לאורך התוואי המוצע על  -ידי ה ' swP -התגלו בשני אתרים לאורך תוואי זה ריכוזי אבנים
מסותתות ועליהן חומרי

60

מליטה .

 . 109 - ] 19קק 7, 26 ) 1976 ( ,

66

ראויה לציון העובדה שמסלול האמה המוצע מתל גזר עובר

 Ramla ' , 1תן , ~ The First Mosaic Discovered

"

' רצפת פסיפס מוסלמית מרמלה '  ,קדמוניות  ( 40 ,תשל " ח )  ,עמ '
61

אל  -בלאד ' רי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

ב  ,עמ '

; ] 43

. 117 - 116

אל  -מסעודי ( שם )  ,עמ '  ; 359אבן אל  -פקיה

62
63

מ ' גיל  ' ,מלחמת שישים השנה
האסלאם '  ,קתדרה ,

40

. 16

(  , ' ) 1029 - 969שלם ,

( תמוז תשמ " ו )  ,עמ '

. 113

ג

( תשמ " א ) ,

עמ '  ; 15מ ' שרון  ' ,ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון

שרון מציין כי אין זה ברור מהיכן התחילה האמה  ,מתל גזר או

מראש  -העין  .וראה עוד  :צא " ד ג ' ורה  ,מדינת רמלה מנד ' נשאאהא חתא עאם

64

 492ה ' 1099 -

מ '  ,ביירות

, 1986

. 197

ת ' אבת בן טנאן  ,תאריח ' אח ' באר אל  -קארמטה  ,מהדורת ס ' זכאר  ,ביירות

אלעד על שהביא לידיעתי קיומו של מקור זה ואף העמידו
65

( שם )  ,עמ ' ; 102

יאקות

( שם ) ,

. 818

סקר ה  , 1874 tswP -גיליונות , 13

עמ '

 ; 51 . Rosen -Ayalonהנ " ל ,

 , 1971עמ '

. 67

תודתי לד " ר עמיקם

לרשותי .

וילנאי מתאר שריד של האמה בקילומטר הארבעים ושישה בכביש הישן רמלה  -ירושלים  .ראה  :ז ' וילנאי  ,רמלה
עבר והווה  ,ירושלים  , 1982עמ '  . 35כסיור באזור מצאו " קפלן ור ' גופנה שריד זה ואף תיעדו וצילמו

:

אותו .

צילום זה מצוי בארכיונו של צבי צוק  ,והוא לפי שעה העדות המצולמת היחידה שאיתרתי ; תודתי לו על שהציגו
66

בפני .
ברצוני להודות לרמי חן  ,חבר קיבוץ נען  ,שהוליך אותי לנקודות אלו  .משיחה עמו עולה כי חברי נען הוותיקים
הכירו קטעים רבים יותר של האמה שעברה בשדותיהם אך פעולות העיבוד החוזרות ונשנות העלימו את
השרידים מן השטח כיום .

עלץ:

נמרוד לוז

בתחום העירוני של רמלה בזיקה לאתרים המרכזיים המיוחסים לימי סלימאן ותוך התחשבות בהם ,
וכוונתי בעיקר למסגד

הלב. 7

לאור סקר השטח ובהסתמך על הסקר הבריטי  ,וכן על רקע תוסר

67

ההיגיון הטופוגרפי של האפשרות שמוצא האמה מראש  -העין  ,ניתן לקבוע כי אמת המים של
סלימאן  ,היא הברדה  ,יצאה מן האזור המערבי של תל גזר ומשם הובילה מים לרמלה  ,מהלך של
כעשרה

קילומטרים .

עניין נוסף הקשור לאמה זו הוא הטעות המקובלת שלפיה מקור שמה  ,ברדה  ,הוא בעין ירדה ,
שממזרח לתל גזר ( כיום עין ורד

נ  .צ . ) 14371409 .

68

אמת המים לרמלה החלה מצדו המערבי של קו

פרשת מים זה ועל מנת להזרים את מימיו של עין ירדה לאמה הנדונה היה צורך בחפירת תעלה תת -

קרקעית מתחת לתל  ,אך תעלה כזאת לא נמצאה בשטח עצמו  .הדמיון בין שם האמה ברדה

לשמות ירדה

(ג:

או ירדא הוא שהוביל מלכתחילה

( גן

לטעות זו .

69

לפי שעה

לא ניתן לבסס את ההשערה שמקור האמה הוא בעין ירדא לא רק בשל חוסר ממצא ארכאולוגי
שיוכיח קיומה של תעלה מקשרת  ,אלא בעיקר לאור העובדה שאין שום עדות לקיומו של יישוב
בשם ירדא ( ח ' רבת ירדא ליתר דיוק ) במקום זה לפני המאה הי " ט  .מכאן שבוודאי שלא ניתן היה
לטעות בדרך

כתיבתו בספרות המוסלמית של המאה התשיעית בתקופה שבה עדיין לא היה קיים ~ .

מפעלי מים נוספים
מהממצא הארכאולוגי ניתן ללמוד על קיומם של בורות מים מטויחים רבים ברמלה ובסביבתה

הקרובה  .במרכזו של המסגד הלבן חפורים שלושה מאגרים תת  -קרקעיים שקיבולם הכולל הוא
למעלה מששת אלפים מטרים מעוקבים

!

ניתן לסכם את מפעלי המים ברמלה בשלוש קבוצות  . 1 :אמת המים המיוחסת לסלימאן . 2 ,
ברכות ומאגרים תת  -קרקעיים  . 3 ,בארות ובורות מים מטויחים ( בעיקר באזורי מגורים פרטיים ) .

בתי  -קברות
קברים מהתקופה המוסלמית הקדומה נתגלו בתפירות מצפון לרמלה ( איור  , 2אתר  , ) 4וייתכן

שבאזור זה  ,בשולי המרכז העירוני הקדום  ,היה בית  -הקברות המרכזי של רמלה בתקופה

המוסלמית הקדומה  .בית  -הקברות הגדול המצוי בסמוך למסגד הלבן הוא מאוחר לתקופת דיוננו
וודאי אין להקדים את ראשיתו לשלהי המאה הי " א  .יל

67

ראה :

קפלן ( לעיל  ,הערה , ) 12

68

סברה

זו מועלית מפעם לפעם ואף מצאה דרכה לספרות  ,ראה למשל  :ש ' מוסמן  ,מדריך ישראל  ,ו  ,ירושלים

עמ ' 99

ושם מתואר מעבר של האמה המרכזית לברכות המסגד הלבן .
1979

עמ ' . 189
69

מקורה של הטעות הוא כמובן בעובדה שכתיבתן של האותיות ב

הדיאקריטית הנוספת באות י הערבית .

עלק:

שהשם ברדה צריך להיכתב

:

ירדא או

:

וראה

:

עד

)

ו -י

דבאע '  ,בלאדנא פלסטין  ,ד ,

4
,2

בערכית זהה למעט הנקודה
עמ '  , 375ושם נאמר במפורש

ירדה  .ברצוני להודות לפרופ ' משה שרון על שהפנה את תשומת לבי

לאפשרות ניתוח זו  ,קרי לקשר בין שם האמה למקורותיה באזור עין

ירדה .

זה .

70

תודתי לד " ר לאה דיסגני שסייעה לי בעניין

71

מיקום בית  -הקברות קשור לנדידת המרכז העירוני בשלהי התקופה המוסלמית הקדומה או במהלך התקופה
הצלבנית  .אך עניין זה לא יידון כאן והוא ראוי לבדיקה במחקרים נוספים .

רמלה האמיית

מרכיבים עירוניים נוספים
כיוון שלא נערכה ברמלה חפירה מקפת קשה כמובן למצוא בעיר את כל המרכיבים העירוניים  .על

קיומם של מרכיבים אחדים ניתן ללמוד בעקיפין מאזכורם במקורות שונים  .כך למשל מציין אל -
מקדסי כי בעיר היו אכסניות מפוארות ( פנאדק ) ובתי  -מרחץ
עירוניים אלה בעיר האמיית

נעימים .

72

האומנם התקיימו מרכיבים

על דרך ההיקש מחפירות באתרים אמיים אחרים הגיוני להניח כי

?

כבר בתקופה האמיית היו ברמלה בתי  -מרחץ ואכסניות לשירות הסוחרים הרבים שפקדו את
העיר .

73

הדגם העירוני של רמלה האמיית
אל  -מקדמי מציין כי גודלה של
אשר כל אחת מצלעותיו אורכה

העיר היה מיל על מיל .
מיל  ,כלומר כשני קילומטרים .
74

העיר היתה בנויה לפיכך בתבנית ריבוע
75

מכאן עולה כי שטחה העירוני של

רמלה במאה העשירית היה כארבעה קילומטרים מרובעים  ,שטח גדול מאוד בהשוואה לערים
אחרות במרחב  .גודלה החריג של העיר והעובדה שתיאורו של אל  -מקדסי הוא מן המאה העשירית

מעוררים ספק אם אכן היתה רמלה האמיית גדולה כל כך  .לצורך דיון זה לא נקבל מספרים אלה
כפשוטם  ,ועד שלא יהיו בידינו עדויות על גודלה של העיר האמיית לא נוכל להעריך עד כמה קרוב
תיאורו של אל  -מקדסי לגודל התכנית הראשונית של סלימאן  .תיאור הקמת המסגד אשר לא
הושלם בימיו של סלימאן אלא רק בימי עמר בן עבד אל  -עזיז יוצר את הרושם שהתכנית העירונית
היתה אכן גדולה וחריגה

הקשתות

:

בממדיה .

76

עדות נוספת לגודלה של העיר האמיית יש במיקומה של ברכת

ברכה זו נבנתה על  -ידי הארון אר  -רשיד בשנת

להג ' רה

172

( 789

לספירה )  ,כלומר

כשבעים שנה לאחר הקמתה של העיר בידי סלימאן ; הברכה מרוחקת למעלה מחמש מאות מטר
מאזור המסגד הלבן  ,ואין זה סביר שנבנתה מחוץ למה שהיה אז התחום העירוני של

רמלה .

77

לעיר היתה חומה ובה מספר שערים  .עמדנו לעיל על כך שהיו לכל היותר שמונה שערים
בחומת העיר אך סביר יותר שבכל אחת מארבע צלעות החומה היה שער מרכזי א חד  ,ואולי היו עוד

מספר שערים משניים  .מכל שער מרכזי הוליך רחוב למרכז העירוני ושם  ,על  -פי תיאורו של מג ' יר

אד  -דין  ,מקומו של המסגד המרכזי של העיר  ,הוא המסגד הלבן .

78

תיאורו של אל  -מקדסי שונה

מעט והוא ממקם את המסגד הלבן באופן כללי יותר באזור השווקים מבלי לציין שזה היה מרכז

72
73

אל  -מקדסי ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '
על

. 164

קיומו של בית  -מרחץ בענג ' ר ראה  :שהאב ( לעיל  ,הערה  . ) 44ידוע על בית  -מרחץ בירושלים בתקופה זו  ,ראה

אבו בכר  ,מחמד בן אחמד אל  -ואטטי ,

פיאאל

אל  -בית אל  -מקרס  ,מהדורת י ' חסון  ,ירושלים  , 1979עמ '

על כתובת המעידה על קיומה של אכסניה ברמלה במאה העשירית ראה
 . 77 - 84קק 13 , 1 ) 1966 ( ,

; from Ramlah ' , Arabica ,

(  , ) 1967עמ ' . 43 - 37
74

75

אל  -מקדסי ( לעיל  ,הערה
ראה 63 :

 .ק 1955 ,

.

 , ) 18עמ '

1 , Leiden

אל -מקדסי.

4 . Shuron , ' 4 Waqf Inscription :

,

9

. 165

 . Hinz , Islamische Masse und Geschichreאשן רוץ מסתמך על תיאוריו של

76

אל  -בלאד ' רי ( לעיל  ,הערה

77

78

. 83 - 82

הנ " ל  ' ,כתובת וקף מרמלה '  ,שנתון מוזיאון הארץ ,

למיקומה של ברכת הקשתות ביחס למסגד הלבן ראה איור
מגרר

:

 , ) 6עמ '

. 143

אד  -דין ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '

. 417

.2

:17

העיר .

79

סלימאן בנה בעיר מספר מוקדים עירוניים  .אלו הם ארמון המושל  ,הוא המרכז השלטוני

;

בית העועים  ,שניתן לראות בו מרכז תעשייתי  ,וכמובן המרכז הדתי  ,הוא המסגד הלבן  .בנוסף להם
יש להדגיש את המרכז הכלכלי החשוב של העיר  -השווקים שהתפתחו לאורך רחובותיה

המרכזיים .

בעיר אותרו גם מפעלי מים רבים  ,מהם המצויים בתוך המבנים המרכזיים ומהם

באזורים שונים בעיר  ,וכולם מלמדים על השקעה רבה בתחום זה במגזר הציבורי והפרטי

כאחד .

הדגם שאפיינו עד עתה הוא דגם גאומטרי סדור  ,כלומר דגם של רחובות מצטלבים אשר במקום

מפגשם מתפתח המוקד העירוני ובו המרכזים העירוניים החשובים  .סורדל כינה זאת דגם הרשת או
הדמקה ומצא את מקורותיו בתכנית העיר

הקלסית .

80

מניתוח הממצאים ברמלה עולה כי עקרונות

הדגם אכן לקוחים מתכנית העיר הקלסית  .אופיו החלקי מאוד של הממצא מחייב ביסוס רחב יותר

למסקנה זו ; להלן אראה כי גם באתרים מוסלמיים אחרים באזור  ,בני זמנה של רמלה  ,ניתן לזהות
את הדגם הקלסי כמקור המרכזי לתכנית .
האתר הקרוב ביותר בזמנו ובנסיבות הקמתו לרמלה הוא העיר ענג ' ר בבקעת הלבנון  ,אשר
הקמתה מתוארכת לימי

אל  -וליד ( . ) 715 - 705

סורדל עמד כבר על הזיקה התכנונית בין רמלה

לענג ' ר ועל כך ששני אתרים אלה הוקמו כדי לענות על צרכים מנהליים מקומיים של

האמיים .

ענג ' ר נבנתה בדגם מלבני מוקף חומה ולה ארבעה שערים  .י 8מערך הרחובות בענג ' ר תוכנן בדגם

אורתוגונלי  ,ובחפירות במקום אותרו מספר רחובות ובהם רחוב האורך ורחוב הרוחב הראשיים .
לאורכם של אלה נתגלו חנויות רבות  .באתר נחשפו מסגד וארמון של המושל  ,הצמוד למסגד
מדרומו  -שניהם נבנו בסמוך להצטלבות הרחובות הראשיים  .תכניתה של ענג ' ר מלמדת כי
הדגם התכנוני שעמד לנגד האמיים הוא דגם התכנון האורתוגונלי הקלסי  .תכניתה של ענג ' ר
תואמת כאמור לתפיסתי את התיאורים הספרותיים ואת הממצא המועט שנתגלה

ברמלה .

82

אתר נוסף המיוחס לתקופה האמיית הוא עקבה  ,הנחפרת בשנים האחרונות על  -ידי ויטקומב .
דגם העיר הנחשף כאן גם הוא ממשיך את דגם העיר הקלסית  .השימוש בדגם זה מאפיין גם רבים
מהמכלולים הקרויים הארמונות

האמיים .

83

הדגם העירוני של רמלה הגומיית  -הצעת שחזור
עד כמה קרובה הצעת השחזור דלעיל למציאות העירונית של רמלה האמיית

?

תשובה חלקית

לפתות לשאלה זו ניתן למצוא בניתוח מעמדו העירוני של אזור המסגד הלבן  .באזור זה התגלו
עיקר הממצאים מן העיר האמיית ובוודאי החשובים שבהם  ,ועיון במפת האתרים הארכאולוגים
מלמד על מרכזיותו היחסית של המסגד בתכנית העירונית של רמלה  .אזור המסגד הלבן היה אפוא

המוקד העירוני ומרכזה של העיר האמיית  .הגדרתו של אזור זה כמוקד העירוני היתה נקודת

ההתחלה ליצירת הדגם העירוני  .עניין זה מתקשר גם למסקנה קודמת בדבר מקורה המוסלמי של
העיר  .רק בעיר שבה התכנון הוא במקורו מוסלמי ניתן יהיה למקם את המסגד במרכז הגאוגרפי של

:18

79

אל  -מקדמי ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '

81

סורדל ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 391
ראה  :שהאב ( לעיל  ,הערה . ) 44
על עקבה ראה לעיל  ,הערה . 46

83

קרסוול ( לעיל  ,הערה

80

82

ראה
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:
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הצעת

4]---מצרים

אלעסכר

-

( אשקלון )

העיר  ,שהוא גם המקום הנוח ביותר לקהילת המאמינים  .בערים שהתקיימו טרם הכיבוש ( וכאלה
היו רוב הערים

באזור )

לא נמצא את המסגד המרכזי במרכזה של העיר  ,וזאת מהטעם הפשוט

שהאזור היה בנוי ומאוכלס כשהגיעו אליו המוסלמים  ,כך למשל במקרה ירושלים

תכנון העיר רמלה נשען כאמור במידה רבה על עקרונות התכנון

הקלסיים .

84

ודמשק .

ברמלה כבערים

מתוכננות אחרות מודגמת היטב העובדה שכאשר בנו המוסלמים עיר חדשה הם עשו זאת על פי
עקרונות התכנון שהתקיימו במרחב  ,קרי עקרונות תכנון רומיים בעיקרם  ,תוך התאמתם לצורכיהם

הספציפיים .

מאחיינים עירוניים
רמלה כמרכז מנהלי פוליטי
רמלה נבנתה מלכתחילה על מנת לשמש בירתו של מחוז

84

לעניין זה נדרש כבר קנדי והוא הראה כי למרות השקיעה העירונית המאפיינת את שלהי התקופה הביזנטית ,
המוסלמים הקפידו על עקרונות תכנון ובנייה גאומטריים בהתאם
ראה

לתכנית העיר הרומית האורתוגונלית הסדורה .
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85

פלסטין .

85

בעיר ישבו אנשי מנהל

,

Syria ' , Past and Presen

אל  -בלאד ' רי ( לעיל ,הערה
הערה  , ) 6עמ '

; 102

~ FIom Polis

Kennedy ,

11 .

)6

יאקות

.

עמ '

 143ן

( שם )  ,עמ '

אל  -יעקובי ,תאריח '  ,ג  ,אל  -נג ' ף

.8 ] 7

1358

( ה )  ,עמ '

; 37

אבן אל  -פקיה ( לעיל ,

קנןנ

נמרוד לוז

שתפקידם היה לטפל בבעיות המחוז

השוטפות .

כזה למשל היה נעים בן מלאמה אל  -רוני ,

"

שהתגורר ברמלה בראשית המאה השמינית והיה אחראי על דיואן אל  -ח ' אתם  ,כלומר על לשכת

החותם של מושל פלסטין .
גם כבית המושל .

86

הביטוי השלטוני המרכזי בעיר היה ארמונו של סלימאן  ,שהוגדר לעיל

רמלה כמרכז כלכלי
בתיאורים השונים מוצגת רמלה כעיר מסחר המשמשת מרכז לסחר חקלאי ברמה המקומית .

רמלה תפסה בכך את מקומה של לוד  ,שהיתה העיר המרכזית באזור טרם

ייסודה .

87

במקביל

להפיכתה למרכז סחר ברמה המקומית עולה רמלה גם על מפת הסחר הבין  -לאומי  .עדות לכך
מצאנו באזכורה של העיר כתחנה במסחרם של

הראד ' אנים .

88

עדות מעניינת לטווחי המסחר

הארוכים של העיר ולקשריה הכלכליים עם ערים שונות ברחבי העולם המוסלמי יש בסיפור חייו

של אדם שהתגורר בעיר  -יחיא בן עיסא בן עבד אר  -רחמאן את  -תמימי אנ  -נהשלי אל  -כופי אל -

פאח ' ורי אר  -רמלי ואשר חי ברמלה בראשית המאה התשיעית והיה מוסר מסורות

( מחדת ' ) .

89

מוצא משפחתו הוא מכופה ומסופר כי בהיותו ברמלה עסק  ,בנוסף לפעילותו הדתית  ,בשיווק שמן
זית לכופה ולערים אחרות .
תושבי רמלה עסקו גם במספר ענפי תעשייה ובהם ייצור האריגים  ,וייתכן שלענף זה יש לקשור
את הברכות התעשייתיות שנמצאו בסמוך למסגד הלבן ולאחרונה גם מצפון  -מזרח לברכת

הקשתות .

90

ענף תעשייתי נוסף שבו עסקו תושבים בעיר הוא ייצור כלי חרס  .בחפירות של אבי

איתן ומרים רוזן  -איילון ברמלה התגלה בית יוצר ( איור  , 2אתר

)3

שתוארך למאה

השמינית .

תארוכם של הכלים הרבים שהתגלו באתר למאה השמינית מוביל למסקנה שבית יוצר זה פעל החל

העיר .

מימיה הראשונים של

בספרות הביוגרפית המוסלמית מופיעים אזכורים שונים על אנשים מרמלה ומקצועותיהם
ובהם

:

עקמים  ,חרשי נחושת  ,מוכרי ענפי תמרים  ,קדרים  ,רועי בקר וסוחרי

אריגים .

ן9

רמלה האמיית הפכה עד מהרה למרכז לפעילות מסחרית  ,כלכלית ותעשיתית ענפה ברמה
המקומית אך גם במישור הבין  -לאומי  .יזמה שלטונית המלווה בתנאים נוחים לפעילות כלכלית היו
המצע שהפך את העיר למרכז כלכלי גדול ומפותח  .נוכחותה של אוכלוסייה ותיקה שעברה לעיר
החדשה מלוד תרמה אף היא ללא ספק לפעילות הכלכלית

86

ראה :

ג ' מאל אד  -דין אבו אל  -חג ' אג ' יוסף אל  -מזי  ,תהד ' יב אל  -כמאל פי אסמאא אר  -רג ' אל  ,ט  ,מהדורת ע '

מערוף  ,ביירות
87

88
89

 , 1987עמ ' ; 172

וכן

אל  -מקרסי ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '
לעיל  ,הערה
עבד

:

גיל ( לעיל  ,הערה ו )  ,עמ '

. 100

. 181 - 180

. 36

אל  -כרים בן מחמד אס  -סמעאני  ,אל  -אנסאב  ,ג  ,מהדורת אל  -בארודי  ,ביירות  ( , 1408ה )  , 1988עמ '

אבן חג ' ר  ,תהד ' יב את  -תהד ' יב  ,יא  ,חידראבאד 1326

40

ברמלה .

מהדורת ש ' אל  -ארנווט  ,ביירות  , 1982עמ '

(ה),

עמ '

; 231 - 230

; 170 , 91

אד  -ד ' הדבי  ,סיר אעלאם אנ  -נבלאא  ,י ,

. 424 - 423
 . 181ועל ברכות הצבעים ראה לעיל  ,הערה . 58

90

על

אריגי רמלה מוסר אל  -מקדסי ( לעיל  ,הערה

91

כך

למשל מסופר כי בראשית המאה התשיעית חי ברמלה אל  -וליד בן סלחה הקרוי אל  -עטאר  ,כלומר מי שעוסק

בבשמים  .ראה עליו

:

 , ) 18עמ '

אד '  -ד ' הבי ( לעיל הערה  , ) 89ט  ,עמ ' . 325

צריח ממלובי שהוקם
באתר של המסגד
הלבן האומיי ברמלה

אוכלוסיית רמלה
אין בידינו עדויות ישירות או כמותיות באשר להרכב האוכלוסייה בעיר בראשית התקופה האמיית .

עם הקמתה של העיר עברו אליה או הועברו אליה בכפייה  ,תושבים מלוד .

92

יצירת המרכז

השלטוני ברמלה והפיכתה בעקבות זאת גם למרכז המסחרי של האזור הובילו באופן טבעי לירידה
במעמדה של

לוד .

בשל כוח המשיכה הכלכלית של רמלה  ,ואולי גם בגלל מדיניות העברת

האוכלוסין הנוקשה של האמיים  ,עברו רבים מתושבי לוד למרכז החדש  .אוכלוסיית לוד בשלהי
התקופה הביזנטית היתה מורכבת מקהילה נוצרית גדולה ובצדה התקיימה קהילה

יהודית .

93

לפיכך

נראה שמראשית ימיה של רמלה היתה בה מלבד אוכלוסיית בני שבטים ערבים ואוכלוסייה
מוסלמית גם אוכלוסיית בני חסות ( נוצרים

ויהודים )

מלוד  .העדות הקדומה ביותר לישיבתם של

נוצרים ולקיומן של כנסיות ברמלה מצויה בתיאור הריגתו של נזיר נוצרי בשם עבד אל  -מסיח אנ -
נג ' ראני בעיר במחצית הראשונה של המאה

92

אל  -בלאד ' רי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

; 143

השמינית .

94

עדות נוספת לקיומה של אוכלוסייה

והשווה  :אל  -יעקובי ( לעיל  ,הערה

 , ) 85עמ '

. 37

בתיאורו של אל  -יעקובי

נמסר כי סלימאן העביר בכוח אנשים לרמלה ואף פעל להריסתה של לוד  .לעומת זאת על  -פי תיאורו של אל -
בלאד ' רי סלימאן התיר ( אד ' נ ) לאנשי לוד לבנות בתים ברמלה  .על מעבר האוכלוסייה בכפייה ראה גם  :יאקות

. 818

( לעיל  ,הערה 6ג ג  ,עמ '

עוורץ ( לעיל  ,הערה

93

על אוכלוסיית לוד ראה

94
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עמ '

al - Adasih

. 130 - 121
/

bd
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fEth , vrhe /Vrabic

ccount
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S.
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~
כאמור
כהתרחשו
 . 331 - 374קק  41985 ( ,במסגרת תשור האירועים הקשורים לעבד אל  -מסיח אנ  -מ ' ראמ ' ,
בסמוך להקמת העיר  ,מוזכרות גם מספר כנסעת ברמלה .

~

נמרוד לוז

נוצרית בעיר היא כתובת שנמצאה על קבר והמתייחסת לאמצע המאה

התשיעית .

95

על סמך כתובת

זו ותעודות מהגניזה הקהירית יש להסיק כי בעיר התקיימו קהילות נוצריות  ,יהודיות וקראיות
מבוססות כבר במאה

התשיעית .

96

מעניין שדווקא לקיומה של הקהילה הנוצרית יש עדויות ברורות

יותר  ,וייתכן שהדבר מלמד על נוכחות רבה יותר בעיר  ,שהתבטאה גם בקיומן של כנסיות  .בנוסף

לקהילות הללו היתה ברמלה במאה התשיעית גם קהילה שומרונית  .באזור כולו ובמיוחד בכפרים
דאג ' ון ( בית דגון )  ,צריפין ואס  -סאפריה ידוע על קיומה של אוכלוסייה שומרונית גדולה עוד
משלהי התקופה

הביזנטית .

97

אזכורם של שומרונים ברמלה במאה התשיעית מלמד כי העיר קלטה

שבסביבתה .

לתוכה אוכלוסייה מהכפרים

ושומרונים ישבו ברמלה כבר מימי הקמתה

האומנם התרחש התהליך כבר מראשית התקופה
?

על כך אין בידינו תשובה

ברורה .

מרביבים איסלאמיים פיסיים בנופה העירוני של רמלה
המרכיב האיסלאמי הבולט ביותר ברמלה הוא מסגד יום השישי  ,הקרוי המסגד הלבן  .הוא ניצב

במרכז העיר והיה חלק מאזור הליבה העירוני  .פארו וגודלו של המסגד ובעיקר מיקומו המרכזי

בעיר הם עדות לאופיה המוסלמי  .אפיון פיסי נוסף המלמד על אופיה המוסלמי של העיר הוא
השוק

:

מרכזיותו ומיקומו לאורך הרחובות הראשיים של העיר מתיישבים היטב עם אופיה

המסחרי של העיר

המוסלמית .

98

אין להתעלם כמובן מההיבטים המעשיים מאוד בקיום מסחר

ברמלה כמו כל עיר אחרת באזור  ,אך אופיה המסתרי המודגש כל כך קשור בוודאי קשר הדוק

להיותה עיר מוסלמית .
רמלה כמרכז דתי מוסלמי

יאקות מוסר מפי אל  -מהלבי ( המאה

העשירית )

כי בעיר התרכזה חבורה גדולה של אנשי דת .

99

משה שרון עמד כבר על עניין זה והוא מקשר באופן ברור בין הפריחה הכלכלית לפעילות הדתית -

התרבותית בעיר  ,שהחלה לדבריו כבר בסמוך

להקמתה .

00ן

בספרות הביוגרפית המוסלמית ניתן

למצוא אזכורים רבים לאנשים אשר ייחוסם ( ? סבה ) הוא אר  -רמלי  ,כלומר מי שחי או שהה או
מיוחס מכל סיבה אחרת לרמלה  .אס  -סמעאני לדוגמה מציג רשימה ארוכה של אישים המכונים

אר  -רמלי  ,וברור שחלק מהם אכן התגוררו
95

96

97
98

בעיר  .י " י

זוהי כתובת קבורה של אדם בשם ג ' בור  ,נוצרי שמת ברמלה בשנת . 943
קבר מרמלה מן המאה העשירית '  ,שלם  ,א ( תשל " ד )  ,עמ ' . 14 - 1
שם  ,עמ ' . 13
י ' בן צבי  ,ספר השומרונים  ,ירושלים תש " ל  ,עמ ' . 95 - 94

ראה  :מ ' שרון  " ' ,שבת גדול " על כתובת

כך למשל מציג זאת לפידוס  ,הרואה באזור השוק לא רק מרכז החיים הכלכליים אלא גם מרכז החיים הפוליטיים ,
ראה

From Madina ro Metropolis , :

 . 63ק 1973 ,

Jersey

New

. (,

"

ט ) Lapidus , ' Traditional Muslim Cities ' , C . L . Brown

4 .ן 1 .

; על דמותו של הסוחר כסוכן אסלום ועל הקשר ההדוק בין חיי הדת למסחר בעיר

ראה  . 15 :ק  Islamization, New York 1979 ,מן 4 . Levtzion , Comparative Studyז ; על עליית הבורגנות
בעולם המוסלמי של המאה השמינית והתשיעית ראה
Leiden
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יון

:

Middle-Eastern

Rise of

Goitein ~ The

S . D.

 Early Islamic Times ' , idem , Studiesמ ] Bourgeoisie

 . 217 - 241קק 1966 ,
99

יאקות ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

100

שרון ( לעיל  ,הערה  , ) 63עמ '

101

. 818
. 114

אס  -סמעאני ( לעיל  ,הערה  , ) 89עמ ' ] . 92 - 9
אד  -דין ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ ' . 419 - 418

למוסרים נוספים ראה  :יאקות ( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ ' ; 820 - 818

מג ' יר

רמלה האמיית

כבר בראשית ימיה של רמלה היו בעיר עשרות מלומדים  -בין אם חיו בה ובין אם רק עברו בה

מסורות ( קחדת ' ון ) .

 -שעסקו בלימודי דת ובמיוחד באיסוף

ת ' ורי  -מוסר מפורסם ( מת

ברמלה .

) 778

מלומד כזה הוא לדוגמה קפיאן את -

שחי בכופה ונודע גם כמי שהעביר מסורות לאנשים שחיו

המלומדים הרבים שפעלו ברמלה והאישים שהגיעו לעיר במסגרת חיפוש המסורות

02י

מלמדים כי הפכה להיות גם מרכז לימוד מוסלמי כבר במהלך ימי השלטון

האמיי .

פעולות לקידוש המרחב ברמלה
כחלק מהניסיון לרומם את מעמדה של רמלה ולהקנות לה חשיבות כמרכז מוסלמי החל תהליך
יצירה והפצה של מסורות שמהן ניתן ללמוד כביכול על קיומה הקדום של העיר  ,על אירועים

חשובים שהתרחשו בה ועל אישים מוסלמים שנקברו בה  .כך למשל מביא אבן סעד מסורת שלפיה
 ישראל  ,מת ונקבר ברמלה בשנת 34? בארה בל אצ  -צאמת  ,מי שנחשב לקאיי הראשון של ארץ
להג ' רה (  645לספירה ) 03 .ן ציונה של רמלה כמקום קבורתו של אחד האישים המוסלמים החשובים

הראשונים בארץ  -ישראל אינו צריך להיתפס על  -ידי הקורא כעובדה היסטורית אלא כחלק ממגמה

לפאר את רמלה ולקשור אליה איש מרכזי באיסלאם .
בתהליך קידוש המרחב הרמלאי גם הופצו מסורות המקשרות בין העיר לפסוקים קוראניים
ולאסכטולוגיה המוסלמית  .דוגמה אחת לעניין זה היא המסורת המוצגת בידי אל  -פסוי ( מת

ובה נקשר שמה של רמלה לרמה

( רבוה )

המוזכרת בקוראן

) 890

:

סיפרו לנו אבו יחיא זכריאא בן נאפע אל  -ארסופי ומחמד בן עבד אל -עזיז אר  -רמלי
שאמרו

סיפר לנו עבאד בן עבאד אבו עתבה מפי אבו זרעה מפי אבן

:

ועלה . . .

[ כאן

מוצגת מסורת נוספת שלא תובא במסגרת זו ] שאמר  :ואמר לי מרה בן כעב אל -בהזי
[ בשלשלת מסירה המגיעה לנביא ] שרמלה היא קרמה וזאת משום שהיא משתרעת04י
בין מזרח

למערב .

05י

המוסרים האחרונים במסורת זו מוכרים לנו כבני מחוז פלסטין .

102

אחמד בן עבד אללה  ,אבו נעים אל  -אצבהאני  ,חלית אל  -אוליאא וטבקאת אל  -אצפיאא  ,ו  ,קהיר
אך שם מצוין כי ייתכן שהעביר מסורות

103

יחמד

בן עבד אל  -עזיז  ,המוזכר

אבן סעד  ,כתאב אט  -טבקאת אל  -כברא  ,ז ,

 , 1936עמ '

. 367

בירושלים .

,2

מהדורת א ' סח ' ף  ,ליידן

בציון רמלה כמקום הקבר ראה  :גיל ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' 99 - 98

1228

( ה )  ,עמ '  . 147ריכוז מסורות התומכות

ושם  ,הערה

. 141

בן אל  -חסן בן עסאכר  ,תאריח ' מדינת דמשק  ,א  ,מהדורת צ " א אלמנג ' ד  ,דמשק

וראה גם  :אבו אל  -קאסם עלי
 , 1951עמ ' , 38

ושם מוזכרים

מוסרים מרמלה כצ ' מרה בן רביעה ורג ' אא בן אבי סלמה המציינים כי קברו בירושלים  .ראה שם גם מסורת מפי
רג ' אא בן חיוא המציין כי ראה את קברו בצמוד לחומת העיר
העשירית ראה

:

אל  -מקרסי ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '

; 182 - 181

ממזרח .

לדעתו של איש ירושלים מן המאה

המחבר מציין כי ראה את קברו של עבאדה

בירושלים .
104

ואולי יש לתרגם זאת כמקשרת  .הפועל הוא סיל שמשמעותו המידית קשורה לזרימת מים  .ראה  ' :סיל ' לסאן אל -

ערב יא  ,עמ '
105

. 382 - 380

אבי יוסף  ,יעקוב בן ספיאן אל  -פסוי  ,כתאב אל  -מערפה ואת  -תאריח '  ,ב  ,מהדורת א " צ אלעמרי  ,אל  -מדינה
( ה )  ,עמ '

. 298

וראה

:

.

1410

קוראן  ,כג נב  .אבן עסאכר מביא אף הוא מסורת זו אך מוסיף מספר גרסאות השונות זו מזו

אך במעט  -מאחר שמדובר בפירוש של פסוק קוראני  ,כל שינוי נוסח ולו גם קטן ביותר נחשב כמסורת שונה ,

ולכן מקפיד אבן עסאכר לציין שוב את מוסריה  .על הגרסאות השונות של מסורת זו ראה  :אבן עסאכר ( לעיל ,
הערה

 , ) 108עמ '

הקוראני .

. 199 - 198

מסורות אלו מוצגות כחלק מדיון כללי יותר העוסק ברמה ( רבוה ) המוזכרת בפסוק

4 )1

רמלה האמיין

כמוסר האחרון יחד עם אבו יחיא  ,זכריא בן נאפע אל  -ארסופי  ,פעל בשלהי המאה השמינית

בעמוד ממול

.

ובראשית המאה התשיעית  ~ .י עבאד בן עבאד  ,שממנו קיבלו שני המוסרים הללך את המסורת פעל למעלה

גם הוא באזור רמלה במחצית השנייה של המאה השמינית לסה " נ .

המסורת על  -פי ידיעה זו מאדם בשם אבו

זרעה  ,שהוא ככל הנראה

שהיה מוסר ידוע מרמלה ( אבו זרעה מת בשנת

אר  -רמלי ,

מסורות לעבאד בן עבאד ~ .

ן

148

07ן

עבאד בן עבאד קיבל את

ל

:

ר הם ם ברמלה

יחיא בן אבי עמרו אס  -סיבאני יחמישה

להג ' רה

[  765לספירה ]

והעביר

המוסר הראשון  ,אבן ועלה  ,אינו מוכר לפי שעה  .לפחות ארבע

( רמלה ' המאה

מתעורר הרושם כי חוליותיה הפלסטיניות  -הרמליות של המסורת הן אלה שהפיצו אותה וייתכן שאף
יצרו אותה  .רושם זה מתחזק לאחר בדיקת שלשלת המסירה של המסורות הנוספות המופיעות אצל
אבן עסכאר  .מבדיקה זו עולה כי רק במסורות שבהן זיהויה של הרמה הוא ברמלה מופיעים
בשלשלת המסירה מוסרים מפלסטין  ,כלומר רק ברשימת המוסרים של המסורות המזהות את הרמה

הקוראנית עם רמלה נמצא חוליות שהן פלסטיניות  ,ופעמים רבות  -רמלאיות  .מוסרים אלה לא
הופיעו כלל בשלשלת המסירה של מסורות המנסות לקשר בין הרמה שבקוראן

אל -

פסטאט או כל עיר אחרת  .מכאן שכבר במחציתה שנייה של המאה השמינית היה מי שניסה לקשור

בין רמלה למקומות המופיעים בקוראן  .עבור מי מתושבי העיר שביקש להראות כי רמלה נחזתה
כבר על  -ידי הנביא לא היתה חשיבות רבה לעובדה ההיסטורית הבסיסית והנחרצת שהעיר כלל לא
עמדה על תלה בימיו .

הסיבות לבנייתה של רמלה האמיית
מדוע טרחו המולסמים להקים עיר חדשה במחוז פלסטין ובמיוחד עיר בירה
ירושלים לבירת המחוז  ,ומה גם שהאמיים השקיעו כה רבות בפיתוחה

?

?

ומדוע לא נבחרה

האם עמדה מאחורי

ההחלטה להעתיק את הבירה מערכת של שיקולים מעשיים או שמא היתה זו החלטתו האישית של

סלימאן בן עבד אל  -מלכ

?

ואם הח ' ליף האמיי הוא שהחליט על העברת בירת המחוז לשפלה  ,מדוע

לא נבחר מרכז עירוני קיים ומשגשג כלוד

?

האם בנייתה של רמלה היתה צורך חיוני  -והלא אנו

יודעים כי בדמשק  ,בירת הח ' ליפות  ,הוקם המרכז המנהלי המוסלמי בעיר ביזנטית בת מאות רבות
של שנים

?

להלן אראה כי בחירתה של רמלה כמרכזו השלטוני של המחוז נעשתה כחלק מתפיסה

תכנונית אמיית ברמת המקרו והמיקרו  .היתה זו הבחירה הנכונה עבור החיליף בדמשק כמו גם עבור
המושל של מחוז פלסטין .

סיבות הבנייה על  -פי מקורות מוסלמיים
כך מתוארת בנייתה של רמלה בחיבורו של אל  -ג ' השיארי

( : ) 942

היה אדם מאנשי פלסטין שנודע בשם אבן בטריק שכתב לו [ לסלימאן ] ויעץ לו לבנות את
רמלה  .והסיבה לכך היתה שאבן בטריק ביקש מאנשי לוד שיתנו לו מגרש שהיה בכנסייה
106

אל  -פסוי ( לעיל  ,הערה
הקדומה ' ( נספח ) ,
 , 1989עמ '

ך

; ) 105

אל  -מזי ( לעיל  ,הערה

כו  ,עמ '

, ) 86

 ; 12 - 11ע '

אלעד  ' ,ארפוף בתקופה הערבית

רול וא ' איילון  ,אפולוניה ודרום השרון  :דגם של עיר חוף והעורף היישובי שלה  ,תל  -אביב

. 299

אל  -מזי ( לעיל  ,הערה

יד  ,עמ '

107

ראה :

108

אס  -סמעאני ( לעיל  ,הערה  , ) 89עמ '

, ) 86

. 354

; 176 - 174

וראה גם

:

וכן

:

אלעד ( לעיל  ,הערה  , ) 107עמ '

גיל ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 103

. 298

נרות שנמצאו

לידה ונוצקו ממנה

מחוליותיה של מסורת זו הן מפלסטין  ,ולגבי שלוש מהן אף ידוע בוודאות כי מדובר בתושבי רמלה .

לדמשק .

פתח אחד

ון'4

[ ככל הנראה בסמוך לכנסייה ] כדי שיבנה בו בית  .משסירבו לו אמר להם באלוהים עוד
אחריב אותה  ,כלומר את הכנסייה  .ואז אמר [ סלימאן ] אמיר המאמינים עבד אל  -מלכ בנה

במסגד בית אל  -מקדם על הסלע [ כיפה ] ונודע בכך [ התפרסם על  -ידי כך ] ואל  -וליד בנה
את מסגד דמשק ונודע בכך ואם אבנה מסגד ועיר ואעביר אנשים לעיר [ וצ " ל  :ואתפרסם
בזאת ] ,

לוד  .יי

ובנה את העיר רמלה ומסגדה וזו היתה סיבת חורבנה של

בתיאור זה מוצגות שתי סיבות בלתי תלויות להקמת העיר החדשה  .הסיבה הראשונה להקמת העיר
ן יאקות מביא מפי
היא עצתו של אדם בשם אבן בטריק לסלימאן בל עבד אל  -מלכ להקים עיר כזו  ".י

אל  -מקרסי מסורת דומה  ,ולפיה אבן בטריק היה פקידו של סלימאן  .על  -פי חלקה הראשון של
המסורת שמביא אל  -ג ' השיארי נחרבה אפוא לוד בגלל רצונו של אבן בטריק בנקמה  :כחלק ממסע

הנקמה הוא רתם את סלימאן בן עבד אל  -מלכ לעניינו ושכנע אותו להקים עיר חדשה  .בהמשכה של
המסורת מוצג טיעון שונה לחלוטין

:

סיבת הבנייה היא רצונו של סלימאן להתפרסם ולהיוודע כמי

שעמד בראש מפעל בנייה גדול  ,כשם שעבד אל  -מלכ ואל  -וליד נודעו לפניו במפעלי הבנייה
הגדולים שביצעו  .מכל מקום אל  -ג ' השיארי  ,אל  -מקדסי ויאקות תיארו מצב שכו סלימאן נמנע

מעימות עם נציגי השלטון הישן ( אנשי הכנסייה ) על  -ידי העברתו של המרכז המנהלי לאתר חדש
 -שבו יכול היה לעשות כחפצו מבלי שיופרע  -ולא נקט פעולה אלימה כדי להשיג את מבוקשו .

תיאור שונה של מהלך הדברים מציג אבן פדל אללה אל  -עמרי

( . ) 1349

סלימאן היה לדבריו נער

צעיר כשנתמנה לשליט על מחוז פלסטין בימיו של אביו  ,עבד אל  -מלכ בן מרואן  .לעוזרו ויועצו
האישי מונה רג ' אא בן חיוה

 ,שהיה מלומד ידוע ומקורב

לאמיים  .י "

סלימאן ניסה על  -פי תיאור זה

לרכוש שטחים במרכז לוד ונכשל בשל ערמומיותו של נציג הכנסייה הבכיר בעיר  .בזעמו על
כישלון המשא ומתן ביקש סלימאן להרוג את אותו נוצרי שהונה אותו  ,אלא שרג ' אא הצליח
להרגיעו והוציאו לטיול מחוץ לעיר  .כאשר הגיעו השניים רכובים על סוסיהם למקום יפה מחוץ
ללוד אמר רג ' אא לסלימאן  :אם תצווה כי יוקם כאן מנזר ( דיר ) לנוצרים ומסגד למוסלמים ותאמר
לאנשים כי מי מהם שרוצה לזכות בהגנה שיבנה את ביתו במקום זה  -תבנה בכך עיר במקום שהוא

טוב ממקומה של לוד  .במקום שעליו הורה רג ' אא הקים סלימאן בן עבד אל  -מלכ את רמלה  .ייחודה
של מסורת זו בכך שהיא מייחסת את מפעל הבנייה של רמלה לרג ' אא בן חיוה ומקדימה אותו אגב

כך כבר לימי שלטונו של עבד אל  -מלכ בן מרואן 2 .יי
המסורות השונות המתארות את מפעל הבנייה של רמלה הן ניסיונות מאוחרים להסביר מצב
נתון  .בזמן כתיבתן כבר היתה רמלה עיר קיימת ותיאוריהם של המחברים השונים הם ניסיונות
רטרוספקטיוויים להסביר את הקמתה  .בדרך זו או אחרת דומה הדבר למטרתו של דיון זה  .הקמתה
של העיר היא לפי מסורות אלה פרי רצונו של סלימאן בפרסום  ,שלא להזכיר גם נקמנות

ויוהרה ,

ולא חלק מפעילות שכוונתה להיטיב עם האוכלוסייה או לשפר את ניהול המחוז  .הרצון ליצירת
מרכז מנהלי חדש למחוז  ,אם אכן היה בין מניעיו של סלימאן  ,אינו מוזכר ולו ברמז  .האומנם עלינו
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עליו ועל מעמדו הבכיר אצל האמיים ראה 11 -Kindy and the :
עס ~ Umayyad Caliphs ' , Is/amic
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 . 818קטע זה לא השתמר אצל אל  -מקדסי עצמו אלא דרך אזכורו אצל יאקות .
ח

"

ו

' C . E . Bosworth , ' Raj
~

רג ' אא בן חיוה הוא כזכור מי שמונה על  -ידי עבד אל  -מלכ בן מרואן לאחראי לבניית כיפת הסלע .

רמלה האמיית

להאמין כי סלימאן הקים עיר חדשה רק מפני שפקידו  -או הוא עצמו  -לא הצליח לקבל מגרש
ב ' מקום

טוב '

בלוד ? ' יי

רמלה וירושלים
הקמתה של רמלה היתה שלב הסיום של ההתלבטות המנהלית האמיית באשר למיקומה של בירת

מחוז פלסטין  .למרות עליית חשיבותה של ירושלים בתקופה האמיית אין בידינו ולו ידיעה
טקסטואלית אחת המלמדת שאכן היתה בירת המחוז בתקופה

זו .

לאחר

פעילות

הבנייה

האינטנסיווית של האמיים בירושלים קבע סלימאן את הבירה באזור השפלה  .בנייתה של רמלה

התרחשה בנפרד וככל הנראה במקביל לפעולות הבינוי הרבות שנערכו בירושלים על  -ידי האמיים
בכלל רסלימאן בפרט  .יש לזכור כי לסלימאן מיוחסת בנייתו של בית  -מרחץ בירושלים ולפיכך
מסתבר שהוא לא תפס את בנייתה של רמלה כפוגעת במעמדה של ירושלים ולפחות לא במעמדה
הדתי של העיר  .יתר על כן  ,קשה להניח שניתן היה לבצע מפעל בנייה אדיר כמו הקמתה של עיר
ללא ידיעתו של הח ' ליף  .בחירתה של רמלה לבירה היתה לדעתי החלטה רציונלית שהביאה בחשבון

מערכת שיקולים גאוגרפיים  -מעשיים של מי שלמד והכיר את מחוז פלסטין  .הקמתה של רמלה
היתה ביטוי לניתוח גאופוליטי וכלכלי של האמיים יותר מאשר לשינוי גישה מהותי באשר למעמדה

הרוחני  -הדתי של ירושלים  .זו האחרונה היתה ונשארה  ,כפי שהיא עד ימינו  ,המרכז הדתי של המחוז
ויותר מכך  -אחד המרכזים המקודשים באיסלאם .

אזור רמלה  -לוד כמרכז הכובד האופטימלי של המחוז
מחוז

פלסטין ,

אף  -על  -פי שהוא יצירה

מוסלמית ,

היה במידה רבה המשכה של הפרובינציה

הביזנטית פלסטינה פרימה  .המערכת היישובית ומערכות הדרכים הנלוות לה כמו גם שאר תכונות
המחוז עוצבו עוד טרם כניסתם של המוסלמים לזירה  .הכיבוש המוסלמי לא הביא לשינוי במיקום
המרכזים של המחוז אלא במשקלם הסגולי ביחס למרכזים האחרים  .נדודי הבירה המחוזית
בפלסטין במהלך המאה השביעית מלמדים כי בפרק הזמן הראשון שלאחר הכיבוש עדיין לא
החליטך המוסלמים מהו האזור העדיף מבחינתם למיקרם הבירה המנהלית  .במקביל לעלייתה של
ירושלים כמרכז רווחה כבר מראשית הכיבושים תפיסה הרואה בשפלה אזור מרכזי וחשוב  ,וכאן
הלך והוקם מרכז מקומי נוסף במקביל

לירושלים 4 .י י

מדוע אם כן נבחר בסופו של דבר אזור לוד ,

וליתר דיוק רמלה  ,למיקום המרכז המנהלי של מחוז פלסטין

?

תשובה חלקית לפחות לשאלה זו ניתן

למצוא בנתונים הגאוגרפיים של המחוז ובחיפוש אחר מרכזי הכובד הטבעיים שלו .
הצגת הנתונים הכרטוגרפית באיורים

 4ו5-

מאפשרת לאמוד ולעמוד בצורה בהירה וברורה על

היתרונות הגאוגרפיים הגלומים במיקומה של בירת המחוז החדשה .

115

ספקולציות אלו מועלות במחקרו של אייזנר ,

שעסק בדמותו של סלימאן במקורות המוסלמיים  ,ראה 1 . :
 . 19 - 22קק  . Eisener , 25 wischen Faktum und Fiktion . Wiesbaden 1987 ,תודתי לרב גולדברג ולפרופ '
שלום בר על התרגום
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באיור

4

LLJ

מוצגים סכמטית המרחקים שבין ירושלים ורמלה לשאר המרכזים העירוניים במחוז .

המרחקים עצמם נמדדו על פני רשת הדרכים של המחוז באותה תקופה .

באיור

5

ן

,

5ין

מוצג מערך הדרכים המרכזיות במחוז פלסטין במהלך התקופה האמיית .

נתוני הטבלה מראים כי סכום המרחקים מהיישובים המרכזיים במחוז לרמלה קטן בכעשרים
וחמישה אחוז מסכומם של המרחקים מיישובים אלה לירושלים  ,כלומר רמלה נגישה וקרובה לערי
המחוז המרכזיות יותר מאשר ירושלים  .גורם נוסף המשפיע על נגישותה של ירושלים הוא מיקומה

48

ברכס הרים ; מיקום זה מאריך את זמן התנועה ומגביל את התפתחותן של דרכים נוספות  .מובן
 .אזור לוד  -רמלה הוא לפיכך נגיש
מאליי כי עדיף לנוע אותו מרחק במישור מאשר באזור הררי
ומרכזי יותר מאזור ירושלים במערך היישובים שהתקיים במחוז פלסטין במאה השמינית .
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מדידת המרחקים נעשתה על מפת הדרכים של המחוז שהכין ולמפלי ( לעיל  ,הערה
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ניתוח מפת הדרכים המרכזיות ( איור

יע
)5

-

מלמד כי באזור לוד  -רמלה נמצא צומת הדרכים החשוב

במחוז בין דרך האורך המרכזית ( דמשק  -אל  -פסטאט ) לדרך הרוחב המרכזית

( יפו  -ירושלים ) .

רמלה

נבנתה על דרך האורך ששימשה עורק התחבורה והתקשורת החשוב ביותר במדינה המוסלמית בין
אש  -שאם למצרים ואפריקה  .עבור מי שניהל את המרחב מדמשק עדיף מיקום זה לאין ערוך מעיר
הנמצאת כארבעים קילומטר מהציר המרכזי ובלבו של רכס הרים 6 .יי אזור רמלה מתייחד גם בכך
שעוברת בו דרך הרוחב הנוחה ביותר שקישרה בין אזור החוף להר

;

כל דרך רוחב אחרת במחוז

היתה ארוכה ממנה .
מיקומה של רמלה מבחינת צורכי התחבורה  ,נגישות כלכלית  ,מסחר ושליטה במחוז היה עדיף
אפוא על זה של ירושלים  .עדיפות זו חלה הן על השליטה במחוז פלסטין והן על התקשורת הרשמית
411
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שיקול דומה  ,כלומר התחשבות במערך הדרכים  ,הופעל לדעתי בהעברת הבירה מבית  -שאן לטבריה במחוז

טרןז  -הפיכתה של טבריה לבירה ידועה  ,אך עדיין לא נערך מחקר המתארך את המעבר ; מעניין יהיה לברר אם
הדבר קרה במקביל להקמת הבירה ברמלה  ,ואם כן  ,ניתן יהיה לייחס את הפעולות האמייות להבנה טובה יותר
של

המרחב .

נמרוד לוז

( בריר ) ועל צורכי תחבורה שונים במסגרת הרחבה של המדינה המוסלמית  .פעולותיהם של האמיים
מלמדות כי בראשית המאה השמינית הם הגיעו להכרה שירושלים  ,למרות חשיבותה הדתית

הפוליטית הרבה  ,לא תצלח לניהול מחוז פלסטין בשל תכונותיה הגאוגרפיות  .האמיים הבינו כי לא
ניתן לנהל את המחוז  ,כחלק מהמדינה המוסלמית הגדולה  ,מאזור ההר ורמלה נבחרה בסופו של דבר
לבירה בזכות תכונות המיקום המשובחות שלה 7 .יי

רמלה של סלימאן בן עבד אל  -מלב

למרות כל האמור לעיל עדיין ניצבים אנו מול השאלה המרכזית  ,והיא

מדוע טרחו האמיים וביתר

:

דיוק סלימאן למקם את המרכז בעיר חדשה הסמוכה כל כך למרכז עירוני קיים ומשגשג  -לוד

?

כדי להבין סוגיה זו לאשורה יש לחזור לבדוק את סיבות הבנייה כפי שהוצגו במקורות המוסלמיים .
סירובה של קהילת לוד הנוצרית להיענות לבקשות סלימאן לקרקע במיקום מרכזי בעיר ( כפי

שהוצגו בתיאורו של אל  -עמרי ) מלמד כי חופש הפעולה של השליטים המוסלמים בערים הוותיקות

היה מוגבל  .על  -פי המסופר במקורות אלה סלימאן לא ניסה כלל להפקיע

שטחים  ,אלא פנה להקים

לו עיר חדשה בסמוך  .תופעה דומה לכך התרחשה בירושלים לאחר הכיבוש המוסלמי  .המוסלמים

נכסו לעצמם את המרחב הסימבולי בירושלים לא על  -ידי השתלטות על הישות הדתית הקודמת ,
כלומר הריסתה של כנסיית הקבר אלא על  -ידי בניית מתחם מקודש באזור עירוני נטוש

'

הבית  .ה

 ,הוא הר

אם מקובל עלינו תיאור האמאן ( כתב החסות ) כפי שמביאו אט  -סברי הרי שהמוסלמים

.

התחייבו שלא לפגוע בנכסי האוכלוסייה ובמקומות הקדושים לה .

9ח

בדומה לכך קיבלה גם לוד כתב

חסות משלה המונע הפקעת שטחים על  -ידי המוסלמים 2י מבחינה חוקית לפחות הגבילו עצמם
המוסלמים בלקיחת השטחים העירוניים מהאוכלוסייה המקומית  .אם נניח כי התשובה השלילית
שקיבל אבן בטריק נגעה להקצאת שטחים עבור בינוי עירוני חדש בלוד ברור יהיה מדוע לא בנה

117

הגישה המוצגת כאן שונה בתכלית מגישתו של בלנקינשיפ שלפיה האמיים ניהלו את האזור הנתון לשלטונם
ללא מערכת מנהלית מתוחכמת  .לשיטתו הח ' ליפים האמיים שלטו מאחוזות פרטיות ומשם ניהלו את ענייני
השלטון באמצעות מספר מועט של פקידים  .יתר על כן  ,כל ח ' ליף ניהל לדבריו את הח ' ליפות ממחוז אחר

בסוריה .

על  -פי תיאורו סלימאן נשאר בפלסטין ( והוא אינו מציין היכן

המוסלמית  .ראה

:

 / -ם 6 ' Abd

,

 . 79 - 8 1קק New York 1994 ,

rhe Jihdd Stare: rhe Reign of .Hushdm

.

,

וניהל מכאן את המדינה

בדיוק )
0

K. Y . Blankinship , The End

 , Afa[ik and the Collapse ofthe Umayyadsןך כבר ציינו לעיל

כי כאשר

נתמנה סלימן בן עבד אל  -מלכ למושל פלסטין הוא התגורר בלוד  ,ואחר כך עבר לרמלה  ,ולאחר שקיבל את
הח " ליפות  -עבר לדמשק  ,ראה על כך למשל
מערפה אל  -ח ' לאפה  ,א  ,כווית  , 1964עמ '

הח ' ליפות .

. 137

:

אחמד בן עבד אללה אל  -קלקשנדי  ,מאאת ' ר אל  -אנאפה פי

ושם צוין במפורש כי סלימאן עלה לדמשק לאחר שקיבל את

לדעתי יש לדחות את הטענה שניהול האזור בידי האמיים היה

רופף .

מפעלי הבנייה הגדולים

ופעולותיו של עבד אל  -מלכ לרפורמה מנהלית מלמדים על מאמץ גדול מאוד ליצור מערכת מנהלית אמיית -

ערבית  -מוסלמית במרחב  ,ובמיוחד נכון הדבר לגבי

אש  -שאם .

התאוריה של בלנקינשיפ באשר לתפיסה

המנהלית האמיית  -המוצגת ללא ביסוס טקסטואלי או מערכתי  -גאוגרפי  -אינה מתיישבת עם המציאות
המנהלית במחוז פלסטין  ,וכפרט בימי סלימאן בן עכר אל  -מלכ  ,כפי שהיא עולה מבין השיטין
118

הר

היטב במפת מידבא בדמות הריבוע הריק ( קודרה ) באזור זה  .ראה

קלון

( ומהן ) .

הבית נותר ריק בתקופה הביזנטית בשל רצון הנוצרים להגשים את נבואת ישו על חורבנו  .מצב זה מודגם
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סלימאן את מרכזו החדש בעיר זו  .האוכלוסייה הוותיקה לא היתה מניחה לו לעשות כן  ,ובוודאי לא אבן מול המציינת את

שמו של הח ' ליף

היתה נותנת לו מרצונה שטחים עירוניים עבור המכלול השלטוני החדש שביקש להקים .

בהקמתה של רמלה השכיל סלימאן ליהנות מתכונות המיקום המשובחות של לוד אך באיתור

מעל

לשיקום ד

שונה  ,ובכך מנע עיכובים בבנייה וחיכוכים עם האוכלוסייה  .מלבד מגבלת קיומה של אוכלוסייה בממלכתו
ותיקה יש חשיבות נוספת לבחירתו של אתר חדש  .בעיר כמו לוד לא ניתן היה למקם את האלמנטים

העירוניים שרצה סלימאן לבנות באותה חירות שבה נעשה הדבר ברמלה  .בחירתו של מרחב חדש

וריק אפשרה את בנייתה של רמלה על  -פי צרכיו של סלימאן ולא על  -פי האילוצים שעיר קיימת

היתה כופה עליו  .י1י
אל  -ג ' השיארי ויאקות ציינו כי רצונו של סלימאן בפרסום הוא שהביא להקמתה של רמלה  .כשם
שאבותיו לפניו נודעו במפעלי בנייה מורכבים כך רצה גם סלימאן להנציח את עצמו  ,ודרך
ההנצחה שבחר היתה בנייתה של עיר בירה חדשה למחוז
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פלסטין .

שיקול דומה נקטו השליטים השונים של אל  -פסטאט ושל רבעיה השלטוניים השונים  .על התפתחותה העירונית
של אל  -פסטאט מימי עמרו בן אל  -עאץ  ,דרך הרבעים השונים שהוקמו ועד הקמת קהיר ראה Abu - :
 . 6 - 19קק Victorious, New Jersey 1971 ,
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~

lughud , Cairo : 7007 Years of

. ].נ

נמרוד לוז

לא נוכל להבין לאשורו את מפעל הבנייה של רמלה ללא הכרה בחשיבותה של הדמות
ההיסטורית שהיתה אחראית בסופו של דבר לבחירת האתר ולתכנונה והקמתה של העיר  .רמלה

כיצירה עירונית צריכה להיתפס  ,בנוסף לכל הפונקציות שמילאה לימים  ,גם כעיר נסיך  .השיקולים
המעשיים הובילו לבתירת המיקום אך סלימאן הוא זה שבחר באתר והפכו לעיר  .הקמתה  ,תכנונה
ובנייתה של רמלה הם בנוסף לכול גם מימוש פיסי לשאיפותיו האישיות ולמאוויו של סלימאן בן

עבד אל  -מלכ  .אל  -בלאד ' רי מוסר כי המבנה הראשון שבנה סלימאן ברמלה הוא ארמונו ורק לאחר

מכן נבנה המסגד  ,כלומר המרכז השלטוני קדם למרכז הדתי 22 .י סלימאן דאג ליצור הייררכיה
ברורה בנוף הסימבולי של רמלה בהציבו את ארמונו במקום המרכזי וכמבנה החשוב והעקרוני
ביותר בעיר  .לצד כל הסיבות המעשיות להקמתה  ,רמלה היא עירו של סלימאן וכך היא אכן
השתמרה בתודעה ההיסטורית עד ימינו  .הגדרתה של רמלה כעיר נסיך אינה הופכת אותה בהכרח

לגחמה פרטית של סלימאן  .אילו היתה כן היא היתה נעלמת מהמפה היישובית עם ירידתו של
סלימאן מהמפה הפוליטית  .בחירתו של סלימאן נבעה ודאי בין השאר משיקולים אישיים אך
הביאה בהשבון גם שיקולים מעשיים

יותר .

סיכום
בראשית המאה השמינית הוקמה רמלה כיצירה עירונית מוסלמית מקורית שנועדה לשמש בירתו

של מחוז פלסטין  .למיקומה של הבירה החדשה היו יתרונות רבים לניהול המחוז ועבור המדינה

המוסלמית כולה  .העיר נבנתה על  -פי דגם שאת עקרונות התכנון שלו קיבלו האמיים מתכניות
הערים הרומיות שהתקיימו במרחב טרם הכיבוש  .בלימוד התמונה הגאוגרפית  -העירונית של
רמלה עסקנו גם בהיבטים עירוניים כאופיה המסחרי וייחודה כעיר מוסלמית  .אופיה המוסלמי של
העיר אינו מתמצה במרכזיותו של המסגד הלבן אלא ניכר גם בהשפעות שונות שהיו לתושביה
המוסלמים ולשלטון המוסלמי על התפתחותה העירונית  .הנוף העירוני הפיסי כמו גם התרבותי -

החברתי של רמלה היה נוף מוסלמי  .אשר לעצם בנייתה  -רמלה הוקמה מסיבות מעשיות
וכתוצאה מניתוח נכון של המרחב הגאוגרפי של מחוז פלסטין נבחר לה המיקום האופטימלי
לבירה מחוזית  .עם זאת לא ניתן להסביר את הקמתה ללא הבנת האישיות שתרמה יותר מכול

לבנייתה  -סלימאן בן עבד אל  -מלכ  .בנוסף לכל השיקולים המעשיים שהובילו להקמתה היתה

רמלה גם טביעת חותמו האישי של סלימאן בל עבד אל  -מלכ בנוף
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הארץ  -ישראלי .

