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במסגרת המפגש התרבותי בין המזרח למערב שהתרחש בארץ־ישראל — לראשונה מאז תקופת מסעי
הצלב — בשלהי השלטון העות'מאני הוקמו והתפתחו ספריות ואוספי ספרים .מניעים דתיים ושאיפה
לגילוי ארץ הקודש הניעו גורמים נוצריים להקים כאן ספריות ,ואלה פעלו כסוכני תרבות ומחקר
ותרמו לתהליכי המודרניזציה של הארץ .הספריות הוקמו במנזרים ,בכנסיות ,במוסדות מיסיון,
במוסדות חינוך ומחקר ובקונסוליות .המפגש התרבותי בין מזרח למערב בארץ באותה תקופה התאפיין
למשל בייבוא ספרים וכתבי־עת מדעיים וכלליים מן המערב ,דבר שתרם לתהליך החילון של אוספי
הספריות בארץ; בייצוא דפוסי ארץ־ישראל לספריות באירופה ובמכירת כתבי־יד לנוסעים שבאו
מאירופה ולספריות מדעיות שם; בתחילתה של השפעה גרמנית על התפתחות הספריות והספרנות
בארץ ,השפעה שבאה לידי ביטוי בקבלת ה'דגם הגטינגני' של ספריית המחקר הגרמנית בארץ,
ושעתידה הייתה להימשך כמאה שנים .לראשונה נתמך המחקר בארץ על ידי שירותיהן של ספריות
מדעיות והשתלב בתהליך המודרניזציה של הארץ .בהשוואה לתרומת הנוצרים הייתה תרומתם של
המוסלמים להתפתחות הספריות בארץ חסרת ערך .עם זאת אין להתעלם מאוספי הספריות של
המשפחות המוסלמיות הנכבדות ,שהיו מרכיב חשוב בשימור תרבותם וזהותם של ערביי הארץ
המוסלמים — שהיו רוב באוכלוסייה המקומית — אף שרק שכבה דקה מקרבם עשתה בהם שימוש.
כ־ 400שנים שלטו העות'מאנים בארץ־ישראל ,מן המאה השש־עשרה עד העשור השני של המאה
העשרים .האימפריה העות'מאנית השתרעה ממרוקו ועד פרס וממכה עד מולדובה ,ומן הבלקנים
חדרה השפעתה עמוק למרכז אירופה .ארץ־ישראל הייתה אחת היחידות המנהליות של האימפריה
העות'מאנית ונחשבה פרובינציה קטנה ושולית יחסית .אוכלוסייתה נאמדה בשנת  1800ב־275,000
תושבים ,מהם  246,350מוסלמים 21,800 ,נוצרים ו־ 6,700יהודים ,ובשנת  1914עמד האומדן על
 ,689,300מהם  525,150מוסלמים 70,000 ,נוצרים ו־ 94,000יהודים1.
במהלך המאה התשע־עשרה ,וביתר תוקף למן שנות השמונים של המאה ,השתנתה הארץ בהתמדה,
בעיקר עקב ירידת כוחה של האימפריה העות'מאנית מבחינה צבאית ונסיגתה הטריטוריאלית מאזורים
שונים וכן עקב התעצמות מדינות אירופה וחדירתן לארץ־ישראל .כל אלה העלו על מפת העולם את
'השאלה המזרחית' ,ובהקשר זה זכתה ארץ־ישראל למקום מרכזי מבעבר בסדר היום הבין־לאומי.
במאמר זה השתמשתי בפרסומים קודמים משלי ובמיוחד במאמרי 'גרמניה בארץ הקודש :מעורבותה והשפעתה
על התפתחות הספריות בארץ ישראל' ,מ' צימרמן (עורך) ,גרמניה וארץ ישראל :מפגש תרבויות ,ירושלים תשס"ד,
עמ' .96‑74
1

R. Bachi, The Population of Israel, Jerusalem 1974, p. 32
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המקומות הקדושים בארץ־ישראל משכו אליהם עולי רגל רבים ,נוצרים ,יהודים ומוסלמים,
ולפיכך הלכה וגברה חשיבותם ביחסי השער העליון עם מעצמות אירופה .מחוז ירושלים היה למחוז
בעל חשיבות פוליטית גדולה והיה כפוף ישירות לממשל המרכזי באסתאנבול .הרפורמות שהונהגו
במנהל והעניקו —
באימפריה העות'מאנית באמצע המאה התשע־עשרה הביאו בהדרגה למודרניזציה ִ
לפחות במישור הרשמי — למיעוטים לא־מוסלמיים זכויות שוות .בד בבד הלכה ונפתחה ארץ־ישראל
לפעילות פוליטית ,תרבותית וכלכלית של מעצמות אירופה .רוב הספריות שהוקמו או התקיימו
במאה התשע־עשרה בארץ־ישראל היו ביטוי לצרכים המשתנים של החברה בת הזמן.
על התפתחויות אלה וגם על ספרות התיור בארץ־ישראל אפשר ללמוד מן הרישום הביבליוגרפי
השיטתי של הספרות על ארץ־ישראל שנעשה בקביעות משנת  1878ועד  1896בסקירות שבכתב־העת
של ה'חברה הגרמנית לחקר ארץ־ישראל' ( .)Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereinsלאחר מכן
ערך פטר תומסן את שבעת הכרכים של הביבליוגרפיה של הפרסומים בספרות ארץ־ישראל שראו אור
בשנים  .1945‑1895ובשנת  1890ראתה אור הביבליוגרפיה הגדולה של ריינהולד ֶרריכט ,שנרשמה
בה הספרות על ארץ־ישראל משנת  333ועד  ,1878ומהדורה חדשה ראתה אור בשנת 2.1963

ספריות המוסלמים
חיי התרבות של החברה המוסלמית התנהלו בעיקר סביב מוסדות הדת ,ולכן נמצאו אוספי הספרים
האסלאמיים המוקדמים ביותר במסגדים ,ששימשו בתי תפילה ,מרכזי למידה ומקום למפגשים
חברתיים ופוליטיים 3.אוספים אלה כללו בעיקר כתבי־יד של הקֻ ראן ושל ספרות דתית אחרת .לצד
אלה נוצרו בספריות אוספים של ספרים ,כתבי־עת ועיתונים באמצעות רכישה וייבוא מחוץ לארץ.
אחת העדויות המוקדמות ביותר על קיומו של אוסף כתבי־יד בירושלים היא מן המאה השביעית.
בכל התקופות היו אוספים של ספרות דתית במסגדים ובבתי הדין האסלאמיים ,בבתי תמחוי ,בבתי
הכנסת אורחים ובבתי חולים.
רבות מן הספריות שנודעו בעולם המוסלמי היו בבעלות פרטית של משפחות עשירות ,והספרים
נקראו בבתיהן 4.גם כאשר העניקו בעלי הספריות לקוראים מחוץ למשפחה גישה לאוספים ,עדיין
נשמר האופי הפרטי של האוסף — כל עוד לא הפך להקדש דתי .אחד המאפיינים העיקריים של
2

3
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כרקע לדיון בהתפתחות הספריות בארץ־ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית ראוM. Maoz (ed.), Studies on :
Palestine during the Ottoman Period, Jerusalem 1975; D. Kushner (ed.), Palestine in the Ottoman Period,
 ;Jerusalem 1986; A. Ayalon, Reading Palestine: Printing and Literacy 1900–1948, Austin, TX 2001י' בן־אריה,
ארץ־ישראל במאה הי"ט :גילויה מחדש ,ירושלים  .1970לרישום הספרות על ארץ־ישראל ראוP. Thomsen, Die :
Palästina-Literatur, I–VII, Leipzig & Berlin 1911–1972; R. Röhricht, Bibliotheca Geographica Palaestinae von
( 333 bis 1878, Berlin 1890מהדורה נוספת יצאה לאור בירושלים .)1963
על הספריות המוקדמות שהקימו המוסלמים ראוJ. Pederson, The Arabic Book, trans. G. French, Princeton 1984, :
 ;pp. 113–130וראו גםY. Eche, Les Bibliothèques Arabes Publiques et Semi-Publiques en Mésopotamie, en Syrie :
 ;et en Egypte au moyen âge, Damascus 1967איילון (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ,43‑41שם גם הערות ביבליוגרפיות
לנושא הספריות האסלאמיות.
על הרגלי הקריאה ראו בפירוט :איילון (שם) ,עמ' .153‑119
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הספריות בעולם המוסלמי היה צורת התמיכה בהן ,דהיינו השיטה האסלאמית של הווקף ,ההקדש
הדתי .שיטה זו הייתה אמצעי לתיעול הון פרטי לתמיכה במוסדות ציבור .אוספים פרטיים הפכו
לציבוריים כאשר נכללו במערכת הווקף ,ונאמניו הופקדו על תחזוקת הספרייה .האוספים שנרשמו
כהקדשים דתיים זכו למעמד חוקי בלתי תלוי לטובת החברה המוסלמית ,והפיקו מכך תועלת בעיקר
הקוראים במסגדים .מאחר שהמסגדים שימשו גם ללימוד ולהוראה ,נתרמו להם אוספים פרטיים
שהפכו להקדש דתי .רבים מן המסגדים התעשרו בספריות גדולות ,ואלה היו למוסדות ציבור .הן
היו פתוחות לכול ,אולם רק שכבה דקה של יודעי קרוא וכתוב בחברה המוסלמית עשו בהן שימוש.
במרוצת הזמן נתדלדלו המקורות הכספיים של הווקף במקומות רבים ,ותחזוקת הספריות במסגדים
סבלה מהזנחה רבה .כתבי־יד וספרים נדירים נעלמו או נמכרו על ידי נאמני ההקדש .לפיכך במקרים
רבים לא התפתחו מוסדות אלה לכדי ספריות מאורגנות המעניקות שירותי ספרייה לקבוצות שונות
באוכלוסייה המוסלמית.
במאה התשע־עשרה היו המוסלמים הרוב המכריע של אוכלוסיית ארץ־ישראל .ביסודה הייתה
החברה הערבית־המוסלמית מסורתית ושמרנית ,ובדרך כלל היא גילתה חשדנות ומידה של עוינות
כלפי התמורות הפוליטיות ,החברתיות והתרבותיות שהתחוללו בארץ .כוחות מובילים בחברה
המוסלמית ניסו לבלום את תהליכי ההתמערבות והמודרניזציה בתחומי החיים השונים .שמעון שמיר
טען שגורמי ההתמערבות בארץ־ישראל העות'מאנית ,כגון גידול במספר הנתינים האירופים והקמתם
של בתי ספר חדשים שתכניות הלימודים בהם התבססו על דגמים מערביים ,זמינותם של תרגומים
מן הספרות המערבית והופעתה של עיתונות ערבית בהשראה אירופית — כל אלה הביאו להזדהות
מסוימת של העיליות המוסלמיות עם סממנים חיצוניים אירופיים ,אך הערכים האמתיים של המערב
לא הופנמו 5.ההשפעה של גורמי ההתמערבות על המערכת התרבותית המסורתית הביאה לזניחה
מסוימת של המורשת העצמית האסלאמית מבלי לקבל פיצוי על ערכיה מתרבות המערב .אי לכך
בהשוואה לקבוצות האחרות תרמה החברה המוסלמית את התרומה המועטה ביותר להתפתחותה של
ארץ־ישראל במאה התשע־עשרה ,לפחות מן הבחינה התרבותית.
המנהיגות המקומית פעלה לחזק את ערכי הדת בקרב האוכלוסייה המוסלמית ,במיוחד נוכח דבקותה
באמונות ובמסורות עממיות .למרות החלת חוק החינוך העות'מאני משנת  1809על אוכלוסיית הארץ
למדו בבתי הספר המועטים שהוקמו במאה התשע־עשרה רק מיעוט קטן מן הילדים .בעשור האחרון
לשלטון העות'מאני היו בארץ תשעים וחמישה בתי ספר בלבד ובהם כ־ 8,000תלמידים .עוד בשנת
 ,1931בתקופת המנדט הבריטי ,עמד שיעור האנאלפבתיות בקרב המוסלמים בארץ על  87אחוזים6.
נראה כי תהליכי ההתמערבות החלו להוות אתגר ממשי לערביי הארץ המוסלמים ,ובעיקר לבני
המעמד הבינוני והעיליות ,רק בסוף העשור הראשון של המאה העשרים ,בתקופה שבה החלה גם
צמיחת התנועה הלאומית הערבית.
5
6

’ ,S. Shamir, ‘The Impact of Western Ideas on Traditional Society in Ottoman Palastineמעוז (לעיל ,הערה ,)2
עמ'  ;514‑507וראו גם :י' בן־אריה וי' ברטל (עורכים) ,שלהי התקופה העות'מאנית (( )1917‑1799ההיסטוריה של ארץ
ישראל ,ח) ,ירושלים  ,1983עמ'  ;183‑181י' שמעוני ,ערביי ארץ־ישראל ,תל־אביב  ,1947עמ' .398‑397 ,392‑391
זו הערכתו של איילון ,ראו :איילון (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .163
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הרוב הגדול של ערביי הארץ המוסלמים ,תושבי הכפרים ותושבי הערים ,לא טיפח חיי תרבות
עשירים אלא במידה מועטה .הדור הכפרי הצעיר ,שבחלקו למד קרוא וכתוב ,לא נטה להרבות
בקריאת ספרים ועיתונים .הדת תפסה מקום
מרכזי בחיי הערבים המוסלמים ,וההשכלה
והחינוך נשאבו מלימוד הקראן והמסורות
האסלאמיות .בשלהי התקופה העות'מאנית
התפשט בקרב השכבות האמידות והמשכילות
בערים תהליך חילון .עם זאת חיי תרבות
וספרות רווחו רק בקרב שכבה דקה של
משכילים ערבים .יש בידינו עדויות אחדות
על פעילותם של מועדונים בקרב ערבים
נוצרים משכילים בירושלים ,בעכו וביפו
לפני מלחמת העולם הראשונה .במועדונים
אלה התקיימו דיונים בענייני תרבות ,אולם
לא היו בהם ספריות של ממש .אלה היו
הניצנים הראשונים של מועדוני קריאה וחוגי
קריאה וספרות שעתידים היו להיווסד בשנות
השלושים והארבעים בתקופת המנדט הבריטי,
ושבהם כבר היו אוספים קטנים של ספרים7.
התפוקה המו"לית של בתי הדפוס בערבית
בארץ־ישראל הייתה דלה ושולית .בסקירה
אחת צוינו שמונים ואחד פרסומים שהופיעו עד שנת  ,1900שלושים ושמונה בשנים 1910‑1900
ושלושים ותשעה בשנים  ,1920‑1911ובסך הכול יצאו לאור בארץ עד ראשית תקופת המנדט 158
פרסומים בערבית 8.מספר הקוראים בקרב המוסלמים היה מועט ביותר ,ואוריינות פונקציונלית הייתה
מנת חלקו של מיעוט מקרב האוכלוסייה המוסלמית.

ספריות המסגדים
כאמור רוב המסגדים המרכזיים בערי ארץ־ישראל החזיקו ספריות ,אם כי קיומן לא היה רצוף,
ואוספיהן עברו גלגולים רבים .על קיום האוספים מעידים בין השאר הקטלוגים של כתבי־היד
שבמסגדים בעכו ,בחברון ובשכם ,שערך מחמוד עלי עטא־אללה 9.במיוחד נודעו האוספים שהיו
7
8
9

שם ,עמ' .101‑99
שם ,עמ'  .69‑68איילון הסתמך בעניין זה על הביבליוגרפיה שערך ראסם ג'בארה ,שטרם הופיעה בדפוס.
האקדמיה ללשון הערבית בעמאן פרסמה את הקטלוגים בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים .ראו למשל:
מ"ע עטא־אללה ,פהרס מח'טוטאת אלמכתבה אלאחמדיה פי עכא ,עמאן  ;1983נתונים על הספריות ראוJ. Pohl, :
‘Führer durch die Bibliotheken Palästinas’, Zentralblatt für Bibliothekswesen, 55 (1938), pp. 50–64
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בית ספר מוסלמי
בארץ־ישראל,
ראשית המאה
העשרים
(ספריית הקונגרס,
וושינגטון)
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במסגדים בירושלים ,בעכו וביפו .האוסף הידוע ביותר הוא זה שהיה במסגד אלאקצא בירושלים
(מ ְּכ ַת ֵּבת אלמסגִ 'ד אלאקצא ,הידועה גם בשם דאר אלּכֻ ֻתב) .ספרייה זו נוסדה בשנת  ,1922כלומר
ַ
בתקופת המנדט הבריטי ,מטעם המועצה האסלאמית העליונה ,והיא נועדה להיות ספרייה ציבורית.
כיסוד לספרייה שימשו אוספים משפחתיים ואישיים שנוצרו וטופחו בתקופה העות'מאנית .עם
כינונה היו בספרייה כ־ 3,000כרכים ,ובהם כתבי־יד חשובים ,רובם ספרות דתית ומקצתם מתחומי
ההיסטוריה ,הפילוסופיה והמתמטיקה .מתוך  255כתבי־היד שתוארכו ונרשמו בקטלוג המודפס של
הספרייה ,שלושים ותשעה הועתקו במאה התשע־עשרה ובתחילת המאה העשרים .לדעת ההיסטוריון
ח'אלדי מעידים הרישומים בקטלוג על המשכיותה של מסורת עתיקת יומין של מחקר ולימוד
ִ
רשיד
של האסלאם על ידי העתקת כתבי־יד של חיבורים בתחומי הדת ,ההיסטוריה והספרות .העתקת
כתבי־יד נמשכה גם לאחר שהספרות האסלאמית הקלסית כבר הייתה מצויה בדפוס ,ומנהלי המוסדות
הדתיים רכשו את הספרים המודפסים בעבור אוספיהם .האוסף בספריית אלאקצא כלל גם סדרות
שלמות של כתבי־עת שיצאו לאור בערי המזרח התיכון ,כמו אסתאנבול ,ביירות ,קהיר ודמשק ,בשנים
 ;1920‑1860אלה יובאו כנראה מן המדינות השכנות10.
אחמד פאשא אלג'זאר ,מושל עכו ,בנה בעיר בשנת  1781מסגד מפואר ובו ספרייה שנודעה בשם
הספרייה האחמדית (אלמכתבה אלאחמדיה פי עכא) .גם בספרייה זו היו כתבי־יד חשובים .בשנים
 1812‑1810יסד מושל יפו מֻ חמד אגֿ א א־שאמי ,הידוע בכינויו אבו נבוט ,ספרייה במסגד הגדול ביפו
ג'אמע יאפא אלכביר) .בשנות העשרים של המאה העשרים ניהל אותה הווקף המקומי11.
ִ
(מכתבת
בעזה נוסדה עוד בתקופת הממלוכים ספרייה במסגד הגדול אלעֻ ַמרי (מכתבת אלג'אמע אלעמרי
אלכביר) .היא לא התקיימה ברציפות ,ואוספה התפזר במרוצת השנים .בסוף המאה התשע־עשרה
פעלו המֻ פתי של עזה וכמה מבכירי השיח'ים במקום לחידושה ואף הצליחו להרחיב את פעילותה
לשלושה מסגדים בעיר ,אך מלחמת העולם הראשונה שמה קץ לפעילות הספריות .בשנת  1917הוקמה
הספרייה מחדש ביזמת השיח' עֻ ת'מאן מֻ צטפא א־טבאע ,ונפתח אולם קריאה לציבור הרחב .בספרייה
היו כ־ 3,300ספרים וכ־ 180כתבי־יד בתחום הקראן ומפרשיו וההלכה האסלאמית .אוסף תאולוגי־
בראהמי) בחברון12.
ִ
אלא
היסטורי שכלל כתבי־יד הוחזק בספריית מסגד אברהם (מכתבת אלחרם ִ

ספריות משפחתיות וציבוריות
הספריות המשפחתיות היו בבעלות המשפחות המוסלמיות העשירות והמשכילות בארץ .מצבן
הכלכלי ִאפשר למשפחות אלה לבנות אוספים של מאות ואלפי ספרים באמצעות רכישה ולהיות
מנויות על עיתונים וכתבי־עת שיצאו לאור בחוץ לארץ .הספריות שימשו קודם כול לחינוכם של
R. Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, New York 1997, pp. 42, 10
 .54, 223וראו גם המפתח לכתבי־היד של א' סלאמה ,פיהראס מחת'ותת :מכתבת אלמסג'ד אלאקצא ,אלקֻ דס ועמאן
 .1983‑1980על ספרייה זו ועל הספריות הנזכרות להלן ראו :כ' אלעסלי' ,אלמכתבת אלפלסטיניה מנד' אלפתח
אלאסלאמי חתא סנת  ,'1985אלמוסועה אלפלסטיניה ,ג ,ביירות  ,1990עמ' .312‑280
 11פול (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .52
 12על הספרייה ותכולתה ראו :מ"ע עטא־אללה ,פהרס מח'טוטאת מכתבת אלהראם אלאיברהימי אלח'ליל ,נבלוס .1983
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הנערים במשפחה ,אך כמה מהן היו פתוחות לקוראים מן החוץ ,שכן השאלת הספרים נחשבה בחברה
המוסלמית חובה חברתית .היו גם אוספים משפחתיים שבמרוצת הזמן הפכו לספריות מאורגנות
בהתאם לצורכי הקוראים ,ויש שנערכו להם קטלוגים ואלה הודפסו והוצאו לאור.
הח'אלדית ,שתוכננה מלכתחילה כספרייה ציבורית ,ובשנות
ִ
בשנת  1899נוסדה הספרייה
הארבעים של המאה העשרים עדיין פעלה ברחוב השלשלת ,בדרך לחראם א־שריף (הר הבית) .שלא
כספריות אחרות הייתה ספרייה זו אוטונומית ולא פעלה במסגרת מוסד לימוד דתי 13.מן הראוי
להדגיש שייסודה של הספרייה לא נבע מדרישת הציבור לספק לו שירותי ספרייה ,אלא היה פרי
כקאדי ראשי
ׄ
יזמה של ח'דיג'ה גֿ אנם אלח'אלדי ,בתו של השיח' מוסא אפנדי אלח'אלדי ,ששירת
בצבא העות'מאני .היא גדלה בסביבה אריסטוקרטית באסתאנבול ,ובסוף המאה התשע־עשרה באה
ראגב ,שהיה נשיא בית הדין
לארץ־ישראל .היא הורישה סכום כסף לצורך ייסוד ספרייה ,ונכדה ִֿ
השרעי ביפו ,הוציא לפועל את צוואתה ויסד את הספרייה הח'אלדית 14.בהודעתו על פתיחת הספרייה

אנשי דת
מוסלמים
בפתח הספרייה
הח'אלדית,
ִ
ראשית המאה
העשרים

(אוסף המושבה
האמריקנית ,ספריית
הקונגרס ,וושינגטון)

כתרבאת ברכאת חאן ,ושימש מצבה או קבר לברכאת חאן ,שנפטר בשנת  1246לסה"נ.
 13הספרייה שכנה במבנה הידוע ֻ
על הספרייה הח'אלדית ראו :ח'אלדי (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ;246 ,238‑221 ,62‑35וראו גם :י' בן־חנניה' ,הספריות
הערביות בארץ' ,יד לקורא( 1 ,יולי‑אוגוסט  ,)1946עמ'  ;69‑68ברנאמג' אלמכתבה אלח'אלדיה אלעמומיה ,אלקדס
 ;1900איילון (לעיל ,הערה  ,)2עמ' J.A. Dagher, Répertoire des Bibliothèques du Proche ;128‑124 ,96‑94 ,47‑46
et du Moyen-Orient, Paris 1951. p. 69; I.C. Conrad & B. Kellner-Heinkele, ‘Ottoman Resources in the Khalidi
Library in Jerusalem’, A. Singer & A. Cohen (eds.), Aspects of Ottoman History, Jerusalem 1994, pp. 280–293
 14פול ציין שהקטלוג הראשון ,משנת  ,1900מנה  1,167חיבורים ,אולם בשנת  1938היו באוסף  7,000כתבי־יד ערביים
וספרים רבים בערבית ,אנגלית ,צרפתית ותורכית .ראו :פול (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  .54דגהר ציין בשנת  1950שהיו
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השער המשוקם של
הספרייה ברחוב
השלשלת ()2011
(צילום :אמנון רמון)

הדגיש ראגׄ ב אלח'אלדי את הקשר בין ספריות לתרבות בתקופת התהוותו של האסלאם 15.הוא טען
שהתרבות המפותחת של הערבים הביאה להקמת ספריות ובתי ספר ,ושהפצת הידע הייתה הבסיס
לקדמה ושגשוג ,והצהיר שהספרייה אמורה להיות נכס תרבותי וחינוכי לארץ כולה .היא נועדה לסייע
לשיקום תרבותם של הערבים ולתרום לקידומה באמצעות החייאת לימוד הטקסטים האסלאמיים
הקלסיים ועידוד הקריאה והלימוד בתחומים חדשים .בדרך זו — סבר ח'אלדי — יוכלו הערבים גם
להתמודד עם מוסדות התרבות והחינוך שהקימו בארץ המעצמות הזרות16.
היסוד לאוסף היו ספרים וכתבי־יד של משפחת אלח'אלדי ,אוצרות שהיו שייכים לבני המשפחה
במשך דורות .עם ייסודה של הספרייה מנה האוסף  1,167כרכים ,ובמרוצת השנים נוספו לו אלפי
כתבי־יד ,ספרים ,כתבי־עת ,עיתונים וחוברות 17.יותר ממחצית האוסף הייתה ספרים וכתבי־עת
באוסף  5,000כתבי־יד ו־ 5,000ספרים .ראו :דגהר (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  .69ואילו לדברי ח'אלדי ,בשנת  ,1997היו
באוסף  1,200כתבי־יד ,והוא לא ציין את מספר הספרים .ראו :ח'אלדי (שם) ,עמ'  .43איילון ציין שבמקורה כללה
הספרייה  2,168פריטים; בקטלוג המודפס נרשמו  ,1,156ועוד  1,012נרשמו ברשימה שלא פורסמה .לפני מלחמת
העולם הראשונה היו בה כ־ 4,500ספרים ,מהם כ־ 1,000בלשונות אירופיות .ראו :איילון (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .46
 15ח'אלדי (שם) ,עמ'  .46בן־חנניה ציטט מתוך הקטלוג הראשון' :הוחלט להקדיש חדר רחב ידיים זה שברחוב השלשלת
בירושלים ,על מנת לשים בו מספר גדול של ספרים [ ]...ולעשותו לבית מדעים ציבורי לכל אדם הרוצה לעיין בספרים.
לטובת הכלל הותנה כי לא יוצא החוצה כל ספר .הספרייה פתוחה לכל דורש מבוקר עד ערב ומשגיח נאמן ִמנינו עליה'
(בן־חנניה [לעיל ,הערה  ,]13עמ' .)69‑68
 16ח'אלדי (שם) ,עמ' .44‑42
 17השוו :איילון (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .47‑46
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בנושאי דת .התחומים העיקריים שהיו מיוצגים באוסף כתבי־היד והספרים היו הקראן ,פירושים
לקראן וספרות הלכה ,ספרות יפה ערבית ,היסטוריה של המוסלמים וגאוגרפיה של העולם הערבי.
לייצוג מכובד זכו המזרחנים החשובים של המאה התשע־עשרה וראשית המאה העשרים ,כמו ארנסט
רנאן ,ג'ורג' מרגוליות ,המילטון גיב ,אדוארד גנוויל בראון ,שרל קלרמון־גנו ואלפרד פון קרמר.
כמו כן היו באוסף חיבורים שייצגו את המדע המערבי הפוזיטיוויסטי ,כמו אלה של גוסטב לה בון.
בתחום מדעי היהדות נכללו באוסף ספרים בארכאולוגיה מקראית ,היסטוריה ,כתבי יוספוס פלאוויוס
במהדורות רבות ,ספרות ענפה על האנטישמיות וכמה ספרי יסוד וספרי יעץ בעברית .כתבי־עת
ועיתונים ערביים שהופיעו בקהיר ,בדמשק ,בביירות ,באסתאנבול ,ביפו ,בחיפה ובירושלים בשנים
 1906‑1860נמצאו באוסף בעותקים אחדים .האוסף של ספרי מדע מן העת החדשה יובא לירושלים
מחוץ לארץ.
בספרייה היו כתבי־יד רבים ,מהם עתיקים ,מן התקופה הממלוכית .אוסף כתבי־היד מעיד על
המשכיות בהעתקה של כתבי־יד מוקדמים ובייצור טקסטים חדשים בתחום הדת ובתחומים אחרים
בכתב־יד .מנגד אוסף הספרים מעיד שבד בבד עם המשך ההעתקה של כתבי־היד ,רכשה המשפחה
מהדורות מודפסות של אותם טקסטים ובעותקים רבים .המהדורות המודפסות של הטקסטים
המסורתיים ייצגו את המחקר המזרחני המודרני ואפשרו להשוותם לטקסטים המקוריים שבכתבי־יד.
בעת פתיחת הספרייה קבע מייסדה במפורש את אופייה הציבורי .היא הייתה פתוחה למגוון
משתמשים רחב ,וכנראה הייתה הספרייה הציבורית הראשונה של המוסלמים בארץ־ישראל .גודלו
של אולם הקריאה היה  6.5 × 4.5מ' ,ובמרכזו עמד רק שולחן אחד ,שלידו יכלו לשבת עשרה עד
שנים־עשר קוראים — מאחר שלא הותרה השאלת ספרים לבתי הקוראים .נתונים אלה מעידים שציבור
הקוראים בספרייה היה למעשה מצומצם למדי .על פי יומן האורחים של הספרייה ביקרו בה משכילים
ומלומדים מקומיים וזרים ,במיוחד בעשרות השנים הראשונות לפעולתה .עמי איילון ציין שאוסף
הספרים וכתבי־העת שהיו ַּבספרייה העיד על הטעמים הספרותיים של בני השכבה המשכילה ועל
תחומי ההתעניינות שלהם במדעים .הם היו בעלי סקרנות אינטלקטואלית על פי מיטב המסורת
הקלסית של לימודי האסלאם ,אך היה חידוש בהתעניינותם בתרבות המערב וכן באיסוף השיטתי של
כתבי־עת ועיתונים מחוץ לארץ .השינויים במדיניות האיסוף של הספרייה סימנו יתר פתיחות לנעשה
מחוץ לגבולות הארץ ולתרבות המערב .הח'אלדים פתחו אפוא לציבור אוסף שקודם לכן היה נגיש
למשפחתם בלבד 18.חשיבותה של הספרייה הייתה גדולה ,אבל השפעתה הייתה קטנה בהשוואה
לספריות המוסדות הזרים הנוצריים.
ברבע האחרון של המאה התשע־עשרה הקימו השיח' סֻ לימן קֻ ַטינה ובנו ספרייה ציבורית ליד שער
שכם בירושלים .משפחת קטינה הייתה אחת המשפחות המוסלמיות העתיקות בארץ והיא התייחסה
אל הסופר מֻ ג'יר א־דין אלעֻ לימי אלחנבלי ,בעל הספר הנודע על תולדות ירושלים וחברון; על כן
נקראה הספרייה גם הספרייה החנבלית .האוסף כלל כתבי־יד ערביים וספרים בתחומי המתמטיקה,
האסטרונומיה והספרות היפה הערבית .מדי ערב היו מתכנסים בחדר הספרייה משכילים וחובבי ספר
 18שם.
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המצבה על קברו
של ֻמג'יר א־דין,
מחבר הספר על
תולדות ירושלים
וחברון בסוף המאה
החמש־עשרה ,סמוך
לכנסיות גת שמנים
(צילום :רן בר)
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על מנת לדון בטקסטים ולשאול ספרים לבתיהם .בעל הספרייה היה נוהג להסב עם קוראיו ,לארחם
ולכבדם בקפה וסיגריות .הספרייה שימשה בית ועד לחכמים .יהושע בן־חנניה טען שהספרייה דמתה
לישיבה מסוג הישיבות הספרדיות שהיו קיימות בירושלים במאה התשע־עשרה 19.הספרייה פסקה
להתקיים לאחר מות ראש המשפחה ,והספרים וכתבי־היד נפוצו לכל עבר.
בירושלים נודעו גם הספרייה של משפחת אלפח'רי וזו של משפחת סועוד ,שיסד על פי המסורת
המשפחתית עוד במאה השביעית המצביא המוסלמי פח'ר א־דין אבו עבד אללה ,ושהיו בה כ־10,000
כרכים .כמו כן ידוע היה אוסף שהיה שייך למשפחת אלּבֻ דיר (אלמכתבה אלּבֻ דיריה) ובו כ־1,000
כתבי־יד ערביים חשובים .בספרייתו הפרטית של השיח' ח'ליל אלח'אלדי בירושלים היו כתבי־עת
רבים שאסף במסעותיו הרבים בארצות האסלאם ,והיא הייתה פתוחה לחוקרים .לאחר מותו של השיח',
בשנת  ,1941הועבר חלק ממנה לספריית מוזאון האסלאם וחלק לספריית מסגד אלאקצא .גם בערים
אחרות בארץ־ישראל ,כחברון ,שכם ,יפו ,עזה ורמלה ,היו קיימים אוספים משפחתיים ,כמו למשל
זה של השיח' אחמד ֻתפאחה אלחסוני (מכתבת א־תפאחה) בשכם ,שנוסד בסוף המאה השבע־עשרה,
ושכלל כתבי־יד חשובים בתחומי האסלאם ,הספרות הערבית ,ההיסטוריה ותחומים אחרים .אולם
כל אלה ,כולל האוספים הקטנים מאוד שנמצאו במדאפה ,בתי הכנסת האורחים בכפרים הערביים,
לא הפכו לספריות מתוכננות ומאורגנות ולא העניקו שירותי ספרייה לכלל האוכלוסייה המוסלמית.
בן־חנניה טען שאחת הסיבות העיקריות להזנחה התרבותית ביישוב הערבי הייתה חוסר הדאגה של
ההנהגה הערבית לבני המעמד הבינוני והנמוך והיעדר התייחסות חברתית למעמדות אלה20.

ספריות הנוצרים
המיעוט הנוצרי בארץ כלל את הערבים הנוצרים וכן נוצרים ממוצא אירופי ,רובם אנשי כמורה
ונזירים .המיעוט הזה נחלק לעדות שונות :היוונית־האורתודוקסית ,הלטינית־הקתולית ,הגרגוריאנית־
הארמנית ,הקופטית ,האתיופית ,הסורית־האורתודוקסית ,העדות הפרוטסטנטיות (האנגליקנים
והלותרנים) ,העדות האוניאטיות (היוונית־הקתולית ,הארמנית־הקתולית ,הסורית־הקתולית
והמרונית) ועוד מספר קבוצות קטנות 21.הרוב המכריע באוכלוסייה הערבית הנוצרית נמנה עם העדה
היוונית־האורתודוקסית או עם הקהילות הקתוליות .מיעוט זה גדל יותר מפי שלושה במאה התשע־
עשרה ,ואף שהיה קטן בהרבה מן הרוב המוסלמי — בשנת  1890היו הערבים הנוצרים כ־ 10אחוזים
מאוכלוסיית הארץ — הייתה השפעתו רבה .נוכחותם ופעילותם של הנוצרים הזרים ,האירופים ,בארץ
הייתה גורם מכריע בתמורות שהתחוללו בה .ערב סיום השלטון העות'מאני היו בארץ כ־ 5,000נוצרים
אירופים ,וכ־ 3,000מתוכם היו גרמנים .המעצמות האירופיות ניצלו את כל דרכי החדירה האפשריות
 19בן־חנניה (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .69
 20שם ,עמ' .71‑69
 21על העדות הנוצריות בארץ־ישראל במאה התשע־עשרה ראוS.P. Colby, Christianity in the Holy Land: Past and :
Present, Tel-Aviv 1969
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לארץ־ישראל וקיימו את הכלל הנושן של הייצוג המחומש ,דהיינו ייצוג באמצעות חמישה נציגים:
מיסיונר ,נציג מסחרי ,מדען (במקרים רבים מזרחן או בלשן) ,יועץ צבאי וקונסול .לכל אחד מאלה היו
צוותים נלווים ,והם הקימו מוסדות חינוך ,דת ,בריאות ורווחה 22.הגופים הנוצריים נזקקו אפוא לידע
מקצועי ולספרות מקצועית ומדעית ,ולפיכך הקימו להם ספריות .הספריות הוקמו במוסדות משלושה
סוגים :במוסדות דת — במנזרים ,בכנסיות ובמוסדות המיסיון; במוסדות חינוך ומחקר; בקונסוליות
של מדינות אירופה.

הספריות במנזרים ,בכנסיות ובמוסדות המיסיון
המנזרים והכנסיות בארץ־ישראל החזיקו בספריות שמבחינה כרונולוגית קדמו לכל הספריות האחרות.
ואולם עד אמצע המאה התשע־עשרה היו אלה למעשה אוספים מקריים ולא ספריות מאורגנות
שהעניקו שירותים לקהל רחב .האוספים כללו בעיקר אוצרות כתבי־יד ,שהיו מפוזרים במנזרים
ובכנסיות אחדות של אותה קהילה .עם גילויה מחדש של ארץ הקודש על ידי חוקרים אירופים,
באמצע המאה התשע־עשרה ובראשית המאה העשרים ,נתגלו רבים מכתבי־היד ,והם נרשמו ,נחקרו
ותוארו בספרות המחקר23.
הפטריארכייה היוונית־אורתודוקסית היא הקדומה והחשובה שבפטריארכיות בירושלים .יש
הטוענים שספרייתה נוסדה כבר בראשית המאה השלישית ,בימיו של הבישוף אלכסנדרוס (251‑212
לסה"נ) .נראה שהספרייה שימשה כבר את אבות הכנסייה הראשונים כאוסביוס מקיסריה ,אוריגנוס
והיירונימוס 24.כתבי־יד רבים נאספו במנזרים יווניים־אורתודוקסיים שהוקמו בארץ במרוצת השנים,
ועסקו בהם גם בהעתקתם וביצירת חיבורים חדשים .מפאת פיזורם הרב ,ביותר מתריסר מנזרים,
לא טופלו כתבי־היד כראוי ,ובמקרים רבים הם נמצאו מאוחסנים לצד גרוטאות במבנים מזוהמים
וטחובים .חלקם נמצאו במצב ריקבון ,אחרים נמכרו בפרוטות למלומדים זרים ,וחלק אבד כליל כי
הנזירים השתמשו בהם כחומר להסקה.
רק בשנות השמונים של המאה התשע־עשרה ,עם מינויו של ניקודמוס ( )Nicodemusלפטריארך של
ירושלים ,חל שינוי במצבם של האוספים .ניקודמוס יזם את ארגונה מחדש של ספריית הפטריארכייה
כספרייה מרכזית ,ודאג לרכז בה את כתבי־היד שהיו פזורים במנזרים ובכנסיות ולהעניק להם
טיפול מקצועי .אולם מי שביצע שינויים אלה הלכה למעשה היה אתנזיוס פפדופולוס־קרמווס
(Keramevs־ ,)Papadopoulosחוקר ביזנטיון שהוזמן בשנת  1883להיות מזכירו של הפטריארך.
במסגרת תפקידו ריכז פפדופולוס־קרמווס בספריית הפטריארכייה את כתבי־היד שהיו במנזר מר־
סבא ,במנזר המצלבה ,במנזר על שם הבתולה המבורכת ( )Meghli Panayiyaובכנסיית הקבר הקדוש25.
22
23
24
25

ראו :א' כרמל' ,פעילות המעצמות בארץ־ישראל' ,י' קולת (עורך) ,תולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל מאז העלייה
הראשונה :התקופה העות'מאנית ,א ,ירושלים תש"ן ,עמ' .213‑143
לביבליוגרפיה של כתבי־יד ומאמרים על ספריות בארץ ישראל ראו לעיל ,הערה .2
ו' צפיריס' ,הפטריארכיה היוונית־אורתודוכסית בירושלים' ,א' שילר (עורך) ,ספר זאב וילנאי ,ב ,ירושלים ,1987
עמ' .42‑41
ו' ציבקין' ,החברה הפלסטינית פראבוסלאבית אימפריאלית ( ,')1914‑1882קתדרה( 46 ,טבת תשמ"ח) ,עמ'  ;86על
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בשנת  1892הוזמן פפדופולוס־קרמווס על ידי נשיא ה'חברה הארץ־ישראלית הפרבוסלאווית
האימפריאלית' ,שפעלה ברוסיה ,לתרום לפעילותה המחקרית .החברה תמכה בהוצאה לאור של
טקסטים שטרם ראו אור ובעריכת ביבליוגרפיות ,ופפדופולוס־קרמווס ערך בעזרתה את קטלוג
כתבי־היד היווניים שהיו בספריית הפטריארכייה .קטלוג הספרייה הירושלמית (Hierosolimitike
 )Bibliothēkēהופיע בארבעה כרכים בשנים  1899‑1891בסנקט פטרבורג ,וב־ 2,566עמודיו תוארו
 2,350כתבי־יד יווניים .בספריית הפטריארכייה היוונית־האורתודוקסית הייתה בעיקר ספרות
תאולוגית ,באמהרית ,ערבית ,יוונית ,סורית ,ומתחילת המאה העשרים נרשמו ותוארו רוב כתבי־היד
בספרות המחקר26.
הקהילה הארמנית התקיימה בירושלים מאז התקופה הביזנטית .מן המאה השתיים־עשרה היה
מרכזם של הארמנים בירושלים במנזר סנט ג'יימס ,בלב הרובע הארמני של ימינו .מיכאל סטון טען
פפדופולוס־קרמווס והפעילות המחקרית בספרייה ראוT. Stavrou, ‘The Russian Imperial Orthodox Palestine :
Society, 1882–1914’, Ph.D. dissertation, Indiana University, 1961, pp. 190–195; D. Hopwood, The Russian
 .Presence in Syria and Palestine, 1843–1914, Oxford 1969, p. 101וראו גם תיאורים מוקדמים יותר של ספריית
הפטריארכייה היווניתW. Jowett, Christian Researches in Syria and the Holy Land, London 1825, pp. 214–215; :
R. Curzon, Visits to Monasteries of the Levant, London 1955, pp. 171–172 (first published in 1844); C. Biggs,
Six Months in Jerusalem, Oxford 1896, pp. 247–251
 26פפדופולוס־קרמווס היה תקופה קצרה מרצה לספרות יוון באוניברסיטת סנקט פטרבורג ,ובשנת  1844נתמנה לראש
המחלקה לספרות יוון בספרייה האימפריאלית באותה עיר .כרך משלים לקטלוג שלו ערך מ' קואיקילידס בשנת .1899
כתבי־היד תוארו ונחקרו בספרות המקצועית ,ראו למשלE. Littmann, ‘Die Aethiopischen Hss. im griechischen :
Kloster zu Jerusalem’, ZA, 15 (1900), pp. 134–161; G. Graf, ‘Katalog christlich-arabischer Hss. in Jerusalem’,
Oriens Christianus, 4 (1914), pp. 88–120; R.P. Blake, ‘Catalogue des Manuscrits Géorgiens de la Bibliothèque
 .Patriacale Grèque à Jérusalem’, ROC, 3–4 (1922–1924), pp. 345–413ביבליוגרפיה של כתבי־היד ותיאוריהם של
כתבי־היד הערביים ,הגאורגיים ,היווניים והסוריים ראו :פול (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .56‑55
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שקיימים ממצאים המעידים שהארמנים הקימו סקריפטוריום ,חדר להעתקת כתבי־יד ,בירושלים כבר
באמצע המאה החמישית ,כלומר כמה עשרות שנים לאחר המצאת האלף־בית הארמני 27.בתחילת
המאה העשרים היו בספרייה הארמנית יותר מ־ 20,000ספרים וכ־ 3,800כתבי־יד בארמנית ,קופטית,
אתיופית ,ערבית ותורכית .האוסף כלל מהדורה ישנה של ספרי הבשורה שלפי הערכה הועתקו בשנת
 .887הספרייה הייתה ידועה לחוקרי ארץ־ישראל ,וחוקר הארץ היינריך פטרמן — שמונה לימים
לקונסול פרוסיה בירושלים — תיאר בספרו על מסעותיו במזרח את מאמציו להשיג כתבי־יד עבור
הספרייה המלכותית בברלין ,ובהקשר זה עמד על קשיי הגישה לכתבי־היד בארץ ,שהיו מפוזרים
במקומות רבים ,וכתב בפרט על חוסר הסדר ששרר בספריית הפטריארכייה הארמנית בעת בניית
ביתה28.
M.E. Stone, ‘The Manuscript Library of the American Patriarch in Jerusalem’, IEJ, 19 (1969), pp. 26–27 27
 28פטרמן הצליח להשיג עותק של כתב־יד עבור הספרייה המלכותית בברלין .ראוH. Petermann, Reisen im Orient, I, :
 .Leipzig 1860, pp. 221–223ספריית הפטריארכייה הארמנית הפכה בשנת  1929לספריית קלוסט־גולבנקיאן.
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עדות מעניינת על הספריות בירושלים באמצע המאה
התשע־עשרה יש בידינו בסקירה שכתב טיטוס טובלר ,הרופא
משווייץ שנחשב לבכיר חוקרי ירושלים במאה זו .בסקירה זו
של הספריות בירושלים גם סיכם טובלר את הנאמר עליהן
בספרות המחקר על ארץ־ישראל 29.לדידו הספרייה החשובה
ביותר הייתה זו שבידי הפרנציסקנים במנזר סן סלוודור
שבירושלים ולא זו של ה'חברה הספרותית' שליד הקונסוליה
הבריטית .בראשית המאה השמונה־עשרה פוזר האוסף של
הפרנציסקנים עקב מעצרם של הנזירים בכלא דמשק ,אולם
בשנות השישים של אותה מאה שוב אספו ספרים רבי
ערך ,ובהם מהדורה של התנ"ך והברית החדשה שתרם בית
מדיצ'י .הספרייה הייתה מורכבת משלושה אוספים וכללה
כ־ 2,000כרכים ובהם כתבי־יד אחדים .רוב ספרי האוסף
היו בתחום התאולוגיה ,בעיקר כתבי הקודש וכתבי אבות
הכנסייה ,וכן היו בו ספרי היסטוריה .רבים מן הכרכים היו
נגועים בתולעים ,וכורך ספרים הועסק בתיקונם .הספרן
התלונן שהספרים המושאלים אינם חוזרים לספרייה ,ועל כן
הוחלט לאיים בהטלת חרם על מי שנוהגים שלא להחזירם,
אך המודעה על הטלת חרם שהייתה תלויה על קיר הספרייה
לא הביאה לתוצאות הרצויות .טובלר הביע את אכזבתו מכך
שאין כמעט בספרייה מספרות ארץ־ישראל ,הדרושה כל
כך לתייר 30.ספריית המנזר הפרנציסקני סן סלוודור סונפה
כנראה בראשית המאה העשרים ל'מכון המקראי הפרנציסקני' (,)Studium Biblicum Franciscanum
שנוסד בשנת .1901
גם בכנסיות אחרות היו אוספים חשובים של כתבי־יד ,וכמה מהם התפתחו לספריות של אלפי
ספרים .אזכיר כאן את האוספים שהיו בכנסייה היוונית סנט מיכאל (ברובע הנוצרי) ,במנזר ובכנסייה
סנטה אנה (בוויה דולורוזה ,ליד שער האריות) ,במנזר ובכנסייה הסורית סנט מרק (בגבול הרובע
הארמני והיהודי) ,במנזר הקופטי סנט ג'ורג' (סמוך לשער יפו) ובמנזר האתיופי בדיר א־סֻ לטאן (על
גג כנסיית הקבר) .אוספי ספרים שכללו בין  2,000ל־ 20,000כרכים נמצאו בעיקר בכנסיות ובמנזרים
T. Tobler, Denkblätter aus Jerusalem, Constanz 1853, p. 68 29
 30הדברים לקוחים מתוך המהדורה השנייה של הספר (שם) ,שיצאה לאור בשנת  ,1856עמ'  .468‑465טובלר הסתמך על
החוקרים הבאיםG. Marti, Istoria dello stato presente della Citta di Gerusalemme, I, Livorno 1740, p. 68; F.R. :
de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, II, Paris 1812, p. 115; J.M.A. Scholz, Biblisch-kritische Reise,
.Leipzig 1823, p. 275; J. Salzbacher, Erinnerungen aus meiner Pilgerreise im Jahre 1837, II, Wien 1839, p. 111
על טובלר ראוH.J. Heim, Dr. Titus Tobler, der Palästinafahrer: Ein Appenzellisches Lebensbild, Zürich 1879 :
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שספריותיהם הוקמו משנות השבעים של המאה התשע־עשרה ועד העשור השני של המאה העשרים.
הספריות החשובות יותר היו במנזרים הקתוליים האחיות ציון (בוויה דולורוזה) ,רטיסבון ודורמציון
(בהר ציון) .גם בהוספיס הקתולי הגרמני סנט פאולוס (מול שער שכם) הייתה ספרייה גדולה .אוסף
חשוב היה לכנסייה האנגליקנית בקולג' סנט ג'ורג' ,שמבנהו הוקם בשנים  1912‑1895בדרך שכם.
במסגרת הקמפוס של הקולג' הוקם בשנים  1902‑1900אגף מיוחד עבור הספרייה ,ונראה שהיה זה
המבנה הפונקציונלי הראשון של ספרייה בארץ־ישראל.
גם מוסדות החינוך של העדות הנוצריות בירושלים החזיקו בספריות .המיסיון הפרוטסטנטי עודד
וטיפח הקמת מוסדות חינוך ורווחה בעיר ,ומדיניות זו הייתה גורם עיקרי להקמתן של ספריות בבתי
יתומים ובבתי ספר .לדוגמה המיסיונר הפרוטסטנטי הגרמני יוהן לודוויג שנלר ( )Schnellerבנה החל
משנת  1860בית יתומים בירושלים ,ובמוסד הוקמו ספרייה ואולם קריאה31.
רוב הטקסטים בספריות הכנסייתיות היו כתבי־יד בנושאים תאולוגיים ,וחלק גדול מאוספי
הספרים היו כתבי קודש ,כתבי אבות הכנסייה ,ליטורגיקה וכיוצא באלה .נושא חשוב לא פחות
היה ידע ארץ־ישראל על כל היבטיו :גאוגרפיה ,ספרות מסעות ,ארכאולוגיה ,היסטוריה ,זואולוגיה
ובוטניקה .הטקסטים הקלסיים של הספרות היוונית והרומית היו תחום חשוב נוסף באוספים רבים,
וכן ההיסטוריה של המזרח התיכון .באוספים הכנסייתיים היו גם ספרים שעסקו במדעים ,בפילוסופיה
ובספרות יפה .מגוון הלשונות של כתבי־היד והספרים כלל את הלשונות השמיות־החמיות (כגון
קופטית) ,יוונית ולטינית ,לשונות גרמאניות ורומאניות.

הספריות במוסדות חינוך ומחקר של ארץ קודש
נוסף על הספריות שבמנזרים ובכנסיות יסדו גורמים נוצריים מוסדות מחקר ובתי ספר ללימוד
המקרא וכתבי הקודש ולחקר הארכאולוגיה של הארץ .צורכי ההוראה והמחקר הכתיבו ייסוד ספריות
מדעיות־מקצועיות במוסדות אלה ,והן התפתחו מגרעין של כמה מאות עד אלפים של ספרים בשלהי
התקופה העות'מאנית לספריות מדעיות מובהקות שכללו עשרות אלפי ספרים וכתבי־עת מדעיים
בתקופת המנדט הבריטי 32.במוקד אוספי המוסדות עמדה ספרות המחקר על ארץ־ישראל ובעיקר
בתחומי המקרא והארכאולוגיה.
הראשון במוסדות המחקר היה 'בית הספר למקרא' ( ,)École pratique d’etudes bibliquesשהקים
בשנת  1890המסדר של האבות הדומיניקנים במנזר סן אטיין בדרך שכם בירושלים .השני היה
'בית הספר האמריקני לארכאולוגיה ולימודי המזרח' (,)American School of Oriental Research
 31שנלר ( ,)1896‑1820מיסיונר יליד גרמניה ,התיישב בירושלים בשנת  .1850בשנת  1860הוא הקים וניהל את בית
היתומים שנקרא על שמו ,ולימים הוסיף עליו בתי מגורים ,בתי מלאכה ועוד .ראו :י' בן־אריה ,עיר בראי תקופה:
ירושלים החדשה בראשיתה ,ירושלים תשל"ט ,עמ'  .448על התפתחות מתחם בית היתומים ראו :ג' גורדון' ,מתחנת
מיסיון לשכונה :התפתחות מתחם "בית היתומים הסורי" של שנלר בירושלים בשלהי העידן העות'מאני' ,קתדרה128 ,
(תמוז תשס"ח) ,עמ' .100‑73
 32על המוסדות הזרים לחקירת הארץ ראו את סקירתו המפורטת של י' בן־אריה' ,המוסדות הזרים לארכאולוגיה ולחקירת
ארץ־ישראל בתקופת המנדט' ,קתדרה( 92 ,תמוז תשנ"ט) ,עמ' ( 93 ;172‑135תשרי תש"ס) ,עמ' .142‑111
קתדרה
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שנוסד בשנת  ,1900וששכן משנת  1906ברחוב החבשים ( 6היום רחוב אתיופיה) .השלישי היה
ה'מכון הגרמני־האוונגלי למדע קדמוניות ארץ הקודש בירושלים' (Deutsches Evangelisches
 ,)Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landesשיסדו בשנת  1902הכנסיות
הפרוטסטנטיות בגרמניה ,והוא שכן בבית שכור ברחוב החבשים .התאולוג והחוקר גוסטב דלמן
( )Dalman, 1855‑1941ניהל את המוסד וספרייתו משנת  1902ועד 33.1917
עוד בהיותו בגרמניה הביע דלמן את רצונו לכונן בירושלים ספריית מחקר לחקר ארץ־ישראל ,ואף
ניסח קול קורא למוציאים לאור ולבעלי עניין לתרום ספרים לספרייה העתידה לקום .עם בואו ליפו
ערך דלמן תכנית כללית לספרייה; הוא פירט בה את התחומים
העיקריים של האוסף וציין את החיבורים החשובים ביותר בכל
תחום .ואולם מטעמי חיסכון אישרה ועדת המכון בגרמניה לרכוש
רק חיבורים שלא היו קיימים בספרייתו הפרטית או בספרייה
אחרת בירושלים .אמיל קאוטש ( ,)Kautzsch, 1841‑1910מזרחן
ותאולוג באוניברסיטת בזל ,נתבקש לבוא במגעים עם בתי המסחר
לספרים עתיקים בלייפציג ובלונדון על מנת לרכוש את הספרים.
אוסף היסוד של ספריית ה'מכון הגרמני־האוונגלי' הורכב
ממספר אוספים פרטיים שהיו בבעלותם של מזרחנים נודעים .היו
בו למשל כמה מספריו של אלברט סוצין (,)Socin, 1844‑1899
פילולוג מבזל שהורה בטיבינגן שפות שמיות ,ומספריו של
פרידריך אדולף שטראוס ( ,)Strauss, 1817‑1888תאולוג
פרוטסטנטי ,מייסד 'אגודת ירושלים האוונגלית' בברלין; עיזבונו
של שטראוס הועבר למכון בירושלים על ידי הספרייה המלכותית
בברלין .נוסף על כך קיבל המכון ספרים מאוספו הפרטי של
הארכיטקט וחוקר ירושלים וארץ הקודש קונרד שיק ( )Schick, 1822‑1901ו־ 581כרכים מן ה'ספרייה
המלכותית בירושלים' ,היא ספריית הקונסוליה הפרוסית.
ביטאוני ה'חברה הגרמנית לחקר ארץ־ישראל' דיווחו על מתנות ורכישות חדשות לספריית המכון,
אולם האוסף גדל מעט מאוד ,בגלל היעדר תקציבי רכישה קבועים ,ותהליך רכישת הספרים היה
ממושך ולא יעיל .עם זאת מעמדו של דלמן כקונסול שוודיה בירושלים הקל על המכון בסדרי המכס
ובצנזורה על ייבוא הספרים .עם הכיבוש הבריטי ,בסוף  ,1917החרימו השלטונות את המכון ואת
ספרייתו וגם את אוספו הפרטי של דלמן .לאחר שנכשלו ניסיונות שונים להעברת הספרייה לגרמניה,
הוחלט להשאירה בירושלים בחסות הקונסוליה הספרדית ,שהפכה לבעלת הבניין שבו שכנה.
מוסד המחקר הרביעי היה 'מכון המזרח של חברת גרס' (Orientalisches Institut der
 ,)Görresgeselschaftשהקימו הגרמנים הקתולים בשנת  .1909כבר בשנת  1886הקימו הגרמנים
 33על דלמן ראוJ. Männchen, Gustaf Dalman als Palästinawissenschaftler in Jerusalem und Greifswald, 1902– :
1941, Wiesbaden 1993, pp. 9–10, 28, 77–78
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הקתולים באמצעות ה'חברה הגרמנית של ארץ הקודש' ()Deutscher Verein vom Heiligen Lande
אכסניה לאירוח צליינים ,חוקרים ואנשי כמורה שהיו מעוניינים לחקור את הארץ או ללמוד את
לשונות המזרח .האכסניה על שם פאולוס הקדוש הוקמה ליד שער שכם בירושלים ,והייתה ובו
ספרייה מדעית של כמה עשרות אלפי כרכים34.

ספריות קונסולריות

פרידריך וילהלם
הרביעי ,מלך
פרוסיה

באמצע המאה התשע־עשרה פעלו בירושלים קונסוליות של בריטניה (הוקמה בשנת  ,)1838פרוסיה
( ,)1842צרפת ( ,)1843ארצות־הברית ( )1844ואוסטריה ( ,)1849וביפו פעלה קונסוליה רוסית (.)1820
לקונסולים הייתה השפעה רבה ,ובתוקף משטר הקפיטולציות הם פעלו כמגִ ניהן של העדות הנוצריות,
וכן קיימו יחסים הדוקים עם הכנסיות והמוסדות המיסיונריים של בני ארצם .לשתי ספריות קונסולריות
יצאו מוניטין לא רק בקרב האוכלוסייה המקומית אלא גם במדינות אירופה :ספריית הקונסוליה
הפרוסית (ה'ספרייה המלכותית בירושלים') וספריית הקונסוליה הבריטית (ספריית ה'חברה הספרותית
הירושלמית') .הספריות הקונסולריות אמורות היו לספק את צורכי המידע של הצוות הקונסולרי לשם
מגעיו עם מוסדות המדינה שייצג ומוסדות המדינה שבה
שירת ,וכן את צורכיהם של צליינים ,מיסיונרים ,חוקרים
ותיירים שבאו לארץ לתקופות שונות או התיישבו בה.
לאוספים שבספריות הקונסולריות היו שני מוקדים
מרכזיים :תחום ההיסטוריה ,הארכאולוגיה והגאוגרפיה
של הארץ ותחום הספרות הדתית הנוצרית — תאולוגיה,
כתבי אבות הכנסייה ,ליטורגיקה ועוד.

ה'ספרייה המלכותית בירושלים'
פרוסיה לא פיגרה אחרי בריטניה בהפגנת יכולת פעילותה
בארץ־ישראל 35:בשנת  ,1842כארבע שנים לאחר הקמת
הקונסוליה הבריטית ,פתחה פרוסיה את הקונסוליה שלה
בירושלים ,ובמסגרתה הקימה בשנת  1847את 'הספרייה
המלכותית בירושלים' .האינטרסים של פרוסיה בארץ־
ישראל לא היו מדיניים ,שכן פרוסיה הווילהלמית לא
נטלה חלק במאבק המעצמות על עתידה של ארץ הקודש.
האינטרסים שלה — ומאוחר יותר של גרמניה — התמקדו
בעיקר בתחום הכלכלי ובתחום התרבותי .שאיפותיה
W. Cramer, Ein Jahrhundert deutscher katholischer Palästinamission, Köln 1956, p. 44 34
 35על מעורבות המעצמות בארץ־ישראל ראו :כרמל (לעיל ,הערה A. Carmel, ‘A Note on the Christian ;)22
’ ,Contribution to Palestine’s Development in the Ottoman Periodקושנר (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .308‑302
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הלאומיות־הכלכליות של פרוסיה באו לידי ביטוי בנימוק שעתידה הכלכלי טמון במדינות המזרח.
נוסף על כך המלך הפרוסי הפרוטסטנטי פרידריך וילהלם הרביעי ,שמלך בשנים  ,1861‑1840ושהיה
בעל השקפות דתיות רומנטיות ,תמך בשאיפות המיסיונריות של
הנוצרים בארץ הקודש .שני גורמים אלה עמדו ברקע החדירה
הגרמנית לאימפריה העות'מאנית בכלל ולארץ־ישראל בפרט.
לצורך השגת מטרותיה וקידום האינטרסים שלה הקפידה פרוסיה
לבחור ולמנות לנציגיה הדיפלומטיים במזרח אנשי מקצוע
מובהקים מתחום המזרחנות ,ואכן הדיפלומטים הראשונים
שייצגו אותה בסוריה ובארץ־ישראל נבחרו בהתאם למדיניות זו.
המזרחן הצעיר ארנסט גוסטב שולץ ( )Schultzהיה אבי רעיון
הספרייה .שולץ נולד בשנת  1811בדוברן שבפרוסיה המזרחית.
הוא למד תאולוגיה ופילולוגיה מזרחנית באוניברסיטת
קניגסברג 36.בשנים  1838‑1837השתלם במזרחנות בפריז ואחר
כך נתמנה למרצה לספרות המזרח באוניברסיטת קניגסברג.
בשנת  1841בא לאנגליה במטרה לחקור כתבי־יד בספריות
אוקספורד ולונדון .בלונדון התוודע לדיפלומט כריסטיאן
קרל יוזיאס פון בונזן ( ,)von Bunsen, 1791‑1860ידידם
האישי של חוקר הטבע הנודע אלכסנדר פון הומבולדט (von
 )Humboldt, 1769‑1859והמלך פרידריך וילהלם הרביעי.
בעת שהייתו בלונדון נתון היה בונזן בעיצומם של הדיונים בתכנית להקים בירושלים בישופות
משותפת לבריטניה ולפרוסיה ,שתי המעצמות הפרוטסטנטיות .בונזן המליץ למלך למנות את
שולץ לסגן הקונסול הפרוסי בירושלים .ואכן שולץ נתמנה לתפקיד זה בשנת  1842ובאותה שנה
התיישב בירושלים .נוסף על תפקידיו הדיפלומטיים עסק שולץ במחקרים טופוגרפיים־היסטוריים
של העיר ,ובמהרה הוכר כסמכות בכל הנוגע לארץ־ישראל .בסתיו  1844יצא לחופשת מולדת וניצל
אותה להרצאות על ארץ־ישראל ולפרסום יומן שבו תיאר בפירוט את חיי היום יום בארץ ,ואף
חידש את קשריו עם הומבולדט ונפגש עם המלך פרידריך וילהלם הרביעי .בפגישה זו העלה את
הרעיון להקים ספרייה בירושלים ,ובתגובה ביקשֹו המלך להגיש לו תכנית מפורטת בכתב (ראו להלן,
נספח א)37.
תכניתו של שולץ התבססה על ההנחה שחקר ארץ הקודש יסייע בביצוע מדיניות החוץ של פרוסיה
בשני תחומים :בפיתוח ערוצי סחר למזרח אסיה ובשמירת מעמדה של האימפריה העות'מאנית כגורם
 36על שולץ ומעמדו במחקר הארץ ראו :ח' גורן ,לכו חקרו את הארץ :המחקר הגרמני של ארץ־ישראל במאה התשע־
עשרה ,ירושלים  ,1999עמ' .172‑165
 37טיוטת מכתב של שולץ אל הומבולדט ,ירושלים 18 ,בפברואר  ,1846גה"מ .433/67 ,במכתב זה פירט שולץ את תכניתו
לכינון הספרייה בירושלים ואת המניעים לכך ,וזאת בתגובה על מכתבו של המלך אליו מדצמבר  ,1845שבו ביקשֹו
להגיש את תכניתו בכתב.
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מסעות המחקר
של ארנסט
גוסטב שולץ
(,)1847‑1845
הקונסול הפרוסי
הראשון בירושלים
וחוקר ארץ הקודש
(שרטוט :תמר סופר;
באדיבות פרופ' חיים
גורן)
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מאזן בין מדינות אירופה .לפיכך היה על המדינה הפרוסית להכשיר ולטפח מומחים בלשונות המזרח
התיכון ,באתנוגרפיה ,בגאוגרפיה ובהיסטוריה של האזור .על פי תכניתו של שולץ אמורים היו
המתמחים לשהות באזור פרק זמן ארוך ,והמקום המתאים ביותר לכך היה ירושלים ,הראויה להיקרא
לדבריו עולם המזרח בזעיר אנפין .הוא טען שרק בעיר זו אפשר להכיר את המאפיינים הפנימיים של
חיי הרוח של הכתות והעדות הדתיות השונות ,ושהמעורבות הפעילה בחיי העיר תאפשר למתמחים
לקנות את הלשון השימושית בערבית ,תורכית ,ארמנית ,יוונית ,סורית ועברית ,וכך יוכלו להשלים
את הידע התאורטי שקנו במוסדות האוניברסיטאיים במולדתם.
יש לראות את יזמתו של שולץ לכינון הספרייה לחקר הארץ בהקשר הרחב של תכניות לקידום
החקירה המדעית של ארץ־ישראל שהוצעו מאמצע המאה התשע־עשרה ואילך .דוגמאות לכך הן
ההצעות לייסוד חברה גרמנית לחקר הארץ ולקיום כנס של מזרחנים גרמנים בארץ־ישראל .יָ זמֹות
מסוג זה נשאו אופי גרמני־לאומי ,ויוזמיהן קיוו להשיג מטרות בתחום האינטרסים המדיניים של
גרמניה .הרעיונות הלאומיים הגרמניים כללו גם את רעיון כיבושה מחדש של הארץ עבור העולם
הנוצרי באמצעות כלי נשק רוחניים ורמזו על קשר לתקופה הצלבנית 38.החקר המדעי של הארץ היה
הנשק המועדף על החוקרים להשתלטות נוצרית־גרמנית על הארץ ,וספריית המחקר שהציע שולץ
הייתה בגדר כלי נשק רוחני שנועד לתמוך בעבודתם של החוקרים ולסייע להם במערכה.
שולץ התווה מדיניות ברורה לפיתוח אוסף הספרים והגדיר את התחומים העיקריים אשר ייכללו
בו 39.במרכז האוסף ביקש להעמיד את הספרות על ארץ הקודש ועל המזרח התיכון על היבטיה
השונים :תאולוגיה (חיבורים כגון פוליגלוטות [טקסטים רב לשוניים] של כתבי הקודש ,כל כתבי
אבות הכנסייה ביוונית ובלטינית ,החלטות ועידות הכנסייה); בלשנות (בעיקר מילונים דו־לשוניים
ורב לשוניים וספרי לימוד של לשונות האזור ושל הלשונות העתיקות ששימשו בו); היסטוריה
(בעיקר אוספי מקורות לתולדות מסעי הצלב ,כתבי ההיסטוריונים הביזנטים וכיוצא באלה); חיבורים
בנומיסמטיקה ופלאוגרפיה; אוסף שלם של כתבי הקלסיקונים היוונים והרומים בכל התחומים;
כל ספרות הנוסעים לארץ־ישראל; קטלוגים של כתבי־יד מזרחיים בספריות אירופה; ארכאולוגיה
(אוסף תוצאות החפירות שנעשו בארץ־ישראל ובאזור) .שולץ הדגיש במיוחד את הצורך בספרות
יעץ :מילונים ,אנציקלופדיות ,ביבליוגרפיות וכדומה ,החיוניים לפעילותם המחקרית של הנוסעים־
החוקרים באזור.
הוא תכנן לפתח את אוסף הספרים בשלוש דרכים :באמצעות תקציב שנתי קבוע שיוקדש לרכישת
חומר חדש; על ידי קבלת עותקים עודפים מן הספריות האוניברסיטאיות שבמדינת פרוסיה; באמצעות
תרומות מנדבנים .את הכנת רשימות החיבורים שיהוו את האוסף ביקש להטיל על מזרחן מומחה.
כדי להעניק יתר תוקף לתכניתו ערך שולץ סקר ספריות בירושלים ,וצירף לתכנית את ממצאיו
המפורטים .הוא מצא ברוב המנזרים הגדולים אוספים בעלי ערך ,ובהם ספרים נדירים ובעיקר כתבי־
יד ותעודות ארכיוניות על תולדות ירושלים .בקהילה היהודית בעיר היו אוספים פרטיים רבים,
 38וראו בהרחבה על רעיונות ויזמות אלה :גורן (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .270
 39שולץ אל הומבולדט (לעיל ,הערה .)37
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שכללו את ספרות התלמוד והקבלה וספרים בתחום ההיסטוריה של ארץ־ישראל .לציון מיוחד זכו
האוספים הפרטיים שהיו לדברי שולץ בכל משפחה בעדה הספרדית .נוסף על אוספים אלה היו
ספריות בישיבות; בתחילת המאה השבע־עשרה היו לדברי שולץ תשע ספריות בישיבות העיר,
ובאמצע המאה התשע־עשרה ירד מספרן לשש .ספריות הישיבות לא נמצאו תקינות מבחינת הסדר
והארגון שלהן .אוספי המוסלמים כללו כתבי־יד חשובים בתחומי הספרות הערבית ,במיוחד בתחום
התאולוגיה ,המשפט האסלאמי והפילולוגיה הערבית.
מתוך ממצאים אלה הסיק שולץ שמן הראוי לרכוש בירושלים כתבי־יד ,ספרים נדירים ותעודות
היסטוריות ,במטרה להעמידם לרשות חוקרים אירופים שיעסקו בחקירתם ,וכן להעתיק כתבי־יד,
כדי להעמיד העתקים לרשות ספריות מדינת פרוסיה .עוד הציע שולץ שלנוכח המגבלות שהטילו
המוסדות המחזיקים בספריות על המשתמשים בהן ועל הגישה לאוצרותיהן תהיה ספריית המחקר
בירושלים פתוחה לכל שוחרי הידע ללא הבדל אמונה ונתינות.
הצעותיו של שולץ נפלו על אוזניים קשובות הן במשרדי הממשלה והן אצל יועצי המלך פרידריך
וילהלם הרביעי .עוד בהיותו יורש העצר התעניין פרידריך וילהלם הרביעי במעמד הנוצרים בארץ
הקודש ,ולאחר שעלה על כיסא המלכות פעל להבטחת זכויות המיעוט הנוצרי בארץ במסגרת
המאמצים להשגת הסכם חדש לשמירת היציבות של הממלכה העות'מאנית .הוא פעל עם בריטניה
להקמת נציגות פרוסית־אוונגלית בירושלים .המלך העביר לידי השר לענייני חינוך ותרבות יוהן
אלברכט פרידריך פון אייכהורן ( )von Eichhornאת תכניתו של שולץ לקבלת חוות דעתו ,והשר נתן
את הסכמתו העקרונית לתכנית40.
לדידו של פון אייכהורן מטרת הספרייה הייתה לתמוך בנוסעים הבאים לחקור את הארץ ,בתנאי
שלפני בואם אכן רכשו את הידע הדרוש בלשונות המזרח ,בהיסטוריה ,בגאוגרפיה ,בסטטיסטיקה
ובארכאולוגיה .הוא ציין כי מי שמבקשים לחקור את הארץ צריכים לרכוש לפני צאתם למסעותיהם
ידע יסודי ומקיף בתחומים הרלוונטיים .כך יוכלו בהיותם בארץ להכיר במאמץ לא רב את יסודות
ההיסטוריה שלה .בגלל היעדרה המוחלט של ספרות העזר הדרושה לחוקרים האירופים לביצוע
מחקריהם ,הציע פון אייכהורן שהספרייה תכלול אוסף יסוד תכליתי ומועיל שיתמוך בחוקרים ויקדם
את המחקר המדעי של הארץ .בהוראה מיניסטריאלית של שר החינוך והתרבות מ־ 10במרס 1847
כוננה הספרייה ונקבע שמה 'ספרייה מלכותית בירושלים' (Bibliothecae Fridericae Guilelmae
 ,)Hierosolymitanae; Königliche Bibliothek zu Jerusalemוכן הוחלט על מיקומה ועל תקציב עבור
אוסף היסוד41.
על אמיל רדיגר ( )Rödigerשלימד פילולוגיה ערבית ופרסית באוניברסיטת האלה ,ושהיה מבכירי
המומחים בתחומו בפרוסיה ,הוטל להכין רשימת ספרי יסוד שתשמש בסיס להקמת האוסף .ואכן
ברשימתו נכללו כל הספרים שעליהם המליץ שולץ במכתבו אל המלך .פון אייכהורן העריך שיידרשו
 40העתק מכתב פון אייכהורן אל פרידריך וילהלם הרביעי ,ברלין 12 ,באוקטובר  ,1846גה"מ .433/67 ,על המכתב חתום
גם שר החוץ הפרוסי קא"ו פון קאניץ (.)von Canitz
 41הקונסול שמידט ,ירושלים ,אל הקנצלר 9 ,בפברואר  ,1904גה"מ.433/67 ,
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כ־ 1,500מרקים לרכישת הספרים שברשימתו של רדיגר ,והציע להפקיד את ביצוע הרכישה בידי
מלומד 'בעל אינטרסים ביבליוגרפיים' אשר מעורה בסחר בספרים עתיקים .בתגובה על הצעתו של
שולץ להעשיר את הספרייה המתוכננת בעותקים עודפים מן הספריות האוניברסיטאיות שבפרוסיה,
טען פון אייכהורן שהעותקים הללו נמכרו במכירות פומביות ,ואלה שלא נמכרו הועברו בהוראת
המלך לספריית האוניברסיטה שבאתונה.
42
הספרים שנתקבלו לספרייה נרשמו בקטלוג אלף־ביתי ,וקטלוג זה נשתמר בגנזך המדינה .בשער
הקטלוג ,מעל לכותר ,נכתבה בשנת  1904הערה של הקונסול הגרמני אדוארד שמידט ()Schmidt
שזהו 'הקטלוג הישן' .בקטלוג ,שאינו מתוארך ,נרשמו  260חיבורים בכ־ 300כרכים .אולם מאחר
שספריית ה'מכון הגרמני־האוונגלי למדע קדמוניות ארץ הקודש בירושלים' קלטה בשנת 581 1904
כרכים מספריית הקונסוליה ,יש לשער שהיו רשומות נוספות על 'הקטלוג הישן'43.
מבדיקת תוכנו של האוסף ,לפי הרשום ב'קטלוג הישן' ,עולה שרוב הספרים נדפסו במאה התשע־
עשרה ,תשעה־עשר נדפסו במאה השמונה־עשרה ,ושניים במאה השבע־עשרה .ספר המסעות של הצליין
ההולנדי יוהנס ואן קוטוויק ( )van Cootwijkבירושלים ובסוריה (Itenerarium hierosolimitanum et
 ,)syriacumשהודפס באנטוורפן בשנת  ,1619הוא החיבור המוקדם ביותר שהיה באוסף הרשום.
הספר השני מן המאה השש־עשרה היה ספר המסעות של פייטרו דלה ואלה
( )della Valleבארצות המזרח (Reiss-Beschreibung in unterschiedliche
… ,)Theile der Weltשהופיע בז'נווה בשנת .1674
החיבור המאוחר ביותר הרשום בקטלוג הוא משנת  ,1893אך אין לקבוע
בוודאות שהרכישות פסקו לאחר מועד זה .תחום ההיסטוריה של המזרח
התיכון מן העת העתיקה ועד המאה התשע־עשרה היווה  23אחוז מכלל
האוסף; מסעות וגאוגרפיה של האזור —  15אחוז; כתבי הקודש ומפרשיהם —
 14אחוז; תאולוגיה והיסטוריה כנסייתית —  12אחוז; בלשנות המזרח — 11
אחוז; ארכאולוגיה —  9אחוזים .על פי הרישומים בקטלוג נראה שהקפידו על
רכישה שיטתית של סדרות של מקורות ,כגון כתבי ההיסטוריונים הביזנטים
( ,)Corpus scriptorum historiae byzantinaeושל דו"חות של חפירות
ארכאולוגיות ,כגון אלה של קרל ריכרד לפסיוס ( ,)Lepsiusשהחלו להופיע
החל משנת .1849
בשנת  1874הציע טובלר לממשלת פרוסיה לרכוש ממנו את אוספו
הפרטי ,שכלל  1,000ספרים בתחום הטופוגרפיה וההיסטוריה של ארץ־ישראל ,בתנאי שהאוסף יהיה
חלק מן הספרייה המדעית בקונסוליה בירושלים ,אך הקונסוליה בירושלים דחתה את ההצעה 44.היא
Katalog der Deutschen Konsulats-Bibliothek in Jerusalem alphabetisch nach dem dem Autornahmen 42
 ,geordnetגה"מ.433/67 ,
 43מנכן (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .10
 44על פרשה זו ראו :ב' פון בילו ,ממשרד החוץ ,ברלין ,אל ת' פון מינכהאוזן ,ממלא מקום הקונסול בירושלים 20 ,ביולי
 ,1874גה"מ ;433/67 ,פון מינכהאוזן אל פון בילו 11 ,באוגוסט  ,1874שם.
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אמנם הכירה בחשיבותו של אוסף טובלר ,במיוחד מפני שהתחום החשוב של ההיסטוריה של ארץ־
ישראל לא זכה לטיפוח ראוי בספריית הקונסוליה לעומת תחום התאולוגיה 45,אולם לא יכלה לקלוט
את האוסף בגלל מחסור בשטחי אחסון וחוסר האפשרות להרחיב את המבנה.
הספרייה נתפסה גם כמרכז חליפין והספקה של ספרים וכתבי־יד לספריות המדעיות בפרוסיה
ואחר כך בגרמניה כולה ,ובעיקר לספרייה המלכותית בברלין .ההיסטוריון גאורג היינריך פרץ
( ,)Pertzשעמד בראש הספרייה המלכותית ,תבע מן הספרייה הירושלמית לספק לספרייתו את
התפוקה המו"לית של ארץ־ישראל שיש לה ערך מדעי וכן מידע על כתבי־יד חשובים 46.עוד לפני
כן הורה פון אייכהורן לשולץ להכין רשימה מדויקת של כתבי־היד הנמצאים במנזרים ובארכיונים
וכן בידי אנשים פרטיים ולציין את מחיריהם .כמו כן הועברו ספרים מן הספרייה בירושלים לספריית
הקונסוליה הגרמנית בקהיר ,לאחר שארכאולוגים גרמנים שעסקו בחפירות במצרים ביקשו להעביר
לקונסוליה הגרמנית שם את כתביו של לפסיוס בנימוק שהעותק שהיה בידיהם נשחק מרוב שימוש.
הרב נחמן קורונל ,חוקר תורני וביבליוגרף ובעל אוסף פרטי של כתבי־יד בירושלים ,שימש מתווך
בעסקת מכירה של כתב־יד של התורה משנת  1565לספרייה המלכותית בברלין 47.מנגד שימשה
הספרייה המלכותית בברלין כנאמן לספריית הקונסוליה בירושלים ,וספרים שנאספו ונרכשו עבור
הספרייה בירושלים נשמרו בברלין והועברו על ידה לתעודתם .העברת הספרים וכתבי־היד הייתה
אפוא דו־סטרית :מצד אחד יובאה לארץ־ישראל בפעם הראשונה ,כמעט באופן שיטתי ,הספרות
המדעית האירופית על הארץ ועל המזרח הקרוב ,ומצד אחר הועברו לספריות באירופה ספרים
שחוברו בארץ ,ושהודפסו בה.
הספרייה הוחזקה במסגרת הקונסוליה עד שנת  .1904היא שירתה נוסעים ,חוקרים ,תיירים ,אישים
מן הכנסייה האוונגלית המקומית ,פעילים במיסיון הפרוסי ותלמידים .התנופה שאפיינה את ראשית
התפתחותה של הספרייה נעצרה במהרה ,כנראה כבר בסוף העשור החמישי של המאה התשע־עשרה.
הסיבה העיקרית לכך הייתה היעדר תמיכה כספית .ירושלים תפסה מקום שולי במדיניות של פרידריך
וילהלם הרביעי .היא הייתה אמנם קרובה ללבו מתוך אמונתו הפרוטסטנטית ,אולם שריו התייחסו
אל פעילותו למען המוסדות הנוצריים בארץ־ישראל כאל געגועים של צליינים מימי הביניים לארץ
הקודש וכאל תענוג פרטי של המלך .שר האוצר סירב להיענות לבקשות שהופנו אליו מירושלים
לממן משכן לספרייה בטעם שאין זה צורך השעה של מדינת פרוסיה48.
עם מותו של המלך ,בשנת  ,1861נפסקה העברת התקציב השנתי השוטף לספרייה ,ובתוך זמן
קצר פסקה גם רכישת הספרים השיטתית .ניסיון לאחד את הספרייה עם ספריית ה'חברה הספרותית
45
46
47
48

גורן טעה בכתבו' :נושא ההיסטוריה מטופל בספרייה טוב יחסית לתחומים אחרים כתיאולוגיה' (גורן [לעיל ,הערה
 ,]36עמ'  .)205לפי מכתבו של מינכהאוזן ההפך הוא נכון ,והדבר חשוב משום שתגובת מינכהאוזן מעידה על הצורך
והדרישה להספקת ספרות היסטורית על ארץ־ישראל.
פרץ אל שולץ ,ברלין 17 ,בינואר  ,1847גה"מ.433/67 ,
הקונסוליה הגרמנית בירושלים אל שר החוץ הפרוסי הרוזן פון שלייניץ ( 12 ,)von Schleinitzבינואר  ,1860גה"מ,
.433/67
C. Schütz, Preussen in Jerusalem (1800–1861), Berlin 1988, pp. 165–167
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הירושלמית' שהקים הקונסול הבריטי ג'יימס פין ( )Finnלא צלח 49.בשלהי המאה התשע־עשרה
כמעט לא נעשה שימוש בספרייה .בשנת  1904ביקש הקונסול שמידט רשות להעביר חלק מן הספרייה
ל'מכון הגרמני־האוונגלי למדע קדמוניות ארץ הקודש' ,וכאמור  581כרכים מן הספרייה המלכותית
אכן הועברו לספריית המכון.
ה'ספרייה המלכותית בירושלים' מעולם לא השיגה את מטרותיה ויעדיה .עם זאת אף שבסוף
המאה התשע־עשרה כבר לא הייתה פעילה כלל ,וחרף חוסר התמיכה הכספית בה במשך שנים
ועצירת התפתחותה ,הייתה חשיבות רבה ליזמה ,לתכנון ולפעילותה בשנותיה הראשונות .בתכניתו
של שולץ ובכינונה של הספרייה באה לידי ביטוי שאיפה ליצור אוסף ספרים מדעי ,שימושי ומועיל,
שבהיקפו ,באיכותו ובייחודו יספק את הדרוש למחקר ,לימוד ,הוראה ותיירות .האוסף תוכנן באופן
שיטתי בידי מומחה בעל מוניטין .מימונה של הספרייה ,לפחות בשנותיה הראשונות ,התבסס על
תקציבי רכישה שנתיים קבועים ,שאמורים היו לאפשר רכישה רציפה ומתוכננת .הספרייה נתנה
גיבוי למגמות המחקר הגרמני ,שהבליט את ייחודה של הארץ כארץ הקודש ,שקשר בין כתבי הקודש
למציאות בארץ ,ושתרם רבות לגילויה הגאוגרפי של ארץ־ישראל .אוסף הספרים מעיד על מידת
החשיבות שיוחסה לשימוש במקורות היסטוריים.
הספרייה תוכננה וכוננה במיטב מסורת הספרנות הגרמנית ,ומאפייניה היו דומים לאלו של ספריית
אוניברסיטת גטינגן ,שהוקמה במחצית הראשונה של המאה השמונה־עשרה .ייחודה של ספרייה זו
היה באוספה המובחר ,בעקרונות מדיניות הבחירה של הספרות המדעית השוטפת ,בתקציב השנתי
הקבוע לרכישת הספרות ,בעריכתם של קטלוגים מופתיים ובמדיניות ליברלית באשר לנגישות
האוספים לקוראים .בזכות כל אלה היא הייתה לאב־טיפוס של ספריית המחקר השימושית המודרנית,
וספריות כמותה הוקמו במאה התשע־עשרה בגרמניה ובמדינות אחרות50.
היה לספריית הקונסוליה בירושלים קשר 'גטינגני' נוסף 51.באוניברסיטת גטינגן התפתח מרכז
ראשון ללימוד ולמחקר של המזרח ושל ארץ־ישראל ,והתרכזו בו מדענים מובילים בתחומי מדעי
הטבע ,הגאוגרפיה וההיסטוריה ,שכמה מהם גם השתתפו במסעות מחקר למזרח .הם ריכזו בידיהם
את היָ זמֹות ,התכניות ,הספרות וחומר רב על ארץ־ישראל ויצרו בספריית האוניברסיטה אוסף
ספרים ברמה גבוהה בתחום זה .אף נקשרו קשרים בין חוקרים אלה לעמיתיהם ולתלמידיהם שהורו
באוניברסיטאות אחרות ,וכך נוצר מעין קולג' בלתי נראה ( )invisible collegeשל החלפת דעות,
 49מנכן (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .10
 50הספרות על ספריית אוניברסיטת גטינגן רבה .ראו למשלH. Kunoff, The Foundations of the German Academic :
Library, Chicago 1982, pp. 89–90, 137–143, 161–167, 172; Ch. Kind-Doerne, Die Niedersächsische Staats- und
 .Universitäts Bibliothek Göttingen, Wiesbaden 1986על ייחודה של הספרייה כספריית מחקר ראוB. Fabian, :
‘Göttingen als Forschungsbibliothek im achzehnten Jahrhundert’, P. Raabe (ed.), Öffentliche und Private
?Bibliotheken im 17. und 18. Jahrhundert, Raritätenkammern, Forschungsinstrumente oder Bildungsstätten
Bremen 1977, pp. 209–239
 51המונח הקשר הגטינגני שאול מגורן (לעיל ,הערה  ,)36עמ'  .57המונח מציין לא רק את מאפייני המחקר המדעי הגרמני
של הארץ במרכזו הראשון באוניברסיטת גטינגן ,אלא גם את הדגם של ספריית המחקר המדעית־השימושית שהתפתחה
באוניברסיטה זו .וראו :שם ,עמ' .57‑54
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מידע ,ממצאים ותוצאות לא רשמיות של מסעות מחקר — נוסף על הפעילות הרשמית של פרסום
מחקרים.
שתי התופעות הגטינגניות — ספריית המחקר השימושית על מאפייניה והמרכז למחקר גרמני על
ארץ־ישראל והמזרח — עמדו ברקע היזמה והתכנית לכינונה של ה'ספרייה המלכותית בירושלים'
והפעילות שנוהלה בקונסוליה הפרוסית ,שנתפסה כמרכז
למחקר ,ללימוד ולדיון 52.יש לזכור שפון בונזן ,מיקירי המלך
פרידריך וילהלם הרביעי ותומך נלהב בתכניותיו של הקונסול
שולץ לכינון הספרייה בירושלים ,למד בצעירותו שפות
שמיות באוניברסיטת גטינגן .ייסודה של ה'ספרייה המלכותית
בירושלים' היה גם אבן הפינה למעורבות הגרמנית בהתפתחות
הספריות בארץ־ישראל ולהשפעתה על התפתחותן ,השפעה
שנמשכה כמאה שנים ,עד אמצע המאה העשרים .הספרייה
הייתה ספריית המחקר הראשונה בארץ־ישראל ,וכדי לקיימה
יובאה לראשונה לארץ מאירופה ספרות מחקר ,דבר שבמרוצת
הזמן תרם לחילון של אוספי הספריות בארץ .מנגד הובילה
פעילותה של הספרייה להעברת כתבי־יד וספרים מאוספים
מקומיים לספריות שבגרמניה.

ספריית ה'חברה הספרותית הירושלמית'
הבטחת ההשפעה של הכנסייה האנגליקנית בארץ־ישראל
וחתירה להגביל את כוחן של צרפת ורוסיה באזור היו
האינטרסים המרכזיים בפעילותה של בריטניה בארץ ,והביאו
להקמתה של הקונסוליה שלה בירושלים בשנת  .1838הענקת
חסות ליהודים וקריאה לשיבתם ארצה השתלבו במדיניות
הקונסול ג'יימס פין הבריטית בשנות השלושים והארבעים של המאה התשע־עשרה .בלטה במיוחד פעילותו הנמרצת של
(ארכיון התצלומים,
הקונסול ג'יימס פין בענייני המיסיון והכנסייה בשנות שירותו בירושלים ( .)1863‑1846בזיכרונותיו
יד יצחק בן־צבי)
כתב פין:
עוד בחודש הראשון לבואי אל ארץ־הקודש ב־ 1846הצעתי לקיים מעין אגודה ספרותית בחוג מקורבינו,
שהרי ,מחוץ לשיקולים דתיים טהורים ,חיים היינו בעיר ובארץ המשופעות במזכרות היסטוריות ובגילויים
מגוונים של הטבע האנושי ,שכולם בעלי חשיבות גדולה מאד .נוסף לכך היו לנו אפשרויות לשמוע או לדבר
לשונות מזרחיות בכל יום ומשך כל היום כולו ,אם נבחר בזאת .ודומה היה שאם גם עד כה לא נתגלו רק
מעט דברים לליבונן של אותן סברות שהועלו בנקודות העיקריות המעניינות מבחינה טופוגרפית [ ]...כדאי
 52כך העיד טובלר בזיכרונותיו ,ראוT. Tobler, ‘Aus meinen Erlebnissen in Jerusalem’, Das Ausland, 22 (1849), :
p. 287
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יהיה לציין ולרשום לזכרון עובדות ברורות שאולי תצאנה לאור באשר לארכיאולוגיה ,לבוטניקה לטבע
ולמטאורולוגיה של האקלים .יתר על כן ,נראה היה כי אפשר שכדאי יהיה ביותר להקים ספרייה של קבע
לשימושם של לומדים ,או להקמת מקום לפגישות לזרים המבקרים בירושלים [ ]...אכן למעלה משלוש שנים
לא נעשה דבר ,עד שסמוך לסוף  1849החל הענין בביתי ,על ידי [ ]...שבעה אנשים ,אשר ששה מהם היו
אנגלים היושבים בירושלים ,אך רק אחד מהם קשור ל'אגודת המיסיונרים' .כך החלה 'החברה הספרותית
הירושלמית' שכלל־יסוד היה לה שמטרת החברה הזאת לחקור וללבן כל נושא מעניין ,ספרותי או מדעי ,מכל
תקופה שהיא בתחומי ארץ־הקודש53 .

פין כנראה הרצה באספת החברה על תכניתו להקים ספרייה ,וההרצאה נרשמה בפרוטוקולים שלה
(ראו להלן ,נספח ב) .מהרצאתו עולה היבט שונה מעט מן הדברים שכתב בזיכרונותיו באשר לאופי
המוסד שרצה להקים בירושלים .כותרת ההרצאה בפרוטוקול הייתה 'תכנית ליצירת ספרייה' ,ובמשפט
הפתיחה שלה דיבר פין על 'ייסוד של ספרייה ומוזאון של חפצי טבע עתיקים' (The establishment
 .)of a library and a museum of natural curiositiesמדברים אלה אפשר להבין כי למעשה כוונתו
הייתה להקים בירושלים מוסד מעין 'המוזאון הבריטי' שבלונדון בזעיר אנפין .סביר להניח שפין
הושפע מן התפיסה שעמדה ביסוד 'המוזאון הבריטי' ,שבאותה תקופה איחד במוסד אחד ותחת
קורת גג אחת ספרייה לאומית ואוסף אוניוורסלי של חפצים שמקורם מן הטבע ,חפצים מלאכותיים,
עתיקות ויצירות אמנות .אחדות זו העניקה לאוסף הספרים ולאוסף החפצים והעתיקות גם יחד תפקיד
כפול ככלי מחקר וכמוסד להשכלה .מקורה של תפיסה זו במגמות ההומניסטיות והרנסנסיות שהולידו
במאות השש־עשרה והשבע־עשרה סקרנות מחודשת להשכלה 54.הצירוף של העניין בטקסטים
שבספרים והעניין בחפצים ובעתיקות הוביל לאיסוף מוזאלי .בהיעדר מקום מיוחד ונפרד לאיסוף
ממצאים כמו במוזאון המודרני ,הם נקלטו בספריות ,שנתפסו כמקום שאפשר לבדוק ולחקור בו
את העבר על היבטיו השונים מנקודות ראות מגוונות .תקציבי הרכישה של ספריות באירופה במאה
השמונה־עשרה מעידים על העדפה בולטת להוצאות על אמנות ,על חפצים שמקורם בטבע ועל
עתיקות לעומת הוצאות על ספרים .סימוכין נוספים להערכה שהתפיסה של ספרייה ומוזאון כמוסד
משותף עמדה ביסוד תכניתו של פין יש בדבריו שצוטטו בספרו של ויליאם הנרי ברטלט ,צייר ארץ־
ישראל ששהה בירושלים בשנת ' :1853אבל באירופה קיימים ידידים למטרתנו .הם שמחים במפעלנו
וסייעו לנו ביצירת הספרייה והמוזאון בהיותם משוכנעים שעיר זו [ ]...תהיה למרכז הציוויליזציה של
אסיה .ומי ייטול חלק באמונה הנועזת שאפילו הקמתה כאן של ספרייה אוניוורסלית בצירוף מוסדות
דומים תהיה אובייקט ראוי לתשומת לבם של מלומדים חשובים ביותר'55.
ה'חברה הספרותית הירושלמית' נוסדה ב־ 20בנובמבר  ,1849וזכות החברות בה הוגבלה לנוצרים
פרוטסטנטים הגרים בארץ .בתקנות החברה נאמר במפורש שמטרתה לחקור וללבן כל עניין הקשור
לארץ הקודש ,ותחומי עיסוקה היו מנהגי היהודים ,הלכה ביהדות ,לשונות המזרח ,נומיסמטיקה,
גאולוגיה ,כלכלה מדינית ,האסלאם ,תולדות מסעי הצלב ,אמנות וארכיטקטורה — כל אלה
 53ג' פין ,עתות סופה ,תרגם א' אמיר ,ירושלים תש"ם ,עמ' .350‑349
 54ראו המאמרים בקובץ שערך ראבה (לעיל ,הערה .)50
W.H. Bartlett, Jerusalem Revisited, London 1855, pp. 32–33 55
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בהתייחסות לכתבי הקודש .כדי לתמוך בחקר נושאים אלה יזם פין הקמת ספרייה שיהיה בה אוסף של
ספרים שימושיים ונדירים ,מפות וכתבי־יד בלשונות אירופיות ומזרחיות .בתכנית שפרש בהרצאתו
באספת החברה הציע פין לשים דגש מיוחד על איסוף ספרות המסעות וספרות המקורות הגאוגרפיים
וההיסטוריים על הארץ .הוא קיווה לבנות ולהעשיר את האוסף על ידי פנייה אל מחברי הספרים ,אל
אוניברסיטאות ואל אנשי דת ומדינה ידועים ,כי לדעתו 'נראה הדבר לא בלתי ראוי' ש'מלכים נוצרים,
מדינאים ואוניברסיטאות יקימו מיד ספרייה פתוחה לכול בירושלים לשימושם של תלמידים נוצרים
מכל אומות העולם' .הספרייה נועדה להיות גם מרכז למפגשים לזרים המבקרים בירושלים .אף שזכות
החברות בחברה הוגבלה כאמור לנוצרים פרוטסטנטים ,נאמר בתקנותיה במפורש שהספרייה תהא

בניין הקונסוליה
הבריטית ,במתחם
כנסיית המשיח,
סמוך לשער יפו
()2012

(צילום :אמנון רמון)

פתוחה לכול ,ללא הבדל לאום ודת ,ובלבד שהקוראים שאינם חברים רשומים בחברה יחויבו בתשלום
דמי מינוי שנתיים .שלא כמו ספריית הקונסוליה הפרוסית העניקה ספרייה זו שירותי השאלה ,וכנראה
הייתה הספרייה היחידה בירושלים באותה תקופה שהשאילה ספרים אל מחוץ לכתליה56.
ספריית ה'חברה הספרותית הירושלמית' ,בדומה ל'ספרייה המלכותית בירושלים' בקונסוליה
הפרוסית ,נקשרה למחקר המדעי של הארץ בידי נציגי מעצמות אירופה בארץ־ישראל .מטרתה הייתה
לתמוך בעבודה המדעית ולספק לנוסעים מאירופה ומארצות־הברית ספרות שתסייע להם במסעותיהם.
המניעים להקמתה היו דומים לאלה של ספריית הקונסוליה הפרוסית ,אך שלא כבספרייה זו כלל
 56פין (לעיל ,הערה  ,)53עמ' .365
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אוסף ספריית ה'חברה הספרותית' נוסף על ספרות עיון מדעית גם ספרות יפה וכתבי־עת פופולריים
כלליים .על פי פרוטוקולים של ישיבות החברה התקבלו בספרייה למשל כתביהם של וולטר סקוט,
רוברט ברנס ,סרוונטס ,פטררקה וכתבי־עת פופולריים ספרותיים ,מדעיים ופוליטיים 57.כך תיאר
ברטלט את ספריית הקונסוליה:
הקונסוליה האנגלית נמצאת בטווח של כמה בניינים מן הכנסייה ובה ספרייה השייכת לחברה הספרותית של
ירושלים ,מוסד הנמצא כעת בחיתוליו .ייעודו כנראה להעניק סיוע לא קטן למטרת החקר המדעי של ארץ־
ישראל ונוסף על כך להפיץ בקרב החברה בעיר את טעם ההנאה האינטלקטואלית ,נושאים המיועדים לשיח
חברתי ,ולצייד את הנוסעים במשאבים הרצויים של ספריית עיון ובידור [ ]...ספרייה של כאלף כרכים נאספה,
בעיקר מתרומות של אנגלים ,לצד מוזאון הכולל מספר מוצגים מעניינים של עתיקות וחפצים שמקורם בטבע58 .

מהותו ואיכותו של האוסף היו כנראה בעוכרי יזמתו של פין לאחד את ספריית ה'חברה הספרותית'
עם זו של הקונסוליה הפרוסית .בשנת  1856פנה פין אל הקונסול הפרוסי גאורג רוזן ( )Rosenבבקשה
לאחד את שתי הספריות ,אולם הקונסול הפרוסי סירב בנימוק שאוסף ספריית ה'חברה הספרותית'
אמנם גדול בכמות מזה של הספרייה שבקונסוליה הפרוסית ,אבל הוא חסר
ערך מבחינת איכותו 59.כאמור הספרייה שבקונסוליה הפרוסית תוכננה
כספריית מחקר מדעית לפי מיטב מסורת הספרנות המדעית הגטינגנית
הגרמנית ,ועל כן היו בה רק ספרי מדע מובחרים וספרים שהיו שימושיים,
ושתמכו בעיסוק בנושאים שהוגדרו חשובים לחקר הארץ .ואילו בספריית
ה'חברה הספרותית' לא הקפידו על בחירת הספרים לאוסף על פי עקרונות
ראויים על פי ההשקפה הגרמנית.
גורלה של ספריית ה'חברה הספרותית הירושלמית' נחרץ בשנת .1911
הוחלט אז לאחדה עם ספריית קולג' סנט ג'ורג' של הקהילה האנגליקנית
בראשות הבישוף פופם בליית ( ,)Blythשגם יזם ותכנן את הקמת הספרייה
במסגרת מבני המכלול של סנט ג'ורג' .בישיבה מיוחדת של החברה הוחלט
להעביר את האוסף בהשאלה מתמדת לקולג' ועם זאת לשמור על זכות
הבעלות עליו 60.גם זכות החברים לשאול ספרים נשמרה לאחר האיחוד .עוד
קודם לכן מכרה החברה ספרים וכתבי־עת ישנים שלא היו עוד בשימוש ,ואוספּה קטן במרוצת השנים.

הקונסול הפרוסי,
גאורג רוזן

(באדיבות ד"ר איל איזלר)
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Minutes of the Transactions of the Jerusalem Literary Society founded November 20, 1849: December 30,
 .1859, PEF, JER 6בהיעדרם של רשימות הספרים או קטלוגים קשה להעריך את תכולת האוסף .כנראה נרכשה גם
ספרות יהודית תורנית .ראו :שם.
ברטלט (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .29
רוזן ,קונסול פרוסיה ,אל שר החוץ הפרוסי ,ירושלים 4 ,ביוני  ,1856גה"מ .433/67 ,רוזן כיהן בשנים 1867‑1852
כקונסול פרוסיה בירושלים ,הוא נודע כמזרחן וארכאולוג ועסק בגאוגרפיה ובטופוגרפיה של הארץ .אין לשלול את
האפשרות שבדחיית איחוד הספריות היה מניע אישי ,שכן רוזן נודע בסכסוכיו רבי השנים עם פין .ראו :גורן (לעיל,
הערה  )36עמ' .175‑173
Minutes of the Transactions of the Jerusalem Literary Society founded November 20, 1849: January 13, 1911,
PEF, JER 6
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סיכום
בסקירה זו של הספריות שהיו קיימות בארץ־
ישראל בשלהי השלטון העות'מאני נדונו
הספריות החשובות ביותר של המוסלמים
והנוצרים .בספריותיהם של היהודים ,שהיו
בשנת  1800רק  2אחוזים מכלל תושבי הארץ,
בשנת  5 — 1880אחוזים ,ובסוף תקופת השלטון
העות'מאני —  14אחוז מכלל התושבים ,כבר
דנתי בפירוט רב במקום אחר61.
לראשונה מאז תקופת מסעי הצלב נוצר
בארץ־ישראל בתקופה זו מפגש אינטנסיווי בין
מזרח למערב ,ותופעות של נחשלות ,מסורתיות
ושמרנות התחלפו בתהליכי התמערבות .ייסודן
ודרכי התפתחותן של הספריות הנוצריות
השתלבו במפגש זה .הספריות שהוקמו בארץ־ישראל היו ביטוי לצורכי החברה בת הזמן ,והן פעלו
כסוכני תרבות ומחקר ושימשו זרזים בתהליכי המודרניזציה של הארץ .אחת התופעות שאפיינו את
המפגש בין מזרח למערב הייתה תחילתה של ההשפעה הגרמנית על התפתחות הספריות והספרנות
בארץ־ישראל ,השפעה שעתידה הייתה להימשך כמאה שנים 62.ביטוי להשפעה זו היה בדרכי תכנונה
וייסודה של ה'ספרייה המלכותית בירושלים' ,שהתבססו על הדגם ה'גטינגני' של ספריית המחקר
הגרמנית .ביטוי נוסף להשפעה זו היה תפיסתו של היינריך ֶלווה ,מראשוני הציונים בגרמניה וחלוץ
הספרנות בארץ־ישראל ,את תפקידיה ומהותה של ספרייה לאומית יהודית ושל מערכת הספריות
בארץ־ישראל ,תפיסה שינקה ממרכיבים שונים בתכניות הרפורמה של הספריות המדעיות והציבוריות
בגרמניה בשלהי המאה התשע־עשרה ובראשית המאה העשרים 63.תופעה אחרת שאפיינה את המפגש
בין מזרח למערב בארץ־ישראל הייתה ייבוא ספרים וכתבי־עת מדעיים וכלליים מארצות המערב ,דבר
שתרם לתהליך החילון של אוספי הספריות בארץ .מנגד דפוסי ארץ־ישראל יוצאו לספריות באירופה,
וכתבי־יד חשובים נמכרו לנוסעים שבאו מאירופה ולספריות מדעיות שם .המתכננים והמייסדים
הנוצרים ביקשו להקים את הספריות בירושלים על פי שני דגמים שהועתקו מאירופה :זה הגטינגני
הגרמני של ספריית המחקר המובהקת וזה של האוסף האוניוורסלי של 'המוזאון הבריטי' בלונדון,
אולם התנאים והאילוצים בארץ אפשרו הגשמה חלקית בלבד של דגמים אלה.
 61ד' שידורסקי ,ספרייה וספר בארץ־ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית ,ירושלים תש"ן.
D. Schidorsky, ‘Germany in the Holy Land: It’s Involvement and Impact on Library Development in Palestine 62
and Israel’, Libri, 49 (1999), pp. 26–42
 63שם.
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אולם הקריאה
בספרייה של
המוזאון הבריטי
בלונדון2006 ,

בהשוואה לתרומות הגורמים הנוצריים והעדה היהודית הייתה תרומת המוסלמים — שהיו רוב
באוכלוסייה — להתפתחות הספריות בארץ חסרת ערך .עם זאת אין להתעלם מאוספי הספריות
המשפחתיות שלהם ,שהיו מרכיב חשוב בשימור תרבותם וזהותם של ערביי הארץ המוסלמים ,אף
שרק שכבה דקה מקרב האוכלוסייה המוסלמית עשתה בהן שימוש.
הגורמים הנוצריים החזיקו באוספים ובספריות אשר במרכזם עמדו הספרות התאולוגית והספרות
על ארץ־ישראל על כל היבטיה .מצד אחד אפשר להסביר את תפוצתן והתפתחותן של הספריות
בהתגברות העניין בארץ־ישראל ממניעים דתיים ,כגון שיבה לנצרות והתייחסות אל הארץ כאל
ארץ הקודש ,מולדת הנצרות ,וכן בהתחזקות השאיפה לחקור את הארץ ואת האתרים שנזכרו בכתבי
הקודש — בשאיפה זו באה לידי ביטוי גם המעורבות והפעילות של המעצמות בארץ ,שכן מחקר
הארץ התפתח לפעילות רבת ממדים של יחידים ,חברות ואגודות ונסתייע בממסד המדיני .מצד אחר
הספריות הנוצריות תמכו בפעילות האירופית בכללה ובפעילות הגרמנית לתחומיה בפרט; לראשונה
נתמך המחקר בארץ על ידי שירותיהן של ספריות מדעיות ,במיוחד באלה שבקונסוליה הפרוסית
ובקונסוליה הבריטית .תרומתם של הגורמים הנוצריים ובעיקר הגרמניים למודרניזציה של ארץ־
ישראל הייתה תרומה מכרעת ,וכזו הייתה תרומתם גם להתפתחות הספריות בה.
אולם בשלהי המאה התשע־עשרה הפך היישוב היהודי בארץ לגורם ראשון במעלה בתהליך
ההתמערבות של הארץ .קבוצות יהודיות שהיו חלק מן 'היישוב החדש' או שהתקרבו אליו ,ושהניעה
אותן בראש וראשונה האידאולוגיה הציונית ,הניחו את היסוד לספרייה לאומית יהודית ופיתחו
ספריות ציבוריות ,ספריות פועלים וספריות בתי ספר ביישובים רבים .מנגד הספריות תרמו להגשמת
המטרות של תנועת התחייה הלאומית היהודית.
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נספח א
תעודה
טיוטת מכתבו של ארנסט גוסטב שולץ ,קונסול פרוסיה בירושלים ,אל
64
אלכסנדר פון הומבולדט
ירושלים 18.2.1846
הוד מעלתו,
הכנה על החסד הגדול שעשה עמי בהעברת ספרי
הריני שולח את תודתי הלבבית המאוחרת אבל ֵּ
65
הקטן על ירושלים להוד מלכותם המלך והמלכה .בקבלה האדיבה של משימת ההעברה של
מתנתי הצנועה גיליתי את תמיכתו האדיבה ,ואני חייב לה רבות .את המכתבים המלכותיים קיבלתי
רק ב־ 9בדצמבר .הוד מלכותו הורה שאביע דעתי על ייסוד ספרייה בירושלים .ניסיתי זאת בתזכיר,
ואני מרשה לעצמי להוסיפו לשורות אלה .כבר בהיותי בברלין תמך הוד מעלתו בייסוד ספרייה
בירושלים לקידום מחקר המזרח .אני מקווה שאינני מגזים בבקשי בהכנעה שהתזכיר יועבר לידי
הוד מלכותו המלך.
ניסוח התזכיר תבע ממני לבצע חיפושים ביבליוגרפיים שונים בירושלים וברצוני להמשיכם .אני
מקווה לרכוש פריטים אחדים שיכולים להיות בעלי ערך לספרייה המלכותית בברלין .עקב התנאים
הבלתי סדירים בארץ בתקופת שהייתנו הראשונה 66התרבו במידה ניכרת העניינים הקונסולריים
פחותי הערך .לפיכך נאלצתי לצמצם את לימודיי לערבית בלבד .אבל דבר זה משמחני כי מצאתי

 64גה"מ .67/433 ,תרגום התעודה על ידי המחבר .זו טיוטת מכתב המשתרעת על עשרים ושניים עמודים ,ובה מחיקות
רבות ,הוספות והערות שוליים בכתבי יד שונים ,אשר בחלקם אינם קריאים .ייתכן שקטעים מן הטקסט נכתבו בכתב
ידו של שולץ ,בעוד שקטעים אחרים הוכתבו על ידו ונכתבו בידי אחרים .סימנתי השמטות בשלוש נקודות בסוגריים
מרובעים; לרוב אלה מילים או משפטים שלא הצלחתי לפענח וכן קטע אחד או שניים הדנים בנושאים שאינם מן
העניין .גם מילות הבהרה שהוספתי לטקסט ניתנו בסוגריים מרובעים .לאחר מילה או משפט שהיה ספק בפענוחם או
שמשמעותם לא הייתה ברורה הבאתי סימן שאלה בסוגריים מרובעים .במקרים אחדים הוספתי מילים שנמחקו בטקסט
המקורי כדי לתת משמעות למשפט .שמות מחברים וכותרים שצוינו בטקסט הובאו גם בלשון המקור.
 65שולץ חזר לגרמניה בשנת  1844וקיים בה סדרת הרצאות על הארץ והוציאן לאור בספרE.G. Schultz, Jerusalem: :
Eine Vorlesung, Berlin 1845
 66תקופת שהייתו הראשונה של שולץ בארץ הייתה בשנת .1842
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יליד מקומי בעל ידע המסייע לי []...
העצמה
הוד רוממותו הנישא ורב ָ
אדוני המלך רב החסד,
רצון הוד מלכותו להוסיף את ייסודה של ספרייה למוסדות שהקים או שהחליט על הקמתם
בירושלים למען ישועת הכנסייה ולתועלת המדע .הוד מלכותו ציווה עלי בחסדו לחוות דעה לפני
הוד מעלתו על ביצוע תכנית זו []...
מרשה אני לעצמי להניח שהוד מלכותו הועיד את הספרייה המתוכננת לשימושם של כל מי
שמקדישים את זמנם בהתמדה רבה או פחותה או זמנית לחקר ארץ הקודש והשטחים הגובלים
וללימוד המדעים בירושלים []...
כמו כן יורשה לי להניח שהספרייה שייסד הוד מלכותו תהא פתוחה לשימוש לכל דורשי הידע
ללא הבדל לאום ,דת או אמונה .כל זאת בניגוד מועיל לפירודים המצערים הקיימים בעיר הקודש,
שהפכו לחיסרון לאינטרסים רבים ,ושבמרוצת הזמן הם מתמידים ואינם ניתנים ליישוב []...
מכל המדעים אפשר להפיק תועלת רבה ביותר למחקר ארץ הקודש והארצות הסובבות אותה:
מן התאולוגיה ההיסטורית ,הבלשנות ,ההיסטוריה ,הסטטיסטיקה ומדעי הטבע .תחום נוסף חשוב
לא פחות נראים לי כל המחקרים הרלוונטיים במידה שיש להם ערך שימושי בתחום המדיניות.
יותר מאי פעם הובן בעת החדשה שמקור התועלת של התאולוגיה ההיסטורית הוא מחקר ארץ
הקודש.
[ ]...אין אני יכול לתאר זאת לעצמי באופן שונה :מתוך חיים מלאי שביעות רצון שקשה היה
לחזותם בעבר ,תרם המדע התאולוגי למגמות המחשבה והמחקר מסלולים מתונים ודוקרניים
פחות או בלתי פוריים פחות מבעבר .אכן יד נעלה הטמינה זרעים מאיצים במדע זה שהביאו
לתוצאה זו [ ]...תועלת לא פחותה מציעה גם הבלשנות .במוסדות [החינוך] הציבוריים במדינת
הוד מלכותו שולט עקרון הרב צדדיות של האינטרסים .הגשמתו ללא גבול [?] הוציאה שם למצב
החינוך במדינות הוד מלכותו ובאומות שבחוץ לארץ .המתודה של השוואת הלשונות ותוצאות
השימוש הגאוני בה היו לניצחון גדול של המחקר הגרמני במאה זו .ואולם המתודה והעיקרון
שניהם כאחד מכבידים מאוד את לימודי הבלשנות על היחיד ,המתחיל בדרך כלל מאוחר בלימודי
הלשונות המזרחיות ,עד הגיעוֹ לשליטה מוחלטת בתחומו .אין אני חושב שהשאלה הבאה היא
חסרת תכלית :באיזו מידה היו ְּג ֵדלים פרסומם ושביעות רצונם הפנימית של רבים מן הבלשנים
המצוינים בגרמניה בידע התאורטי שלהם ,אילו הייתה להם ההזדמנות לחבר את ההתבוננות בלשון
בחיים עם שימושה המעשי .הלשונות השכיחות ביותר בלוונט הן הערבית ,התורכית ,הארמנית
והיוונית החדשה .יתרונן הוא שהן ניתנות לתרגול ,ואפילו הסורית והעברית משמשות אמצעי
להבנה בעל פה .ואם להזכיר את הלשונות האירופיות החדשות ,הרי מלבד הגרמנית משמשות
הצרפתית ,האנגלית ,האיטלקית והספרדית אמצעי לתקשורת.
מתוך מה שהרשיתי לעצמי להעיר על התאולוגיה ההיסטורית ,ההיסטוריה היא כנראה בעלת
הערך הרב ביותר .גאוגרפיה ,סטטיסטיקה ומדעי הטבע הם תחומים שטרם נחקרו במידה מספקת
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או שלא נחקרו כלל בפלשתינה הקטנה ובמרחב הגדול של הארצות הנותרות בלוונט .פלשתינה
היא אחד המקומות עלי אדמות אשר הגאולוגיה מעוצבת בו באופן ייחודי .ככל שאי אפשר לוותר
על ידע הלשונות הנדרשות לחקר ארצות זרות ,כן תגדל התאמתה של ירושלים כנקודת המוצא
וכמקום להכשרה .במולדת 67יכול דבר זה להיעשות רק לעתים רחוקות במידה הדרושה .אין ספק
שתכונה ההולמת את ירושלים היא אם הספרייה שהוד מלכותו יחליט על ייסודה תאחד בתוכה את
ספרי העזר ששום תייר אשר מטרתו המחקר המדעי של ארצות מערב אסיה אינו יכול בלעדיהם.
אלה ספרי עזר שאין באפשרותו לשאתם עמו אף אם ינסה זאת.
אם הזכרתי לעיל את המדיניות ואת התועלת שתצמח ממחקר יסודי של ארצות המזרח,
אזי אולי יורשה לי להסב את הערתי זו לקשר המיוחד למדיניות החוץ של הוד מלכותו .דומני
שמדיניות החוץ של פרוסיה ושאר המעצמות הגדולות מתמידה בשתי מגמות עיקריות .הראשונה
היא המסחר והשנייה היא האיזון בין מדינות אירופה .מלבד הרחבת שטחי ארצות הלוונט וקשרי
החליפין הערים העתידים להיפתח לסחר הגרמני ,תוחזר לקדמותה חשיבות יחסי הסחר שהיו
למדינות אלה במאות הקודמות .זאת באמצעות הניסיונות לפתוח שוב את נתיבי הסחר למזרח
אסיה דרך הלוונט .ברצוני להאמין שלממשלת הוד מלכותו התברר הצורך להגדיל בעתיד הנראה
לעין את מספרם של העובדים הפרוסים במוסדות הוד מלכותו בלוונט כדי שיגנו על האינטרסים
המסחריים של פרוסיה ושל איגוד המכס של המדינות.
הממלכה העות'מאנית היא המרכז שסביבו מסתובבת מדיניות האיזון האירופית .כבר בעת
החדשה רמזו המשאים והמתנים ואירועי שנת  1840גם למי שנמצאים כמוני הרחק מן ההתייעצויות
בספרות אחרות ,שבעיצוב הדברים המאיימים לחרוג ממסלולם
של מעצמות העולם ,ושעובדים ֵ
יש להתחשב תמיד בקיצוני ביותר 68.השאלה שכבר מזמן ניתנה תשובה עליה היא :איזה מעמד
חייבת פרוסיה להבטיח לעצמה במקרה של הסתבכויות של האימפריה העות'מאנית [או במקרה]
של התנקשויות אשר תחייבנה השתתפות מידית במשאים ומתנים נהוגים [ ]...ומה שנראה
נכון לממשלת הוד מלכותו ,שיעמדו לרשותו אנשים שמתוך ניסיונם שלהם אמונים על המזרח
ולשונותיו ותכונותיו הגאוגרפיות והאתנוגרפיות .כאן נפגש הצורך בתנאי שלום בארץ עם הצרכים
הנדרשים במקרה של מלחמה שהממלכה העות'מאנית עלולה להיות מעורבת בה.
האמצעי הבטוח ביותר כדי להכיר את המזרח הוא שהייה ארוכה באחד המקומות המאלפים
ביותר .אם הודות לחסדי הוד מלכותו יוענקו לירושלים האמצעים ללימודים הנדרשים ,אז יתאימו
מאפייני המקום לשהייה ממושכת .ירושלים ראויה להיקרא עולם המזרח בזעיר אנפין ,מכיוון
שמלבד צורות החיים הפנימיים ,הרוחניים אפשר להכיר מתוך הצפייה בחיים ובמתאר חד ,מלומד
ומבהיר את התנאים הדתיים־הכנסייתיים של הדתות והאמונות השונות של תושבי מערב אסיה.
אם כל מה שאמרתי עד כה נראה להוד מלכותו הולם ,הייתי מאושר במידה מספקת כדי להבין את
 67כלומר בפרוסיה.
 68יש להניח ששולץ רמז כאן לוועידה הבין־לאומית שכונסה בלונדון בשנת  1840בהשתתפות אנגליה ,רוסיה ,אוסטריה
ופרוסיה .בוועידה החליטו המעצמות לכונן ברית מרובעת להגנת תורכיה.
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המטרה שהוד מלכותו הציב לייסוד הספרייה בירושלים.
יואיל נא הוד מלכותו להרשות לי שאציין מספר קטן של יצירות אשר לדעתי תהיינה הולמות
ותואמות את תכנית ייסוד הספרייה בירושלים .לא אסתפק בכתבי המקורות .לאור ההיקף יוצא
הדופן של האינטרסים המדעיים הקשורים בארץ הקודש ,יהיה קשה לשמור על מידה באשר
לעיבודים של מקורות .אני מתעלם מן הספרים שהתייר יכול להשיג בעצמו ,ושנמצאים לרוב
ברכושו הפרטי .אפרט את אלה שמתאימים במיוחד למטרות שצוינו.
.1

מתוך ספרות התאולוגיה :ביבליה פוליגלוטית שיצאה לאור בלונדון על ידי בריאן וולטון [Brian
 69]Waltonבצירוף מילון של קסטלוס [70]Castellus

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אוסף של אבות הכנסייה היוונית והלטינית
אוסף החלטות מועצת הווטיקן
[]...
המילון הערבי‑הפרסי‑התורכי של מנינסקי [71]Meninski
המילון התורני ,הכשדי‑התלמודי‑הרבני של בוקסטורף [ 72]Buxtorfוכן לקסיקון לשפה
הקופטית [ ]Lexicon Linguae Copticaeשל פיירון [73]Peyron
המילון הערבי‑הפרסי‑האנגלי של ריצ'רדסון [74]Richardson
הדקדוק הפרסי של לומסדן [75]Lumsden

נראה שמן הספרות הערבית הופיעו רק יצירות מועטות בדפוס ואין להן ערך רב לספרייה שתיכון
בירושלים .אני מרשה לעצמי להזכיר את המילון הביבליוגרפי של ח'לפה־חדג'י []Chalfa Hadschi
שערך הפרופסור פליגל [ ]Fluegelבמייסן .הוא יהיה לעזר גם בקניית כתבי־יד76.
אמנם דרושים לאותה מטרה הקטלוגים הרבים והמקיפים של אוספי כתבי־היד המזרחיים
הנמצאים בספריות אירופיות ,אבל כרגע אפשר בלעדיהם .כמו כן במרוצת הזמן תהיה תועלת רבה
לספרייה החדשה מן היצירות הערביות והתורכיות שהופיעו בציריך ובלונדון []...
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B. Walton (ed.), Biblica Sacra polyglotta, London 1657
כנראה הכוונה לאחד המילונים היווניים‑הלטיניים של ברתולומאו קסטלי ( ,)Castelliשחי במאה השש־עשרה.
F.A. Meninski, Lexicon Arabico–Persio–Turcicum adjecta ad singulus voces et phrases significatione latina, ad
usitatiores etiam italica, I–IV, Vienna 1780–1802
J. Buxtorf, Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinicum, Basel 1640
A. Peyron, Lexicon linguae Copticae, Turin 1835
J. Richardson, A Dictionary, Persian, Arabic and English: With a Dissertation on the Languages, Literature, and
Manners of Eastern Nations, I–II, London 1806–1810
M. Lumsden, A Grammar of the Persian Language, Calcutta 1810
יש להניח שהכוונה למילון האנציקלופדי־הביבליוגרפי של ֻמצטפא אבן עבדאללה חאג'י ח'ליפה עם התרגום
הלטיני שערך פליגל; המילון יצא לאור בלייפציג ולא במייסן כפי שכתוב בטקסט .ראוG. Fluegel (ed.), Lexicon :
bibliographicum et encyclopaedicum, a Mustafa ben Abdallah Katib Jelebi dicto et nomine Haji Khalfa celebrata
compostum: ad codicum Vindobonensium Parisiensium et Berlonensis, I–VII, Leipzig 1835–1858
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.1

המקום הראשון בספרות הסורית נועד לכתבים של המלומד המרוניטי אסמנוס [77,]Assemanus

אשר הודפסו ברומא .בתחום הספרות הארמנית יש להעריך במיוחד את היצירות אשר
הודפסו במנזר סן לזרו.
.2

אוסף [כתבי] ההיסטוריונים של הממלכה הביזנטית .הטוב ביותר זה של דו קנגה [78]Du Cange

 .3אוסף המונומנטים ההיסטוריים לתולדות מסעי הצלב שרואים אור עתה בפריז ומתוכם
שלושת הכרכים המכילים את [ ]...ואת ויליאם מצור [ 79.]Wilhelm von Tyrusלבסוף []...
.4

אוסף התעודות של מסדר אבירי סנט ג'והן מירושלים מאת סבסטיאנו פאולי [Sebastiano

 80]Paoliולהבנת מקורות אלה
.5

מילון לסופרים של לטינית ימי ביניימית וחדשה [Glossarium ad scriptores mediae et infimae
 ]Latinitatisשל שרל דו פרסנס דו קנגה [81]Du Cagne, Charles du Fresnes

וכמו כן של מחבר זה מילון ליוונית ימי ביניימית וחדשה [Glossarium Graecitatis Mediae et
82]infimae ad scriptores
וגם מילון לשפה הרומית [ ]Glossaire de langue romaneשל רוקפור [83.]Roquefort

להשלמה הדרגתית של הספרייה צריך אולי להביא בחשבון שיש לרכוש את יצירות המופת
היווניות והרומיות ,קודם כול את אלה הדרושות לתחום הגאוגרפיה ,ואת תיאורי המסעות
הרבים לפלשתינה ולארצות הגובלות ,ובמיוחד את הקדומים ביותר .מבין הארצות הגובלות
יש להתחשב במיוחד במצרים .זאת לאור התוצאות המצוינות של המשלחת המדעית שהוד
מלכותו שלח לשם .תוצאות אלה יגבירו במידה רבה את השאיפה לידע יסודי של הארץ
ותולדותיה באמצעות צפייה עצמית ולימודים מקדימים של אנדרטאותיה .לאור חשיבותה
של הנומיסמטיקה להיסטוריה וההזדמנות השכיחה לרכוש מטבעות עתיקות של אומות
המזרח השונות רצוי לרכוש עבור הספרייה בירושלים את העבודות הנומיסמטיות של []...
דו קנגה [ ,]Du Cangeארדמן [ ,]Erdmannפרן [ 84.]Fraehnכמו כן יהיו העזרים הפלאוגרפיים,
77

78
79
80
81
82
83
84

שולץ התכוון כנראה לקבצים של כתבי־היד הסוריים של האחים אסמנוס שהופיעו באמצע המאה השמונה־
עשרה .ראוS.E. Assemanus & J.S. Assemanus, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum :
catalogus: in tres partes distributus in quarum prima orientales in altera Graeci in tertia latini, italici aliorumque
Europaeorum Idionatum Codices, I–III, Rome 1751–1758
ראו למשלCh. du Fresne Du Cange, Historia Byzantina, Paris 1680 :
ראו למשלGuillaume de Tyr, Histoire des faits et gestes dans les regions d’outre-mer (Collection des mémoires :
relatifs à l’histoire de France depuis la foundation de la monarchie française jusqu’au 13e siècle), Paris 1824
S. Paoli, Codex diplomaticus ordinis sancti Johannis Hierosolymitani, Lucca 1733–1737
Ch. du Fresne Du Cagne, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, Paris 1733–1736
Ch. du Fresne Du Cagne, Glossarium Graecitatis Mediae et infimae ad scriptores, Lyon 1688
J.B.B. de Roquefort, Glossaire de la langue romane, I–III, Paris 1808–1820
מחברים של מחקרים נומיסמטיים .ראו למשלCh.M. Fraehn, Neue Sammlung kleiner Abhandlungen die :
muhammedanische Numismatik betreffend, Leipzig 1844
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כגון אלה שבקורפוס הכתובות היווניות והרומיות ,בעלי ערך רב ולרוב גם לתועלת בלתי
אמצעית85.
אינני מעורה מספיק במדעי הטבע כדי להצביע בבטחה על יצירות מסוימות ואין אני רשאי
להתייעץ בנטיותי האישיות בדבר מבחר לטובת הכלל .לאחר שניסיתי לציין את היצירות
המתאימות להיות יסוד לספרייה בירושלים ,יאפשר לי הוד מלכותו לקדם בצעד נוסף את התכנית
ולציין את האמצעים הנדרשים לרכישת הספרים .בחסדו הסכים הוד מלכותו לתת ביטוי לכך ,לא
רק לייסוד הספרייה כי אם גם להוסיף סכום שנתי מסוים להרחבתה .אם יורשה לי להעז ולהביע
דעתי על הסכום הנדרש כדי לרכוש את הספרים שפורטו לעיל לספרייה ,אזי מאמין אני שב־800
תאלר 86אפשר לרכוש את רובם ואת החשובים שבהם [ ]...אין אני מעז להביע משאלה כלשהי
בדבר הסכום השנתי הנדרש לרכישות לפני שאדע את ההחלטות של הוד מלכותו .העותקים
שבספריות הציבוריות באוניברסיטאות שבמדינות הוד מלכותו הם מאגר עשיר שבאמצעותו
אפשר להשלים את אוסף הספרייה שבירושלים בהוצאה מועטת יחסית .בחסדו הרב יצווה הוד
מלכותו על השימוש בעותקים שנמכרים בזול כדי להעבירם לירושלים.
ׂי השותפים בצמיחת המוסד היפה שהוד מלכותו עומד לייסד יבואו לידי
משוכנע אני שמע ֵש
ביטוי לא רק בתדירותה של תיירות המדע בירושלים ובשהייתם הממושכת והשקטה יותר [של
השותפים] בעיר הקודש .יש לצפות בוודאי שההשתתפות תבוא לידי ביטוי גם במתנות רבות
ובכלים ספרותיים ,ושהוד מלכותו יאפשר בחסדו שמתנות מסוג זה תתקבלנה במוסד .חיזוק
לתקוותי להשתתפות ערה קיבלתי מביטויים של ידידים קרובים שהעבירו לי בנדיבות לבם
מספר ספרים עם נסיעתי הנה וגם בירושלים עצמה .דרישתם הייתה להועידם לספרייה בירושלים,
אם הוד מלכותו יחליט על ייסודה ,ובציפייה המשמחת שהוד רוממותו לא ימנע את אישורו
לכך .בהכנעה רבה צירפתי את רשימת אותם ספרים עם ציון תורמיהם .כמעט לא חסרים
במקום הזה כלים ספרותיים שמצויים באירופה ,ושבהם אפשר יהיה לצייד את הספרייה של הוד
מלכותו בירושלים.
לפני שהעזתי לכתוב להוד רוממותו דאגתי לסקירה ראשונית של אוספי הספרים העיקריים,
הנמצאים בחלקם במנזרים ובחלקם בידיים פרטיות .מצאתי שבידי הנוצרים ,כמו בידי היהודים
והמוסלמים ,נמצאים ספרים וכתבי־יד יקרי ערך שאפשר יהיה ,כך אני מקווה ,לקנותם כדי
שישמשו את המלומדים האירופים .האפשרות של החלפה הדדית של מידע ֵּתקל כאן .בכל
המנזרים הגדולים בירושלים ,להוציא האתיופי ,קיימות ספריות .לפני זמן מה עברתי על כתבי־היד
שבמנזר הסורי 87ומצאתי בו דברים יקרי ערך .אפשר יהיה לקנות כתבי־יד אלה ,מפני שהמנזר עני,
ואנסה לקנות אותם .רוב ספרי היהודים נמצאים בידיים פרטיות .בידי היהודים נמצאות יצירות
 85אוספים אלה יצאו לאור במאה התשע־עשרה .ראו למשלA. Boeckh, Corpus inscriptionum Graecarum, Berlin :
1828–1877
 86שוויו של התאלר ( )Thaler, Talerהפרוסי היה כ־ 3מרקים גרמניים עד שנת .1908
 87הכוונה למנזר סנט מרק ,שבין הרובע היהודי לארמני.
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מן הספרות התלמודית והקבלית הטהורה וגם ספרים רבים שחשובים לתולדות הארץ והאומה
היהודית ,ושיש בהם עניין גם לרבים .רוב יהודי ירושלים הם צאצאיהם של יהודי ספרד שגורשו.
כל אחד מהם שיכול היה לרכוש ספרים היה לבעל ספרייה פרטית .מלבד זאת יש להם גם סוג של
ספריות ציבוריות הקשורות לבתי ספר .לבתי הספר קוראים ישיבות .אלו מוסדות דתיים עתיקי
יומין המוקדשים ללימוד נלהב של המצוות ובמיוחד לגאולת המייסד .בתחילת המאה השבע־
עשרה היו תשע [ישיבות] ועכשיו עוד יש שש ,שאין בהן סדר ראוי .למוסלמים יש מלאי גדול של
כתבי־יד בכל התחומים של הספרות הערבית ,במיוחד בתאולוגיה אסלאמית ובמשפט ,בדקדוק
ובלקסיקוגרפיה של הלשון הערבית .מעניינים הרבה יותר ארכיוני המנזרים וארכיון העיר .קיבלתי
מפי אנשים אמינים ובעלי ידע מידע על שפע התעודות הנמצאות שם .נכללו בהן פרטים חשובים
בתולדות ירושלים מסוף שלטון מסעי הצלב .ארכיונים אלה עדיין לא נפתחו למחקר המדעי .לדעתי
לא מן הנמנע שתתאפשר גישה הדרגתית לארכיונים .במיוחד חשוב הדבר מאחר שבמקורם היו
התנאים בירושלים ובטריטוריות הצמודות לה סדירים ,ואולם כיום שורר בהם תוהו ובוהו רב.
בארכיונים אלה יש חומר בשפע לאוסף תעודות ארץ הקודש [ .]Monumenta terrae sanctaeהייתי
רוצה שברבות הימים אוסף זה יהא פרי עבודות המוסד של רוממותו וגם מצבת זיכרון חדשה
לחסות ולמעשים הטובים אשר המדעים חייבים לחסדו ולנדיבותו של הוד מלכותו.
הוד מלכותו בחסדו הרב יחליט אם כתבי־יד בעלי ערך ,עותקים של תעודות וכיוצא באלה אשר
אפשר יהיה לרכשם כאן ,יהיו לתועלת רבה יותר בספריות הציבוריות במדינות הוד רוממותו.
בכל עת אהיה קשוב להוראת הוד מלכותו אם יטיל עלי להשתתף ברכישת ספרים באירופה
עבור הספרייה בירושלים .אולי יישא חן בעיני הוד מלכותו להטיל את רכישת הספרים הנותרים
על מלומד בברלין שבקיא בביבליוגרפיה ,ושאוכל להתכתב עמו כדי לשמור על האינטרסים של
המוסד שיוקם ,כך שבעת רכישות הספרים תובא בחשבון העובדה שכלי עזר ספרותיים אחדים
זמינים כאן ,ולפיכך יהיה צורך לדחות את רכישתם של אלה עבור הספרייה החדשה לטובת רכישת
יצירות אחרות .מיופה כוח זה יעסוק גם בבחירת עותקים ויקבל את ההודעות על המתנות.
הוד מלכותו החליט שהספרייה שתיכון בירושלים תועמד בביתו של הבישוף של כנסיית
אנגליה .לנוכח פטירתו של הבישוף אלכסנדר 88,יש צורך במינוי יורש ,אבל בניין דירת השרד עבורו
טרם החל .לפיכך מעמיד אני את דירתי לרשות הוד מלכותו .במידה שהמקום המוגבל יאפשר זאת,
אשתדל לארגן בה את הספרייה באופן שגם תיירים יוכלו לעבוד בה בנוחות ,שהרי לא תתאפשר
השאלת הספרים לבתיהם ללא יוצא מן הכלל .כל זאת עד למועד שבו אפשר יהיה להעביר את
הספרייה לדירת הבישוף .והיה ואצליח לרכוש מקום עבור כינון המוסדות האחרים שהוד רוממותו
החליט לייסדם בירושלים ,אזי אהיה אסיר תודה להוד מלכותו על הזכות לארגן קודם את הספרייה
במקום זה ולהעניק למקום תכלית זמנית שלא תהיה בלתי רצויה לילידים ,ולמנוע מלבם את
הדאגה שעלולה להופיע בקלות לפני התרחבות המוסדות האירופיים.
 88הבישוף מיכאל שלמה אלכסנדר ,הבישוף האנגליקני הראשון בירושלים ,נתמנה בשנת  1841לכהן בבישופות המשותפת
לכנסייה האנגליקנית ולכנסייה הפרוטסטנטית הפרוסית .הוא נפטר בשנת .1845
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בזאת הנני מבקש בהכנעה רשות מהוד מלכותו להביע את דעותי בשאלה שהוד רוממותו
הניח לפתחי .בהבנתי הקטנה העזתי לנסות בחוסר זהירות לנחש את המחשבות שהוד מלכותו
רצה לקשור לתכנית היפה שהייתה לנושא שורות אלה .תהיה זו יומרה מצדי להאמין שהתקרבתי
למעמד הרם של דעתו []...
אהיה מאושר אם הייתי מצליח []...
הריני מחכה בציפייה בעלת סיכוי להגשמה להוראות הוד רוממותו תוך הכנעה גמורה ויראת כבוד,
שלך ,הוד מלכותו ,המסור והנאמן
ג' שולץ

נספח ב
הרצאת ג'יימס פין על 'תכנית ליצירת ספרייה'

89

לאור השמחה הכנה בהצלחה שהושגה עד כה במהלך הפעילות של חברה זו והציפייה לייסוד
של ספרייה ומוזאון של חפצי טבע עתיקים 90במטרה לקדם את מטרותינו שלנו ,ברצוני עתה
להציע כמה רעיונות בדבר השיטה היעילה ביותר להקמת ספרייה של ספרים ,מפות וכתבי־
יד שימושיים ויקרי המציאות .כל זאת כדי שהחברים יוכלו לעשות בהם שימוש במחקריהם
הספרותיים91.
הספרים שייאספו יהיו עתיקים וחדשים בלשונות אירופיות ומזרחיות .הספרים הנדרשים ביותר,
נוסף על כתבי הקודש ויוספוס ,הם אלה של הגאוגרפים הקלסיים כסטרבו ופתולמאוס ,תכניות
מסע עתיקות ואלה של עולי הרגל ,האונומסטיקון 92ודברי הימים של מסעי הצלב .הפרסומים
שניתנים לרכישה ללא קושי הם אלה של הנוסעים המודרנים .כדי לרכשם אני מציע לכתוב חוזר
בשם החברה לכל מחבר אנגלי או אמריקני שפרסם ספר על מסעותיו בארץ זו .בחוזר יש להמליץ
89
90
91
92

Minutes of the Transactions of the Jerusalem Literary Society founded November 20, 1849, I: Containing the
 .first 16 Meetings, Nov. 20 – April 26, 1850, pp. 263–266, PEF, JER 5תרגום התעודה על ידי המחבר.
במקור ,a museum of natural curiosities :והכוונה לאוסף של חפצים נדירים ומוזרים — בעלי חיים ,צמחים ,מחצבים
וחפצים עתיקים מעשה ידי אדם; הם נאספו בעיקר לצורכי ראווה.
מחקרים ספרותיים כוללים גם מחקר במדעים ואין המדובר כאן בספרות יפה בלבד.
הכוונה כנראה ל'אונומסטיקון' של אוסביוס.
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על מטרות החברה וכן לפנות בעין טובה ולבקש להעניק עותק של יצירת המחבר .העותק יועבר
לידיד משלנו בלונדון ,וממנו נבקש להעביר מדי פעם תיבת ספרים לכבוד מעלת הלורד הבישוף
או לפטרון או לקונסול בירושלים .בקשות מסוג זה יש להעביר למחברים חשובים בצרפת ,גרמניה
ומדינות אחרות באירופה.
עד כאן בנושאים היסטוריים וגאוגרפיים .אבל אין אנו רשאים לשכוח יצירות בעלות ערך
בתחום העתיקות ,ידיעת הטבע וביקורת המזרח אשר מתפרסמות מדי פעם במדינות יבשת
אירופה .יצירות אלה נכללות בתחומים שלנו .גם אל מחברי הספרים בנושאים האמורים אפשר
לפנות בבקשה להעביר עותק של פרסומיהם ,וזאת בהנחה שמחברים המעוניינים בתחומי המחקר
שלנו עד כדי כך שהם אכן כותבים על נושאים אלה ,ישמחו לקדמם עוד יותר בכך שיתרמו עותק
מיצירותיהם .דבר זה יאפשר את עיסוקנו בלימודי ארץ הקודש .בכל הנוגע לחיבורים עתיקים
סטנדרטיים שנועדו לעיון המלומדים ,ושהם קשים להשגה ,אני מציע לשלוח חוזרים בשם
חברתנו למנהיגי הכמורה ולראשי האוניברסיטאות בבריטניה הגדולה ובאירלנד ולבקש את
עזרתם בהשגת יצירות אלה .להשגת אותה מטרה יפנה כל אחד מאתנו בנפרד אל ידידיו בעלי
ההשפעה הרבה ביותר.
מכשירים מדעיים אחדים המשמשים להתבוננות בתחום ידיעת הטבע אפשר לרכוש באמצעות
תרומותיהם של ידידים או במקרה הצורך באמצעות מינוי משותף בינינו .אדם זר הנמצא כעת
בירושלים הודיע לי שאחיו החל בהקמת מוזאון בתחום ידיעת הטבע במדינתו .הוא רק תרם בית,
הזמין את ידידיו ,ואלה הזמינו את ידידיהם לתרום דגמים לאוסף .המוזאון התרחב עתה מעבר
לציפיותיו של מייסדו .אני משוכנע שבאמצעות בקשות דומות תישלחנה מאירופה לספרייתנו
הצעירה תרומות גדולות של ספרים ואמצעים אחרים לרכישת ידע.
במידה שעיר זו והארץ על מוסדותיה הגלויים לעין נתפסים בעולם הגדול כביתם של התנ"ך
והברית החדשה ,במידה שלכתבי הקודש נודעה השפעה על גורל האנושות מעל ומעבר לכל
התעודות האחרות ,ובמידה שגורלן של האומה העברית והנצרות המבורכת בעבר ובעתיד שלטו
ברכישת תשומת לבה של האנושות — באותה מידה אנו מצפים שהמלומדים בארצות אחרות
ישתוקקו לרכוש מידע נוסף ויהיו נכונים לספק לנו את האמצעים הדרושים לאספו.
רצוי שספרייתנו תעניק גישה לתלמידים מוכשרים אשר באים הנה כאשר בידיהם המלצות
מאנשי ספר או מאנשי דת ידועים .דבר זה רחוק מלהיות בלתי אפשרי .במקרה זה יש למנות ספרן
ולקבוע שעות פתיחה לספרייה.
מלכים נוצרים ,מדינאים ואוניברסיטאות יקימו מיד ספרייה פתוחה לכול בירושלים לשימושם
של תלמידים נוצרים מכל אומות העולם .בעיניי נראה הדבר לא בלתי ראוי .כפי שאנו יודעים יש
להוספיס הלטיני בעמק יהושפט (שנוסד על פי המשוער על ידי קרל הגדול או בחסות השפעתו)
ספרייה פתוחה לכול כבר מוקדם מאוד ,במאה העשירית לספירת הנוצרים93.
 93במאה התשיעית תיאר הנזיר ברנרד כיצד הוא וצליינים נוספים שהו בהוספיס ירושלמי שייסד הקיסר קרל הגדול
בירושלים .ראוD. Pringle, The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem, III, Cambridge 2007, p. 236 :
קתדרה
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