 % 5%י
חוברת

40

משלימה עשור

לאספקלריות המגוונות של

ל ' קתדרה '

-

מחקר  ,שדרכן

וגיאוגראפיה  ,היסטוריה ישראלית

5855

יום חג לבולנו  .היריעה הנפרשת בחוברת זו היא ביטוי

ניתן לראות את תולדות הארן לתקופותיה

:

ארכיאולוגיה

וכללית  ,יהדות  ,אסלאם  ,כתובות חקוקות באבן ומסמכים

עתיקים ,

תעודות  -גניזה עבריות וכרוניקות מוסלמיות  ,ספרות נוסעים ופובליציסטים בשפות אירופה  ,תיאורים של

עולי  -רגל יהודים בעברית וספר  -גיאוגראפיה ראשון ביידיש .
הראייה ההיסטורית ומשמעויותיה השונות זוכות להארה במאמרים אחדים  .יה ושע פראוור מנתח

תיאורים של עולי  -רגל יהודים מימי  -הביניים  .בשוני מצליינים
נעדר

מחיבורים אלה זכרם של מאוושות מכתבי

הקודש  ,הגם

נוצרים  ,שהלכו במסלול

המתאים לחיי

ישו ,

שביקרו בקברי  -קדושים  ,בירושלים ובחברון .

לא העדר תודעה היסטורית היה כאן  ,אלא ביטוי להכרה בזכותם ההיסטורית על ארין הקודש  ,להשגחה
האלוהית על קברי הצדיקים ולהבטחה שיחזרו לארצם  .ניתוח ארבעה מבין עשרת התיאורים העבריים
מובא כאן

;

השאר  -בחוברת הבאה  .שלמה אבינרי בוחן את חזון ' אלטנוילר ' של הועל אל מול

המציאות ההיסטורית בדורות שלאחריו  .אף שלא היה מימד ריאלי בתכניותיו בתחום התרבות  ,והוא גם

לא חזה את הסכסוך עם הלאומיות הערבית  -קיים מיתאם רחב בשורה של נחבאים  :חשיבות ההכרה
הבינלאומית להקמת המדינה היהודית ולקיומה ; משטר דמוקרטי המונחה בידי עלית משכילה ונבחרת

;

פלוראליזם פוליטי ושוויון חוקי הדוחים מגמה גזענית ; כלכלה יהודית מעורבת  ,שבבסיסה חברה בעלת
סממנים סוציאליסטיים מובהקים  .ש מע ון ש מי ר מנתח את הקשיים בנסיונות לתחום תקופות בחקרשל

תולדות ארץ  -ישראל  .ראשיתה של ' העת החדשה ' בארין  -ישראל בשנים שונות ובתחומים שונים  .ניצני

התהליכים ניכרו במחצית השנייה של המאה הי " ח  ,ועיקרם הבשיל במחצית השנייה של המאה הי " ט .
אולם רוב התהליכים הללו

המצרי

( ) 1841 - 1831

( במינהל  ,בכלכלה  ,בבטחון  ,במצב העדות הדתיות ועוד ) החל

בימי השלטון

בהשפעתם של גורמים פנימיים וחיצוניים כאחד .

במאה הי " ט גברה מאוד התעניינותם של בני אירופה ( ואמריקה ) בארן  -ישראל  .ספרות

הנוסעים ,

שקודם  -לכן היתה מעטה ועיקרה דתי  -נוצרי  ,שינתה את אופיה והפכה למקור היסטורי להכרת הארץ ואף

לביטוי של תופעה תרבותית בפני עצמה  .י הושע בן  -ארי ה מצביע על שורשי השינוי ומסכם את הסוגים
החדשים של ספרות הנוסעים  .את ספר הגיאוגראפיה הראשון ביידיש ( אמשטרדם

, ) 1711

שמרוק וישראל ברטל  .בתוך מסגרת תיאור העולם מייחד הספר מקומ נפרר לאו

תיאור

זה  ,הגם

-,

מנתחים ח נ א

ישראל וירושלים .

שניזון ממקורות נוצריים  ,היה נדבך נוסף בהפצת ידע חילוני בקרב יהודי אירופה .

מ ש ה ש רון סוקר את תולדות עליך של ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם עד לכיבוש העות ' מאני  .הן

נחלקות לשני טיפוסים  :ערי החוף וערי פנים הארן  .הראשונות התאפיינו בהשפעות קוסמופוליטיות וביחסי
מסחר או מלחמה שקיימו עם בני

אירופה  ,עד שנחרבו

לחלוטין בידי הממלובים  .האחרונות נתייחדו

בחשיבותן הדתית והפוליטית  ,ובראשן ירושלים שנתקדשה בימי השליטים האומיים  .על גורלם של שבויים

יהודים ויהודיות בערי אורן  -ישראל בתקופה הצלבנית וראשית התקופה הממלובית מביא מרדכי ע

פרידמן מקורות מן הגניזה  ,המצביעים אף על מאמצים של

הרמב " ם ובנו

'

לסייע בירי אומללים אלה .

מאיר בן  -דב מסכם את הכתרבות העבריות  ,שנמצאו חקוקות באבן בחפירות הר  -הבית  ,ועיקרן

ממצאים מימי הבית הראשון  ,השני ומימי  -הביניים  .חותמת את החוברת

תעודה  ,שמפרסמים לראשונה

מגן ברושי ואלישע קימרון מעזבונושל יגאל ידין ז " ל  .שטר המכר  ,הכתוב ארמיתועברית  ,מעיד
על ניהול חיים כסדרם

בארץ  -ישראל גם בימי מרד בר -כוכבא .
אמנון כהן

ועדת המערבת
פרופ ' יהושע

בן  -אריה  ,פרופ ' אברהם גרוסמן  ,פרופ '

לוין ,

ישראל לי

פרופ ' בנימין זאב קדר  -האוניברסיטה העברית

פרופ ' גד גילבר  ,פרופ ' יואב גלבר  -אוניברסיטת חיפה

פרופ ' אהרן אופנהיימר  ,פרופ ' גבריאל
פרופ ' יהודה

כהן  ,פרופ ' אריה כשר ,

ניני  -אוניברסיטת תל  -אביב

ד " ר יהושע קניאל  ,פרופ ' נתנאל קצבורג  -אוניברסיטת בר  -אילן
ד " ר שמואל אחיטוב  ,ד " ר זאב צחור  -אוניברסיטת בן  -גוריון

ד " ר ישראל ברטל

*

פרופ ' אמנון כהן

מרכז המערבת
התקין

:

*

ד " ר שלום אילתי

:

יורם ורטה

כתובת המערכת והמינהלה

ט

פרופ ' יורם צפריר

:

ת "ד

, 7660

ירושלים

כל הזכויות שמורות ליד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים

סרר  -צילום  :יר יצחק בן  -צבי * עיצוב והפקה  :פיני * לוחות
8
הפרדת צבע ולוחות העטיפה  :ספקטרלי

91076

Yad Izhak Ben-~ zvi Publicarions

:

הדפסת העטיפה  :דפוס אחוה

פרינטון * הרפסה

*

:

נ4

רפוס ש ' מונזון

כריכה  :כרך  ,ירושלים

8

 ( 4 - 4657ג0

א: 55

כתובות עבריות חקוקות באבן
מהרדדובי ת וסביבתו

*

מאיר בן  -דב

אוץ  -ישראל ובירתה ירושלים אינן משופעות בכתובות  ,כפי שהיינו מצפים מארץ מולדתו של ' עם

הספר '  .גם באזור הסמוך להר  -הבית  ,אשר הכתיבה והכתובות היו בו ללא ספק מרובות  ,המימצא דל
מאוד  .ובכל

זאת  ,מפעם לפעם נחשפו כתובות או

שרידים של כתובות  .לעתים די במימצא המועט

הזה כדי להמחיש את אשר מצוי היה במקום  ,שחרב במלחמות ובתבערות  .למן ראשית המאה
העשרים הצטברו אחת לאחת כמה כתובות החקוקות כאבן כעברית  ,שפורסמו בכתבי  -עת שונים .

כתובות נוספות שהתגלו מאז החפירות למרגלות הר  -הבית בשנת

, 1968

השלישו את מספרן  :אחדות

מהן כבר זכו לפרסום  ,ולאחרות תהיה במה זו מקום פרסום ראשון  .עבודה זו מבקשת לרכז את כל
המצוי  ,הן הכתובות שפורסמו לאחרונה  ,הן אלו שטרם פורסמו והן הכתובות הראשונות  ,לסדרן
ולהוסיף על פירושן וזמנן .

כתובת למתחתי

א.

כתובת על שבר של לוח מאבן  -גיר שנמצאה בלב השכונות הביזאנטיות  ,שמדרום לכותל
20

זמן

החדרים  .י

מ ' מדרום ל ' שער היחיד '  ,במפולת אבני אחד
:

הדרומי  ,כ -

ימי הבית הראשון  ,מאות שמינית  -שישית לפני  -הספירה .

מידות

רוחנו של שבר לוח האנן -

:

האותיות -

כ 5-

24

ס" מ

;

גובהו -

27

ס " מ  :עוביו  10 -ס " מ  .גובה

ס"מ .

.נ

 Ancient Hebreח Fragment of 8גי Naveh ,

' Inscription from the
פרסום ראשון :
~
 . 195 - 198קק , XXII , 4 ) 1982 ( ,ג [ Ophel ' , 11להלן

:

נוה  ,כתובת

מהעופל ] .

שבר הלוח עליו נחקקה הכתובת עשוי מאבן ירושלמית רכה  ,שאיפשרה לכותב לחקוק  ,באמצעות
אזמל  -מתכת ,

*

אותיות נאות למראה  .אין ספק  ,כי מדובר כקטע קטן כלכד  .אשר שרד מכתובת

הן.
ריטמאייר
בראשונות
מרתה
גברת  .הן
הראשונים
על  -ידי
הפרסומים
בחפירות  ,נעשו
שנחשפו על  -פי
אין למצאן .
בשטח או
נמצאות שכבר
עדייןהכתובות
מחדש את
ציירה  ,אשר
הכתובות
של אף
ריטמאייר
פקסימיליות
גברת
באחרונות ראויה היא

לכל שבח

:

הסתכלותה ודייקנותה מאירות את עיני הקורא

הרבה  .מחצית הצילומים הם מעשה ידיו של

ידידי  ,א '

והלומד  ,ועל

כך נתונה לה תודתי

גליק  ,ששימש כמשך שניס כצלם המשלחת הארכיאולוגית

;

ומחציתם השנייה  -מעשה ידי המחכר .
1

.

מדרום להר  -הבית בעופל  ,נערכה פעולת שימור ושיחזור כשנים

. 1984 - 1977

בתכנונו ובהנהלתו של מ ' בן  -דב .

המגוריםהעת חפרנו אזורים שלמים  ,נוסף על אלה שנחפרו כשנים הקודמות כהנהלת
באותה
מימי השלטון הביזאנטי  .מצויים מעל שרידים מימי הבית הראשון והשני .

ב ' מזר ,

משני

דאה

:

מאז . ] 968

בתי שכונת

שבר הלוח הזה היה בשימוש

כבנייה הכיזאנטית  .אין זה מן הנמנע  ,כי שכרים אחרים עדיין חבויים כקירות המכנים שהתנשאו לגובה רב .
מ ' בן  -דב  ' ,שבר של כתובת עברית מימי בית

ראשון ,

בעופל '

 .קדמוניות  .יז .

 ( 4תשמ " ה )  ,עמ ' ] 09

.

י
~

מאיר בן  -רב

*

*י

7

גדולה  .במקור היו שורות נוספות ממעל ומתחת ; ייתכן שקדמו מלים לאלו המצויות בכתובת  ,אך
ללא ספק היו מלים נוספות כהמשכן  .על שבר הלוח נותרו שרידים של ארבע שורות  ,שככל אחת

מהן לפחות מלה אחת שלמה  .כמקובל ככתובות מתקופת המקרא  ,נחקקה נקודה כסוף כל מלה  ,אך
אין רווח בין המלים  .הכתב הוא הכתב העברי של ימי הבית הראשון  ,דע " ץ  ,וצורת האותיות מרמזת
למאות השמינית  -השישית לפני  -הספירה .
פעמת הכתובת

4

:

ה ] מתחת

 .לז

 ] . 2רטכ .

המילל [

.3

]

.4

]

בירכתי
נסחהכס

מ
[

[

[

שורה  : 1האותיות מנידה המפסקת בץ המלש כתרות לחלוטץ  .המלה הראשונה בת ארכע
אומות היא אפוא ' מתחת ' והמלה השמיה מתחילה באומות ל ' רד  ,האות הראשונה במלה השנייה
2

.

.

אות חסרה או פגומה שאי  -אפקך לפענחה תסומן כסתרהם מרובעים

מעליה .

למשל 6 ,

ח

;

אות שקריאתה מכופקת תסומן כנקודה

כתובות עבריות מהר  -הבית

היא אות  -יחס  ,שייחוסה למלה הראשונה  -כלומר  ,מתחת לעצם ששמו מתחיל באות ז '  .ייתכן
שאפשר להשלימה למלה

בנושאי מים .
שורה

: 2

לפענחה

;

האותיות

' זרם ' ,

לאמור  ' :מתחת לזרם '  3 .השלמה זו אפשרית שכן הכתובת עוסקת

4

אפשר לקרוא בבירור את האות הראשונה  ,ר '

;

לאחריה אות פגומה שאין אפשרות

בהמשך האות כ '  ,ואחריה נקודת  -הפסק  .במלה השנייה ניתן לקרוא בבירור את שלוש
ה',

מ '  ,י '  ,ולאחריהן ניתן להבחין בקצה העליון של אות נוספת  ,שלפי שרידיה ראוי

להשלימה לאות מ '  .לפנינו אפוא המלה ' המים ' כסמיכות  .המלה הקודמת  ,הנסמך  ,מורכבת משלוש
אותיות  .אחת האפשרויות היא להשלים את האות הפגומה ל  -ב '  ,באופן שתתקבל המלה

' רבך ' ,

בלשון המקרא  -ערבוב  5 .לפיכך צירוף המלים הוא ' רבך המים '  ,כלומר ערבוב המים  6 ,אך השלמה
זו אינה בת  -הוכחה .
שורה

: 3

7

ניתן לקרוא בבירור את כל האותיות  .בקצה מופיע בדל  -אות נוספת שאין לקוראה  .ייתכן

שיש לראות בה ו '  ,ולפיכך לקרוא את המלה ' בירכתיו '  ,דהיינו בפינותיו או לצדדיו ' .
על  -ידי נווה  ,היא ' בירכתיו '  -בירכתי אותו

המוצעת

אפשרות

אחרת ,

אך אפשרות זו  ,וכמוה מלה הנגזרת מלשון

; 9

' בריכה '  ,נראית לנו פחות מן ההצעה הראשונה .
שורה

4

;

ניתן לקרוא בבירור את כל שש האותיות .

0ן

אין נקודת  -הפסק בין האותיות  ,אף  -על  -פי

שברור מן התוכן כי המדובר בשתי מלים נפרדות  .בכתובת שלפנינו האות ה ' מציינת קרוב לוודאי
סופה של מלה או ראשיתה  ,ועל  -כן לא הקפיד הכותב על תוספת נקודה בין שתי מלים  .לפיכך אפשר
לקרוא

' נסחה '  ,ניסח

:

אותה  .לי נראית יותר האפשרות שההפסק הוא אחר המלה

שייכת למלה הבאה כה " א

הידיעה  .לפיכך קריאת שורה זו תהיה ' נסח הכס . .

הכס  . ' . . .הפועל נסח בלשון המקרא פירושו להזיז  ,להעתיק

ממקומו  .יי

' נסח '  ,והאות ה '

 , ' ,לאמור  ' ,נסוח

הסומך בשורה זו הוא אפוא

הכס  ,או כסא  ,כסות  ,כוס  ,כסף ומלים מעין אלו  .לפיכך  ,פירוש הנסמך והסומך הוא הזזת או העתקת
כיסא  ,או כסות  ,כיסוי וכו '  ,ואולי הכוונה להזזה לצורכי טקסי  -פולחן .

מקום חשיפת הכתובת  ,בלב גבעת העופל  ,אינו מלמד בהכרח על קשר בין מקום הימצאותה
הנוכחי לבין מקומה המקורי  ,שכן דרכן של אבנים בירושלים להטלטל מאתר לאתר  ,ולעתים
'  . . .כזרם מים כבירים שוטפים . .

ב) .

 ( ' .ישעיהו כח

3

ראה  ,למשל :

4

כמובן שההשלמה ל ' זרם ' במקרה זה מכוונת גם למלים אחרות מאותו שורש  ,כגון ' זרימה '  ' ,זרימת ' וכיוצא באלו .

5

ראה  ,למשל

6

נווה ( כתובות מהעופל  ,עמ ' 197

:

' על מחבת בשמן תעשה  ,מרבכת חכיאנה ' . . .
)

( ויקרא ו יד ) .

סבור  ,שהפגם בין שתי האותיות ר ' ו  -כ ' אינו מציין אות פגועה  .אלא פגם טבעי

כאבן  ,שעליו דילג האומן  ,ויש לדאות את שתי האותיות כאותיות צמודות נאותה המלה  .הוא מציע להשלים באות

נוספת  ,קודמת לה  ,ומראה אפשרויות של מלים כמו ' ארך '  ' ,דרך ' וכו '  .על  -מנת להראות תקדימים כאלו הוא מציין
מהכתובות הפניקיות של אזתוד ובלמו .

Jerusalem-Leiden

.

Hiytory of the A /phabet

 . Naveh , Earlyנ

 . 53 - 59קק  . 1982 ,נראה לנו שאין להקיש ממקרה זה על המצב כאן  ,שכן הכתובות הפניקיות האמורות מגולפות
באבן כזלת קשה ואילו כאן מדובר כאבן גיר רכה שניתן בקלות להחליקה ולחקוק תיקון במקום הפגוע .
7

המלה ' רכך '  ,בצורה זו  ,אינה מצויה במקרא  ,ואילו השורש ' רב " כ ' מורה בדרך  -כלל על ערבוב בשמן  .למרות זאת ,
דומני שקשיים אלה אינם מבטלים מכל וכל את הקריאה המוצעת .

למשל

.

' בירכתי המערה ' ( שמואל א כד

ד) ;

' בירכתי הבית ' ( עמוס ו י ) .

8

ראה ,

9

נווה כתובת מהעופל  ,עמ ' . 197

.

10

שתי האותיות ס '  ,החקוקות באותה השורה  ,חקוקות בצורה שונה מעט זו מזו  .אולי בגלל אילוצי המקום הצר .

נו

ראה  ,למשל

:

:

' בית גאים יסח ה " ( משלי סו כה )

;

' וכנגדים יסחו ממנו ' ( משלי כ ז ) .

מאיר בן  -דב

למרחקים .

2ן

החקיקה הנאה  ,טיב הכתב  ,סגנון השפה ותוכן הכחוכת הולמים כתובת רשמית בעלת

חשיבות  .אין זה מן הנמנע  ,שהכתובת קשורה בפולחן המקדש  ,שהתנשא במרחק לא  -רב ממקום
התגלית  .אפשרות אחרת היא  ,שהכתובת שייכת לקריית השלטון ובית המלך  ,שנבנו כעופל  ,באזור

התגלית ממש 3 .י חשיבות התגלית היא בהשתייכותה לקבוצה  ,אשר טרם התגלתה קודם  -לכן  ,של
כתובות ראווה והנצחה מירושלים של ימי הבית הראשון .

ב  .כתובת '  . . .ר  .בן .

'

כתובת על לוח  -שיש בהיר  ,מלוטש למשעי בצד הכתוב ובלחי  -מעובד באחוריו  ,נתגלתה בשלהי שנת
1972

מדרום לכותל הדרומי  ,כמילוי שמתחה לרצפות הארמון האומיי הגדול 4 .י

זמן  :ימי הבית הראשון .
מידות

:

אורך הלוח --

10

O

ס " מ ; עובע --

~

ס" מ .
פרסום ראשון

;

רוחבו - -

10

5ב ס " מ  .גובה האותעת  --כ 3 -

:

ב ' מזר  ' ,החפירות ליד הר

הכית '  ,קדמומות  ,ה  ( 4 - 3 ,תשל " ג ) ,

עמ '

90

[ להלן

 :מזר ,

קדמתעת  ,ה4

ב7 ' ) 3

ע

)

ע

ל

נ

אותיות הכתובת חקוקות בקפידה  ,ונקודות עמוקות מעומק האותיות עצמן חקוקות בין מלה למלה
כנקודות  -הפרדה  .שבר זה הוא קטע קטן מל השורה העליונה של כתובת ארוכה  ,שאין לדעת את

12

ומ

כך  ,למשל  ,כתובת האוסרת על נכרים להיכנס להר  -הבית  ,שהיתה כמקורה על סורג הר  -הכית  ,התגלתה בחפיררת
שבדרום עיר דוד כראשית

המאה .

13

על מקום התגלית ראה גם  :מ ' בן  -דב  ,חפירות הר הבית  ,ירושלים

14

על הארמון האומיי ומקום התגלית ראה בן  -דב  ,הר

שליד הר הבית '  ,ארץ  -ישראל  ,יא

( תשל " ג ) ,

, 1982

הבית  ,עמ ' ; 321 - 293

עמ '

55 - 35

[ להלן

:

.

בן  -דב הר

הבית ] .

הנ " ל  ' ,טכניקת הבנייה בארמון האומאיי

עמ '  . 91 - 75הכתובת נמצאה במילוי מתחת לרצפות הארמון  ,שבו

מצויים חרסים מתקופות שונות  ,כולל מימי הבית הראשון .

כתובות עבריות מהר  -הבית

מידותיה המקוריות  .האותיות ב ' ו  -נ ' נקראות בבירור ומהוות מלה בפני עצמה  ,שכן הן נתונות בין

שתי נקודות  -הפסק  .מימין להן אפשר לקרוא בבירור את האות ר '  .אין ספק  ,כי מדובר בפלוני בן
אלמוני  ,ושמו של פלוני מסתיים באות ר ' כגון יאיר  ,מכיר  ,או כל שם עברי אחר  ,שמסתיים באות זו .

מזר סבר  ,שהכתובת היא מתקופת בית שני  ,למרות כתיב האותיות  ,שהרי בימי בית שני בטל השימוש
נכתב דע " ץ .

5ן

כראיה הביא מזר את השימוש באותיות דע " ץ העתיקות במטבעות החשמונאיות ואף

במטבעות בר  -כוכבא .

16

גם במגילות מדבר  -יהודה נשמר במקרים אחדים השימוש באותיות דע " ץ .

7ן

ככתיב זה נכתבה גם כתובת ' אבה ' במערת קברים מימי בית  -שני  ,שנחשפה בגבעת המיבתר  ,בצפון
ירושלים .

מתחת לשורה '  . . .ר  .בן  ' .מצויים שברי שלוש אותיות נוספות  ,בלתי מזוהות .

18

לדעתי  ,אין המקרים מקבילים  .כאן לפנינו כתובת  -ראווה  ,שהוצגה לציבור על  -מנת שיוכל
לקוראה ולהבין את תוכנה  .בכל שברי הכתובות האחרות מימי הבית השני לא נמצא אף שריד אחד

של כתובת בכתב דע " ץ  ,אלא כולן נכתבו בכתב המרובע  .לפיכך  ,יש לתארך את הכתובת  ,לדעתי ,
לימי בית ראשון  .הקושי העיקרי בקביעה זו הוא השימוש בשיש  ,שכן בימי הבית הראשון הוא לא

היה נהוג לצורכי בנייה או כתיבה בארץ  -ישראל  .אך גם בימי הבית השני לא רווח השימוש בו ,
ולמעשה הוא כמעט נעדר לחלוטין  ,ומצוי אך מעט בפיסול  .רק החל מן התקופה הרומית המאוחרת
נעשה השימוש בשיש נפוץ בארץ  -ישראל  .אולש אין זה מן

בימי הכית

הנמנע  ,לדעתי  ,שכבר

הראשון הגיעו לוחות  -שיש בודדים לירושלים מאחד המקומות במערב  ,שעמם קוימו יחסי  -מסחר ,
כגון קפריסין  ,יוון וארה  ,אנטוליה  ,איטליה וספרר .

שחומר זה הובא כמתנה להצרות המלכות או

9ן

מכל מקום  ,אין לפסול על הסף את האפשרות

המקדש  .אם דעה זו נכונה  ,אפשר לשער ששבר -

כתובת זה הוא חלק מכתובת  -ראווה  ,שעמדה בארמון או בחצר המקדש בימי הבית הראשון .

ג  .כרנוברנ ' לבית

התקיעה '

כתובת על אבן שנמצאה למרגלות הר  -הבית בין אבנים אחדות במפולת  ,על מרצפות האבן של

הרחוב מימי הורדוס  .היו אלו אבני  -ענק מראש הפינה הדרום  -מערבית של חומת הר  -הבית  .אל נכון

הופלו אבנים אלו לאחר כיבוש מיתחם הר  -הבית והעיר התחתונה בשנת
זמן

:

70

לספירה .

ימי הבית השני .

מידות

אורך האבן -

:

פרסום ראשון

:

2 . 43

מ'

;

רוחבה -

1 . 04

מ ' ; גובהה -

ב ' מזר  ' ,כתובת  .עברית מתחום בית המקדש

1

כ 6-

מ '  .גובה האותיות

ס"מ .

בירושלים '  ,קדמוניות  ,ג  ( 4 ,תשל " א ) ,

עמ ' . 142
קדמוניות ,

ה  ,עמ '

. 90

15

ר ' מזר ,

16

על האות העברית הקדומה במטבעות יהודיות ראה  :י ' משורר  ,מטבעות היהודים ,

תל  -אביב . 1966

עמ '

, 27 - 25

והלוחות התואמים .
17

על הכתיב במגילות ראה

:

' מגילות מדבר יהודה  ,מגילות גנוזות '  ,אנציקלופדיה מקראית  ,ד  ,ירושלים

, 1962

עמ '

. 645 - 643
18

על מערת הקבורה והתגלית ראה  :ו ' צפרים  ' ,מערת " אבה " בירושלים '  ,עתיקות  ,ז

ראה

:

, 23 ) 1973 ( ,גונן .

' Script

( תשל " ד ) ,

עמ '  . 61על הכתובת

 Paleo -Hebrewמן  Aramaic Tomb Inscription Writtenת

,

ו '  . Naveh ,נ

 . 82 - 9 1קק
19

על המסחר ראה  ,למשל

. 180 - 142

:

מ ' אילת  ,קשרי כלכלה בין ארצות המקרא בימי הבית הראשון  ,ירושלים

 , 1977עמ '

7

יונתמ_

ק

יותןמ

ב

האבן בולטת בסיתותה המיוחד ; מבחוץ  -בדמות כרכוב  ,ובחלקה הפנימי נחצבה בה גומחה  .האבן

איננה שלמה וחלקה השמאלי חסר  .בראשה חקוקה ביד אמן כתובת עברית רהוטה וברורה  ,שסופה
חסר .

20

סביר להניח  ,שהאבן עליה חקוקה הכתונת  ,היא אבן ראש  -הפינה במגדל  ,שלדברי יוסף בן

מתתיהו התנשא מעל לשכת המקדש בהר  -הבית  .י2
אותיות הכתובת הזו ברורות ואפשר לקרוא

:

לבית התקיעה להכ [ . . . .
לפנינו אפוא שלוש מלים -

' לבית ' ' התקיעה '  ,ואת השלישית סביר להשלים

מתתיהו מתאר את מגדלי הר  -הבית בספרו ' מלחמת
20

"

אבן עצמה מונחת על מרצפות הרחוב

נושא הכתובת שהיה
21

על

סדוק  ,הועתק

תיאור

22

היהודים ' :

ההרודיאני  ,למרגלות פינתו

הדרומית  -מערכית של הר  -הכית  ,ואילו בחלק

מן האכן ומוצג עתה בכיתן הכתב כמוזיאון ישראל  ,ירושלים .

תיאור חלקם העליון של כתלי הר  -הכית ושחזור ראש החומה ראה  :כ '

הבית  ,סקירה שנייה  ,עונות

' להכרזת ' .

תשכ " ט  -תש " ל ' .

ארץ  -ישראל  ,י

מזר  ' ,החפירות

( תשל " א )  ,עמ ' 27 - 25

המימצא  ,מקומו ופירושו ראה  :בן  -דב  .הר הכית  ,עמ '  . Ben - . 96 - 93יל
.

.

הארכיאולוגיות ליד הר

.

..

[ להלן  :מזר סקירה שנייה ]  .על

' Stones

) רסק

4 . Ben-Dovא

 . 220 - 223קק  . The Wesrern wa// (Hakote/) , Tel-~ Aviv 1983ן45 .ט ) 4 . Naor 4 ) 7 ' . Anerן
22

יוסף בן

כשנמצאה הכתובת היו שסברו  ,כי האות האחרונה היא ב ' ולא כ

',

~.

Dol

והוצע שהמלה השלישית היא ' להבדיל ' ולא

' להכריז '  :וניסו לראות שמא מסתתרת כאן המימרא ' להבדיל בין קודש

לחול '  ,שהוא ממהות

התקיעה .

פרופ '

ליברמן המנוח  ,שביקר אז בחפירות  ,שלל אפשרות זו מכל וכל  .התבוננות באות האחרתה מלמדת  ,שלפנינו כ ' .

.

מכל מקום  ,היא שונה מאוד מן האות ב ' המצויה במלה ' לבית '  .היא חקוקה גבוה מן השורה כמו האות

לה תג נאה שאיננו כאות ב '  .ראה גם  :א ' דמסקי  ' ,הכתובת " לבית התקיעה " מהר
עמ '

. 42 - 40

הבית ' ,

ל' ,

ארץ  -ישראל יח

וכן יש

. ) 19851

כתובות עבריות מהר  -הבית

המגדל האחד הוקם בקרן צפונית  -מזרחית  ,השני מעל לקסיסטוס  ,השלישי מן הקצה
האחר אל מעל לעיר התחתונה  ,והרביעי נבנה על ראש לשכות בית המקדש  ,במקום אשר
נהג אחד הכהנים לעמוד בכל ערב שבת ולתקוע בחצוצרה להכריז כי בא ליל

שבת  ,וככה

עשה גם ליום המחרת שבערב  ,כי התקיעה הראשונה לימדה את העם לשבות מכל עבודה
והתקיעה השנייה לשוב למלאכתם .

23

נראה  ,שהמגדל הרביעי  ,אשר שימש כמקום התקיעה בחצוצרה  ,להכרזה על כניסת השבת ועל

יציאתה  ,היה בפינה הדרומית  -מערבית של רחבת המקדש  .מכל מקום  ,באזור זה  ,למרגלות הר -
הבית  ,נבנה

השוק התחתון בירושלים  ,האזור המסחרי הראשי של העיר  ,שלאחריו ביקשו לבשר על

כניסת השבת וצאתה .

24

הכרזה זו נעשתה  ,כאמור  ,בתקיעת חצוצרה  ,ולפיכך  ,הכתובת מהווה אישוש

ארכיאולוגי של דברי יוסף בן מתתיהו  .זוהי כתובת  -ראווה  ,ואולי נועדה

לעולי  -הרגל  ,אשר ערכו

סיורים על חומות הר  -הבית ובמגדליו ; ואולי נזכר בהמשך שמו של תורם  ,ויש לשחזר את הכתובת
בשלמותה לערך בלשון זו

:

' לבית התקיעה להכרזת השבת  -תרומת פלוני בן אלמוני '  .על  -כל -

פנים  ,אין זו כתובת  -הכוונה אל בית  -התקיעה  ,שכן היא מצויה בקצה העליון של המגדל עצמו .

ד  .כתובת

' כלא '

כתובת על שבר  -לוח  ,שנמצא למרגלות השער המשולש  .באזור זה נחשפו בחפירות הארכיאולוגיות

עשרות רבות של שברים ארכיטקטוניים מעוטרים בדגמים גיאומטריים וצמחיים  .בדרך  -כלל היו
אלה שברים קטנים מאוד  -פסולת שנותרה מסיתות האבנים המעוטרות לאבני  -בנייה  ,קרוב
לוודאי בתקופה האומיית .

25

בין שברים אלה נמצא שבר הלוח הנושא את הכתובת הנדונה  .זהו שבר

מפינתו העליונה השמאלית של לוח  -כתובת בעל מסגרת מעוצבת  .לימים הסתבר  ,שניתן לצרף
לשבר שבר  -כתובת דומה  ,שנמצא באזור ' השער המשולש '  ,יותר ממאה שנים קודם  -לכן  ,שעליו

חקוקות אותיות זהות  .על  -פי השוואת הציור לשבר שלפנינו ברור  ,ששני הקטעים שייכים לאותה
הכתובת .
זמן

:

26

ימי הבית השני .

מירות  :גודל הלוח

:

גובה השבר

17

ס " מ ; רוחב השבר

14 :

ס " מ ; גובה האותיות

 :כ 4-

ס " מ  .גודלה

המקורי של הכתובת אינו ידוע .
פרסום ראשון

:

מזר  ,קדמוניות  ,ה  ,עמ '

שבר הכתובת שמצא דה  -סוסי

:

.

. 81

 . 125ק 11 ,

 Terr ( -Sainteמש

Voyage

De Saulcy ,

[ להלן

:

דה -

סוסי  ,ארץ הקודש] .
לפנינו הזווית העליונה  -השמאלית של לוח כתובת  -ראווה  ,שהיו בה לפחות ארבע שורות
היהודים עם הרומאים ( תרגם י " ג

שמחוני ) ,

ד  ,ט  ,יב .

23

תולדות מלחמת

24

בן  -דב  ,הר

25

מ ' כן  -דב  ,כיצורי ירושלים ; החומות  ,השערים והר הבית  ,תל  -אכיכ
ירושלים ] ;

26

הבית  ,עמ '

בן  -דב  ,הר

. 106 - 105
הבית  ,עמ ' , 139 - 138

983

,

,

עמ '

137 - 135

[ להלן ; בן  -דב  ,ביצורי

שם פרטים על המימצא הארכיטקטוני מאזור

כפי שהציע יגאל ידין  ,מייד לאחר שנתגלה שבר הלוח .

;

ושאין

השערים .

מאיר בן  -דב

חש
לדעת כמה שורות נוספות היו בה  .נותרו רק אותיות ספורות שלמות וברורות  ,ואין אפילו מלה אחת

שלמה  .ראשי האותיות מעוטרים בתגים  .בשורה הראשונה אפשר לקרוא  :ם לפני י ולפני כן תיתכן
האות נ  .אולי שם עצם כלשהו ברבים  .בשורה השנייה שלוש אותיות  :י ' ה ' ס '  .מתקבלת סופה של
מלה משורש כלשהו בנטיית הקניין רבים  .בשורה השלישית ארבע אותיות  .הראשונה -

'7

ולאחריה  -כ ' ל ' א '  .האות הראשונה  ,שהיא סופית  ,מעידה על סופה של מלה  .שלוש האותיות
הבאות יוצרות מלה עברית בעלת משמעות  ' -כלא '  .אין לדעת האם עוסקת הכתובת במלה זו  ,או
שהיה המשך למלה בשורה הבאה  .בשורה הרביעית ניתן לזהות את האות ח ' ואחריה חלק עליון של

אות  ,אולי ש '  .מזר הציע שהסיומת של המלה הראשונה מורה על המלה ' זקנים ' .

77

ניתן

לומר ,

שלפנינו שבר של לוח עם כתובת  -ראווה מונומנטלית  .ייתכן  ,שהיתה קבועה באזור זה של שער

חולדה המזרחי  ,אך אין לדעת מה תוכנה .

ה  .כתובת
() 1

' דין '

כתובת על שבר  -לוח מאבן  -גיר רכה שהוחלקה והוכשרה כלוח  -כתובת  ,שנמצא

בניין ציבורי מימי הבית השני  ,במרחק של
נמצא באזור זה שבר של כתובת  -הקדשה
27

מזר ,

קדמוניות  ,ה  ,עמ ' . 81

כ 100 -

ב 1980 -

בחפירת

מ ' מדרום לשער המשולש  .שנים ספורות לפני  -כן

ביוונית .

כתובות עבריות מהר  -הבית

ושב

ג

1

רי 5גז

זמן

:

ימי הכית השני .

מידות

:

אורך הלוח --

25

ס" מ

;

רוחבו - -

25

ס"מ

;

עובץ --

18

ס " מ  .גובה האותעת --

כ 4-

ס"מ .
פרסום ראשון  :בן  -דב  ,הר הבית  ,עמ '

. 186

העבר ' כבידעו הוא הפעה התחחתה  -הימנית וכל הלוח  ,שסביבו גולפה מסגרת בולטת ונאה  .בתוך

"

האותעת מתן עריק לראות מילף ' טל צבע אדום  ,וטהדג ט את האותעת החקוקות על לוח האבן

הלבן  .האותיות חקוקות ביד אמן ומעוטרות בתגים  ,והן דומות לאותיות כתובות  -ראווה אחרות
מתקופה זו  .אפשר להבחין בשרידים של שלוש השורות התחתונות ובראשיתן של המלים בכל
שורה  .בשורה התחתונה ברורות האותיות ד ' י ' ן ' נ ' ו '  .לפנינו אפוא המלה ' דין ' בשלמותה  ,ואחריה

ראשיתה של מלה ( האותיות נ '

ו ') ,

שאין לדעת מהי  .בשורה שמעל אפשר להבחין באותיות ו '

ש',

ואחריהן שברים של שתי אותיות  ,שאין אפשרות לזהותן  .בשורה השלישית מלמטה ברורה האות
הראשונה  -מ '  .הופעת המלה ' דין ' מביאה להנחה  ,שייתכן כי לפנינו כתובת  -ראווה העוסקת באחד

מבתי  -הדין שהיו בהר  -הבית ועל פתחיו .

ו  .כתובת ' ביתי
כתובת על שבר  -לוח קטן  ,שנמצא בין שברי פסולת הסיתות שליד השער המשולש .

ימי הבית השני .

T1
D

:

28

ראה לעיל  ,כתובת

ד.

78

ן ן

מאיר בן  -רב

41

רן
ש

מידות

:

אורך הלוח -

10

ס " מ ; רוחבו -

פרסום ראשון  :בן  -דב  ,הר  -הבית  ,עמ '

10

ס " מ ; עוביו 7 -ס " מ  .גובה האותיות -

כ 4-

ס"מ .

86נ .

שבר זה הוא מאמצעו של לוח בתובת  -ראווה  ,ופרט לכתוב בו אין שום אפשרות לשער את

מהותו ,

צורתו וגודלו  .המלה שנותרה בבירור היא ' בית '  .בשורה שמתחתיה אפשר לראות ראשה של

אות ,

אולי ד '  .אותיות הכתובת הזו זהות לאותיות של כתובות הראווה האחרות מימי הבית השני שנמצאו
בחפירות ליד הר  -הבית  .שבר האבן הינו גיר קשה  ,ולפיכך אין לשייכה לאחת הכתובות שכבר נזכרו
למעלה  .המלה ' בית ' רווחת בזיקה למבנים ומוסדות באזור הר  -הבית  ,כמו ' בית התקיעה '  ' ,בית דין '

וכיוצא באלו  .אבל אין להוציא מכלל אפשרות  ,שלפנינו סופה של מלה ארוכה יותר  ,כגון

' חבית ' ,

' ריבית '  ' ,מערבית ' וכו ' .

ז  .נברנרנביז ' לבר

גיו '

כתובת חרותה על שפתה של אבן גדולה  ,שנמצאה על הרחוב המרוצף מימי הבית השני  ,שממערב
לכותל המערבי  ,למרגלותיה של קשת

רובינסון ,

ובחלקן אבני השער שהתנשא על קשת

בין אבני  -ענק כמפולת  .אלו אבני הקשת ההרוסה .

רובינסון  ,שכעדו נכנסו

להר  -הבית ולסטיו המלכותי  .בין

האבנים נמצאה גם אבן עם גילוף אופייני למזוזות ומשקופי  -שערים מימי הבית השני .
זמן

:

29

ימי הבית השני .

מידות

:

אורך האבן -

210

ס " מ ; רוחבה -

90

ס " מ ; עוביה  70 -ס " מ  .גובה האותיות -

5 -3

ס"מ .

12

פרסים ראשון
29

על

:

כאן .

מחלף קשת רובינסון ואבני המפולת ראה בן  -דב  ,ביצורי ירחמליס  ,עמ '

; 147 - 145

.

הנ " ל הר הבית  ,עמ '

 . 125 - 121אבני המפולת  ,שמשקלה של כל אחת מהן הוא כמה טון  ,מונחות ללא כל סדר  .האבן עדיין מצויה

.

באתרה  ,בשפכי מפולת קשת רובינסון וקשה מאוד להגיע אל הכתובת שבחלקה התחתון  .עם פינוי המפולת ניתן
יהיה לבדוק את החריטה ביתר בהירות .

כתובות עבריות מהר  -הבית

נ .ך נ יו
י
על פינת הר  -הבית הדרומית  -מערבית  ,מעל הרחוב שלמרגלותיה התנשא מגדל  ,הוא מגדל ' הכרזת
השבת ' .

30

במגדל הזה התבצרו קנאי יוחנן מגוש  -חלב  ,שהר  -הבית היה מרכזם בעת המרד  ,וירו

אבנים בקטפולטות לעבר העיר העליונה  ,מעוזו של שמעון בר  -גיורה  .בין אבני המפולת של המגדל
הזה מצויה האבן שעליה החריתה הנדונה  .אין זו כתובת  -ראווה רהוטה  ,אלא חריתה שחרת אדם
שאין מלאכתו בכך  ,בעזרת כלי חד  .גודל האותיות אינו שווה  ,הן מפוזרות וצורתן  ,שאיננה נאה  ,היא
צורת האותיות שרווחו כתקופת הבית השני .

ניתן לקרוא במאמץ לא  -רב את האותיות הבאות  :ל ' ב ' ר ' ג ' י ' ו '  . . .האות ל ' קטנה יותר משאר

האותיות ואין היא דומה לאותיות ל ' שנמצאו בכתובת ' לבית  -התקיעה '

( לעיל  ,כתובת ג ) ,

שעמדה

במקורה לא הרחק ממקום החריתה הזו  .ייתכן  ,שהחורת הוא אחד מלוחמי יוחנן מגוש  -חלב  ,שחרת
את שמו של מפקד האויב שבעיר העליונה  ,על אחת מאבני העמדה שבה ניצב .

' קרבן '

ח  .כתובת

כתובת חרותה על ידית גלילית של כלי  -אבן שנתגלתה באזור המערבי של החפירות ליד

הר  -הבית ,

מול קשת רובינסון  ,בין מאות שברים של כלי  -אבן מתקופת הבית השני .
זמן

:

ימי הבית השני .

מידות

:

גליל שקוטרו

פרסום ראשון

תשכ " ח '  ,ארץ

:

3

ס " מ וגובהו

5. 5

ס" מ .

ב ' מזר  ' ,חפירות ארכיאולוגיות בירושלים העתיקה  ,סקירה ראשונה על חפירות

ישראל  ,ט ( תשכ " ט )  ,עמ ' . 169 - 168

האבן מצויה ברשות משלחת החפירות ליד הר -

הבית .

1 3

שברים נוספים נחשפו בכל תחומי החפירות  ,בשכבות מתקופת הבית השני  ,הן בשכונת המגורים

30

ראה

לעיל  ,כתובת ג .

tf

מאיר בן  -דב

krl

r

למרגלות הר  -הבית  ,הן באזורי המגורים מדרום לחומת העיר העתיקה וממערב לשער האשפותן
והן בחפירות העיר העליונה ברובע היהודי

בירושלים  .נ '
-

~

על כלי  -אבן אחדים מאלה שנתגלו מצויות כתובות חרותות  .המרשימה שביניהן נחרתה על ידית

דמויית גליל של כלי  -אבן  .הכתובת העברית בהירה לקריאה  ,ואותיותיה  :ק ' ר ' ב ' נ '  .החורת חרת על
אותה הידית  ,בקו דקיק וסכימתי מאוד  ,שתי צפורים במהופך  ,ורק אחר  -כך נחרתה הכתובת  .חריתה
של צפורים או יונים במהופך העידה בעולם הקדום על מוות  ,או על הבאתם לקרבן של המופיעים
בציור בדרך זד .

אין אפשרות לשחזר את צורת כלי האבן לו שייכת ידית

33

זו  .נפיצותם ושכיחות

.

המימצא של שברי  -כלים מסוג זה בירושלים בתקופה הנדתה היתה רבה עד כדי כך שפסקו וקבעו
הלכות מה לעשות במימצא בזה  ,שיש לו נגיעה להבאת קרבנות יחיד במקדש

המוצא כלי וכתוב עליו ' קרבן '  -ר ' יהודה אומר

:

:

אם היה של חרס  ,הוא חלין ומה

שכתוכו קרבן ; ואם היה של מתכת  ,הוא קרבן  ,ומה שבתוכו חלין  .אמרו לו  :אין דרך בני
אדם להיות כונסין חלין
דמאי  ,ט ' -

לקרבן  .המוצא כלי וכתוב עליו ק

' -

קרבן  ,מ '  -מעשר  ,ד ' -

טבל  ,ת '  -תרומה  ,שבשעת סכנה היו כותבין ת ' תחת תרומה  .ר ' יוסי אומר

כולם שמות בני אדם הם .

4

:

'

מן האמור אפשר להבין עד כמה היתה שכיחה ונפוצה בירושלים של אותם הימים מציאותם של כלים
שעליהם כתובות וקיצורי  -כתובות  .מעניינת גם הסיפא של המשנה  ,בה נאמר שנהגו לכתוב על
הכלים את השמות הפרטיים של בעליהם  ,ולעתים אף השתמשו באותיות לקיצור כתיבת השם  .שבר
הכלי שעליו החריתה
3 1

את

' קרבן ' ,

היה קשור בצורה כלשהי לפולחן המקדש  ,אך אין לחשוב שהוא מכלי

כלי האבן שנחשפו בחפירות ליד הר  -הבית מכין יצחק מגן לפרסום  .חומר רב על כלי האבן ומהותם מצוי

כפרסומי  -ביניים אחדים שלו  .ראה  ,למשל

קדמוניות  .יז .
1 '4

1תשמ " ה ) .

4

עמ ' 124

127 -

י ' מגן  ' ,ירושלים כמרכז של תעשיית כלי אכן בתקופת

:

 .על כלי האבן ראה גם

הורדוס ' ,

מזר  ,קדמוניות  ,ה  ,עמ '  : 3 - 2כן  -דב  ,הר הבית  ,עמ '

. 162 - 158
(2
(3

ראה  :מ ' אביגד  .העיר העליונה של ירושלים  ,ירושלים  , 1980עמ '  [ 167 - 165להלן
ראה בן  -רב  ,הר הבית  .עמ '  : 162 - 159כתוכנת מספרות  :ימי הבית הראשון והשני ותקופת המשנה והתלמוד ,
:

מוזיאון ישראל
34

,

ירושלים

תשל " ג .

משנה  ,מעשר שני  ,ד י  -יא .

עמ ' 164

.

אביגד  ,העיר העליונה ] .

כתובות עבריות מהר  -הבית

המקדש גופו  ,אלא מכליהם של יחידים שנזקקו לשירותי המקדש והקדישו לצורך זה כלים מיוחדים
משלהם .

ט  .כתובת

' יהוסף '

כתובת על שבר  -שפה של כלי  -אבן גדול  ,שנתגלה ממערב לכותל המערבי  ,באזור האומנה של קשת
רובינסון .
זמן

:

ימי הבית השני .

מידות

אורך -

:

פרסום ראשון

:

22

ס" מ

,

גובה -

10

מזר  ,סקירה שנייה  ,עמ '

ס"מ ,

. 19

עובי -

2

ס"מ .

האבן נמצאת ברשות משלחת החפירות ליד הר  -הבית .

יחיי ו) ר
ן

המלה ' יהוסף ' המופיעה בכתובת בצורה ברורה  ,נחרתה בעדינות בכלי  -מתכת דק  .צורת החריתה ,
צורת האותיות ועדינותן עשויות כחריתתן של עשרות רבות של שמות וכתובות

שנמצאו לרוב

בירושלים ' .

7

בירושלים  ,שהמתה מרבבות מבקרים

בחפירות העיר העליונה  ,ב ' בית
קתרוס ' ,

גלוסקמאות ,

החריתה באה להעיד על בעלות על הכלי  ,דבר שהיה נחוץ במיוחד

דהיינו של בר  -קתרוס .

7

'

ועולי  -רגל ,

השרוף ' ,

ורבו בה

האבדות " .

.

נמצאה משקולת  -אבן ועליה שם הניתן לקריאה ' דבר -

בחפירות ליד הר  -הבית נמצאו משקולות  -אבן רבות ועל כמה מהן

כתובות ביוונית  ,והן מציינות את שמו של המלך אגריפס ושנת

מלכותו ' " .

ייתכן  ,שחריתה זו היתה

מעבודותיו של האגורנומוס  ,המפקח על השווקים ועל המשקלות .
35

ואה :

י

'

קוטשר  ' ,הכתובות העבריות והארמיות בירושלים בימי הבית

ירושלים  ,ירושלים

תשט " ו ,

 . 33 - 34קק 1 - 2 ) 1970 ( .

עמ

xx .

השני ' .

בתוך מ ' אבי  -יונה

( עורך ) ,

'  : 355 - 349כתובות מספרות ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ ' ' The : 255 - 254
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81 Hamillarיי Ossuar~ Inscriptions ~Yom 01וכן עשרות רכות של

גלוסקמאות שפורסמו על כתובותיהן מירושלים ומיריחו .
36

הטוען ' ,

ידועה המובאה שבמשנה על ' אכן

שאליה היו מביאים את כל האבדות שנמצאו  ,ושם היו מבררים סימנים

ומחזירים את האבדות לבעליהן  .ראה גם לעיל  ,הערה . 34
37

אביגד  ,העיר העליונה ,

עמ ' . 131 - 129

זו עסק במסחר והיו לו
38

אבני  -משקל .

ראה מזר  ,סקירה שנייה  ,עמ ' 19

.

.

גם כאן  ,לדעתי באה הכתובת להעיד על בעלות  ,וכנראה שמישהו ממשפחה

ן

ו
~

,

מאיר בן  -דב

ג

כע ' 4
י  .כתובת '  . . .מעאל . .

'.

כתובת חרותה על כלי  -אכן  ,שנמצאה ממערב לכותל

זמן

המערבי  ,באזור האומנה

של קשת רובינסון .

ימי הבית השני .

:

מידות

:

רוחב  6 -ס " מ  ,גובה -

פרסום ראשון

:

5

ס"מ .

מזר  ,סקירה שנייה  ,עמ '

. 20 - 19

האבן נמצאת ברשות משלחת החפירות ליד הר -

הבית .
הכתובת נחרתה בחרט דק מאוד וקשה לקריאה  .היא נחרתה על דופן כלי האבן  ,סמוך לשפתו .
האותיות הברורות לקריאה הן

:

מ ' ע ' א ' ל '  .נראה  ,שאפשר לשחזר כאן סופו של השם

' ישמעאל ' ,

שם רווח בתקופה הנדונה  .בהמשך מצויות אותיות נוספות  .צורת החריתה  ,צורת האותיות וטכניקת
החריתה משייכות כתובת זו לקבוצות החרותות המציינות בעלות על כלים  ,דוגמת זו של

' יהוסף '

( לעיל  ,כתובת ט )  .האותיות הנוספות הן ככל הנראה ג ' ולאחריה נ ' .

י )? .

כתובת ' וראיתם ושש לבכם '

כתובת שנתגלתה על אבן מאבני הכותל המערבי  ,מתחת לקשת רובינסון  .תוכנה הוא פסוק הלקוח
מספר ישעיהו ( סו

זמן

:

יג  -יד ) .

לא ידוע  ,כפי הנראה בין המאות הרביעית  -השביעית לספירה .

מידות

:

אורך האבן -

פרסום ראשון

:

1 . 28

מ'

;

גובהה -

מזר  ,סקירה שנייה  ,עמ '

1 . 03

מ'

;

גובה האותיות  8 -ס " מ .

. 21 - 20

האבן מצויה בנדבך הארבעה  -עשר מעל הסלע  ,ובנדבך השישי מעל גובה פני הרחוב המרוצף ,
שנסלל במקום זה בימי הבית השני .

9

'

הכתובת חקוקה באותיות גדולות  ,בעזרת אזמל  -מתכת  ,אך לא

לעומק רב  .שתי שורות בה והיא לא הושלמה  .הכתובת היא יוצאת  -דופן בין הכחוברת באזור הר -
הבית ובין הכתובות החקוקות בכלל בשל תוכנה  -פסוק מקראי

16

וראיתם רובעו לבכם
ועצמותם כדשא
39

הכתובת נתגלתה על  -ידי מר

י ' מרגובסקי  ,בעת שסיירתי עמו

בחפירות .

:

כתובות עבריות מהר  -הבית

ן1

ו

ור ירזמ-
ךשש לכר
~ וו כ ם כ י ש
ז ע ו~ט

_

1

י

-

/

1

- -

האות האחרונה  ,א '  ,אינה ברורה וקשה לדעת אם בכלל נחקקה  ,או שמא מה שנראה כא ' הוא חריץ
באבן .

40

בישעיהו סו יג נאמר

:

' וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה '  .אך המשך הפסוק

 -המלה ' תפרחנה '  -לא נחקק בכתובת הזו  .במקום ' ועצמותיכם ' ( בצורת נוכח רבים ) מופיעה

כאן הצורה ' ועצמותם ' ( נסתרים )  .אין לדעת האם לפנינו נוסח אחר  ,קדום  ,של ישעיהו  ,שגיאת
מעתיק  ,או שמא תיקון מכוון של האומן חוקק הכתובת  .נוסח הכתובת שלפנינו כפשוטו הוא יותר

הגיוני  :דהיינו
40

אתם  ,החיים  ,תראו ,

ולבכם ישמח בקרבכם  ,ואילו המתים עצמותם תפרחנה כדשא .

ן4

בזווית מסוימת של אור נדמה  ,שאפשר להשלים את האות א ' כסוף המלה ' דשא '  .כך גם פורסמה בפרסומים
קודמים  ,אך אין ודאות בקריאה זו  .כאן בחרתי להביא רק את מה שנראה ללא צל של ספק .

41

זמן קצר לאחר גילוי הכתובת כיקר באתר שר הדתות דאז  ,ד " ר זרח ורהפטיג  ,והעלה השערה  ,ששיבוש נוסח
דמקרא בכתובת  ' -עצמותס ' כמקום ' עצמותיכם '  -נובע מהכלל היהודי שכל המעתיק מקרא חייב לשבש או

לא לסיים את הכתיבה כדי לא לפגוע כקדושת הנוסח המקראי  .ראה  :ירושלמי  ,מגילה ג  .במקרה שלפנינו נקטו גם
בקטיעת סיום הפסוק וגם בשיבוש של מלה .

17

מאיר בן  -רב

במאות הראשונות שלאחר החורבן דרשו חז " ל את פרק סו בישעיהו  ,כמלא רמזים לתקומת
ישראל  ,לתחיית המתים ולבנייה מחודשת של המקדש .

42

ייתכן  ,שבזמנו של חוקק הכתובת התרחשו

בירושלים אירועים שרמזו על תקומת בית  -המקדש ובנייתו מחדש .

43

למרבה הצער צורת האותיות

אינה יכולה להיות לעזר ; האותיות הולמות הן את המאה הרביעית והן את המאה העשירית  .מיפלס
הכתובת  ,כלומר גובה הרחוב במקום זה  ,כאשר הכתובת היא בגובה עיניו של ההולך בו  ,אף הוא
מורה על זמן שבין המאה הרביעית לספירה למאה האחת  -עשרה  .מיפלס פני הקרקע בשטח הזה ,
שמתחת לקשת רובינסון  ,שמר על גובה אחיד כמעט במשך כמה מאות שנים  .לפני המאה הרביעית

לא יכול היה אדם לקרוא את הכתובת אלא בעזרת סולם  ,ואילו מאז ימי הצלבנים הסביבה  ,והכתובת
בכלל זה  ,כוסו בעפר ולא ראו את הכתובת עד לגילויה מחדש בחפירות .

בתקופה שבין המאות הרביעית  -העשירית התרחשו אירועים היסטוריים אחדים

שגרמו

,

להתרגשות רבה נקרב היהודים  ,ואולי הכתובת נכתבה בהקשר להם  .ראשון הוא הנסיון שנעשה
בזמנו של יוליאנוס  ,הקיסר הביזאנטי  ,אשר בשנים

362 / 3

התיר ליהודים ועודד אותם לקום ולבנות

את בית מקדשם  .היה זה חלק ממאבקו נגד הנצרות ולמען תחיית התרבות הקלאסית  .המקורות
מספרים על ההתלהבות שפקדה את בית ישראל ועל הצעדים שנעשו לקראת חידוש הבנייה בהר -
הבית  .אלא שמפעל זה נעצר באיבו  ,כאשר נהרג הקיסר בשנת

התעלות חקק אחד היהודים שעלו ליטול חלק

" . 363

ייתכן  ,שבאחד מאותם רגעי -

במלאכה  ,פסוק מפעם ומפיח תקוות זה  ,שכבר אז

דרשוהו כאחד מסימני הגאולה  .אפשר  ,שהכתובת היא מעשה ידיו של עולה  -רגל  ,במאה

בימי הקיסר תיאודוסיוס השני

(  408 - 450לספירה ) ,

אשר בהשפעת אשתו הקיסרית

כתב  -זכויות ליהודים לעלות לרגל לירושלים או אף לשבת בה .

יהודים עלו אז בהמוניהם לירושלים  ,לחג

ליד חומת הר  -הבית .

45

החמישית ,

אבדוקיה  ,נתן

לפי סיפור חייו של הנזיר

בר  -צומא ,

לא נרתעו ממריבות עם הנוצרים

הסוכות  ,ובהתלהבותם

46

פתח גאולה אחר קשור באירועים שהתרחשו בראשית המאה השביעית  ,כאשר חילות פרס

הסאסאנית כבשו את ארץ  -ישראל וירושלים  ,בראשות מלכם כוסרו השני  .אז נערכו הסכמים עם

יהודי ארץ  -ישראל  ,שתמורת סיוע לכוחות פרס תאושר בניית המקדש ואף תינתן חירות לאומית
הרוחות ,

כלשהי  .שוב רגשו

ויהודים חזרו ופקדו את ירושלים .

47

אמנם גם תקווה זו הסתיימה

באכזבה  ,אך ייתכן כי ההתלהבות שאחזה ביהודים בעת כיבוש ירושלים וכניסתם אליה  ,הביאה אחד
מן הבאים לחקוק את הכתובת  .אין להוציא מכלל ספק אפשרות נוספת  ,שהדבר אירע כמה שנים

לאחר  -מכן  ,במחצית המאה
בירושלים  ,וקבוצה

42

י ' לוי  ' ,יוליאנוס ופניית
תשכ " ט  ,עמ '

43

ראה מזר ,

? 11

44

47

. 254 - 221
, ) 21

.

.

וביתר הרחבה ודעות נוספות אצל כן  -רב הר הכיח  .עמ '  : 222הנ " ל ארבע אבנים

עמ ' . 222

על פרשת יוליאנוס קיסר והנסיון היהודי לשיקום הר הבית ראה לוי  .שם  .שם .

ראה  :מ ' אבי  -יונה  .בימי רומא וביזנטיון  ,ירושלים
עמ '

46

הבית ' ,

.

עולמות נפגשים  :מחקרים על מעמדה של היהדות בעולם היווני  -הרומאי ירושלים

סקירה שנייה  ,עמ ' . 19

( לעיל  ,הערה

45

של

70

השביעית ,

כאשר הח ' ליפים המוסלמים הזמינו יהודים להתיישב

משפחות עלתה מטבריה והתיישבה מדרום להר  -הבית  .יהודים אלו סייעו

 , 1962עמ ' 194

. 19

אבי  -יונה  .בימי רומא
על פרשה זו ראה

 ,עמ ' 194 - 193

 :מ'

.

אבי  -יונה  ,בימי

רומא .

עמ '

. 237 - 221

[ להלן  :אבי  -יונה  .בימי רומא ]  :ספר הישוב  ,ב .

כתובות עבריות מהר  -הבית

למוסלמים במלאכות שונות הקשורות בבניית הר  -הבית ומסגדיו ובאחזקתם .
אפשרויות פרוזאיות יותר  ,כגון שהיתה זו מלאכתם של הפועלים

48

אבל יש לשקול גם

היהודים  ,שעבדו

בבניית קריית

השלטון של האומיים בירושלים  ,ואשר חיו ופעלו בשטח למרגלות הר  -הבית  .ייתכן  ,שאחד מאותם
פועלים יהודים אלמונים הוא שחקק כתובת זו .

49

אלה הם אירועים היסטוריים מרשימים בעברה של ירושלים  ,שכל אחד מהם הולם כתיבתה של
כתובת מיוחדת במינה זו על הכותל המערבי  .אולם ייתכן שהכתובת נחקקה ללא כל קשר עם אירוע

מיוחד  ,על  -ידי עולה  -רגל כלשהו בתקופה הביזאנטית  ,או בידי יהודי מתושבי ירושלים בתקופת
שלטון האסלאם .

יב  .כתובת

' יהוה '

כתונת על שבר של לוח  -שיש שנתגלתה בחפירות הארמון האומיי  ,מדרום להר  -הבית .
זמן

:

מאות שביעית  -שמינית לספירה .

מידות

:

אורך שבר הלוח -

פרסום ראשון

י,
'

:

12

ס"מ

רוחבו  18 -ס " מ  .גובה האותיות -

;

2

ס"מ .

כאן .

" עלקי

,1

,.

;.

"

., ,

, , ,.
, ,ן,

'

"

נעי

%

;

"

י ד ' יז

ע1 -

- 41 . , - ..

בכמה מקומות בין קירות היסוד של מבנה הארמון האומיי שמדרום להר  -הבית  ,נמצאו מאגרים של
שברי לוחות  -שיש  .סמוך לפינה הדרומית  -מערבית של הר  -הבית ומדרום ובצמוד לו  ,נמצא המאגר
הגדול ביותר של שברים כאלה  .היו בו אלפי שברי לוחרת  ,סבכות  ,סורגים  ,עמודים וכיוצא באלו .
בחלקם הגדול לוקטו השברים בין כנסיות הרוסות  ,שמצאו המוסלמים בירושלים שנכבשה על ידם .
חלק נכבד נאסף ונלקט כנראה בין שברי כנסיית ' הניאה ' ההרוסה  .משברי השיש הכינו סתתי קריית

השלטון המוסלמי קוביות  -מוזאיקה  .מספר רב של רצפות בחדרי הארמון וקריית השלטון רוצפו
בקוביות כאלו  .בין השברים היה גם שבר של לוח  ,שכנראה נשא תבליט של מנורת שבעת הקנים
אסף וא  -ל מאייר

48

גאה

49

על כך ראה כן  -דב  ,הר הבית ,

:

ש

'

( עורכים )  ,ספר

הישוב  ,ב  ,ירושלים

עמ ' . 286 - 282

תש " ד  ,עמ ' 18

ןלהלן

:

ספר הישוב  ,ב ] .

פ

ן

מאיר בן  -דב

ובמקורו אולי נמצא בבית  -כנסת יהודי  ,שאין

לנו כל פרט אודותיו " .

5

בין שברי לוחות השיש נמצא

גם שבר ועליו חקוקה כתובת עברית  .בשבר הלוח מופיעה שורה אחת וראשיתה של חריתה בשורה
שנייה  .בשורה הראשונה האותיות הן

:

י ' ה ' ו ' ה ' א ' נ ' ו ' כ ' ; לאמור  ' :יהוה

אנוכי '  .בשורה השנייה

אפשר לקרוא בוודאות את האות ל '  ,ושמא יש להציע נסיון לחריתת המלה ' אל '  ,או ' אלהים ' ; ואולי
אין זה אלא קטע מעשרת הדברות ( שמות
אלנהיך וגו ' .

כ  ,ה) :

' לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי ] אנכי יהוה

ן5

צורת החריתה  ,חוסר הקשר המדויק והסדר בין המלים מרמזים  ,שאין זה קטע מכתובת  -ראווה ,
אלא חריתה שנעשתה אולי בידי אחד הפועלים היהודים שעבדו בשטח הזה  .חריתות יהודיות נמצאו
בכמה מבתי השכונה הביזאנטית בהם גרו הפועלים .

52

מכל מקום חריתת השם המפורש על שבר של

לוח  -שיש היא תופעה יוצאת  -דופן בין כתובות ירושלים .

יג  .כרנוברנ

' כרני '

כתובת בת שלוש אותיות שנתגלתה על אחת האבנים הגדולות שבקיר הדרומי החיצוני של הארמון

האומיי המרכזי  ,שבקריית השלטון

האומיית  ,מדרום

להר  -הבית  .האבן נמצאת במרחק של

כ 12 -

מ'

מהפינה הדרומית  -מזרחית של הארמון  ,בכיוון מערב .
זמן

:

מאות שביעית  -שמינית לספירה .

מידות

:

אורך האכן

2 . 30

מ'

;

רוחבה -

1 . 00

מ '  .גובה האותיות -

12

ס"מ .

כתי
פרסום ראשון

:

כאן .

האותיות נחקקו באכן בעזרת אזמל חד  ,דמוי מסמר  ,ובנקישות רבות  .האות עשויה מעין נקודות ,

המצטרפות אחת לאחת לצורת האות  .זוהי צורה לא  -רגילה ולא  -מקובלת לחקיקת

אותיות  ,ונראה

שהיא מעשה אחד הסחחים בעת עבודתו  ,ולא חקיקה מכוונת לתכלית מסוימת  .האבן היא אבן  -גיר

ל) ?נ

בן  -דב  ,הר

הבית  ,עמ '

וכן עמ '

50

על איסוף השיש מן הכנסיות ההרוסות ראה

51

על  -פי הצעתו של אריה כשר  .אבל לפי שבר הלוח שנשתמר והחריתה שעליו ( ראה

, 317 - 310

. 265

צילום ) ,

קשה מאוד לקבל

הצעה זו .
52

על החריתות היהודיות באתר הבנייה של קריית השלטון האומיי בירושלים ראה בן  -דב  ,הר  -הכית  ,עמ ' . 271 - 264

גם בארמון הישאס ביריחו מצויות כתובות  -דיו בעברית  ,שהחופרים סוברים שנכתבו בידי פועלים יהודים  ,שעבדו
כאתר כעת הבנייה  .ראה

:

.

 . 43ק Mafjar, Oxford 1959

/ג

R . W . Hamilton , J(hirbat

כתובות עבריות מהר  -הבית

קשה מאוד  ,שצבעה חום  -אדום  ,וכמותה רבות האבנים במבני קריית השלטון האומיי  .האותיות
ברורות ואפשר לקרוא את שלושתן

כ ' ת ' י '  .צירופן הוא המלה ' כתי '  ,דהיינו שומרוני  .אפשר

:

שלפנינו חריתה מעשה ידי פועלים שעבדו כבניית קריית השלטון האומיי  .כיוון שהשם ' כותי ' הוא

ביסודו כינוי  -גנאי לשומרוני  ,אין זה סביר שהכתובת נכתבה בידי שומרוני  .אין לדעת האם הכחוכת
הדלה הזו נכתבה בעת בניית הארמון  ,או שמא היתה על האבן כבר בעת שהובאה לאתר ממקום

אולי מהריסות כנסיית ' הניאה ' .

אחר ,

53

כתובת זו נראתה כבר במאה הי " ז על  -ידי יהודים תושבי ירושלים  ,והם הראוה גם לתיירים  .אלא
שהללו קראו בה את המלה ' בית '  ,וסברו שהכוונה לבית  -המקדש  .הם קראו את האות כ ' הברורה כ -
ב ' וחלו פה אף חילופי אותיות  ,שכן האות י ' היא השלישית בחקיקה זו ולא שנייה .

יד  .כתובת ' יונה

54

ושבתיה '

כתונת על עמוד כמעבר התת  -קרקעי  ,מתחת למסגד אל  -אקצה  ,שנתגלתה במאה הי " ט ( . ) 1863
זמן

:

ימי  -הביניים .

מידות

לא נמסרו  ,ועתה הכתובת הוסרה ונעלמה .

:

פרסום ראשון

:

דה  -סוסי  ,ארץ הקודש  ,ב  ,עמ ' . 327 - 325

מתחת למסגד אל  -אקצה מצוי המעכר התת  -קרקעי להר  -הבית  ,המוליך מן השער הכפול בדרום
לעבר הרחבה  .חלקו הדרומי של המעבר הינו מקוה  ,מתקופת בנייתו של הורדוס  ,והמשכו שוקם

ונבנה מחדש על  -ידי המוסלמים כאשר שיקמו את הר  -הבית .

5

'

בחלק המקורי הדרומי נמצא עמוד

רחב  ,התומך בארבע הכיפות המקיפות אותו  .יהודים הירבו לבקר באתר זה בימי  -הביניים .
בשנת

6

'

גילה החוקר הצרפתי דה  -סוסי כתובת עברית מימי  -הביניים  .הכתובת לא נראתה

1863

מאוחר ירתר  ,שכן עקב תיקונים כמקום כרסה העמוד בטיח  .כל החרקרים הערסקים בה מסתמכים

אפוא על ההעתק שנעשה על  -ידי דה  -סוסי
53

על

57 :

אבנים מכנסיית ' ניאה ' בשימוש משני ושילובן במבני קריית השלטון האומיי למרגלות הר  -הבית ראה  :בן  -דב ,

הר  -הבית  ,עמ ' . 270
54

.

ראה  :א ' יערי  ,מסעות ארץ  -ישראל ' מסעות ר ' משה פוריית מפראג

( , ' ) 1650

תל  -אביב חש " ו  ,עמ '

: 284

' וירושלים

עיר גדולה מוקפת חומה עבה גבוהה  .ובקצה החומה  ,במורד לבית החיים  ,אבני גזית עצומות נראות בחומה  .יש
לשער שהללו מבית המקדש הן  ,ובאבן גזית אחת שבחומה חקוק באותיות גדולות מאד בי " ח ויו " ד ותי " ו כלזמר
" בית "

:

וכך גם אצל הנוסע האנגלי סאנדרסן  ,שהגיע לארץ  -ישראל בראשית המאה הי " ז  .ראה  :מ ' איש  -שלום ,

' מסעו של ג ' והן סאנדרסן '  ,מ ' איש  -שלום  ,מ ' בניהו וע ' שוחט

.

(

עורכים ) .

ירושלים  ,מחקרי ארץ  -ישראל  ,ירושלים

תשי " ג עמ ' קנג  ' :על פני חוצו של חלק חומת  -העיר האמור נראה חלק מן החומה העתיקה של לשכת שלמה ( כפי
שהודיעוני

היהודים ) :

על אחת האכניס חקוק באותיות עבריות בתי  ,כלומר

מבוא השער המקורי ושיקומו ראה

55

על

56

ראה .

:

בן  -דב  ,כיצורי ירושלים  ,עמ '

למשל  :י " ר איתנשטיין  ,אוצר מסעות  ,תל  -אביב

, 140 - 134

תשכ " ט ' , 2אלה המסעות ,

' מסעות ר ' בנימין מטודילא '  ,עמ '  . 26כמו  -כן ראה  ,ספר הישוב  ,כ  ,עמ '

ירושלים מן הגניזה הקאהירית '  ,ארץ  -ישראל ז
57

ראה ,

למשל

:

 . 327 - 328קק Roma 1952 ,

,

.

( השכ " ד) ,

עמ '

. 80 - 69

י11

18

]8

. 168 - 165

יחיאל
.

.

שפירושו

:

הבית שלי ' .

מפאריש '  ,עמ ' ן , 6וכן שם ,

י ' כרסלבי ( כרסלבסקי )  ' ,מדריך

.

 Corpus Inscriptianum l. udaicarum /ץ

)

זע  . 8 .נ .

' הכתובות היהודיות בהר  -הבית '  ,ציון  ,מאסף החברה הא " י להיסטוריה ואתנוגרפיה  ,ירושלים
[ להלן  :סוקניק  ,הכתובות היהודיות] .

א " ל סוקניק ,

תר " ץ  ,עמ ' 38 - 137

]

1! 1

מאיר בז  -דב

 . 1יונה וזאבתיה
.2

.3

אשתו מן
[]

קליא חזקו

 . 4בחיי

[

ייגרד
4ון

"

וקשגירויך4

11עי

הק4
כ
מקטעי

האותיות  ,שאפשר

שלישית את המלה

לי נ

"

"

י* מ

חתוי

היה לראות בשורה השלישית ובשורה הרביעית  ,ניתן להשלים בשורה

' סקליא '  ,ובשורה הרביעית את המלה

' חיים '  .לפיכך קריאת הכתובת פשוטה

:

' יונה ואשתו שבתיה מן סקליא ( כלומר סציליה ) חזקו בחיים '  .את המונח ' חזקו בחיים ' אפשר לפרש

מלשון בריאות  ' :הבריאו '  .כמעט כל הכתובות מימי  -הביניים עוסקות בתשלום נדרים שנדרו חולים
שהבריאו ממחלותיהם והבעת שלמי  -תודה בצורת עלייה  -לרגל לירושלים וחריתת שמם במקומות
קדושים ( וראה להלן )  .הכתיב והנוסח אופייניים לימי  -הביניים  ,וסוקניק העיר כבר  ,שהצעת דה -
סוסי  ,שהכתובת קדומה  ,אין לה על מה לסמוך  .מסקנתו של סוקניק היא  ,שהכתובת ודומותיה

' מאמתות ללא כל פקפוק את הידיעות שנמסרו לנו על  -ידי עולי הרגל היהודיים בימי הביניים על
מקומות תפילה ועלייה לרגל שהחזיקו בהם היהודים במשך מאות שנים רבות בשערי הר הבית ' .
אך

נראה  ,שהשערתו

58

של סוקניק בדבר מקומות  -תפילה שהחזיקו בהם היהודים  ,היא מוגזמת .

יהודים ביקרו  ,ולעתים בהיחבא  ,באתרים הסמוכים להר  -הבית ובשעריו  ,אך אין ידיעה שהיו להם
שם אתרי  -תפילה מאורגנים .
22

58

סוקניק ,

שם .

כתובות עבריות מהר  -הבית

טו  .כתובת ' אברהם בר

לולם '

כתובת שנתגלתה על הקיר הדרומי  ,בחללו הפנימי של שער הרחמים  ,סמוך לפינה הדרומית -

מערבית .
זמן

:

ימי  -הביניים .

מידות

:

גובה האותיות לא ניתן על  -ידי המפרסמים הראשונים  ,ומאז לא נראתה .

פרסום ראשון
 . 146ק 1908 ,

Golden Gate ' , PEFQS,

:

the

ח4 . Macalister , kThe Hebrew Graffite 1ן

.

הכתובת כוללת שתי שורות  ,ואותיותיה חקוקות בצורה האופיינית לימי  -הביניים  .כיום אין לזהותה
במקום ,

להת '

וכל החוקרים הנזקקים
1

.

משתמשים בפקסימיליה שפירסם מקאליסטר

:

אברהם בר

 . 2לולך אחזק .

רה מ

 /4ל

בך

ל1למי /ח  1ק

בשורה הראשונה שם פרטי ' אברהם ' ולאחריו המלה ' בר '  -בל  .האות ב ' במלה ' בר ' כתובה בצורה
שונה מן האות ב ' במלה ' אברהם ' .

60

השורה השנייה  ,לדעתנו  ,מכילה את שם האב

' לולם '  ,והאות

הרביעית היא

מ " מ סופית  .אות זו

דומה להפליא  ,לרבות התג בחלקה השמאלי  -העליון  ,לאות הסופית במלה ' אברהם '  .סוקניק

שיש לקרוא אות זו כשתי אותיות  ,לאמור י '  ,נ '  .לכן הוא מצרף את האות

הציע ,

א ' שלאחריה  ,וקורא את

השם ' לולינא '  .שם זה  ,לטענתו  ,הוא שיבוש של השם ' יולינא '  ,אך לשם זה הוא מוצא סימוכין

בשמות יהודיים בימי  -הביניים  .אולם סוקניק עצמו כבר סייג את קריאתו

:

' יש להודות שהאותיות י '

נ ' בשורה השנייה הן משונות למדי  ,ואולם אין כנראה  ,אופן אחר לקריאת הכתובת
59

.

.

ראה  ,למשל  . :ק (  Haram zu Jerusalem ' ZDPk 53 ) 1930מן L . A . Mayer , ~ Hebraische Inschriften

.

 ; 226סוקניק  ,הכתובות היהודיות עמ ' 8 - 137נ
60

הזאת ' .

ן6

לדעתי ,

ן21נ

] .

האות ב ' במלה ' בר ' כתובה במה שמכונה ' כתב רש " י '  .שלא כאות ב ' במלה ' אכרהם '  .אף  -על  -פי  -כן  ,הקריאה
בטוחה ואין אפשרות אחרת  .נוסח כה בולט ושתה בכתיב של אותה האות כאותה הכתובת ידוע מכתובות

]6

וגם כאן יש להעביר על מידת הסכנה שבהערכות האפיגראפיות לעניין תקופתן של
סוקניק  .הכתובות היהודיות עמ '  , ] 38וכן פריי ( לעיל  ,הערה ד ) 5עמ ' . 326

.

.

כתובות .

אחרות ,

מאיר בן  -דב

יש לשייך את האות א ' למלה הבאה  ,ומוכנה לפיכך הוא ' אחזק '  ,כלומר התחזק  .תוכן הכתובת הוא
אפוא

' אברהם בר לולם אחזק '  .השם ' לולם ' מצוי בימי  -הביניים  ,הגם שאינו רווח  .המלה

:

מלמדת ,

( התחזק )

שכנראה הבריא האיש

ממחלתו ,

' אחזק '

התגבר עליה  ,ועלה לשלם נדרו בתפילה

בירושלים  ,שנסתיימה בחריתת שמו ונדרו במיבנה שער הרחמים ( וראה להלן ) .

דויד '

טז  .כתובת ' מוסי

כתובת על אבן שנתגלתה  ,בין כתובות עבריות אחרות  ,מצפון להר  -הבית .
זמן

ימי  -הביניים .

:

מידות

:

לא נמסרו על  -ידי המפרסם .

פרסום ראשון
[ להלן

:

ל " א מאייר  ' ,כתובות יהודיות בצפון הר הבית '  ,ציון  ,ג

:

מאייר  ,כתובות

( תרפ " ח ) ,

יהודיות ] .

קבוצת הכתובות העבריות מימי  -הביניים נתגלתה על  -ידי מאייר במדרסה המוסלמית
במקרה זה יש להשתמש בפקסימיליות שפירסם  ,בהן עשה שימוש גם סוקניק .
שורות

עמ '

24 - 22

62

אסערדיה  ,וגם

בכתובת שתי

:

 . 1מרסי דויד עמרן קיומה
.2

בני מוסי מלימן

יטיע .

ד
לו

~

מאייר אינו מציין כל קושי בקריאת אותיות הכתובת  ,וקריאתו סבירה  .לדעתי  ,כתובת דו  ,המוכירה
את מוסי דוד עמרן בשורה הראשונה ואת בני מוסי סלימן בשורה השנייה  ,מצטרפת לכתובות

' תשלום נדרי בריאות ' שנחקקו באזור הר  -הבית  .השם מוסי דוד עמרן הוא שם הנודר  -החולה
שהבריא  ,והמלה

24

' קיומה ' ,

מלשון התקיים  ,מציינת שקם מחוליו  .בני מוסי סלימן הם אולי כותבי

הכתובת  ,ואפשר שהיו בני משפחה  ,שעלו לירושלים ונתבקשו להדליק נר ולהתפלל אל מול
המקדש להבראתו של שאר בשרם  ,אולי רורם  ,אח אביהם  .לפיכך  ,דוד עמרן הוא שם הנודר
שהבריא ממחלתו
62

סוקניק .

;

הכתובות

שם אביו או שם משפחתו הוא ' מוסי '
היהודיות  ,עמ ' . 138 - 137

;

ושם אחיו ' סלימן ' .

כתובות עבריות מהר -הבית

יז  .כתובת ' יעקב בן

יוסף '

כתובת שנתגלתה מתחת לכתובת הקודמת  ,על אותה האבן  ,בחדר הקבורה שבמדרסה אסערדיה ,

בצפון הר  -הבית .
זמן

:

ימי  -הביניים .

מידות

:

לא נמסרו על -ידי המפרסם .

פרסום ראשון

:

מאייר  ,כתובות יהודיות  ,עמ ' . 24 - 23

הכתובת חקוקה באותיות ברורות והיא כוללת שבע שורות

:

יי אלהי צבאות
תבני הבית הזה
בחיה יעקב בן
יוסף ותיופולקטוס
וסיסיניה ואנסטסיה
אמן ואמן

סיה

יי

איתי לבאות

תנניהביתה דת
בחרהר37ייבל)

אלף ו ישיועוו

ו"
1
ליה"
"מי "

זל ימי ל ה אנגטטית

ן

מאיר בן  -דב

מאייר וגם סוקניק

[ בחיי

=

63

קראו אותה בבהירות וכרצף אחד  ,כלומר  ' :יי אלהי צבאות תבני הבית הזה בחיה

בימי ] יעקב בן יוסף ותיופולקטוס וסיסיניה ואנסטסיה  ,אמן ואמן סלה '  .סוקניק ומאייר לא

פירשו את תוכן הכתובת ומהותה  ,אלא עסקו וותר בזמנה  .נראה לי  ,שיש לחלק את הכחוכת

לשלושה קטעים  :פתיחה  ,עיקר הכתובת וסיום  .בקטע הפתיחה מופיעה הצהרה יהודית שגורה -

' אלהי צבאות תבני הבית הזה '  -מקבילה לגירסה המקובלת  ' :שייבנה בית המקדש במהרה בימינו
אמן '  .לאמירה כזו לעולם יהודי לא יצרף במפורש את שמו  .מכאן  ,שהקטע בו מופיעים השמות ,
הוא לב הכתובת  ,שהיא מסוג הכתובות לתשלום נדרים  ,המקובל באזור זה בימי  -הביניים  .לפיכך  ,יש
לתקן את קריאת המלה הראשונה בשורה השלישית  ' -החיה ' במקום ' בחיה '  .התיקון סביר גם מפני

שחלקן העלירן של האותיות ה ' ו  -ב ' חרות באותה צורה  .הכתובת נחשפה בחדר חשוך  ,והאבן היתה
מכוסה בשמן וגונה שחור מרוב שימוש  ,כך שקריאתה היתה קשה  ,והתיקון אינו מהווה קושי  .כך
מובן היטב עיקר הכתובת

:

' החיה יעקב בן יוסף ותיופולקטוס וסיסיניה ואנסטסיה '  .אפשר לקרוא

זאת הן בלשון עבר ' החיה '  ,לאמור נעשה נס ויעקב בן תיופולקטוס  ,סיסיניה ואנסטסיה הבריאו  ,או
ניצלו מפורענות כלשהי  .אך אפשר גם לפרש בלשון בקשה  ,החיה  ,כלומר בקשה על הייהם של

אותם אנשים  .אם הקריאה המוצעת נכונה  ,עניין הכתובת הוא בתשלום נררי  -בריאות ; יהורים שחלו
ונדרו  ,שאם יבריאו  ,יעלו לירושלים  ,או שמא יעלה שליחם ויתפלל ליד הר  -הבית עבורם  .קטע
הסיומת הוא מן המקובלים ככתובות העבריות  ' -אמן ואמן סלה ' .
אשר לזמן הכתובת  ,סוקניק הציע שזמנה הוא המאה השישית לספירה  ,בתקופת השלטון
הביזאנטי .

64

הוא הסתמך על השמות היווניים  -ביזאנטיים המופיעים בכתובת  ,וניסה לאשש את

הצעתו על  -ידי השוואת האותיות שבכתובת לאלו המופיעות בפסיפסים שבבתי  -הכנסת מתקופה זו .
אולם כפי שצוין לעיל ,

האותיות כשלעצמן יכולות להלום פרק  -זמן

הרביעית  -האחת  -עשרה לפחות .

נרחב ,

בין המאות

65

ובאשר לשמות  ,אמנם קשה להניח ששמות נוצריים כגון אלה התקיימו בארץ  -ישראל זמן רב
לאחר הכיבוש המוסלמי  ,אך אם מדובר כעולי  -רגל שבאו מאחד המקומות ברחבי האימפריה ,
אפשר להאריך את הטווח הכרונולוגי בכמה מאות שנים נוספות  .במאות השביעית  -החמש  -עשרה
התקיימו באסיה הקטנה ובבלקן קהילות יהודיות ענפות  ,שחלק מבניהן נשאו שמות מקומיים ואף
בעלי גוון נוצרי .

66

בני קהילות אלה עלו לרגל לארץ הקודש ולירושלים ואולי הם שילמו את נדריהם

או את נדרי קרוביהם בתפילה אל מול מקום המקדש ותרתו את שמותיהם  ,זכר לביקורם בירושלים .

אם השערה זו נכונה  ,אין להגביל את התאריך האפשרי לתקופה שלפני הכיבוש המוסלמי .

יח  .כתובת ' כלב בר

יוסף '

כתובת שנתגלתה על המזוזה השמאלית של שער חולדה המזרחי  ,הוא ' השער המשולש ' .

26

ימי  -הביניים .

זמן

:

נ6

סוקניק  ,הכתובות היהודיות  ,עמ '

.

9נ140 - 1

.

64

שם שם .

65

ראה לעיל  ,כתובת

66

בנימין מטודלה  ,למשל  ,מציין כי בין ראשי הקהילה ביוון היה גם ' רבי שטחיה ורבי

.

יא .
אורקולוס '

אייזנשטיין

[ לעיל  ,הערה  ] 56עמ '  . ) 21ואם כהנהגה היו מצויים שמות כאלו  ,ודאי היו מצויים הם בקרב ~
העם .

כתובות עבריות מהר  -הבית

מידות

:

האבן  :רוחב -

האותיות -

ס"מ .

3

פרסום ראשון
גובה

1 . 10

מ ' ; גובה -

1 . 80

מ ' ; נמצאת ב ' נדבך רבא ' שבכותל הדרומי  .גודל

:

דה  -סוסי  ,ארץ

הקודש  ,עמ ' . 17

אבן המזוזה שעליה נחקקה הכתובת הוא

1 . 80

מ '  ,והיא בנויה ב ' נדבך רבא '  ,הוא הנדבך הגדול

שביסוד הכותל  ,שבכותל הדרומי  .מצד ימין של האבן מצוי תגליף אופייני למזוזות  -שערים ופתחי -
דלתות הדורות  ,ממיטב אומנות ימי הבית השני  .הכתובת כמובן אינה שייכת לזמן בניית השער ,
ונראה שהיא שייכת לקבוצת כתובות ' תשלום הנדרים ' מימי  -הביניים  .החקיקה  ,בשתי שורות  ,ברורה
למדי  ,אך צדה הימני של הכתובת שבור

.

:

 . 1ברכלב ננ
.2

[]

ר יוסף ננ מוחרף .

י ילל כ כ
יריומף כ עותרן
דה  -סוסי לא הבחין באות הראשונה בשורה הראשונה  ,אך היא ברורה לחלוטין  ,וכן יש שריד של
אות ראשונה בשורה השנייה  .לפיכך  ,נראה שאפשר לקרוא את הכתובת

:

בר כלב נ  .נ .
בר יוסף נ  .נ  .מוחרף .
לאמור שמו של אלמוני  ,המצוי בחלק השבור והחסר  ,שהוא בנו של כלב שנפטר ( נ  .נ  = .נוחו נפש ,

כלומר זכרונו לברכה )  .כלב שנפטר הוא בנו של יוסף שאף הוא

נפטר  .וכאן באה מלת המפתח

' מותרף '  .לדעתנו מקורה מ ' להתרפא '  ,לאמור הבריא  ,התרפא  .דה  -סוסי  ,קליין ופריי שעסקו בפענוח
הכתובת הזו  ,הציעו את הקריאה

:

ר ' כלב נותו נפש .

ר ' יוסף נוחו נפש מותרת או מותרף .

67

הם סברו  ,שהמלה היא שם  -עצם ופירושה שם ערבי

כלשהו .

:/

אולם הצעה זו אינה מקנה לכתובת תוכן  .הכתובת מקבלת מובןי אם מניחים שהמדובר באלמוני
67

דה  -סוסי  ,שם

;

י ' קליין  ,פריי ( לעיל  ,הערה  , ) 57עמ ' . 332 - 331

4

מאיר בן  -דב

בן פלוני בן פלמוני  ,כפירוש המלה ' מותרף ' הוא התרפא  .אם כך  ,זוהי כתובת מסוג כתובות ' תשלום

נדרים ' לאדם  ,שהתרפא ממחלתו ועלה לשאת תפילה למרגלות שערי הר  -הבית  .השם כלב רווח בין

יהודים בימי  -הביניים  ,ובארצות הבלקן נשאו רבים שם

יט  .כתובת ' ירמיה בר

ee

גדליה '

כתובת שנתגלתה בכותל הדרומי  ,על אחת מאבני ' נדבך רבא '  ,במרחק
המערבי  ,הוא ' השער

זמן

:

כ 15 -

מ ' ממזרח לשער חולדה

הכפול ' .

ימי  -הביניים .

מידות

:

האבן

רוחב -

:

פרסום ראשון

:

90

בן  -דב  ,חפירות הר

גובה האבן שעליה נחקקה
ואותיותיה ברורות
1

.

ס " מ ; גובה -

הכתובת ,

מ'

1 . 80

הבית  ,עמ '

.

הוא 1 80

. 334 - 333
מ '  ,כאבני הנדבך כולו  .בכתובת שתי שורות

:

ירמיהבר גדליה

 . 2ברבי יוסף

ראה  ,למשל  ,אייזנשטיין ( לעיל  ,הערה

;

אבן מאבני ' נדבך רבא ' שבכותל הדרומי .

 , ) 56עמ ' 23 , 21

ש

מאיר בן  -דב

שנחשפו על כתלי הר  -הבית  .נראה  ,שגם כתובת זו היא מסוג הכתובות ' לתשלום נדרי בריאות '  ,אלא

שהחוקק לא השלים את מעשהו  .מכל מקום  ,כתובת זו היא יוצאת  -דופן בכך  ,שנחרתו בה שמות

בלבד  ,ללא הפועל המלמד על מטרת המעשה .

סיכום
תשע  -עשרה הכתובות והחרותות העבריות החקוקות באבן  ,שנחשפו למרגלות הר  -הבית ובכתליו  ,הן
שרידים דלים ופגועים  ,המרמזים על עבר מפואר  .אפשר לחלק את הכתובות לחמש קבוצות

:

א  .כתובות  -ראווה מימי הבית הראשון ( כתובות א  ,ב )  .כתובות אלו מעידות על הנוהג להציב
כתובות  -ראווה מלכותיות בירושלים  ,באזור העופל והמקדש .

ב  .כתובות  -ראווה מימי הבית השני ( כתובות

ג ,ד,

ה  ,ו  ,ז)  .על כתובות אלו יש להוסיף כמה שרידי

כתובות ביוונית  ,שגם זמנן הוא המאה האחרונה לבית השני  .כתובות אלו מלמדות  ,שכהר  -הבית
הוצבו כתובות  -ראווה של תורמים וכתובות  -ראווה של הנחיה  ,שהקלו על ציבור הבאים בהבנת

הנחיות השלטון לגבי דפוסי ההתנהגות במקום וסייעו להם בהתמצאות באזור הר  -הבית .
ג  .כתובות  -בעלות מימי הכית השני ( כתובות ח

 ,ט  ,י) .

שלוש כתובות אלו נחקקו על כלי  -אבן

ומלמדות  ,יחד עם כתובות אחרות מסוגן  ,על הנוהג להטביע את שם הבעלים על חפצים שונים  ,כדי
להבטיח את החזרתם במקרה שיאבדו .

ד  .כתובות ' תשלום נדרי בריאות ' ( כתובות יד  ,טו  ,טז  ,יז  ,יח  ,יט )  .כתובות אלו  ,בעיקרן מימי -
הביניים  ,מלמדות על מסורת נמשכת של עלייה  -לרגל לאזור הר  -הבית  ,המקום הקדוש ביותר

והנערץ על כל יהודי  ,וייתכן שהן מעידות שיהודים באו כמיוחד לצורך זה לאזור המקדש  .הן
מצויות מסביב להר  -הבית כולו  ,סמוך לשעריו ולמקומות התצפית על מקום המקדש  .הד לכתיבה
על כתלי הר  -הבית אנו

מוצאים  ,למשל ,

אצל בנימין מטודלה

במקומות הקדושים נזכר  ,למשל  ,אצל יצחק חילו .

70

69 ,

וזכר לתפילה וכקשת בריאות

מסורת הנחת הפתקים בכותל בימינו וכתיבה

בפחם של שמות אנשים שרצו בהחלמתם על אבניו ( שרווחה במאה הקודמת ועד לנפילת העיר
העתיקה

ב , ) 1948 -

הן המשכה של אותה מסורת תפילה וחקיקה .

ה  .כתובות שונות ( כתובות יא  ,יב  ,יג )  .אלו כתובות שענייניהן שונים  ,כפי שפורטו לעיל .

30
69

' ושם בירושלים אצל הבית שהיה לשלמה אורוות סוסים אשר בנה  . . .והיהודים הכאים שם כותבים שמם על

הכותל '  .אייזנשטיין ( לעיל  ,הערה
70

 , ) 56עמ '

. 26

וראה להלן במאמרו של י ' פראוור  ,בחוברת זו  ,עמ '

'  . . .התפללתי ואבך בער רפראת בני החולה על קבר נתן הנביא  .ד ' יקבל תפילתי '  .שם  ,עמ ' . 73

. 52

תיאורי מסע עבריים בארץ  -ישראל
בתקופה

א.

הצלבנית .

המאה הי " ב

*

יהושע פראוור
הקדמה

עשרה תיאורי ארץ  -ישראל הכתובים עברית שרדו מתקופת מסעי הצלב .
' תיאורי  -מסע '  ,שכן כמה מהם אינם אלא

ן

קשה לכנות את כולם

רשימות של ' קברי  -אבות' או ' קברי  -צדיקים ' .

2

אך למרות

זאת  ,כשאנו מתוודעים למטרות העיסוק הייחודיות של מחבריהם  ,הם חושפים בפגינו עולם שלם

ובלחי  -צפוי של אמונות עממיות ; כישוף וקסם מתערבבים בהם עם מציאות ; דברים שנחזו בעין
עם דברים שנחוו ברוח
בסיוע כוחות

;

ומשאלות  -לב נאבקות להמציא לקורא ניחומים  ,אף אם נעשה הדבר

על  -טבעיים .

רק מזווית  -ראייה זו מוצאים אירועים ותיאורים רבים  ,מתמיהים

לכאורה  ,את הסברם ומובנם .
זאת ועוד  ,גם הדל ביותר בין התיאורים האלה מכיל ידע גיאו  -היסטורי בעל ערך מסוים להכרת
המציאות של ארץ  -ישראל תחת שלטון הצלבנים  .כך  ,למשל  ,המידע על רשת הכבישים בה
השתמשו עולי  -הרגל  ,שהיא שונה מזו בה השתמשו צליינים נוצרים או מוסלמים בני הומן ,

והמוסלמים .

וצבאות הצלבנים

בנוסף על הדרכים הראשיות  ,כ ' דרך הים '

ו ' דרך גב ההר ' ,

שראשיתה בדרום  ,בקרבת חברון  ,והמשכה לאורך החלק ההררי של הארץ  ,ביהודה ובשומרון עד
לגליל ולבניאס  ,גבול הממלכה הצלבנית ואמירות דמשק בצפון  -פורש לפנינו תיאור המסע
מערך של דרכים משניות  ,שרובן אינן אלא משעולים כפריים  ,שחצו מעשה תשבץ את הגליל

העליון והתחתון  .דרכים צרות ובלתי  -ידועות אלו  ,לעתים לא יותר משבילים  ,קישרו את האתרים
שפקדו עולי  -הרגל היהודים

בגליל  ,אך בלי ספק היוו חלק ממכלול דרכי הגישה המשניות לכפרים .

וכך  ,שלא במתכוון  ,האתרים בהם שוכנים קברי  -צדיקים מהווים תוספת מסוימת לטופונומיה של
*

מאמר זה  ,אשר חלקו הראשון מובא בחוברת זו  ,הינו פרק מתוך ספר הנמצא בהתקנה לדפוס  ' ,הישוב היהודי
בארץ  -ישראל בתקופה הצלבנית '  .תודתי נתונה לתלמידי וידידי  ,מר משה סלוחובסקי  ,שטרח רבות בניסוח

המאמר .
1

.

המחקר החלוצי של סוג ספרותי זה היה של ל ' צונץ  den ,תסע ~ Gtographische Literatur der Juden
 . 146 - 211קק 1 , Berlin 1878 ,

'Gesammelte

"

 Zeiten bis zum Jahre 1842ת . 1110510מחקר זה

הופיע גם באנגלית  ,כנספח לספר המסעות של בנימין מטודלה  .ראה מהדורת אשר ( להלן  ,הערה  , ) 49כ ,

ביבא -

עמ ' 230

ואילך  .למחקר בהיקף זה לא היה המשך  ,אך א ' יערי  ,בכיבלימרפיה של מסעות ארץ  -ישראל  ,תל אביב חש " ו

נלהלן  :יערי  ,מסעות]  ,קיבץ והדפיס ידע חשוב על תיאורי המסע  .נסיון לבדיק מחדש את החיארוך של המסעות
מתקופת הצלבנים  ,ראה  :י ' פראוור  ' ,יהודים כממלכת ירושלים הצלכנית '  ,ציון  ,יא ( חש " ו )  ,עמ '  50 - 43נלהלן :
פראוור  ,היהודים] וכתדפיס

מיוחד .

תיארוך זה נתקבל ברובו במחקר המקיף ביותר על מסורת הקברים

הקדושים  ,זה של מ ' איש  -שלום  ,קברי אבות  ,ירושלים תש " ח  ,עמ '
2

16 - 13

ןלהלן  :איש  -שלום  ,קברי אבות] .

הביטוי ' קברי  -אבות ' משמש גם בהקשר הספציפי של שלושת אבות האומה  ,אך במקורות שלנו הכוונה לאבות

.

מפורסמים בכלל הביטוי האחר  ' -קברי צדיקים ' -

נמצא בשימוש רגיל לתיאור חכמי תקופת התלמוד .

ו,

2

יהושע פראוור

ארץ  -ישראל בימי  -הביניים  .כמעט לכולם היה עבר נכבד  ,שראשיתו בתקופת המקרא  ,והמאוחרים
שבהם הינם לפחות מתקופת

התלמוד .

יתר  -על  -כן  ,אפילו כשמצוינים בתיאורי  -המסע שמות

קברים ואתרים היסטוריים  ,בלי שמוזכר במפורש כפר הקיים לצדם  ,אין ספק שהם מתייחסים

למקומות  -יישוב מסוימים  .יש מקום להניח  ,כי קהילות יהודיות התקיימו בלב אתרים או בסביבתם
הקרובה  ,שכן רק יישוב יהודי היה מסוגל ובעל עניין לשמר את המסורות  ,מציאותיות או

אגדתיות ;

מסורות שבמהלך העברתן מדור לדור  ,הפכו מקודשות  ,ורבות מהן קיימות עד זמננו

אנו .

במישור הדתי תיאורי המסע משמרים זכר של מקומות רבים  ,שהיו נערצים על  -ידי מאמיני
שתיים או אף שלוש הדתות  .אחרים זכו לעמדת  -יוקרה זו כיוון ש 'ציוניהם ' הנציחו אישים
המשותפים לכל כתבי הקודש  .כך  ,למשל  ,מערת המכפלה בחברון ומערת אליהו בהר הכרמל ,

שהיו מקומות -פולחן של הערצת צדיקים משותפים ליהודים  ,לנוצרים ולמוסלמים  .לגבי כמה מן

האתרים אנו מניחים  ,שמסורות שונות זו מזו נקשרו אליהם על  -ידי הקהילות הדתיות השונות  .וכך ,

דרך משל  ,הסרקופג הצלבני  ,שהובא מעכו ליבנה ( איבלין הצלבנית )  ,נמצא במקום שנערץ על  -ידי

המוסלמים כקברו של אבו  -הוריךה  ,בן לווייתו של מוחמד  ,ועל  -ידי היהודים כקברו של רבן
גמליאל מיבנה  .כיוון שההערצה הדתית לקברים השונים היתה מנכסי  -צאן  -ברזל של הדת
העממית  ,היא התקבלה בקלות מרובה בקרב בני הדתות

השונות .

העלייה  -לרגל לארץ  -ישראל היתה לחלק מהעולים לרגל יעד סופי  .אחרים כללו אותה במסע
מקיף יותר  ,אך לא ראו אותה כמטרה בפני עצמה  .כך דרך משל תיאורי המסע היותר מפורטים

משתייכים לקטגוריה זו  ,ואלה הם מסעותיהם של בנימין מטודלה ושל פתחיה מרגנסבורג  .אחרים ,
כאמור  ,ראו את ארץ הקודש כמטרה בלבדית של עלייתם  -לרגל  ,ובאלו רב המשותף  ,גם במניע וגם

כעשייה .
מאז חורבן בית -שני לא מוסדו העליות  -לרגל מחדש  ,לא במתכונת הציווי המקראי  ,לא
במתכונת של החג ' המוסלמי  ,ואף לא במתכונת הרישמית פחות של העלייה לרגל  ,ה -
Peregrinatio ad Terram Sanctam

הנוצרית  .כשחדלו העליות  -לרגל בשלושת הרגלים  ,לחלות

את פני ה ' במקום קדשו  ,מלהיות מצוות עשה  ,צמחה למעשה ביהדות גישה הפוכה  ,שהתנגדה  ,אם
לא לעלייה  -לרגל עצמה  ,הרי לפחות לאחת ממטרותיה ומאפיוניה  -הערצת

קברים .

,

האיזכור המקראי של מות משה  ,לגביו נאמר במפורש שנקבר בארץ מואב  ' ,ולא ידע איש מקום
קבורתו עד עצם היום הזה ' ( דברים לד ו )  ,זכה לפרשנות מפי חז " ל  ' :ומפני מה לא נודע קבורתו של
משה

?

כדי שלא יהיו בישראל הולכין ומניחין שם בית המקדש ומזבחים ומקטרים שם  .וכדי שלא

יטמ או אומות העולם את קברו בפסליהם ובתועבותיהם ' .
המתים .

3

המנהג הובן כעבודה זרה וכדרישה אל

אך למרות זאת  ,ביקורי  -קברים והמנהג של אמירת תפילות מיוחדות עליהם לא פסקו ,

4

אף  -על  -פי שגונו  ,כמו שמוזכר בברית החדשה  5 ,כי הסופרים והפרושים מואשמים בהערצת ציונים
על קברי נביאים וצדיקים  .ברור  ,שביקורת זו אינה מיוחדת לנצרות הקדומה  ,והיא מסקה גישה

יהודית  .קרוב הרבה יותר לתקופת דיוננו  ,במאה העשירית  ,נמצא חכם קראי מפורסם  ,סאהל בן
32

מצליח ' המוקיע את המנהג בחריפות רבה ביותר
3

:

פסיקתא זוטרתי  ,מהדורת בובר  ,וינה תרמ " ד  ' ,וזאת הברכה '  ,עמ '

דברים יח יא .

4

ראה

5

מתי כג כס ; לוקס יא

:

מז  -מח .

סח .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

ואיך אחריש ודרכי עבודה זרה בין מקצת ישראל  ,יושבים בקברים ולנים בנצורים ,
ודורשים אל המתים ואומרים  :יא ר ' יוסי הגלילי  -רפאני  ,הבטינני [עשה אותי הרה ] ,
ומדליקים הנרות על קברי הצדיקים ומקטירים לפניהם על הלבנים וקושרים עקדים על
התמר של הצדוק לכל מיני תלאים  ,וחוגגים על קברי הצדיקים המתים ונודרים להם
נדרים וקוראים אליהם ומבקשים מהם לתת להם

חפצם .

6

ייתכן שאף תפילות מסוימות נאמרו כחלק מטקס הביקור של קברי הקדושים ,
אף -על  -פי שהביקור של קברי  -צדיקים מילא תפקיד כה מכריע בעלייה  -לרגל  ,הביקור
בירושלים היה  ,כמובן  ,האירוע המרכזי שלה  .אל נכון  ,היה זה זכר העלייה  -לרגל בשלושת הרגלים

שהניע והצדיק את הדרך וסכנותיה  .לא רק צעד שמטרתו לבטא את המספד על תקופת הזוהר
שחלפה  ,אלא גם תפילה להחיש את חידוש בית  -המקדש ועיר הקודש  ,הם שהיו בראש מעייניהם
הרגשיים של

עולי  -הרגל .

לרובם היתה כנראה גם תחושה  ,שיש משמעות ומשקל מיוחדים

לתפילות הנאמרות באדמה המקודשת שבקרבת הר  -הבית או מול מקום ההיכל  ,בהר  -הזיתים .
בנוסף לתפילות הראשונות  ,התפתח גם מנהג אמירת תפילות בסיבוב שערי ירושלים  8 .עולה -
הרגל שהגיע לירושלים  ,נהג מנהגי אבלות כמימים ימימה  :קריעת הבגד ואמירת תפילה מיוחדת
לרואה את ירושלים לראשונה בחורבנה  ,ותפילת  -אבל נוספת כשראה את הר  -הבית  .העיר  ,אף אם

היתה פורחת  ,נתפסה תמיד כ ' חרבה '  ,והכוונה היתה לבית  -המקדש ההרוס ולקודש

הקודשים .

כיפת  -הסלע הנהדרת שברחבת הר  -הבית  ,אך הדגישה עוד יותר את השלטון הזר על המקום

הקדוש .
מלבד הטקסים הייחודיים לירושלים נהגו מנהגי חסידות אחרים  ,פחות רשמיים  .נראה  ,שהנפוץ

והחשוב ביותר ביניהם היה הביקור בקברי האבות בחברון  .זהו אחד המקומות המעטים  ,אולי

היחיד  ,שהיתה לו מסורת נכבדה של עלייה  -לרגל

;

למרות העובדה  ,שגם קבריהם של אישים

נוספים מתקופת המקרא מצוינים בתנ " ך ובספרות התלמודית ( כך  ,בין היתר  ,קבריהם של רחל ,

יוסף  ,יהושע  ,שמואל  ,והקברים ה ' בעייתיים ' ביותר של דוד ושאר מלכי יהודה ) .

נראה  ,שבתקופת

הצלבנים היה מעל לקברים השונים מיבנה כלשהו  ,לעתים כיפה  ,לפעמים עץ או חורשה  ,כמעט

תמיד בעלי  -סגולות מחוללי נסים  ,שציינו את מקום הקבר  .באופן מפתיע ביותר  ,אין תיאורי המסע
הנדונים מזכירים  ,פרט למספר מועט של מקרים יוצאים מן הכלל  ,תפילות הנאמרות על

הקבר .

היוצאים מן הכלל הם קברי האבות בחברון  ,בהם נישאה תפילת  -בקשה למען התערבות אבות
האומה לטובת המתפלל ולטובת האומה  .מן הראוי לציין  ,שמלבד יוצאים מן הכלל מועטים
ביותר  ,לא נזכרות תפילות על קבר רחל  ,שם האומה המבכה את

בניה .

בין המאפיינים המיוחדים של תיאורי המסעות שלפנינו  ,בולט העדר זכרם של מאורעות

מכתבי הקודש .

שום מאורע הקשור בתקופת המקרא  ,חוץ מבניין בית  -המקדש  ,אינו נזכר  .לא

קרבות מפורסמים  ,לא אירועים השוכים  ,ואף לא מקומות בהם התרחשו נסים לאבותינו בתקופת

הזוהר של האומה  .אף אחד מאלה לא השאירו את חותמם על התיאורים  .אם מאורעות כאלו
6
7

שלוס  ,קברי אבות  ,עמ '
8

.

ש ' פינסקר  ,ליקוטי קדמוניות  ,וינה  , 1860נספחים עמ '  ; 32 - 31ספר הישוב  ,ב  ,ירושלים תש " ד  ,עמ ' . 124
 , Texts andתתשאל  .נ ודוגמאות נוספות אצל איש -
ראה [ להלן  :מאן ]  . 357ק 11 , Cincinnati 1931 ,
. 19 - 17

ראה מאן  ,א  ,עמ '  . 459הנוסח של ' צלנאת אל  -אבואב פי אל  )-דס ' ( תפילות על שערי ירושלים ) פורסם כמלואו

על  -ידי ל " ג

גולדפלד  ,הארץ  19 ,במאי

. 1972

צקן

יהושע פראוור

נרמזים  ,הרי זה באמצעות קברותיהם של האישים הפועלים  .ובדומה למאורעות המקרא הבולטים

בהעדרם  ,גם תולדות עם ישראל המאוחרים יותר  -בתקופת בית  -שני  ,בתקופת המשנה והתלמוד
 אינם זוכים לאיזכור  .המאורעות הגדולים בתולדות עם ישראל תחת שלטון רומי וביזאנטיוןנעדרים

לחלוטין .

רק הקברים הדוממים של חכמי התלמוד  ,הממלאים את דפיהם של תיאורי

המסע  ,שומרים על הד חייו של העם בארצו  .תופעה זו  ,שלא עמדו עליה  ,אומרת

דרשני .

הפליאה על כך גדלה עוד יותר כשמשווים תיאורים עבריים אלה עם תיאורים נוצריים בני
התקופה  .הצליינים הנוצרים יצרו לעצמם מסלול של ביקור ועלייה  -לרגל  ,שיהא תואם את חיי ישו ,

בחינת הליכה כעקבותיו  -מכנסיית הבשורה בנצרת  ,הנסים אשר התרחשו על גדות הכנרת

וגליה  ,ועד כנסיית הלידה בבית  -לחם

ומאורעות שקדמו לצליבה של משיחם בירושלים וסביבתה .

ואם כי מאורעות התנ " ך  ,בניגוד לברית החדשה  ,מועטים באיזכורים  ,אין הם חסרים  .אפשר לומר ,
שבתיאורים המפורטים של אמצע המאה הי " ב והמאה הי " ג מאורעות התנ " ך מקשרים בין
המרכזים הקשורים

בנצרות .

ייתכן  ,שעלינו לחפש אחר הפתרון לתמיהה במישור שאין לו כל קשר לתודעה ההיסטורית ,

לדרך שבה העם היה מודע לעברו  .דברי ימיו של עם ישראל לא נשתכחו  ,והצצה ב 'בפתור ופרת '
תוכיח בעליל את המודעות לעבר ההיסטורי  ,לידע הגיאוגראפי ולקלות בה קישר עולה  -רגל את

עבר האומה למסגרתה הגיאוגראפית  .יש אפוא לפרש את התופעה שלפנינו לא כהעדר ראייה

היסטורית  ,אלא משום תכלית שונה  ,שלמענה נתחברו תיאורי המסעות .
עניינו של עולה  -הרגל היהודי לא היה בהיסטוריה  .אפשר אמנם לטעון  ,שהתעניינותו המיוחדת
יש לה זיקה לעובדה  ,שהתלמוד הפך לנושא המרכזי של הלימוד במרכזים הרוחניים

אולם נראה לנו  ,שאת ההסבר יש לחפש במקום

של היהדות .

אחר .

קיומם של הקברים  ,האפשרות להעלות על הכתב את שמותיהם ובכך להנציחם  ,ולעלות אליהם
לרגל הם בחינת מציאות היסטורית  ,בחינת בטחון בהבטחה האלוהית של תחיית האומה
וחזרתה לארצה וערובה לקיומה  .ההתלבטות לגבי מהות הארץ המובטחת  ,זו של מטה או זו של

מעלה  ,שעוררה מתח בחשיבה הנוצרית בתקופת מסעי  -הצלב  ,לא היתה מעולם נושא למחלוקת
ביהדות  .הארץ המובטחת אליה ישוב העם  ,היתה אמיתית וארצית  .הנושא שחזר ועלה לדיון  ,היה
באילו אמצעים  -בדרך הטבע או בדרך נס  -יתרחש קיבוץ הגלויות ; ועד אז נמצאים קברי -

אבות וקברי  -חכמים שם  ,בארץ -ישראל  ,על  -מנת להזכיר  ,ואולי אף מותר לומר לשוות לעיני
האומה בכל עת את תביעתה לבעלות על הארץ  ,למרות היותה נשלטת על  -ידי נוכרים וזרים  .עם
ישראל תובע אפוא את זכותו לארצו ומוכיח את צדקת תביעתו במניין קברי האבות
הטמונים באדמת ארץ הקודש

:

תביעה זו מקדמת דנא ועומדת לעולם  .אלו שהעלו אל הכתב

את רשימות הקברים ואלו שקראו בהן  ,אחזו בידם  ,כהרגשתם  ,הוכחה מוחשית לנוכחות העם
בארץ

הקודש .

תביעה זו על ארץ הקודש  ,והאמונה שהארץ והזכות עליה אינן ניתנות להעברה לאחרים ,
34

משששית על  -ידי הנוכחות האלוהית והתערבותה המתמדת  ,על  -ידי האותות והנסים המתרחשים
בה יום  -יום  .ההשגחה האלוהית שומרת על קברי הצדיקים מסכנת חילול שבמגע זרים  ,מוסלמים
ונוצרים כאחד ; רק ליהודים מותר להתקרב ולגעת בהם  .כך מהגבשת גישה פולמוסית כנגד שליטי

הארץ למיניהם בכל דור ודור  -במאה הי " ב היא אנטי  -נוצרית  ,במאה הי "ג אנטי  -מוסלמית -

ואין בנידון נפקא מינה בין גוי לגוי .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

גישה זו או הגיון זה יכול היה לעורר את שאלת האותנטיות של הקברים  ,ובתיאור המסע המזויף
של מנחם בן פרץ החברוני אנו מוצאים כבר הדים של פקפוק ואף תשובה מל המוכן לתמיהות
אלה

:

והרואה זה הכתב מאילו הצדיקים הנקובים למעלה אשר נקבו בשמות  ,אל יחשדוני ואל
יאמרו בלבם כי למצוא חן בעיניהם כתבתי וכדי להוציא ממון מהם כתבתי  ,כי גלוי וידוע
לפני מי שאמר והיה העולם

כי כן קבלתי מבני מערבא .

9

ואם יקשה הרואה ויאמר  :איככה

בני מערבא יודעים כי בני הצדיקים שאשר נקברו שם כבר ג ' אלפים שנה  .גם אני הכותב
אשיב להם מפי בני מערבא ולא מפי כתבם  ,כי אותם הדרים היום בארץ ישראל לא גלו
מעולם משם עד היום  ,כי כאשר חרב טיטוס הרשע בן אספסינוס קיסר בית שני הגלה

קצת מהם וקצת מהם הניח  .והן הם אותם מבני בניהם עדיין היום הדרים בארץ ישראל ,

וקבלו איש איש מאביו מחורבן הבית  .ויודעין כל הענין  ,והנם תחת מלכות ישמעאל כמו
מלך בבל  ,מלך מצרים  ,מלך ארם  ,מלך

ירושלים .

0ן

יהדות ימי  -הכיניים בטחה באותנטיות של קברי הצדיקים וגיבורי האומה  .הראשונים דובבו את
לבות המאמינים

;

על האחרונים עוברים כמעט

בשתיקה .

התיאורים הכתובים בידי יהודים ובשביל יהודים יש להם איפיון בולט נוסף  :הם כתובים במעין

חלל גיאוגראפי והיסטורי  .אלמלא ההערות האנטי  -נוצריות או האנטי  -מוסלמיות  ,היה תיארוכם

נתקל בקשיים ניכרים  .עיסוקם מתרכז ביהדות בלבד  ,והופעת נוצרים או מוסלמים בהקשר לקברי
הצדיקים אינה באה אלא כדי לרומם את יהדותם של האתרים  .עולה  -הרגל היהודי התהלך בארץ
הקודש תוך התעלמות גמורה מהנכרים  .הוא לא התחלק בבעלות על קברי האבות בחברון  ,אף לא
במערת אליהו שעל הר הכרמל  .ברור היה לו  ,שכפר כנה היהודי הינו מקום הקבורה של יונה הנביא

או של בני יעקב  ,ומעולם לא שמע על חתונה מפורסמת שנערכה שם  .מבחינה זו  ,תיאורי המסע
היהודיים אינם שונים מאלו הנוצריים

;

האחרונים מתעלמים באותה מידה ממסורות שאינן

נוצריות  .עבור אלה כמו עבור אלה  ,מסורות זרות אין בהן משום התעלות  -נפש להם ולבני

תיאורי המסע הללו מהווים תופעה חדשה בספרות העברית  ,אף ששרד גם כתב  -יד
ערבית  ,המתאר את שערי ירושלים  ,שנכתב בשלהי התקופה

דתם .

קצר  ,כתוב

הפאטימית  ,אולי ערב מסעי  -הצלב .

ה

אנו עוסקים אפוא בסוג ספרותי בראשית התפתחותו  .קשה להניח  ,שבין אלפי מסמכי הגניזה מן
המאות י '  ,י " א וי " ב לא היינו נתקלים בתיאורי  -מסע דומים  ,אם היה סוג  -כתיבה זה

מוכר ומקובל .

הופעת תיאורי המסע העבריים במאה הי " ב היא תוצאה של הגידול שחל בתקופה זו במספר עולי -

הרגל היהודים שהגיעו מאירופה ( ומכאן השימוש בשפה העברית ולא

הערבית ) ;

שההתפתחות הדומה במחנה הנוצרי  ,ה ' איטינרריה ' )  , (Itinerariaהשפיעה אף
ניתוח

ויש להניח ,

היא .

תיאורי המסע העבריים שלהלן אינו מחקר בגיאוגראפיה היסטורית  ,ואף לא

ב ' גיאוגראפיה הקדושה ' של ארץ  -ישראל  .חוקרים רבים עסקו ועוסקים בפרשיות אלה  ,ומן הדין

להזכיר כאן את מחקריהם הבסיסיים של שמואל קליין ומיכאל אבי  -יונה  ,ובמיוחד מיכאל איש -

שלום .

ענייננו נתון לאיפיון הייחוד של כל תיאור ותיאור  ,תוך שימת  -לב למחברי התיאורים ,

9

' בני מערכא ' הוא ציון לתושבי ארץ  -ישראל  ,מנקודת המבט של יהדות

10

' מכתב מר ' מנחם ב " ר פרץ החברוני '  ,מהדורת א " מ לונץ  ,המעמר  ,ג

1נ

י ' ברסלבי  ,מדריך ירושלים מן הגניזה  ,ארץ  -ישראל  ,ז

( תשכ " ד ) ,

כבל .

(  , ) 1920עמ ' 42

עמ ' . 80 - 69

ואילך .

ון3

יהושע פראוור

הידועים או שאינם ידועים בשמם  ,לתיארוך החיבורים ולתוכן המיוחד המתבטא בכל אחד ואחד
מהם  .ניתוח זה יאפשר לנו להגיע למסקנות לגבי חלק מהתיאורים אודות הדרכים בהם נעו  ,האופן
בו נכתב תיאור המסע והדרך בה הועבר והגיע

א  .ספר ' קבלת צדיקי ארץ  -ישראלי

לידינו .

אבות ' )

( ' קברו

החיבור המוקדם ביותר השייך לסוג ספרותי עברי חדש זה  ,הוא חיבור שנקרא על -ידי מפרסמו
' קברי אבות '  ,והוא במקום אשר ייחסו לתקופת השלטון המוסלמי  .חיארוך זה הוא מוטעה  ,כפי
שניווכח להלן  ,והקינה שייכת לימי שלטון

הצלבנים .

2ן

המחבר אינו אנונימי לגמרי  ,שכן הוא רומז לשמו בשקרוסטיכון  ' :אני הגבר ינחש בן החבר
יצחק עשיתי אלה '  .השם ' ינחש ' אינו מוכר בעברית כשם פרטי  ,אולם הוצע שהוא רומז ליוסף ( על -

סמך בראשית מד

סו ) .

אם הסבר זה נכון  ,הרי ששם המחבר היה יוסף בן יצחק  .זאת ועוד  ,אנו

לומדים שהאב נושא את התואר ' חבר '  ,כלומר חבר בישיבה ; ואף שאיננו יודעים לאיזו ישיבה
התכוון הכתוב  ,אין ספק שמדובר בתחומי המזרח  ,ו ' החבר'  -האב  ,קשור או לישיבת ארץ -

ישראל ( בדמשק )  ,או לאחת משתי הישיבות עתיקות היומין של בבל  .נתונים אלה מכוונים אותנו
למאות האחת  -עשרה או השתים  -עשרה  .אולם ניתן לקבוע את התאריך ביתר דיוק  .בתארו את הר -

ציון מציין מחבר הקינה

:

' כי

"

ליל על המערה  ,ובה קברי מלכים ואכן היא מסוגרת '  .שום מוסלמי

לא היה מתיר הצבת פסל במקום קדוש  .גם בתיאור הר  -הבית מזכיר המחבר כמרים ושירתם  ,ואולי
רומז גם לפסל של מרים הבתולה וישו בנה  ,שניצב שם

:

קרעו לבבכם הכי צרים ועדת כופרים

גרים מקום שר כרוב ממשה וכפורת .
עולם וכליל וגיל נאסף והוקם בחיל

: 9וא

עולה

"

ליל קסמם

משוררת .

מנקדש ]

3ן

סיום הקינה  ,למרות היותו מקוטע  ,אינו משאיר שום ספק ביחס למשמעותו  .המחבר  ,המכנה את

חיבורו ' איגרת ' ( עמ '  , 34שורות  , ) 5 -4משווע לנקמת ד ' באדום הרשעה  ,השם המסורתי המציין
במקורות את ביזאנטיון ואחר  -כך את הנצרות

כולה .

יוצא אפוא  ,שעלייה  -לרגל זו נערכה כשארץ  -ישראל היתה נתונה תחת שלטון נוצרי  ,בתקופת
הצלבנים  .למעשה אפשר אף לדייק יותר בקביעת זמן המסע  :המחבר ראה את מערת המכפלה
מבחוץ  ,וכדבריו  ' :ראיתים בעד אשנב ומחתרת ' 4 .י אין ספק  ,שמאורע זה התרחש אחרי  , 1120בה
' נתגלו ' קברי אבות  ,ולאחר שמזבח נוצרי הוצב בתוך המיבנה ההרוריאני

' גילוי ' קברי המלכים בהר  -ציון ניתן לייחס לשנים
12

ו) ונ

א ' אדלר  ,מס '  , 2699פורסם

כחב  -יד מחוך אוסף
עמ ' . 39 - 31

1146

; 5ן

וביתר דיוק  ,את

או 6 . 1153י התאריך האפשרי המאוחר

על  -ידי א ' מרמורשטיין  ' ,קבוץ אבות '  ,ציון

( מאסף ) ,

א ( תרפ " ו ) ,

זהו חלק מקובץ  ,המכיל  ,בנוסף לפיוטים  ,גם מספר רב של סגולות והשבעות בעברית

13

שם  ,עמ '

14

שם  ,עמ '  , 34שורה

15

ראה Archives de :
411

16

.ע

, 35

שורות

44 - 39

ועמ '

ובערבית .

. 39 -38

. 11

Riant ,

.

 .ע ed .

Patriarcharum ' ,

' Canonici Hebronensis de Inventione Sanctorum

I' Orient Latin 11 , 4 ) 1884 ( ,

ראה להלן  ,תיאור המסע של בנימין מטודלה  ,הערה

.60
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מסלף המסע

ש--:

מסעו של מחבר ' ספר קבלת צדיקי ארץ  -ישראל

===1
-4קן

ביותר לכתיבת החיבור הוא שנת  , 1187שנת כיבושה של ירושלים בידי צלאח אל  -דין  .אפשר
לכאורה לחשוב גם על התקופה הקצרה של השלטון הנוצרי בירושלים בין השנים  , 1244 - 1229אך

במהלך תקופה זו  ,אחרי שביתת הנשק בין פרידריך השני עם אל  -מלם אל  -קאמל  ,נשאר הר  -הבית

בידי המוסלמים  ,וודאי ששום פסל נוצרי לא הוצב במקום  .יש רק פרט אחד בחיבור הנדון  ,שאינו
תואם לתמונה הכללית .בהזכירו את טבריה והקברים הרבים שבה  ,מציין המחבר את קבר
הרמב " ם 7 ,י שנפטר בשנת

 , 1205ועל  -פי מסורות אחרות הובאה גופתו ממצרים לקבורה בטכריה .

18

על  -סמך זאת  ,אפשר היה לייחס את החיבור שלנו למאה הי "ג ; אולם כיוון שאיזכור זה הוא בניגוד
לרוב מכריע של כל הנתונים האחרים  ,אנו מניחים  ,שזוהי תוספת של יד מעתיק מאוחר יותר  ,והוא
גם מי ששירבב את איזכור מערת  -אליהו להר הכרמל שליד טבריה ( ראה

להלן ) .

המחבר הינו אם כן יהודי בן המזרח  ,שעלה לרגל לארץ  -ישראל  .הוא אחד המעטים המציין
במפורש בסוף ההקדמה לקינתו  ,שמטרתו בכתיבתה היתה לזכור את האתרים שעבר ברגליו 9 .י
17

18

.

של
19

.

מרמורשטיין ( לעיל הערה  ) 12עמ '  , 37שורה . 15
ראה  :ספר יוחסין השלם  ,מהדורת ז' פיליפובסקי  ,פרנקפורט תרפ " ה  ,עמ ' . 220
הרמב " ם '  ,שאר

ישוב  ,ירושלים ההאכ " ו  ,עמ '

והשווה  :י ' בן  -צבי  ' ,מקום קברו

ץלונ

. 512 - 509

תאריכים שונים הועלו בנוגע לזמן חיבור הקינה  .א ' מרמורשכרין  ,לעיל  ,הערה ו  ,יחס אותה לשלהי התקופה
המוסלמית ; י ' כן  -צבי ( ' לקביעת זמנה של הקינה " קברי אכות " '  ,ציון

[ מאסף ] ד [ תר " ץ ]  ,עמ ' ) 148

הציע את

, ) 29 - 26

איחר את

התקומה הצלבנית  ,אך מאוחר יותר ( ' מקוס קברו של הרמב " ם '  ,יז  -עות  ,ב  [ 2 ,תרצ " ד ]  ,עמ '

התאריך למאה הי " ג  .ש ' קרויס ( ' קבר הרמב " ם בטכריה '  ,העולם  ,כא [ תרצ " ה ]  ,עמ '

) 342

ייחס אותה להקופה

יהושע פראוור

הקינה כתובה בפרוזה חרוזה ,
( שורות

128

שורות בסך  -הכל ( רק שורות מעטות

חסרות ) .

בהקדמה

מסביר המהבר  ,שרצונו היה לשיר את שבהה ועושרה של ארץ  -ישראל

) 16 - 1

בנסיבות הקיימות לבו ' הנכסף לספר מעלותיה '  ,נאלץ תחת זאת לבכותה  ,ושיר השבח

;

אולם

הפך לקינה .

במרכז הקינה עומד תיאור המסע  ,שתחילתו בדרום  ,בביקור בחברון  .עובדה זו מסייעת להנחה ,

שהמחבר הגיע לארץ  -ישראל בדרך היבשה  ,אל נכון בשיירה  ,שעשתה דרכה ממצרים לממלכה
הצלבנית  .מסלול המסע שלו מתייחד בעובדה המפתיעה לכאורה  ,שהמחבר לא ירד אף פעם מגב

ההר של הארץ לשפלה או למישור החוף ; אך כפי שנראה להלן  ,זהו איפיון הרווח בתיאורי המסע

העבריים  .המסע נע מהדרום  ,מחברון  ,לצפון  ,ללבנון  ,בה מסתיים התיאור  .החריגה היחידה היא
האיזכור המפתיע של הר הכרמל ' בין שכם לציפורי ' ,

איזכור שקוטע לכאורה את הכיוון הרציף

20

של המסע  .אולם  ,כמו שנראה להלן  ,אין זו סטייה אמיתית מהדרך  .י2
בחברון ביקר המחבר במחתרת את קברי האבות במערת המכפלה ,

22

וממנה המשיך לחלחול ,

תקוע ולקבר רחל כבית -לחם  .ראויה לציון העובדה  ,שגם הוא  ,כמו כל שאר הנוסעים היהודים בני

תקופתו  ,לא נכנס לבית  -לחם  .מקבר רחל הוא שם פעמיו לירושלים  .תיאורו מתחיל בקברי המלכים
בהר  -ציון  ,בהם ראה את פסל האליל  ,המחלל את הקודש  ,ששבר את לבו  .הקברים עצמם נמצאים
במערה  ,לתוכה  ,כך אנו מניחים  ,לא נכנס  .מהר  -ציון השקיף על מקדש  -שלמה ( כנראה במובן

הרחב של רחבת הר  -הבית  ,ואין כוונתו למיבני כיפת  -הסלע או מסגד אל  -אקצא
אז ' צרים ועדת כופרים ' ,

פסלה של מרים ובנה

23

עצמם ) ,

שבו גרו

וגם כאן  ,במקום בו ניצב בעבר קודש הקודשים  ,נמצא פסל  -אליל -

בחיקה .

ביקורו המשיך ל ' שערים [ חסר ] '  ,והם ' שער הרחמים '  ,בחזית

המזרחית של רחבת הר  -הבית  .ביורדו בעמק  -יהושפט הוא עבר ליד קברי אבשלום וזכריה וסיים
את ביקורו בירושלים על פסגת

הר  -הזיתים .

מירושלים המשיך לרמה  ,היא נבי סיויל  ,לשילה 24וממנה לתמנת  -סלח

הקבורה

המסורתי של יהושע בן נון .

25

( כפר  -חרס ) ,

מקום

מכאן עשה דרכו לשכם ובהקשר אליה הוא מזכיר את הר -

גריזים והר  -עיבל  ,ואת קבר יוסף  .בנקודה זו  ,באופן מפתיע  ,הוא מציין את הר הכרמל ואת מערת
אליהו ( ' תשבי ' )  ,ומייד לאחר  -מכן מתאר אתרים בגליל  ,וראשונה להם

זיהויו של הר הכרמל שמוזכר כאן ,

26

ציפורי .

כשוכן בין שכם לבין ציפורי  ,מעורר כמובן קשיים  .לא רק

משום שזהו זיהוי גיאוגראפי בלתי  -אפשרי  ,אלא משום שהאיזכור קוטע את הרצף התיאורי
הריאליסטי למדי של הדרכים בהן עבר עולה  -הרגל  .אולם אין זה תיאור המסע היחיד  ,שקיים בו
הקצרה של שלטון הנוצרים בירושלים ,

. 1240 - 1229

אולם  ,כאמור  ,הר  -הבית לא נכלל כתקופה זו בשטח

שבשליטת הנוצרים  ,אלא היה בידי המוסלמים  .את פרק  -הזמן

. 45 - 43

בעוד שהתאריך המאוחר ביותר האפשרי -

- 1187

1187 - 1146

לערך הצעתי במאמרי ' היהודים '  ,עמ '

הוא ברור  ,הרי שהתאריך המוקדם ביותר  ,בערך

 , 1146הינו בגדר השערה  .התיארוך הזה התקבל על  -ידי איש  -שלום  ,קברי אבות  ,עמ '

?1? 1

20

מרמורשטיין ( לעיל  ,הערה

21

על הר הכרמל ( שבסביבות

הפך המקום

 , ) 12עמ '  , 36שורה
טבריה )

ראה

. 10

. 21

להלן .

לכנסייה .

22

ב 1120 -

23

מרמורשטיין ( לעיל  ,הערה

24

שם  ,עמ '  , 36שורה  . 5פיסקה זו

, ) 12

עמ '  , 35שורה . 12
אינה חד  -משמעית  .המחבר

מזכיר אמנם את בני עלי הכהן  ,אך כיוון שבשורה

הקודמת הוא מדבר על שמואל הנביא  ,ייתכן שאיזכורה של שילה אינו אלא המשך הרצף הסיפורי  ,על  -סמך
המסורת המקראית ( שמואל א ,
25

יהושע כד ל

26

מרמורשטיין ( לעיל  ,עמ '

;

שופטים ב ו

:

ד) .

' תמנת סרח

, ) 12

עמ '

[ או תמנת חרס ]

 , 36שורה

. 21

אשר בהר אפרים מצפון להר

געש ' .

בניאס

_

פרעם *קשש*

צפת *

_

ן

[_

* אל

_

י

קיימן

*

:נ

ח

%

"

1

ן

י
1
קושי זה  .בתיאור המסע המזויף של מנחם החברוני  ,שנכתב בשנת
בהר  -כרמל  ,שבין תמנת סרח לבאניאס
במפרץ

עכו .

28

;

1215

( ראה להלן )  ,מוזכר ביקור

פירוט-

המסע באזור הגליל

והר נוסף בשם זה  -והפעם ההר ה ' אמיתי '  -מוזכר

27

לעומת הדיוק והאמינות המקובלים של איזכורים גיאוגראפיים  ,אין ספק שבתיאורי

המסע הללו יש בלבול מסוים ביחס להר הכרמל  .אנחנו מציעים פתרון מסוים לבעיה  .תיאור המסע
של מנחם החברוני מציין  ,שבהר  -כרמל הזה שכנו קברותיהם של יוכבד  ,אם משה  ,ושל צפורה ,

אשתו  .קברים

אלו מצוינים בדרך  -כלל ליד טבריה  ,וליתר דיוק על הר קרוב  ,ראם אמאס שמו .

המקום מתאר מנחם

כ ' הר מעל טבריה ' .

30

29

את

אפשר להסביר זיהוי משונה זה  ,שלא סותר  ,כמו שראינו ,

קיום הר  -כרמל נוסף מעל מפרץ עכו  ,בעזרת אטימולוגיה עממית  .המפתח הוא בשמו של האיש

העשיר נבל  ' ,איש במעון ומעשהו בכרמל [ ההדגשות שלי ,

י "פ ] ' .

ן3

יישובים אלה שכנו בקרבת

חברון  .אולם ביטויים אלה יצרו בלבול בגיאוגראפיה של ימי  -הביניים  .אותו פסוק עצמו השפיע גם

על זיהויים צלבניים  ,שמהם הועברו לבנימין מטודלה  .בנימין הלך מנחל  -קישון  ,שבין עכו לחיפה ,
והגיע

ל ' כפר

נחום והוא כפר דנחום והוא מעון [ ההדגשה שלי  ,י " פ ]  ,מקום נבל הכרמלי '

יצר כפר  -נחום נוסף  ,לחוף
27

הים  -התיכון .

מנחם ב " ר פרץ ( לעיל  ,הערה

, ) 10

עמ '

33

. 40

. 41

32

במקרה שלנו קיומו של יישוב בשם מעון ליד טבריה
30

מנחם ב " ר פרץ ( לעיל  ,הערה  , ) 10תחילת עמ '

שמואל א  ,כה

28
29

ראה איש  -שלוס  ,קברי אבות  ,עמ ' , 76

32

בנימין מטודילה  ,מהדורת אדלר ( להלן  ,הערה  , ) 49עמ ' לב של כתב  -היד ( המספור מודפס

31

. 40

כ.

שם  ,עמ '

33

;

ובכך

. 101

השווה הערותיו של ש " י רפפורט למהדורת אשר של מסע בנימין מטודלה

בשוליים ) .

( לעיל  ,הערה  , ) 1ב  ,עמ ' . 80 - 79

הן

הצלבנים והן היהודים ידעו כמובן  ,שכפר  -נחום שוכן לחוף ים  -כנרת  ,ואין להתייחס ברצינות לטענה של כמה

מחוקרינו  ,ואף חשובים ביניהם  ,שהצלבנים ערבבו את הים  -התיכון עם הכנרת  .הידיעה הנכונה לא מנעה
מתיאורי המסע הנוצריים לאתר גם כפר  -נחום זה בקרבת הר הכרמל  ,דרומה

לעכו .

ראה  ,למשל

:

' Les

קוץ,

יהושע פראוור

הביא גם לייחוס השם ' כרמל ' לרכס שממערב לעיר  ,ולאחר שכבר הוזכר השם ' כרמל '  ,היה זה אך

טבעי לייחס לאתר במקום גם את מערת אליהו .
בגליל פקד מחבר הקינה את ציפורי  ,המשיך ממנה לכפר  -כנה  ,סחנין  ,רמה  ,חיטין וארבל  .אין
ספק  ,שהוא לא המשיך ישירות לטבריה  ,אלא עשה מספר עיקולים וסטיות בדרכו  :מציפורי מזרחה
לכפר כנה  ,צפונה לסחנין  ,דרומה לרמה ושוב מזרחה  ,לכפר חיטין  ,צפונה לארבל  ,ושוב מערבה
 -לקרשה וחקוק  ,ורק אז גום פעמיו לדרום  -מזרח -

לטבריה .

זהו מסלול מוזר במקצת  ,אולם הוא מסתבר אם נניח שעולה הרגל התעכב לזמן מה באזור וערך
מספר ביקורים קצרים  ,אליהם יצא מנקודה מרכזית

מסוימת .

מטבריה הוליכה אותו דרכו לערשה וחזרה למעיינות חמי  -טבריה ,

34

ואז פנה לעלעה ולכפר -

ענן  ,כלומר כפר  -חנניה  ,לשזור ולמירון  .ממירון והקברים המפורסמים בקרבתה פנה לכפר  -פרעם ,

לנשרמין

(נבוריא )  ,לעמוקה ומשם לדלתא ולעלמה שלידה  .באופן מפתיע הוא פנה מכאן דרומה

לגוש  -חלב וממנה לכפר  -ברעם  .המסע המשיך לתיבנין ( הידועה במקורות גם בתור תימנן  ,ובקינה

שלפנינו קרויה תימנת )  ,וממנה דרומה לקדש  -נפתלי  ,שעל הדרך הראשית לבאניאס  ,ולבסוף
ללבנון ולקבר הנביא צפניה  .בסך  -הכל מזכיר תיאור המסע

34

מקומות  ,שביקר

בארץ  -ישראל .

קינה חרוזה זו היא עדות אותנטית לעלייה  -לרגל לארץ  -ישראל  ,ואיננה טקסט שנכתב בחדר -
עבודה  ,רחוק מן הזירה הגיאוגראפית  .אנו יכולים גם להניח  ,כאמור  ,שהקינה לא נכתבה בזמן
העלייה  -לרגל עצמה  ,אלא נתחברה על  -סמך רשימות  ,לאחר השלמת המסע  .השפה מלאכותית עד
מאוד  ,והמאמץ כופה את השימוש בלשון המקרא  ,לפעמים בביטויים אשר אינם עולים בקנה אחד

עם היובש של התיאור עצמו  .בולט במיוחד גם המניין המלא של ציוני הקברים  ,אשר בעתיד רק

לעתים רחוקות יוסיפו עליו  .וכיוון שזהו אחד החיבורים המוקדמים ביותר  ,ואולי הראשון  ,בסוג
ספרותי זה  ,עובדה זו מפתיעה במיוחד  .תמוה הדבר  ,שלא היו יצירות קודמות מסוג ספרותי זה ,

שיכלו לשמש בסיס לחיבורים הבאים  .וכך מופיע החיבור הנדון כחלוץ בסוגו  ,אולם כמעט שלם
במיונו  .תמיהה זו נפתרה פתרון חלקי  ,עם גילויו של תיאור קדום יותר  ,ממנו שרד רק חלק  .זהו
מדריך  ,כתוב ערבית הנוגע לירושלים  ,שמפרסמו  ,י ' ברסלבי  ,מייחס אותו למחצית הראשונה של
המאה

העשירית .

35

אבל זהו רק פתרון חלקי לבעיה  ,שכן המקור הכתוב ערבית נוגע רק לירושלים  ,ואין אנו יודעים
אם כלל גם חלקים אחרים  ,והוא מהווה יותר מדריך מאשר תיאור  -מסע ; לכן תחומי העניין וזווית

ההסתכלות שלו שונים  .אולם עצם קיומו מוכיח  ,שלקינה שלנו קדמו כנראה חיבורים מסוג דומה ,
אשר טרם

נתפרסמו .

לתיאור המסע הנדון נועד גורל משונה  .חיבור ששמו ' קבלת צדיקי ארץ ישראל '  ,שנכהב במאה
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המקום עם כפר  -לם אולם מקובל לזהותו עם תל כניסה  .את המבצר הצלבני במקום

40

.

 . 52 - 54קק 5 Karmels' ZDPV 30 ) 1907 ( ,ט Malinen , 'Beitrfiger zur Kenntnis 4תסץ

הרמב " ם  .אך  ,כאמור  ,אין זו אלא הוספה מאוחרת .

34

כטבריה הוא מזכיר את קבר

35

' מדריך ירושלים מן הגניזה הקהירית ' הביא לדפוס א ' ברסלכי  ,ארץ ישראל  ,ז ( תשכ " ד )  ,עמ '

. 80 - 69

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

הט " ו  ,הוא זיוף מקוצר של חיבורנו  ,והדברים מסתברים מתוך קריאה של

הטקסט .

36

בעוד

שהמחבר שלנו כותב תמיד בגוף ראשון  ' -בעלותי '  ' ,בעברי '  -מדגיש בעל החיבור המאוחר
יותר במפורש  ' :ומצאתי בנוסח אחד בספר קבלת צדיקי ארץ ישראל '  .עובדה זו מסבירה  ,מדוע לא

הועתקו כל היסודות הנוצריים מתיאור המסע של המאה הי " ב אל הזיוף של המאה הט " ו ; הם
פשוט איבדו מהאקטואליות שלהם  ,ובמקומם נמצא בגירסה זו שלל פרטים שמתייחסים

למוסלמים  .כך  ,למשל  ,בדברו על ר ' מאיר  ,שקברו בטבריה  ,מוסיף כותב הגירסה המאוחרת

:

' והישמעאלים קוראים אותו ר ' מאיר אלחנק ר " ל החונק ' ; או במקום שבו אנו מוצאים בתיאור
המסע הקדום ' עידו החוזה קבור

בדן ' ,

מוסיפה הגירסה המאוחרת ' דן הוא לשם ( יהושע יט מז ) ,

פמייאס בלשון רז "ל ובלשון ערבי באנינס שם עדוא הנביא ' ,
ב.

רףאור המסע

יפל יעקב

בן נתנאל38

3

.

( 53וו ) 1187 -

למאה ת " ב ש " ך גם ומאור המסע המעמק של יעקב בן נתאל

3

המסח שהשתמר והטע

*

דעו

הוא העתק מעובד  ,כמו שמצוין במשפט ההקדמה  ' :ומקומות א " י וקברות הצדיקים אשר הן שם ,

שחיבר בהר " ר יעקב בן רבי נהנאל בהן ז " ל כשנכנס לארץ ישראל '  .המעתיק נהג במקור שהיה
בידיו חופש רב עד כדי כך  ,שלעתים נוצר הרושם כי העתיק את הדפים שלא לפי

סדרם .

החלק הראשון של תיאור המסע ( עמ '  ) 6 - 4עוסק בירושלים ובחלקה הדרומי של הארץ  :חברון ,
בית  -לחם  ,ירושלים  ,נוב  ,לוד  ,דודנים  ,יבנה  ,אשדוד  ,אשקלון  ,עזה  ,עזתה  ,מדון  ,ענקה  .בהגיעו
לעזה מקדיש המחבר פיסקה למצרים ( עמ '  , ) 7 - 6שהיתה יכולה לכאורה להיות המשכה של עליית -
הרגל ; אך אין זה כך  ,כי המשכו המיידי של התיאור דן בגליל ( עמ '  , ) 7והתנועה היא מצפון כלפי

דרום  :לצפון נחלת אפרים  ,וממנה חזרה לטבריה  :מירון  ,עמוקה  ,כפר  -חנניה  ,הר  -געש  ,תימנת -
סרח  ,ציפורי  ,כפר  -כנה  ,שכם  .לאחר תיאור קברי הצדיקים בגליל ( עמ '
לרגל למישור החוף  -לעכו וממנה דרומה לקיסריה ( עמ '

) 10 - 7

ממשיכה העלייה -

. ) 11 - 10

כאן  ,חוזר התיאור לחברון  ,קבר רחל  ,ירושלים ושוב לחמי  -טבריה ( עמ '  , ) 13וסוף החיבור גם
36

מ'

איש  -שלום ( ' הערה ל " ציון " א '  ,ציון [ מאסף ]  ,ד [ תר " ץ ]  ,עמ '  ) 161טען טענה הפוכה ; כלומר  ,שספר ' קבלת

צדיקי ארץ ישראל ' הוא המקור  ,ו ' קכרי אבות ' הוא הזיוף ; אך מאוחר יותר קיבל את הגישה שהציג לראשונה
פראוור  ,היהודים  ,עמ '  . 45 - 43ראה  :מ ' איש  -שלום  ' ,מסורת קברים בארץ ישראל '  ,סיני  ,ד ( ת " ש )  ,עמ '  . 80הזיוף

המקוצר נדפס בספר יוחסין השלם ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '  , 228ומשם

העתיקו א " מ לונץ ( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '

. 83
37

הדבר ניתן להוכחה גם על  -פי השוואה סגנוניח  .בעוד שהמקור כתוב בפרוזה חרוזה  ,ולמענה המחבר נאלץ
לעתים קרובות ליצור ביטויים משונים  ,הרי שהחיבור המאוחר יותר כתוב בפרוזה רגילה  ,מכוסס על המקור
ומעתיק ממנו בצורה טכנית ,שלעתים אינה ניהנה כלל

38

39

להבנה .

פורסם לראשונה על  -ידי א " ה גרינהוט  ,על  -פי כתב  -יד קיימברידג ' 539 ,
~
כנספח ל 'סיבוב פתחיה מרגנסבורג '  ,פרנקפורט  -ירושלים . 1905

 Adתחת הכותרת ' ספור מסעות ' ,

מ ' שטיינשניידר

( ' 85תם125אע ' Jadische Schriften zur Geographie

ירושלים  ,ג

[  , ] 1889עמ ' 48

[ בחלק

הלועזי ] ) הציע באופן תמוה את המאות י " ג  -ט " ו  .גרנהוט ( שם  ,עמ '  ) 15איתר את היסודות הנוצריים בתיאור ,
אולם הציע את המאה הי " ג  .מ ' איש  -שלום ( ' מסורת קברים בארץ  -ישראל '  ,סיני  ,ז [ תש " ח ]  ,עמ '  ) 80הציע את
סוף המאה הי " ג  .י ' בן  -צבי ( שאר ישוב  ,ירושלים ו_ 1שכ " ו  ,עמ '

ירושלים

[ תרפ " ט ]  ,עמ ' , ) 2

היסס בין המאות הי " ב לי " ג  .א ' יערי ( מסעות  ,עמ '

גרינהוט  .פראוור ( היהודים  ,עמ '
אבות  ,עמ '

.) 10

; 129

הנ " ל  ' ,סימני כתבי הקברות '  ,מזרח ומערב  ,ג ,

) 47 - 46

טען לשנים

1187 - 1153

) 55

קיבל את נימוקיו ותיארוכו של

ותיארוכו התקבל על  -ידי איש  -שלום ( קברי

41

יהושע פראוור

הוא בלתי  -צפוי  ' :על הר סיני יש כנסת של ישמעאלים ומדינה תחת ההר  ,שם המדינה טור

סץ .

כאשר זיכני לכתוב אותו כן נזכה לבא שמה ולמות שם  .נשלמו דברי יעקב הכהן מכל הראיות
שראיתי

[ !]

בארץ ישראל '  .נראה  ,שהמשאלה באה מפיו של המעתיק ולא מפי המחבר המקורי ,

והמשפט האחרון אינו מובן והוא פועל  -יוצא של בורות או רשלנות של

המעתיק .

ייתכן  ,שהחלק האחרון של החיבור ( הכולל את חברון  ,קבר רחל  ,ירושלים וטבריה )  ,שכאמור ,
מביא אותנו שוב למקומות שכבר תוארו בחלק הראשון  ,חובר מאוחר יותר כהסבר או כהשלמה
במטרה פולמוסית

מובהקת .

עולה  -הרגל שלנו ביקר בכעשרים מקומות בארץ  -ישראל  ,אך לא בסדר המצוין בתיאור המסע
שהשתמר  .חלק מציוני  -הדרך שלו מוטעה ואולי הדבר הוא תוצאה של העתקה גרועה  .כך  ,למשל ,
' וקבורת חנה [ אם שמואל הנביא ] וקבורת רחל קרוב לירושלים  ,פרסה וחצי בדרך יריחו [ כך
אפרת ובית לחם שני כפרים ' ( עמ ' . ) 4

!]

בחלקים מסוימים של תיאור המסע מצוינים אתרים הקשורים באישים הידועים מתקופת
המקרא  ,אך אין נזכרים קברים השוכנים במקומות אלו  .כך הוא מזכיר את נוב ( בית  -נובא )  ,עיר
הכהנים  ,ממנה הלך ללוד ולדודנים ( זיהוי המקום אינו ידוע )  ,השוכנת מרחק פרסה אחת ממנה ,

משם ליבנה וליישוב שרק לעתים נדירות נזכר בתקופה הצלבנית  -אשדוד ( עמ '  , ) 5וממנה
המשיך לאורך ' דרך הים ' לאשקלון ולעזה  .תמוה הוא גם האיזכור של שלושת המקומות המצוינים

לאחר  -מכן  -מדון ( יהושע יא א )  ,עזתה ועזקה ( ביהודה  ,יהושע י י ) .
תקופת המקרא  ,ובכל מקרה אינם שוכנים באזור זה  .עזקה שוכנת הרחק בפנים הארץ ולא לאורך
הדרך שמציין עולה  -הרגל שלנו ; ואילו מדון המקראית נמצאה בגליל  .ובאשר לעזתה  ,השם מופיע

הם לא נזכרים כנראה מאז

במקרא בצורה זו רק במובן ' הליכה לעזה ' [ שופטים טז א

;

שם טז כא ] ואינו מוכר כשם

מקום .

הרצף של תיאור המסע בדרום נקטע לצורך סטייה לתיאור מצרים  ,ארץ גושן והפירמידות ; ואז
פונה פתאום התיאור לגליל  ,לקברות הלל ושמאי  ,כלומר למירון  ,ולקבר יונתן בן עוזיאל  ,שמצוין

במסורת בעמוקה ( בשני המקרים אין הוא מזכיר את שמות המקומות )  ,ולכפר  -חנניה

נרשם שהמרחק מכפר זה להר  -געש בצפון  -אפרים הוא
גדול הרבה

3

;

בתיאור

פרסות  ,וגם זה מוטעה  ,ובפועל המרחק

יותר .

אך למרות הצורה שבה הגיע תיאור מסע זה לידינו  ,הוא מכיל מספר יסודות אופייניים
ומעניינים  .חלקם מתייחס לצלבנים  ,חלקם למוסלמים  ' .פעם היו רוחצים הכומרים במי שילוח ' ,
הוא אומר  ' ,נפלה הקערה מידו של כומר אחד ומצאו אותה באותה הבאר באשקלון [ במקום אחר

הוא קורא לה ' באר אברהם ' ] שהביאו אותה המים ממי שילוח ממערות שבבאר  ,והכירו אותה
הגלחים על נתיבתם ' ( עמ '

.) 5

שאלת מקורות המים ואספקתם ריתקה את כל עולי  -הרגל  .יעקב בן

נתנאל חשב  ,שתעלה תת -קרקעית מקשרת את בריכת השילוח בירושלים עם בארו של אברהם
אבינו

באשקלון .

נושא אחר שמשך את ליבו של עולה  -הרגל  ,הוא הקברים  ,שראה במסעו או שעלה במיוחד
42

לאתריהם  .במירון ובגליל הוא מזכיר  ,כאמור  ,את קבריהם של בית הלל ובית שמאי  ,שנמצאים
' בשתי מערות גדולות תחת ההר ופתחים קצרים יש להם ' ( עמ '  ; ) 6מתחת לקברו של יונתן בן
עוזיאל בעמוקה זורם נחל

:

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

ושאלתי מאנשי המקום האיך היו חוצבים אלו המערות  ,כי אותו ההר כולו אבן  .אז הראה

לנו הספר  .הנה ראינו שכתוב בו שבשנה שלא היו זורעין ולא חורשין כמו שנאמר ' ועשת
את התבואה לשלוש השנים '

[ ויקרא כה כא  ,כפיצוי על השנה השביעית  ,שנת שמיטה ] .

ובאותן שלוש שנים היו בונים מערות  .ואחרי ' מערות כמו ק ' ואינן ידועין של מי הן ,
ובכולם קברותיהם כמו חובה כתוך הכית באבן  ,וכיסוי אחת לכולם  ,כמו כל באבן אחת
( עמ '

. )7

גם בטבריה  ,במקום קבורתו של ר ' כהנא  ,הוא מצא תיבות ( כלומר גלוסקמאות ) שמורות במערה
גדולה ' ומדליקים עליהן כל האומות נרות  ,כי באין החולים והעקרות ומתרפאין ' ( עמ '

. )9

קברי אבותינו שבטבריה [ נמצאים ב ] מערות גבוהות כמו בית  ,כי כך היו קוברין  :ארבע
כסיד  .ומוציאין אותם
על ארבע  ,כמו שתי וערב ; ארבע מאות על ד ' מאות

ומחובריי

גויים  ,מפני שמחפשין על חוטין של זהב  ,שהיו תופרים תכריכיהן  ,וכל מיטה ומיטה
כתוב פלוני בן פלוני

ת ' נ ' צ ' ב ' ה ' ( עמ '

. )9

40

ברור מאליו  ,שחילול קודש ממין זה גורר ענישה מיידית מידי שמיים  .ובעל החיבור מביא עדות

לדבריו  ,על  -סמך מה שקרה בטבריה

פורש [צ " ל

:

פרש  -אביר ] מפרובינצה [ בא ] [ ו ] ראה כי

להם  :מי הוא זה
שוטים

!

:

?

מדליקיי

ערלים נרות רבות  .אמר

אמרו לו  :יהודי צדיק  ,והוא מרפא חולים ומועיל לעקרות  .אמר להם

:

מה אתם עושים ליהודי כך כבוד ? ולקח אבן אחת והשליך לארץ  ,ולקח להגביה

ידו להשליך אחר  .היה רוכב על הסוס מיד נפל ומת  .מיד נתקבצו ההגמונים והכומרים

[ ואמרו]  :לא מפני יהודי בא לו  ,כי הוא עושה ברעה שנגע ברבו של יש

חרה אפו והמית אותו ( עמ '

" ו [ ! ]  ,בשביל כך

. )9

חילול הקודש הביא אמנם לעונש מיידי  ,אך אנשי  -הדת הנוצרים  ,שהשלימו עם קיומו של פולחן
סינקוטי של תפילות על קבר שהוא במובהק מקום קדוש ליהודים  ,היו צריכים להסביר את המוות
המסתורי  .ההסבר תואם את הגישה הפולמוסית של עולה  -הרגל  .לדעת הנוצרים  ,היה היהודי

שקבור במקום מורהו של ישו  ,ולכן היה זה אלוהי הנוצרים שהרג את האביר  .אין צורך לומר ,
שהיהודים ידעו טוב

יותר . . .

נס דומה שמעורר התעלות -נפש  ,התרחש במקום קבורתו של יוסף בן יעקב בשכם  ' .ונכנס כושי

[צ " ל  :כותי] אחד עם הערלים  ,אמר להם  :מי הוא זה

?

אמרו לו  :יוסף בן יעקב  .היה בידו גרזן

והיכה בקברו  ,עדיין סימן  ,ולא פירכס ומת  ,והוציאו אותו מת ' ( עמ '

. ) 10

במקום אחר  ,ששמו אינו מוזכר במפורש (אולם ליד טבריה  ,אם לשפוט לפי מסורות

אחרות )

נמצא קבר צפורה  ,אשת משה  ,שנשמר על  -ידי אריה  ,ששוכן במעבה היער המקיף את המקום ,

שאין איש רשאי להניף גרזן על העצים שכו  .נכרי שנכנס ליער על  -מנת לחטוב עצים הומת על  -ידי

.

האריה  ,שעקב אחריו לביתו ( עמ '  ) 10בעכו ' שם בתוך השער קברו של אלעזר בן חשמונאי  .י4

40

41

חילול קברות יהודיים בידי צלבנים בירושלים מזכיר גם בנימין מטודלה  ,מהדורת אדלר  ,לונדון

 , 1907עמ '

לז .

קברי החשמונאים נמצאים כידוע במודיעין ; אך מסורת מימי  -הביניים מזכירה קבר חשמונאי  ,ובמקרה שלפנינו
גם שער חשמונאי  ,בעכו  .מסורת זו מבוססת כנראה על מכבים א  ,יכ מח ; לפי המסופר שם  ,נהרג יונתן בן
מתתיהו החשמונאי בידי טריפון  ,לאחר ששוכנע במירמה להיכנס לפטולומאיס  .אלעזר עצמו נפל בקרב בית -
זכריה  ,כשנמחץ למוות על  -ידי פיל  .השווה איש  -שלום  ,קברי אבות  ,עמ '

. 190

*41
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יהושע פראוור

והתועבה הגדולה שהיא בעכו [ כלומר הקתדרלה הצלבנית] אומרים כי היא היתה בית מדרשו '
( עמ '

. ) 10

דברים מופלאים עוד יותר התרחשו בקיסריה  ,שם נמצאים קברותיהם של עשרת הרוגי מלכות .
נכרי שנקבר כפתח המערה בה הם קבורים  ,הופיע בחלום לכל תושבי העיר  ,בצעקו שהוא נענש

.

קשות על חילול הקודש שנים  -עשר מלאכים  ,כולם בטליתות  ,שוכנים דרך קבע במערת הקבר של
הרוגי

המלכות ;

. ) 11

ומובן מאליו  ,ששום צמח אינו צומח במקום הוצאתם להורג ( עמ '

בתיאור של חברון נמצא גם בסיס עובדתי  ,לצד היסודות הפולמוסיים שבדברי עולה הרגל
בחברון  ,נכנסתי אני יעקב בחזקת תועה [ כלומר עולה  -רגל ,

צלבן ]

42

:

בתוך המעבר שבנו

הנוצרים בשקר להטעות העולם  ,חצי שבנה יוסף הצדיק ; ואחרים אומרים שבנגנו שלמה

המלך . . .

אחר חצי הבית בנו כמרים תועבה [ כנסייה או מנזר]  ,היא מדינה  ,היא מערת

המכפלה  ,והתל [ והחלק ] הראשון שהיה בימי דוד נחרב  .ולשם מקום שנוצר ממנו אדם
הראשון  ,ועל כן לוקחין עפר משם ובונין הבתים ולא יחסר ממנו וכל שעה
והאוצרות בנויות בתוך  ,ואומרים הכמרים

:

מלא .

43

אלו הן אוצרות של האמהות  ,וכשירצו

התועין ליכנס בם לא יכנס  ,כי אם יחידי עם הנר  ,כי ירידה גדולה היא  .ולשם ששה קברות
 מצד אחד שלושה  ,ומצד אחר שלושה  .ואומרים לתועים  :אלו הן אברהם  ,יצחק ,יעקב  ,שרה  ,רבקה  ,לאה  .ושקר הוא  ,כי יש כותל גדול חזק בסיד וחרסים בין הקברות

חדשות [ ולבין שער של מערת המכפלה  ,ואין להם רשות לסתור אותו  .כי פעם אחת סתרו
הכומרים חלון קטן שבו  ,ויצא הרוח והמית את כולם  ,וסתמו אותו חלון  .והאבן שהוא
קרוב לשער  ,שלמה המלך בנה אותו ( עמ '

. ) 12 - 11

44

לאחר  -מכן מביא הנוסח תיאור חי של המגדלור ( ' בלשון ערבי שמו מנרא '  -הוא

מוסיף )

באלכסנדריה  ,בו הם ' משימין האש לשם בלילה למעלה כדי שלא יטעו הספינות  .ובאפריקיא
ובפרובינצא ובעכו רואין האש ' ( עמ '

. ) 12

מקום מופלא אחר באלכסנדריה הוא ' בית המדרש ' ( הספרייה )  ,בה למד אלכסנדר הגדול תחת

.

אריסטו הוא מתאר קישוט מיוחד במינו

:

' פני אדם  ,פני נשר  ,פני אריה ופני שור '  ,ארבעת

הדימויים של חזון המרכבה ביחזקאל א י  .מכאן נודד תיאורו חזרה לעמק  -יהושפט בירושלים ,
שמשליכין שם אבנים ,
בנימין ,

46

45

שבכל יום ימותו מאה לכל הפחות ומורידין אותו משער

ומסבבין בין ציון ובין מי שילוח ירידה גדולה עד שיבואו הר הזיתים לתורו

בראשו  .ולשם ג ' גומות גדולות ושאלתי להן  :האיך הם הגומות אינן מלאות

42

אמרו

?

לי :

בכרוניקות העבריות מתקופת מסעי  -הצלב משמשות המלים ' תועה ' ו ' תועים ' לציון הצלבנים  ,במובן של
' ההולכים לייעוד שקר '  .זה מסביר גם את השימוש בביטוי זה לתיאור עולה  -הרגל למכה  -החאג '  .השווה
בנימין מטודלה  ,מהדורת אדלר  ,עמ ' גה ' :והתועים הבאים מארץ מרחק ללכת למכה שבארץ אל 2-סן ' .

43

44

הסגולות הרפואיות המיוחדות של אדמת חברון מוזכרות גם על  -ידי עולי  -רגל נוצרים בני

ה ' שקר לשם

שמים ' של

העבריים  .השווה  ,למשל  ,סיבוב פתחיה מרגנסכורג

44
45

(לעיל  ,הערה 8נ )  ,עמ ' . 34

ממקורות מאוחרים יותר אנו יודעים על המנהג ליידות אבנים על קברו של אבשלום  ,כעונש על מרידתו באביו ,
ועל המנהג להניח אבנים בעמק  -יהושפט  ,בכדי להבטיח מקום

46

הזמן .

הכמרים הנוצרים והנסים שהתרחשו כקרבת הקברים  ,מוזכרים בכל תיאורי המסע

השווה  . 158 -קק ed . 14 . Tobler, Leipzig 1874 ,
5

0.

 159 ,שם מתכסים

500

,

כיום  -הדין האחרון  ,שיתרחש שם .

, scriptioTe

מתים המוצאים לקבורה מדי יום מבית  -החולים של מיסדר יוחנן

;Johannes

הקדוש .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

לשם מים רותחין  ,ולא נודע אנה מוליכין המים אותן  .אמרתי אני יעקב לפני הרבנים

:

47

זהו שאמר אדונינו ישעיהו הנביא [ לא ט ]  ' :אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלם ' ( עמ '

. ) 13
אמנם תיאור המסע התייחס כבר פעמים אחדות לירושלים  ,אך לקראת סיום הוא חוזר אליה שוב
' עמדתי על קברו של [ השם חסר במתכוון ] ד ' אמות בבית

הסקילה ' .

48

:

ברור  ,שכוונתו לכנסיית

הקבר  ,שבשמה אין הוא רוצה לנקוב  .התייחסות נוספת לירושלים  ,פגומה כל  -כך עד שמובנה אינו
ברור  ,מצויה בעמודים

. 5 -4

ננסה לפרשה כדלהלן

:

ובירושלים [ נמצאים ] מגדל דוד ובית המקדש ועזרה [ והם ] חדשים  .אבל כותל מערבי ,

ומרתף  -בנין שלמה המלך [ ואת אומרת  ,שנבנו על  -ידי שלמה המלך] ושערי רחמים

[ וה ] באר שהיו רוחצים כהנים  ,וציון אבשלום [ ומתחת ל] הר הויתים  ,כנגד עורה [ של
המקדש] שעשוי בימיו [ של שלמה או של

עובר

אבשלום ] [ DW ] -

מגדל על המגדל  ,אין דרך

עליו .

תיאור  -מסע משונה זה  ,למרות הנוסח הפגום שבו הגיע לידינו  ,הוא בעל ערך מסוים ומאפשר לנו

להציץ על הדברים שנראו והרגשות שנחוו על  -ידי עולה  -רגל יהודי בעת מסעו בארץ  -ישראל
שבשליטה נוצרית  .רשימת הקברים קצרה יותר מהמקובל  ,ואתרים רבים נזכרים בלי איזכור
הקברים

שבהם .

אין ספק  ,שהעלייה  -לרגל נערכה בתקופת שלטון הצלבנים  ,ועל כך מעידים

האיזכורים הרבים של כמרים נוצרים וההערות האנטי  -נוצריות שבתיאור  .אפשר לצמצם את טווח

השנים ביניהן התרחשה עלייה  -לרגל זו  ,כיוון שאשקלון נמצאת בידיים צלבניות ; זוהי עדות ברורה
לכך  ,שעולה  -הרגל שלנו הגיע לאחר  , 1153השנה בה נכבשה העיר מידי המוסלמים  .התאריך
המאוחר ביותר האפשרי הוא ללא ספק

. 1187

רק מעט מאוד ניתן עוד להסיק  .הוא הגיע כנראה ממצרים  ,ולכל הפחות היתה מצרים כלולה

במסעו  .השפה תמוהה  ,אך ספק אם זו אשמת עולה  -הרגל או המעתיק  .נראה  ,שהיה בקי בתנ " ך ,
ועדות לכך מהווים נסיונותיו להסביר תופעות תמוהות בעזרת מובאות מויקרא וישעיהו  .אפשר גם

אולי להניח  ,שהגיע מדרום  -צרפת  ,שכן פרובנס מוזכרת פעמיים בתיאור המסע שלו  .תיאור המסע
המקורי התרכז בוודאי בתיאורי אתרים המקודשים ליהדות ופחות בפרטים גיאוגראפיים

;

אולם

תהיה צורתו המקורית אשר תהיה  ,הנוסח בו שרד החיבור הוא כה פגום  ,עד שאין שום אפשרות
לשחזר את

הגיונו .

ג  .המסע של בנימין מטודלה

( 69וו  -וזוז )

הידוע ביותר בין תיאורי המסעות העבריים מימי  -הביניים הוא זה של בנימין מטודלה  .היאור
המסע שלו  ,שפורסם על  -ידי מ " נ אדלר ב  , 1907 -מבוסס על כל כתבי  -היד הידועים ( מהם אחד

שהוא כנראה מהמאה הי "ג )  ,כמו גם על המהדורה הקודמת של א ' אשר ( מבוססת על כתב  -יד אחד
45
47

זהו

ביטוי יוצא  -דופן  .זאת ועוד  ,אין זה ברור כלל  ,אם הוא אמנם פירש ביאור זה ' לפני הרבנים '  .הכינוי ' רבנים '

שימש כסימן  -זיהוי של היהודים מהקראים  .כמאה הי " ג הוא מופיע  ,כפי שנוכיח במקום אחר  ,כסימן  -זיהוי
48

לחכמים ממוצא אשכנזי .
משנה  ,סנהדרין ו א .

יהושע פראוור

וכן על שני הדפוסים הקדומים ביותר )  ,ומלווה בתרגום אנגלי ( שקדמו לו תרגומים קודמים לשפות
בנימין יצא לדרכו מספרד בערך בשנת  , 1166והחל בדרכו חזרה כחמש שנים מאוחר

אחרות ) .
יותר  .הוא

חזר לספרד

. 1172 - 1169

הסיבות למסע ארוך זה  ,שלעתים היה אף מסוכן  ,מעולם לא הוסברו באופן משביע

49

ב . 1173 -

הביקור בארץ  -ישראל ובארצות השכנות נערך בין השנים

רצון  .כשאנו משווים מסע זה לשאר תיאורי המסעות העבריים בני התקופה  ,ברור שזה של בנימין

מטודלה רחוק היה מלהיות מסע עלייה  -לרגל לארץ  -ישראל  .למעשה עצם הביקור בארץ  -ישראל
והעלייה  -לרגל אינם מודגשים בתיאור המסע כבעלי ערך מיוחד או כמעשה מצווה  .אם כי ענייני
כלכלה ומסחר לא היו רחוקים ממנו  ,לא היה זה אף מסע  -עסקים  .סקרנות ויצר נדודים היוו ללא
ספק אחד מהמניעים למסע

;

אך עצם הרעיון לבקר את הקהילות היהודיות  ,ללמוד על גודלן ,

מיבנן  ,מנהיגיהן וחכמיהן היה בעל משקל מכריע  .סביר ואף מפתה לקבל את השערתו של אדלר
' כמו יוסף  ,היה הנוסע נשלח מתוקף צו פנימי " לך נא ראה את שלום

( בראשית לז

יד ) ' .

אחיך . . .

:

והשיבני דבר "

50

מהעיר טודלה שבספרד הוא נסע בדרך היבשה והים למרסיי  ,עבר בדרכו את רומא  ,דרום -
איטליה  ,האי קורפו  ,יוון וקושטא  .הוא ביקר במספר איים בים האגאי  ,אחר  -כך ברודוס וקפריסין ,

ומשם חצה את הים לממלכת ' ארמניה הקטנה ' וממנה לאנטיוכיה  .מכאן עשה דרכו דרומה ,
בארצות שתחת שלטון הצלבנים  :דוכסות אנטיוכיה  ,רוזנות טריפולי וממלכת ירושלים

הצלבנית .

לאחר ביקור מקיף בארץ  -ישראל הצפין לדמשק  ,אז תחת שלטונו של נור אל  -דין  ,ולבגדאד  ,בירתה

המזהירה של הח ' ליפות .
תיאור המסע ממשיך לפרס ולמפרץ הפרסי בבצרה  ,ואז לעדן  ,אסואן ובסוף למצרים  .ממצרים
הובילה דרכו לסיציליה  ,איטליה וגרמניה  ,וחזרה למולדתו

ספרד .

51

ארץ  -ישראל היתה אם כן רק

חלק ממסע ללבאנט  ,ולא ניצבת כמטרה בפני עצמה  .זאת ועוד  ,תיאור המקומות הקדושים מהווה
אך חלק קטן מהתוכן

;

וזהו שינוי מהותי  ,בהשוואה לתיאורי המסעות האחרים שהגיעו

לידינו .

שאלת התיארוך אינה מסובכת  ,וחילוקי הדעות בין החוקרים מצטמצמים לטווח של שנים
מעטות  .ובאשר לצורת הניסוח של תיאור המסע  ,אנו מניחים שהתחבר בחלקו כיומן  ,ובחלקו
הסתמך על רשימות שנרשמו במהלך המסעות  ,ואוחדו רק לאחר סיום המסע  ,לפי סדר גיאוגראפי
מסוים  .הסבר זה מאפשר לפתור מספר תמיהות וסתירות בתיאור הגיאוגראפי של

ארץ  -ישראל .

קביעת התאריכים העיקריים של המסע נעשתה כבר על  -ידי גרץ  ,ובאופן מדויק יותר על  -ידי
אחרים  ,בעיקר א " ה גרינהוט  .בנימין חצה את קיליקיה הארמנית לפני מותו של המלך תגרוס  ,שמת

ב . 1167 -
49

הוא ביקר בדמשק  ,שתחת שלטון נור אל  -דין ,

ב , 1170 -

ובמצרים לפני ספטמבר

. 1171

דפוס ראשון קושטא  ; 1543פררה  . 1556פרטים ביבליוגראפיים מלאים ראה בהקדמתו של אדלר Thelrinerary ,
( [  .ט  .ת ]  [ ofBenjamin ofTud la London 1907 ( rep . New-Yorkלהלן  :אדלר ]  .השלמות חשובות הביא

.

.

~
מספת העמודים לפי כתב  -היד של המוזיאון הבריטי כפי שנדפסו
יערי  ,מסעות עמ '  . 762 - 761נהוג לציין את
I~ eltinerary 0
במהדורת אדלר  .השווה גם : ofTudela ed . 11 . Asher , London-Berlin :ח חו ש1שןנן66םן, /

,

"

 . 1840 - 1841הכרך הראשון מכיל את המקור העברי ותרגום אנגלי ; הכרך השני מכיל מחקרים  ,כגון אלה של
צונץ ורפפורט  ,שלא נס ליחם אפילו

) *4

~

50

אדלר  ,עמ '

. () 11

הנוצרית  ,ואפילו בספרד
51

בימינו .

פחות משכנע הוא טיעונו  ,שבנימין חיפש במסעו במזרח מחסה לאחיו הנרדפים שבאירופה

המוסלמית .

קיימת הסכמה רחבה בין החוקרים  ,שבנימין לא ביקר בארצות מסוימות שנכללו בתיאורו כמו פרס וארץ
המונגולים ( ארצו של  , ( Prester Johnותיאוריו מבוססים על עדויות  -שמיעה  .ראה מפה במהדורת

אדלר .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

המלחמות באירן  ,בהן הביסו התורכים את הפרסים  ,התרחשו כנראה בשנים

דגרינהוט ) .

1169 - 1168

( אליבא

נטען אם כן  ,שהוא היה בארץ  -ישראל ובסוריה בערך בין השנים  , 1169 - 1167קרוב

( כך דינור ) .

יותר לתאריך הראשון

52

לסברתנו  ,ניתן לדייק בתאריך זה עוד יותר  ,וזאת על  -סמך

אירוע שמציין הנוסע  .בתארו את טריפולי שבלבנון כותב בנימין  ,על  -פי כתב  -היד של המוזיאון
הבריטי

:

' ובימים הראשונים [ ההדגשה שלי  ,י " פ ]  ,רעשה הארץ של טריפרל  ,רמתו רבים מן

הגויים ומישראל כי נפלו הבתים והחומות עליהם והיתה מפולת גדולה באותו הזמן בהם ובכל ארץ

ישראל  ,ומתו יותר מעשרים אלף בני אדם ' ( עמ ' כז )  .אך בשתי נוסחאות אחרות ( כתב  -יד אפשטיין

ודפוס ראשון )  ,שהובאו לדפוס על  -ידי אשר אנו קוראים

:

רעשה הארץ ' וכו '  ,ואין סיבה לא לפרש ' ההם '  -בזמן

' ובימים ההם [ ההדגשה שלי ,

י "פ]

הביקור .

אם אכן כך הוא  ,הטקסט מתייחס ללא ספק לרעש  -האדמה המפורסם

ב 29 -

ביוני

1170

בטריפולי  .תיאור מאורע זה  ,כפי שמסרו ויליאם מצור  ,תואם לחלוטין את דברי בנימין  ' :כל העיר

טריפולי הפכה לגל אבנים ונהייתה למקום קבורה ולקבר המוני של התושבים שאבדו עם הרעש ' ' .
3

כל הפרק השמונה  -עשר בחיבורו של ויליאם דן בהרחבה בתיאור תוצאותיו ההרסניות של רעש -

האדמה  ,שפקד את סוריה המוסלמית ואת הנסיכויות הצלבניות  .אם בנימין אכן מתייחס למאורע
זה ( ולא כפי שטען גרינהוט  ,לרעש של

, ) 1159

הרי שהוא שהה בלבנון ומאוחר יותר בארץ  -ישראל ,

בקיץ  . 1170הטקסט הובן כך כבר על  -ידי יהוסף שוורץ

ב ; 1845 -

54

אך ההסבר נדחה על  -סמך

הטענה  ,שאין הוא משתלב עם משך הזמן שבנימין בילה בביקוריו בארצות השונות  .אולם אין

משכנע .

בטענה זו משום נימוק

כאמור  ,ההבדלים בין התאריכים המוצעים הינם קטנים ביותר  .בעיה חשובה יותר היא הדרך בה

נכתב תיאור המסע  .ניתוח מדויק של תיאור ארץ  -ישראל מביא אותנו למסקנה  ,כי אף  -על  -פי
שמספר חלקים אולי נשענו על כעין יומן  ,הרי שחלקים אחרים מבוססים על רשימות שנעשו
במהלך המסע  ,ומאוחר יותר שולבו ביחד בתיאור הכללי  .ניתן להוכיח  ,לדעתנו  ,שתיאור המסע
בארץ  -ישראל מורכב ממספר חלקים שונים  ,שלמרות המאמץ לאחדם  ,עדיין נראים בו ה ' תפרים '
של מלאכת ההרכבה .
לאחר שביקר בנסיכות ארמניה  ,נכנס בנימין לתהום השלטון הצלבני באנטיוכיה ( עמ ' כו ) ,
והמשיך לאורך החוף ללד ' קיה  ,ג ' ובייל  ,טריפולי רגבל

) . ( Byblos

תיאור הממלכה הצלבנית

מתחיל בביירות  ,ממנה המשיך לאורך החוף  ,לצידון  ,צרפת של צידון  ,צור ועכו  ' ,והיא תחילת ארץ
ישראל ' ( עמ ' לא )  .בדבריו התכוון בוודאי לתחום ארץ  -ישראל של עולי  -בבל  ,שגבולה נקבע בין
עכו לחיפה  .אחרי שעבר בחיפה ובהר  -כרמל  ,הדרים ל ' כפר נחום '
52
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ולקיסריה  .עד לשלב זה אפשר

צ " ה גרץ  ,דברי ימי ישראל ( מהדורת ש " פ רבינוביץ )  ,ד  ,ורשה תרנ " א ( ירושלים
אדלר  ,עמ ' von Tudela . Jerusalem ; 62 - 61
des 2 ) . Benjam
 1903 - 1904בהקדמה לחלק הגרמני  ,עמ ' - 5

, 11

ושם בטקסט עמ '

תשל " ב, ) 2

 , 23 - 32הערה ; 4

ציון י '  ,עמ '
GrUnhut , Die,

53

ch . 18 , Recueil des

occ.

1 , Paris 1844
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"

.1

 Partibus transmarinis gestarum,חן Willelmus Tyrensis , .Hiytoria rerum

) עלא = ] Historieny des Croisades Hisroriens Occidenraux

יהוסף שווארץ  ,ספר תבואות הארץ  ,ירושלים
~

].

ב ' דינבורג ( דינור )  ' ,תולדות

היהודים כארץ  -ישראל בימי מסע הצלב הראשון '  ,ציון ( מאסף )  ,ב ( תרפ " ד )  ,עמ '  , 7הערה

~ xx

; 459 - 456

] 845

( מהדורה מצולמת  ,ירושלים  , ) ] 972עמ ' עו  .טענת גרינהוט ,

שבנימין מדבר על רעש  -האדמה שפקד לא רק את העיר טריפולי  ,אלא את הארץ כולה  ,הואמת למעשה  ,ובניגוד
לטיעונו ,
55

על

' כפר

את תיאור המאורעות על  -ידי וילהלם מצור  ,שגרינהוט כנראה לא השגיח בו די הצורך .
נחום ' שעל חוף הים  -התיכון  ,ראה לעיל  ,הערה . 33

,

נ4

יהושע פראוור

לעקוב אחרי תיאור המסע ללא שום קושי גיאוגראפי  :מקיסריה פנה הנוסע לפנים הארץ  ,דרך
קאקון ללוד ( עמ ' כד )  ,וכאן לראשונה בולט חוסר  -עקיבות בתיאור המסע  ,שאינו מסתבר מכורח

הדרך  .מטרתו של בנימין היתה ללא ספק ירושלים  ,ולכן טבעי היה שהעיר לוד  ,שאליה הגיע  ,תהא
נקודת המוצא במסע לעיר הקודש  .אך לפי התיאור  ,פנה הנוסע באופן בלתי  -צפוי מלוד לא מזרחה

אלא צפונה  ,לסבסטיה  .על  -פי רשת הדרכים של התקופה  ,היה על בנימין לחזור על עקבותיו עד
קאקון  ,שרק ממנה יכול היה להגיע לסבסטיה

;

וזאת משום שלא היתה קיימת שום דרך אחרת ,

שקישרה בין לוד לבין צפון השומרון  .מסבסטיה הוא המשיך לשכם  ,ומשם הרחק צפונה  -מזרחה ,
להר  -גלבוע  ' ,שלגבול עמק יזרעאל ' ( עמ '

לד ) .

שורה מחוקה  ,המספיקה לציון שם מקום ( בית  -שאן

?)

או מידת  -מרחק  ,מונעת מאיתנו לדעת

מה היתה תחנתו הבאה ; אך אין ספק  ,שכיוון ההנועה מכאן היה דרומה  ,והתחנה הבאה בדרכו היא
המקום הנקרא ' בל ולונא ' )  , Val de Lunaעמק הירח )  ,שהוא מזהה עם ' עמק איילון '  .ברור  ,ועל
כך כבר עמדו חוקרים  ,שבנימין

מסתמך כאן על אטימולוגיה עממית .

בין לטרון לרמלה והשתמר בשם הכפר יאלו

;
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עמק  -איילון ממוקם כידוע ,

כלומר  ,באזור רחוק ומחוץ למסלול נסיעתו של

בנימין  .שם המקום שמזכיר בנימין  ,נגזר משם הכפר לובן

) Lubarum

בפי הצלבנים )  ,ששכן על

אם הדרך לירושלים  .שם הכפר מזכיר את המלה ' לבסה '  ,ומשום כך קישר בנימין בין הכפר לבין

עמק  -איילון  .מכאן עבר על  -פני אל  -בירה  ,אותה הוא מכנה בשמה הצלבני סהומךןא לוואנד ,

וממנה הגיע לבסוף לירושלים .
מבט על תיאור המסע עד כאן תומך בהנחה  ,שכנראה שני מסעות נפרדים שולבו כאן לכלל
תיאור אחד  .אין זה מתקבל על הדעת  ,כי עולה  -רגל שהגיע עד ללוד בדרכו לירושלים  ,יפנה לפתע

צפונה ויחצה את כל אזור השומרון עד לעמק  -יזרעאל ולהר  -גלבוע  ,רק כדי לשוב ולפנות דרומה
לירושלים  .אנו נוטים לחשוב  ,שחלקו הראשון של המסע  ,הנקטע בתיאור שלפנינו בלוד  ,המשיך

למעשה עד ירושלים  ,ושהסיום  -מסבסטיה  ,שכם והגלבוע לירושלים  -השתייך במקורו לחלק

אחר של המסע .
לאחר עוזבו את ירושלים המשיך הנוסע בדרכו דרומה  ,דרך בית  -לחם  ,לחברון  ,וממנה מערבה
לבית  -גוברין  .כאן שוב פונה התיאור פנייה בלתי  -צפויה צפונה ללטרון  ' ,טורון דו לוש נסלליוש ,
) de 105 Caballeros

 , Toronהוא  Toronum militumהצלבני ) בלשונו  ,וממנה לנבי סמויל ,

' שננט ] שמואל בשילה  ,היא שילה הקרובה לירושלים ' ( עמ ' מד )  ,אותה אמור היה בנימין לפקוד

בדרכו מאל  -בירה לירושלים  .תמוהה עוד יותר דרכו מנבי סמויל  ,דרך ' מהומרישה לפטיטה '  ,היא

קוביבה  ,בית  -נובא  ,רמלה ויפו  .אף חלק זה של התיאור מעורר קשיים  ,מכיוון שהמחבר מוכרח
היה כבר לעבור את קוביבה  ,בדרכו מלטרון לנבי סמויל  .לדעתנו  ,גם קטע זה שולב בתיאור של

מסלול  -מסע אחר  ,וניתן להבחין בסימני האיחוי ; ומכל מקום אין ספק  ,שהנוסע לא עקב אחרי
סדר האתרים המצוינים בתיאור

שלפנינו .

מיפו פנה הנוסע דרומה לאיבלין  ,היא יבנה  ,וסיים חלק זה של המסע באשקלון ( עמ ' מג )  ,בלי
48

להמשיך לעזה ולמבצר  -דרום  ,שניהם בתחום ממלכת ירושלים הצלבנית  .מאשקלון הדרומית חוזר
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בעמק  -איילון ביקש  ,כידוע  ,יהושע  ' :שמש בגבעון דום וירח כעמק איילון ' ( יהושע י יב )  ,וייתכן שזה מקור השם

הצלבני  . Val de Lunaלא איתרתי את השם כמקורות הצלבניים  ,אף שאין מקום לפקפק במוצאו הפראנקי .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

תיאור המסע ללוד (עמ ' מד )  ,וממנה דרך ' זרין היא

יזרעאל ' ל ' שפררה ,

והיא ציפררי ' ,

ולטבריה .

אמנם סדר זה אינו בלתי  -אפשרי  ,אך גם הוא מתווה מסלול עקלתון ארוך ומיותר .חלקו המסיים
של תיאור המסע כולל ביקורים באתרי קברי צדיקים בגליל  .נראה  ,שנקודת המוצא לביקוריו באזור
זה היתה מירון  ,וממנה יצא לסיוריו  ,ל ' תיימין היא תמנתה '  ,השוכנת בקרבת מירון  ,לעלמה ואז
צפונה לקדש  -נפתלי ולבניאס ( עמ '

מו ) ,

שהיתה התחנה האחרונה של ביקורו בממלכה הצלבנית

( אמנם בשנת ביקורו לא היתה עוד בניאס בידי הצלבנים )  ,וממנה הוא פנה לדמשק  .בתיאור המסע
נזכרים בסך  -הכל

36

מקומות .

לפני שנפנה לנתח את התיאור מבחינת המסורות הגיאוגראפיות  ,ההיסטוריות והדתיות  ,יש

להעיר מספר הערות על שיטת חישוב המרחקים הנהוגה בתיאור המסע  .נסיון להשתמש במידות
המרחק בהן משתמש בנימין מטודלה  ,על  -מנת להיעזר בהן ולפענח בעזרתן כיווני  -תנועה תמוהים

או בלתי  -מובנים  ,נדון לכשלון  .עקרונית הוא משתמש בשתי מידות  -מרחק

:

מרחק יום  -הליכה

ופרסה  ,אותה מידה פרסית ' פאראסאנג '  ,שנכנסה לשימוש בספרות האמוראים  ,כשם שנכנסה גם
לטבלת המידות היוונית והרומית  .הפרסה מוערכת

.

ב4 5-

ק " מ  .שיטת  -חישוב זו תואמת גם את

המקובל בתיאורי  -מסע של עולי  -רגל נוצרים מהתקופה הצלבנית  ,שהשתמשו גם הם בחישוב של

ימי  -מסע מכאן וביחידות  -מרחק של מיל מכאן  .נראה  ,שהמיל שבשימוש הצלבנים ( כמו  ,למשל ,
אצל וילהלם מצור )  ,מקביל

.

ל1 5 -

בלבד  ,ביחידת  -מרחק זו (של

או

2

ק " מ  .גם בנימין משתמש למעשה  ,אם כי בשתי הזדמנויות

' מילין ' ) .

בכשלושים מקומות שונים הוא משתמש ב ' פרסה '  ,ואנו יכולים לנסות ולאמוד את המרחקים
באותם קטעים  ,בהם מערכת הדרכים הנוכחית  ,שלעתים קרובות ראשיתה בתקופה הרומית או
הביזאנטית  ,מאפשרת לנו להניח במידה רבה של סבירות  ,שבנימין השתמש באותו מסלול  ,או אף
באותה דרך עצמה  .מתוך המקרים האלה בחרנו בכמה דוגמאות

:

בנימין מציין  ,שהמרחק מעכו לחיפה הוא כ ' שלוש פרסאות'  ,והן אמורות להקביל

ל 22 -

ק "מ

לערך  .יחידת הפרסה שבנימין משתמש בה  ,היתה אם כך מקבילה ל  7 -ק " מ לערך ונתון זה תואם גם
את המרחק מסכסטיה לשכם -

2

פרסות  ,למעשה -

המרחק בין מהומריה הגדולה ( אל  -בירה ) לירושלים הוא
שפרסה שווה

6

= 4

2

19

ק " מ  ,ומכאן

פרסות  ,ולמעשה -

לבין

7

12

8

ק "מ ; בית -לחם  -חברון  6 -פרסות  ,למעשה  36 -ק " מ  ,ומכאן שפרסה

6ק "מ ; יפו  -יבנה 5 -פרסות  ,למעשה 29 -ק "מ  ,ומכאן שפרסה = 6ק "מ ; מירון  -עלמה -

פרסות  ,למעשה -
5

3

פרסות  ,למעשה -

ק " מ בערך  .ודוגמאות נוספות  :ירושלים  -בית -לחם -

ק " מ  ,ומכאן שפרסה
=

10

ק " מ  ,ומכאן שפרסה שווה

5

ק "מ

;

2

ק " מ  ,ומכאן שפרסה =  6ק " מ  .בכל הדוגמאות הללו אנו נעים בטווח שבין

ק " מ  ,מירווח  -סטייה סביר  .ברם  ,אין ביכולתנו להשתמש ביחידת -מרחק זו כתואמת את

כל המרחקים הנזכרים במסע  ,והנה דוגמאות אחדות  :משכם להר  -גלבוע המרחק הוא יותר

ק " מ  ,ואילו בנימין מציין

4

פרסות  .מלובאן לאל  -בירה המרחק הוא

כ 20 -

מ 40 -

ק " מ  ,ובנימין נוקב

בפרסה אחת בלבד  .מספר מרחקים נראים אבסורדיים לחלוטין  ,כמו המרחק בין בית  -גוברין לנבי
סמויל  ,שביניהם לא מחברת דרך ישירה  ,הוא

כ 40 -

קיצונית נוספת היא המרחק בין רמלה ליפו  ,בערך

ק " מ  ,ובנימין מעריך אותו כ  3 -פרסות ; ודוגמא
17

ק " מ  ,שבנימין מעריכו כ  5 -פרסות  ,בערך

3

ק " מ לפרסה  .כל שאנו יכולים להסיק הוא  ,כי אף  -על  -פי שקיימת אצל בנימין יחידת  -מדידה
בסיסית  -הפרסה  ,התואמת  7 - 5ק " מ לערך  -אין הוא שומר עליה בקפדנות  .נכון שעלינו להניח

ע4

יהושע פראוור

תמיד קיומן של שגיאות מעתיקים  ,אך גם בהנחה זו אין די כדי לתרץ את השגיאות בהן נתקלנו  .אין
ביכולתנו לקבוע מה היה אופן המדידה הטכני  ,בו קבע בנימין את המרחקים ( אפשר לחשוב על

עליהן ) .

שעות רכיבה  ,שהרי לא מצא אבני  -מיל להסתמך
החוקר והמלומד לוראן

) Laurent

 . 0 . 54 .נ )  ,אשר פירסם

ב 1864 -

את המהדורה הביקורתית של

בורחארד מהר  -ציון (  , ) 1280ניסה להעריך את מידת המרחק שבתיאור גיאוגראפי זה  -יחידת -
מרחק שהיתה נהוגה במקורות צלבניים  ,והיא
שה ' לאוקה '

ה ~leuca -

( באנגלית

. oeague

מסקנתו היא ,

מציינת שעת  -הליכה ( בניגוד למקורות מהמאה הי " ז והי " ט המונים לפי שעות  -רכיבה ) .

לרשותו של הנוסע לא היתה כל מידה אחרת להערכת מרחקים מאשר זמן התנועה ( ואף כאן יש
להביא בחשבון שיחידת הזמן אינה תמיד

מדויקת ) .

אנו מניחים שאף בנימין מטודלה השתמש

בפרסה ומדד בה את זמן התנועה ממקום למקום  .אמנם נראה לנו כמעט ודאי  ,שבנימין מונה לא

שעות -הליכה אלא שעות  -רכיבה  .יחידה של  7 - 5ק " מ לשעת  -רכיבה נראית מתקבלת על הדעת  ,אם
כי ברור שבהתאם לתנאי השטח השהנה המרחק שהספיק לעבור ממקום למקום  .עם זאת  ,אין בכך
כדי ליישב בעיות אחדות במרחקים שציין בנימין  ,שכמה מהם אינם מתקבלים כלל על

הדעת .

אפשר להעריך  ,אם כי על דרך אומדן בלבד  ,את משך שהייתו של בנימין בארץ  -ישראל  ,וזאת

בהסתמך על יחידות המדידה בהן הוא משתמש  .צירוף כלל המרחקים אותם הוא מונה לפי ימי -
המסע ( החל מביירות ודרומה )  ,מביא אותנו לסך

14

ימים  .לכך עלינו להוסיף את מניין יחידות

הפרסה  ,הבעייתיות הרבה יותר  .סך  -הכל הוא מציין  90פרסות בערך  ,ואם אנו מעריכים פרסה אחת

כ  7 -ק " מ  ,מגיעים לסך

630

ק " מ לערך  .אם נניח

25

ק " מ ליום  -מסע  ,נגיע לסך של

25

ימים  .לפי

הערכה זו  ,שהה בנימין בארץ כחודש ומחצה וקרוב יותר לשני חודשים  .פרק  -זמן זה גדול מתקופת
שהייתו בארץ של עולה  -רגל אחר ,

ר ' שמואל בר '

שמשון  ,מסע שארך ארבעה שבועות  ,אלא

שהאחרון פקד מספק קטן יותר של אתרים ולא ביקר כלל בערי

החוף .

נחזור ונדון עתה במספר מאפיינים של תיאור המסע שלפנינו  ,השופכים אור על חלק מדרכי

המסע  ,וחשוב מכך  -על התעניינויותיו ואופן ההתייחסות לאתרים ולציונים  ,שאותם דאה ובהם
,

ביקר הנוסע  .לעומת תיאורי המסע האחרים הכתובים עברית  ,מלא תיאורו של בנימין פרטים בנוגע
לערים ולמבצרים  ,הרים

ונחלים .

הוא מודע לחשיבות של קבוצות אהניות ודתיות שונות ,

למנהיגיהן הרוחניים ולשליטיהן  .אין ספק  ,שידיעת השפה הספרדית הקלה את יצירת הקשרים עם
האוכלוסיה הפראנקית שישבה בארץ  ,ושמות רבים הנזכרים על  -ידו אכן נושאים שמות והקשרים

צרפתיים  -אירופיים .
אנטיוכיה נשלטת בידי בוהמונד לה בנב

) Baube

 , Leהמגמגם )  ,והכת המוזרה של החשישיים ,

ששוכנת ליד העיר צידון  ' ,והם נלחמים על בני אדום  ,הנקראים פונקיש  ,ועם השלטון מטריפול ,

הוא סרבלוס אל  -שאם ' ( עמ '

כז ) .

בנוסעו לאורך החוף הוא עובר על  -פני ג ' ביל  .הטופונומיה של

בנימין מתאפיינת בכך  ,שהוא מנסה לזהות ( וכמובן לא תמיד בהצלחה ) שמות ערביים וצלבניים -
צרפתיים עם שמות המקומות המקראיים  ' .ומשם מהלך יום אחד לגבאל האחרת [ כלומר  ,גבל
לען

המקראיה] שהיא גבול בני עמון . . .

והיא על שפת הים של ארץ ישראל ' ; והוא מציין  ) ,סשולטת בה

השושלת הגינואזית של האמבר אקי ( עמ '

כח ) .

~
בירות היא בארות ' ומגיע ל 'צידה והיא צידון ' ( כך בערבית ובדומה
הנוסע עובר משם דרך '

בצרפתית הצלבנית

Saietta

אבל גם . ( Sidon

באזור ההררי שממזרח לעיר  ,הוא

נתקל בדרוזים .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

בנימין מטודלה הוא למעשה האירופאי הראשון שתיאר ( עמ ' כס ) את הכת הזו  ,שישבה בספר של
ממלכת ירושלים הצלבנית  ,ואת אמונותיה  .הוא מציין נכונה את מקומה של ' צופתה ( צרפנד ) אשר

לצידון '  ,שממנה הוא הגיע לצור  .העיר והנמל הדרומי שלה  ,אותו ראה שקוע מתחת למים  ,והנמל
המפורסם של הבירה הפיניקית זוכים

לתיאור מפורט ( עמ ' ל ) .

מצור הוא הולך ' לשקוי

] [ Acre

היא

עכו  ,אשר היתה בגבול אשר  ,והיא תחילת ארץ ישראל  ,והיא יושבת על הים הגדול ושם הנמל
הגדול לכל התועים

[ הצלבנים ] ההולכים לירושלים בספינות ' (עמ ' ל ) .

הוא ממשיך דרומה לכיפאס

( בלשון הצלבנים  , ( Cayphasשאותה הוא מזהה בטעות עם חפר ( אולי קריאה מוטעית של
' חיפה ' ? )  ,ומציין את קיום בית  -הקברות היהודי למרגלות הר הכרמל ואת מערת אליהו  ' .ועשו שם
 ( ,עמ ' לא )  .בהמשיכו

בני אדום [ הנוצרים ] במה '  ,הוא אומר  ' ,וקראו אותם שאן אליש ]  Eliasוב

"י

לאורך החוף הוא עובר דרך אתר  ,אותו הוא מזהה בטעות  ,כמו מקביליו הצלבניים  ,כיכפר נחום ' ,
בו דנו לעיל  .הוא ממשיך ל ' שידויאה ' )  Cesaireאו Caesarea

הצלבנית ) ,

אותה הוא מזהה בטעות

עם גת  -פלשתים  ,אך מכיר גם את שמה היווני  -רומי קיסריה  .בנקודה זו הוא זונח את ' דרך הים '
ופונה לפנים הארץ  ,דרך קאקון

) Caco

הצלבנית )  ,אותה הוא מזהה  ,שוב בטעות  ,עם קעילה

( יהושע טו מד )  ,שנמצאת למעשה בקירבת חברון  .מכאן  -ל ' שרגורג
לוד '  .ואמנם הצלבנים קראו ללוד בשם זה  .ב ' שששת '

( מבסטיה ) ,

] ]58151 George

והיא

למרות פוריותה  ' ,אין שם יהודים '

( עמ ' לב )  ,והוא מציין את שרידי ארמונו של המלך אחאב בן עמרי  .שכם  ,המיושבת בכותים
( שומרונים )  ,זוכה לתיאור מפורט ( עמ '

לג  -לד ) .

דרכו המשיכה לאורך הרכס ההררי של השומרון ,

ער ירידתו לחלקו המזרחי של עמק  -יזרעאל ( השם אינו מוזכר ) ולהר -גלבוע  ,ארחו הוא מזכיר
בשמו  .מפ

הוא מדרים ל ' עמק איילון '  ,הוא ' בל דלונא '

המקום "הבא המוזכר הוא ' מהימריה לגרנד '  ,היא

) de Luna

 , ( Valבו דנו

לעיל .

 ' ( Mahomerie 18 Grandeהמסגד הגדול ' )

הצלבנית  ,ואותה הוא מזהה בטעות עם גבעון  .ירושלים זוכה לתיאור המפורט ביותר  ,המאפשר לנו

להבין את הלכי מחשבתו ומוקדי ההתעניינות של יהודי  ,שהגיע לעיר הקודש הנתונה בידי נוצרים .
משפט הפתיחה של תיאור ירושלים הוא  ,בלשון המעטה  ,מפתיע  .יררשלים  ,כתוב שם  ,היא
קטנה ובצורה תחת שלוש חומות ואנשים בה הרבה ' ( עמ ' לד ;

אין הבדל

בנוסחאות ) .

' עיר

למיטב

ידיעתי  ,שום חוקר לא עמד על משפט מפתיע זה  .אדם מנוסה בבנימין  ,שראה כבר הרבה בימי חייו ,

לא יכול היה לכנות במאה הי " ב עיר  ,שאורך חומותיה כארבעה קילומטרים  ' ,עיר קטנה '  .מפתיע

עוד יותז איזכור שלוש החומות של ירושלים  .אלה דברים בעלמא

;

התקופה היחידה בה היתה

העיר מוקפת שלוש חומות  ,היתה כשנות דור לפני החורבן  .כהסבר אפשרי נראה לנו  ,שקטע זה
שאוב ישירות מיוסף בן מתתיהו  ,או ביתר דיוק מספר יוסיפון

; 57

שהרי בוודאי שאין הוא עונה

לשום מציאות .
בנימין נפעם מהערב רב של בני עמים ודתות שרנים  ,שהרא פרגש בעיר  ' :יעקוביין וארמים
[ ארמנים ] ויונים וגורגיים [ גרוזינים ] ופרנקוש ומכל לשונות הגוים '  ,הוא מפרט בהשתוממות
גדולה ( עמ ' לד )  ,ומוסיף ומתפעל מהביצורים  ,הארמונות הקדומים  ,והיסודות העתיקים של מגדל
דוד ( ' מבנין הקדמונים שבנו אבותינו והשאר מבנין

הישמעאלים ' ) .

מקומות משכנם של

ההוספיטאלרים והטמפלארים מתוארים בזה אחר זה  ' ,ושם שני בתים  ,אחד לאשפיטאל
57

יוסף

בן מתתיהו  ,מלחמות היהודים  ,ה  ,ד  ,א ואילך  .גם בספר יוסיפון העברי  ,שחובר כנראה במאה הי " א  ,מוזכרת

החומה השלישית  .ראה

:

ספר יוסיפון  ,מהדורת ד ' פלוסר  ,ירושלים שמל " ח  ,פרק

ן, 7

שורה

, 35

עמ '

. 353

ו5

[

' אורוות המלך שלמה '  -אולמות תת קרקעיים בסמוך למסגד אל  -אקצא  .צילום

מ 1890 -

] , Hospitalויוצאים ממנו ארבע מאות פרשים  ,ושם ינוחו כל החולים הבאים שם ונותנין להם כל

ספוקם בחייהם ובמותם '  .משכן הטמפלארים  ,הוא ארמון שנבנה על  -ידי המלך שלמה  ,כלומר
מסגד

אל  -אקצא לשעבר  ,ה 'Salomonis -

 ( emplumה ' טינפולי שלמון ' )  ' ,ויוצאים מהם שלוש

מאות פרשים בכל יום למלחמה חוץ מן הפרשים הבאים מארץ פרנקוש ומארץ אדום ונודרין על
עצמן שיעבדו ימים או שנים עד מלאת נדרם ' ( עמ '

לה ) .

רק בנקודה זו מזכיר בנימין את ה ' במה ' ( מקום עבודה זרה )  ,שנקרא ' שפולקרי ' )  ' , ( Sepulcreבו

נקבר האיש אליו הולכים כל עולי הרגל '  .ה ' טינפילי דימי

י'

) (Templum Domini

t

כלומר  ,כיפת-

הסלע  ,הוא מקום המקדש  ' ,ובנה עליו עמר בן אל ~ -
כטאב כיפה גדולה ויפה מאד '  .בהקשר זה ,
לראשונה למעשה מאז היכנסו לארץ  -ישראל  ,מציין בנימין מעשה  -נסים  ' :ואין מכניסין שם הגויים

שום צלם ולא שום תמונה אלא שבאים שם להתפלל ' ( עמ ' לו )  .כמובן שהדברים אינם תואמים את

המציאות ההיסטורית  ,על  -פי כל מה שידוע לנו על פנים כיפת  -הסלע בתקופה הצלבנית ; אך יש

בהצהרה זו ניחומים  ,בחינת התמדה בתביעה היהודית על קודש הקודשים  .בניינים אחרים נוספים
משכו את תשומת לבו  :הכותל המערבי  ' ,ולפני אותו מקום כותל מערבי  ,והוא אחד מן הכתלים
שהיה בקדש הקודשים  ,וקוראים אותו שער הרחמים  ,ולשם באים כל היהודים להתפלל לפני
הכותל בעזרה '

( עמ ' לו ) .

58

הוא מזכיר את אורוות  -שלמה  ,שנבנו ' מאבנים גדולות לא נראה כבנין

ההוא בכל הארץ '  ,וכן את ' הבריכה שהיו כהנים שוחטים את זבחיהם  ,והבאים שם מיהודה כותבין

שמם על הנותל '  .לא עלה בידינו לזהות את המקום בדיוק  ,אך ציינו כבר את העניין הרב שגילו

52

עולי  -הרגל היהודים במתקנים של אספקת המים להר  -הבית  .ייתכן  ,שהכוונה כאן לבירכת בני
58

משמעות הביטוי אינה ברורה  .שער הרחמים נמצא בחומה המזרחית של הר  -הבית  ,ופירוש הביטוי כאן לא
התברר כצורה משביעה רצון  .ראה החומר שאסף יצחק יחזקאל יהודה  ' ,כותל המערבי '  ,ציון ( מאסף )  ,ג
( תרפ " ט )  ,עמ '

95

ואילך  .נראה לי  ,שבנימין כיוון באמת לשערי הרחמים  ,והשם ' כותל מערבי ' בא לו מאחר שזהו

הכותל שאין השכינה סרה ממנו ולא נחרב מעולם  .המקורות במאמר הנ " ל עמ ' , 91

.98

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

איסראיל שבין רחבת המקדש לשער יהושפט  ,אותו הוא מזכיר מייד לאחר  -מכן  ,כדרך המובילה

לעמק  -יהושפט  .ואכן  ,מספר כתובות עבריות מימי  -הביניים  ,שאפשר לקבוע בוודאות את שייכותן
לעולי  -רגל ,

נמצאו בכניסה

לרחבה .

59

דרך שער יהושפט ( בנימין משתמש בשם ששאל

מהטופונומיה הצלבנית ) הוא ירד לעמק הנושא אותו שם  ,אך הוא הכיר גם את שמו העברי  -נחל
קדרון  -ובו הלך לבריכת השילוח  ,שבה רק ' מים מעטים  ,ואנשי ירושלים רובם שותים ממי

המטר  ,שיש להם גבים בכתיהם ' ( עמ ' לז ) .
על הר  -ציון  ,בו נמצאת

' במה ' של ה ' ערלים '  ,נמצאים גם קברי בית דוד וקברי המלכים שבאו

אחריו  .מקום הכניסה למערת הקבר לא היה ידוע בזמן הביקור של בנימין  ,בגלל אירוע פלאי
שהתרחש

15

שנים קודם  -לכן  .חלק מבניין הכנסייה נפל  ,והפטריארך של ירושלים ציווה לבנותו

מחדש  ,תוך שימוש באבנים מ ' חומות הקדמונים ' ו ' מיסוד חומת ציון '  .כמהלך החפירות נתגלה
פתח של מערה  ,והחופרים נכנסו דרכו במטרה למצוא אוצר  ,ו ' הגיעו אצל ארמון אחד גדול  ,בנוי
על עמודי שיש  ,מצופה בכסף ובזהב  .ולפניו שלחן זהב ושרביט ועטרת  ,והוא קבר דוד המלך

ולשמאלו קבר שלמה המלך כמו כן וקברי כל המלכים הקבורים שם ממלכי יהודה ' ( עמ ' לט ) * 59 .
ואולם ברגע זה יצאה רוח  -סערה מפי המערה והפילה את החופרים  ,וקול ציווה עליהם לצאת מייד

מן המקום  .הסיפור הגיע לארזניו של הפטריארך  ,שפנה לר ' אברהם הפרוש אל  -קונסטנטיני לקבלת

הסבר  .זה זיהה את המקום כקברי בית דוד  ,ואף  -על  -פי שהיה מוכן להיכנס למערה  ,ואף הזמין את

הפטריארך להצטרף אליו  ,סירבו החופרים לכוונם למקום ; היה ברור  ' ,כי אין חפץ האל להראות
אותו לאדם וצוה הפטריארך לסתום אותו מקום  ,ולהעלימו מבני אדם עד היום

את הסיפור הזה שמע בנימין מטודלה ישירות מפי
שבנימין ביקר בארץ  -ישראל בשנים
התרחשו בערך בשנים

156 - 1154

1171 - 1169

הזה ' ( עמ '

ר ' אברהם  ,בזמן שהותו

לט  -מ ) .

בירושלים  .כיוון

לערך  ,הרי המאורעות אליהם הוא מתייחס כאן ,

נ  .לא מצאתי שום התייחסות למאורע חריג שהתרחש על הר  -ציון

בשנים אלו  .אולם שנים אחדות קודם  -לכן  ,בינואר

, 1 146

פגע ברק בכנסיית הר  -ציון ( ובכנסיית

הקבר )  .הכנסייה היתה בסכנה ונטתה ליפול  ,והמאורע התפרש כאות מבשר רעות והטיל מוראו על
העיר .
שם .

ייתכן  ,ששיפוץ הכנסייה בעקבות פגיעה זו היווה בסיס לתגלית הכניסה למערה ולנס שאירע

60

לא הרחק מהעיר  ,במרחק כשלושה מילין  ,נמצא בית  -קברות יהודי עתיק  ,ובו מערות  ,שבתוכן
קברים יהודיים  ,ומצבות כתובות נושאות תאריך  .בנימין מצא את המצבות הרוסות  ,והצלבנים
השתמשו באבניהן לבניית בתיהם  .תופעה זו  ,כידוע לנו  ,אינה ייחודית  ,ונוסע יהודי אחד אף מעיר

על הוצאת גוויות מקברותיהן ושימוש בחוטי  -הזהב שבטליתות המתים

בירושלים פנה בנימין דרומה  ,לבית  -לחם ( ' הנקרא בית לימאן '
59

במקום זה נמצא אוסף

) 62 ,

בגליל .

ן6

לאחר הביקור

כשבדרכו עבר ליד קבר רחל ,

מרשים של בניינים  ,ששמם קשור עם היהודים ( מאדנת בני איסראיל  ,ברכת בני איסראיל ,

סאב אסנט  ,עית א  -לוי )  ,ואכן מספר כתובות עבריות נמצאו בחלקה הצפוני של חומת הר  -הבית  .השווה A . L . :
; ש ' קליין ,
 . 228ק  Haram zu Jerusalem ' , ZDPV 53 ) 1930 ( ,וחן ' Hebriische Inschriften

.

,

.

תולדות הישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

' 59

והשווה

:

60

HOIcc.

.
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 , 1935עמ '

. 77 - 75

וראה

מאמרו של מ ' בן  -דב בחוברת זו  ,לעיל .

.

יוסף כן מתתיהו  ,קדמוניות ט " ז  ,ז  ,א .

' ,ר1

 Partibus transmarinis gestarum , XVI , )1 .חHistora rerum 1

 .ק  . 1 ,על ר ' אברהם ראה חיבורי  ' ,תולדות הישוב היהודי

61

חילול קברים יהודיים בגליל נזכר אצל נוסע יהודי

62

כנראה שכך שמע את ההגייה הצרפתית של השם .

נוסף .

J

,

5 )1
'

;Willelmus

בארץ  -ישראל '  ,הנמצא בהכנה לדפוס .

ראה לעיל  ,תיאור המטע של יעקב בן

נתנאל .

יהושע פראוור

עליו ניצבת מצבה הבנויה מאחת  -עשרה אבנים  ,ועליהן כיפה  ,הנישאות על ארבעה עמודים  .כאן

הוא מציין  ' :וכל היהודים העוברים חותמים שמם על אבני המצבה ' (עמ ' מ )  .דרומה יותר הוא מגיע
[ uJJtwti

אברם דברון  ,היא חברון

) Abraham de Hebron

. ' ) 58121

הוא מבקר כמובן במערת

המכפלה  ' .התביעה היהודית' באה במקום זה לביטוי בולט במיוחד  .הנוצרים בנו במקום שישה
קברים ,

ואומרים לתועים שהם קברי האבות ונוהנין שם ממון  .אך אם יבוא יהודי שם שיתן שכר
לשומר של מערה  ,ויפתח לו פתח ברזל שהוא עשוי מבניין אבותינו  ,וירד אדם למטה
במדרגות ונר דלוק בידו  ,וירד למטה במערה אחת ואין שם כלום  ,וכן השנייה עד שיבוא
אל השלישית והנה שם ששה קברים  :קבר אברהם ויצחק ויעקב ושרה ורבקה ולאה זה
כנגד זה ועל קבריהם חתומים אותיות חקוקות באבנים  ,על כל אבן שם הקבור בה ( עמ '

מא ) .
בנימין מציין את המנהג היהודי  ,שעדיין היה נהוג בימיו  ,להביא לקבורה את עצמות המתים ( גם
ממרחק ניכר )  ,בתוך חביות במקום

זה .

63

חברון היתה הנקודה הדרומית ביותר שביקר

שם הנוסע .

ממנה פנה בנימין צפונה  -מערבה  ,ליישוב הצלבני ' בית גוברין היא מושה '  ,זיהוי מפתיע בדיוקו

;

והלאה צפונה לנבי סמויל  ,את שמה הוא מזהה עם ' ש ' [ נט] שמואל דשילה  ,היא שילה הקרובה
לירושלים ' ( עמ '

מב ) .

על מקום זה מספר בנימין סיפור ראוי לציון

:

וכשלקחו בני אדום [ הצלבנים ] את רמלה  ,היא הרמה  ,מיד הישמעאלים מצאו את קברו
של שמואל הרמתי אצל כנסת היהודים רהוציאר בני אדום והוליכו לשילה ובנו עליו במה
גדולה וקראו אותו ש ' שמואל דשילה עד היום הזה ( עמ '

מב ) .

סיפור זה  ,כמו רבים אחרים  ,מבוסס על אטימולוגיה עממית  ,במקרה שלפנינו  -של השם

' רמלה '  ,שם מקום חדש יחסית  ,שכן העיר נבנתה רק במאה השמינית  .בטופונומיה של הצלבנים

הופיעה העיר כ ' Rames -או  Ramahונגזרות משם זה  ,וכיוון ששמואל הנביא חי ונקבר ברמה
( שמואל א  ,כה א )  ,אולם את קברו הראו בנבי  -סמויל שמצפון לירושלים  ,ממנה באו הצלבנים אל
העיר לראשונה ביוני

1099

( ומכאן שמו הצלבני של המקום

 , Montjoyeהר השמחה )  ' ,הועתק '

המקום  ,כמיטב המסורת של ימי  -הביניים  ,והמת הועבר לנבי סמויל  ,היא סנט שמואל  ,שאותה
מקשר הנוסע שלנו עם

שילה  ,בה חי הנביא ופעל מאז ילדותו במקדש שבמקום .

64

אך ' מתז  ,ואה '

לא זוהה  ,למיטב יריעתי  ,על -ידי הצלבנים עם שילה  ,אלא עם רמה ומצפה .
המסע הבא הוביל את בנימין מערבה  ,לקוביבה  ,אותה הוא מכנה בשמה הצלבני
או בלאטינית  ( Parva Mahomeriaלהבדיל

Petite

Mahomerie

מ ', Mahomeria 18 Grande -

היא אל -

~ La-

בירה  ,אותה כבר הזכיר בדרכו משכם לירושלים )  ,ומזהה אותה ( בטעות ) עם ' גבעת שמואל ' ועם

' גבעת בנימין ' ( עמ '

נובא

) Bethnoble

מב ) .

הוא המשיך מערבה  ,לאורך הדרך הראשית לרמלה  ,עבר על  -פני בית-

הצלבנית ) אותה זיהה עם נוב עיר הכהנים ( שמואל א  ,כח יט ) והגיע לרמלה ,

שלה הוא קורא בשמה הצרפתי ' רמש ' )  , ( Ramesעיר מבוצרת היטב  .בגלל הבלבול עם רמה
54

המקראית הוא כותב  ' :ושם
63

עמ '
64

מבניין החומות מימי אבותינו  ,כי כך מצאו כתוב על האבנים ' ( עמ ' מג ) .

על הכאת עצמות  -מתים לחברון ראה בפירוש לשם ' שדה בוכים '  ,ר ' שלמה בן היתום  ,ספר משקין  ,ברלין תר " ע ,
; 109 , 17

ספר הישוב  ,ב  ,ירושלים תש " ד  ,עמ '  , 8מס '

. 10 - 9

הזיהוי הנכון של שילה היה ידוע כבר לאישתורי הפרחי בראשית המאה הי " ד  ,שזיהה אותה נכון עם הכפר
סאילון .

חרותה  . ABRAHAMנתגלתה בחלל שמתחת לווספת מערת המכפלה

בעיר גדולה זו הוא מציין גם קיומו של בית  -קברות יהודי  ,שאולי שייך היה לקהילה היהודית
הפורחת שהתקיימה במקום במשך יותר

מ 300 -

שנה  ,עד לכיבוש הצלבני  .הוא מסיים את דרכו

מערבה בנמל יפו  ,ממנו הוא פונה אל דרך החוף  ,דרומה לאיבלין ( ת , ) 16011אותה הוא מזהה נכון
כיבנה  ,משם הוא מגיע ל ' פלמיס '  ,שאין ספק שהיא איזושהי '  ' Palmariaאו '  , ' Paumierכלומר
חורשת תמרים של הצלבנים  ,אותה הוא מזהה עם ' אשדוד אשר בפלשתים החרבה '  .למעשה
אשדוד לא היתה ידועה עוד בתקופת הצלבנים  ,ורק מצודה קטנה  ,מבצר בירוטרד
( Beroardi

על החוף נשארה כמזכרת חיוורת לעיר שידעה ימים מפוארים

בסוף המסע הגיע בנימין ל ' אשקלונה

) ( Escalone

יותר .

היא אשקלון ' ( עמ ' מג )  .בנימין מספר דברים

תמוהים על העיר  .הוא מבדיל בין אשקלון הישנה  ,ששוכנת בהריסותיה במרחק

החדשה  .האחרונה  ,הוא אומר  ,נבנתה על  -ידי עזרא

) Castellum

4

פרסות מהעיר

הכהן  ,ושמה היה בעבר בני  -ברק  ' .והיא גדולה

ויפה ובאים אליה בסחורה מכל המקומות כי היא יושבת בקצה גבול מצרום . . .
בור שקורין לו ביר אברהם אשר חפר בימי פלשתים ' ( עמ ' מד  -מה )  .האיזכורים של עזרא

ושם כתוך העיר

ושל בני -

ברק מביכים ; אך יחד עם זאת  ,ניתן להסביר את איזכור העיר על  -סמך מסורת מקומית שהכירה ' בני

ברק ' ( יהושע יט מה
שב ' אונומסטיקון '

;

למעשה מזרחה

( ) 54 3

ליפו )

בתחום זה  .מסורת זו היתה ידועה לאוסביוס ,

זיהה את ' ברק ' עם הכפר ברקאי ליד אשדוד  .שם זה מקביל כיום לברק ,

אתר הנמצא מצפון  -מזרח לאשדוד  .אולם לא מצאתי כיצד השתרבב שמו של עזרא הכהן לסיפור .
לאחר שעזב את דרום הארץ ופנה שוב לצפון  ,הוא הגיע ללוד וממנה הלך ל ' זרין היא יזרעאל ' .
ייתכן  ,שהכוונה לג ' נין

) Grand Gerin

בפי הצלבנים ) או זרעין

) Gerin

; Petit

וממנה הלך  ,דרך

' שפוריה [ בפי הצלבנים  [ Safforieוהיא ציפורי ' לטבריה  .בציפורי  ,אותה הוא מזהה נכון  ,מזכיר

בנימין את קברו של רבי יהודה הנשיא ובנו גמליאל ועוד מספר קברי חכמים ואת קבר הנביא יונה .

נען

יהושע פראוור

משם הוא פונה מזרחה לטבריה  ,שלהפתעתנו  ' ,יושבת על הירדן הנקרא ים כנרת ' ( עמ '

מד ) .

65

בהזדמנות זו הוא גם מזכיר  ,שהירדן נשפך לים  -המלח  .טבריה זוכה לאיזכור המעיינות החמים
שבה  ,ומספר קברים של צדיקים  ,ביניהם  ,לפי אחת הנוסחאות  ,גם קברו של יהודה הלוי ( עמ ' מה ) ,
ללא ספק הוספה

מאוחרת .

מטבריה הובילה דרכו של הנוסע צפונה  ,ל ' תיימין היא תמנתה ' ( עמ ' מו )  ,היא תבנין ( כך
בערבית ובפי הצלבנים תסזסז)  ,מרחק אותו עבר ביומיים  ,ואז חזר למירון  .זהו מסלול משונה ,

שכן ניתן להניח  ,שעבר במירון בדרכו מטבריה לתבנין  .ממירון הלך לעלמה ול ' קדש היא קדש

נפתלי ' ( עמ ' מו )  ,בדרכו לבניאס ,
היא דן ושם מערה אחת ומשם יוצא הירדן עד דרך ג ' מילין ומתחבר אליו [ נחל ] ארנון
היורד מגבול מואב ,

66

ולפני המערכה ניכר מקום המזבח של פסל מיכה שהיו עובדים בני

דן בימים ההם [ שופטים יז ד ] ושם מקום המזבח של ירבעם שהיה שם עגל הזהב  .עד הנה

גבול ארץ ישראל מצד הים האחרון [ דברים יא ,

כד ] .

בניאס הוא המקום האחרון בארץ  -ישראל  ,וזה הניכר אחריו הוא דמשק  ,שתחת שלטון נור אל  -דין ,
מלך התורכים ( עמ '

מו ) .

ד  .ה ' סיבוב ' של ר ' פתחיה מרגנסבורג

( 75וו  -ז8וו )

רק לתיאורי  -מסע מעטים אונה גורל אכזר מגורל התיאור שכתב פתחיה מרגנסבורג  .תיאור המסע
עבר לפחות שתיים  ,וכנראה אפילו שלוש  ,עריכות שונות לפני שקיבל את הצורה הפגומה  ,בה הוא

ידוע לנו כיום .

67

ובכל זאת היה זה אחד מהחיבורים הגיאו  -היסטוריים החשובים ביותר בזמנו ,

בתארו מסע שהתחיל בפראג שבבוהמיה  ,המשיך דרך פולין  ,דרום  -רוסיה וקרים  .הוא נסע לאחר -
מכן למזרח  ,לטרסריה  ,לארץ הכוזרי  ,לארמניה  ,לכורדיסטאן ואז פנה דרומה והגיע דרך עיראק

וסוריה לארץ  -ישראל וממנה חזרה לאירופה  .כמה מאות שנים יעברו בטרם ייכתב באירופה תיאור -

מסע דומה בהיקפו  ,אף  -על  -פי שתיאורים ומסעות בקנה  -מידה כזה היו כבר רווחים ואופנתיים

במזרח המוסלמי  .ברור אם כן  ,שרק חלק קטן מהמסע התייחס לארץ  -ישראל וחלקים נרחבים

הרבה יותר דנו בסוריה ובבבל  ,בה התפלא פתחיה למראה המרכזים הפורחים של היהדות .
נראה  ,שהתמזל מזלנו ותיאור המסע שהשתמר מכיל די עובדות  ,שיש בהן לעזור לנו לשחזר ,

לפחות בחלקן  ,את האופן שבו נכתב החיבור המקורי  .אין ספק  ,שהחיבור הסופי הושלם רק לאחר
65

66

67

הטקסט במקום זה משובש  .למעשה כל הגירסות השונות מבולבלות .
זיהוי בלתי  -מוצלח זה הוא כמובן מוטעה  .השם מתיחס כנראה לאחד מיובלי הירדן .
שום כתב  -יד בעל  -ערך לא שרד  .הטוב ביותר שימש לדפוס ראשון  ,פראג  . 1595כתב  -יד

שנמצא כספרייה
העירונית בלייפציג שימש את  . Wagenseilם  .נ שפירסם את החיבור  ,בלויית תרגום לאטיני  ,בספרו

.

 . 168 - 200קק  Exercitationes Strasbourg 1687 ,החיבור הודפס מאז פעמים רבות ותורגם לשפות אירופיות

שונות.
2( 6

ראה יערי  ,מסעות  ,עמ '

, 763 - 762

והשווה

:

.

geographica Palestinae

 ! 61ע

% . R hricht ,

 ; Berlin 1890מהדורה מעודכנת ערך  . 40ק  . ]( . 11 . 1 ) . Amiran , Jerusalem 1963 ,המהדורה החדשה~הטובה
ביותר  ,שבה השתמשנו  ,היא זו של א " ה גחנהוט  ,לעיל  ,הערה  ( 38עם תרגום גרמני )  .השווה מהדורת 8 .
'  voyages au rabbin Petachia de Ratisbonneטס  ] du mondeטסז '  , Catmoly ,תדפיס מתוך Nouveau

. Paris 1831

 Journal Asiatiqueיסוט

London 1856

גם תרגום לצרפתית  .מהדורה בלוויית תרגום אנגלי פירסם Benish ,

21 .

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

.

חזרתו של הנוסע מהמזרח במספר מקומות אנו מוצאים רמזים לגבי דרך חיבורו  ' :וראש הישיבה
[ של בגדד  ,שמואל בן עלי הכהן ] כתב לו [ לפתחיה ] מי הם אותן האמוראים שקבררים שם

ונפתחיה ] שכח הכתב בכיהם [ בוהמיה ]  .והוא בא מביהם הנה [ כנראה לרגנסבורג ] וסיפר כל מה
[ ההדגשה שלי  ,י " פ ] שהלך מביהם הכל למזרחו של עולם ' ( עמ '  , 9שורות

הדרך ממוצול

( נינוה )

לסוריה

:

. ) 12 - 9

ושוב  ,בתיאור

' וכל הערים הגיד שמם וכמה ימים הלך מזו לזו ואין צריך

לכתוב [ ההדגשות שלי  ,י " פ ] ' ( עמ '  , 28שורות

. )8 - 7

הרושם הנוצר מדברים אלה הוא  ,שמסעו של ר ' פתחיה עבר גלגולים שונים טרם עלה על

הכתב  .אין כמעט ספק  ,שחלקים מסוימים ממסעו נרשמו במהלך הדרך  ,וייתכן שבנוסף על חלקים
אלה שמר הנוסע רישום של מקומות ומרחקים וכן העלה על הכתב הערות  ,שהכילו את רשמיו
המיידיים ממקומות שביקר  ,פגישות בהן נבח  ,ואירועים אחרים  .בנוסף על כך  ,הוא אסף מידע ,
שאותו ליקט מפי בני המקום בארצות השונות בהן

ביקר .

ולמרות זאת  ,ספק הוא האם ר ' פתחיה עצמו כתב את תיאור המסע כולו  .סביר יותר להניח  ,כי
לאחר שאירגן וסידר את הערותיו  ,הוא סיפר את סיפור נפלאותיו בפני קהל  ,או אולי מאזין יחיד ,

שהעלה את הסיפור על הכחב  .הראשון שערך מעין ' מהדורה ' של הסיפור  ,אך  ,לצערנו  ,בתוך כך
גם עיבד אותו ( ראה לעיל

:

' ואין צריך

לכתוב ' ) ושינה

בו  ,היה

ר ' יהודה החסיד

מרגנסבורג .

אך גם גירסתו עובדה שנית בידי אדם  ,שמכריז על עצמו שנכח בקהל המאזינים  ,או שהיה לפניו
הנוסח של יהודה החסיד  .מעבד שני זה מעיד  ,שהאיצטגנין ר ' שלמה ממוצול גילה לר ' פתחיה את
תאריך בואו של המשיח  ,כפי שחזה אותו בכוכבים  ' .אבל ר ' יהודה החסיד לא רצה לכתוב פן
יחשדוהו שהוא מאמין בדברי ר ' שלמה ' ( עמ '  , 7שורות

. )8 - 7

אנו סוברים  ,שלחיבור  ,כפי שהגיע

לידינו  ,היה עוד ' עורך ' אחד  .למהדיר זה יש לייחס את מלות ההקדמה לתיאור המסע  ' :חדושי רבי

פתחיה . . .

וכל חידושים ונסים ונפלאות של הקב " ה שראה ושמע [ ו] כתב לזכרון להגיד לעמו בני

ישראל כח וגבורתו של הקב " ה [ ההדגשה שלי  ,י " פ ]  ,שעשה עמנו ניסים ונפלאות בכל יום

ויום  ,והשם יתברך ירחם עלינו  ,ויקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ  ,אמן ' ( עמ '  . ) 1אלו הם הדברים
הישירים האחרונים של מחבר זה בחיבור שלפנינו  ,אך הדגש שהוא שם על ' נסים ונפלאות' ,
שתואם כה יפה לנוסח התיאור עצמו  ,מביא להשערה  ,שהמחבר לא משך ידו גם מ 'עריכה ' של
תיאור המסע  ,כך שיתאים לדגשיו שלו  .משום כך אי  -אפשר לאמוד עד כמה משקף הנוסח הקיים

את זה הראשון  .זאת ועוד  ,הנוסח המצומצם שימר רק את החלקים שעניינו את ה ' מעבדים '  ,ולא

בהכרח שיקף את תחומי העניין של פתחיה עצמו .
לעומת כל שאר עולי  -הרגל  ,אנו יודעים פרטים אחדים על פתחיה  ,כיוון שהקולופון של החיבור
מציין

:

' תמו דברי הר ' פתחיה  ,אחיו של הרב יצחק הלבן  ,בעל התוספות  ,ושל הרב רבי נחמן

מריגינשפורק זצ " ל ' ( עמ '

. ) 36

העובדה שהמשפחה העמידה מתוכה רבנים בעלי שיעור  -קומה  ,מאפשרת לנו למקם את הנוסע

שלנו במסגרת חוג משפחתו  .מוצא המשפחה מפראג  ,והיו לה קשרים עם העיר רגנסבורג  .בני
המשפחה ברוכי הכשרון עברו למרכז התורה הגדול  ,לצרפת  ,שם למדו בבית -מדרשו של רבנו תם ,
נכדו של רש " י  ,ברמרו או טרויש  .ר ' יצחק בן יעקב ' הלבן ' למד בצרפת  ,חי בפראג ומאוחר יותר

ברגנסבורג  ,בה נשא במישרת דיין  .ממנו נותרו תוספות למסכתות אחדות מהתלמוד  .זה מסביר את
הקשרים של ר ' פתחיה עם פראג ועם רגנסבורג  ,וכן את העובדה שפתחיה יכול היה לערוך מסע

-7
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לרוסיה  ,שחכמיה עמדו בקשרים עם רבני פראג

;

68

אך אין ספק שהיה מרחק תהומי בין ר ' יצחק

הלבן  ,הפרשן המפוכח והקפדן של התלמוד  ,לבין אחיו הנודד  .האחרון  ,אם לשפוט על  -פי תיאור

המסע  ,השתייך למזג אחר לחלוטין .
לפי סדר הומנים  ,ר ' פתחיה הוא ראשון הנוסעים האשכנזים לאחר עליות  -לרגל של יהודי
המזרח  ,ולאחריו  ,כנראה יהודי פרובנסאלי ויהודי ספרדי  .המסע התרחש ברבע האחרון של המאה

.

הי " ב הוא מזכיר את דמשק נשלטת על  -ידי מצרים ( עמ '  , 28שורות  ' - ) 12 - 11והלך לדמשק והיא

עיר גדולה  ,ומלך של מצרים מושל עליה '  -ועובדה זו קובעת תאריך התחלתי באוקטובר , 1174 ,

בה נפלה הבירה המפוארת של סוריה בידי צאלח אל  -דין  ,שליט

מצרים .

וכיוון שבית  -לחם

וירושלים נמצאות לפי התיאור של ר ' פתחיה בידיים נוצריות  ,הרי שה ' סיבוב ' לא יכול היה להיכתב
אחרי

. 1187

בבית  -לחם מנסים הכמרים הנוצרים לקחת אבן גדולה מקבר רחל לבניית כנסייה ונכשלים ,

כמובן ; בירושלים  ,גם היא תחת שלטון נוצרי  ,מנסים הנוכרים לשווא לשים צלם במקדש ( כיפת -
הסלע ) :

' ובאו גויים ושמו בו צלמים והיו נופלין  .וקבעו הצלם בעובי הכותל  ,אבל בבית קודשי

הקדשים לא היה יכול לעמוד ' ( עמ '  , 33שורות

. ) 5 -4

בירושלים  ,הוא מוסיף  ' ,השוחה [כנסיית

הקבר ] מצד אחד  ,והשפיטל [ בית  -חולים ] שהעניים שם מצד אחר ; והארץ מבוקעת ונקרא גיא בן

הנום  ,ושם בית קברות שלהם ' ( עמ '  , 33שורות . ) 8 - 6
ולפני

אין אפוא לפקפק לגבי התיארוך  :לאחר

1174

. 1187

בתיאור המסע שלפנינו

) ' untereinander gewUrfelt

דברים מושכים במיוחד את תשומת  -ליבנו

:

 , ' buntכפי שכונה על  -ידי ה ' גרץ )  ,שני

התעניינותו הבלחי  -רגילה של הנוסע בקהילות

היהודיות בתפוצה המזרחית הגדולה של האומה  ,וכן בנסים ובנפלאות  ,יהיו אלה מדרך הטבע או

מעשי  -פלא .

תיאור העושר והעוצמה של ראש הגולה בבגדד והסמכות של ראש הישיבה ,

המזכירים שניהם הוד ותפארת של ארמונות מלכים  ,אף שהם מבוססים על מציאות מסוימת  ,נועדו

להביא קרן  -תקווה לתפוצות במערב  -אירופה .
לארץ  -ישראל  ,שבהן התרחשו רוב הנסים  .אולם
תמיד מסר פולמוסי או אפולוגטי .

היו אלה בראש וראשונה ארצות המזרח  ,מחוץ

מעשה הנס חורג מגבולות התרחשותו ; יש לו

החיבור נכלב עבור קהל יהודי תחת שלטון הנוצרים באירופה  ,ולו הוא הביא את הבשורה של
ההשגחה האלוהית  ,שלעולם אינה נוטשת את העם הנבחר בתפוצותיו  .הקדושים  ,הנביאים

והצדיקים  ,אף  -על  -פי שהם נערצים על  -ידי מוסלמים ויהודים כאחד  ,שומרים על ' יהדותם '  .כך ,
למשל  ,קברו המקודש של הנביא

יחזקאל  ,כמו גם קבר תלמידו ברוך בן נריה  ,אין לחללם  ,באיום

של עונש  -מוות  .המוסלמים  ,שניסו לפתוח את קברו של ברוך בן נריה על  -מנת להגיע לקברו של
יחזקאל  ,הוכו ומתו מייד ( עמ '

. ) 11

קבר יחזקאל  ,מוקד מפורסם לעלייה  -לרגל של יהדות המזרח ,

נערץ על  -ידי יהודים ומוסלמים גם יחד ( עמ '  , ) 13ומוכיח אפילו לבעלי השלטון והזרוע את

,

ץ 2
~

כוחותיו הפלאיים ( עמ '

. ) 14

יהודים ומוסלמים כאחד מעריצים גם את קברו של ר ' מאיר

שהופעתו המאיימת בחלומו של הסולטאן  ,די בה כדי למנוע את שוד קברו ( עמ ' . ) 18

' החניק ' ,

סיפורים אלו

ורבים אחרים ודאי חיזקו את רוחם של היהודים  ,שהרי מעתה ברור וגלוי שהם לא הופקרו לשבט

או לחסד של סביבתם  ,כיוון שבמזרח נראו והתחוללו פלאות ונסים  ,מעשה יום ביומו  .שיאם של
68

ראה

 :א " א אורבך  ,בעלי התוספות  ,כ  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ '

. 22 ] - 215

תיאורי מסע בתקופה הצלבנית

מעשים אלו הוא בסיפור שהתרחש  ,לפי ר ' פתחיה  ,דור אחד בלבד לפני ביקורו  ,בימי שלמה  ,אביו
של דניאל  ,ראש הגולה הנוכחי  .הסולטאן חזר ממסע עלייה  -לרגל  -חאג '  ' -לעיר ששם קבר

השוךי

[ כלומר  :מוחמד ] לראותו בקברו  ,והנה הוא פגר מובס ונרקב  ,וריח רע עולה מקברו  ,שלא

היה אדם יכול לסבול  ,ואמר [ הסולטאן ] לכל עמו הוא שאין ממשות לא בקדרי ולא

בדתו ' .

כנגד

תמונת הרקבון  ,עומד קברו של ברוך בן נריה  ,שלא רק גופתו  ,אלא אפילו טליתו השתמרה בקברו
אך ' לא הספיק לגייר [ הסולטאן ] הוא וכל עמו עד שמת  ,ונתבטלה הגזירה שרצה לגייר וכל
( עמ '

;

עמו '

ד. ) 2

הנסים כמובן שאינם פוסקים על מפתנה של ארץ  -ישראל  ,אך במפתיע הם פוחתים באופן
מובהק  ,אם משום שמעטים יותר נרשמו למעשה  ,אם משום

שה ' מעבדים ' נטלו יותר חופש לעצמם

לעשות בחיבור כבתוך שלהם  .אנו מניחים  ,שאכן פחות נסים נזכרו

במקור .

פתחיה הגיע לארץ  -ישראל מצפון  ,מסוריה  ,דרך בניאס ; אך אין באפשרותנו לתאר לפי סדר את

מסע העלייה  -לרגל שלו מכאן ואילך  .מה שהשתמר בנוסח המסע שהגיע לידינו  ,הם קטעי ידיעות ,
ללא רצף גיאוגראפי כלשהו  .כך  ,למשל  ,בין תיאורי הגליל העליון והתחתון מכניס המספר פיסקה

על יבנה והנסים שמתרחשים בה  ,ואחרי כפר כנה ( השם אינו מוזכר  ,אך שם נמצא לפי המסורת

קברו של יונה הנביא  ,שאותו הוא מזכיר ) הוא קופץ לקבר רחל ושוב חזרה לירושלים  .ולהלן
מתערבבים הסיפורים על ירושלים עם אלה על חברון ומובילים אותנו בחזרה לבבל  .מכאן חוסר
האפשרות לעקוב אחרי פתחיה במהלך שהותו בארץ  -ישראל  .פעמיים ( עמ '

) 33 , 31

הוא מציין ,

שאורכה של הארץ הוא אורך מסע בן שלושה ימים  ,אך הוא נשאר בה  ,ללא ספק  ,זמן רב יותר  ,אם
אכן ביקר בכל האתרים בכל פינות הארץ  ,שאותם הוא מציין -

16

במספר .

כאמור  ,הוא נכנס לארץ מדמשק ובניאס  ,ושהה זמן  -מה בגליל  .הוא מזכיר את טבריה  ,ציפורי ,
מירון  ,ארבל וכפר  -כנה ( ראה

להלן ) .

נסים מתרחשים בכל זמן שהותו בארץ  .מקברו של רבי  ,הוא

יהודה הנשיא  ,שבציפורי עולה ריח  -בושם נהדר ( עמ '

; ) 29

ביבנה קיים מעיין מופלא  ,שגועש

שישה ימים בשבוע  ,אך בשבת אין למצוא בו ולו טיפת  -מים אחת

( עמ ' ; ) 30

במירון נמצא כלי -

קיבול גדול ממדים  ,עשוי אבן  ,שמתמלא מעצמו באורח פלא ( כשאין מעיין מתחתיו  ,מצהיר
המחבר ) בנוכחות אנשים הגונים  ,אך נשאר יבש לחלוטין כשאדם לא  -הגון נכנס למקום

( עמ ' . ) 30

השם ' הר געש '  ,מקום הקבר המסורתי של יהושע בן נון וכלב בן יפונה  ,מוסבר ' אטימולוגית '

:

' ונתגעש ארץ ישראל לאחר מות יהושע ' ( עמ '  . ) 31בכפר כנה נמצא על  -פי המסורת קברו של יונה
הנביא  .היכל מציין את מקומו באמצע פרדס  ,מלא מיני פירות  ,ואף  -על  -פי ששומר הפרדס נוכרי ,
הוא מקדם בברכה מבקרים יהודים ומכבדם בפירות  ,באומרו להם  ' :יונה בן אמיתי יהודי היה  .לכך
ראוי לכם משלו '  .מובן מאליו  ,שמבקרים

לא  -יהודים אינם זוכים בפירות הגן .

פתחיה מבקר גם בקבר רחל  ,אך לא הוא  ,ואף לא אחד מבין עולי  -הרגל בתקופת מסעי  -הצלב
מזכיר תפילות מיוחדות על הקבר  ,כפי שהיו נוהגים מאוחר יותר  ,על  -מנת לבקש את התערבותה

של אם האומה למען בניה  .על הקבר עצמו ' אחד עשר אבנים כנגד אחד עשר שבטים  [ .ו ] לפי
שעדיין לא נולד בנימין אלא בצאת נפשה  ,אין שם אבן כנגדו  .והם שןש  ,ואבן של יעקב שיש אחר

והיא על כולם  ,וגדולה היא מאד משווי הרבה בני אדם '  .זוהי אבן הראשה  ,שה ' כומרים לקחו מעל
הקבר וקבעו אותה בבנין עבודה זרה ולמחר ראו אותה על הקבר כאשר כבתחילה ' ( עמ '

באמצע

. ) 32

המסגרת הזו של סיפורי  -פלאים אנו מוצאים באופן מפתיע ובלתי  -צפוי הערה מפוקחת .
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קבר רחל אמנו  ,ציור משנת

1587

בתארו את ים  -המלח  ,בו ראה את סדום ועמורה  ,הוא מעיר  ' :ואין שם עשב  ,ונציב מלח  -אמר
 -שלא ראה ואינו בעולם  .וגם האבנים

שהעמיד יהושע ( בגלגל ) לא ראה ' ( עמ ' . ) 33

דברים אלה ,

המנוגדים ניגוד כה מוחלט לנטייה הכללית של התיאור  ,אולי הם  -הם המשקפים את גישתו

הביקורתית של עולה  -הרגל  ,והם הצליחו להימלט מהמספריים של המעבדים  .גם תיאורו את
חברון  ,בה הצליח פתחיה להיכנס למערת המכפלה הודות לשיחוד השומר  ,הוא תערובת של
תיאור עובדתי

ומעשי  -נסים .

והנה על המערה היכל גדול שבנה אברהם אבינו  ,ויש בו אבנים גדולות  ,שבעה ועשרים

או שמונה ועשרים לראש פינה [ כנראה שכבות  -אבנים ]  ,וכל אחת כמו שבעים

אמות .

ונתן למי שמפתח בידו של המערה זהב להביאו לבית קברי אבות  .ופתח לו  .והנה על
הפתח צלם וג ' כוכין בפנים  .ואמרו היהודים שבעכו  :הזהר  ,כי שמו ג ' פגרים בתחילת
המערה ואומרים הם האבות ,

ואינם .

קבלת שוחד נוסף מכניסה את התייר אל פנים המערה  ,שעה שהשומר מצהיר  ' :לא הנחתי שום גוי
ליכנס בזה

השער ' .

הביא נרות והכניסו בפנים  .וירד במעלות  ,וקודם זאת המערה מבחוץ ירדו בחמישה עשר
מעלות  ,ובא לתוך מערה רחבה מאד ובאמצע המערה פתח בקרקע  ,והקרקע כולו סלע ,
וכל המערות הם בחלל הסלע  ,ועל אותו פתח שבאמצע מונחים חתיכות ברזל עבים
ביותר  ,ואין אדם יכול לעשות כזה אם לא מלאכת שמיים  .ורוח סערה יוצאת מן הנקבים

שבין ברזל לברזל  .ולא היה יכול לבוא בנרות שם  ,והבין ששם האבות  ,והתפלל
וכשהיה שוהה על פי המערה היה רוח סערה יוצא ומוליכו לאחוריו ( עמ '

שם .

. ) 34 - 33

ליד חברון נמצא אלוני ממרא  ,ושם ביקש אדם זקן ונוטה למות מבנו  ,שיראה לעולה  -הרגל שלנו
את העץ עליו נשענו המלאכים שנגלו אל אברהם  ' .והראה לו זית

[ !]

אחד יפה  ,ונחלק לשלושה

חלקים  ,ואבן שיש באמצע  .וקבלה בידם כשישבו המלאכים נחלק העץ לשלושה חלקים ' ( עמ ' . ) 35
בקירבת מקום הראו לו גם את בארה של שרה והאוהל שלה ( יש להניח מיבנה  -כיפה )  ,ולא רחוק
60

מאלוני ממרא מישור  ,ושם מפכים המים המתוקים והצלולים מאוד של בארו של אברהם  ,ושם גם

האבן שעליה מל אברהם אבינו את עצמו  .הזקן הנוטה למות מרגיש  ,ש 'אינו משקר  ,ונשבע שפעם
אחת בצום כיפור ראה מלאך של אש וסוסו של אש אצל בארה של שרה  ,שהיה מתפלל שם ' ( עמ '

. ) 36 - 35

שער הרחמים

רק שורה אחת מוקדשת לבירה המסחרית של הצלבנים  ,עכו  ,וגם זאת רק על  -מנת לציין  ,שיש

בה קהילה יהודית  ,ושיהודי המקום הזהירו אותו מפני מעשה המרמה המבוצע על  -ידי המישמר
הנוצרי המוצב במערת המכפלה בחברון .
הר  -געש  ,מקום הקבר המסורתי של יהושע בל נון  ,מופיע בתיאור המסע אחרי הארבל  ,אחריהם

יבנה ואז קבר רחל  ,ים  -המלח עם סדום ועמורה  ,חברון

וירושלים .

בירושלים הוא ביקר בהר  -הזיתים  ,ממנו צפה אל חצר המקדש  ,וגובהה

23

אמות .

69

והיא [ החצר] רחבה והיכל נאה שם שכנה ישמעאלים בימי קדם כשהיתה ירושלים כיד

הישמעאלים .

ובאו פריצים והלשינו למלך הישמעאלים ואמרו

:

זקן אחד יש בינינו

שיודע מקום היכל והעזרה  ,ודחק אותו המלך עד שהראה לו  .והמלך היה אוהב יהודים ,
ואמר  ' :אני רוצה לבנות היכל שם  ,ולא יתפללו בו כי אם יהודים ' [ ההדגשה שלי ,

י " פ ]  .ובנה היכל מאבן [ ו] שיש  ,בניין נאה  ,מאבני שיש אדומים וירוקים וכל מיני מראה ,
ובאו גויים [ כלומר נוצרים ]  ,ושמו בו צלמים והיו נופלים  .וקבעו הצלם בעובי הכותל ,
אבל בבית קדשי הקדשים לא היה יכול לעמוד ( עמ '

איזה סיפור נהדר לרומם את רוח עמך ישראל בגולה

!

. ) 33 - 32

משונה עד כמה שיהיה סיפורנו  ,אנו תמהים

אם פתחיה שמע במקום כלשהו את המסורת היהודית הירושלמית  ,לפיה יהודים אחדים הגיעו עם

הכובש המוסלמי לירושלים במאה השביעית  ,והראו לכובשים את מקום רחבת  -הר  -הביוד שהפכה
69

הנוסח כמקום זה משובש  .אפשר לקרוא גם  ' :בין התקרה לרצפה יש
שלושה ועשרים אמות' ) .

23

אמה '

( 'שמע

זיבה נל ] ריצפה גבוה

51
61

יהושע פראוור

תחת השלטון

הקודם  ,זה של ביזאנטיון  ,למזבלה של העיר .

ה

בנוסף על כך הוא ' נלחם ' באופן ברור

באיסור הצלבני  ,שמנע מיהודים לגור בירושלים  ,ומוצא את סיפוקו בעובדה  ,שמעולם לא הצליחו

להציב צלב או צלם בקודש הקודשים שבמקדש  .יו לא פחות נפלא ומרומם נפש הוא הסיפור על
' שער הזהב ' או ' שערי הרחמים '  ,כפי שהם נקראים במסורת היהודית

:

ואותו השער ממולא אבנים וסיד ואין שום יהודי רשאי לבוא שמה וכל שכן

גוי .

[ ההדגשה שלי  ,י " פ ]  .ופעם אחת רצו הגויים להסירן ולפתוח השער  ,ונתרעשה ארץ -

ישראל והיתה מהומה בעיר עד שחדלו  .ויש מסורת ביד היהודים שדרך אותה שער גלתה
השכינהמ ובו עתיד לשוב  .והוא מכוון כנגד הר הזיהים  ,והר הזיתים נמוך ממנו [ כך ! ] ,
והעומד בהר הזיתים רואהו ( עמ '

. ) 35 - 34

לאחר שהוא מזכיר את חברון והנסים שהתרחשו בה  ,מתייחס פתחיה לדיכוי היהודים תחת שלטון

היוונים ( כנראה בביזאנטיון ) ומסיים  ,שוב  ,בבבל ובתיאור מיבני הלבנים שבה  .אם ננסה לערוך
רשימה מסודרת של האתרים שהזכיר ר ' פתחיה מרגנסבורג  ,יתברר לנו שאיש לא יכול היה לכתוב
תיאור  -מסע לפי סדר זה  ,וודאי שלא לסייר לפי ציונים גיאוגראפיים אלו

:

תיאור ארץ  -ישראל

( שממערב לירדן ) נפתח בבניאס  ,ואחריו נימנות טבריה  ,ציפורי  ,אושה  ,שפרעם  ,עכו  ,יבנה והגליל

העליון  ,בו הוא מזכיר את ארבל  .לאחר  -מכן מוזכר אזור השומרון  ,הר  -געש  ,ואז שוב כפר  -כנה

שבגליל  .כאן מופיע קבר רחל ומיד לאחר  -מכן  ,מחוץ להקשר כלשהו 0 ,ון  ,ואז ירושלים  ,ים -

המלח  ,סדום ועמורה  ,חברון ושוב ירושלים  .אחרי איזכור של דמשק מופיעים אלוני ממרא  ,וכאן
נקטע התיאור ועובר ליוון או ביזאנטיון ולבבל  .בסך  -הכל נמנים רק

16

מקומות בארץ  -ישראל ,

בערבוביה גדולה ביותר  ,אף שניתן להבחין בריכוז מספר של אתרים בחלקה הצפוני של הארץ
ומאוחר יותר בחלקה הדרומי  .אלו משקפים ודאי את המיבנה המקורי של

התיאור .

למשפט הבודד ' וגם בארץ  -ישראל יש קהילות  ,אלא שאין מהם אלא כמאה או כמאתיים או כג '
מאות

[ תושבים ] '

( עמ '

) 29

אין לייחס כל השיבות  .כל שבא משפט זה להצביע עליו הוא העובדה ,

שהקהילות היהודיות בארץ  -ישראל קטנות מאלו שבבבל  .ואנו מוצאים משפט אפולוגטי בסוף

תיאור המסע  .בדברו על יוון  ,מעיר ר ' פתחיה  ' :ויש מהם קהילות רבות שארץ  -ישראל אינה יכולה
לשאת אם הי ' עליה  ( :עמ '

. ) 36

ומעל לכל מביכה העובדה  ,כי אף שאנו יודעים שר ' פתחיה נכנס

לארץ  -ישראל מכיוון צפון  ,איננו יודעים באיזה אופן חזר לאירופה  .מצרים  ,מכל מקום  ,אינה נזכרת
בתיאור

כלל .

בצורתו הנוכחית מהווה ה ' סיבוב ' עדות רבת  -ערך לתפיסה של ארץ  -ישראל  ,לדימוי שלה  ,אותו
שימרו יהודי הגולה  ,ושבו הדגישו את המשכיות התרחשותם של נסים  ,התגלמות מתמדת של
החסד  ,ששומר אלהים לעם

70

מסורת זו נשתמרה בקטע מהגניזה שפירסם ש ' אסף  ' ,על ראשית התישבותם של היהודים בירושלים אחרי
הכיבוש הערכי '  ,ידיעות  ,ז

2נ ()

נד

( ת " ש )  ,עמ ' 28 - 22

( פורסם שנית בספר הישוב  ,ב  ,ירושלים תש " ד  ,עמ '

, 18 - 17

מס '

 . ) 13הדים ממסורת זו נשתמרו גם אצל מששודי  , eat ,עמ ' 7נ  ,מס ' . 19
זהו המשך לפולמוס היהודי נגד הצבת צלבים נוצריים בהר  -הזיתים  ,מול רחבת הר  -הבית  .השווה  ,למשל
342

72

ישראל .

:

.

 .ק  , 1 , Leipzig 1883 ,זTheophanes , Chronographie ed . de 800

פתחיה מתייחס למסורת המפווסמת של עשך מסעות השכינה בגלותה מהר  -הבית  .ראה  :בבלי  ,ראש השנה לא
ע "א .

מקורות חדשים מן הגניזה לתקופת הצלבנים
ולבית הרמב " ם
מרדכי עקיבא פרידמן
לזכרו הברור של מו " ר
פרופ ' ש " ד גויטיין נ " נ

מב יא
בין תחומי המחקר הרבים במדעי היהדות שזכו להארה מיוחדת מכתבי גניזת קהיר  ,לא נפקד
מקומן של תולדות התקופה הצלבנית  .חשיבותן של תעודות הגניזה לחקר תקופה זו נודעה בזכות
מחקריו השיטתיים והמעמיקים של ש " ד גויטיין ו " ל  ,אשר גילו שפע של מקורות חדשים לתקופת

הצלבנים  .מחקריו הכלליים בתעודות הגניזה מציגים בפנינו את החברות היהודית והמוסלמית ,

אשר לתחומן פלשו הצלבנים ; ואילו שורה ארוכה של מאמרים הוא הקדיש לתולדות ארץ  -ישראל
בתקופה הצלבנית  ,ולפני שנים אחדות סיכם את ממצאיו בסקירה כללית  ,שהיא אחד ממחקריו
האחרונים בחקר

הגניזה  .י

לאחר מחקריו של גויטיין אין לצפות לתגליות חשובות מן הגניזה בתחום זה  .אולם ייתכן ,
שעוד יזוהו תעודות מעניינות אחדות ונתונים מסוימים  ,וכן אפשר להציע פירושים חדשים פה
ושם  ,ואלה עשויים להשלים את הידיעות אשר בידינו  .השאלה החדשה לרבנו אברהם בן הרמב " ם ,
המתפרסמת להלן  ,הינה דוגמה למה שעשויים ללמדנו הממצאים החדשים
והמקורות החדשים  ,הנידונים כאן  ,ניתנים כתרומה צנועה בכיוון

הללו .

ההערות

זה .

את רוב המקורות הללו על תקופת הצלבנים ליקטתי מתוך רשימותיי ממחקרים שעשיתי

בעניינים שונים שבחקר הגניזה  .אין לי כל ספק שחוקרים מצאו או ימצאו קטעים רלוונטיים

נוספים  .ברם  ,רוב החומר החשוב שבתעודות הגניזה  ,הקשור לצלבנים  ,פורסם ונחקר על  -ידי
גויטיין  .המסגרת  ,הכלים וההנחיות לפירוש מקורות חדשים שיימצאו הובהרו באר היטב במחקריו

המצוינים .
!

מחקרו הראשון של גויטיין על  -סמך כתבי  -יד הגניזה שנאוסף טיילור  -שכסר  ,שמצא בביקורו הראשון
בקיימברידג '  ,היה ' מקורות חדשים על גורל היהודים בזמן כיבוש ירושלים ע " י הצלבנים '  ,ציון  ,יז ( תשי " ב )  ,עמ '
 ( . ! 47 - ! 29לפני  -כן פרסם גויטיין מחקר אחד  ' -תעודה
9 ! - 185נ

-

המתבסס על מהדורת

מן הנמל האפריקני עייאב

'  ,תרכיל  ,כא [ תש " י ]  ,עמ '

כתב -יד מאותו אוסף  ,שאת תצלומו הוא מצא במכון בן  -צבי ) .

ראה את המחקרים האחרים המצוינים בביבליוגראפיה של כתבי פרופ ' שלמה דב גויטיין  ,בעריכת א ' הטל ,

ירושלים תשל " ה  ,עמ '  ( XXIXערך '  ; ' Crusadersהערך במפתח העברי לוקה בחסר) .
לאור לאחר פרסום

מחקרים נוספים  ,שיצאו

הביבליוגראפיה ' Tyre-Tripoli -' Aqra: Geniza Documents from the Beginning of :

 . 69 - 88קק JeR, LXVI ) 1975 ( ,

Crusader Period' ,

;

סקירתו הכללית הנזכרת היא

:

היישוב בארץ -

ישראל כראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי הגנתה ( בעריכת " הקר )  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '
343 - 229

נלהלן  :גויטיין  ,היישוב ] ( נדפסו בה המחקרים שצוינו כבר בביבליוגראפיה  ,בעיבוד חדש עם תוספת

חומר נוסף ועם מחקרים חדשים ) ; ) Survey' , Outremer :ע
0 Joshua Prawer ,ן lingdom of Jerusalem Presented

~ Geniza Sources for the Crusader Period :

the History of the Crusading

א]

Studies

מודה אני לספרנים של בית  -המדרש לרבנים בניו -
 . 306 - 322קק  [ Jerusalem 1982 ,להלן  :גויטיין  ,סקירה ] ~ .

יורק  ,ספריית אוניברסיטת קיימכרידג ' והספרייה הבודליאנית באוקספורד על עזרתם האדיבה .

וקו

)

מרדכי עקיבא פרידמן

פיוט על חורבן קהילות ישראל
הפיוט הנדון הוא בעל עניין היסטורי  .אמנם אין הוא עוסק בתקופת הצלבנים  ,אבל עובדה זו עצמה
ראויה לבירור  .בגניזה נמצאים תיאורים רבים של מלהמות וצרות שונות  ,שפקדו את תושבי ארץ -

ישראל  ,ולא תמיד נהיר לאיזו תקופה הם מכוונים  .פיוט זה פירסם ש ' אסף בשנת ת " ש  2 .יש בו קינה
על מאורעות  -דמים נוראים בכפר חברונה  ,אונו  ,יפו  ,לוד  ,חוסיפה וחיפה  .הראיתי כבר  ,שהפייטן
מתאר את ההרס שבמקומות הללו במונחים הרומזים על בית  -המקדש  ,והצעתי  ,שכוונתו לחורבן

בית  -הכנסת  ,היינו מקדש -מעט  ,של כל מקום ומקום .

3

הפיוט הוא מסמך היסטורי מובהק  ,ומסתבר ,

שהפייטן מתאר מעשים  ,שהיה עד  -ראייה להם  .אלא שהפיוט לא נוצל כראוי למחקר היסטורי ,

וזאת בגלל אי הוודאות באשר לזמנו  .האויב תואר ' אימתני ותקיפה '  ,תארי החיה הרביעית בנבואת

דניאל  ,ז ז  ,ו ' זו אדום ' לפי חז " ל  .אין ספק אם כן  ,שהפיוט מתאר רדיפות מידי אדום לפני הכיבוש
הערבי

( ) 634

הביואנטית .

4

או אחריו (  , ) 1099דהיינו תקופת

הצלבנים .

מ ' זולאי וש ' קליין ייחסוהו לתקופה

אסף ייחס  ,לעומת זאת  ,את הפיוט לתקופה הצלבנית  ,אם כי עשה זאת בהסתייגות

מסוימת  5 .התאריך -הצלבני צוין לאחרונה בספרות האנציקלופדית ללא פקפוק .

6

מתוך עיון חדש

בפיוט הגעתי למסקנה  ,שהתאריך הצלבני אינו בא בחשבון כלל  ,וקביעה זו אושרה הן על  -ידי
פרופ ' גויטיין ז " ל והן על  -ידי פרופ ' עזרא פליישר יבלח " א  .ייתכן  ,שהפיוט מתייחס לנקמה ,

שהראקליוס הקיסר עשה ביהודים לאחר שכבש את הארץ מידי הפרסים  ,בשנת . 629

הידיעות

הכלולות בפיוט ( לפי הסברה ) על חורבן בתי  -כנסת וקביעתן לשנים שלפני הכיבוש הערבי ראויות
להבלטה בגלל עניינן ההיסטורי
2

3

הכללי .

7

ש ' אסף  ' ,קינה קדומה על חורבן הקהילות באוץ ישראל '  ,ידיעות החברה העברית לחקירת אוץ ישראל
ועתיקותיה  ,ז ( ת " ש)  ,עמ'  = ( 67 -60ש ' אסף  ,מקורות ומחקרים בתולדות ישראל  ,ירושלים חש " ו  ,עמ ' . ) 16 -9
מ " ע איש אונו ( מרידמן )  ' ,אונו  -ידיעות חדשות מכתבי הגניזה הקהירית '  ,ד ' גרוסמן ( עורך )  ,כין ירקון ואילון ,

רמת  -גן  , 1982עמ ' . 85 -73
4

הערתו של זולאי הובאה על  -ידי אסף ( [ לעיל  ,הערה  , ] 2עמ '  . ) 63הוא מציין  ,שצורת הקינה דומה לקינה של ר '
אליעזר בירבי קיליר  ,וכי ' אין מצד המבנה והסגנון של הקינה שלפנינו שום דבר שיתנגד לקביעת זמנה בימי
הפייטנים הראשונים '  ,וכן הוא העיר על קטע גנתה של ' סליחה עתיקת יומין '  ,שיש בה ' ציטטה שלמה מן הקינה
שלפנינו '  ,ואשר יש לה דמיון רב לקינה הקלירית

' אז בהלוך

ירמיהו על קברי אבות '  .ראה להלן  ,הערה

קליין  ' ,הערות לקינה קדומה על חורבן הקהילות בארץ ישראל '  ,ידיעות  ,ז

דמיון הקינה ליצירה
5

6

7

(ת "ש) ,

עמ '

, 109 - 107

;7

ש'

אף הוא ציין את

הקלירית .

אסף ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '
אלא שהוסיף  ' :צריך הכרע' .

, 63

ובספר הישוב  ,ב

( תש " ד) ,

עמ '  , 4הערה

ראה  :ז ' וילנאי  ,אהיאל  :אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל  ,א  ,עמ '
ישראל בימי מסעי הצלב ' וכו ' .

,5

קבע את זמן הקינה בתקופת הצלבנים ,

: 79

' כקינה המתארת את חורבן קהילות

לפי השערתו של מ ' גיל ( אוץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה [  , ] 1099 - 634א  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ '
[ להלן  :גיל  ,ארץ  -ישראל ] )  ' ,מסתבר שבעת הכיבוש עצמו הרסו השבטים הפולשים כנסיות ובתרכנסת לרוס

133

,

נראה שמרבית בתיהכנסת והכנסיות הבגינטיות ששרידיהם התגלו במקומות שונים באר

;

זמן חורבנם היה בעת

הכיבוש המוסלמי או סמוך אחריה  .על  -פי הדיון בקינה הזאת אפשר לשער  ,שחורבן בתי  -הכנסת היה סמוך לפני
הכיכוש

המוסלמי .

ע ' פליישר ( ' לפתרון שאלת זמנו ומקום פעילותו של ר ' אלעזר בירבי קיליר '  ,תרבתן  ,נד [ תשמ " ה ]  ,עמ ' 27 - 383א
64

פירסם פיוט חדש של ר ' אלעזר בירבי קיליר  ,העוסק באותה תקופה ממש  ,והמתאר  ,בין השאר  ,את כיבושה

מחדש של ארץ  -ישראל בידי הראקליוס ואת הזוועות שליוו את המאורע  .הוא כותב ( עמ '

: ) 405

' צריך לומר

שבכל מה 12הגיע לידנו עד כה מיצירתם של פייטנים קדומים אין עוד תיאור מפורט ומדויק כזה של מאורעות
היסטוריים '  .לאור הדברים הללו  ,יש לחזור ולבדוק את הקינה הנ " ל ) Cambridge University Library ,
 (Taylor-Schechter Collection [=TS] hfisc 35 . 51שיש בה  ,ככל הנראה  ,תיאור מפורט ומדויק למדי של
t
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מרדכי עקיבא פרידמן

נישוק וכלשלוו ובקבלה בארץ  -ישראל
המלחמות קבלתי  -פוסקות  ,אשר פקדו את ארץ  -ישראל  ,הרמוזות לעיל  ,במיוהד כמשך המאה
האחת  -עשרה ,

8

הן הרקע לאחד מגילוייו המעניינים ביותר של גויטיין בנוגע למסעי  -הצלב

:

האוכלוסיה המדולדלת היתה למודה סבל כל  -כך  ,עד שבני התקופה לא הכירו את מסעי -הצלב

כנקודת  -מיפנה בתולדות ישראל או כמאורע מיוחד במינו  .לדידם  ,זו היתה רק חוליה כאובה נוספת

פיגועים .

בשרשרת ארוכה של
הצלבנים עיר

חרבה ' .

' הכלל העולה  ,עד כמה שהדבר נוגע בישוב היהודי  ,החריבו

9

ברם מוצאים אנו בגניזה עדות ברורה מאוד על כך  ,שמסעי  -הצלב היו אמנם פרשת  -דרכים

חשובה למדי בהיסטוריה התרבותית של עם ישראל בארצו  .כוונתי למכה האחרונה בהתמודדות

הממושכת בין ישיבות אוץ  -ישראל ובבל  ,או ליתר דיוק המאבק בין שתי המסורות של הלכה
ומנהג  ,זו של תלמודה של ארץ  -ישראל וזו של תלמודה של בבל  .התלמוד הבבלי והמסורות של
ישיבות בבל הלכו והשתלטו על ארץ  -ישראל גופה משך תקופה ארוכה של מאות שנים  .עוד זמן
מרובה לפני בואם של הצלבנים הכריעו עליונותם של גאוני בבל בענייני תורה מחד גימא  ,וחולשת

היסודות הכלכליים  -החברתיים של ישיבות ארץ  -ישראל  -בחלקה כתוצאה מן המלחמות הרבות

שם  -מאידך גיסא  ,את הכף לטובת בבל  ,לא רק בהגמוניה של קהילות ישראל בתפוצות אלא גם
בקביעת המסורת ההלכתית המוסמכת בארץ  -ישראל עצמה  .אולם עדיין היה קיום לתורת ארץ -

ישראל בביתה  .בני ארץ  -ישראל למדו לא רק את התלמוד הבבלי  ,אלא אף את תלמודם

שלהם .

מובאות מן התלמוד הירושלמי מופיעות בתשובות גאוני ארץ  -ישראל במאה האחת  -עשרה  .חכמיה
הסתמכו על
אשר

פסקי  -הלכה קדומים של ישיבות ארץ הצבי  ,במיוחד ' המעשים לבני ארץ  -ישראל ' ,

חלקים גדולים מהם נתגלו בגניזה 0 .י מנהגים ארץ  -ישראליים רבים  ,הרשומים בספר

החילוקים לאנשי מזרח ולבני ארץ  -ישראל  ,נהגו עוד בארצם  .המשיכו לכתוב שטרות מסוימים ,
כמו הגט ובמיוחד הכתובה  ,לפי המנהג הארץ  -ישראלי הקדום  .השטרות הללו מעידים על מסורות

עתיקות  ,שהועברו בקבלה מדור לדור  ,מתקופת בר  -כוכבא ומן התלמוד הירושלמי והספרות
הארץ  -ישראלית ההלכתית העתיקה  .עד כמה שאפשר להסיק מתעודות הגניזה ( שנכתבו בארץ -

ישראל)  ,נראה  ,שמסורות אלו חדלו כלא היו עם מסעי -הצלב  .מכה אחרונה זו לא רק החריבה את

הארץ ואת יישובה היהודי  ,אלא ניתקה למעשה את שלשלת הקבלה הארוכה ; הקיום העצמאי של
מנהגי ארץ  -ישראל והלכותיה ומסורת הלימוד שלה בטלו ועברו מן העולם  .רוב היהודים  ,שחזרו
והתיישבו בארץ למן המאה השתים  -עשרה  ,היו ' כבלים '  ,לפחות כאשר לנאמנותם לתלמוד
הזוועות  ,שליוו אותם מאורעות היסטוריים ממש ( על  -פי השערתנו  ,המסתמכת  ,בין השאר  ,על דבריו של

פליישר ) .

יתירה מזו  ,לדעתי  ,יש מקום לחזור ולעיין בשאלת היחס בין הקינה ההיא ליצירה הקלירית  ,שהרי

עכשיו מסתבר  ,ששתיהן נכתבו באותן השנים ; וכן זולאי וקליין  ,כאמור  ,ציינו דמיון בין הקינה לפיוטי ר ' אלעזר

בירבי קיליר  ,ואף פליישר העיר על הדמיון כיניהם ( דבריו מצוטטים במחקרי [ לעיל  ,הערה  , ] 3עמ '  . ) 76 - 75וכן
מעניין לציין  ,שבפיוט החדש שפירסם פליישר  ,נזכר ' מקדש מעט ' אשר נחרש ( עמ '  , 414שורות  , ) 27 , 23ואף -
על  -פי שנראה  ,כי אין הכוונה לאותו מקדש  -מעט  ,שהקינה עוסקת בו לפי פירושנו  ,דהיינו בתי  -הכנסת שנהרסו
במקומות הנזכרים  ,מכל מקום  ,גם נקודה זו ראויה לעיון
ולע )

8

שם  ,א  ,עמ '
9
10

נוסף .

וראה בהרחבה אצל גיל  ,ארץ  -ישראל  ,א  ,פרק שישי  .על הכיבוש הצלבני וגורלם של יהודי ארץ  -ישראל  ,ראה
674 - 665

גויטיין  ,היישום  ,עמ '
ראה לעניין זה

. 234 - 229

:

( פרק עשירי ) והמקורות שצוינו
 ; 229השווה

שם  ,עמ '

; 237

שם .

גויטיין  ,סקירה  ,עמ ' . 308

מ " ע פרידמן  ' ,הלכות אישות בעקבות מעשים לבני או

-,

ישראל '  ,תרבתן  ,נ

( תשמ " א ) ,

עמ '

מקורות חדשים מן הגניזה

למפערים דוהרים הטע מפרסקו מן המאה הי

"ג )

הבבלי ; הם באו ותלמודם בידם  .אם השאירו הצלבנים כיסים מן היישוב היהודי הקדום על מכונם ,
הם נשטפו על  -ידי גל העולים החדשים ונטמעו בהם  .למעשה אין אנו שומעים עוד על בתי  -כנסת

' אוץ  -ישראליים ' או על מנהגיהם הקדומים בארץ  -ישראל  .אמנם מנהגים ארץ  -ישראליים אחדים
המשיכו להתקיים בתפוצות  ,במיוחד בארצות שמקודם היו תחת השפעת המרכו הארץ  -ישראלי ,
אלא שבדרך -כלל לא הכירו כבר במקורם הארץ  -ישראלי של המנהגים

נישואי שר בית ישראל
אשקלון לא נכבשה על  -ידי הצלבנים עד שנת

. 1153

הללו .

! ן

כאשר נכבשה ירושלים בשנת  , 1099פעלו

יהודי אשקלון במרץ כדי לפדות שבויים ולסייע לפליטים  .מכתב  ,שנכתב בקיץ  , 1100מתאר את
11

ראה לעניינים הללו אצל מ " ע פרידמן  ' ,הכתובות הארץ  -ישראליות מתקופת הגאונים '  ,תעודה א  -חקרי גנבת

ביבא-

קהיר  ,תל אביב תש " ם  ,עמ '

ג  Palestine :הו  . Friedman , Jewish Marriageג  .א

Cairo Geniza ; 77 - 64

-Avivטז

 . 19 - 39קק  York 1980 ,שסע-
המצוינת שם  .השפעת המסורת הבכלית באו

1,

(,

שצ גלהלן

" -,

:

פרידמן  ,נישואין באו

-,

ישראל] והספרות

ישראל בתקופת הגאונים צוינה לאחרונה במספר מחקרים  .ראה ,

למשל  :מ " ד הר  ' ,ענייני הלכה כארץ  -ישראל במאה השישית והשביעית לספירת הנוצרים '  ,תרביץ  ,מט ( תש " ם ) ,

עמ '  70ואילך ; ש ' אליצור  ' ,רמיזות לסדרים ארץ  -ישראליים בגופי יוצר לפרשות הבבליות '  ,מחקרי ירושלים
בספרות עברית  ,א  ,ירושלים תשמ " א  ; 225 - 211 ' bS ,ע ' פליישר  ' ,לוח מועדי השנה בפיוט לר ' אלעזר בירכי
קיליר '  ,תרבתן  ,נב ( תשמ " ק  ,עמ '  244ואילך ; גיל  ,ארץ  -ישראל  ,א  ,עמ '  ; 443 - 434מ " ד הר  ' ,עוד על שני ימים של
ראש השנה באו ישראל '  ,תרבתן  ,גג ( תשמ " ד )  ,עמ '  ; 143 - 142ע ' פליישר  ' ,הערה להארה  :כדבר שני ימים של
ראש  -השנה כארץ  -ישראל '  ,שם  ,שם  ,עמ '  ; 295 - 293הנ " ל  ' ,פיוט על סדרי התקיעה כשופר כארץ  -ישראל בראש -
השנה ושכת'  ,תרכין  ,נד ( תשמ " ה )  ,עמ ' .- 61

-,

66

ולעש

מרדכי עקיבא פרידמן

פרטי הפעולות הללו  .הוא מספר על מעשיו של יהודי עשיר וחשוב  ,שהיה שם וטרח לפדות

שבויים ולסייע לפליטים ( תרגום )  ' :וסיבב ה ' יתעלה . . .
יושע בן שעיה ש " צ באשקלון  ,והוא סוכן אצל הסולטאן . . .

שהיה השיך המכובד אבו אלפעל סהל בן
ורשתו פרושה על אלכסנדריה  ,ומלתו

נשמעת  .והוא סיבב את הדברים בחכמה וטרח הרבה בצרה זו באופנים שיארך זכרם ' וכו ' 2 .י
גויטיין ציין מסמך  ,המעיד על נישואין שנערכו באשקלון בי ' בשבט שנת

. 1100

3ן

אלו היו

למעשה ' תגריד אלזיגה '  ,נישואיו השניים של זוג שהתגרש  ,והידיעות לקוחות ממסמך שנכתב

בפוסטאט שנים מעטות לאחר  -מכן  ,המצטט את הכתובה מאשקלון ( היא נכתבה לפי המסורת

הארץ  -ישראלית הקדומה כמובן ) .
המתחנחנת ) ,

המלכות ) .

בני הזוג היו מיוחסים ביותר  .הכלה  ,סת אלדלאל ( הגברת

היתה בתו של פקיד ממשלתי גבוה  ' ,מר ' עולה המכונה חקה

4ן

אלמנלך ] '

( נאמן

תארי הכבוד של החתן מוכיחים  ,שהוא היה אישיות חשובה ופקיד ממשלתי בכיר

ביותר  ' :כנבור ] גנדולת ] קנדושת ] מרננו ] ורנבנו ] שלה השר הנכבד היקר  ,שר בית ישראל '  .גויטיין
הציע לי לזהות את שלה עם אבו אלפעל סהל  ,שהרי השם העברי ' שלה ' היה מקביל לשם הערבי
' סהל ' ; שני המסמכים מתארים את סהל  -שלה כאישיות חשובה  ,ולפי שניהם הוא היה באשקלון

באותו זמן  .על  -סמך זה שיערתי  ,שסהל  -שלה נזדמן לאשקלון ( ' ה ' סיבב את הדבר ' ) לרגל נישואיו

מחדש לגרושתו סת אלדלאל .

5ן

לאחר  -מכן גילה גויטיין קטע שני של המכתב משנת

שכותבי המכתב  ,העוסק בפליטים קראים  ,היו

קראים .

והראה ,

1100

סביר להניח  ,אם כן  ,שגם סהל היה קראי ,

6ן

כפי שהיו רבים מן היהודים שנשאו במשרות ממשלתיות חשובות  .הכתובה כתובה לפי הנוסח

הרבני  ,אבל אין עובדה זו מקשה על הזיהוי המוצע ; שהרי אפשר  ,שזו היתה דוגמה של ' נישואי
תערובת ' בין קראים ורבניים  ,שהיו שכיחים בתקופה זו  ,ואת הכתובה היו כותבים בדרך  -כלל לפי
מנהג משפחת
12

הכלה .

הצעת הזיהוי סבירה  ,אבל לא

7ן

גויסתן ( לעיל  ,הערה

1

ציון  ,תשי " ב )  ,עמ ' 137

-

מכתב אצל גיל  ,ארץ  -ישראל  ,ג  ,עמ '
13

. ) 577

או ' מתפנקת '  ,על  -פי

-. London

שד " ה על

גויטיין ,

111 , Berkeley-~ LOS-Angeles

חכרה ] ;

גיל ( ארץ  -ישראל  ,א ,

הלמ " ר הראשונה  ,ולזה משמעות

 . 98 , fol . 60ם ord MS Heb .
במהדורה חדשה אצל

היא

;

היישוב ,

. 296

 . 144ק  [ 1978 ,להלן :

15

;

 ( 455 - 445מס '

הנ " ל  ,היישוב  ,עמ '

241

ואילך ; מהדורה חדשה של אותו

ש " ד גויטיין  ' ,ידיעות חדשות על ארץ  -ישראל בתקופת הצלבנים '  ,ארץ  -ישראל  ,ד ( תשט " ז )  ,עמ ' 152

עמ '
14

מוכרעת .

הנכונה ) .

Mediterranean Society ,

S . D . Goitein ,

עמ '  , 671 , ] 62הערה  ) 947מנקד את השם דלאל עם

אחרת .

 Bodleian Library , Oפרידמן  ,נישואין

~ישראל  ,ג  ,עמ '
גיל  ,ארץ -

502 - 501

[ מס '

, ] 594

בא " י  ,ב ,

עמ '  ( 395המסמך הזה נדפס

ויש לציין  ,שקריאתו ' ודאר ' בע " א שורה

השווה גויטיין  ,היישוב  ,עמ '  , 236המציע אותו זיהוי ( התאריך נדפס בטעות שם  ,ובמקום

צריך להיות  , 1100כפי שציין לנכון גיל  ,שם  ,א ,
הזיהוי הזה ( שלה  -סהל ) גם כן  ,אלא שכעמ '

 , 671הערה

162

 . )947גיל

( שם  ,א  ,עמ '

, 671

הערה

) 947

5

1110

מציין את

הוא הציע זיהוי אחר  ' ,אולי שלה בן חלפון '  ,דהיינו שלה בן

חלפון בן שלמה  ,הנזכר במכתב אל אביו ,שכתב אליהו הכהן אב -בית  -דין בין השנים . 1062 - 1053
עמ '  , 164הערה  , 307עמ '  ) 225מציין  ,שמכתב זה נשלח לאשקלון  .דומה  ,שנפלה כאן טעות  .אמנם עוסק המכתב
גיל ( שם  ,א ,

כמעשה שהיה באשקלון  ,אבל מסתבר  ,שהוא נשלח לקהיר  ,שם עבד חלפון כמפקח בכית  -המטבע של החליף

.

( גויטיין  ,חברה  ,ב  ,עמ '  ) 348המכתכ )  , Hungarian Academy' ofSciences ,תDavid Kaufmann 00118060

 ( Budapest , 129פורסם על  -ידי א ' שייבר  ' ,איגרתו של אליהו הכוהן בדבר תוכנית נישואין אחת באשקלון ' ,
תרבתן  ,לב ( תשכ " ג )  ,עמ '  ; 276 - 273גיל ( שם  ,ג  ,עמ '  ) ] 421 ' OD ] 20 - 19הדפיסו מחדש ( מהדורה חדשה מופיעה
אצל פרידמן  ,ריבוי נשים בישראל  :מקורות חדשים מגניזת קהיר [ בדפוס ]  ,פרק ח  ,מס '

ץ62

נשים ] ) .

3

[ להלן  :פרידמן  ,ריפוי

נדמה  ,כי הזיהוי שהציע גיל  ,מסתמך על השם ' שלה '  ,אבל השם לא היה נדיר  ,והיו כמה אנשים באותה

עת שנשאו שם זה  .על שכיחות השם ' שלה ' ראה Messianic :

16

 . 27ת  . 51 ,ק  ) 1979 ( ,י1
ראה לעיל  ,הערה . 12

17

ראה פרידמן  ,נישואין בארץ  -ישראל  ,ב  ,עמ '

Jerusalem " ,

תן S . D . Goitein , '"Meeting

 the Letters of the Cairo Geniza' , AJS Review ,חExpectations 1

. 290

מקורות חדשים מן הגניזה

צלבנים צרים על עיר ( איור מתוך כתב
יד מן המאה

הי " ג )

בין כך ובין כך  ,יש לעיין שוב בידוע לנו על ' שר בית ישראל ' זה  .תואר זה הוא נדיר ביותר ,
ומלבד מסמך אחד נוסף לא וכור לי  ,שהוא מופיע בתעודות הגניוה מתקופה וו 8 .י המסמך הנרמז

הוא מכתב מאת צדוק ברבי יאשיהו אב  -בית  -דין  .צדוק  ,שהוא היה ' שלישי ' בחבורה ,

( ( TS 24 . 65

זאת אומרת בישיבת ארץ  -ישראל  ,כותב  ,שהוא מתעכב ' בעיירה זו ' ( שמה

לא צוין ) .

בני משפחתו ,

שהיו בשבי הצלבנים באנטיוכיה  ,כבר נפדו  ,ולא נשאר אלא ' חצרה ( = הדרת ) שרנו אדירנו חתננו

שר בית ישראל ' ( שמו אינו
1099 / 1100

נזכר) .

9ן

אין תאריך למכתב  .מתחילה קבע גויטיין את זמנו כחורף

( וכן סבור גיל  ,שהוא מראשית שנת  , ) 1100אבל לאחר  -מכן תיארך אותו לפני שנת

 , 1111וציין כי נראה  ,שהחתן נפל בשבי לאחר כיבוש ירושלים ( ופדיון השבויים נמשך לפעמים
כמה

שנים ) .

20

על  -סמך קביעה זו  ,אפשר להציע  ,שבשני המסמכים הללו מדובר באותו ' שר בית

ישראל '  ,הוא השר שלה  ,שהחזיר את גרושתו בשנת

1100

( מובן  ,שהזיהוי לא היה

אפשרי  ,אילו

אמרנו  ,שחתנו של צדוק נשבה בשעת כיבוש ירושלים )  .י 2שמות החותנים שונים בשתי התעודות ,
ש

]

גנן אין הוא מופיע במפתח המפורט של גיל  ,ארץ  -ישראל  ' .שר בית ישראל ' מופיע במסמכים אחדים מתקופות

אחרות  .כך לערך שבעים שנה לאחר מכן  ,נשלח מכתב  -ברכה (  ( TS 12 . 822לרמב " ם לרגל מינויו כראש היהודים
הרשמי של מצרים  ,והוא מלא תארי  -כעוד ושבחים לרמב " ם  .בע " א  ,שורה  6הוא נקרא גס ' שר בית
, ,,
( המכתב פורסם על  -ידי Hermann
Gratulationbriefan almonldes

,

ישראל ' .

ח ] ] ' 1 . Friedlaender ,

'

 . 257 - 264קק  , Berlin 1912 ,מש . ) )04שתי דוגמאות נוספות של ' שר בית
טח ] ]  . 282 ,ק  11 ,טת ] ]  . 280 ,ק Egyprandin Palestine Under the Fdtimid Caliphs , 11 , New York 19702 ,
 [ 13להלן
19

:

מאן ,

היהודים ] .

גויטיין  ,ארץ  -ישראל  ,ד

אוץ  -ישראל  ,ג  ,עמ '
20

( תשט " ז ) ,

439 - 436

עמ '  147ואילך ; הנ " ל  ,היישוב  ,עמ '

( מס '

283

ואילך

;

מהדורה חדשה אצל גיל ,
קלע)

. ) 574

גויטיין  ,היישוב  ,עמ '  ' : 229נראה שאותו איש ( שר בית ישראל  -מע " פ ) ואשתו נפלו בשבי לא בשעת כיבוש
ירושלים '

21

ישראל ' אצל  , TheJewsinמתששן

.נ

;

.

ראה הנ " ל סקירה  ,עמ '

גויטיין ( ארץ  -ישראל  ,ד  ,עמ '

147

3 ]4

.

 , 3 ] 7הערה

והיישוב ,

עמ ' ) 284

התסתרי  ,שנזכר במכתב הנ " ל מאשקלון מאביב

. 47

הציע לזהות את חתנו של צדוק עם אבן [ אבי ] סעד בן אשת

1100

(  , TS 20 . 113שורות

) 20 - 19

כמי שהצלבנים רצו להמיר

מרדכי עקיבא פרידמן

אבל אין כל צורך לומר  ,שהוא גירש את סח אלדלאל ( בשנית ) לפני שלקח לאשה את בתו של צדוק
השלישי  .ייתכן  ,שהוא היה נשוי לשתי הנשים בבת  -אחת  ,ואפשר שגרושתו חזרה אליו לאחר

שלקח את אשתו השנייה  .חקר הגניזה הוכיח  ,שריבוי נשים היה שכיח למדי בחברה

זו .

22

בין

הנסיבות השכיחות לריבוי נשים יש לציין את המקרים  ,שאדם החזיר את גרושתו משנשא אשה
שנייה  .כפי שנראה להלן  ' ,השרים ' ובני משפחותיהם היו עשויים להרשות לעצמם את ההנאה
המפוקפקת הזאת של ריבוי נשים  .אפשר  ,ששלה שר בית ישראל נשבה במסעיו בארץ  -ישראל
לאחר  -מכן  ,הרי צדוק השלישי חי בצור  ,או שמא שבו אותו הצלבנים  ,כאשר הכירו  ,שהם נושאים
ונותנים עם אישיות חשובה כל  -כך

( סהל ) .

כמובן  ,שהזיהוי המוצע של שלה עם סהל איננו תלוי

בזיהויו של שלה עם חתנו של צדוק  .שני הזיהויים סומכים על מקורות מועטים ואינם אלא

השערות בעלמא  .ייתכן  ,שיתגלו מסמכי גניזה נוספים  ,שיוכיחו כי המדובר באישים אחרים .
קללת המרנקים במי ניצול טריפולי
מסמך  ,שנכתב שנים מעטות לאחר  -מכן  ,מספק לנו דוגמה לרקע הפוליגאמי המשוער של

התעודות  ,העוסקות כשר בית ישראל  .טריפולי שבצפון  -לבנון נכבשה על  -ידי הצלבנים בשנת
 , 1109לאחר קרב ממושך ואכזרי  .עד כמה שידוע לי  ,לא נשמרו ידיעות במקורות היסטוריים על

גורל תושביה היהודים של טריפולי  .זמן  -מה לאחר  -מכן הופיעו בבית  -הדין הרבני שבפוסטאט
איש ואשתו  ,בני משפחות מיוחסות מפליטי טריפולי  .הבעל סיפר מעשה זה
כב ] שו הפרנקים  ,יעזוב אותם ה '  ,את טריפולי של סוריה  ,שבו אותנו  ,אני

( בתרגום ) :

ואשתי . . .

הכתובה  ,שהיתה לנו  ,בשוד  .וכאשר חפץ ה ' יתעלה  ,והתיר את המאסר שלנו מן יד

' [ כאשר
[ ואבדה ]

אדום . . .

[ באנו אני  ,אש ] תי ואמי אל הארץ הזאת וחידשתי לאשתי כתובה דמירכסא '  .בני הזוג באו לבית -
הדין בקשר לבקשתו של הבעל לשאת אשה שנייה  ,כיוון שאשתו הראשונה לא ילדה  .זו הסיבה
היחידה לכך שהזכיר את אבדת הכתובה ומסר עדות מיוחדת זו על גורל יהודי טריפולי בידי

הפרנקים  .מי יודע מה היו האבדות האחרות של יהודי טריפולי כאשר כבשו הפרנקים את העיר
ושדדו אותה

?

23

השבויים
הטרגדיות האנושיות  ,שהיו פועל  -יוצא של המלחמות בארץ  -ישראל  ,נזכרו במסמכי גניזה רבים ,
במיוחד צרותיהם של השבויים  .בקטע קטן של מכתב מודיע הכותב ל ' סידנא '  ,כלומר ' אדוננו '  ,כי
( בתרגום )

'  . . .אותי מארץ ישראל ,

את דתו .

השבויים ' .

24

חתן מידיעה שבורה זו  ,אין להציל כלום מן

לדעתי  ,קשה להניח  ,שהיו מזכירים את ' שר בית ישראל ' כבן אשת התסתרי  ,בלי שום תואר

הצעתו המאוחרת יותר של גויטיין ( סקירה ,

עמ '  , ) 313שבן אשת התסתרי הוא

כבוד .

הילד בן שמונה השנים  ,הנזכר

במכתב ההוא באותו מקום ( שורה  ) 19מתקבלת על הדעת ( גם מן המקומות  ,שצוינו בהערה הקודמת  ,אנו רואים ,

שגויטיין חזר בו מן הצעתו הקודמת ) ( השווה גיל  ,שם  ,ג  ,עמ '  , 447שורה
מסופקת
22

לדעתכן .

כשבעים תעודות הקשורות לתסמונת זו  ,וביניהן כמה עשרות העוסקות במשפחות פוליגאמיות הלכה למעשה או
הדנות באפשרות של נישואין פוליגאמיים  ,נערכות בספרי ' ריבוי נשים

70
23

, 31

אלא שהקריאה ' יכון עשרה '

בישראל ' .

 6נ  ' 5 8 . 1ב  ,יצא לאור על  -ידי מ " ע פרידמן  ' ,ריבוי נשים כמסמכי הגנתה '  ,תרסתן  ,מ ( תשל " א )  ,עמ '

; 331 - 327

המלים המודגשות בתרגום הועתקו כצורתן בעברית וארמית מן המקור

24

פרידמן  ,ריבוי נשים  ,פרק ו  ,מס ' . 5
הערבי  -היהודי .
5 64 . 5א 4 [ ,וא ] = ]  . Adler Collectionא ] .

Jewish Theological Seminary of America ,

מאולמות המסדר
ההוספיטאלרי בעכו

המסמך  ,אלא שאף בה יש עדות נוספת לעיסוק ראשי הציבור היהודי כמצרים בפדיון שבויי ארץ -

ישראל .
לשבוי ) ,

לפדיון השבויים נדרשו סכומי  -כסף גדולים ( דמי הפדיון הממוצעים היו 1
25

והצורך לגייס סכומים גדולים אלה היה מעמסה כבדה על קהילות

33

דינר

ישראל ~במצרים .

האשה קדמה לאיש ' להוציאה מבית השבי '  ,הן להלכה ( משנה  ,הוריות ג ז ) והן למעשה  ,במיוחד
כאשר רצה הפודה לשאת אותה לאשה  .קטע קטן ממכתב אחר  ,שנשלח ל ' אדוננו '  ,מתייחס אל
תלונת אשה  ,שבעלה ' קנה

שבויה ' .

26

להלן נתאר מסמך  ,המספר על מקרה מיוחד

כזה .

לאחר שנפדו השבויים  ,עשויים היו הם להישאר ללא פרוטה למחייתם  ,ושוב פנו ליהודי מצרים

לבקש את עזרתם  .אפשר לדלות הערה מעניינת בדבר ההיסטוריה התרבותית של ארץ  -ישראל
25

26

ראה גויטיין  ,חכרה  ,א  ,עמ '
262

נ 5א 5ז

;

. 329

מ " ע פרידמן  ' ,פוליגאמיה  -תעודות ותשובות מן הגניזה '  ,תרביץ  ,מג ( תשל " ד )  ,עמ ' 196

הנ " ל  ,ריבוי נשים  ,פרק ח  ,מס '

.7

;

ךד

מרדכי עקיבא פרידמן

ממכתב חוזר מרגש  ,שנשאה מקהילה לקהילה ' אשה שבויה מל שבויי אוץ

ישראל . . .

ועמי ילד

קטן '  .בסוף המכתב היא מברכת את המסייעים אותה  ,כי ' הקב " ה יכנפי ] ל שכרם  ,ויהיה בעזרם ואל
יטלטל יתהון מזויתהון ' ,

27

כלומר ואל יטלטל אותם ממקומותיהם  .לשון הברכה ראויה

לציון .

המלה ' זוי ( ת ) '  ,במשמעות מקום  ,מעידה על מוצאה הארץ  -ישראלי של השבויה  .זו לשון ארמית

ארץ  -ישראלית מובהקת  ,והיא נדירה למדי
שהוא לאחר תקופה

במקורותינו .

28

מסופקני אם היא נמצאה במקור כל

זו .

קטע הכולל פיסקה  ,שנתפרשה כאילו היא עוסקת בשבויים  ,שברחו או נפדו מידי הצלבנים

( אשכנז )  ,הובא על  -ידי גויטיין ונדפס על  -ידי גיל  .כפי שהם ציינו  ,מקשה מצבו הגרוע של הקטע
על פענוחו  ,והם לא העתיקו כמה מלים מן הפיסקה הזאת  .קריאתי היא טנטאטיבית ומסופקת ,
והיא

מוצעת כהשערה חלופית בלבד  ' :וכבר הודיתני ] לצנו ] ר יעקנב ] יעד

חילוין עצמיו מיד אשכנז

והגיעו אל מחוז יפו בשלום '  .אם נכונה קריאה זאת  ,הרי שאין לנו עסק פה בפדיון שבויים  ,אלא
ככל הנראה בהצלת עצמותיו של אדם לשם קבורה

בארץ  -ישראל .

29

מעולת הרמב " ם לטובת השבויים
יהודים נפלו בשבי גם במחצית השנייה של המאה השתים  -עשרה ובמאה השלוש  -עשרה  ,כאשר

נמשכו מלחמות הצלבנים  .תקופה זו חופפת את הפעילות הציבורית במצרים של הרמב " ם  ,בנו ר '
אברהם ונכדו ר '

דוד .

אמלריק  ,מלך ירושלים הצלבני ,

כבש את בלביס  ,עיר הספר המצרית  ,ב  3 -בנובמבר . 1168

רבים

מתושביה נלקחו בשבי לארץ  -ישראל  .פדיון השבויים הללו העסיק את הקהילה היהודית המצרית
זמן רב  .בגניזה נשמרו תעודות אחדות  ,העוסקות בתפקיד הפעיל שמילא הרמב " ם בארגון המגבית

ובקשרים שהיו לו עם אישים שונים לשם פדיון השבויים  .אחת התעודות הללו  ,שפורסמה על  -ידי
גויטיין  ,כוללת קבלה לכספים שנגבו  ,שכתב הרמב " ם בידו  ,והיא נושאת את התאריך אב  -אלול
אתפ " א לשטרות ( יולי  -ספטמבר

27

. ) 1170

30

מכתב של הרמב " ם  ,המבקש שירימו תרומות לפדיון

גויטיין  ,ארץ  -ישראל ד  ,עמ '  . ; 150 - 149הנ " ל  ,היישוב  ,עמ '  ( 289 - 288שם ציין לכתב  -היד :
 ;: Uncatalogued Geniza 98גיל  ,ארץ  -ישראל  ,ג  ,עמ '  ( 462 - 461מס '  , 580שם ציין את מספרו החדש

ENA
ENA :

5 1 . 62א ) .
28

לעניין

' זועת ) '

ראה הערותיו של ש ' ליברמן למדרש ויקרא רבה  ,מהדורת מ ' מרגליות  ,ד  ,ירושלים תשי " ח  ,עמ '

תתעז ; א " ש רוזנטל  ,יובל שי  ,רמת  -גן תשי " ח  ,עמ '
29

א  ,שם  ,ב  ,עמ ' רנא ; בראשית רבה  ,סב ג  ,מהדורת תיאודור  -אלבק  ,ב  ,עמ '  675בשינויי הנוסחאות .
[ . ENA 2567 ] ] 150גויטיין  ,ארץ  -ישראל  ,ד  ,עמ '  ; 149היישוב  ,עמ '  ; 288גיל  ,ארץ  -ישראל  ,ג  ,עמ ' . 538 - 535
ראה איש אונו ( לעיל  ,הערה

,)3

עמ '  , 84הערה  . 31ייתכן  ,שחוקרי ארץ  -ישראל ימצאו עניין בידיעה הקצרה ( שלא

נזכרה אצל גויטיין או גיל ) על מחוז
30

( = נמל )

יפו .

5 309 . 12א  ; TSגויטיין  ,היישוב  ,עמ ' 8 - 317נ . 3גויטיין העיר  ,שלא היה לפניו תצלום  ,והנוסח הוא על  -פי
העתקתו מכתב  -היד בשנת  . 1965עיון במיקרופילם מוכיח  ,כי מלים אחדות שהוא העתיקן  ,חסרות עכשיו  ,ויש
לציין כמה השלמות ותיקונים קלים  .בע " א שורה
שורה 13

72

. 314 - 313

לדוגמאות שצוינו שם הוסף  ,למשל  ,ויקרא רבה יב

:

:6

טעות  -דפוס  ,ויש לקרוא

:

' והדה אלגאריה אלדי אסמהא ' ;

כפי הנראה ' עלי ' במקום ' אלי ' ; שורה  ' : 16אב ' קיים ; ע " ב  ,שורה  ' : 3ווצלת ' במקום ' ואצלה ' ; המלה

הראשונה בשורה

5

י

קטועה עכשיו  ,וקריאתה מסופקת ; שורה  ' : 6אלאכי [ ר מן א ] ל [ ] ל '  .בעמ '

318 - 312

ההדיר

גויטיין ודן בחמישה מסמכים  ,העוסקים בפעולות הרמב " ם בדבר השבוחם  .ראה גם את תשובתו של הרמב " ם על

שבויה  ,שהפודה אותה השיאה לאדם אחר ותבע ממנה  ,שתחזיר את כסף הפדיון  .הרמב " ם הורה  ,ש ' זה שפדאה

מצוה קעביד  ,ואין לו אצלה כלום ' ( א ' מונק  ' ,תשובה חדשה לרמב " ם ז " ל '  ,פרקים  ,ב [ תשכ " ט  -תשל " ד ]  ,בעריכת
א " ש רוזנטל  ,עמ '

. ) 331 - 329

מקורות חדשים מן הגניזה

מכתב הרמב " ם המבקש
תרומות לפדיון שבויים

השבויים  ,פורסם עם תצלום כתב  -היד שמן הגנתה בשנת

את התאריך  ' ,תמוז אתפד '
והוא

ציין שהמכתב נכתב

( . ) 1173

1900

על  -ידי ש " ה מרגולים  ,והוא העתיק

תצלום אחר של כתב  -היד פורסם בשנת

בשנת . 1172

ן3

1938

על  -ידי

נ ' בנטופן ,

גויטיין ההדיר את הטקסט מחדש ותיקן טעויות רבות

שמרגולים עשה בהעתקתו  ,ופענח לראשונה מלים שלא נדפסו במהדורה הראשונה .

32

כיוון שלא נודע מקום כתב  -היד המקורי  ,הכין גויטיין את מהדורתו על  -פי שני התצלומים ,

שפורסמו אצל מרגוליס ובנטוען ( שניהם העידו  ,שכתב  -היד היה של ש " ז שכסר) .
31

 Moses und Abraham Maimuni ' , MGWJ,מסם Margulies , ~ Zwie autographische Urkunden
 .ק  .קקס 1938 ,

Biography ,,

 . 143לא ברור אם בנטורן קרא אתפ " ג ( וניכה

מחקרים ) .
32

התצלומים אינם

.

גויטיין  ,היישוב עמ ' . 313 - 312

 . Bentwich , Solomon Schechter:א
311

שנה כמקובל ) או אתפ " ד ( וניכה

.H .

S

 . 8 - 13 -קק XLIV ) 1900 ( ,

312

שנה  ,כפי שמצוי בכמה

7:1

מרדכי עקיבא פרידמן

בעלי איכות גבוהה  ,כתב  -היד דהוי במקומות רבים ונתוק במקצת ( ראשיתו חסרה ) וקשה

לפענחו .

גויטיין קרא את התאריך ' תמוז תפ '  ,כלומר את " פ לשטרות  ,היא  . 1169קביעת התאריך המדויק היא

בעלת חשיבות מסוימת לגבי תולדות הרמב " ם  .כפי שכתב הרמב " ם בסוף פירוש המשניות שלו ,
סדר טהרות  ,הוא השלים את כתיבת פירושו במצרים בשנת אתע " ט לשטרות  ,כלומר
כאשר היה בן

30

שנה ,

33

, 1167 / 8

ובוודאי הוא הגיע למצרים זמן קצר לפני  -כן  .הרמב " ם נתמנה פעמיים

' ראים אליהוד '  -ראש היהודים של מצרים

:

בפעם הראשונה בצעירותו  ,לאחר שהיה במצרים

שנים אחדות בלבד  ,ובשנית לקראת סוף ימיו  .שר שלום הלוי  ,גאון ישיבת אוץ  -ישראל  ,קדמו
במישרה זו  ,וגם הוא שימש בתפקיד זה פעמיים  ,אחת לפני מלכות הרמב " ם הראשונה והשנייה
לאחריה  .המסמך האחרון שנכתב בעת כהונתו הראשונה של שר שלום  ,שזוהה עד כה  ,נכתב באדר

. 1170

34

( באייר

היה ראים  ,ששמו היה

1169

סעדיה ) .

35

המסמכים הראשונים  ,הידועים עד כה ,

שנכתבו ברשותו של הרמב " ם ( רבנו משה הרב הגדול בישראל )  ,נכתבו באלול אתפ " ב ותשרי
ומרחשון אתפ " ג

' . 1171
6

עלייתו הפתאומית של הרמב " ם  ,צעיר ונכרי במצרים  ,למישרת ראש

היהודים  ,אומרת דרשני  .לצערנו  ,לא נמצאו תעודות המתייחסות לכך בפירוש  .לפני שנים רבות

הציע גויטיין  ,שעמדתו התקיפה של הרמכ " ם נגד המנהיג העריץ זוטא עשויה להסביר את מינויו .

37

לימים הוא הוסיף השערה נוספת  ' :פעולתו הנמרצת של הרב לטובת " השבויים "  ,עוד קודם שנשא
משרה רשמית  ,אף היא תרמה לכך  ,שהציבור התרגל לראות בו מנהיג הדור  ,לא רק ברוחניות  ,אלא
גם בענייני

דעלמא ' .

38

חלק מהשחזור הזה הוא תאריך האיגרת הנ " ל  ,בתמוז . 1169
33

ומנאן  ,שהרמב " ם נולד בשנת אתמ " ח או אתמ " ט לשטרות  ,דהיינו
זה במקום אחר  .ש " ז הבלין ( ' לתולדות הרמב " ם '  ,דעת ,

15

באמת  ,כפי שציין גויטיין  ,האותיות

1136 / 7

או

[ תשמ " ה ]  ,עמ '

, 1137 / 8

ולא ראיתי חשבון פשוט

 ) 79 - 70סוקר את הספרות  ,ומראה

בצורה משכנעת ביותר  ,שעדות זו  ,שבסוף פירוש הרמב " ם למשנה  ,מהימנה  ,ושזו שבפירוש למסכת ראש השנה ,
שיוחס לרמב " ם  ,הקובעת את יום הולדתו כי " ד בניסן אשמיו לשטרות ( ומכאן התאריך הנפוץ 35

כשנת

] 1

הולדתו )  ,אינה מהימנה  .ואמנם חוקרים רכים ( שצוינו על  -ידי הכלין ) קיבלו קביעה זו  ,ולפיה הס מציינים את
אתמ " ט לשטרות

( ) 1138

 ] 8בספטמבר 1137

כשנת הולדת הרמב " ם  .הכוונה  ,כמובן לשנת  , 1137 / 8שהרי אתמ " ט לשטרות החלה ב -

ונסתיימה

לומר שזאת היתה שנתר

אפשר  ,שיום הולדתו

ה . 31 -

ה 30 -

ב9-

בספטמבר

. 1138

אפשר להניח  ,כי כשכתב הרמב " ם שהוא היה בן  , 30רצה

אלא שהוא לא ציין מתי בשנת אתע " ט הוא כותב ומתי חל יום הולדתו

חל בשנה הקודמת  ,אתע " ח לשטרות  ,וטרם מלאה לו שנה  .עלינו לומר אפוא ,

שהרמב " ם נולד כזמן כלשהו לאחר תחילת אתמ " ח לשטרות
אתמ " ט

34

35

( . ) 1137 / 8

ה . 30 -

( 29

בספטמבר

17 - 1136

בספטמבר

 ) 1137או

בשנת

אילו קיבלנו את היום והחודש שבעדות השנייה  ,י " ד בניסן  ,אבל לא השנה  ,עדיין לא היינו

יודעים אם מדובר באתמ " ח

1137

ראה מאן  ,היהודים  ,ב  ,עמ '

. 294

או אתמ " ט

. 1138

תעודה  ,שנכתבה ברשותו של ' אדונינו סעדיה '  ,צוינה על  -ידי גויטיין  ' ,חיי הרמב " ם לאור גילויים חדשים מן
הגניזה הקהירית '  ,פרקים  ,ד ( תשכ " ו )  ,עמ '  , 31הערה  [ 7להלן  :גויטיין  ,חיי הרמב " ם ] ; S . D . Goitein ' Moses
 Light 0 ] the Geni] 28ת ]  : 4 Revison of the Master' s Biographyמ ]ides , Man of 40110מס מ 1ןMai
,' ,
!,
~~ 4 George
 . 24ח  . 161 ,ק 1980 ,

,

המעשה ] .

'

 [ ocumentsלהלן  :גויטיין  ,הרמכ " ם  -איש

אפשר שהוא נזכר ב 5 19 . 9 -א  . ENAראש היהודים לפניו היה נתנאל  ,אחיו של שר שלום  .והמסמך

המאוחר ביותר  ,שנכתב ברשותו הרשום אצלי  ,הוא  ENA 4011 . 50מתמוז . 1166
36

מאן  ,היהודים  ,ב  ,עמ '

; 294

גויטיין  ,חיי הרמב " ם  ,עמ '  ( 31אלול ותשרי  . ) 1171כתב  -יד וינה Papyrus

 , Erherzog Rainer 11 20שאף הוא ב ' רשותו ' של הרמב " ם  ,נכתב במרחשון  . 1171כ  , TS 12 . 572 -כתובה משנת

74

אתפ " ג לשטרות ( החודש לא נשמר )  ,נקרא הרמב " ם ' הרב הגדול כישראל '  ,כפי שאנו מוצאים בתעודות אחרות
( יש לתקן לפי זה את הכתוב אצל גויטיין  ,חיי הרמכ " ם  ,עמ '
37

גויטיין  ,חיי הרמב " ם  ,עמ ' . 33 - 31

38

גויטיין  ,היישוב  ,עמ '

; 312

. ) 34

הנ " ל  ,הרמב " ם  -איש המעשה  ,עמ '

; 162 , 160

הנ " ל  ,סקירה  ,עמ '

. 316

מקורות חדשים מן הגניזה

היחידות מן השנה  ,שאפשר לקרוא אותן בתצלומים ההם  ,הל ' תפ '  .לי היה נדמה ,

שאפשר  ,אמנם ,

לראות שרידים כל שהם משתי אותיות נוספות  ,אחת לפניה  ,והיא אל " ף ( קו קטן  ,חלק מרגלה
השמאלית  ,די ברור )  ,ואחת  ,המטושטשת ביותר ,

אחריה .

אלא ששרידי האותיות ההן כל  -כך

מעומעמים באותם תצלומים  ,שאי  -אפשר להחליט בבטחון אם באמת היו בכתב  -היד או בדמיון
המעיין בתצלומים בלבד  .על  -מנת לנסות לברר את הדבר פניתי לספרנים  ,הממונים על אוספי

הגניזה בקיימברידג ' ובבית  -המדרש לרבנים בניו  -יורק  ,שיבדקו שמא נמצא כתב  -היד באחד
המוסדות הללו  ,ששכטר כיהן בהם  .נתמזל מזלנו ונתברר  ,שכתב  -היד שהיה באוספו הפרטי של

שכסר  ,נמצא באמת בבית  -המדרש לרבנים בניו  -יורק  ,והוא שמור כעת בכרך מיוחד של כתבי
הרמב " ם ( ב ~ . (Marshall Case -פרופ ' מנחם שמלצר  ,הספרן  ,הואיל לשלוח לי תצלום מעולה של

בחב  -היד  ,והוא גם הודיע לי  ,שמסר לפרופ ' גויטיין ז " ל על דבר הימצאותו  ,לאחר שהוא פירסם את
מהדורתו  .אמנם כתב  -היד מטושטש ביותר בכמה מקומות  ,אבל אפשר לקרוא תיבות אחדות שלא

פוענחו במהדורות שפורסמו .

39

אשר לתאריך  ,לא נשאר אלא שריד מכל אחת משתי האותיות

האחרונות של ' תמוז '  .ניכר היטב חלק מרגלה השמאלית של האל " ף שלפני ' תפ ' ואפשר לראות

רושם כלשהו של האות כולה  .וכן קיימת נקודה אחת מרגלה של אות אחת שאחרי ' תפ '  .היא יכולה
להיות שייכת לדל " ת  ,ועם קצת דמיון ניתן לראות משהו מצורת האות הזאת  .כללו של דבר  :נראה ,

שהקריאה ' תפ ' מסופקת  ,ואף  -על  -פי שאין עדיין ודאות לגבי ' אתפד '  -קריאתו של מרגולים -

היא נראית סבירה

ביותר .

מסמכים שנכתבו בין אדר

1170

לאלול  , 1171הנוקבים בשם ראש היהודים  ,אינם ידועים

אינו מן הנמנע  ,שמינויו של הרמב " ם כ ' ראיס ' קדם לתעודה מאב  -אלול , 1170

לי .

והוא כבר שימש

40

במישרה ההיא כאשר פעל בעניין המגבית  .סבור אני  ,שלא נוכל לפתור חידה זו על  -פי הנתונים
שבידינו עכשיו ; אולי תימצא תשובה  ,אם יתגלו מסמכים נוספים מתקופת הביניים הזו  ,המזהים

את ראש היהודים .
שבויות מעכו

בימי

הראב " ם

מכתב שנשלח מפוסטאט לאלכסנדריה  ,כפי הנראה בעשור השלישי של המאה השלוש  -עשרה

( ראה להלן )  ,מכיל פיסקה  ,המספרת שוב על שבויות מארץ  -ישראל  .המכתב נכתב בירי שלמה בן

אליה הדיין  ,אשר שימש סופר בבית  -דינו של ר' אברהם בן הרמב " ם ( כאן הוא כותב שה ' רייס ' ,
כלומר ראש היהודים רבנו אברהם  ,מנע ממנו לרדת
39

ההערות

לאלכסנדריה ) .

הטקסטואליות המעטות דלהלן

שורה  , 1אחרי שלוש

' מא תנדבוא

שהתנדבו בל

המלים הראשונות הוסף

:

מתייחסות למהדורת גויטיין ( לעיל  ,הערה . ) 32
יה גמיע קהנלו] ת ישראל ' ( תרגם  [ ' :שמעתם . . .

] מה

קהילות ישראל ' ) ; שורה  , 2במקום ' [ עלי] מא '  ' :ומא ' ; שורה שלוש במקום ' [ אנפד ] נא '  ' :ו [ צל ] נא ' ( בניין שני )

שורה

,6

ספק ' מתלהם ' ( קריאת גויטיין ) ספק ' מתלכם ' ( כתרגומו של

אינני מצליח לפענח כלום מן המלה הראשונה

;

גויטיין ) ;

שורה

9

' פי אלכנאיס ' ; שורה

כסוף שורה 2נ יש תיבה נוספת  ,שבורה

( ' יערף ' ? ) ;

שורה

;

, 10
13

' שרה ' .

' ומהמא תחצלו [ א ] ' ; שורה  ' 14תעא ' '  ,בסוף השורה  ' :תבת גמלת [ ה ] ' ; שורה  ' 16מצוות ' ( ? )  :שורה 17
כפי שציין גויטיין ( עמ '  , ) 312חלקו התחתון של כתב  -היד שמתחת לחתימה  ,המופיע בתצלום שפרסם מרגוליס ,

חסר בתצלום שאצל בנטופן  ,והוא נראה כאילו נקרע  .אבל התצלום החדש  ,שנשלח אלי  ,מוכיח  ,שכתב  -היד הוא
שלם בחלקו התחתון ( וכן מעידים עובדי הספרייה )  ,ויש לחפש הסבר אחר לתצלום  ,שפרסם בנטורן ( צולם
מתצלום
40

שנקרע ? ) .

אולם כפי שכבר ציין גויטיין ( חיי הרמב " ם  ,עמ '
איננה מתאימה לפירוש

זה .

, ) 31

העובדה  ,שהרמב " ם נקרא במסמך זה בפשטות ' רבנו משה ' ,

עקל

מרדכי עקיבא פרידמן

כתב  -יד

5 20 . 138ז :

30

ואמא חרית אלשבויות יאדן אללה בכלאצהן

31

מא גא מנהן כבר והודא מראכב עכה ענדכם

32

מארה גאיה י 4אכתבוא כתב לאלשיך אבו עלי

33

ואדפעוהא למן יוצלהא לה ויכברכם מא הם פיה

34

מעמא נסיירוא איצא מן אלכתב מן אלקאהרה

35

ואללה יפעל מא אהלה

תרגום
30

31

בנוגע לשבויות  ,יגזור ה ' שחרורן ,

לא שמענו מהן ( או

ומגיעות , .

:

עליהן ) דבר  .ואולם אוניות עכו נמצאות אצלכם ,

כתבו מכתבים לזקן אבו עלי ,

32

עוברות

33

ותנו אותם למי שיביאם אליו  ,רהוא יודיע לכם מה טרח

34

35

4

בו .

בינתיים נשלח גם מכתבים מקהיר .
וה ' יעשה את הראוי.
בשנים האלה החזיקו הצלבנים ברצועה צרה של חוף ארץ  -ישראל  .גויטיין  ,שציטט מן הפיסקה

הזאת  ,שיער שהיהודיות ההן נשבו אולי כשהצלבנים פשטו על הגליל  .שלמה בן אליה התייחס
במכתבו לעניינים שונים  ,ציבוריים ואישיים  ,ולא תמיד ברור היכן תם עניין אחד ומתחיל

אחר.

מתוך ההקשר אפשר לשער  ,שהטיפול בפדיון השבויות הופקד בידי הזקן אבו עלי ( אשר זהותו
היתה ידועה בוודאי

באלכסנדריה ) .

יש להניח ,

ש ' נשלח '

בשורה  34מתייחס לר ' אברהם ומקורביו .

אישור לידיעות שבמכתבו של שלמה  ,נמצא בשאלה שנשלחה

לר ' אברהם בן הרמב " ם  ,אשר

גיליתי לאחרונה בגניזה  ,בין כמה שאלות ותשובות לר ' אברהם  ,שטרם ראו אור  .שאלה זו מצויה

באחד הכרכים שבאוסף אדלר  ,בבית המדרש לרבנים באמריקה  ,שסודרו לפני שנים אחדות  .היא
כתובה על נייר מקומט ביותר  ,והכתב מטושטש מאוד בכמה מקומות  ,ועל  -כן פענוח המקור
ותרגומו  ,הנמסרים כאן  ,הם עדיין טנטאטיביים  ,אולם עיקרי המעשה ברורים

למדי .

נשים יהודיות נשבו על  -ידי הצלבנים בארץ  -ישראל והוחזקו בעכו ובחיפה  .לנשים היו קשרים

ונכסים באלכסנדריה  .שני האנשים  ,שהיו בחסותם ( בעליהן

?) ,

נסעו לאלכסנדריה  ,ויחד עם בית -

הדין ( = הדיין ? )  ,מינו שליח  ,שינסה להגיע אל הצלבנים ולפדות את השבויות  ,ולשם כך מסרו לו
סכום  -כסף נכבד  .אין זה מן הנמנע  ,שהוא הזקן אבו עלי הנזכר במכתבו של שלמה בן אליה  .המשך

הסיפור כולל ידיעה היסטורית ממש  .השליח נשא איגרת למלך עכו מאת הסולטאן האיובי אלמלך
אלמע ם  ,המבקש ממנו לשחרר את השבויים היהודים והמוסלמים  .אלמלך אלמע ם מונה שליט
76

~
~
דמשק על ידי אביו  ,אלמלך אלעאדל  .אלעאדל נפטר בשנת  , 1216ולאחר  -מכן שלט אלמע ~ ם על
שטח המגיע מחמץ שבמרכו  -סוריה עד עיר הספר המצרית אל  -עריש  .צבאות מסע  -הצלב החמישי
41

.

עד כאן העתיק גויטייןי היישוב  ,עמ '  230הערה  . 3הוא אף תיאר את המכתב וקבע את זמנו  .התרגום עד המקום

הזה הוא על  -פי תרגומו

שם .

5יטונז :

]

,,

ו - :

'N

L

' - - AC

, 111 1
]

44

.

.

"..יך :

עכו הצלבנית

כבשו את דמיאטה

אלמע ם

שבמצרים בשנת . 1219

בהתאם למדיניות האיובית המקובלת  ,ציווה אלמלך

להרוס את העיר ירושלים  ,כדי שלא תיפול לידי הצלבנים .

42

בשנת

1221

הצליחו כוחותיו ,

~ משותף עם כוחות אחיו אלמלך אלכאמל  ,להניס את הצלבנים מדמיאטה  .אלמלך אלמע ם
במבצע
נפטר בדמשק בשנת

. 1227

~
אלמלך
ממכתב שפירסם גויטיין  ,אנו למדים שרופאו הפרטי של

אלמע ם היה אבו זכרי בן אליה הדיין  ,אחיו המבוגר של שלמה  ,שאת מכתבו בדבר השבויות
מעכו ~הבאנו

לעיל .

43

כפי שאנו רואים ממסמכנו  ,נכשל השליח בשליחותו .

42

על פליטי ירושלים היהודים החדשים ראה גויטהן  ,היישוב  ,עמ '

43

 ~ Mlltazzamי

ראה

622 :

 .ק 111 ,

Encyclopaedia oflslam ~ ,

 - 335ך; 33

הנ " ל  ,סקירה  ,עמ '

. 320

פראוור  ,תולדות ממלכת הצלבנים בארץ -

ישראל  ,ב  ,ירושלים תוסל " א , 3עמ '  ( 617במפתח ) ; הנ " ל  ,הצלבנים  :דיוקנה של חברה קולוניאלית  ,ירושלים
תשל " וי ע  . 307 %עיין :
 ; 84גויטיין  ,היישוב  ,עמ '

.

ב " ז קדר ' לתולדות היישוב היהודי בירושלים במאה הי " ג ' י תרבתן  ,מא ( תשל " ב)  ,עמ '

לשלמה ב " ר

יהודה ) .

326 - 321

( הציון אצל גויטיין  . 8ת  . 47 ,ע , ] 1979[ ,י, 1

 AJSמתייחס בטעות

לן

מררכי עקיבא פרידמן

נתב  -יד ץ29 . 26
1

מא יקול מרנו ורבנו אדוננו נגידנו אברהם הרב המובהק

2

הפטיש החזק הנגיד הגדול ירום הודו ויגדל כבודו

3

פי אשכאץ ק ן להם כדמה [ ואל] נסאא ילודו בהם פסביו

4

ךרגע בהן לעכה וחצלן פי מלך אשכאץ פבלג כעכה

"

5

וחיפה ולהאולאי אלנסא אלשבויות מוגוד באלתגר

6

פחצרא אלאשכאץ מע בית דין שלנא אמון במכאנא '

7

ואחצרוא שכץ תלוד 45זוגתה באלשבויות וסאלוה אן

8

ימני אלי עכה פ ? כשף אלחאל פאן וגד אלסביל 46אלי כלאצהן או

9

שראהן ואלתכפל בתמנהן ולמאנה פי דרכה

10

לחית יצל למלאכהן ? פעל ואבדלוא לה מבלג

11

ואמרוה אן יצאנע מן אגלהן לחית יבלג גרץ

12

פי פכאכהן בכל וגה אן יתסבב בה ופיה בעד

14

אן סלם לה כתאב אלמלך אלמע ם אלי מלך עכה
בכלאצהן .ואלאסוא בגירהן מן ~
אסרן 47אלמסלמין

15

תם מצא אלמדכור אלי עכה פלם יגד סביל

16

לכלאצהן לא בהדיה ולא במצאסעה פמצא אלי  .עץ

13

17

וקף לסלטאן אלמלך אלמע ם
~

תרגום

~

:

48

1

מה יאמר מרנו ורבנו אדוננו נגידנו אברהם הרב המובהק

2

הפטיש החזק הנגיד הגדול  ,ירום הודו ויגדל כבודו ,

[ וה ] נשים מבקשות חסות מהם ,

3

בדבר אנשים  ,שהיה להם שירות ,

4

והוחזרו לעכו  ,ונכנסו לרשות אנשים  ,והוא הביא ( ן ) לעכו

5

71

5א גא" : 8

49

וחיפה  .יש לנשים השבויות הללו נכסים

באלכסנדריה .

בית דין שלנא אמון

50

והן נשבו

!5

6

שני האנשים

7

והם הביאו אדם  ,אשר אשתו היא

8

שיסע לעכו  ,ויבדוק את המצב  .ואם ימצא דרך לשחררן או

9

לקנותן ולערוב למחירן ולקבל עליו אחריות ,

10

כדי שיגיע לאלה  ,שהן ברשותם  ,יעשה כך  .הם נתנו לו סכום כסף גדול ,

11

וציוו עליו לתת שוחד בשבילן  ,כדי להשיג את מטרת

12

שחרורן בכל דרך ואמצעי  ( ,וזה ) לאחר

13

שנמסרה לו איגרתו של אלמלך אלמע ~ ם אל מלך עכו ,
בדבר שחרורן ואחרים  ,הדומים להן  ,משבויי

15

אז נסע הנזכר לעכו  ,אך הוא לא מצא דרך

16

לשחררן  ,לא במתנה ולא בשוחד והוא נסע אל  . .ץ

17

ועמד לפני הסולטאן אלמלך אלמעסם

14

באו 52עם

יחד ( ? )

54

53

למקום אחד ,

עם השבויות  .הם ביקשו ממנו ,

המוסלמים .

מקורות חדשים מן הגניזה

שאלה לר ' אברהם בן
הרמב " ם בעניין
שבויות עכו

.5

 19א13

ס "מ

לערך  .נייר

חום  ,דיו שחורה  .בע " ב שבע שורות בכתב ערבי  ,העוסקות בעניין אחר  .נקודה מתחת

לאות מסמנת  ,שקריאתה מסופקת או שהיא נשמרה בחלקה בלבד

; [

] = השלמה .

דומה  ,שכתוב יחלוד  ,אכל שתי האותיות האחרונות  ,במיוחד האחרונה  ,מטושטשות ומוסתרות במקצת על  -ידי
קמט כנייר  .כפי שהעירני פרופ ' משה גיל  ,מסתבר  ,שיש לקרוא ' תלוד '  ,שהרי נוגעות היו " ד והתי " ו זו בזו ; ייתכן ,
שהסופר התחיל לכתוב ' ילוד '  ,ותיקן ליתלוד '  ,כלי שמחק את

היו " ד .

יש להשוות את המלה

' יפעל ' בשורה : 10

גם שם נוגעות היו " ד והפ " א זו בזו  ,ואפשר ,שהתחיל לכתוב ' יפעל ' ותיקן ל ' פעל ' בלי שמחק את היו " ד .
הסמ " ך תוקנה  ,כפי הנראה מבי " ח .
פרופ ' יהושע בלאו סייע לי בפענוח תיבה זו .
תיבות עבריות כמקור נדפסו כאן בהבלטה .
' סדמה ' במקור  ,כפי הנראה משמעו כאן ' שירות ממלכת " ( השווה  ,למשל  2 . 25 ,נ  TS 13אצל פרידמן [ לעיל ,
הערה  - 23תרכיך ]  ,עמ '  ; 337הנ " ל  ,ריבוי נשים  ,פרק ז  ,מס '  , 4שורות  ' : 4 - 3אלמלכות  . . .ליס תסלק לה כדמה
חתי יכון לה זוגה '  ,כלומר  ,המלכות  . . .לא תרשה לו לשרת במשרה ממשלתית עד שתהיה לו אשה וכו ' )  .אולם
אפשר היה לקרוא ' סדמה '  ,דהיינו משרתים או משרתות .
או  :חוסות בהם  .שמא הכוונה  ,שנשותיהם ליוו אותם במשלחת ממשלתית לארץ  -ישראל ?
' אלתגר ' במקור פירושו

' עיר הנמל ' ,

כינוי רגיל לאלכסנדריה  ,ועל  -פי ההמשך אין ספק שזו הכוונה כאן .

הפועל הוא בזוגי ,אבל השם ( אשכאץ ) בצורת רבים רגילה בשורה  3וכאן .
היינו אלכסנדריה  ,כמקובל בכתבי הגנתה  ,בספרות ימרהבינתם ועוד  .וכן
 . 478ק Leiden 1976 ,

בדברי

חז " ל .

ראה

,

:

) [ 11

54 .

 Documents ofthe Jewish flous Foundationy /rom rhe Cairo Genizaוהשווה

.

פסיקתא דרב כהנא  ,מהדורת ד ' מנדלבוים  ,א  ,ניו  -יורק תשכ " ב  ,עמ '  , ] 26שורה  ' : 9נוא אליכסנדריא ' ' בית דין '
יכול להתייחס גם לדיין

אחד .

קריאת המקור ( לעיל  ,הערה

) 45

ותרגומו מסופקים ( אולי תרגם

:

נלוית ) .

קטל

מרדכי עקיבא פרידמן

כתב  -היד מטושטש ביותר בסוף שורה

, 16

ולצערי לא הצלחתי לפי שעה לפענח את התיבה

האחרונה ולברר היכן היתה חצרו של הסולטאן באותה עת ( מתחילה רציתי לקרוא ' חמץ '  ,אבל

נראה שהיא איננה שם )  .בין כך ובין כך  ,עצם העובדה  ,שהשליח הלך ועמד לפני אלמלך אלמעלם
ודיווח לו אישית על שליחותו  ,מחזקת את הרושם שהוא היה אישיות חשובה  ,שסמכו עליו גם

המוסלמים וגם היהודים במשא  -ומתן עם הצלבנים  .הנייר חתוך לאחר שורה

17

והוא מטושטש

מאוד  .ככל הנראה הפסיק הכותב את כתיבת השאלה במקום הזה  ,באמצע השורה  .לא נוכל לדעת
מדוע הפסיק פה  -שמא קיבל ידיעה על התפתחויות כפרשה  ,שהגיעה לאלכסנרריה נאהת
מאוניות עכו ( הנזכרות במכתבו של שלמה )  ,שביטלה את הצורך בשאלה  ,לפחות בצורתה
הנוכחית

?

תהיה הסיבה אשר תהיה  ,הוא קטע את כתיבתו לפני שניסח את השאלה ההלכתית ,

המופנית לראב " ם  .הטקסט הוא דוגמה מצוינת לטיב הידיעות  ,הנמצאות בכתבי  -היד המקוריים
של שאלות ותשובות  .בנוסח האחרון היו רגילים להשמיט את כל הפרטים שכתב השואל עצמו ,

המסוימת .

שלא היו חשוכים לעניין השאלה ההלכתית

55

כאן כבר הוחלפו שמות האישים

ב ' אנשים ' סתם  .אבל הסיפור עצמו  ,כפי שנשמר בכתב  -יד זה  ,מהווה מסמך היסטורי יחיד

אונס נשי ישראל בכיבוש עבו

בידי

מסמך זה פרסמתי לפני כחמש  -עשרה

ההיסטורית .

במינו .

הממלובים

שנים .

56

אולם מן הראוי להבליט כאן את חשיבותו

גויטיין ציין  ,שזוהי ' תעודה " היסטורית "

ממש . . .

מסמך אבסורדי

זה . . .

הוא

המשובש והמבולבל ביותר שקראתי אי פעם בגניזה  .הוא מעין סוף פסוק הולם לתקופה ארוכה של
הרס הארץ ושל דלדול

הישוב ' .

57

המסמך הוא טיוטה של כתובה  ,שנכתבה ( ככל הנראה

במצרים )

בידי הדיין ר ' חיים  ,חבר בבית  -דינו של ר ' דוד בן ר ' אברהם בן הרמב " ם  ,והיא כוללת הוראות
לכתיבת הנוסח הסופי ( רבות מהן נמחקו ונוסחו מחדש  ,ומכאן

הנסיבות המיוחדות של הנישואין הן שחייבו את ניסוח

הצורה ' המשובשת והמבולבלת ' ) .

הטיוטה .

בעכו  ,המבצר האחרון שהחזיקו הצלבנים הפרנקים  ,היתה קהילה יהודית משגשגת  .כאשר
כבשו המוסלמים את העיר ,

ב 18 -

במאי  , 1291עשו טבח בנוצרים וביהודים  .לפי מקור נוצרי

מאוחר  ,הובאו יהודים שלא נטבחו למצרים  ,ושם

נפדו .

58

המסמך הנדון מספק ידיעה יחידאית

ומיוחדת במינה על גורלה של אחת השבויות הללו  .כאשר נשבו נשים  ,היו שוביהן אונסים אותן
בדרך  -כלל  .תעודה זו מבהירה  ,שגורלה של הכלה  ,שאנו עוסקים בכתובתה  ,לא היה יוצא  -דופן .
היא מתוארת כמי ' שהלכו בתוליה מפני שנשבית לגויים עם נשי ישראל  ,שנשבו מעכו ' ( ה ' גויים '

היינו המוסלמים ; לנוצרים היו קוראים

' ערלים ' ) .

המכתב הקראי שנזכר למעלה  ,המתאר את גורל

פליטי ירושלים לאחר כיבוש הצלבנים בשנת  , 1099מספר

55

eo

ראה  ,למשל

:

מ " ע פרידמן  ' ,קטעים חדשים של שאלות  -ותשובות הרמב " ם '  ,מחקרי עדות וגניזה ( ספר יובל

לכבוד ש " ד גויטחן )  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

ש

56

13 . 11

57

גויטיין  ,היישוב ,

58

 , TS 8פרידמן ( לעיל  ,הערה 23

ראה פראוור ,

וראה

( תרגום ) :

' ולא נודע לנו  ,תהילה לאל

עמ '  ; 230השווה

תולדות ( לעיל  ,הערה

. 120 - 115

 -תרבתן )  ,עמ ' 356 - 346

( הנ " ל  ,ריבוי נשים  ,פרק ג  ,מס ' . ) 1

הנ " ל  ,סקירה  ,עמ ' . 320
, ) 43

ב  ,עמ '

ב " ז קדר  ' ,יהודים ושומרונים בממלכת

; 544 - 525

ירושלים

השווה הנ " ל  ,הצלבנים ( לעיל  ,הערה

הצלבנעז '  ,תרבתן  ,גג

 , ) 43עמ '

( תשמ " ד )  ,עמ ' . 407 - 405

. 329

,
יץעיב

,יג . :ן,יך

"

ך :ןנם  ::םמק

"

יתעלה  ,שהארורים הנזכרים בשם אשכנזים  ,עינו אשה או שכבו אותה באונס  ,כפי שעשו

האחרים ' .

59

לפנינו דוגמה כיצד נהגו האחרים עם שבויות

יהודיות .

הנגיד ר ' דוד אישר  ,שלא היתה הכלה מקודשת או משודכת בעכו לפני שבייתה  .ר ' דוד הורחק
ממשרתו במצרים ונמלט לעכו בין השנים

1289 - 1285

לערך  .יש להניח  ,שבשנת

1291

היה שוב

במצרים ובדק את מעמדה האישי של הכלה  ,באמצעות קשרים שהיו לו עם פליטי הקהילה
היהודים  ,ששרדו מן הטבח שעשו הממלוכים  .הכלה נשבתה ' בשתא

( = בשנה )

שעברה . . .

קודם

זמן זה כמעט '  ' ,ונשלם לה מעת שיצאה מתחת יד השבאי הגוי עד הזמן הזה יתר על תשעים יום

גמורין '  .יש להניה  ,אם כן  ,שהמסמך נכתב זמן  -מה לאחר ראש  -השנה  ,דהיינו בסוף שנת

בתחילת שנת . 1292

1291

או

החתן שפדה את השבויה  ,היה ממשפחת ' שרים '  .אביו נקרא ' אלמולא אלצפי ' ,

האדון  ,החבר הנאמן ( של

המדינה ) .

הוא היה כבר נשוי  ,ואשתו הרשתה לו לשאת שלוש נשים

נוספות  .השבויה היתה הראשונה ( לא תמיד היה קל למצוא אשה  ,שתיכנס למשפחה

פוליגאמית )

והסכימה  ,שהוא ייקח עוד שתי נשים  .כל המקרים האחרים של פוליגאמיה שויהינו בגניזה ,
59

ראה

גריטיין  ,היישוב  ,עמ '

; 235

הנ " ל  ,סקירה  ,עמ '

. 312

81

מרדכי עקיבא פרידמן

עוסקים למעשה בביגאמיה

;

אולם המקרה של ארבע נשים מתאים הן ל ' עצה טובה ' של חכמינו

( יבמות מד ע " א ) רהן למשפט המוסלמי  .הדיין ר ' חיים הרגיש  ,שהכלה יכולה להינשא לכל מי
שתרצה  ,ואינה חייבת להינשא למי שפדה אותה  .אולם המציאות החברתית היתה

בוודאי אחרת .

סיכום
המקורות שנסקרו כאן  ,משתרעים על  -פני כל תקופת הצלבנים בארץ  -ישראל  .הם שופכים אור על
פעולותיהם של מנהיגי הציבור היהודים  ,במיוחד הרמב " ם ובני ביתו  ,בפני המשברים הבלתי -
פוסקים במאתיים השנים הללו  ,ויש בהם ידיעות חדשות על שיתוף  -פעולה עם הסולטאן האיובי

אלמלך אלמע ם  .אולם  ,כפי שהראה גויטיין פעמים אין  -ספור  ,תעודות הגניזה מאלפות במיוחד
בהארת חייו ~
היום  -יומיים של האיש הפשוט  .שוב נעשו היהודים מטרה לעוינות מצד שני היריבים ,

נוצרים ומוסלמים  .אלו ואלו החריבו קהילות ישראל  ,אנסו את נשיהן  ,שדדו את נכסיהן ושבו את

פליטיהן  .המסמכים הנדונים מגלים טפח מן המאמצים הבלתי  -נלאים שעשו יהודי מצרים לפדות
את

82

השבויים  ,ומן הנסיונות והצרות שעברו

עליהם .

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם
משה שרון

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

עירונית .

1

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

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

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

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

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

כופר .

2

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

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

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

הערים

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

.

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

' מהפכה

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

בזמן הכיבוש המוסלמי  -ערבי  ,רוב היהודים

:

היו עדיין עוסקים בעבודת  -אדמה

ובמלאכת  -כפיים  .ימים קשים עברו על איכרים תחת שלטון הערבים  ,ושרידי העמים
החקלאיים העתיקים במזרח  -התיכון נכחדו  ,הווה אומר  ,איבדו את זהותם  ,בימי

האסלאם .

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

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

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

הבורגנית '

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

התיכון במסחרה  ,בתעשייתה

ובארגונה הביורוקרטי .

3

העיר הפכה לתופעה מרכזית במסגרת הציביליזאציה המוסלמית  ,ובה נתרכזה לא רק פעילרת
כלכלית נמרצת  ,אלא אף כל הפעילות התרבותית של
1

ראה 11 , Cambridge 1970 , :

,

.

~ ~CambridgerHistory
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2
3

וראה משהו בעניין זה אצל מחמד בן סורם ,
7

"

האסלאם .

,

'

:
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,

 ) . De:ל

' 'The

בן מנט ' ור  ,לסאן אלערכ  ,ערך ' נבט '  ,כירות

. 1955

 .ק S . D . Goitein , Jews and Arabs: their Contacts larough the Ages , New York 19672 ,

משה שרון

מחוץ לתחומי הערים הלך המדבר והשתלט אט  -אט על מקומה של החקלאות

הנכחדת .

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

צרכיהם .

גם המעמדות השליטים התייחסו לשטחים החקלאיים כמקור למסים ולמזון זול ,

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

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

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

הערים .

הכפר אל

4

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

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

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

(  680לערך ) :

הטאעון  ,המגפה  ,טובה היתה הרבה מן המוציא

להורג  ,ושירתה כדבעי את מטרת השליט ביהם

לאויכו .

5

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

המוסלמי ' .

6

( ומצרים )

במסגרת מה שהמסורת המוסלמית

ערי  -מחנות אלה קמו על נתיב התקדמותם של

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

;

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

והתרבותית .

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

4

ראה

:

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

הנ " ל ( עורך ) ,

( , ' ) 1517 - 633

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

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

6

המוסלמי .

שנכתבה בשנת

84

.6

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

תשל " א ,

, 658

הכוונה היא לכרוניקה המרוכינגית המיוחסת לפרוגאר

במינו  ,המספר

). ( Fredegar

קדר משער ,

והיא אפוא הקדומה בכל המקורות החוץ  -אסלאמיים המתייחסים לראשית תולדות

האסלאם  .בכל זאת נראה  ,שהתאריך

.

658

הוא מוקדם מדי  ,שכן התיאורים המבולבלים על הכיבושים הערביים

.

המופיעים בכרוניקה נראים כמושפעים כבר ממסורת אסלאמית שעברה גלגולים

רבים עד שהגיעה לבורגונדיה .

לפיכך  ,מתקבל יותר על הדעת  ,שהחיבור שייך יותר לסוף המאה השביעית ( וגם כך חשיבות קדמותו אינה
מוטלת

בספק ) .

.

ראה

:

Book

The Fourth

ן -28ל . 2עע 1954 ,

 . 54 - 55עWallace - 1184 ] 111 , London 1960 9

4 .ן  .נ

. ission ,
 Crusade and! Aי15 . 1 : . Kedar ,

~
the Chronicle
 .טס of' Fredegar ,

,

0

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

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

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

בעיראק ) .

( למשל :

בגדד וסאמרא

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

המישנה פלסטין  ,שבירתו קיסריה ירדה מגדולתה לאחר השתלטותם הסופית של הערבים על
סוריה  ,במהלך המאה השביעית  .גם עזה היתה למשך תקופות קצרות  ,עיר -מינהל בארץ  -ישראל
וכן גם צפת ואפילו עיירה קטנה כמו לג ' ון  ,שבפתחו המזרחי של נחל עירון

( ואדי עארה ) .

אך

בסופו של דבר  ,ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם לא היתה מחוז בעל חשיבות מספקת כדי
שתזכה להקמתן ולהתפתחותן של ערי  -מטרופולין  ,כמו בגדד  ,קהיר או

דמשק .

היישוב העירוני בארץ  -ישראל ואופיו
לאתר שהאסלאם נעשה לעובדה מדינית וצבאית קבועה בסוריה וארץ  -ישראל  ,מסוף המאה
השביעית ואילך  ,בלט ההעדר של התבססות איתנה של נומאדים ערבים בקרבת ערי המטרופולין

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

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

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

( . ) 705 - 685

7

מה שנקרא ' הכיבוש

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

8

איפשרו לנומאדים הערבים להתבסס על גבול המדבר

הסורי  ,ולמשפחת בית אומיה להתייצב בראשם כבית  -מלוכה  .ממש מתחת לאפם של הביזאנטים

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

אסלאם .

הערבים הללו  ,המאמינים באללה  ,התמודדו בתחילה בצורה מבולבלת למדי עם הבעיות
התיאולוגיות הקשות שהטרידו את הכנסייה  ,ואשר הולידו כתות נוצריות רבות  .לבסוף החליט עבד

אלמלכ לקבוע למלכותו מסגרות תיאולוגיות עצמאיות  .העצמאות התבטאה בכך  ,שלדתם של
הערבים קם נביא ערבי  ,שהביא לעמו התגלות מיוחדת  ,שהיא ערבית ושונה מן ההתגלויות שקדמו

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

את הערבים באמצעות מערכת  -ייחוס

אברהמית  -ישמעאלית .

7

סלימאן בשיר  ,מקדמה פי את  -תאריח ' אלטאס ' ר  ,ירושלים

8

ראה

:

The-

] . Bryce ,ך

;  . 93 ff.קק Oxford 1980 ,

 . 320ק Roman Empire , New York 1968 ,

 , 1984עמ '

State ,

55

.8
~ofrhe

.

Ostrogorsky , .

)3 .
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מבנה ממלוכי ' אס  -סראיה אל  -קדימה '
בעזה

היצירה ההיסטורית הסכימטית של סופרי האסלאם וחכמיו ראתה את האסלאם כתופעה

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

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

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

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

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

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

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

;

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

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

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

9

במונח ' עיר ' הכוונה כאן ליישוב מצומצם למדי מבחינת היקפו הגיאוגראפי ומספר תושביו  .כל
הערים הנדונות כאן לא היו אלא מעין כפרים גדולים  ,שהעיסוק העיקרי של האוכלוסיה  -מסחר

ומלאכה ולא עבודת אדמה  -הוא שהעניק להם את האופי

העירוני .

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

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

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

להן .

ערי פנים הארץ הושפעו בגודלן  ,חשיבותן ואופי התפתחותן מן הדרכים שלאורכן ישבו  .כיוון

שבארץ  -ישראל עברה אחת הדרכים החשובות ביותר בתולדות המזרח התיכון  ,הלא היא ' דרך
הים '  ,טבעי שלאורכה תקום בתקופה המוסלמית לפחות עיר חשובה אחת  :רמלה  .אולם בגלל

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

קדושתה  ,ספק אם היתה יכולה להתקיים כיישוב עירוני בארץ  -ישראל  ,שהרי היא לא ישבה על דרך

המלך ולא בסביבת אזור חקלאי עשיר  .מלבדה ראויות לציון שלוש

:

חברון  ,שזכתה למעמד

ביתלחם  -לחם  ,שגם לגביה פיתת האסלאם מסורות של קדושה סביב
אסלאמי מקודש במשך הדורות ; -

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

הכנסייה ) את ' האנטי  -כריסטוס '  .לכן הוקם בחלק של בזיליקה זו מסגד גדול ומפואר הרבה מעבר
לצרכי האוכלוסיה המוסלמית של העיר  .השלטון המרכזי  ,שמטעמים שונים הקדיש תשומת  -לב

רבה לעיר או לקבוצת  -ערים  ,אף הוא השפיע על התפתחותן של ערי פנים הארץ  .במיוחד פרתו

ערים אלה בתקופה הממלוכית  :חולשתם של הממלוכים בזירה הימית גרמה לכך  ,שהם יפנו את
משאביהם לביצור פנים הארץ  ,במקביל להריסה רצופה של

אזור החוף .

0ן

לעומת זאת  ,מטעמים

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

רמלה .

הפפירוסים של ניצנה הנוגעים לתקופת השתלטות הערבים על ארץ  -ישראל  ,הם מן השנים

690 - 674

לערך -

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

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

ישראל ( בעיקר

דרומה )

בחלק גדול מן התקופה שבה עוסקים

""

""

הפפירוסים .

ראה :

Kraemer Jr . r

.נ.ב

)

 . 153 - 299קק Papyri , Princeton 1958 ,
 :א  , 111 :ח צצ א 1ם  . Excavationsעל נטישת קרקעות
בראשית שלטון הערבים ראה  ,למשל  :אחמד בן יחיא אלבלאד ' רי ,פתוח אלבלדאן  ,ליידן  , 1866עמ ' . 144
10

ראה

:

"

ד ' איילון  ,הממלוכים והעוצמה הימית  ,דהרי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  ,א ,

תשכ " ד .

,8

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

המרכזי .

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

מאחרים בשל חובתם לשלם מס  -גולגולת

מוניציפאלי כלשהו  ,אך ישבו בה

( ג 'ז :ה ) .

ענייניה של העיר לא נוהלו בידי גוף עירוני

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

שלטון

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

הגנתה .

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

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

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

עמהן .

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

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

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

( ג ' נד )

במסגרת

ג ' נד פלסטין  ,הוא פלסטינה

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

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

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

חוקל

( ) 978

) 951

וממשיכו אבן -

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

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

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

אלמאחוז ( יבנה )  ,עסקלאן ( אשקלון ) ומימאס  -נמלה של עזה  .יש להוסיף עליהן גם את עזה
עצמה ואת רפיח  ,הנחשבת במקורות הגיאוגראפיים הערביים לקצה גבולו הדרומי של אזור החוף
של
82

ארץ  -ישראל .

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

~
11

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

הנציב ( נאיב ) והממונה על המקומות הקדושים

( נאט ' ר אלסוסין טש  -וגריסין ) .

תארים ) -

:ובשנ

,

'"  %.נן
-

י-2

,, ,

[, ,

.,

ן ל

,

,

,
,
,
:
.,
[

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

שנפלו תחת שלטון ערבי יעיל  .מתוך המסורות הערביות הפזורות בין תיאורי שלטון האומיים
בארץ במאה השביעית עולה  ,שאזור החוף ' נכבש ' אחרון  ,והשלטון הביזאנטי התקיים בו עמוק אל
תוך מאה

זו .

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

13

ויאמיתו

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

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

השביעית )

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

בלאד ' רי ( לעיל  ,הערה

,) 5

עמ '

: 141

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

מקבלי שכר ומן השומרונים שלושים אלף ומן היהודים -
13

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

והשישית '  ,צ ' ברם

ועד הכיבוש המוסלמי  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

, 268

. 271

מאתיים אלף ' .
ואחרים

( עורכים ) ,

ארץ  -ישראל מחורבן בית שני

ע8

..

משה שרון

המטבע המוסלמי כהלך החוקי

שלה .

4ן

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

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

( ת' ע ' ור סאחליה ) .

תהליך השיערוב יכול היה להיעשות רק בעזרת משיכתם של אלמנטים ערביים

לאזורי החוף  ,אולם הנומאדים הערבים העדיפו לגור בסמוך למדבר  .החשש מן הים היה כה ממשי
לגביהם עד שצריך היה לפתותם בכל מיני מסורות  ,שיוחסו למחמד והבטיחו את גן  -העדן
ללוחמים העולים על ספינות בים

או המתגוררים בעיר  -חוף כאשקלון .

5ן

אופיין הקוסמופוליטי של

ערי החוף נשתמר עוד שנים רבות  ,והסופרים הערבים מן המאה התשיעית מספרים  ,שערי החוף

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

שבלבנון )

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

בערי החוף .

האומיים נתנו את דעתם במיוחד

6ן

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

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

התשיעית .

17

עכו היתה הנמל החשוב ביותר

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

הביזאנטי .

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

אותה .

8ן

המלכים האומיים מימי עבד אלמלכ ואילך  ,ובמיוחד

השאם ( 24ר 43 -ך )  ,שגילה כשרון רב במינהל רבהשקעות בכלכלה  ,בנו ערים אלה מחדש  ,אולם ברי

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

( . ) 717 - 715

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

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

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

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

(  700לספירה ) ,

כשנה כה הוחלט על קביעת הערבית כלשון המדינה  .על המטבעות המוסלמיים הראשונים בימי עבד אלמלכ
עיין שם  ,עמ '
15

וכררן

217 ; 240

 , 1966עמ ' 230 - 227

so

.ק

Arabs , London 19586 ,

( שכחי חוף

הים ) ,

' עסקלאן ' מהדורת ויסטנפלד  ,לייפציג
16

History of

עמ '

55 - 52

( בשבח

אשקלון ) ;

תשל " ח ) ,

עמ '

. ] 78 - 156

דו

כלאד ' רי ( לעיל  ,הערה

18

שם  ,עמ '

. 143

 , ) 9עמ '

יאקות אלחמוי  ,מעג ' ם אלבלדאן  ,ערך

. 1870 - 1866

ראה  :ע ' אלעד  ' ,ערי החוף של ארץ  -ישראל כתקופה הערבית
( תמוז

 ,י11

] 11

Ph . K .

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

. 118 - 117

( ) 1099 - 640

על  -פי מקורות ערביים '  ,קתדרה ,

8

טש

עע
~

, ~ 41 11

"

ק;

,

שנ=

6

~

ארבעה פרשים ממלובים

; עיטור מתוך כתב  -יד
מצרי מן המאה הי

טולון על סוריה וארץ  -ישראל וצירפה אותן לממלכה
( עד

המצרית ( . ) 878

שליטי ארץ  -ישראל ממצרים

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

חשיבותה בעיניהם  ,הידיעות על הנעשה

בארץ  -ישראל בימיהם מועטות .

הגיאוגראף הירושלמי אלמקדסי ( סוף מאה

עשירית )

9ן

נשתמר תיאור מפורט של בניית נמל עכו

וביצורי הים של העיר בימי מייסד השושלת  ,אחמד כן טולון

החוף בתקופות הטולונית

( ) 905 - 868

והאח ' שידית

אולם בספרו של

( ) 969 - 935

( . ) 883 - 868

על תולדותיהן של ערי

אין ידיעות ברורות  :שליטי שושלות

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

שדה  -קרב ( בעיקר נגד העבאסים ,

שניסו לחדש בה את שליטתם ) .

' בתחילת המאה העשירית נהגו

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

אכו

עכדאללה מחמד אלסקדקי  ,פססן

שף  -סקאסים פי שערסת מלווקאלים  ,ליידי  , 1906עמ ' . 163

תיאורו

המפורט של כניית כיצורי נמל עכו הינו ממקור ראשון  ,שכן היה זה סבו  ,אבו בכר  ,שנשכר לבנות את חומת
הנמל  ,משהתברר לאבן טולון  ,שהוא היה הבנאי היחיד כארץ היודע את מלאכת הכנייר כתוך הים  .אבו בכר

הכין רפסודה מגזעי  -עצים גדולים  ,שנקשרו זה לזה והחל לבנות עליה  .ככל שכבדו האבנים עליה  ,הלכה

הרפסודה ושקעה עד שנחה על קרקעית הים  .חומת האבנים  ,שהיתה למעשה מזח ישובר  -גלים  ,נתחברה מתוך

הים אל חומת העיר ביבשה .

 1קו

"ד )

משה שרון

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

סוריה ' .

20

היקף

ידוע .

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

וארץ  -ישראל .

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

של ימינו ) ואיימה על הח ' ליפות העבאסית  -הסונית של כגדאד  .משחיסלו את שרידי השושלת
האח ' שידית הקימו הפאטמים בירה חדשה ליד פסטאט וקראו לה אלקאהרה

ללא כל קושי את סוריה ( לבד

מצפונה )

ומייד כבשו

( קהיר ) ,

וארץ  -ישראל .

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

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

ולוחמים .

במיוחד התרכזו בביצורה מחדש של העיר אשקלון  ,שהפכה לעיר

המפתח בתכנון האסטראטגיה הימית הפאטמית .

חשיבות ערי החוף גדלה במאה העשירית

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

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

971

:

ואיימו

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

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

הביזאנטי  .הקיסרים ניקפורוס פוקאס

( ) 969 - 963

ויוהאנס צימיסכס

( ) 976 - 969

יצאו למסע  -מלחמה

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

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

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

הפאטמים .

הגורם השלישי שאיים על השלטון הפאטמי בסוריה

וארץ  -ישראל  ,היה הבדווים .

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

974

סייעו בני

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

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

. 1029

22

, 1042

לאחר שני נסיונות  -דיכוי שהצליחו באופן חלקי כלבד ,

ב 1024 -

וב -

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

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

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

21
22

אלעד ( לעיל  ,הערה
ראה

"

, ) 16

עמ '

. ] 66

 :י ' פראוור  ,תולדות ממלכת

הצלחים בארץ  -ישראל  ,ירושלים

, 1963

עמ '

פרנקל  ' ,חדירתם של הכדוים לארץ ישראל כתקופה הפאטמית , ' ) 1096 - 9691

35 ; 108 - 86

 .ק Leipzig 1915 ,

,

"

2 - / ( /נ

"

. ] 8 - 11

קתדרה ,

Pa/ae~ lina unter den Arabern ,

11

( ניסן

Hartmann ,

תשל " ט ) ,

1.

עמ '

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

באזור החוף  :בשנת

, 976 / 7

בעוד הארץ מתאוששת מן הפלישה הביזאנטית  ,פרצו שוב הקרמטים

אל תוך תחומי סוריה ונכנסו לדמשק  ,כה

שלט אז הרפתקן תורכי בשם אלפתכין .

23

הקרמטים עשו

יד אחת עם אלפתכין נגד הצבא הפאטמי  ,שצר על דמשק בפיקוד המצביא ג ' והר  .בלחצה של ברית
זו לא היתה לג ' והר ברירה אחרת אלא לסגת מדמשק  ,ואחר  -כך מטבריה ומרמלה שבפנים הארץ ,

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

והח ' ליף אלעזיז

( ) 996 - 975

יכול היה להצטרף לצבאותיו ולהנחיל מפלה ניצחת לקואליציה של

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

תנועתם .

24

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

;

המורד ביקש עזרה מן הקיסר

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

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

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

?]

עשוי ברזל כולו  .מסגדה הנאה ניבט אל הים ונמלה

טוב מאוד ' .

25

ברזל .

בשנת , 970

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

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

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

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

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

:

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

( אס  -סואחל ) .

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

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

:

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

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

דינר .
93

אבן אלקלאנסי  ,ד ' יל סאריח ' דסשק  ,ביירות

23

ראה :

24

אבן אלשת ' יר  ,אלסאמל פי

25

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

את  -תאריח '  ,ח ,

ביירות

עמ '

, 1908
, 1966

עמ '

ואילך .

. 12 - 11

. 661 - 656

לסיכום התקופה כולה ראה

:

מ ' גיל ,

משה שרון

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

אלה ההולכים אליהם בשליחויות ונושאים אליהם מיני  -מזון
אוניותיהם

[ מרחוק ]

שונים .

כאשר נראות

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

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

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

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

הכפרים מתאספים  [ .לאחר שהם באים במגע עם הספינות ] אז מתחיל הפדיון  .איש אחד

[ עשיר ] יכול לקנות שבוי אחד  ,ואילו אחר [ שאין ידו משגת לקנות שבוי אחד ] משליך
דרהם או טבעת  ,עד שיאספו די כסף לקניית השבויים שעמהם  .הרבאטאת של המחוז
הזה  ,בהם מתקיים פדיון שבויים  ,הם
מאחוז יבנא

[ יבנה ] ,

יפו וארסוף .

:

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

26

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

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

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

ובמבצריהן .

27

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

הסלג ' וקים  .הם השתלטו על בגדאד

( ) 1055

ויצאו כמוסלמים  -סונים למלחמה בפאטמים  -השיעים

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

טססז

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

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

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

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

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

1098

28

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

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

שם  ,עמ '
ראה

"

; 177

אלעד ( לעיל  ,הערה

, ) 16

עמ '

2 - 171ד. 1

לעיל  ,הערה . 15

פרנקל  ' ,הסלג ' וקים כארץ ישראל (

בתקופה המוסלמית הראשונה ,

, ' ) 1098 - 1071

, 1099 - 634

קתדרה ,

א  ,תל  -אביב

21

( תשרי

תשמ " א )  ,עמ '  ; 72 - 49מ '

תשמ " ג  ,עמ '

. 344 - 337

גיל  ,ארץ  -ישראל

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

התדפקו כבר על שעריה של ארץ  -ישראל  ,ועיקר עניינם היה לא רק עיר הקודש ירושלים  ,אלא אף
ערי החוף  .בשל תלותם הרבה בארצות  -האם שלהם באירופה  ,ייחסו הצלבנים חשיבות מכרעת

לנמלי החוף של ארץ  -ישראל  ,ובמיוחד לעכו

ויפו .

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

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

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

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

בסוריה .

בתארו את צור בשנת

985

כותב

מקרסי :

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

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

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

אותה

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

בעיר צור

29

( ) 1047

וכך תיאר

:

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

המים .

החומות בנויות מאבן מסותתת

והחיבורים בין האבנים ממולאים בזפת כדי למנוע חדירה של

המים . . .

בכיוון לשער

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

העיר ' .
0

ביצוריה של צור החזיקו מעמד נגד הצלבנים עד שנת . 1124

הצלבנים שצרו עליה ימים רבים כל -

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

עליה .

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

החוף .

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

עיר הדומה למבצר ושייכת

לפרנקים . . .

:

המבצר שלה בנוי בצורה נפלאה ואי -אפשר

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

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

. 164- 163

29

מקרסי ( לעיל  ,הערה

30

נאצר  -י  -ח ' סרי  ,ספר נאמה  ,טהראן 1977י עמ '

, ) 19

עמ '

. 19

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

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

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

מסותתות .

הנזכרים  ,הם

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

שומרים הפוקחים עין על הנכנס ועל היוצא . . .

לעכו יש

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

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

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

א  -דין בקרב חיטין ( . ) 1 187

35

שנה שבה לידי המוסלמים בעקבות נצחונו של צלאח

בפי אחד המקורות המוסלמים המאוחרים ( הגיאוגראף יאקות  ,מתחילת

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

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

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

בשנת

1887

נתגלתה ופורסמה כתובת הבנייה של צריח המסגד  ,שבה צוין בפירוש

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

155

להג ' רה

( . ) 772

32

העובדה שאלמהדי נזכר בתואר ' אמיר

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

מתאר מקרסי את העיר בזו הלשון

985

:

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

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

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

ביותר .

33

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

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

31

~

32

תיפול שוב בידי הצלבנים  ,הם לא יוכלו להתבצר בה .

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

עמ ' 404 - 303

( כתרגום

34

בכך נתן

חופשי) .

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

ויאה

צל כך

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

. 174

33

מקדסי ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '

34

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

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

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

מהריסותיה .

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

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

1185

:

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

לספינותיהם ושנייה בחשיבותה רק לקונסטאנטינופול  .זהו מקום המיפגש של סוחרים

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

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

השלום .

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

מקום ] .

נאספים יחד לתפילה [ באותו

אך המקום נמצא בידי הנוצרים והם נוהגים בו

כבוד ' .
5

עכו נפלה בידיו של צלאח א  -דין בשנת

, 1187

בעקבות נצחונו בקרב חיטין  ,ואולם ארבע שנים

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

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

של מסע הצלב השלישי

( , ) 1191

א  -דין .

36

המצב המשונה הזה לא הוכרע אלא עם בוא הצי

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

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

שנה נשארה עכו בידי הנוצרים  ,וכשיצא מרקו פולו למסעו המפורסם לסין (  , ) 1269יכול היה
לראות  ,בהתקרבו לחופי ארץ  -ישראל  ,את דגל הצלב מתנופף מעל ראש המבצר של נמל עכו
ולשמוע את צלצולם של פעמוני הכנסיות הנוצריות הנישא מן החוף  .ב 1291 -
הצלבנית  ,עם נפילתה לידיו של הסולטאן אלאשרף ח ' ליל הממלוכי  ,שהחריבה עד היסוד .

בא הקץ על עכו
37

לע
35

אבן ג ' ביר ( לעיל  ,הערה

36

פראוור ( לעיל  ,הערה

37

ואילך .

שם  ,עמ ' 542

, ) 31

, ) 21

עמ '

, 304 - 303

ב  ,עמ ' 36

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

לשלטון במצרים ובסוריה ב . 1250 -

תחילה היה על הממלוכים להתמודד עם הסכנה המונגולית ,

שאיימה לשטוף את כל המזרח  -התיכון  ,לאחר שגדודיו של הולאגו כבשו והחריבו את בגדאד
( ) 1258

ושמו קץ לשלטונה של הח ' ליפות העבאסית  .מלבד הממלוכים  ,לא היה בכל עולם

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

המונגולים .

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

כעבדים )

ולחבריהם  ,שנתחנכו ונתאמנו עמהם בבתי  -הספר הצבאיים של

קהיר .

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

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

( ) 1260

הציל את ארץ  -ישראל

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

1263

ל  , 1277 -היא שנת

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

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

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

התשיעי ' הקדוש '  ,מלך צרפת ( . ) 1270 - 1226
קשה והוא עצמו נפל בשבי המוסלמי  ,נפדה

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

וחזר לצרפת רק לאחר שסייר בארץ  -ישראל

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

38

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

הקימו את מבצרם בעתלית  ,ששרידיו עומדים עד היום

הזה .

39

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

1268

ובשנת

1291

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

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

מן הים .

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

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

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

שם  ,עמ '

331 - 330

39

שם  ,עמ '

. 338 - 332

40
41

( ובמיוחד הערה

איילון ( לעיל  ,הערה
שם  ,עמ '

.9

, ) 10

עמ '

.7

. ) 52

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם
ערל

מנים הארץ

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

;

לגורם המינהלי היה תפקיד נכבד בבנייתה של רמלה

ובבחירתה של טבריה כעיר מחוז ; הגורם המסחרי מילא תפקיד ממדרגה ראשונה בהתפתחותה של
רמלה ושל יישובים קטנים יותר לאורך ' דרך הים ' ; והגורם הצבאי היה מרכזי בהתפתחות היישוב
העירוני בתקופה הממלוכית באופן כללי  ,ובמיוחד בהקמתה של

צפת .

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

בסוריה .

42

האומיים הראשונים  ,שהיו טרודים במאבקים פנימיים נגד מתנגדיהם

בחג ' אז

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

הישיר .

בתקופה של השלטון הביזאנטי

43

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

שבאו עמם בברית .

44

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

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

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

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

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

על חחי ההגנה שנעשו בין הפולשים הערבים לבין היישובים בסוריה ( ובאזורים אחרים במזרח ) ראה
;  , London 1971ל34- 6

"

"

A . D.

 . 101 - 111קק Princeton 1981 ,
43

,

.

the Early Arab Conguests

) 17

"

ראה דן ( לעיל  ,הערה

, ) 13

, The Termination ofHoslililies

,

עא

,

 alestineול  , Th _ Wright , Early Travelsהאחרון

על קיסריה  ,שבימיו היתה בנויה ומיושבת בנוצרים

עמ '

:

D .R.

F. M . Donner, The Early Islamic Conguests

דאה  . 2 - 10 , 16 , 17 - 19 ( Willibald ) :עק London 1848 ,

מספר ( עמ '
44

בעתיד .

. 287

רבים .
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כיפת הסלע ועיטוריה

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

. 691

היא לא

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

הקדום .

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

את הכיפה  ,משני עברי הקשתות  .אורכה של הכתובת למעלה

מ 230 -

מ '  .היא מורכבת מפסוקים ,

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

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

1

45

להאמין .

45

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

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

".

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

:

Jerusalem

Corpus Inscnprionum Arabicarum ,

א

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

14 . Van Berchem ,

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

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

, 17

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

.

י- -

ן

1

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

פירשה  ,כאילו הוא מכוון לנסיעת  -לילה מיסטית של מחמד ממכה לירושלים .
ניתן אפוא להניח שהאסלאם של עבד אלמלכ התרכז סביב ירושלים דווקא בגלל קשרו ההדוק
עם הנצרות ועם היהדות  .אולם עבד אלמלכ רצה לתת לאסלאם אופי עצמאי  ,עם פולחן עצמאי
ומקומות  -קודש עצמאיים  .בתוך ים האמונה היהודי והנוצרי בסוריה יכולה היתה הישענות על

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

י

מסגד קדום בבקעת

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

תמנע  ,בעל שתי

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

גומחות תפילה  .אחת

דמויי  -כנסיות .

אחד היסודות הבולטים בכנסיות הנוצריות בערים שאליהן נכנסו הערבים

פונה מזרחה והשנייה
דרומה

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

למזרח .

46

עבד אלמלכ היה מוכרח למצוא במהירות מקום  -קודש

מוסלמי עצמאי  ,שיהא חלק ממסורתם של המאמינים

;

מסורת שניתן לכנותה מסורת אברהמית ,

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

המקדש של מכה .

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

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

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

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

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

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

ליד באר  -אורה נמצא מסגד מדברי פתוח  .שלא כרגיל  ,אין זו חלקת  -אדמה תחומה באבנים מסודרות זו לצד זו

בצורת מלבן  ,עם כניסה וגומחת  -תפילה  ,אלא הוא נתחם באמצעות סיגים מכבשני צריפת הנחושת ולו שתי
גומחות  -תפילה ( מזרחה

ודרומה ) .

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

' קבלה מקורקה '  = 1כיוון  -תפילה למזרח )  ,ששונה לפי הוראת הח ' ליף  ,כאשר נקבעה מכה ככיוון  -תפילה יחיד  .כך
נשארו סעי המחראכים  ,זה לצד זה  .מסורת נדירה על שינוי הקבלה  ,מכיוון מזרח לכיוון דרום  ,לפי הוראת

ליפציג

, 1870 - 1866

עמ '

. 899 - 898

בנו רוטנכרג  ,שתיאר ראשון את המיבנה בבאר  -אורה  ,התייחס אל המיבנה

כאל ' מבנה אניגמאטי ' וגם לא נתן את דעתו לחומר החרסים האומיי שבמקום  .ראה  . Rothenberg , Timna :י1
71

8 .מ

,

 . 221 andק  ' rhe Biblical Copper Mine~ , London 1972 ,ק

/ey

.

הארכיאולוג צווי אבנר מסר לי,

שמצא במקום חרסים  ,שלגבי זהותם האומיית אין גל ספק  .המיבנה בשטח הוא שלם וברור ישר מן השרטוט של
רוטנברג

101
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מחמך ושל אביו הפיסי והרוחני אברהם ; על האסלאם הזה כדת האמיתית ודת המדינה ; על השפה
הרשמית ;

הערבית כשפה

ועל המטבעות נושאות הסיסמאות האסלאמיות בדבר ייחוד האל

ושליחות מחמד כהילך החוקי היחיד  .אז גם ניתנה ההוראה לשנות את כיוונן של גומחות התפילה

ממזרחה דרומה  ,אל עבר מכה  .המסורת המוסלמית המאוחרת שומרת אך מעט מאוד מסדר  -זמנים
זה  .השיעים אף האשימו את עבד אלמלכ  ,כי הוא רצה לשנות את מקום העלייה  -לרגל ממכה

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

47

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

לשנות את מקום העלייה  -לרגל ממכה

לירושלים .

48

היום  ,כשתפקידו המכריע של עבד אלמלכ

ביצירתו של האסלאם הולך ומתברר  ,אין צורך להרחיק לכת בחיפוש הוכחות לדבר שלא יכול היה
להיות קיים  .שהרי בשעה שבנה עבד אלמלכ את כיפת הסלע  ,לא היתה מכה כלל תחת שלטונו ,
ולא רק שהוא לא רצה למנוע עלייה  -לרגל אליה  ,אלא להיפך  ,הוא רצה להפנות אליה עלייה  -לרגל

שלו .

לאחר הפיכתה למרכז האסלאם

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

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

:

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

המקרא וישו כנביאים מוסלמים
וישנו את אופייה הנוצרי

;

ושנית  ,לנסות ולגרום לכך  ,שמוסלמים יבואו לגור בירושלים

המובהק .

49

במקביל התחזק והלך מעמדה המוסלמי של חברון  .כאן

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

בחברון  ,ונמצא שקשר הקדושה בין מכה של האסלאם וחברון של אברהם ישיר הוא  .עוד בטרם
החלה מתבררת סוגיית קדושתה של ירושלים באסלאם  ,כבר זכתה חברון לקדושתה ונקראה

אבראהים .

בערבית על שמו של אברהם בשם מסג ' ד

עד מהרה נקלטה באסלאם המסורת

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

הידיד .

החבר  ,או
47

ראה למשל

:

50

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

 . 44 - 45 ; K . A . C . Creswell , Earlyקק  197 ! ,חס מס ] 1 . Goldziher , Muslim Srudies , 11 ,

"

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

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

.

Hjstory and

Is/amic

the erectlon of

,

,

'

The
~
ח  early Islam ' , Studiesת ] Goitein , ' The Sanctity of .Jerusalem ;and Palestine

 . ! 35 - ! 38 ; idem . , 'The historical backgroundקק Instirution~ Leiden 1966 ,
l

 . 104 - 108קק the American Oriental Society , 70 ) ! 950 ( ,

)( 2

1

49

. ) 1969

ניתוח מפורט של כל פרשת ביפת הסלע והרעות השתות שהושמעו בקשר לסיבות בנייתה ראה Graber , :
01
Jerusalem ' Ars Orienta /is
'  .כמו  -גן ראה S . D . :
the Rock
 . 33 - 62קק 1959 ,

)( .

ץ

Rock ' , Journal

Dome of

חסיך' ' ספרית שבחי ירושלים באסלאם '  ,סוגיות בתרלרות ארץ ישראל תחת שלטרן האסלאם ( לעיל,
")  ,עמ
הערה 4
ראה :
'  46ואילך ; יררגכזארת למסירית בשבח ירושלים  ,שם עמ '  56ראילך  .הספר הקררם ביותר הנמצא

.

.

בירינו שבר ררכור ומרינו הממררות על שבחי ירושלים  ,חובר בתחילת המאה הי " א  :אבו בכר מחמך בן אחמר

אלואסטי ,סצ ' אאל ולבית אלמשוס  ,מהדורת י ' חסון  ,ירושלים  . 1919וראה  :י ' חסון ' ,התפרשות שבטי הערבים
בארץ  -ישראל במאה הרכישתה להג ' רה '  ,קתררה  ( 32תמוו
50

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

תשמ " ך)

.

עמ '

66 - 54

..

, Encyc/opaedia

lslam ,
~

'

.

1 -Khalilש 14 . Sharon ,

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

המינבר ( דוכן

( מן המאה

הדרשן )

הי " א ,

במערת המכפלה

התקופה

הפאטמית )

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

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

לעשירים .

ן5

הקדשים

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

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

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

עממי .
!5

מקדסי ( לעיל  ,הערה

, ) 19

עמ '

. ! 73 - 172

103

משה שרון

רוב תושבי אזור חברון היה יהודי  ,ואלה פיתחו את הפעילות הפולחנית סביב דמותו של

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

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

; 52

1320 - 1318

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

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

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

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

( טבלח ' אנה )  ,שהרעימה בתופיה לכבודו של

אלח ' ליל .

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

' אלחרמין אש  -שריפין ' ( היינו  ,שני המקומות

הקדושים ) .

עד

1266

מותר היה ליהודים ולנוצרים

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

הקברים  .צו זה היה בתוקף עד שנת . 1967

בשמחה .

חלק מן האסלאם הממוסד לא קיבל את התקדשותה העממית של חברון

53

בעיני

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

אחר .

המתנגדים לפולחן הקברים דבקו במסורת  ,שייחסוה לנביא מחמד

:

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

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

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

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

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

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

בכל מקרה  .התיאולוג הצפון  -אפריקאי אבן אלחאג '

אלעידרי

שמת בשנת

, 1336

כתב חיבור גדול

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

:

כל מי שבא לבקר את אלח ' ליל עליו השלום  ,חייב שיקפיד לבקר אותו מחוץ לבניין  ,כפי
שנהוג היה בעבר בימי ראשית האסלאסן וייזהר מאוד מפני הביקור בפנים  ,משום
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חלק מן המימסד המוסלמי גם דחה הרבה מקדושת

ירושלים  .עיין

חסון ( לעיל  ,הערה

 , ) 49עמ '

. 54

.א

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

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

הולך . . .

אליה  ,ואז יוצא כי הוא דורך עליו ברגליו

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

התפילה שעה שהוא מצוי במקום  ,יתפלל גם כן מחונן

לבניין . . .

שער בנפשך  ,אם כה

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

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

! 54

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

אד  -דארי .

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

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

לירושלים .

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

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

הזה ' .

הערבים קלטו את השם הרומי של ירושלים  ' ,טיליה

55

( 40118נ )

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

קדושתה של העיר הוא בית אלמקדס ( היינו
משנדחקה ירושלים מפני מכה ,

57

בית  -המקדש ) .

56

נוצר כבר בימיו האחרונים של עבד אלמלכ  ,צורך ליצור קשר

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

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

' את עבדו

לילה  ,מן

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

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

יו. 0

58

משנתמסדה

מסורת האסראא  -נסיעת הלילה של מחמד  -והמעראג '  -עלייתו לשמיים  -נקבעה באופן
54

55

56

אבן אלחאג'  ,אלעבדרי  ,שסאב שלסדס ' ל  ,ד  ,ביירות  , 1972עמ ' . 259 - 258
ון ברשם ( לעיל  ,הערה  , )45ירושלים ' העיר '  ,קהיר  , 1922עמ ' . 29 - 16
על שמותיה

הערביים של ירושלים ראה  :ש " ר גויטיין  ,מנחה ליהודה  ,ירושלים , 1950

שם ( לעיל  ,הערה
57

 , ) 19עמ ' , 151

שורה

; 20

יאקות ( שם לעיל  ,הערה

 , ) 15ערך

עמ ' . 66 - 62

וראה מקרסי

' מקדס ' .

במאה הי " ג קיבלה דחיקת ירושלים מפני מכה ביטוי הלכתי בטיעונים שמציג התיאולוג ( היותר אדוק ) אבן
חימיה ( מת 328נ ) וכהב הוא מזהיר מפני הערצת  -יתר של ירושלים  .ראה  :אחמד בן שסיה  ,קאעדה פי זיארת בית
אלמקדס  ,ן . 7 - 1קק 56 , ) 1936 ( ,

והשווה

:

" Jahiliyya and Early

.

Society

] Studies

,

 American Orientalש . 0 . Matthews , Journal of 4אם  .טס .
'1 only %! out for three mosquesעש  . 3 . Kister , Youע

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

שיות וסול אללה  ,א  ,קהיר

 , 1955עמ '

. 408 - 396

וקל) ו

מסגד אל  -אקצא ולידו
בנייה אומיית מן המאה
השמינית

( שיחזור )

סופי קדושתה של ירושלים

לאסלאם .

קדושה זו עמדה עתה בזכות עצמה ולא היתה זקוקה

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

ומחמד ( מטהר הכעבה ואחרון נביאי

( בהר  -הבית )

ומחמד ( העולה לשמיים

:

אברהם ( בונה הכעבה וראשון מחדשי

האסלאם ) ;

מהר  -הבית ) .

אברהם המקריב את בנו על המזבח

ספרות עצומה של שבחי ירושלים החלה

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

לרגל למכה . . .

הר  -הבית ] ,

ויהיו תלויים על הכעבה כל אלה שעלו

וכאשר הסלע יראה את הכעבה הוא יאמר לה

:

ברכת שלום למבקרת ולמי

.

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

חתנה . ' . . .

59

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

' אביו אבראהים ' .

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

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

( משה ) ' .

60

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

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

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

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

ברכה -

מקירז

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

59

ואסטי ( לעיל  ,הערה

60

שם  ,עמ '

61

ראה קיסטר  ,לעיל  ,הערה

, ) 49

עמ '

. 63 - 62
. 57

. 93 - 92

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

טיח מצוייו
מן הבניין האומיי

השוהה

בירושלים אפילו לזמן קצר  -נמחלים לו עוונותיו והוא יוצא נקי כתינוק מבטן אמו .

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

'

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

השקר בשערי לוד .

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

בה בכל כותם  .אשר לחידוש היישוב היהודי בירושלים  ,קשה לדעת מתי נעשה  ,שהרי הישיבה
כירושלים נאסרה על היהודים מאז דיכוי מרד בר  -כוכבא  .המסורת המתארת כיבוש מוסלמי מסודר

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

נוצרי .

62

אולם כיוון שכל נושא

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

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

 ( 165 - 156נדפס

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

במאמר זה מוכיח גויטיין  ,שלמסורת

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

פד  -פה .

,

לל ) 1

משה שרון

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

ה' '.

63

משמעותו הפולמוסית האנטי  -נוצרית המובהקת של מיבנה כיפת

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

( לויים  ,כוהנים
בלבד

?)

על הר  -הבית  ,במקדש שהוקם על אבן השתייה ,

64

יכול להיות לה פירוש אחד

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

:

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

הסלג ' וקים .

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

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

תורה ' .

65

המסורות המוסלמיות המדברות על התבססותו של היישוב היהודי בירושלים  ,מקבלות

תימוכין מאיגרת שנשלחה מראשי הקהילה היהודית בירושלים אל הגולה בסוף המאה

מצויים בה כל הפרטים הנזכרים לעיל במסורת

הערבית  ,בזו הלשון

העשירית .

:

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

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

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

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

וגו ' . . .

הוא המקום אשר נתפלל בו

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

אותה .

66

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

ארץ  -ישראל .

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

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

:

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

63

על

עבדאלמלכ אומר מדרש קדום

מדרשות ,
64

מסורת

 , 1894עמ ' , 30

:

' ואף

הוא . . .

( , ) 715 - 705

שהיה מגדולי הבנאים

יבנה בית ה ' אלקי ישראל '  .ראה

:

שקמו לערבים .

ש " א וורטהיימר  ,כתי

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

 , ) 62עמ '

פו .

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

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

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

ץ ל) 1

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

~

"

,

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

66

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

. 51

, ) 62

עמ ' פו .

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטת האסלאם

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

אסלומה המוחלט של ירושלים  .לבד מכיפת הסלע  ,שלא נבנתה כמקום  -תפילה אלא כמצבת  -כבוד

לסלע אבן השתייה  ,בנו הערבים על הר  -הבית מיבנה  -תפילה פשוט  ,ששימשם כנראה עד לימיו של

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

וליד  .הנוסע הנוצרי ארקולפוס ( ) ? 680
הונחו אי  -אילו קורות  ,והקדיש שורות אחדות לתיאורו בספר מסעותיו .
הראשונים  ,שהזניחו במכוון את סוריה  ,טיפחו את ירושלים  .אבו ג ' עפר אלמנצור (  , ) 775 - 754ביקר
בירושלים וציווה לתקן את כיפת הסלע  ,שניזוקה ברעידת  -אדמה  .אלמאמון (  ) 833 - 813תיקן את
67

גם הח ' ליפים העבאסים

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

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

2ך

להג ' רה

( 691

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

שכן אלמאמון לא רצה לייחס לעצמו את הבנייה  ,אלא רק למחות את שמו של ח ' ליף אומיי שנוא

מן המקום הקדוש ולהכניס את שמו כדי לזכות בברכה שקדושת המקום מאצילה .

68

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

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

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

לפרסמם ' .

69

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

רייס ( לעיל  ,הערה

68

ראה לעיל  ,הערה

69

יערי ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '

, ) 43

עמ '

.2- 1

. 45
. 52

מטמון מטבעות זהב מן
התקופה הפאטמית

109

משה שרון

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

אלמסתנצר

( - ) 1094 - 1035

( ) 1035 - 1020

ויורשו הח ' ליף

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

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

:

הכיבוש הראשון  ,בשנת  , 1071עבר בשקט

יחסי ;

ואולם הסלג ' וקים ניסו לכבוש את

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

בפניהם .

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

בתושביה טבח נורא  ,ולא חמל אפילו על התושבים המרסלמים  ,שביקשו מחסה בהר -הבית רבתוך

מסגד אלאקצא  .ירושלים התאוששה מן הטבח הזה ,

וב 1099 -

עמדו תושביה היהודים והמוסלמים

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

ב 1071 -

עברה הישיבה של ארץ  -ישראל

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

רמלה .

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

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

מאז ועד שנת

1229

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

משליטה נוצרית  .עוד לפני -כן נפגעה קשות

:

1239

היא הוצאה שוב

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

שחשש שמא ישובו הצלבנים וישתלטו על ירושלים  ,ציווה בשנת

1219

להרוס את חומותיה וחלק

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

הי " ג .

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

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

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

:

' וירושלים רובה חרבה  ,ואין צריך לומר שאין לה חומה

יחד עם זאת

סביב ' " .

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

הקהילה היהודית לקהילה הגדולה ביותר בעיר  .עובדיה מברטנורא  ,שכתב לקראת סוף התקופה
1 10

הממלוכית אומר

:

' רחוב היהודים ושכונתם היא גדולה מאד והם יושבים

70

יערי ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ ' . 127

71

שם  ,עמ ' . 130
14 .

בציון '  .יי
:

1( . Ayalon ,

dominant factor

' Egypt as

על טיבו של השלטון הממלוכי בסוריה והיחם בין פרובינציה זו לבין מצרים ראה

Syria and Palestine during the Islamic period ' , 0 . Baer 1

"

8

 . 34ק  . Cohen ) 045 . ( , Egypt and Palestine , Jerusalem 1984 ,וכן ראה שרון ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 28

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

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

ארכיאולוגיים רבים  ,המלמדים עליה יותר מאשר לגבי כל עיר אחרת בארץ  -ישראל בתקופה

וו .

ניתן לשחזר את התקופה הממלוכית במידה רבה של דיוק על  -פי הבניינים הרבים שנותרו
בשלמותם  ,ואשר על רובם עדיין מתנוססות כתובות הבנייה המקוריות  .גם מימי האיובים נותרו
שרידים חשובים  ,למשל  :הכתובת הגדולה על בניין החומה הצפונית של העיר ,

72

המאשרת את

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

לו .

73

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

לאחר  -מכן ) .

( , ) 1207 / 8

ובמיוחד בנה וחיזק

סולטאן וה היה עסוק בביצורה של עיר

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

רבים .

74

עושר הכתובות הערביות מן התקופה הממלוכית  ,כתובות המצויות כמעט כולן באתרן המקורי ,
אין דומה לו בשום תקופה
על הסולטאן ביברס

הבאים

אליה .

75

אחרת  .כמעט שאין סולטאן גדול אחד  ,שלא השאיר את רישומו בעיר .
מסופר  ,שבנה ח ' אן בקירבת ירושלים  ,לתועלתם של הסוחרים

( ) 1277 - 1260

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

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

ון ברשם ( לעיל  ,הערה  , ) 45מס

73

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

4ד

סיכום עבודות

הבנ = ה של

'

, 150

QtwY

zam ~ ' Isa' , Miryam Rosen -

~a

 , 1966עמ '
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מג ' יר אד  -דין אלעליסי ( לעיל  ,הערה

 Memory ofאו  . ( , Studieyטס ) Ayalon

 , ) 64עמ ' 434

( שורות

.)7- 1

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

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

( . ) 1264 - 1263

1 1

ו

משה שרון

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

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

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

הכותנה ) .

הוסיף שוק זה להיות מקור עיקרי להתפתחותה המסחרית של

שנים רבות לאחר  -מכן

ירושלים ~ .

חשיבות רבה היתה

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

ומעשיהם בכתובות על מבני -קודש רבים שבנו

בעיר .

77

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

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

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

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

ישירות מקהיר  ,וכך גם תפקידו של המושל האזרחי של העיר ( נאאב

הללו בידי אדם אחד ( למשל  ,בין השנים

 1376 - 1375ו , ) 1405 -

נפרדים ותמיד היה השלטון המרכזי בקהיר מעורב

טס  -סלטנה ) .

לעתים היו

אולם בדרך  -כלל החזיקו בהם אנשים

במינויים .

78

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

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

המינהלי  -הבתאנטי בסוריה

וארץ  -ישראל והשלטון הערבי התבסס שם .

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

:

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

מג ' יר אד  -דין ( ולעיל  ,הערה  , ] 64עמ ' ) 439 - 438
בירושלים ובחברון  ,שנעשו בימיו של אנ  -נאצר מחמד בן קלאאון  .ביניהם

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

תיקון בחומה שליד מצודת העיר

ירושלים ותיקון מסגד המצודה ( או בנייתו )  ,ציפוי  -שיש לחזית מסגד אלאקצא  ,תיקון המסגד בחברון  ,ציפוי  -זהב
לכיפות מסגד אלאקצא וכיפת הסלע ובניית

 1 :2ך

רר

תעלת -מים להולכת מי -שתייה לעיר .

על מדיניות ההגליות של אמירים ממלוכים לסוריה ראה

.

 . 25 - 50קק 18% 181 Studies5 11 ) 1972 ( ,זsociety ' ,, 1sraell0
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:

' Discharges from service ,
;Imentsת 50

Ayalon

.ם

 15 and,חט 1מ6~ anishl

~
הממלוכית '  ,ב " ז קדר ( עורך )  ,פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים ,
וראה גם  :י ' דרורי  ' ,ירושלים בתקופה

ירושלים תשל " ט  ,עמ ' ; 169 - 168

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

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

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

שהספיק לסיימו הוא עלה על כס הח ' ליפות והמשיך

לבנות אותו בתקופת ח ' ליפותו . . .

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

מים .

79

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

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

תשתית לה .

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

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

' יהודיים ' ,

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

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

העיקריים .

הוליכו הרחובות אל שערי העיר

80

מקדסי מספר על שערים שנפתחו אל כל הדרכים

העיקריות אשר עברו בארץ  -ישראל  .כל שער נקרא על שם הדרך שאליה הוא נפתח או על שם העיר
אשר אליה הוליכה אותה דרך  ,וביניהן  :דרך שער ירושלים  ,דרומה  -מזרחה ; דרך מצרים  ,דרומה

דרך לוד  ,צפונה

;

דרך יפו  ,לנמלה של רמלה

;

ודרכים

אחרות .

;

צריח המסגד הלבן

ן8

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

( ראש  -העין ) ?

למרות קיומה של התעלה  ,היה צורך

ברמלה ( הושלם על  -ידי

ומוךמד

כ

כרשי

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

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

במקומות אחרים  ,הל בידי השלטונות והן באופן פרטי .

הח ' ליף העבאסי הארון אר  -רשיד ,

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

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

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

. 789

ניתן לראות את הכתובת

החרוטה בתוך הטיח המקורי של הבריכה סמוך לפתח  ,משמאל למדרגות המוליכות אליה .
,9
80
81

82

82

ביאי ' וי ( עעיע  ,ייעי ין 9ג עמ ' . 1 0
מג " ר אד  -דץ ( לעיל  ,הערה 64ג עמ ' . 418
מקדסי ( לעיל  ,הערה  ] 9ג ע . ] 65 - 164 %

וי ך י

/

"

 . 22קק 1958 ,

. 229

Architecture ,

הכתובת פורסמה לראיונה על  -די

 . 420 - 423קק Le Caire 11934 ,

Accounr ofEarlyA

,

.

de

 Mem .ןי

"

ד5

.

K . A . C . Creswell ,

Van Berchem ' Inscriptions arabes de 18

"

 l'Institut egyptien 11וה ווה

189 :

.ק ע
~

.

)3 . Wiet RCEA ,

4 .ג

בל קלאאו7

משה שרון

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

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

( ) 743 - 724

גילה את מזימתם והחרים את עמודיהם .

83

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

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

מן הדורות הראשונים שלאחר בנייתה התגוררו

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

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

המוסלמים והיהודים קישרו אותה עם אישי המקרא ועם

86

מלני ישראל דוד ושלמה  .פרשני הקוראן מצאו בו פסוקים  ,המתייחסים כביבול אליה  87 ,והנוצרים
עשו עד מהרה ' מדרש  -שמות ' עליה וויהו אותה עם רמה של שמואל הנביא  ,דבר שנתקבל על
הנוסעים האירופים כמעט עד העת

החדשה .

גת  .מכאן לא רחוקה היתה הדרך לזיהויה
בשנת

1033

פגעה בעיר רעידת  -אדמה

88

זיהו אותה עם העיר גת וכתבו שהגיעו לרמה  ,היא

של העיר עם גולית והמסורת על מלחמת דוד בגולית .
קשה  ,וב  1068 -פקדה אותה רעידת -אדמה קשה נוספת .

89

83

מקרסי ( לעיל  ,הערה

84

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

 , ) ] 9עמ '

. 165
והנוסעים .

פונדק כזה היה שייך לעבדו המשוחרר של הח ' ליף אלמעתמד עלא אללה (  , ) 892 - 870שהקדישו בכתובת
מתאריך  301להג ' רה (  913לספירה )  .ראה  waqf lllscnption from Ramlah ' , Arabica, :נ ' 4 . Sharon ,ן
~ שנתון מוזיאון
 . 77 - 84קק  ( ) 111 , 1 ) 1966 ( ,ובעברית  ,בתרגום ח ' בן  -שמאי  :מ ' שרון  ' ,כתובת וקף מרמלה ' ,
הארץ ,
85

 ( 9ך , ) 196עמ '

ן.43 - 3

הגיאוגראף הערבי אליעקובי מצחן ( כתאב אלבלדאן  ,ליידן

 , 1892עמ ' , ) 328

שהד ' סים ( לא  -מוסלמים המשלמים

מס  -גולגולת  ,בני ' עדות החסות ' ) של רמלה הם שומרונים  .הסופרים המוסלמים לא הבחינו תמיד בין יהודים

לשומרונים  ,ואין להסיק מהערתו של יעקובי שבמאה התשיעית לא היו ברמלה יהודים ( כפי שחשב בטעות ב " צ

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

היהודים התיישבו כנראה ברמלה מייד עם
 , The :מת48ן

.נ

,
Falestine under the~ .
; Jewsi lEgypt' andl
 . 60 ffקק Caliphs , 1 , New York 1970 ,
מאיר  ,ספר הישוב  ,ב  ,ירושלים תש " ד  ,עמ ' יט  .קהילת הקראים של רמלה היתה תוססת והיא עמדה במחלוקת עם

ש ' אסף ול " א

"

"

.

קהילת הרבנים בעיר  ,שגם היא גדלה ביותר ונעשתה חשובה הרבה יותר מקהילת הרבנים בירושלים  .ראה S . D . :
 .ת )  . 5 ( , 191ת )  . 72 ( , 178 , 188ת )  . 50 , 110קק 1967 ,

] 05 -Angeles

, 1,

Mediterranean ociety

Goitein ,

 . 2 ( , 42 , 43 , 200 , 245 , 316מ )  . 6קק  ; 25 ( , 192 , 245 . ] 1 ,ב " צ סגל  ' ,לתולדות ישוב היהודים ברמלה '  ,מאסף
ציון  ,ה ( תרצ " ג )  ,עמ ' יג ; ש " א פאזנאנסקי  ' ,ראשית התישבות הקראים בירושלים '  ,ירושלים  ,ד ( תרע " ד )  ,עמ '

. 101 - 83

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

331

להג ' רה '

( 943

לספירה )  ,מסתכר שהמצבה על קבר של נוצרי ( גם הנוצרים מקימים ' שכת הגדול ' לפני הפסחא )  ,ויש בה ללמד ,
כפי שידוע גם ממקורות אחרים  ,על קהילה נוצרית פעילה ביותר בעיר  .ראה  :מ ' שרון  ' ,שבת הגדול על כתובת
קבר מרמלה מן המאה העשירית '  ,שלם  ,א ( תשל " ד )  ,עמ '
86

14 - 1

ובמיוחד עמ '

. 14 - 9

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

' על ישובי השפלה והשרון בימי הביניים ( ליסודה של רמלה ) '  ,חפירות ומחקרים  ,א  ,תל  -אביב 973נ  ,עמ '

99 - ! 95נ .

 14ו

ר%
88

ראה  ,למשל  ,מג ' יר אד  -דין ( לעיל  ,הערה
Text Society
ראה  ,למשל 1 :ס)שפ.ן ,, 1 ) ,

י1

 . 246ק  ; 1896 ,וראה מ '
, 380 , 378
89

Palestine Pilgrims

,

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

. 383

ראה שם  ,במקומות

, ) 64

עמ '

415

ואילך .

שונים .

Felix Fabrii , The Book
, 338 , 335 , 304 , 243 , 228

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

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

קדומים ' .

90

מסתבר  ,שהרעש השני היה

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

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

פי כמה וכמה .

מג ' יר אד  -דין  ,איש חברון  ,המתאר אותה במאה הט " ו  ,מספר על מסחר ותעשייה משגשגים מאין
כמותם  ,ולמרות התרפקותו בחסידות על חברון וירושלים  ,אין הוא יכול שלא לפאר את העיר ,

שעליה היתה רווחתה הכלכלית של הארץ  .י9

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

ימינו .

92

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

לחלוטין .

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

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

חשובה .

93

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

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

בערבית ' בני ' ( הבינית

?)

מאזור בצרה  ,ושם הוא התרבה בתנאים דומים למקום גידולו המקורי

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

התאו  ,כדי שחיות הטרף יטרפו אותו ולא את האדם  .ביצות החולה סיפקו חומר  -גלם לתעשיית

מחצלות ומעשי  -קליעה אחרים  ,שהתפתחה בקנה  -מידה גדול בקדם  .לקראת המאה הי " ג נעלמה

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

1102

( לפי המקורות הערביים ) או בשנת  , 1140שעה שפולק

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

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

של צפת (  , ) 1220ומאז נמחק היישוב בעיר כמעט לגמרי  .בעקבות הסכם עם הצלבנים  ,שערך שליט
' אגרת למצרים על הרעש בארץ ישראל ' נכתבה בידי הגאון שלמה בן יהודה ראש ישיבת גאון יעקב בירושלים

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

, 1909 - 1906

ראה לעיל  ,הערה . 87

 , ) 66עמ ' 70

ואילך  .אלאנטאכי  ,תאריח '  ,מהדורת ב ,

עמ ' . 272

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

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

1318

והשאיר עליו כתובת גדולה ומפוארת  ( .הוא

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

, ) 64

עמ '

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

ראה

467 :

 .ק 1890 ,

:

הצריח שציורו הופיע על שטר  -כסף מנדטורי ) .

. 417
י ' דרורי  ,לתולדותיה של צפת בראשית השלטון
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שער הכניסה

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

הי " ד

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

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

850

מ '  ,בגובה

40

מ ' ובעובי

3

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

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

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

הצלבנית בארץ  -ישראל  .ביוני
בסוף יולי

1266

1266

הוא הטיל מצור על צפת  ,וארבעים ימים לאחר תחילתו -

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

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

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

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

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

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

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם

נהיתה לאחת מארבע ערי

הקודש .

לאחר המאה הי " ג שקעה צפת שוב למעמד של עיר

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

העות ' מאנית .

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

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

מייד עם תחילת הפלישה הערבית עשו תושבי טבריה ( כדוגמת יישובים

אחרים )

הסכם עם

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

בשנת . 635

94

כמו המסורות הנוגעות לכיבושי

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

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

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

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

ביישוב הקטן צנזורה
והקור בדמשק  .הח ' ליף מרואן השני אף נפטר בצנברה שליד טבריה בנסיבות שאינן ברורות כלל ,
לאחר פחות משנתיים של שלטון  .צנברה נמצאת מדרום לטבריה  ,ואולם האומיים שבאו אחרי עבד
( היא צנברי של תקופת התלמוד )  ,שאליו נהג הוא לרדת בעונת הגשמים

אלמלכ הקימו ארמון  -נופש ומינהל מצפון לעיר  ,במקום שנודע בשם ח ' רבת אלמניה  .הארמון

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

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

ובסביבתה .

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

ובעיקר האחרונה  ,היו בידי

יהודים ) .

מקרסי מקדיש קטע אירוני למדי לתושבי טבריה  ,המלמדנו

על מצבה של העיר בסוף המאה העשירית

:

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

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

הגשמים ] .

95

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

שהתפצלה צפונה מ ' דרך הים ' לעבר עמק החולה ובקעת הלבנון  .בימיו  ,אומר הוא  ' ,אורך העיר

וזיוג פרסה ' ( מידת  -אורך גדולה מאוד בשביל עיר בימי -הביניים  ,כמעט
94

בלאד ' רי ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

95

מקדסי ( לעיל  ,הערה

 , ) 19עמ '

. 115
. 161
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בשום אופן על הדעת וודאי שיש כאן טעות  -סופרים .

96

בתפיסה הכלכלית והמינהלית של האומיים

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

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

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

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

בשם ג ' סר אס  -סד

) 97 ,

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

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

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

המפליגים בשבחם כמעיינות  -מרפא  .לכד ממעיינותיה  ,אין למתאריה תשבחות רכות עליה  ,וכרכרי
מקרסי  ,היא

' לוהטת

בקיץ ומזיקה ' .

98

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

. 1047

פרטים חשובים בתיאורו הם קיומה של חומה המקיפה את העיר בצד

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

99

תקופת

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

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

פצעים ' .

00ן

בימי

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

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

ב 1187 -

במצור על

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

בני יעקב .

ן0ן

מדיניותם של הממלוכים  ,לפתח

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

1 18

שם .

96

שם ,

ר9

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

98
99

מקדסי ( לעיל  ,העדה

, ) 19

לה סטריינג ' ( לעיל  ,הערה

עמ '

. 161

 , ) 93עמ '

וראה לה סטריינג ' ( לעיל  ,הערה

. 337

 .ק PEFQS , April 1887 ,

100

89

101

אבן ג ' ביר ( לעיל  ,הערה

 , ) 31עמ '

והערה .

. 309

)93

.

צנו '

 - 334נ. 34

ערי ארץ  -ישראל תחת שלטת האסלאם

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

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

בבטחה .

02ן

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

התקופה הממלוכית  .בימי הממלוכים אף הוקמר מספר חיאנים לאורך דרך זו  ,בטבריה עצמה וכן
מצפונה ומדרומה  .מצפון לעיר ( בקרבת קיברץ עמיעד היום ) הוקם ח ' אן ' ג ' ב יוסף ' ( ' בור  -יוסף ' ) ,

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

ב 1308 -

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

ולא נתאוששה מחדש עוד שנים

רבות .

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

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

של האסלאם הסוני ( שהכיר בעלי כח ' ליף רביעי ) .

מתי ' נתגלה '

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

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

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

:

האחת  ,מתארת את הבנייה של המשהד בטבריה

;

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

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

:

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

אתכם לחלוטין ' ( קראן , 33 ,

. ) 33

ציווה לבנות את המשהד המבורך הזה  ,והוא המשהד של סת סכינה בת חסין בן עלי בן
אבו טאלב
ועבד אללה בן עבאס בן עלי בן אבו טאלב עליהם השלום  ,העבד הזקוק לרחמי אללה

יתעלה פארם אד  -דין אלבכי אש  -שאמי [ הסורי] אלעארלי  ,אלמנצורי  ,נציב ממלכות צפת
ושקיף [ בופור] והחוף וזאת בראש חודש רג ' ב שנת שש מאות תשעים וארבעה

( ) 1295

03ן

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

במשמעות הכללית של מקום הקשור בשמה של אישיות קדושה .

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

ונצרת  .לבד מנצרת  ,אשר וכתה להתפתחות מיוחדת במינה מסיבות מובנות בתקופה הצלבנית ,
קשה לדבר על ערים אחרות  .יריחו היתה כפר קטן בנאת  -מדבר  ,ובראשית התקופה המוסלמית אף
זכתה לתשומת  -לב רבה מן האומיים  ,אשר שאפו לפתח חקלאות באזורי גבול המדבר  ,כחלק
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ראה תיאורו הענייני של סנדרסון משנת  1601על הכדווים שהשתלטו לגמרי על סביבות טבריה :
 the:א Sanderson
 . 114ק London 1931 ,

,

,

"

.

תרגום עברי  :מ ' איש שלום  ' ,מסע ארץ ישראל לג ' והן
עמ ' קסג
סאנדרסן '  ,ירושלים  ,מחקרי ארץ ישראל  ( 4 ,תשי " ג ) 04,נ
נ10

הכתובות שמורות במוזיאון העירוני של

טבריה .

1 19

משה שרון

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

( ח ' רבת אלספנ  ,ר ) .

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

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

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

;

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

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

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

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

שגילו השליטים ברווחתה של ארץ  -ישראל בפרט ושל סוריה

בכלל .

במשך רוב התקופה

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

בארץ  -ישראל .

סיכום

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

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

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

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

;

באסלאם .

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

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

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

ממנה .

זתלאות משהע  -ספר הגיאוגרפיה הראשון ביידיש
ותיאור ארץ  -ישראל של ר ' משה בר ' אברהם ה4ר
חנא שמרוק וישראל ברטל

א.
' חלאות משה ' של משה בר אברהם הוא ספר הגיאוגראפיה הכללי הראשון הידוע לנו ביידיש  .כבר
מן השער של הספר ניתן ללמוד לא מעט על
ספר

/

תלאות משה

/

טיבו.

בישרייכונג 5ון דער גנצן וועלט אונ ' 5ון די צעהן שבטים פון דיא

קינדר ישראל  .אונ ' 5ון דען באך

( סמבטיון ) :

אונ ' וואו דיא צעהן שבטים וואונן  :דאש

ווערט ביוויזן אויז יודישי סנרים אונ' אויך אויז סנרים 5ון דיא אומו 5די עז זעלברט
מודה זיין  :גם וואז רבי אברהם פריצול שרייבט אין זיין ( ס5ר אגרל ארחו 5עולם )  :אונ '

וויא דיא צעהן שנטים אונ ' יהודים איר אייגני מללים האבן אונ ' מן ג וינט אין דתן ס5ר

'

אליר האנד חידושים וואש אין דער ננץ וועלט 5ר הנדן איז דאז איינם ניצליך איז צו
ווישן דיא גרושי וואונדר דיא הש " י הוט בישא5ן אויף דיזר וועלט  :דאז האב איך אות
אייטל ווארה5טיגי סקרים צו אננדר גיזו5ט אונ ' האב עש אין דש ס5ר אריין גישטעלט

אונ ' ווייל איך מיך האב דר מיס בימיאט זוא האב איך דש ספר גיהייסן ( תלאו5

:

משה )

נאך מיין נאמן אונ' האב עש זעלברט גתעצט אונ ' גידרוקט  :רז איך זול זוכה זיין צו
דרוקן ( בשורוק טובו 5על עמו ישראל ועל גאול5ינו  ,אכי "ר

החל וגו '  / :ע " י המדפיס הר " ר משה בר אברהם מק " ק

אעשה למען שמי הגדול לבלתי

ן

אמשטרדם הנטה משם והלא " ה

// :

תרגום

:

/ :

נדפס בהתחלת שנת

נתע " ב

) ] 1711 /

ספר תלאות משה  ,תאור העולם נולו ושל עשרת השבטים מבני ישראל ושל נהר

סמבטיון  :והיכן גרים עשרת השבטים

:

זה מוכח מתוך ספרים יהודיים וגם מתוך ספרי

האומות שבעצמם מודים בכך  :גם מה שכותב רבי אברהם פריצול בספרו אגרת ארחות
עולם

:

ואיך עשרת השבטים והיהודים יש להם מלכים משלהם  .וכן מוצאים בספר זה

חידושים שונים על מה שמצוי בעולם כולו ומועיל לדעת על הפלאים הגדולים שהשם
יתברך ברא בעולם הזה
והעמדתי בספר זה

:

:

כל זה לקחתי רק מספרים מהימנים  ,חיפשתי ואספתי יחד

והיות וטרחתי בזה  ,קראתי את הספר בשם תלאות משה על שמי .

בעצמי סדרתי והדפסתי אותו
גאולתנו אמן כן יהי רצון

:

שאזכה להדפיס בשורות טובות על עמו ישראל ועל

:

לפנינו חיבור  ,שהיסודות האגדיים שבו  ,כמו סיפורים על עשרת השבטים והנהר סמבטיון  ,מוצגים
יחד עם מידע גיאוגראפי ' מציאותי ' כפי שהיה ידוע ומקובל בעת חיבורו של הספר  .מחברו אינו
מתיימר בדברי השער למקוריות
1

לבלתי =

= 472

תע " ב

לפ " ק .

כלשהי .

נהפוך הוא  ,הוא מצהיר בגלוי ובצורה ברורה על

ך 2ן

חנא שמרוק וישראל ברטל

מקורותיו  ,הצהרה שמציגה את הספר כחיבור קומפילאטיבי ביסודו  ,המבוסס על שני סוגי
מקורות  :על מקורות יהודיים ושל האומות  .בשער הספר הוא מזכיר מפורשות רק מקור אחד  ,והוא
ספרו העברי של ר ' אברהם פריצול  ' ,אגרת ארחות עולם '  ,שהופיע בוונציה בשנת שמ " ז (  , ) 1587אך
נתחבר בפירארה בשנת רפ " ה

( . ) 1525

בגוף הספר צוינו מקורות יהודיים אחדים נוספים  ,אך מסתבר שהציונים הללו לקוחים גם הם
מחיבורו של ר ' אברהם

פריצול .

2

המקור האחר שעליו נבנה ' תלאות משה '  ,הוא אמנם כדברי השער  ,ספר ' מספרי האומות ' ,
שנזכר מפורשות פעמים רבות בגוף החיבור  .זהו ספרו הלאטיני של הגיאוגרף ההולנדי פטרוס
ברטיוס

Libri Septem

 ( Petrus Bertius , Tabularum Geographicarum Contractarum,להלן

:

ברטיוס  ,טבולרום גיאוגרפיקרום ) שהופיע לראשונה בשנת  , 1600אך כפי שיתברר להלן  ,השתמש
משה בר אברהם בתרגום גרמני של ספר זה  ,משנת  , 1612או במהדורה אחרת זהה של אותו

התרגום  .ציונים לספר גיאוגראפי אחר

פריצול .

' מספרי האומות '  ,גם הם מקורם בחיבורו של ר ' אברהם

3

ייתכן  ,שפה ושם השתמש המחבר בקטעים מספרים אחרים  ,שלא צוינו בגוף הספר  ,אף  -על  -פי -
כן נראה  ,שלשון הרבים בדברי השער  ,על ' ספרים יהודיים וספרי האומות '  ,אינם אלא לתפארת
המליצה  ' .תלאות משה ' ניבנה על שני ספרים  ,על ספרו העברי של ר ' אברהם פריצול ועל התרגום
הגרמני לחיבורו של פטרוס

ברטיוס .

ואכן  ,ניתן להבחין בספר בשני חלקים בולטים ושונים ,

התואמים את שני המקורות הללו  .חלקו הראשון  ,עד סופו של דף ט  ,שעיקרו היסודות היהודיים
האגדיים  ,מבוסס לפי טבע הדברים ברובו על ספרו של ר ' אברהם פריצול  ,ולמן דף י ואילך  ,שבו

מוצגת הגיאוגראפיה ה ' כללית '  ,כולל הדברים על ארץ  -ישראל ועל ירושלים  ,שאב ר ' משה בר '
אברהם את מרבית דבריו מן הספר של פטרוס

ברטיוס .

ספרו של אברהם פריצול ' אגרת ארחות עולם '  ,שבו השתמש ר ' משה בר ' אברהם  ,זכה לתפוצה
ניכרת מאז הופעתו בדפוס בשנת

שמ " ז .

4

הוא עורר עניין רב בקהל הקוראים היהודי במאה הי "ז

ובמחצית הראשונה של המאה הי " ח  ,על רקע התעניינותם של חוגים מסוימים במדעים  ,ובמיוחד

בגיאוגראפיה ובתגליות החדשות  .אמנם רק בשנת
מאופנבך  ,בהשמטת הקטע על דוד

הראובני ;

5

1720

הדפיס את הספר ר ' ישראל בן משה האלה

אך מחברים שונים ציטטו ממנו כבר שנים רבות

קודם  -לכן  ,ביניהם מנשה בן ישראל  ,ר ' דוד גאנז וטוביה

כהן .

6

העניין בגיאוגראפיה וביבשות

החדשות שנתגלו  ,קשור היה גם במגמות משיחיות  ,שרווחו בציבור הקוראים היהודי  .עיסוקו של
2

למשל  ,ההסתמכות על ' דש בוך יוסף בן גוריון ' בדף ו ע " ב של ' תלאות משה ' מצויה בספרו של פריצול  ,בפרק
כ " ד  ,דף כז

3

ע "ב .

ההסתמכות על ' איין בוך היישט דיא נייאי וועלט וועלכיש איז גידרוקט ווארן צו ויניציאה  ' . . .בדף ו ' ע " א ובדף

ו ' ע " כ של ספרנו לקוחה גם כן מספרו של פריצול  ,פרק כ "ד  ,דף כז ופרק כ "ה  ,דף כח  ,ע "א .
4

על תפוצתו של הספר ועל מהדורותיו ראה כפירוט רב The World fa : Renaissancelew : :
 . 164 - 166 , 236 - 238קק Cincinnati 1981 ,

ofAbraham Ben Mordecai

.

D . B Ruderman ,

'The Lr/e and

[ להלן  :רודרמן ] .
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רודרמן  ,עמ '  . 238 , 165על דפוסו של האלה ראה  :ח ' פרידברג  ,חולדות הדפוס העכרי בערים שבאירופה
המערבית  ,אנטוורפן  , 1937עמ '  . 102בעיר זו ראה אור שנה לפני  -כן [ תע " ט ] ספר תולדות עם ישראל ביידיש ,
הראשון שנכתב במקורו בלשון זו  ,ובו תיאור ' ירושלים בזמן הזה '  .עליו ראה  :ח ' שמרוק ו " כרטל  ' ,ירושלים
בזמן הזה לר ' אלכסנדרי בן משה עטהויזן '  ,שלם  ,ד ( תשמ " ד )  ,עמ '
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מימין  :שער הספר ' תלאות משה ' ( האלה  ,תע " ב ,

e

*

. ) 1711

'

נשמשם

משמאל  :שער הספר

' אגרת ארחות עולם ' ( ונציה ,

שמ " ז ) 1587 ,

 23ז
פריצול בעשרת השבטים ובדוד הראובני הפך את חיבורו למקור מתאים לכתיבה ברוח משיחית .
אמנם אלו שחזרו והדפיסו את הספר במקורו העברי  ,הבליטו את הצדדים המדעיים ולא את העניין
המשיחי  .כזה היה ישראל לנדאו מפראג  ,שהדפיס את הספר בשנת

. 1793

על  -פי מהדורתו הופיעו

חנא שמרוק וישראל ברטל

ההוצאות החוזרות במאה הי " ט .

7

ה ' אגרת ' זכתה בשנת

מלווה בהערות  ,שהדפיס ההבראיסט

1691

גם להוצאה מדעית ולתרגום לאטיני

והביבליוגראף האנגלי איש אוקספורד  ,תומס הייך ( . )11140

הייד גילה עניין בצד ההיסטורי והגיאוגראפי של החיבור ולא בחומר המשיחי

שבו .

9

8

ר ' משה ,

לעומת זאת  ,הבליט את הצד האגדי שבספר והציג את הסיפורים על עשרת השבטים ונהר
הסמבטיון כמהימנים לחלוטין  .נראה  ,כי לא היה כל קשר בין תרגומו  -עיבודו של ר ' משה לבין

המהדורה העברית של הייד  .על  -כל  -פנים  ,לא ממנו לקח את הקטעים הנוספים  ,שבהם הרחיב את
דבריו של פריצול  ,שכן אין כל דמיון בין הערותיו של הייד להרחבותיו

של כעל ' תלאות משה ' .

עניין זה ראוי לציון  ,שכן תרגומו של הייד היה מוכר לישראל לנדאו ושימש אותו להדפסת

מהדורתו .

0ן

בתלותו הישירה של ' תלאות משה ' בספרו של ר ' אברהם פריצול ניתן להבחין כבר בשער  .לא זו
בלבד ששמם של מחבר ' אגרת ארחות עולם ' וספרו נזכרים שם במפורש  ,אלא שמחברנו העתיק ,

בניסוח שונה במקצת  ,גם דברים מתוך השער של הספר העברי  ,כגון  ' :ימצא בו מנהר סמבטיון
ומקומות היהודים הסגורים אנה איפה הם '  .ההשוואה עם מקורו העברי של ' תלאות משה ' מעלה ,

בדרגות שונות של דיוק לעומת המקור .

שלפנינו קיצור סלקטיבי מתוך ספרו של ר ' אברהם פריצול ,

אין זה תרגום ממש  ,ששואף למסירה תואמת ומדויקת של המקור  .פרק ד ' של ' תלאות משה ' -
' פון דיא צעהן שבטים ' ( על עשרת

השבטים ) -

מבוסס מצירופם של הפרקים י " ר וכ " ד של ' אגרת

ארחות עולם '  .הדברים ביידיש מתומצתים בצורה קרובה למקור  ,כאשר פה ושם נמצאים גם
משפטים וקטעים שלמים שתורגמו ישירות מן המקור העברי  ,אך לא תמיד במדויק  .השוואה בין
פתיחתו של פרק י " ר של המקור העברי לדברים המקבילים בפתיחה לפרק ד ' ביידיש  ,עשויה
להמחיש את היחס שביניהם

לתועלת האגרת הזאת אשר חברתיה אני

בון וויל איך ו רייבן וואש רבי אברהם פריצל

אברהם פריצולי לגלות לבלהי יודעים ארחות

שרייבט אין זיין סמר מון דיא צעהן שמטים

עולם  .בחרתי לכתוב הפרק הזה יסובב קוטבו

ער שרייבט דיזי ווארט  :איך האב מיס מייני

על מהלכי היהודי מהשבטים או שיהיה

אויגן זעלברט גתעהן רען זעלביגן בן אדם ער

מיהודה נקרא שמו דוד בן שלמה שר צבא

וואר איין פרומיר יהודי ער האט גיהייסן דוד

ישראל אשר בא וראינוהו בגלילנו זה גליל

בן שלמה איין זון פון איין יודישן ראט אדר

7
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שם  ,עמ ' . 166 - 165
אורחות עולם ' שהדפיס ראה  :רות קסטנברג  -גלדשטיין  ' ,פרקים לתולדות היהודים בארצות הצ ' כיות '  ,גשר
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על ישראל לגדא  ,בן ' הנודע ביהודה ' ר ' יחזקאל לנדא רבה של פראג  ,ומהדורת ' אגרת
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רודרמז  ,עמ ' . 165 - ! 64
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מהדורת הייד נדפסה שוב על  -ידי גריגורי שרפ

)
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'Iggeret

Latina versione donavit

) ( Sharpe

בשנת 767נ  .תרגום לאטיני אחר של

' אגרת ארחות עולם ' ראה אור על  -ידי המומר בלאזיו אוגולינו )  , ( Ugolinoכעשרים שנה לפני מהדורת שארפ .
אוגולינו פירסם את הטקסט העברי ותרגומו ללאטינית כחלק מאוסף בן שלושים וארבעה כרכים של ידיעות על
היהודים ,
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' תיאות

משה ' של ר ' משה בר ' אברהם

איטאליאה איך בא ממדבר חבור לפי דבריו

יענראל 5ון ישראל אונטר דיא צעהן שבטים

וענינו  .ימצאו הקוראים בו מרגוע לנפשותם

דער זעלביגר איז ניקומן צו רייזן אויז דער

פה ינוחו יגיעי חפץ כי לא אחטא בספור דברי

( מדבר חבור ) אונ ' ער האט בריב סיט גיברפט

כפי מה שידעתי מפי חשובים וראיתי במכתב

5ון גיווישי לייט אונ ' 5ון חשובי לייט דיא

אנשי אמת  .והיודע האמתי כי הוא לבדו אמת

קיין שקרים ניט שרייבן  :ראש איז גישעהן אין

אף כי מקטני אמנה בהבלים אני  .זאת היא

דען יאר דא אן גישריבן האט רפ " ג אונ ' דער

בשנת רפ " ג לאלף הששי שמועה שמענו

זעלביגי יהודי איז גיצוגן ביז ער קומן איז נוך

מארץ הצבי דרך הדוגיאות מויניציאה במכתב

5ענעדיג אדר וויא מן עש שרייבט

לקייק

עברי לאמור איך הגיע שמה יהודי אחד

ויניציאה אונ ' 5ון דארטן איז ער גיצוגן נוך

מהשבטים מגיד חדשות בקרב הארץ אין צורך

רום

 :ן

ן

בהגדות ההמה עד אשר עבר הים בשנת רפ " ד
והגיע בויניציאה  .ועלה

ברומי .

עם כל השינויים שניתן להבחין בדברים המקוצרים ביידיש לעומת המקור העברי  ,אין ביידיש

תוספת מתוך מקור אחר  .ואכן נראה  ,שבשיטה זאת של קיצור ניבנה בדרך  -כלל ' תלאות משה '

כולו .
אף  -על  -פי  -כן  ,מצויים בספר ביידיש קטעים אחדים  ,לעתים נרחבים למדי  ,שמשה בר ' אברהם
לא מצא אותם במקורו העברי של פריצול ומצא לנכון להוסיפם ממקור כלשהו  ,שלא צוין בגוף
הספר  .ב ' אגרת ארחות עולם '  ,דף כו ע " ב מסופר בקיצור  . . . ' :ובו בים סוף הזה איים רבים הנה
והנה רובם איי קאלאמיטא 2י הם אשר הספינות שיהיו בם ברזל לא ילבו בסמוך להם '  .משפט בודד

זה הורחב בצורה ניכרת ביותר ב ' תלאות משה '  ,דף ד ע " ב  -דף ה ע " א

:

 . . .אין דען זעלביגן ( ים ) ליגן 5יל אינזלן אונ ' איילענדר דיא זיין גרושי לענדר אונ ' וואונן
דרויף אלירלייא פעלקער אונ ' דארטן זיין גאנצי בערג אין ( ים ) זיא היישן מאגנעטן
שטיינר דיא האבן איין טבע אן זיך רז זיא אל דש אייזן אן זיך ציהן

אונ ' ווען 5אר אזו

איין

בערג איין שיף 5אר בייא קארט דש מיט אייזן איז בישלאגן אזוא ציהט דער בערג דש
זעלביגי שיף צו זיך אונ ' הלט עז אזו 5עשט

אונ ' אזו שטרק

בייא זיך דז עז אל זיין טאג

ניט מער קען פון דען זעלביגן בערג אוועק לארן  :דרום ווען מן אויף דען זעלביגן

( ים )

וויל לארן זוא מוז מן אויף אייטל שי5ן לארן די מיט קיין אייזן ניט זיין בישלאגן זונשטן
מוזן די לייט בייא די זעלביגן בערג בלייבן מיט אירי שיפן אונ ' מוזן 5ר הונגר שטערבן

:

אונ ' מן הוט אין אלי מעסין אונ ' מרקין אין אונזרי לענדר צו קויף טון די זעלביגי בערג
קלייני שטיקליך שטיינר זיא הייסן מאגנעט שטיינר ווען מן זיא אויף איין טיש ליגט אונ '
ליגט איין אייזן אדר נאדיל איין הלבי איל דר 5ון זוא לוי5ט די נאדיל צו דען מאגנעט

שסיין ווייל זיא דער מאגנעט שטיין צו זיך ציהט  :אבר ווען די זעלביגי שטיינר לנג אין
אונזרי לענדר זיין זו 5ר לירן זיא איר קרא5ט
1ן

:

תרגום לעברית  ' :עתה אני רוצה לספר מה רבי אברהם פריצל ן ! ] כותב בספרו על עשרת השבטים :

ראיתי במו

עיני אותו אדם הוא היה יהודי ירא שמים שמו היה דוד בן שלמה בנו של יועץ או גנרל של ישראל שביל עשרת
השבטים  .איש זה בא ממדבר חבור והוא הביא מכהבים מאנשים ידועים ומאנשים חשובים שלא כותבים
שקרים  :זה קרה בשנה הכתובה רפ " ג ואותו יהודי נסע עד שהגיע לפענעדיג או כפי שכותבים לק " ק ויניצאה
ומשם נסע
12

לרומא ' .

באיטלקית קאלאמיטא -

אסון .

עו1 2

חנא שמרוק וישראל ברטל

תרגום

:

באותו הים מצויים איים רבים שהם ארצות גדולות ועליהם עממים שונים וישנם

שם הרים שלמים בים הקרואים אבני מגנטים  ,שיש להן טבע למשוך אליהן ברזל וכאשר
לפני הר כזה מפליגה אוניה המכוסה ברזל  ,מושך ההר את האוניה ומחזיק אותה על ידו

כל כך חזק שהיא אף פעם לא יכולה להפליג מאותו ההר  :לכן  ,אם רוצים להפליג בים
הזה חייבים להפליג אך ורק באוניות שלא מכוסות ברזל  ,אחרת עלולים האנשים
להישאר אצל ההרים הללו עם אוניותיהם והם עלולים למות מרעב

:

ובכל הירידים

במדינותינו ניתן לקנות חתיכות אבן קטנות מאותם ההרים  ,קוראים להן אבני

מגנט .

כאשר מניחים אותן על השולחן וחצי אמה מהן מניחים ברזל או מחט  ,רץ המחט אל אבן

המגנט  ,משום שאבן המגנט מושכת אותו  :אבל כאשר אותן האבנים נמצאות זמן רב
במדינותינו הם מאבדות את כוחן

:

לאחר הדברים הללו מוסיף ומסביר עוד משה בר ' אברהם את עניינו של המצפן ( ' קומפאס ' ) ואף
מתרץ בפני קוראיו  ,איך הימאים של שלמה המלך הסתדרו בזמנם ללא מצפן  .ורק אחרי תוספות

נרחבות אלו  ,על  -פני קרוב לשני עמודים  ,חוזר הוא אל הדברים שב ' אגרת ארחות עולם '  ,בהמשך
למשפט שהובא לעיל  .בתוספות אלו ניכרת שאיפה ברורה להוסיף ולהסביר ולמשוך את לבו של
הקורא בסיפורים מעניינים  ,תוך סטייה ניכרת מל המסופר בקיצור נמרץ במקור

העברי .

זאת ועוד אחרת  :פרק ח ' של ' חלאות משה '  ' -פון גן עדן ' ( על גל העדן )  -מבוסס על פרק
ל '  ,המסיים את ' אגרת ארחות עולם ' והדן ' על עסק מציאות מקום הגן עדן '  .בעל ' תלאות משה '
חוזר בתרגום ליידיש על דברי הפתיחה של הפרק  ,כי ' בעניין מקום

גן עדן . . .

נבוכו בו חכמים  ,כי

לא ידעו מקומו ' ( ' רבי אברהם פריצול זאגט אל דיא חלמים זיין 5ר טומלט אין דיזר

( שאלה ' ) .

ובהמשכו של הפרק הוא מוסר  ,בקיצורים ניכרים  ,את דברי מקורו העברי  ,שהציג ללא הכרעה

ובצורה ביקורתית את הדעות השונות על מקומו של גן העדן עלי אדמות  .בסיומו של הפרק ביידיש

( דף ט ע "ב ) מוסיף בעל ' תלאות משה ' דברים מאלפים משלו

:

( סוף ד5ר ) זוא וועלן סיר דש ( גן עדן ) זוכן זוא לנג אז מיר לעבן דהיינו מיר וועלן כרום
אונ ' גוס זיין וויא עז הש "י גיבאטן הוט אזו ווערן מיר ( בוודאי ) נאך אונזרן לעבן גי5ינדן
אכי " ר ) :

דש ( גן עדן ) וועל5יש הש " י הוט אן גיברייט צו דיא ( צדיקים

ביז אהער גין דיא

ריר פון ר ' א5רהם פריצול זיין ספר אגר 5ארחות עולם  :נון וויל איך ווייטר שרייבן וואש

איך גי5ונדן האכ אין ווארה5טיגי ( סתרים ) דיא רען גאנצן עולם בישרייבן
תרגום

:

:

סוף דבר  ,כך נחפש את גן העדן כל עוד אנו חיים  .דהיינו נהיה יראים וטובים כפי

שציווה הש " י ואז ודאי נמצא את גן העדן שהש " י הכין לצדיקים לאחר חיינו  ,אמן כן יהי
רצון

:

עד כאן דברי ר ' אברהם פריצול בספרו אגרת אורחות עולם  .עתה אמשיך לכתוב

מה שמצאתי בספרים מהימנים המתארים את העולם כולו
126

:

מעבר לציון מקורו העברי במקום זה  ,שבו מסתיימת תלותו הישירה של ' תלאות משה ' בספרו של
ר ' אברהם פריצול ומתחילה התלות הישירה בספרו של ברטיוס  ,ניכר בסיום זה קורטוב של
אירוניה בהתייחסות של מחברנו לחיפושי גן העדן במציאות הארצית  ,המלווה בהעתקה חסודה

של גל העדן לעולם שכולו טוב  .נימה דומה אנו מוצאים גם בסיומו של הספר  ,בפרק י " ר האחרון

' תיאות
-

משה ' של ר ' משה

' פון דער גאולה ' ( על הגאולה )  ,שכולו מקורי של מחברנו ( ראה בנספח ) .

זה מן הראוי לעמוד על רמותו הססגונית של משה בל אברהם  ,המחבר

בר ' אברהם

אך לפני שנדון בסיום

והמדפיס .

ב.
משה בן אברהם אבינו ,

13

משה דרוקר ,

פולק ,

4ן

Moses Abraham , Moses Abrahamsz ~ 5

 Israelitaאו משה אברהם איזראליטה  ,כפי שהוא חתם וכונה בתעודות לועזיות  ,הינו דמות ידועה

למדי בתולדות הדפוס העברי  .מוצאו של גר זה  ,כפי שמסתבר משמו  ,היה

מניקלשבורג .

6ן

משם

עבר לפראג ולפולין  .ככל הנראה מפולין הגיע לאמסטרדם  .הופעתו הראשונה באמסטרדם לוטה

בערפל  .עדויות ודאיות עליו הגיעו אלינו מן הספרים  ,שסידר בעיר זו למן שנת

. 1686

אותה שנה

אנו מוצאים את שמו כמי שהוציא לאור את ספר ' יון מצולה ' לנתן  -נטע הנובר בתרגום ליידיש  .לי
שמו מופיע בסיומיהם של כל הגליונות של ה ' דינשטאגישי ' וה ' פרייטאגישי קורנטין '  ,העיתון
הראשון ביידיש  ,שהופיע באמסטרדם למן חודש אוגוסט

ולמן יוני

1687

1686

בדפוסו של אורי פייבוש הלוי ,

בדפוסו של דוד תרסס  .בגליונות שהופיעו בבית  -הדפוס הראשון הוא היה חתום

:

' על ידי המסדר הר " ר משה בר אברהם אבינו זצ " ל '  .בדפוס השני הושמטה התיבה ' המסדר '  .יש
מקום לסברה  ,שחלקו של משה בן אברהם ב ' קורנטין ' לא היה מוגבל אך ורק למלאכת הסידור

בדפוס .

קרוב לוודאי  ,שהוא גם ליקט בעצמו את הידיעות מעיתונים בגרמנית או בהולנדית

( הדברים טעונים עוד בדיקה ) והעתיקם לאות עברית למען היהודים שלא ידעו לקרוא אותיות

ה ' גלחות ' .

8ן

כעבור עשרים וחמש שנה  ,בשנת

, 1711

עשה המחבר משה בן אברהם כהאלה עבודת

העתקה דומה במהותה באותו החלק של ' תלאות משה '  ,המבוסס על התרגום הגרמני של ספרו של

ברטיוס .
פעילותו של ר ' משה בתחום העברת ידע מספרות בלשונות האירופיות לקוראים היהודים

נתקיימה באמסטרדם בתקופה סמוכה לזו של פעילות גר אחר בשטח קרוב  .ר ' אברהם בן יעקב ,

שהיה כומר גרמני ונתגייר  ,הדפיס בשנת חנ " ה באמסטרדם מפת ארץ  -ישראל בעברית  ,שנכללה
13

כמקור עיקרי וראשוני לתולדותיו של האיש משמשים הדברים שנרשמו בספרים שהוא ובני משפחתו

הדפיסו .

דברים אלו הועתקו ברובם כקטלוג המונומנטלי המפורסם של מ ' שטיינשניידר לספריית בודליאנה באוקספורד
(  Bibliotheca Bodleiana , Berlin 1852 - 1860ח ]  . ( Catalogus Librorum hebraeorumוראה בערך על
משה בן אברהם  ,מס '

 8832עמ '  , 2995 - 2994וכן

ההפניות שם לספרים באותו קטלוג  .דברים המבוססים על חומר

ארכיוני  ,אודות ישיבתו של משה בן אברהם בעיר האלה  ,ראה 4 . Freudenth l , Aus der Neimat :נ
~
הביא א ' יערי  ,מחקרי
 . 175 - 188 , 246 - 249קק  Jtende[sohns, Berlin 1909 ,סיכום הדברים במקורות הנ " ל

על פרשת פשיטת הרגל של משה בן אברהם בשנת

ארכיוניות  ,ראה  Amsterdam ' , :מ ] ~ Moses Abrahamsz , Boekdrukker

ספר  ,ירושלים תשי " ח  ,עמ '

חומר מתעודות

. 250 - 249

,

, 1689 1690
lEeghen ,ת %

,

על  -פי
ו 1 . 11 .

 . 58 - 69קק Studa Rosenthaliana , 6 ) 1972 ( ,
14

כך כ ' שיר ההיסטורי ' על השרפה בק " ק ורנקפורט שנדפס בהאלה  ,מס '  3647בקטלוג של

15

כך לפי ואן  -איחן ( לעיל  ,הערה

16

ראה את התיאור של ' כרכת המזון '  ,עם תרגום ליידיש אמסטרדם תניד

 , ) 13עמ '

. 58

.

( , ) ] 694

שטיינשניידר .

שנדפס בבית דפוסו והדברים של

בנו  ,ישראל  ' ,הפועל במלאכת הקודש '  ,בסוף הספר על אביו  ' ,המדפיס הגר צדק כהרר משה בר אברהם אבינו

מקק ניקלשפורג מכית הארנבת' ( מס '  2623בקטלוג של שטיינשניידר ) .
עם  Haselburgכ ~ ( ' Domus leporum ' -בית  -מצורעים ) .

שטיינשניידר מזהה את ' בית הארנכת '

ייתכן  ,שיש קשר כל שהוא בין גיורו ושייכותו לבית-

מצורעים  .פרוידנטל טוען ( [ לעיל  ,הערה

 , ] 13עמ ' ) 176

שהזכרת ' בית הארנבת ' מצביעה על שם משפחתו Haase

מלפני ההמרה .
17

18

ראה אצל שטיינשניידר  ,מס ' , 4
על

כך ראה

:

. 6637

ח ' שמרוק  ,ספרות יידיש

:

ביבא -

פרקים לתולדותיה  ,תל אביב
-

 , ] 978עמ '

. 33 - 29

ץע 2נ ו

חנא שמרוק משראל ברטל

מפת ארץ  -ישראל של ר ' אברהם בן  -יעקב ( תנ " ה ,

) 1695

בהגדת אמסטרדם הידועה  .מפתו הושפעה בצורה בולטת מחיבורו של כריסטיאן ואן  -אדריכם
( 1533 - 1585

,

 ( Christiaan Van-Adrichemשראה אור בשנת

Biblicarum Historicarum cum Tabulis Geographicis

)1

1590

באמסטרדם Theatrum ,

Terrae Sanctae

~9

וכמה מן

המסורות הגיאוגראפיות הנוצריות הכלולות בה דומות לידיעות על ארץ  -ישראל ששאב ר ' משה מן
הספר של

ברטיוס .

הקירבה בדרכי השימוש של שני הגרים  ,יודעי הלשונות הזרות  ,בחומר

גיאוגראפי בעל אופי נוצרי מובהק  ,שופכת אור על אפיק רב  -עניין להתפשטותן של ידיעות מתחום
התרבות האירופאית אל תוך החברה היהודית  .המדפיס הגר ר ' משה פעל אפוא באמסטרדם תוך
מיזוג מגמות לפופולריזאציה של החידושים הגיאוגראפיים ולהפצת ' חדשות ' מרחבי העולם עם
אווירה משיחית  ,ששררה בחוגים יהודיים ונוצריים מסוימים במפנה המאות

י "ז  -י " ח .

כבר בשנת  1689אנו מוצאים את משה בן אברהם בעסקי הדפוס ומכירת ספרים עבריים  .כעבור

זמן קצר הוא הסתבך בעסקיו ופשט את הרגל  .הוא המשיך לפעול באמסטרדם כמדפיס וכמוכר
ספרים עד שנת
ץ122

. 1694

20

אותה שנה הוא עוד נרשם בגילדה של מוכרי הספרים י 2והוציא את ' ברכת

המזיז ' עם תרגום ליידיש  ,שסודר בידי בנו ישראל ' בבית ובמצות כהר " ר משה בר אברהם אבינו ' .
כבר בשנת  , 1694ככל הנראה  ,נאלץ משה בן אברהם  ,מסיבה כלשהי  ,לעזוב את אמסטרדם  ,יחד

22

]9

20

על המפות של ואן  -גודריכם ראה
ראה

ואן  -איחן  ,לעיל  ,הערה . 13

להלן .

21
22

שם  ,בתעודה שנדפסה בעמ '
ראה לעיל  ,הערה

. 16

. 69

' תיאות

ר ' משה בר ' אברהם

משה של

עם כל בני משפחתו הענפה  .המשפתה נדדה לברלין  ,משם לפראנקפורט דאודר ומשם לדסאו  .למן
שנת
1717

1706

עד

1717

ישבה המשפחה בהאלה הסמוכה ללייפציג  .גורלו של משה בן אברהם לאחר

לא ידוע  .מניחים  ,שנפטר בשנת

1733

או

. 1734

23

למשה בן אברהם אבינו היו עשרה ילדים  .כולם  ,כולל בנותיו  ,למדו את מלאכת הדפוס עוד
בצעירותם

ועזרו למשפחה .

24

נראה  ,שלמן עזיבתה את אמסטרדם לא מצאה משפתת המדפיס הגר

אפשרות להשתקע בכל אותם המקומות שנימנו למעלה  .על השנים למן עזיבתם את אמסטרדם ועד

בואם להאלה לא נשתמרו כמעט כל ידיעות  .אך מימי ישיבתם בהאלה עצמה  ,התקופה שבה הופיע
ספר ' תלאות משה ' בעיר זאת  ,נשתמרו תעודות לא  -מעטות בארכיונים גרמניים  ,הזורות אור בהיר

משפחתו .

על המצוקה של משה בן אברהם ובני

מסתבר  ,שהוא הגיע להאלה על  -פי הסכם עם האוניברסיטה המקומית  ,שהעסיקה אותו
בהדפסה של ספר  -מקרא בבית  -דפוס  ,שנמצא

בבית  -היתומים המקומי .

בנו ישראל נרשם

לאוניברסיטה  ,ככל הנראה כדי להוסיף תוקף לבקשה לזכות הישיבה במקום  .אך כל אלה לא

לישיבתה

הספיקו .

משפתת המדפיסים

של

בהאלה התנגדו היהודים המקומיים  ,בעלי

הפריבילגיות .כעבור זמן  -מה  ,בשנת  , 1707השיג בברלין משה בן אברהם זכות  -ישיבה בהאלה ,
אבל תוך התחייכות מפורשת שלא יעסוק במסחר  .ככל הנראה בניגוד להתחייבות זאת  ,הוא בכל
זאת הקים בית  -דפוס עברי בהאלה  ,שפעל שם בין השנים

בבית  -דפוסו זה לא צוין מקום ההדפסה

; 25

. 1714 - 1709

על ספרים אחדים שהופיעו

על ספרים אחרים  ,כמו ' תלאות משה ' משנת  , 1711צוין
ארעי  ,כמי שעדיין מתייחס לק " ק

המקום במשחק  -מלים  ,תוך הצבעה על מעמדו כתושב

אמסטרדם  ,אך ' הנטה משם והלא " ה ' ; או כפי שצוין בספר אחר שהופיע בדפוסו אותה שנה  ' ,נדפס

על ידי המדפיס עבד יהוה ואלוף לביתו הר " ר משה בר אברהם אשר נטה אהל " ו לעיר הסמוכה

האלה .

לעיר לייפסיק '  -היא  ,כמובן ,

26

ישנם רמזים ברורים למדי  ,שתלאותיו של משה בן אברהם נבעו ככל הנראה גם מהיותו גר ,
יערי כותב ( [ לעיל  ,הערה  , ] 13עמ '

הכל לפי פרוידנטל  ,לעיל  ,הערה . 13
בן אברהם בהלברשטאט  ,אך אינו מביא מקור מפורש לדבריו .
שטיינשניידר ( עמ '  ) 2994מונה שבעה ילדים בלבד  .אך כדבריה
( האלה  ,ת " ע  ,שטיינשניידר  ,מס '

, ) 8114 , 2290

היו לו

, ) 249

כי אחרי שעזב את האלה היה משה

של בתו געלה  ,בסוף הסידור ' תפלה

לר ' משה בר ' אברהם עשרה

ילדים

:

שם

:

למשה '

' געלה בת הר " ר משה

המדפיס ואמי מרת פריידה בת הר " ר ישראל כץ ז " ל האט מיך צווישן צעהן קינדער שי ' גיבאודן '

עשרה ילדים שיחיו ילדה ) .

27

(. .

 .אותי כין

הכת שסידרה את הספר הזה  ' ,פון אן פאנג ביז צום ענד ' ( מראשיתו ועד סופו ) מציינת

' איך ביין איין בתולה נאך עטוואש אונטר צוועלף יארן ' ( הנני בתולה בת מעט מתחת לשתים עשרה ) אחותה

עלה סידרה מהדורה קודמת של אותו סידור ( דעסא תנ " ו  ,שטיינשניידר  ,מס '  , ) 8093בהיותה בת תשע  ' :עלה בת

משה אויש הולאנד  ,מייני יאר זיין ניט מער אז ניין  ,צווישן זעקש קינדערן בין איך איין בת יחידה  ,אליין ' . . .

(  . . .גילי

לא יותר מתשע שנים  ,בין ששה ילדים הנני בת יחידה

לבדי ) .

משמע  ,שלאחר

1696

נולדו למשה בן

אברהם עוד ארבעה ילדים  .על בנותיו של ר ' משה  ,עלה וגעלה  ,ראה  :א " מ הברמן  ,נשים עבריות בתור מדפיסות ,
מסדרות  ,מוציאות לאור ותומכות במחברים  ,ברלין תרצ " ג  ,מס '

; 18 , 15

יערי ( לעיל  ,הערה

 , ) 13עמ '

. 263 - 262

לדמותה של געלה כת ר ' משה בר ' אברהם הקדיש המשורר איציק מאנגער את רשימתו ' געלע '  ,נאענטע

געשטשלטן און אנדערע שריפטן  ,ניו  -יארק  , 1961עמ ' . 12 - 7
רשימת הספרים שהדפיס בהאלה מובאת אצל פרוידנטל ( לעיל  ,הערה

, ) 13

עמ '

. 249 - 246

כשער של ' שחיטות ובדיקות ' של מהר " י ווייל עם קיצורים ביידיש  -שטיינשניידר  ,מס '

( לעיל  ,הערה

, ) 13

מס '

.41

וראה גם שם  ,עמ '

 , 185הערה

הבדיקה העלתה  ,שבספרים שנדפסו בהאלה צוין בדרך  -כלל
או ' משה

.1
' משה

בן אברהם ' סתם  ,ללא ' אבינו

באז " ל '  .האם היתה כאן כוונה לא להבליט את עצם היותו גר

בהאלה  ,שבגללו נאלצו ' לשתוק '

:

; 5631 , 54

פרוידנטל

?

זצ " ל ' בהמשך

בתו מספרת כמפורש על מעמדה

' וויא וואול איך מוז שרוייגן שטיל  ,איך אונ ' מיין פאטרש הויז טארן ניט רירן

ק21נ 1

חנא שמרוק וישראל ברטל

שער הנוסח הלטיני
המקורי של ברטיוס
( פרנקפורט דמיין ) 1612 ,

שלא זכה ליחס אוהד ולעזרה באותן קהילות שבהן ניסה להשתקע  .אך קרוב לוודאי  ,שבעיית
השתקעותו במקום כלשהו באשכנז היתה גם קשורה בהשגת חזקת  -יישוב ; ולא נטו להעניק זכות

זאת לבעל משפחה מסועפת כזאת  .הצבעה מפורשת למדי על כך אגו מוצאים בסיומו של ספר
' חלאות משה '  ,בפרק האחרון על הגאולה  ,שאינו תלוי במקור ישיר כלשהו והמעלה הדים

מהתנסותו הקשה של בעל החיבור  .בראשיתו של פרק סיום זה מתלוצץ ולועג משה בל אברהם

לאלה  ,שבכל מלחמה מחפשים אתחלתא דגאולה  ,ואחר  -כך מבקר את אלה מבין היהודיים
השואפים כל אחד למדינה בשביל עצמו  .אותם יהודים יוכלו להיעזר בספרו  ,שבו צוינו מספיק
מדינות

לכולם .

אך דבריו  ' -ובאשכנז נשארים בחורים ובתולות ברווקותם בגלל תיקון חזקת

הקהילה העגום ' ובהמשכם התלונה  ,ש ' בימינו המלכים הם מלכי חסד  ,אם רק בעצמנו לא היינו

מגרשים '  -מקבלים משמעות של קובלנה אישית של ר ' משה  ,שחזה כל זאת מבשרו  .מסתבר
אפוא  ,שהנימה האירונית והלגלגנית המתגלה ב ' תלאות משה '  ,היה לה יסוד אוטוביוגראפי

מובהק .

ג.
השימוש שעשה ר ' משה בן אברהם בספרו של פטרוס ברטיוס לשם כתיבת הקטע על ארץ  -ישראל ,
130
0צ 1

דימה

לדרכר בספר ' אגרת ארחות עולם '  .לפניו עמדה ככל הנראה מהדורה גרמנית של החיבור

יל  ( ' . . .ניוון שאני חייבת לשתוק  ,לי ולבית אבי אסור לדבר הרכה ) .
~ , ) 13עמ '  , 183הערה . 1

והצביע על כך כבר פרוידנטל ( לעיל  ,הערה
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חנא שמרוק וישראל ברטל

ארץ  -ישראל על  -פני שניים מתוך שבעת עמודיו  ,ופרק י " ג  ' -פון איברופא אונ ' אירי לענדר ' ( על

אירופה וארצותיה )  ,המשתרע על  -פני קצת פחות משני עמודים  .בפרקים הללו הביא ר ' משה
ידיעות נבחרות מתוך ספרו של ברטיוס והוסיף דברים על היהודים בארצות השונות  .הקטע על

ארץ  -ישראל ארוך מתיאור אירופה  ,ובכך מובלט אופיו היהודי של החיבור  .אך למרות מרכזיותה

של ארץ  -ישראל מבחינה כמותית  ,אין התיאור עצמו יהודי באופיו  ,אלא הולך בעקבות המקור ,

שרוחו נוצרית במובהק  .ניכר  ,כי ר ' משה נקט  ,בדומה למחברים אחרים שעסקו בחומר יהודי
ונוצרי  ,הפרדה בין החלק היהודי לבין החלק הכללי

הריאלית  -שייך במפורש לחלק הכללי .

33

ותיאור ארץ  -ישראל בהווה  -הארץ

;

ר ' משה רק התאימו באופן חיצוני לקורא היהודי  ,תוך

שהשמיט חומר גיאוגראפי מרובה הקשור לדת הנוצרית  ,מראי  -מקומות לספרות הנוצרית

ואיזכורים של מקומות הקדושים למאמינים הנוצרים  .כך  ,למשל  ,השמיט לחלוטין בפרק על ארץ -

ישראל כמעט את כל תיאור מהלך נהר הירדן דרומה מאזור דן  ,שברטיוס הרחיב בו ביותר .

34

במקור הגרמני כולל הקטע על הירדן מראי  -מקומות מהירונימוס ומספרי פליניוס ונזכרים בו

המקומות המקודשים לנצרות שסביב הכנרת  ,כפר  -נחום

) ( Capernaum

וכורזים

) corazlm

35

לעומת זאת  ,שייר ר ' משה את תיאור ים  -המלח  ,המלא פרטים מעניינים ומושכים את לב הקורא ,
ואין בהם כל נגיעה לספרות הנוצרית ולמקומות הקדושים

לנצרות .

36

יתירה מזו  ,הוא אף הרחיב

את הידיעות על מוזרותו של ים  -המלח והזכיר את סדום ועמורה  ,שאינן נזכרות אצל

ברטיוס .

נראה  ,שתיאור ארץ  -ישראל של ר ' משה נערך באופן  ,שימשוך את לב הקורא בידיעות יוצאות  -דופן

ונוקה מכל זכרי מקורות נוצריים  .יחד עם זאת  ,העתיק הוא ללא בדיקה שגיאות דפוס שבתרגום
הגרמני של ברטיוס ( שחדרו ממהדורת

1612

לזו של

: ) 1650

בעמ '  651בספר הגרמני נדפס בטעות

' הים האדום ' )  ( Rohte Meerבמקום ' ים המוות ' ) '  , ( ' Tote Meerשהוא כמובן שמו הידוע של ים -
 37ר ' משה לא שינה בספרו
המלח  ,ומופיע כך גם במקור הלאטיני של הספר ) hfare Mortuum

את השם

!

עריכה זו של תיאור ארץ  -ישראל  ,על  -יסוד הפרק בספרו של ברטיוס  ,מודגמת באופן ברור

.

בקטע העוסק במקורות נהר הירדן ובהסבר לשם ' ירדן ' ברטיוס מזכיר את הירונימוס  ,כמקור
לידיעה בדבר מוצא הירדן משני נהרות בשם ' יר '

( יור ; ( Jor

ו ' דן '

( ת. ) 1( 8

38

ואכן  ,מדובר פה

במסורת עתיקת  -יומין  ,שהגיעה לספרות הגיאוגראפית הנוצרית ולתיאורי הנוסעים האירופים

בימי  -הביניים
33

מן ה ' אונומסטיקון ' של אבסביוס .

39

כך מתוארים מקורות הירדן בספרות עולי  -הרגל

לא בכדי מדבר ר ' משה על השוני בין ארץ  -ישראל של תקופת ' הספרים הקדושים ' לבין הארץ בימינו  ,שהשתנתה
לחלוטין  :ארץ  -ישראל היהודית היא בעיניו משהו אחר לחלוטין מאשר הארץ המציאותית  ,כפי שהיא נלמדת
מתוך ספר גיאוגרפיה נוצרי  .במובן זה שייך ' תלאות משה ' במובהק ליצירה היהודית של ימי הביניים  :זיקתו

לארץ  -ישראל הממשית קלושה ביותר ואין בה מאומה מן הצירוף בין טבע ונוף לתולדות עם ישראל  ,שנתחדש

במאה הי " ט .
34

ברטיוס  ,מהדורת

35

למשל  ,פליניוס בפרק

36

2נ111

שם ,

, 1612

ה 15 -

של ספרו

ה5-

( שם ,

שם ) .

שם .
( לאטינית ) ,

מהדורת , 1603

37

שם

38

שם  ,מהדירת 2נ , 16עמ '

39

עמ '

.691

עמ '  ; 566ברטיוס  ,מהדורת  , 1612עמ '

. 691

. 689

על כך ראה  :ספר האונומסטיקון לאבסביוס  ,תורגם בצירוף הערות בידי ע " צ מלמד  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ ' , 37
הערה  4ל ' דן ' ( מס '  . ) 369גלגולי  -מסורת זו ראה בתיאורי נוסעים נוצרים אצל מ ' איש  -שלום  ,מסעי נוצרים לארץ -
ישראל  ,תל  -אביב תשל " ט  ,עמ '  - 312מסעו של ג ' והן סאנדרסן בשנת . 1601

תלאות משה ' של ר ' משה בר ' אברהם

קטע מוגרל מתוך מפת
יעקב בן אברהם צדיק
(

) 1621

ובו מצוינים שני

מקורות הירדן  :עין יער
ומעיין דן

וכך גם במפות מן התקופה הסמוכה לומן פרסום ' תלאות משה '  .בין השאר חוזר על התיאור הזה
הכארטוגראף כריסטיאן ואן  -אדריכם ,

ארץ  -ישראל ובו נחלות השבטים

שהדפיס בשנת

40

) Terrae Sanctae

1509

באמסטרדם ספר מלווה במפות של

. (Theatrum

למפות אדריכם היתה השפעה

על מיפוי ארץ  -ישראל במאות שלאחר  -מכן  ,ובין השאר ניתן לראות את השפעתו גם במפה שבה
ליווה ברטיוס

את הפרק הנדון .

ן4

ר ' משה לא זו בלבד שלא הזכיר את הרקע הנוצרי לידיעה זו ולא

הביא את שמו של הירונימוס  ,אלא אף לא טרח להביא מן המקורות היהודיים את מראי המקומות
המאששים מסררת זאת מן

הצד היהודי .

42

קרוב לוודאי  ,שאף לא ידע  ,כי לידיעה כל  -כך ' נוצרית '

זאת יש מקבילות בתוספתא ובתלמוד הבבלי  .הווה אומר  :לפנינו ציור פופולארי  ,שערך

מכמה מרכיבים מכלל הידיעות על ארץ  -ישראל שהביא ברטיוס  ,מבלי שעיין

ר ' משה

במקורות הקדומים .

כך הוא הדבר גם בחלק ההיסטורי של תיאור ארץ  -ישראל  .ר ' משה שאב את ידיעותיו ממקור
40

י

' וילנאי  ,המפה העברית של ארץ  -ישראל  ,ירושלים

 , 1968עמ ,

יז  -מפת ארץ  -ישראל של אברהם בן יעקב ,

חנ "ה .
41

ברטיוס  ,מהדורת

, 1612

עמ '

.690

zur Geographie~ .

עמ '
42

. 2- 1

והשווה

:

ע ע :ז

.

על מפתו של אברהם בן יעקבי שהושפעה ממפות ואן  -אדריכם הגר ראה 4 . :א

~, Steinschneider,, JUdische
.
' Schriften

' ירושלים ' של א '

לונץ  ,ד

( , ) 1892

שטיינשניידר מס ' . 695

מלמד ( לעיל  ,הערה  , ) 39שם  .מסורת זו מצויה בתוספתא  ,בכורות  ,ז  ,א

;

בבלי  ,בכורות  ,גה ע " א .

מס '

, 48

"

חנא שמרוק וישראל ברטל

בעל רוח נוצרית מובהקת וניקה אותו  ,אך באופן שטחי  ,מזכרי הנצרות  .למקדשים שבנה אדריאנוס
בירושלים בתקופה הסמוכה למרד בר  -כוכבא  ,קרא ' תיפלות'  -שם הגנאי המקובל בספרות
היהודית המסורתית לבתי עבודה  -זרה ולכנסיות נוצריות ,

43

אך כל הידיעות שהביא שאובות מן

המקורות הנוצריים  .אמנם השמיט את תיאור חורבן ירושלים של ברטיוס  ,שכלל את המלים מס '

'  ( Jahr nach Christi unser Erldsers und Seligmachers Geburts 73בשנת  73אחרי הולדת
כריסטוס מושיענו וחונננו ) ,

44

ורמז בפירוש למסורת הנוצרית בדבר נבואת ישו על חורבן העיר  ,אך

לא המירו בחומר המצוי בתלמוד

ובמדדשים .

45

גם כאן בולטת מגמת הפישוט

:

ברטיוס הביא

תאריכים למניין הנוצרים השגויים לעתים  ,כמו במקרה של כינוס קלרמון לפני מסע  -הצלב הראשון
( שם נדפס

1907

במקום  , ) 1097ואילו ר ' משה חישב למען קוראיו את מניין השנים וטעה בו טעויות

גסות  ,המלמדות על מידת חוסר זהירותו בטקסט  .ברטיוס דן בכיבוש המוסלמי החוזר של ארץ -
ישראל בתקופת מסעי  -הצלב ומזכיר את שנת
הכיבוש התורכי של

ארץ  -ישראל .

עשרה שנה לאחר שנת

1217

46

. 1217

לאחר  -מכן הביא את התאריך

לר ' משה השתבש כנראה המספר

17

1517

כשנת

והדפיס בספרו כי שבע -

כבש התורכי את ארץ  -ישראל  ,בשנת ע ' ( היא

1510

ולא

1517

! ).

בכל

זאת ניכר כאן  ,כי המחבר סבר שמסעי  -הצלב ראויים להרחבה עבור הקורא היהודי והשאיר את

הנוסח המפורט של ברטיוס כצורתו דווקא בקטע הזה  .לעומת זאת  ,אין זכר לכל חומר מן הספרות
הכרונוגראפית היהודית של סוף

ימי  -הביניים .

אף הגיאוגראפיה של ירושלים ' בזמן הזה ' היא נוצרית מובהקת ומתמקדת בשאלת מקומם של
שני ההרים במערב העיר  ,ביחס לחומות ירושלים של תקופת ישו  .בעל ' חלאות משה ' מזכיר

במפורש את הגולגותא  ,מקום צליבת ישו  ,שהיה מחוץ לעיר בימי בית  -שני  ,ובכך הוא נצמד
למסורת הנוצרית על צליבת ישו מחוץ לחומות  ,בסמוך ל ' שער

המשפט ' .

47

תיאורי ירושלים וארץ  -ישראל בספר ' חלאות משה ' הם אפוא חומר נוצרי מובהק שסולקו ממנו
באופן שטחי זכרי המקור הלא  -יהודי  .מטרת הספר היתה ככל הנראה פופולארית מובהקת והוא לא

נועד ללמדנים וליודעי הספרות העברית הכרונוגראפית  .בכך ניתן לראות במחברנו דוגמא נוספת
לחלקם של גרים בהחדרת חומר מדעי בלבוש פופולארי לקהל קוראים יהודי  ,שלא היה אמון על
הספרות הרבנית מזה ועל הספרות בלשונות האירופאיות מזה  .ספר הגיאוגראפיה הראשון ביידיש ,

שבו תיאור נוצרי מובהק של ארץ  -ישראל  ,וחלקו האפשרי של ר ' משה בן אברהם מהאלה במפעל

החלוצי של הוצאת העיתון הראשון ביידיש באמסטרדם ( ראה לעיל ) משתלבים יפה בפעילותו

להפצת הידע החילוני  -אירופי בקרב היהודים  ,ולו ברמה

1 :14

הפופולארית .

אשכנזית וביידיש עד לתקופתנו .
מהדורת  , 1612עמ ' . 692

43

בעברית

44

ברטיוס ,

45

ואף לא בידיעות מן הספרות הכרונוגראפית היהודית של

ימי -הביניים .

.693

46

ברטיוס  ,מהדורת 612נ  ,עמ '

47

כמוהו  ,כמחבר אחר שפירסם בתקופה סמוכה ספר ביידיש הכולל תיאור ארץ  -ישראל  ,הוא ר ' אלכסנדרי בן משה
עטהויזן  .ראה שמרוק וברטל ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  , 451הערה

. 29

' תלאות משה ' של ר ' משה בר ' אברהם

נספח

:

קטעים מתוך ספר

' תלאות משהי

מתרך פרק י " ב  :פון ( אסיאה ) אונ ' פון אירי לענדר (דף כ  ,עמ ' ב -

נאר

כא  ,עמ ' ב )

איין לנד ליגט בייא דער טאטירייא אונ ' הייסט דיא הויפט שטאט דער פון ( קאינדא ) איז איין גנץ מלפות

לירט קינן דר זייט פון וצפונית מערבית ) בייא דער טאטירישר גרעני,ן  :אונ ' דאש לאנד ושאבין ) אונ ' בייא רען

וואשר ( אניאה ) דארטן וואונן עטליכי פעלקר דיא זעלביגי פעלקר זאגן זיא זיין יהודים אונ ' האבן אירי אייגני

מלפים  :דיזי פעלקר זאגן זיא זיין פון דיא קינדר ישראל פון דיא צווייא ( שבטים דן אונ
אנדרן זייט פון דיא יודישי פעלקר ליגט דאש לאנד ( בארגוא ) אונ ' דז ( מלפות

יהודים שרייבט ( בערציאוס ) אין זיינר קרוניקא אין לירדן בוך דף

תרפ " ז :

טאבור ) :

' נפתלי ) :

אויף דען

דיזי ווארט פון דיזי

די ( אינזל ציפרן ) גיהערט הייט אויך

דעם טירק דא ג וינט מן דיא שמאראגדן אונ ' אלוין אונ ' קופפר  :דש לנד ( פלשתים ) אונ ' גנץ ( ארץ ישראל ) וויא

'

עז פאר צייטן איו גיוועזן שטיט שון אין אונזרי ספרים  :אבר היינט בעונו 5איז עז גנץ פר ענדרט  :דש גנצי לנד

( ארץ ישראל ) איז היינט נור פירציג טייטשי מייל גרוש דער בך ( ירדן ) לויפט מיטן דורך ( ארץ ישראל ) דיזר

באך קומט אויז צווייא אנדרי בעך איינר הייסט ( יר
איין באך אונ ' הייסט

( יושן ) :

)

דר אנדר היישט ( דן ) דר נאך ווערט אויז דיזי צווייא בעך

אונ ' לויפט אין דש רוטי ( ים ) אריין  :דז זעלביג ים איז זיבנציג מייל לנג אונ ' פיר

צעהן מייל ברייט איז אייטל שוועביל דא איז פר צייטן ( מדום אונ ' עמורה ) גישטאנדן  :אויו ריזן ים גיט אזו
איין ביזר גיפטיגר דאמפף דז אלי פיגל מוזן שטערבן די נאהנט דר צו פליהן  :אונ ' אלי פיש דיא אויז דען

( ירדן )

אין דאש זעלביגי ( ים ) אריין קומן די שטערבן שטראקס  :אונ ' אלש וואז דארטן אום דען זעלביגן ( ים ) ארום

וואקסט דש פר דערבט אונ ' עז קען קיין שיף אויף דיזן ( ים ) ניט פארן

אונ ' ווען

איין מענש וויל בייא דען בארטן

,

ער איין טריט מיט דען פוס אץ דש וואשיר אריין טו גטן אזוא ווערפט דש ( ים ) דען מענשן ווידר צו ריק אן דש

לנד  :אונ ' פון דען ( חורבן ירושלים ) וויל איך ניקש ( מזכיר ) זיין מן ווייש עז ( בעונות ) מער אל צו פיל  :לנני יאר
נוך דען ( חורבן ) הוט דר קיסר אליאוס האדריאנוס ווידר אויף גיבויאט ירושלים אבר ניט גראד אויף דען אלטן
אורט דען היינט שטיט אויז וויניג פאר דר שטאט דר בערג ( ציון ) אונ ' דש הויז פון שלמה המלך  :אונ ' וואז פר

צייטן איז אויז וויניג גישטנדן דש שטיט היינט אין וויניג אין דר שטאט ירושלים  :אז די צווייא ברג ( גבהון
גולגתה )

אונ '

דרויף הוט דר זעלביגי קיסר גיהאט גיבויאט צווייא תיפלות צו צוויי עבודה זרות האבן גיהייסן דר

( יופיטר ) אונ ' דיא

( וועגוס ) :

אונ ' ווידר לנגי יאר דער נאך זיין דיזי צווייא תיפלות אויך ווידר ( חר ) 5גיווארן

:

פינפט הלב הונדרט יאר נוך דען ( חורבן ) הוט דר קיסר יוליאנוס פראבטי ( רשות ) געבן אן די יהודים דז זיא

מעגן דש ( בי 5המקדש ) ווידר אויף בויאן  :אונ ' זיא האבן וועלן אן ביבן צו בויאן  .עש איז אבר ( מן השמים ) פר
שטערט גיווארן ביז די צייט ווערט קומן  .דא האבן זיך אין ירושלים בזעצט אלר הנד פעלקר פון די רומיים
אבר זעקס הונדרט יאר נוך דען חורבן איז נקומן ( חוזרמעז דר ( מלך אויז פרס ) מיט פיל פולק אונ ' הוט איין

גיזומן ירושלים אונ ' הוט דריכן ממית גיוועזן ניינציג טויזנט מענשן  .דא איז גיקומן דער קיסר היראקליאוס פון

רום מיט איין גרוש פולק אונ ' האט ווידר דען ( מלך פרס ) גישלאגן אונ ' האט אים לעבנדיג גפאנגן אונ ' נוך רום
גיפירט

:

ביז זיבן הלב הונדרט יאר נוך דען ( חורבן ) איז גיקומן איין ( שר פון דיא ישמעלים ) הוט גיהיישן

( הוימאר ) דר הוט גנץ ( ארץ ישראל ) איין גינויכן  .דא האבן די טירקן ( ארץ ישראל ) פיר הונדרט אונ ' פופציג יאר
ביוואונט  :ביז איילף הונדרט יאר נוך דען ( חורבן ) הוט דר פאפשט צו רום די ( נוצרים ) איבר רעט זיא זאלן

( ארץ ישראל ) ווידר איין נעמן  :דא הוט ( גוטפריד פון בוליאן ) פר זאמלט דרייא מאל הונדרט טויזנט

( נוצרים )

צו פוס אונ ' הונדרט טויזנט צו פפערד אונ ' זיא זיין גיצוגן אונ ' האבן ארץ ישראל איין גינומן אונ ' די טירקן
ארויז גיאגט  :דא האבן דיא ( נוצרים ) אמציג יאר ארץ ישראל גיהאט דא איז ווידר גיקומן ( זאלאדינוס דר מלך
אויז פרס ) אונ ' הוט ארץ ישראל איין

גינומן  .עטליפי

יאר דר נאך האבן עז די נוצרים ווידר איין גינומן  :דא

הוט זיך בלד דר ( מלך פרס ) צום אנדן מאל ווידר ארויז גיאגט  :אונ ' זיבצעהן יאר דר נוך בשנת ע ' לפ " ק הוט דר

טירק ווידר ארץ ישראל איין גינומן

אונ ' וואונט

נוך דרינן

:

_ גן1 ,

חנא שמרוק וישראל ברטל

( ונרגום ) פרק י " ב  :על אסיה וארצותיה
וישנה עוד ארץ השוכנת על  -יד הטאטאריה ועיר בירתה שמה קאינדא והיא מלכות שלמה השוכנת צפונית

מערבית לגבול הטאטארי  :וארץ טאבין על  -יד נהר

אניאה  ,אשר בה

גרים עמים אחדים  .ואותם העמים

אומרים שהם יהודים ויש להם מלכים משלהם  :העמים הללו אומרים שהם מבני ישראל משני השבטים  ,דן
ונפתלי

:

מן הצד האחר של העמים היהודיים שוכנת ארץ בארגוא ומלכות טאבור  :דברים אלה אודות

היהודים הללו כותב בעוציוס בכרוניקה שלו  ,ספר רביעי  ,דף תרפו  :האי ציפרן שייך עתה גם הוא לתורכי .
כאן מוצאים אבני  -נופך  ,אלוין ונחושת  :על ארץ פלשתים וכל ארץ  -ישראל איך שהיו בימים עברו כבר נכתב

בספרינו  :אבל כיום בעוונותינו זה השתנה לחלוטין  :כל ארץ  -ישראל היא כיום רק ארבעים מילין גרמניות
בגודלה  ,הנהר ירדן נוהר באמצע ארץ  -ישראל  ,הוא בא משני נהרות אחרים  ,אחד שמו יר והשני שמו דן ,
אחר  -כך נעשה משני נהרות אלה נהר אחד גדול ששמו יו ן  :והוא מהר לתוך הים  -האדום

[ : ]:

וים זה אורכו

גופרית  ,כאן לפנים עמדו מדום ועמורה  :מן הים הזה
שבעים מילין ורחבו ארבע  -עשרה מילין והוא כולו
יוצאים אדים רעים מורעלים כאלה שכל הצפורים מתות כאשר הן עפות בקרבתו  :וכל הדגים אשר באים

מן הירדן אל הים הזה מתים מייד  :וכל מה שצומח סביב לים הזה נשחת ושום אוניה לא יכולה להפליג בים

הזה  .ואם אדם רוצה על  -יד שפתו לדרוך ברגלו במים פסיעה אחת בלבד  ,הים משליך את האדם בחזרה
ליבשה  :ומחורבן ירושלים אינני רוצה להזכיר דבר יודעים על כך בעוונותינו יותר מדי  :ימים רבים אחרי
החורבן בנה הקיסר אליאוס האדריאנוס מחדש את

ירושלים  ,אבל לא בדיוק במקום הישן .

כי כיומ מחוצה

לה עומד הר  -ציון וביתו של שלמה המלך  :ומה שבימים עברו היה מחוץ עומד עכשיו בפנים העיר ירושלים

:

כמו שני ההרים גבהון וגולגותה שעליהן בנה הקיסר הזה שני מקדשים ( במקור  ' :תיפלות ' ) לשתי עבודות
זרות ששמותיהם יופיטר וכן ונוס  :ושוב שנים רבות לאחר  -מכן נחרבו שני המקדשים הללו

( ' תיפלות ' ) 450 :

שנים אחרי החורבן נתן הקיסר יוליאנוס פראבטי רשות ליהודים לבנות מחדש את בית  -המקדש  :והם רצו

להתחיל לבנות  ,אבל מן השמים הופרע הדבר עד שתבוא העת  .אז התיישבו בירושלים עמים שונים מן

הרומיים  ,אבל שש מאות שנים אחרי החורבן בא חוזרמז המלך מפרס ועימו עם רב והוא כבש את ירושלים
והמית בה תשעים אלף אנשים  .אז בא הקיסר הראקליוס מרומא ועימו עם גדול ושוב היכה את מלך

שבה אותו חי והובילו לרומא  :עד שבא

650

שכבש את כל ארץ  -ישראל  .התורכים התגוררו בארץ  -ישראל

450

שנה

:

עד שלאחר 0ס1ו שנים לאחר

החורבן שיכנע האפיפיור מרומא את הנוצרים שיכבשו מחדש את ארץ  -ישראל
300 , 000

נוצרים רגליים וכן

100 , 000

:

אז אסף גוטפריד מבוליאן

פרשים שנסעו וכבשו את ארץ  -ישראל וגירשו ממנה את התורכים

הנוצרים החזיקו בארץ  -ישראל במשך

80

לאחר  -מכן בשנת ע ' לפ " ק התורכי כבש מחדש את ארץ  -ישראל ועדיין שוכן בה

מתוך פרק יד

:

שנים ואז שוב בא זאלאדינוס מלך פרס וכבש את ארץ  -ישראל .

שנים מספר לאחר  -מכן כבשו אותה שוב הנוצרים  :ואז גירש אותם מייד מלך פרס בפעם השנייה

:

פרס ,

שנים לאחר החורבן שר של הישמעאלים ששמו היה הוימאר

פון דער ( גאולה ) ( דף כד  ,עמ ' א -

 :ו 17 -

שנים

:

עמ ' ב )

ווייל זיר דער ( רוב עולם מנחם ) איז אזוא באלד אז זיר מר איין מלחמה דר וועקט אזו דענקט מן שטראקס דז
דיא זעלביגי ( מלחמה ) מאג דיא ( גאולה ) מיט ברעננן  :אבר ווען מן איין זימט ( סוף דניאל ) זוא מוז אויף שטין

איין מעפטיגר מלך צו ( מערב ) דש איז ( איביופה ) דער ווערט אליין מלחמה הלטן קינן דרייא ( חלקים פון
עולם ) אונ ' ער ווערט קומן אין ארן ישראל אונ ' גנץ ( אפריקא ) ווערט אין זיינר הילף זיין  .אזוא האט די
היינטיגי
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( מלחמה ) נאך קיין ( סימן ) פון דער גאולה הש " י

דער ווערט עש טון פון זיין הייליגן נאמן וועגן

 :אונ '

איןי
הש "
נאך
זייןוויל
ווער
מללים
שטין אבר
יארגרושי
טויזנטוויא
זעקם  :אונ '
אז לאזן
שטין
לענגר
ניט זאל
וועלט
דיאואל
וועלט
דיא ער
לאנג אז
וויא וואול אז דער ( עולם ) לערנט
( עלם ) דוא פון קיינר ( מלחמה לגמרי ) ניקש ווישן  :אונ ' ווייל בעונות איטלימר יהודי וועלט גערן איין גנץ

' חלאות משה '

לאנד אליין האבן דרום האב איך אזוא פיל

ער קאן  :אונ ' הש " י

של

ר ' משה בר ' אברהם

לענדר אן גישריבן עש מאג זיך דר ווייל איטלימר איינש נעמן ווען

האט גיזאגט ער וויל ישראל מערן אז וויא זאנד אם מער אונ ' וואו ווערט מן פאר איטללם

איין ננץ לנד אהער נעמן  :אונ ' עש בלייבן טיל בחורים את ' ( בתולות ) פר זיצן אין אשכנז איבר רען ביטריבטן
( תיקון חזקת הקהילה ) אונ ' מיר זעהן פאר אונזרי זינדיגי אויגן וויא דר

באלד קען הש " י פלאץ מאפין ווייל איין

מענש דעם

( מלמים מללי חסד ) ווען מיר נייארט אננדר

(דבר בעונות ) ארום וואנדרט  .וויא

צו פיל איז אין די אויגן  :בייא אונזרי צייטן זיין דיא

אנדרי
זעלברט ניט ועלטן

( מגרש ) זיין  :הש " י זאל ווייטר פון אונש זיין

צארן אב טון אונ ' ואל אונש שיקן ( אליהו הנביא ) דער זאל אונזרי פאלשי ( לבבות ) ווידר קערן צו גאט אונ ' צו

אונזרן ( חבר ) אונ ' דז מיר זאלן רעמט מיט אננדר ( בשלום ) לעבן אזוא ווערט דיא ( גאולה ) קומן אמן ומן יהי
רצון

:

( תרגום ) פרק י " ד  :על הגאולה
היות ומייד כאשר מתעוררת מלחמה רובו של העולם מתנחם ומייד חושב שאותה המלחמה עשויה להביא
עמה את הגאולה  :אבל באשר מתבוננים בסוף דניאל חייב לקום מלך אדיר במערב  ,היינו אירופה  ,שלבדו

ינהל מלחמה נגד שלושה חלקים של העולם והוא יבוא לארץ  -ישראל וכל אפריקה תהיה לעזרתו  .כך אין

כל סימן לגאולה במלחמה של ימינו  ,הש " י יעשה זאת למען שמו הקדוש  :ואף  -על  -פי שלמדים  ,כי העולם
עשוי לעמוד לא יותר מאשר

6 , 000

שנה  ,אבל מי רוצה להכתיב להש " י חוק כמה זמן עליו להניח לעולם

להתקיים  :וישנם עוד בעולם מלכים גדולים שלא יודעים לגמרי ממלחמה כלשהי  :והיות ובעוונותינו כל
יהודי היה רוצה ארץ שלמה לעצמו  ,לכן כתבתי על כל  -כך הרבה ארצות  ,שכל אחד יקח לעצמו ארץ אחת
אם

יוכל  :והש "י

ארץ שלמה

:

אמר שהוא רוצה כל  -כך להרבות את ישראל כחול על שפת הים והיכן יקחו בשביל כל אחד

ובאשכנז נשארים הרבה בחורים ובתולות ברווקותם בגלל תיקון חזקת הקהילה העגום  .ואנו

רואים בעיני החטא שלנו איך שהדבר בעוונותינו נודד  ,כי הש "י יכול
בימית המלכים הם מלכי חסד  ,אם רק א

לפנות מקום  ,בזמן שאדם מקנא בחברו

בעצמנו לא היינו מגרשים  :שהש " י יסיר מעלינו

:

את אפו וישלח

~
הלבבות הכוזבים לאלוהים ואל חברינו ושנחיה בראוי אחד עם השני
לנו את אליהו הנביא שיטה את
בשלום  .אז תבוא הגאולה אמן וכן יהיה רצון

:
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מתי התחילה העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

*

שמעון שמיר

' חלוקת ההיסטוריה לתקופות אינה עובדה '  ,כתב א " ה קאר  ' ,אלא היפותזה או כלי  -חשיבה
הכרחיים

;

היא תקפה  ,במידה שהיא מסייעת להבנה ותלויה לשם תקפותה באינטרפרטציה ' .

ן

לפיכך  ,התיקוף ( הפריודיזאציה ) של כל שטח היסטורי מתפתח בלי הרף עם התקדמות המחקר

והתגבשות מסגרות אינטרפרטטיביות חדשות  .דוגמה מובהקת לכך היא הגדרתה של ראשית העת

החדשה בתולדות המזרח  -התיכון  ,המשתנה שוב ושוב כפועל  -יוצא מן הנסיונות לשפר את הבנת
מהותם של תהליכי התמורה באזור  .נושא זה הפך לאחת מן הסוגיות המרכזיות בחקר ההיסטוריה

של המזרח  -התיכון

בימינו .

אם פריודיזאציה מפותחת היא סימן לבשלותו של המחקר  ,הרי העררה מעיד על צעירותו  .זה

הדין בחקר ארץ  -ישראל במאות השנים האחרונות  ,אשר אין בו חלוקה שיטתית לפרקי  -זמן

משמעותיים מבחינה היסטורית  ,והפריודיזאציה נעשית בו כלאחר  -יד  .במחקרים על ארץ  -ישראל
' תחילת המאה הי " ט ' כפותחת

קיימת נטייה לראות את

עידן חדש  2 ,בלי לתת את הדעת לאזהרתו

של מארק בלוך  ,כי ' שום חוק של ההיסטוריה אינו מורה שרק השנים אשר תאריכיהן מסתיימים

בספרות "  , " 01חלות בנקודות הקריטיות של התפתחות האנושות ' .

3

יש היסטוריונים הבוחרים

לראות בפלישת בונאפרט את תחילתה של תקופה חדשה  4 ,בהתעלמם מן העובדה  ,כי כמעט שלא

נודעה לה כל השפעה על הארץ ; אחרים קובעים את מותו של אל  -ג ' זאר כנקודת המיפנה  5 ,הגם
ששני הוואלים שירשו את מקומו  ,סולימאן ועבדאללה  ,הלכו במשך קרוב לשלושים שנה במידה
רבה

בעקבותיו .

לא קשה לעמוד על הסיבות לכך  ,שבמחקר הבינלאומי של המזרח  -התיכון בעת החדשה

ובתקופה העות ' מאנית התפתח חקר ארץ  -ישראל בפיגור ניכר אחרי חקר ארצות כמו מצרים  ,סוריה

או תורכיה  .עד לשלהי התקופה העות ' מאנית היתה ארץ  -ישראל אזור פרובינציאלי  ,אשר להוציא
נוסח מעובד ומעודכן של מאמרי
Millennium
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, 1955
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:

( החלק  ' -היישוב היהודי
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אחת .

עמ '

416 - 327

י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה
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1949 :

קרק  ,יפו
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of

E . H . Carr , What 15 History
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אשר בה הכרך השביעי דן בתקופה

שמעון שמיר

את חשיבותו הדתית  ,לא היה בו עניין רב לחוקר המתעניין במרכזי  -עוצמה מדינית  ,ערי
מטרופולין  ,אליטות  ,הנהגה ממלכתית וענייני

דיפלומטיה .

נוסף לכך  ,קיימת בעיית תקפותה של הגדרת ' ארץ  -ישראל העות ' מאנית ' כיחידה משמעותית
מבחינה היסטורית  .מטבע הדברים  ,יש ליחידה זו מובן ברור מנקודת המבט היהודית  ,ובמידה רבה

גם האירופית  .אך מובן זה משקף את תודעתו של המסתכל  ,יותר משיש לו אחיזה במציאות
ששררה בתקופה הנדונה בשטח

עצמו .

6

כידוע לא היוותה הארץ בתקופה העות ' מאנית יחידה

ממשלית מינהלית מוגדרת ולא ציינו אותה קווי  -אופי חברתיים ותרבותיים המיוחדים רק
זאת ועוד

:

לה .

הפיצול הרב של החברה העות ' מאנית ניכר בארץ  -ישראל בצורה מפליגה במיוחד ,

והוא התבטא בקיומן במקביל של עדות רבות  ,אשר רק נקודות  -מגע מעטות קישרו ביניהן  .הדבר
הביא להופעת היסטוריות של ארץ  -ישראל  ,שהן ' עדתיות ' במהותן ולכל אחת מהן מיקצב  -זמן
ודפוסים שונים משל

האחרות .

למעשה  ,האינטגרציה של תולדות ארץ  -ישראל  ,אם במישור

ההשתלשלות ההיסטורית ואם במישור האינטרפרטציה הכוללת  ,טרם נעשתה במלואה עד עצם

היום הזה .
ברם  ,חרף כל הסייגים והקשיים האלה  ,ארץ  -ישראל העות ' מאנית יכולה בהחלט להיתפס
כיחידה רלבנטית למחקר היסטורי  ,גם מעבר להתעניינותנו הסובייקטיבית בה ולחשיבות הנובעת
מדמות עברה השמורה בתודעתנו  .קביעה זו כוחה יפה ולו אף מל הטעם הפשוט  ,שגם אזור
גיאוגראפי יכול לשמש מסגרת למחקר ההיסטורי  -לפחות כ ' היפותיזה תקפה ופוריה '  ,כדברי

א " ה קאר  .אין גם לזהות שוליות פרובינציאלית עם חוסר  -משמעות היסטורית  .דווקא הפריפריות
ראויות להיחשב כיום כאתגר הגדול הניצב בפני חקר התקופה העות ' מאנית  ,ואין צורך להימנות

עם חסידי ' ההיסטוריה הטוטלית ' ( מן האסכולה של ה 8105 -תת)ע ) כדי להכיר בחשיבות הנודעת גם
לחברות שחיו ב ' חצרות האחוריות ' של הממלכה העות ' מאנית  ,להכרה משופרת יותר של
ההיסטוריה שלה  .מחקרים מסוגם של אלו שערכו לדרוי גובר ואחרים טרם בוצעו לגבי מקומות

מקבילים בארץ  -ישראל  7 .רבות היה ניתן להשיג גם על  -ידי מחקר משווה של מספר אזורים
פריפריים  ,אשר עשוי לשפוך אור על ההבדלים בדינמיקה ובמיקצב הפנימיים של תהליכי התמורה

בכל אחד מהם  ,וכפועל  -יוצא מכך  ,גם על התיקוף הנאות של תולדותיהם .
כיצד אפוא ניתן יהיה להגדיר את ראשיתה של העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

?

ברור  ,כי

מושגים כמו ' התמערבות ' ו ' מודרנקאציה '  ,אשר נחשבו שנים רבות כמכשירים יעילים להסברת
התמורה ההיסטורית ולאיתור נקודת המיפנה אל העת החדשה  ,איבדו כבר את מוצקותם המושגית
ואת אמינותם כאמות  -מידה יעילות  .הדגם של התקדמות קווית ממסורת למודרניות  ,המונעת

ומכוונת במידה זו או אחרת על  -ידי השפעת המערב  -כפי שהוצע על  -ידי החוקרים של מדעי
החברה והמזרחנות  -נמצא עתה תחת התקפה מתמדת  ,לאור ממצאי  -מחקר שאינם עולים בקנה
אחד עם הדיכוטומיה של מסורת  -מודרניות ועם התפישה של תהליך הידמות אוניברסלי לדגם

מודרניות שהוא במהותו מערבי  .מצד שני  ,התיאוריה החלופה  ,המדגישה את תפקידם של כוחות
 40ך

5

,

בעיה זו הכיאה חוקר נכבד מאחת האוניברסיטאות באנגליה  ,אשר הוזמן לוועידה באר

שעסקה כתולדות ארץ -

ישראל לתקופותיה  ,להביע בסיכומה של הוועידה התנגדות לעצם המסגרת שנקבעה לה ולטעון  ,שהגדרה זו היא
אנכרוניסטית או אידיאולוגית  ,אך בשום פנים אינה מדעית .
7

,
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8 . Le Roy Ladurie ,, Les: Paysanslde
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,

' סביל ( רהט ) צבו נבות ' ממזרח ליפו  ,מקום כינוס השיירות היוצאות לירושלים במאה הי " ט

פנימיים שורשיים בתהליך  ,כנראה שהרחיקה לכת מעבר לסביר ולניתן להוכחה ; יתירה

מזו  ,היא

נוטה  ,כפי שציין קנט קונו  ,ליצור לעתים ' דיכוטומיה של פנים  -חקן  ,שהיא רחוקה מהאמת כמו זו
של

מסורת  -מודרניות ' .

8

לפיכך  ,בהעדר אמות  -מידה מוסכמות ואוניברסליות לקביעת ראשיתה של מודרניות  ,ייתכן
שהדרך המעשית ביותר היא להשתמש ברשימה של תופעות אופייניות  ,אשר לגביהן קיימת
הסכמה  ,כי בחלקים השונים של מזרח הים  -התיכון הן אכן קשורות בהתפתחות העידן המודרני .
מאפיינים אלה  ,שנביא להלן בקיצור יתר  ,מוצעים כקווים מנחים אמפיריים בלכד  ,ללא כל כוונה
לקבוע קשרים סיבתיים והתפתחותיים ביניהם  ,או להתאימם לתיאוריה כוללת כלשהי  .מטבע
הדברים  ,לא נכללו כאן תופעות שהן רלבנטיות למרכזים מטרופוליטניים ואינן תופשות לגבי אזורי

השוליים  .בניגוד לבירותיהן של מצרים  ,האימפריה העות ' מאנית או איראן  ,לא היו בארץ  -ישראל

ממשלות שעמדו בפני הצורך לבנות מחדש את מוסדותיהן ואת מדינתן ; לא היו בה מערכות -
חקיקה שיכלו להנהיג רפורמות משפטיות ; לא פיקודים צבאיים שחיפשו טכנולוגיות ומיומנויות
חדשות ; לא אוצר מרכזי שהיה מעתיין ברציונליזאציה של המערכות הכספיות והפיסקליות ; לא

אליטות שליטות שהיו מסוגלות להנהיג תהליכי תמורה רבת  -פנים

;

ולא מוקדי  -פעילות

אינטלקטואליים שיש בהם היכולת לקלוט ולפתח רעיונות חדשים ולעצב קונספטואליזציה של

שינוי המציאות .
סייגים אלו עדיין מותירים טווח רחב מאוד של תמורות שהן רלבנטיות בהחלט גם לפריפריה .
רבות מהן משתיינות לקטגוריה הכללית של ירידת הארגונים החברתיים הוותיקים  .בחברה
העירונית שייכת לקטגוריה זו  ,בין השאר  ,דעיכת הגילדות של בעלי  -המלאכה והסותרים  ,ובחברה

הכפרית  -התפוררות מערכות היחסים האגרריות של פיאודליות וחכירת  -מסים על כל היבטיהן

:

הכספיים  ,הצבאיים  ,הפוליטיים והחברתיים  .בנסיבות אלה מופיעה בדרך  -כלל גם התחלה של
רישום  -קרקעות שיטתי  ,הנוטה לחזק את הבעלות הפרטית  .התפתחויות אלה מלוות בעלייתן של
ביורוקרטיות בעלות דיפרנציאציה פנימית בערים  ,כולל ייסוד מסגרות כלשהן של מועצות

מייצגות .

הללו קשורות כמעט תמיד באליטה העירונית  ,הרוכשת כוח על חשבון הנכבדים

הכפריים  .הרשויות המקומיות נעשות פעילות ויעילות יותר  .מרחב הפעולה של מוסדות השךיעה
8
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מצטמצם  ,ואילך כערכות המשפט החילוניות

מתרחבות .

העדה הדתית ומוסדותיה נחלשים ,

ומופיעים ארגונים חילוניים המתחרים על תפקודיהם  .השיפור במעמדם המשפטי והכלכלי של

הך ' מים קורא תיגר על העדיפות המסורתית שהיתה למעמדם של המוסלמים  .האוכלוסיה גדלה ,
ובמיוחד בערים הנהנות מתנאי  -תברואה משופרים ומושכות תושבים מן האזורים הכפריים וגם

מהגרים מארצות המערב  .מתחילה ניידות חברתית  ,ומתחיל לצמוח מעמד  -ביניים חדש  ,בו
תופשים מקום בולט הלא  -מוסלמים  .לאירופים נודעת מידה ניכרת של השפעה בשטחים שונים -
מדיניים  ,כלכליים ותרבותיים  .עם הופעתם של בניינים ומיתקנים חדישים  ,משתנה המראה הכללי
של הערים  ,ובד  -בבד ניכרת התמערבות חלקית באורח החיים ובדפוסי הצריכה  .נוסדים בתי  -ספר

חדשים המושתתים על עקרונות אירופיים  ,ומתפתחים אמצעי  -תקשורת חדישים  .כל אלו מפיצים
רעיונות וערכים חדשים  ,אשר לרבים מהם שורשים חילוניים

במהותם .

מתגלים ניצניה של

התעוררות תרבותית  ,השואלת תכנים מן המערב  ,אך יונקת גם מנכסיה של המורשת הקלאסית  .כל
אלה מתחילים להשפיע על מעמד האשה

והמשפחה .

מופעלים אמצעי  -תחבורה מכאניים

מטיפוסים שונים  ,בנתיבות היבשה והים  .הבטחון הפנימי משתפר  ,וניכרת הצלחה בריסונם של
הנומדים ואפילו בנסיונות מסוימים ליישבם  .מתפתחת תשתית לפיתוח כלכלי  ,נעשות פעולות

להרחיב ולקום את החקלאות ולמכן את הייצור בכל צורותיו  ,כולל התחלות של תיעוש  .החקלאות

מתמסחרת ופונה מגידולים לשם קיום  -עצמי אל יבולי  -מזומנים לייצוא  .הפעילות המוניטרית
במשק גוברת  ,וצומח גרעין של קפיטליזם מקומי חדש  .המסחר מתפתח ככיוונים חדשים ונוקט

שיטות  -פעולה לא  -מסורתיות  .גדל מאוד הייבוא של סתורות זרות  ,והוא חותר בהדרגה תחת
המלאכות

המסורתיות .

והמספרית של אירופה

הון זר זורם למדינה  ,והמשק בכללותו משתלב במערכת הכספית

המתועשת .

9

תיאור זה הוא בבחינת פרופיל מקורב בלבד  ,ומבחינות שונות ניתן כמובן להוסיף עליו או
לגרוע ממנו  .לענייננו השאלה המכרעת היא  ,באיזו תקופה התלו תופעות אלו להתפתח בארץ -

ישראל
הגובר

?

דומה  ,כי חלקן החלו מתגלות כבר בשלב מוקדם למדי  ,במהלך המאה הי " ח  .הביקוש
באירופה

למוצרי -חקלאות כמו כותנה

וגרעינים ,

כתוצאה

של תהליכי המהפכה

התעשייתית  ,השפיע גם על ארץ  -ישראל אשר בה גידלו אותם  .הוא הגביר את הייצור החקלאי ,
ובמיוחד של הכותנה  ,אשר נמכרה במזומן לסוחרים אירופים  ,רובם צרפתים  .סחר זה  ,כפי שהראה

אמנון כהן 0 ,י שימש הבסיס הכלכלי לשלטונם של דאהר אל  -עמר ואל  -ג ' זאר  :הוא איפשר להם
להחזיק כוחות סדירים לקיום הבטחון

השווקים ובתי  -הציבור שהקימו בהן
ויוונים  -אורתודוכסים מקפריסין

;

;

בגליל ;

לפתח את הערים טבריה ועכו  ,על הביצורים ,

להגדיל את אוכלוסייתן על  -ידי הבאת יהודים מאזמיר

ולבנות מיתקני  -עגינה ולעודד את הספנות ( במיוחד

בעכו ) .

תוצאותיה של צמיחה זו ניכרו גם בסנג ' קים השכנים  ,כגון זה של לג ' ון ועג ' לון  ,ובערים של אזור
החוף  ,אשר בו ניכרה במהלך המאה התאוששות יחסית  .בתקופה זו חלה גם עלייה מסוימת
בצריכה של מוצרי  -יבוא  ,במיוחד נשק חם  ,אריגים וכלים שונים  .לבסוף  ,ריכוז הכוח בידי דאהר
1 * 412
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רשימה דומה  ,קצרה ייתר  ,של מאפייני התהליך במזרח  -התיכון מופיעה אצל

The Economic
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העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

וג ' זאר  ,ובעקבותיהם גם בידי הוואלים סולימאן ועבדאללה  ,החל לשחוק את כוחם של השיח ' ים

הפיאודלים ולפתח מוקדי -שלטון

מקומי  .יי

לפיכך ניתן לכאורה לגרוס  ,שהתמורות המובהקות של המאה

חוראני לגבי הסהר הפורה ועל  -ידי פיטר גראן לגבי מצרים ,

2ן

הי " ח ,

אשר צוינו על  -ידי אלברט

התרחשו בחלקן גם

בארץ  -ישראל .

ברם  ,לפחות במקרה של ארץ  -ישראל קשה לראות כיצד תמורות אלו די בהן כדי להיחשב

כראשיתו של עידן חדש באופן כולל  .עם כל חשיבותן  ,ברור שלא הגיעו לרמה של תהליך  -השתנות
מקיף

ומתמשך .

בעיקרו של דבר הל נשארו תלויות בשרירות ליבם של שליטים מקומיים ,

מסורתיים בטבעם  ,אשר היו גם הנהנים העיקריים מן המצב החדש ( תודות לירידה בכוחה

המרכזית ) .

וביעילותה של הממשלה

האינטרסים שלהם היו מוגבלים לקיום שלטונם באזור

ולשאיבת הונו באמצעות פיקוח מונופוליסטי על הסחר והמיסוי .מכאן  ,שההתפתחוירת באותן
השנים לא הביאו בעקבותיהן שינויים מבניים

בני -קיימא במשק  ,בחברה ובחיי התרבות בארץ .

הגם שהתמורות הנזכרות אכן מצדיקות לערוך בהינה מחודשת של המושג ' ירידה '  ,המיוחס בדרך
של שגרה למאה הי " ח  ,עדיין אין בהן כדי להצדיק את יישום המושג ' תחייה ' לתקופה

זו .

התקופה השנייה הראויה לבדיקה כנקודת  -מיפנה אפשרית בתולדותיה של הארץ  ,היא העשור
של השלטון המצרי ,

. 1840 - 1832

בדברו

על תקופה זו בתולדות הלבנון  ,כתב החוקר ויליאם פילק

:

 . . .ניתן לראות עתה את העשור שנפתח בפלישה המצרית כפס החותך לרוחב את הרצף
של תולדות המזרח  -התיכון  .אורחות החיים הישנות השתנו באופן מעמיק  .נופצו מאזני
הכוחות והציפיות שבהם חיו הדרוזים  ,הנוצרים והמוסלמים

;

העירונים  ,הכפריים

והבדווים ; האמירים  ,השיח ' ים והפלאחים  .היחסים בין השלטון והנשלטים  ,בין השוק
והיצרן  ,בין הזר והיליד  -כולם השתנו באופן קיצוני  .עשור סוער זה החל את העת

החדשה .

;3

להלן ננסה לבחון באיזו מידה חלה קביעה זו גם על

ארץ  -ישראל .

מסגרות מקומיות
נשם ששלטונו של מוחמד עלי לא השפיע כמעט על הגילדות ועל הטריקות הצופיות במצרים  ,כן
לא השאיר את חותמו על מקבילותיהן בארץ  -ישראל  ,שיחסית היו פחות מגובשות ומאורגנות 4 .י

חשוב הרבה יותר היה רישומו על המערכת הפיאודלית של הר  -שכם ואזור  -יהודה  .הגם שמהלכים
מסוימים להכנעת השיח ' ים נעשו  ,כפי שצוין לעיל  ,כבר בידי ג ' זאר  ,סולימאן ועבדאללה 5 ,י
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פעולותיה של הרשות המצרית היו בסדר  -גודל שונה לחלוטין  .שלושת הפאשות של התקופה

הקדם  -מצרית לא פעלו אלא כמוקדי  -כוח מקומיים  ,המנצלים את חולשת השלטון המרכוי על  -מנת

לבסס את מעמדם במימשל המחוזי ; בהתאם לכך הם ניסו לדחוק את רגלי השיח ' ים הפיאודלים ,
כדי לרשת את השפעתם  .גם כאשר נקטו צעדים שתאמו את תכנית הרפורמות הכוללת של
הסולטאן ( הגיוס ליחידות הנט ' אם  ,ביטול התימאר )  ,ההגיון הפנימי של מעשיהם נשאר מעוגן
במאבקי הכוח המקומיים 6 .י לעומת זאת  ,אבראהים פאשא  ,ראש המימשל המצרי בסוריה וארץ -

ישראל  ,ניסה לשלב את השיח ' ים באופן שיטתי בתוך מערכת מינהלית ריכוזית  .אף ששיטת
פעולתו היתה הדרגתית וזהירה והוא מצא עצמו נאלץ לעבוד באמצעות המערכת המשפחתית
הקיימת  ,הוא לא חדל למעשה מלחתור תחת יסודות המיבנה הפיאודלי ולשאוף לביורוקרטיזאציה

של תפקודי השיח ' ים הפיאודלים  .מגמת המצרים היתה ברורה  -לנטרל את היכולת הצבאית של
הנכבדים ולהדק בהדרגה את הפיקוח הביורוקרטי על מערכת המוקאטעות והאלחזאם  ,במטרה

להגיע לבסוף לגביית מסים ישירה בידי המדינה .
כאשר השלטון המצרי בא אל קיצו  ,יישומה של מדיניות זו נתון היה עדיין בשלביו הראשוניים .
17

אולם ניתן בהחלט לראות במדיניות התנט ' ימאת שבאה בעקבותיה את המשכה הישיר  .אף שהצו
העות ' מאני משנת

1839

לביטול האלתזאם מעולם לא התבצע במלואו  ,המערכת עצמה הושמה

יותר ויותר תחת פיקוח המג ' לסים המחוזיים והמינהל  .דבר זה לא הושג בנקל  ,שכן עם יציאת
המצרים שוב הרימו השיח ' ים ראש  .אולם עד סוף שנות החמישים נוטרל כוחם  ,מערכת התימאר
אבראהיס פאשא

דעכה והאלתזאם הושם תחת פיקוח  .העות ' מאנים השיגו זאת בעיקרו של דבר באותן השיטות
שהפעילו המצרים

צמצום כוחם של השיח ' ים  ,גיוס אנשיהם לצבא  ,הרס מבצריהם וניצול

:

המאבקים ביניהם  .בסכמו את תוצאות המימשל המצרי בהר  -שכם  ,כותב אחסאן אל  -נמר  ' :לאחר -

מכן [ אחרי דיכוי מרד השיח ' ים הפיאודלים

בהר ]

אחדותו הפנימית נשברה והוא נפל טרף

למלחמת  -אזרחים קשה  ,שהביאה לאבדן כוחו ויוקרתו

הארץ ' .

בהדרגה על הנהגת

;

וכך השתלטה המדינה העות ' מאנית

יש עם זאת לציין  ,שהתהליך לא לווה בהסדר כולל של המערכת

8ן

הקרקעית  ,כפי שהמצרים ככל הנראה התכוונו לעשות אך לא עשו ( מעבר להנהגת סדרים משופרים
יותר בניהול הרישומים של זכויות

ומסים ) .

במהלך המאה הי " ט הושגה רק התקדמות מועטת

ברישום הבעלות הפרטית על הקרקע  ,ושיטת המושאע נשארה כנראה שלטת בחלקים גדולים של

הארץ .

9ן

א ' אל  -נמר  ,תאריח ' ג ' בל נבלס ואל  -בלקא  ,א  ,רמשק

16

ראה

17

שם  ,עמ '

:

; 266 - 246

 , 1938עמ '

. 302 - 284

א ' רמתם ( עורך )  ,אל  -מחפוט ' את אל  -מלכיה אל  -מצריה  ,א  ,ביירות

 , 1940עמ ' 176
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,

מצריה פי אל  -שאם  ,קהיר
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1343
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( תשרי ,

"

'The

)[ . Baer ,

עם זאת לציין  ,שבשלהי התקופה העות ' מאנית נעשה רישום -

קרקעות מתקדם למדי  ,ראה  :רות קרק וחיים גרבר  ' ,מפות  -רישום קרקעות כארץ  -ישראל בתקופה העות ' מאנית ' ,
קתדרה ,

22

( טבת ,

תשמ " ב ) ,

 . 199 - 223קק 1985 ,

עמ '  18 - 113נ

; Berlin

Jerusalem , 1890 - 1914 ,

ח ] Gerber , Ottoman Rule

11 .

העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

המימשל המצרי בסוריה ובארץ  -ישראל היה הראשון שניסה להנהיג במינהל תפישרת שהן
אופייניות לתקופת הרפורמות

:

ההפרדה בין רשויות אזרחיות וצבאיות  ,הכינון של תת  -חלוקה

יציבה במחוזות והקמת הירארכיות מינהליות ופיננסיות הנתונות לפיקוח השלטון המקומי  ,הגיוס
של תושבים מקומיים למנגנונים המחוזיים  ,והביקורת על יושרם ויעילותם של עובדי

המינהל .

בפועל  ,תפקודם של המינהל  ,וההירארכיות של המותסלמים והמובאשרים שבתוכו  ,היה רחוק מן
הסדרים

שתוכננו ,

ואבראהים

עצמו

היה

המבקר

החריף

של

ליקוייו .

אולם

תהליך

הביורוקרטיזאציה של המימשל המקומי נפתח  ,והחלה התמורה בו ממימשל המבוסס על בוח
צבאי למערכת

פקידותית .

עם הרסטורציה של השלטון העות ' מאני ב  , 1840 -נהגו אנשי

20

התנט ' ימאת על  -פי אותם העקרונות עצמם  ,כפי שניתן לראות ממאמציהם לחזק את מנגנון
המימשל של סנג ' ק ירושלים ולכונן הירארכיות מינהליות בעלות מיבנה ודיפרנציאציה משופרים
בכל רחבי המחוז  .העות ' מאנים גם השלימו את תהליך הפיכתה של ירושלים ממרכז עירוני מקומי

של כפרי הסביבה למרכז מינהלי  -פוליטי של אזור נרחב  -תהליך שהחל אף
חוק הוולאיתים משנת

1864

היה צעד נוסף בכיוון כללי

הוא תחת המצרים .

זה .

מעל לכול מציינת התקופה המצרית את הפעם הראשונה בה הושמה ארץ  -ישראל תחת ממשלה
הפועלת בעיקרו של דבר לפי התפישה של מדינה טריטוריאלית ; תפישה שבה הקדים מוחמד עלי

את השלת  -י עלזה העות ' מאנית ,שנשארה מסגרת שושלתית  .במישרין או בעקיפין  ,תפישה זו
היתה טבועה ברוב קווי המדיניות אשר יושמו על  -ידי המצרים במחוזות של סוריה  :הגיוס הבללי
לצבא הממלכתי  ,הטלת מס הגולגולת על הכול ( פרדה )  ,הכנסת חוקי -מדינה חילוניים וצמצום
כוחם של הקאדים  ,שנעשו תלויים במשכורות

ממשלתיות .

ן2

אמנם כל אחד מקווי  -מדיניות אלה

בא כתגובה פרגמאטית לבעיה פוליטית או מינהלית מסוימת שהמימשל המצרי נתקל בה ; אולם
כלל הפתרונות שנמצאו לבעיות אלו משקף תבנית ברורה ומבטא את עקרון

ה ' ממלכתיות '  ,שפתח

בו מוחמד עלי והוא התפתח בהמשך תחת משטר התנט ' ימאת במסגרת המדינה

העות ' מאנית .

הוא הדין במג ' לסים  ,אשר הוקמו על  -ידי המצרים בערים בנות אלפיים תושבים לפחות  .אף
שמג ' לס אל  -שגרא  ,כפי שנקרא מוסד זה  ,היה רומה למדי לדיוואן המסורתי אשר היה קיים מזה

זמן רב במחוזות  ,הוא גילם למעשה תפישה חדשה של השתתפות אזרחית ; שכן נכללו בו לא -

מוסלמים והופקד בידיו מכלול רחב של תפקידים משפטיים  ,מינהליים  ,כלכליים

ומוניציפליים .

' התיקון המרחיק  -לכת שבוצע על ידי המצרים '  ,כתב יצחק הופמן במחקרו  ' ,היה מתן סמכויות
משפטיות נרחבות למג ' לס

אל  -שורא ' .

22

רמת התפקוד של המג ' לסים היתה מטבע הדברים נמוכה

למדי  ,אולם ניתן לראות בהם את פריצת הדרך למוסדות של התנט ' ימאת  :המג ' לס אדארה והמג ' לס

עמומי ( שניהם פעלו

20

ראה :

" הופמן ,

ירושלים

בירושלים ) .

' פעלו

של מוחמד עלי בסוריה '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית ,

 , 1963עמ '  ; 63 - 21ס '

'

אבו עז אל  -דין  ,אבראהים באשא פי סוריא  ,בירות
'  New Lookat 'the:ג Gerber , ,
: The 0850 oflthe Province of .
, 1929

עמ '

; 140 - 131
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המג ' לס הפך למוקד פעילותם של האעיאן  -אליטה עירונית שגיבשה עתה קווי  -אופי חדשים ,
ומעמדה בעיר והשפעתה בפריפריה הכפרית היו כקו  -עלייה  .מכל מקום  ,התפתחות זו לא יכלה
להבשיל לפני תקופת התנט ' ימאת  ,שכן המדיניות הריכוזית של המימשל המצרי נטתה להחליש

כוחות מקומיים יותר מאשר לחזקם  .בירושלים היתה האליטה של האעיאן מורכבת בתחילה
מנושאי התפקידים האסלאמיים המסורתיים  ,אשר השחייכו למשפחות הנכבדים ( בחלקן ממוצא
כפרי )  ,אולם מאוחר יותר  ,לקראת הרבע האחרון של המאה  -גם מן הפקידות הגבוהה של
המחוז  ,אשר גויסה יותר ויותר מאותן המשפחות

עצמן .

23

נוצרים ויהודים נכללו במג ' לס אדארה העות ' מאני  ,בהמשך להכללתם קודם  -לכן במג ' לס

המצרי  .תקדים זה מציין את מה שהיה כנראה הצד .המהפכני ביותר של השלטון המצרי בארץ -
ישראל  :הענקת זכויות חדשות לד ' מים  .לאחר שהבטיח לאירופים שינהג בלא  -מוסלמים בסוריה

ובארץ  -ישראל בסובלנות מלאה  ,קבע מוחמד עלי בארצות אלו מדיניות אשר צימצמה באופן ניכר

את הפער בינם ובין המוסלמים  .יחס זה איפשר לבני המיעוטים לרכוש במקרים מסוימים נכסי -
דלא  -ניידי ולהקים מבנים חדשים  .הללו הורשו לא רק לתקן כנסיות ובתי  -כנסת רעועים  ,אלא גם

לבנות מבנים חדשים ( וכך נבנה  ,למשל  ,בית  -הכנסת האשכנזי ' מנחם ציון ' בחצר

' החורבה ' ) .

הלא  -מוסלמים הוגנו מפני נגישות וסחיטות  ,שהיו מקובלות בעבר  ,ועולי  -הרגל נפטרו מן האגרות
שנסחטו מהם

בדרכים .

השוויונות היחסית הזו נבעה כמובן גם מאינטרסים ישירים

:

היה זה

מעניינו של השלטון להפעיל בצורה מועילה את בני העדות אשר היוו שיעור ניכר מתושבי האזור ,
23
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,
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" " Administration of
~ The Ottoman
'

'Jerusalem 's Families of

 . 109 - 122קק the Early Nineteenth Century' , Kushner , Palestine ,

גברות עות ' מאניות בכרכרה ' מודרנית ' ( אמצע המאה

1 46

"

הי וו )

תתש8 . Abu - 44

and the Waqf

)3 . Baer ,

העת החדשה בתולדות ארן  -ישראל

ילשלבם במערכות החדשות  .לפיכך  ,בנוסף למתן הייצוג במג ' לסים  ,התקבלו נוצרים גם למינהל

המחוזי .

24

העות ' מאנים  ,אשר חבו למעצמות האירופיות את השבת שלטונם בסוריה וארץ  -ישראל ,

המדיניות .

המשיכו באותה

ב 1840 -

הוסרו נוהגי  -הפליה מסורתיימי

בבדל ) .

של מעמד הך ' מים  -מס הג ' זיה ( אשר הוחלף

ב-

1841

וב 1855 -

בוטל הסמל העיקרי

נוסדה מישרת החכם  -באשי

בירושלים  ,ובשנה שלאחריה כוננו מספר פטריארכיות בעיר ( ראה

להלן ) .

מעמדם של הלא -

מוסלמים  ,אשר נהנו מן ההגנה הפוליטית וההזדמנויות הכלכליות החדשות  ,המשיך

להשתפר .

מכל מקום  ,תהליכי אינטגרציה חברתית ממשית לא הופעלו על  -ידי השלטון המצרי ולא על  -ידי
השלטון העות ' מאני שלאחריו  ,שכן האוכלוסיה המוסלמית הגיבה בעוינות רבה  -במיוחד בלפי
הנוצרים  -על אבדן מעמדה המועדף על  -פי ההלכה ; החברה נעשתה אפוא מקוטבת עוד

יותר .

זירת ההתרחשות של תמורות אלו בארץ  -ישראל היתה כמובן הערים המעורבות  ,שגדלו במספר
תושביהן מאז השלטון המצרי  .הגידול לא היה רב בשלב זה והוא לא הופיע בכל הערים  ,אולם
לגבי התנאים של ארץ  -ישראל היה משמעותי  .הגידול הבולט ביותר היה בירושלים  ,בראש
וראשונה בגין צמיחתה של הקהילה היהודית  ,אשר בשלוש שנותיו האחרונות של הכיבוש המצרי

הכפילה את מספרה ( עם הגעתם של עולים מאירופה ומצפון  -אפריקה ושל פליטים מן הרעש

בצפת ) .

גידול מסוים היה גם באוכלוסיית ערי החוף עזה  ,יפו וחיפה ( על חשבונה של עכו  ,בה

החלה האוכלוסיה

להתמעט ) .

עיקר התאוצה בשיעורי הגידול של הערים העיקריות  ,ובמיוחד

ירושלים ויפו  ,לא התחולל בתקופה דו  ,אלא ברבע האחרון של המאה  ,עת גברה מאוד ההגירה

מבחוץ והשתפרו באופן ניכר תנאי התברואה ( שירותים רפואיים הוכנסו כבר בימי אבראהים  ,עת
הוקמו מספר מרפאות ומיתקני  -קרנטינה  ,ואילו בתי  -החולים הראשונים הוקמו רק בשנות

החמישים והשישים של המאה ) .
לשלהי המאה .

25

לפיכך  ,לא ניתן לדבר על צמיחתו של מעמד  -ביניים חדש קודם

כניסת האירופים
התוצאה המובהקת של הכיבוש המצרי היתה פתיחת הארץ בפני האירופים  ,אשר הפכו  -לטוב
או לרע  -למאיץ של תהליך המוררנתאציה  .חשיפת הארץ למחקר וסקירה מדעיים ( על ידי

חוקרים כמו טובלר  ,רובינוון  ,שוברט  ,קורזון  ,ובין היהודים  -שוורץ ומנדל ) היתה אולי פחות
משמעותית באותו השלב עבור החברה המקומית מאשר עבור האירופים  ,כשם שעריכת
ה ~ Description de l ' Egypte -תחת שלטון בונאפרט היתה בעיקרו של דבר אירוע אירופי ; אולם

לא כן הדבר לגבי התנועה הגוברת של נכנסים לארץ  -תיירים  ,צליינים  ,מיסיונרים  ,סוחרים ,

שליחים קונסולריים ומהגרים .
השיפור הבולט בתנאי הבטחון תחת שלטון אבראהים  ,הפיתוח של אמצעי התחבורה לארץ

וממנה  ,ביטול האגרות על עוברי  -האורח והטבת היחס כלפי הלא  -מוסלמים בכלל הגדילו מאוד
24

ראה  ,למשל  ,את הצווים אצל א ' רסחם  ,אל  -אצול אל  -ערביה לתאריח ' סוריה פי עהד מחמד עלי  ,ביירות
 , ] 934 - 1930כ '  ,עמ '
9ך6 -ד  .עע י9ךJerusalem 19
; 5 -4

25

ג ' עמ '
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יהוסף שווארץ ,
בעל ' תבואות הארץ '

את כמות הבאים

לארץ  -ישראל .

מספר הצליינים בעשור של השלטון המצרי הוערך בחמשת

אלפים  -עשרת אלפים בשנה  ,אולם בשנים מסוימות הגיע אף עד עשרים אלף ( עולי  -רגל מרוסיה
תפשו מקום בולט בתנועה

זו ) .

זרם המבקרים עודד את הקמתם של מוסדות ומיתקנים לשירותם

( ואלו החלו משמשים כהדרגה גם את האוכלוסייה המקומית ) בעיקר בירושלים  ,אך לאחר  -מכן גם
ביפו ובמקומות

אחרים .

עד  -ראייה בן  -הזמן  ,אשר תיאר את המצב בעכו  ,כתב

:

'  . . .בתקופת

שלטונם של ג ' זאר ועבדאללה פאשא  ,נוצרי לא יכול היה לעבור ברחוב ללא הסתכנות רבה
1838

;

ב-

לא זו כלבד שנוצרי הלובש את בגדי ארצו מסוגל ללכת לאן שיחפוץ בבטחון גמור  ,אלא

שאפילו לא יבחינו בו

בעוברו ' .

26

חשיבות מיוחדת נודעה להתחלת הפעילות המיסיונרית  .תחת המימשל המצרי ניתן  ,כפעם

הראשונה  ,למיסיונרים פרוטסטאנטיים לפעול בפרהסיה ( בעיקר בקרב היהודים )  .כן החלו
המיסיונרים של ה ' London Jews Society -לספק בירושלים שירותים רפואיים ובמידת  -מה גם

חינוכיים  .בראשית שנות הארבעים הניבה פעילות פרוטסטאנטית מתרחבת זו את הקמתה של

בישופות אנגליקנית בירושלים  ,כפעולה משותפת של בריטים ופרוסים .
היחסים של הקהילה היהודית עם מערב  -אירופה נעשו הדוקים יותר  .עמד על כך ישראל כרטל :
27

' בשנות השלושים של המאה

הי " ט נסתמן כיוון חדש בזיקות שבין התפוצה היהודית לארץ -

ישראל '  -תקופה זו החלה למשוך גם את התעניינותם של אלה  ,אשר ' ראו את ארץ  -ישראל
ויהודיה בעינים אירופיות  ,שההשכלה מחד והרומאנטיקה מאידך עיצבו את זווית

ראייתן ' .

28

ביקורו השני של משה מונטפיורי בארץ ישראל  ,ב  , 1839 -נחשב בצדק כפותח את סידרת פעולותיו
להטבת תנאי מחייתם של היהודים  ,וכל כולו עומד כסימן התרשמותו מאפשרויות הפעולה
הנרחבות שנפתחו בפני התיישבות יהודית בנסיבות החדשות  .שנתיים קודם לכן נוסד כולל הו " ר ,
148
 .ק London 1840 ,
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" ברטל  ' ,משה מונטיפיורי וארץ  -ישראל '  ,קתדרה

rhe Commercial slaristics

.

ציון ואנשי הו " ד ,

תל -אביב . 1970 ,

1 33תשרי

,

חס Bowring , Report

.נ

A.L.

תשמ " ה )  ,עמ ' ]  . 15כמו  -כן ראה  :א ' אליאב  ,אהבת

י
י

ככולל נפרד של היהודים יוצאי הולנד וגרמניה  ,ובכך מתחילה להיות ניכרת בקהילה השפעתו של

אבראהים פאשא בשעו

גורם אמיד ובעל חינוך אירופי  ,אשר בהמשך דרכו תרם רכות לפעילות בשטחי החינוך  ,הרפואה

יפי יציירו

והסעד .
שנות השלושים מציינות את ראשית התגברותו בקהילה של היסוד האירופי בכלל  .אמנם
ראשיתו של ' היישוב הישן ' האשכנזי מיוחסת לשנות השבעים והשמונים של המאה הי " ח  ,אולם
בחמישים שנותיו הראשונות סבל מבעיות רבות שמנעו את

התבססותו .

תודות לשילוב בין

הסובלנות המצרית והחסות הזרה החלה התאוצה בצמיחת הקהילה האשכנזית  ,למרות היפגעה מן

הפרעות והרעש בכמה מן הערים בארץ  .הקהילה הלכה ונפרדה מל הקהילה  -האם הספרדית  ,ובכך
נתחזקה הזיקה של היישוב היהודי לאירופה  ,אשר נעשתה דומיננטית בהמשך תולדותיו במאה
הי " ט ובמאה

העשרים .

במישור המדיני ההתפתחות החשובה ביותר היתה פתיחתן של קונסוליות אירופיות בירושלים .
פעילות ספוראדית של קונסולים היתה קיימת בארץ  -ישראל עוד קודם לכיבוש המצרי ( למעשה
מאז המאה הי " ז הופיעו לעתים שליחים קונסולריים צרפתים  ,בריטים ואחרים בערי החוף ,
לתמיכה בפעילות

המסחרית ) ;

אולם פעילות קונסולרית סדירה ונרחבת  ,וייצוגה של דיפלומטיה

אירופית המתמקדת בירושלים  ,החלו רק בשלהי התקופה המצרית  .הבריטים  ,אשר התחילו
בתהליך  ,מינו סגן  -קונסול בירושלים

ב . 1839 -

בעקבותיהם פתחו קונסוליות המעצמות האירופיות

האחרות ( פרוסיה  , 1842 -צרפת וסרדיניה  , 1843 -ארצות  -הברית  , 1844 -אוסטריה -
 , 1849רוסיה -

. ) 1858

המערכת הקונסולרית פעלה גם בערים אחרות בארץ  .בתקופת מוחמד עלי

פעלו ביפו סוכנויות קונסולריות של רוסיה  ,בריטניה  ,צרפת  ,ארצות  -הברית ויוון  .רוב הקונסוליות
פתחו את שעריהן רק בתקופת הרסטורציה העות ' מאנית  ,אך ראשיתה של הפעילות הדיפלומטית
שהוליכה לכך נעוצה בתקופת מוחמד
29

ראה

:

קרק ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' 18

קתדרה  ( 28תמוז תשמ " ג )  ,עמ '
וכן

xxxv

;

עלי.
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מ ' אליאב  ' ,רשימת קונסולים בירושלים בשלהי השלטון העות ' מאני ' ,

; 176 - 161

מאמרים נוספים על הקונסוליות בירושלים  ,קתדרה

5
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עד מהרה הפכו הקונסולים לגורם עיקרי בחיי הארץ ולמאיץ של תהליכי תמורה  .הם נעשו
מעורבים באופן עמוק לא רק בפוליטיקה העירונית  ,אלא לעתים גם במאבק האלים בין סיעות

בכפרים .

30

ציבור ' לקותותיהם ' העיקרי היה כמובן הקהילות של נתיני מדינותיהם בארץ  ,והוא הלך

וגדל כתוצאה מההגירה מאירופה ומההענקה הנדיבה של חסות ונתינות  .תודות לזכויות המיוחדות
שהעניק להם מישטר הקפיטולציות  ,הם היו חופשיים לעסוק במיגוון רחב של פעילויות בכל

הארץ  .הקונסולים הרחיבו את מעגל השפעתם גם בזכות הענקת הגיבוי לעדות לא  -מוסלמיות ,
פעולה אשר מניעיה היו מדיניים מובהקים ( הבריטים והפרוסים  -לפרוטסטאנטים וליהודים ,

הצרפתים  -לקאתולים  ,הרוסים  -ליוונים  -אורתודוכסים  ,האוסטרים -

ליהודים ) .

מכאן ואילך שימשה המערכת הקונסולרית כמטרייה שסוככה על פעילויות שונות  ,כמו ייסוד

בתי  -חולים  ,בתי  -ספר ומוסדות פילנתרופיים  ,הקמת מפעלי  -בנייה ועסקים  ,הוצאה לאור של
ספרים וכתבי  -עת ורכישות גדולות של

קרקע .

הקמת המושבות הגרמניות של הטמפלרים

והיישובים הציוניים של שתי העליות הראשונות לא היתה מתאפשרת ללא ההגנה של המערכת

הקונסולרית האירופית .

ן3

האוכלוסיה המוסלמית ראתה זאת כמובן ברגשות מעורבים  ,אך לא יכול

להיות ספק לגבי המידה בה הושפעה ממנה המציאות בארץ  .התמורות מרתיקות  -הלכת ביותר
התרחשו  ,מטבע הדברים  ,רק בשלהי המאה הי " ט  ,אולם שורשיהן נעוצים במהלכים הראשונים
שנעשו בכיוון זה בימי שלטונו של מוחמד

עלי .

במעגלי מדיניות בינלאומית
הכיבוש המצרי מציין נקודת  -מיפנה בתולדות ארץ  -ישראל גם מפני שבעקבותיו נעשתה הארץ

מעורבת בפוליטיקה הבינלאומית של העת החדשה  .חולשתם של העות ' מאנים  ,אשר אחיזתם

בארץ  -ישראל זועזעה על  -ידי הכיבוש של מוחמד עלי  ,הזמינה את החלתם של הסכסוכים בין
המעצמות גם על ארץ הקודש  .האתגר שהציבו בפניהן כיבושי מוחמד עלי באזור כולו  ,העלה
בעיניהן את חשיבותו של אזור ' תורכיה האסייתית ' ( כפי שכונה בדיפלומטריה האירופית )  ,והפך

את ארץ  -ישראל לנקודת  -מוקד של ' השאלה המזרחית '  .בלשונו של מאיר כלעה  ' :שיחות  ,הטפות ,

תכניות  ,הצעות . . .

על אודות עתיד ארץ ישראל כקשות נפרדת  ,עצמאית  -למחצה  ,יהודית או

נוצרית במלואה  ,בעיקרה או בחלקה  -כל אלה הבשילו בכמה ארצות אירופיות במשך

. ' . . . 1841 - 1839
הקינטר

32

מכאן הבהילות לקבוע ' נוכתות ' בארץ הקודש  ,באמצעות הקמתם של מוסדות

( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

. 306

30

ראה

31

ראה  " :פרידמן  ' ,משטר הקאפיטולאציות ויחסה של תורכיה לעלייה ולהתיישבות
( תמוז  ,תשמ " ג )

32

22

עמ '

 .ק ) 11 ) 1978 ( ,נ

לזען ן

הבישוף האנגליקני אלכסנדר
בשערי ירושלים

( ) 1841

856נ , ' 1897 -
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4 . Vereti,ב

העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

דתיים וחילוניים  ,פרישת חסות על עדות מקומיות  ,שימוש נרחב בזכויות הקפיטולציוניות ,
ומאוחר יותר גם מעורבות בפרוייקטים של מסילות  -הברזל ( שרובם לא התגשמו ) ובהשקעות
כלכליות ( אשר אכן גדלו בשלהי

המאה ) .

בעקבות הכיבוש המצרי גבר אפוא האינטרס של

המעצמות בארץ  -ישראל לא רק בשל חשיבותה של הארץ בפני עצמה  ,אלא מכיוון שלמעורבות
בענייניה היו השלכות מרחיקות  -לכת לגבי מעמדן של מעצמות אלו באימפריה העות ' מאנית

בכללותה ( כפי שהדגימו זאת נסיבות התלקחותה של מלחמת
לעניינם של הבריטים בארץ  -ישראל היה מימד נוסף

:

קרים ) .

פתיחתה של הארץ בשנוה השלושים

שימשה השראה לכמה אינטלקטואלים ומדינאים בולטים להעלאת החזון של התחייה הלאומית
של היהודים בארץ הקודש  ,ובין הללו לא נפקד גם מקומו של

לורד פאלמרסטון ) . ( Palmerston

אולם האינטרס הממשי היה כמובן מדיני  -אסטרטגי  .בשנות השלושים גיבש פאלמרסטון את
המדיניות הבריטית של שמירה על שלמות האימפריה העות ' מאנית  ,ומדיניות זו יושמה מייד

לארץ  -ישראל  ,על  -ידי חתירה לבלום את נסיונות המעצמות האחרות לזכות בה בדריסת  -רגל
( ההיבט הכלכלי של מדיניות בריטניה התבטא בהסכם הסחר מ  , 1838 -אך בראשיתו היתה לו נגיעה
מעטה

לגבי

לארץ  -ישראל ) .

' עורק

להגמוניה של מוחמד עלי באזור מזרח הים  -התיכון היתה משמעות מדאיגה

החיים ' הבריטי להודו  ,שכן היא הראתה  ,כי ממשלה מקומית הנתמכת על  -ידי מעצמה

אירופית מתחרה מסוגלת להשתלט על הדרך האזורית למזרח  ,הן בנתיב המצרי והן בזה של הסהר
הפררה  .חשש זה המריץ יזמים בריטים לפתח את נתיב הסחר המחבר את המפרץ הפרסי לחוף הים -

התיכון והעובר בין השאר בארץ  -ישראל ( משלחת

, Chesney

. ) 1836 - 1834

פתיחת תעלת  -סואץ

והגברת השליטה הבריטית בה גרעו מהעניין בנתיב הזה  ,אולם הדבר לא חל על ארץ  -ישראל  ,אשר
בשל קרבתה לתעלה אף עלתה חשיבותה האסטרטגית  .כך גבר אפוא האינטרס הבריטי  ,שנולד
בשנות השלושים
על

;

הוא התבטא בפעילות אינטנסיבית בארץ  ,ועמד ברקע ליצירת המנדט הבריטי

ארץ  -ישראל לאחר תבוסתה של האימפריה העות ' מאנית .
השאיפות המדיניות של צרפת לגבי ארץ  -ישראל התגבשר וגברו אף הן בימי מוחמד עלי  ,שעמו

היה לצרפתים קשר הדוק  .כבר עמד על כך טמפרלי  ,אשר כתב כי היה זה המשבר הבינלאומי בשל
כיבושיו של מוחמד עלי אשר ' היפנה את תשומת ליבה של צרפת לארץ

חלו האינטרסים הישנים של צרפת הוגדר בדרך  -כלל במושג

ישראל ' .

33

האזור שעליו

' לבאנט '  ,אשר העמיד במרכז את

סוריה והלבנון  ,אך לעתים קרובות צוין  ,שהוא כולל גם את ארץ  -ישראל  .אחד הביטויים של עניין
לבנאם את ארץ  -ישראל  ,או את ירושלים ( הצעה

צרפתי זה היתה הצעת גיזו

 ( Guizotמ 1842 -

אשר כצפוי נדחתה בתקיפות

על  -ידי פאלמרסטון ) .

אחת הדרישות שצרפת הציגה בצורה העקבית

ביותר היתה לאשר מחדש את הקפיטולציות של  , 1740אשר הכירו בזכויותיה המיוחדות בירושלים

ובסביבתה .

האינטרס הגובר של צרפת בארץ תועל לעתים קרובות דרך הכנסייה הלאטינית

בירושלים ונעזר במעמדה רב  -ההשפעה במקומות הקדושים שם ( מה שהביא לתמיכת המדינות
האירופיות הקאתוליות

האחרות) .

והמוסדות של הצרפתים

בארץ .

באפיק זה ובאפיקים אחרים הלכה והסתעפה מערכת הפעילויות
ב 1847 -

כוננו הצרפתים מחדש את הפטריארכיה הלאטינית

בירושלים  ,פחות משלוש שנים אחרי שהיוונים  -אורתודוכסים חידשו את הפטריארכיה שלהם

33
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בעיר  -שני מהלכים אשר שיקפו יפה את המאבקים המדיניים הבינלאומיים אשר התפתחו
בארץ  -ישראל מאז הכיבוש

המצרי .

34

העניין הכללי של הרוסים באזור גבר בעקבות תמרוניהם הצבאיים והמדיניים

ב , 1833 -

אשר היו

מכוונים לבלום את מסע המלחמה של אבראהים בסוריה  .מעורבותם המעשית בענייני ארץ  -ישראל
החלה בשלהי הכיבוש המצרי  ,והיא ניזונה מתערובת של משיחיות דתית ושאיפות מדיניות  .ב -
1838

התמנה איש משרד החוץ הרוסי לקונסול ביפו  ,וגם כאשר הועתקה קונסוליה זו לביירות ,

המשיכה לעסוק בבעיות ארץ  -ישראל  .הצליינות הרוסית הנרחבת והעדה היוונית  -אורתודוכסית
המקומית סיפקו בסיס נרחב לפעילות של רוסיה בארץ  .התערבות הרוסים בענייני עדה זו החריפה

את היריבות שבתוכה בין הערבים והיוונים  ,יריבות אשר מילאה לאחר  -מכן תפקיד חשוב
בהתפ תחוח התודעה הלאומית בקרב הערבים

הפלשתינאים .

35

גם לאינטרסים הגרמניים בחלק זה של העולם  ,אשר הגיעו להבשלה רק בשלהי המאה כאשר

גרמניה השיגה מעמד דומיננטי ב ' שער העליון '  ,היו שורשים בתקופת הכיבוש המצרי  .אותו זמן
פירסם מולטקה

) , ( Moltke

' עדיף תחת שליטה

אז הנציג הצבאי באיסטנבול  ,תכנית להפיכת ארץ  -ישראל לאזור  -חיץ ,

גרמנית ' .

36

בשנים שלאחר תקופה זו התרחבו פעולותיה של פרוסיה בארץ והן

נפלו בגודלן רק מאלה של בריטניה  .מוסדותיהם ומושבותיהם של הגרמנים בארץ  -ישראל היו
המאיץ האפקטיבי ביותר של תהליך המודרניזאציה בשליש האחרון של

המאה .

תשתית ומשק
הנוכחות האירופית  ,אשר קיבלה את תנופתה הראשונה ממדיניות השלטון

המצרי  ,היתה גורם

ראשון במעלה לחידוש מפעלי  -בנייה גדולים  -תחום שהיה רדום למעשה מאז ימי סולימאן

המפואר  .בעיר העתיקה של ירושלים החלה בנייה מסוימת בשנות השלושים  ,ובשני העשורים
שלאחריהן נבנו

כ 25 -

בנייני  -ציבור גדולים  .חשובה יותר להתחלת העת החדשה היא צמיחתה של

העיר שמחוץ לחומות

:

ניצנים של צמיחה זו מופיעים כבר

ב ; 1840 -

באופן ניכר  ,עם התחלת מפעלי  -בנייה חשובים של נוצרים ויהודים
34
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העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל
לראות את

העיר החדשה

כדומיננטית .

37

אותו הצירוף של שני הגורמים שהתחזקו בימי המצרים ,

דהיינו המיעוטים והאירופים  ,מילא תפקיד בולט גם בהתחדשות הבנייה בערים אחרות  :יפו מאז
שנות השלושים  ,בית -לחם מאז שנות הארבעים וכדומה  .התמורה ניכרה לא רק בהיקף הבנייה ,
אלא גם בחומרי הבניין  ,אשר יובאו בחלקם מאירופה  ,ובסגנון הבתים  ,שבו השתלבו יסודות

במזרחיים .

אירופיים

קצב התמורות הגיע לשיאו בשלהי המאה  ,ואז גם הוכנסו השירותים

הציבוריים העירוניים הראשונים  .עיריות החלו לפעול בארץ בשנות

השישים .

אותו מקצב של תמורה ניכר גם בשטחי התעבורה והתקשורת  .שיפור -מה במצב הדרכים
הראשיות ניכר כבר בימי השלטון

המצרי .

המאוחרות  .מסילת  -הברזל הראשונה ,

זו שבין יפו וירושלים  ,נחנכה ב . 1892 -

קווי  -הטלגרף הראשונים הופיעו בירושלים

דרכים עיקריות החלו להיסלל בשנות השישים

ב 1865 -

בשטח התקשורת -

ואילו שירותי הדואר הקונסולריים החלו

לפעול בסוף אותו עשור  .ספינות  -קיטור החלו לפקוד את חופי הארץ עוד בימי שלטונו של

אבראהים  ,ולאחר  -מבן הגיעו במספרים גדלים והולכים  ,עד שבראשית המאה העשרים עגנו כל

שנה ביפו ( ובחיפה ) מאות ספינות  .היה זה אחד הגורמים החשובים ביותר להידוק המגע עם

המערב .

38

בתקופה המצרית חלה גם הופעתו של הדפוס  :היה זה הדפוס העברי שהועבר מצפת לירושלים
והחל לפעול

ב . 1837 -

בעקבותיו החלו לפעול גם בתי  -הדפוס של הלאטינים ( פרנציסקאנים ) ,

הארמנים והיוונים  -אורתודוכסים  .העיתונים הראשונים בשפות מקומיות החלו להגיע לארץ רק
בשליש האחרון של המאה ( והעיתונים בעברית היו חלוצי העיתונות בארץ  -ישראל  -החל ב -

. ) 1863
התפתחותם של בתי  -ספר חדשים  ,המשקפים תפישות מערביות מסוימות בהוראה  ,נעשתה בד -
בבך עם שלכי ההתפתחות שהותוו לעיל במספר שטחים אחרים  :ראשית  ,תנאי היסוד לתמורה

החלו להיווצר בתקופה המצרית  ,ואז הופיעו ניצניה ( בית  -הספר האמריקני הקטן

בירושלים ) ;

לאחר מכן  ,מוסדות משמעותיים חדשים נפתחים כשנות הארבעים והחמישים ( בית  -הספר ' למל ' ,
בתי  -הספר של הבישופ גובאט  ,בתי  -הספר

הדיאקונסיים ) ;

ולבסוף  ,החידושים מתרבים ומסתעפים

לקראת סוף המאה ( בתי  -הספר של כי " ח  ,סמינר המורים הרוסי  ,בית  -הספר ' שמידט '  ,מכללת סנט

ג ' ורג ' ) .

בשלהי המאה הופיעו בארץ גם בתי  -הספר הראשונים מסוגם של מוסדות התנט ' ימאת ,

דהיינו שילוב של תכנים מסורתיים עם מערביים  .בתקופת עבד אל  -חמיך מתחילה ניכרת חשיבותה
של מערכת בתי  -הספר החדשים כאפיק לכניסה לפקידות ולניידות

חברתית .

39

ברם  ,כעיקרו של דבר השפיעו בתי  -הספר החדישים רק על חלק קטן מן האוכלוסיה המקומית ,

ופעילותם ניכרה בעיקר בקרב המיעוטים ומשפחות האליטה  .גם תפוצתם של רעיונות חדשים

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה
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היתה איטית ביותר  ,ובמרכז המוסלמי של החברה המקומית כמעט שלא ניכרה ( חידושים שדווח

עליהם היו בעיקר בעלי מגמה רפורמיסטית  -אסלאמית ) .

הוא הדין בקצב התמורה באורחות -

40

החיים  .למרות ההבדלים הגדולים בין העדות השונות  ,שרר דמיון בסיסי ביניהן בדפוסי החיים

המסורתיים הנוגעים למשפחה  ,למעמד האשה  ,לגידול הילדים וכדומה  .דפוסי  -חיים שונים מהם
היו בקרב קבוצות המהגרים השונות מאירופה  ,אך השפעתם של אלו על רוב החברה היתה
מוגבלת  .העדה הדתית  ,על כלי  -הקודש שלה  ,הקדשיה ושאר מוסדותיה  ,נשתמרה יפה בתוכה

פנימה  ,והכרסום העיקרי שחל במעמדה נבע מן הרפורמות העות ' מאניות בשלהי המאה ( במידה

שלא נוטרלו על  -ידי החסות
המשפט

מחמד עלי

הזרה )

ומהופעת הארגונים החילוניים המקבילים בשטחי החינוך ,

והכלכלה .

תקופת מוחמד עלי היא משמעותית גם לגבי התמורות בשטחי הכלכלה  .מאמרו של אלכסנדר
שולך על ההתפתחות הכלכלית של ארץ  -ישראל פותח במלים הנחרצות  ' :הטרנספורמציה

המצרי ( . ' ) 1840 - 1831

החברתית והכלכלית של ארץ  -ישראל התחילה בזמן השלטון

ן4

ראשיתן של

התמורות באותה תקופה היתה כמובן מיצער  ,אולם הן נמשכו בתקופת התנט ' ימאת הראשונה ,
קיבלו תנופה לאחר מלחמת קרים והגיעו להיקף נרחב בשני העשורים האחרונים לשלטון
העות ' מאני  .העקרון המנחה לאורך כל התהליך היה ההשתלבות במערכת הכלכלית

הבינלאומית .

נושאיה של ההיענות הזו לאפשרויות שנפתחו בפני משק הארץ עם התפשטות הקפיטליזם
התעשייתי האירופי היו בראש וראשונה התושבים המקומיים דוברי  -הערבית  ,ורק לאחר  -מכן
הצטרפו לתהליך והרחיבוהו מאוד היהודים

והזרים .

42

הניסויים והנסיונות החקלאיים שעשה אבראהים בארץ  -ישראל משקפים שתי מגמות  :הרחבת

השטח המעובד והתאמת סוגי הגידולים לתנאי השוק ; שתי מגמות אלו נעשו שליטות בהמשך
התפתחותה של החקלאות במהלך המאה  .המגמה הראשונה של אבראהים התבטאה ביצירת תנאי
הבטחון הנחוצים להתרחבות חקלאית  ,בריכוז קרקעות לשם פיתוח מתוכנן  ,ובעיבוד קרקעות

נטושות באמצעות פקידיו וקציניו  .בתקופה זו מדווח על התרחבות חקלאית בעמק  -יזרעאל  ,באזור

רמלה ובדרום  -ירושלים

אלפי זיתים ניטעו ליד עכו  ,והורחבו המטעים והבוסתנים בסביבות יפו

;

( בין השאר על  -ידי פלאחים מצרים  ,שהתיישבו בפרברי העיר ) .

המגמה השנייה התבטאה בנסיונות

להכניס גידולים חדשים או משופרים  ,כמו קפה  ,אינדיגו וכותנה מצרית  ,או גזע חדש של כבשים
מספרד  .מכל מקום  ,התוצאות המעשיות של פעולות אלו היו מוגבלות  ,וההתפתחות שובשה על -

ידי צווי

הגיוס  ,המיסוי  ,הכפייה והמונופולין הקשוחים  ,האנדרלמוסיה שיצרו המרידות נגד

השלטון והעלייה התלולה

במחירים .

43

התרחבות השטח המעובד נמשכה לאחר הכיבוש המצרי  ,תוך נסיגות זמניות או מקומיות מעת
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העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל
לעת ,

תודות להמשכתם של אותם קווי  -מדיניות  -שיפור תנאי הבטחון באזורים הכפריים

ויוזמות המינהל לחידוש העיבוד החקלאי של אדמות שננטשו או נשמטו מן הפיקוח הממשלתי .
לכך נוספה מאוחר יותר גם השפעת פעילותם של יזמים מן הסקטור הפרטי  .הקו הבולט
בהתפתחות זו  ,בעיקר במחצית השנייה של המאה  ,היה התאמת הגידולים לביקוש בשוק המקומי
והחיצוני  .בכך עברה החקלאות באופן ברור לייצור במגמה של שיווק  .בהתאם לכך ירד מאוד
גידול הכותנה בארץ ( להוציא את תקופת מלחמת האזרחים בארצות  -הברית )  ,והדגש עבר לדגנים ,

שומשומין  ,זיתים  ,גפנים  ,ובמידה גוברת והולכת  -הדרים  .יש לציין  ,כי כשם שפעולותיו של

אבראהים בחקלאות לא היו מלוות בהכנסת שיטות  -ייצור חדישות  ,כן נשארה החקלאות הארץ -
ישראלית גם בהמשך המאה שמרנית בשיטותיה

;

המופת של מרשבות הטמפלרים והיהודים

השפיע במידה מוגבלת מאוד  ,והחקלאות בארץ היתה למעשה דואלית  -שתי מערכות שונות
המתקיימות בה זו בצד

זו .

44

בשטח המלאכה לא נעשו בתקופת אבראהים פעולות משמעותיות  ,מלבד ניסויים מספר  ,כמו

הקמתן של טחנות  -הרוח בירושלים וסביבתה  .התמורות המהותיות נבעו מהיפתחות ארץ  -ישראל
בפני המערב  ,אשר קשורה בשלטון המצרי בצורה עקיפה או סמלית  .זרימת הסחורות האירופיות
לארץ פגעה במלאכות המקומיות  ,כפי שקרה הדבר בארצות רבות אחרות במעבר לעת החדשה ,
אלא שכאן היתה הפגיעה מצומצמת יותר  .משקלן של המלאכות העירוניות והכפריות במשק היה
מלכתחילה מצומצם  ,ועל -כן לא היתה לתהליך השפעה הרסנית  .רוב המלאכות היו מותאמות

להרגלים ולטעם של החברה המסורתית ( מוצרי -עור  ,כלי  -בית  ,מזונות  ,עבודות קדרות  ,פחחות
וכדומה )  ,ומאחר שדפוסי חייה של זו כמעט שלא השתנו  ,נשאר הביקוש למוצריהן גדול  .כך ,

למשל  ,הצליח ענף האריגה  ,אשר הייבוא האירופי איים עליו ביותר  ,לצמצם את הפגיעה בו על  -ידי
התרכזות בייצור אריגים זולים המיועדים לשכבות העממיות  ,שלא היה באפשרותן לרכוש את
הסחורות האירופיות  .היו אף מלאכות אשר היקף הייצור בהן עלה  ,כמו תעשיית הסבון שייצאה
בעיקר למצרים  ,וייצור תשמישי הקדושה והמזכרות  ,אשר הביקוש להם גדל עם התגברות זרם
הצליינות והתיירות בימי אבראהים  .תיעוש ממש  ,בדפוסי -ייצור אירופיים  ,הופיע רק בשנותיה

האחרונות של האימפריה העות ' מאנית .

45

בתקופת השלטון המצרי  ,כפי שאנו יודעים מדיווחיו של ג ' ון באורינג  ,התרחשה באזורי סוריה

' תחייה מתקדמת של מסחר ' ; אבל בכל מה שנוגע לארץ  -ישראל עצמה  ,דברים אלה נסובו בעיקר

למצרים .

על הסחר המקומי -אזורי ,כמו הייצוא של שמן  -זית משכם וצפת לדמשק  ,ושל סבון

46

סחר החרן שעבר דרך נמלי הארץ היה מועט למדי  .אך נראה שהנתונים שמוסר באורינג על הסחר

דרך נמלי סוריה  ,ובעיקר ביירות  ,כללו גם יצוא מן הארץ וכמות מסוימת של יבוא אליה .

47

במחצית

השנייה של המאה עלה הייצוא במהירות  ,ועלייתו של הייבוא היתה מהירה עוד יותר ; נמל יפו הפך

44

ראה

:

נ ' גרוס  ' ,תמורות כלכליות בארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

 , ) 43עמ ' , 81
45

.

79 - 173נ ; שולך ( לעיל  ,הערה  , ) 41עמ ' ; 102 - 94

בר ( לעיל הערה  , ) 19עמ '
; 203 - 198

2

( חשוון תשל " ז )  ,עמ '

אביצור ( לעיל  ,הערה

; 125 - 111

גילכר ( לעיל  ,הערה

47

עמ '

98 - 189נ .

גילכר ( לעיל  ,הערה

, ) 42

עמ '
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; 496 - 495

 , ) 38עמ ' ; 490 - 486

 . 250 - 264קק Trade ' , MES, XVIII ) 1982 ( ,
46

, ) 42

אוון ( לעיל  ,הערה

באורינג ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  , 29וכן עמ ' , 124 , 119 , 94 , 36 , 30 , 19 , 16

שם  ,עמ ' 9נ , 54 ,

. 119

. 135
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שמעון שמיר

לאפיק העיקרי של סחר זה  .להוציא את הדגנים  ,שהופנו בעיקר לשוק המקומי ההולך וגדל  ,היה
היצוא מורכב מהגידולים החקלאיים הנזכרים וממוצריהם ( סבון  ,שמן  ,יינות

וכדומה ) .

יעדי

הייצוא היו ארצות הים  -התיכון ואירופה  .הייבוא היה מגוון וכלל מוצרי  -מותרות שונים  .הגירעון

המסחרי כוסה בעיקר על  -ידי העברות  -הון וההכנסות מתיירות  .הקו המאפיין את התקופת הזו לכל

אורכה הוא התלות של הסחר בתנודות השוק הבינלאומי  .רק בעשור האחרון הופיעו בארץ בנקים ,

חברות  -סחר גדולות וגופי  -מימון חדשים אחרים  ,וסביבם התרכז גרעין של קפיטליזם מקומי

הקשור לזה האירופי .
כאמור  ,חלק ניכר מצמיחה כלכלית זו נעשה תודות לשיפור בתנאי הבטחון  .בשטח זה אין ספק

שהכיבוש המצרי היה פורץ הדרך לעידן החדש  .המימשל של אבראהים הגביר את השמירה
בדרכים  ,הקים לאורכן מצדיות  ,ומעל לכול פעל לריסונם של הבדווים ואפילו פתח בפעולות
לקראת יישובם בבקעת  -הירדן ובדרום הארץ  .אבראהים  ,דיווח השליח הצרפתי דה  -בואלקונט

)  ' , ( Boislecomteהטביע בכוח את רישום האימה של שמו על אלה מן השבטים אשר באו לארץ ' .

48

מגמה זו של הטלת משמעת על הבדווים ופעולות ליישובם  ,ושיפור תנאי הבטחון באופן כללי ,
נמשכה ברציפות והיתה אחת התופעות החשובות של

*

*

המאה .

*

מהן אפוא המסקנות שניתן להסיק מעובדות אלו לגבי התיקוף של ההיסטוריה החדשה של ארץ -
ישראל ?

אם נבוא לסכם את מה שהתרחש במסגרת אותם שלושים התהליכים ( בקירוב )  ,שמנינו

בראשית המאמר כמאפיינים את המעבר לעת החדשה  ,תתקבל התמונה הבאה  :ניצנים של חלק
מהתהליכים מופיעים במחצית השנייה של המאה הי " ח ; כשני שלישים מתהליכים אלו מתחילים

בעשור של השלטון המצרי ( במידות שונות  ,למן הסתמנות של מגמה ועד למהפך

מלא ) ;

בחמש -

עשרה השנים של תקופת התנט ' ימאת הראשונה נמשכים תהליכים אלו בקצב איטי ותוך נסיגות
זמניות

;

אחרי מלחמת קרים  ,בתקופת התנט ' ימאת השנייה  ,נעשות התמורות דינמיות ונרחבות

יותר  ,ונוספות עליהן תמורות חדשות ; ובתקופותיהם של עבד אל  -חמיד ו ' התורכים הצעירים '

מגיעים כמעט כל התהליכים הנזכרים לכלל הבשלה ומחוללים תמורה מקפת בפני הארץ .
אולם  ,למרות הפיתוי שיש בדבר  ,אין להתמודד עם השאלה מתוך גישה כמותית גרידא  .לא

זו

בלבד שגישה כזו מבליעה את השוני הגדול במשקלם של התהליכים הנדונים  ,ואת ההבדלים
ברמות ההתפתחות של ' התחלות ' תמורה  ,אלא שספק גם אם היא עונה באופן עקרוני על הנדרש

בדיון בסוגיות היסטוריות בסיסיות  .היא יכולה אולי להשלים  ,אך לא להחליף  ,את הניתוח

ההיסטורי המעריך והרפלקסיבי  .מזווית  -ראייה זו דומני  ,שמתבקשות שלוש מסקנות עיקריות .
ראשית  ,התמורות שהופיעו במאה הי " ח ובתקופת שלושת הפאשות אין בהן כדי לציין עידן

חדש ; לא משום שמספרן היה מועט  ,אלא בראש וראשונה משום שלא היה בהן כדי לשנות את
היסודות המבניים של התקופה העות ' מאנית ה ' קלאסית ' באופן המחולל שינוי מתמשך  .בעיקרו
סם 1
56

;

של דבר לא היה בהן אלא ביטוי לתוצאות היחלשותו של השלטון המרכזי והד קלוש מאוד
48

אצל סכרי ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ ' , 340

.

ראה גם באורינג ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  134 , 104על האימה שהטילו

הצעדים שנקט אבראהים ברחבי הארץ  ,ראה  :אסכנדר אבכאריוס  ,אל  -מנאקם אל  -אבראהימיה ואל  -מאאת ' ר אל -
ח ' דיויה  ,קהיר

1299

הג '  ,עמ '

, 119 - 107

עותק בדאר אל  -כתב

בקהיר .

העת החדשה בתולדות ארץ  -ישראל

עולי רגל רוסיים בירושלים
( שלהי המאה הי " ט )

למהפכה התעשייתית באירופה  .מעל לכול  ,אין לנו עדות  ,שהן עוררו בחברה המקומית אותה
תחושה של תהפוכה גדולה ושל שינוי בסדר ' הטבעי ' של הדברים  ,אשר מלווה תמיד את פתיחתו
של עידן

חדש .

שנית  ,התמורות בעשור של השלטון המצרי היו בהחלט מאיכות שונה  .למרות תקופתו הקצרה ,

מגבלותיו הברורות ביכולת ובמשאבים  ,והשיבוש של פעולותיו על  -ידי מלחמות ומרידות  ,הביא
שלטון זה לתוצאות מרחיקות  -לכת במידה מרשימה  .הוא הפעיל או הכין שורה של תהליכים  ,אשר
ניתן למנות ביניהם שינויים במיבנה הכוח  ,בשיטת המינהל  ,באושיות הקהילה הפוליטית  ,בחיים
העירוניים  ,במצב העדות הדתיות ( ובמיוחד באופי היישוב היהודי )  ,במשקלם של הגורמים הזרים ,

ביחסי מוסלמים ולא  -מוסלמים  ,במקום הארץ במערכת הבינלאומית  ,ברמת הבטחון ובתנאים
ובתשתית להתפתחות כלכלית  .תמורות אלו  ,עובריות ככל שתהיינה  ,היו בבחינת הטלת אבן

למימי האגם ; הן חוללו בחברה גלי  -תהודה מתגברת וגרמו לרוב המוסלמי זעזוע של ממש  .כאשר

עלה מוסלמי על צריח המסגד בשכם כדי להוקיע את אבראהים כ ' גאוור ' ( כופר ) ולקרוא את העם
למרד ,

49

הוא פעל לכאורה לפי הדפוסים המקובלים ללגיטימציה של התקוממות נגד

אולם ניתן היה להבחין גם בנימה חדשה

:

נגישרת ;

ביטוי לזעזוע ולזעם שגרמו חידושיו של השלטון

המצרי  ,אשר חתרו תחת יסודות הסדר המסורתי  .משבר זה עתיד היה ללכת ולהחריף  ,עם

התרחבות החידושים  ,ולהביא אף להתפרצויות אלימות בערים מוסלמיות בארץ  -ישראל ובסוריה .
ושלישית  ,ראוי לתת את הדעת גם על מה שלא התרחש בתקופה המצרית  .עם כל השלכותיה

החשובות  ,לא הביאה תקופה וו לתמורה מקפת  .שורה של תמורות מכריעות התחוללו רק בשלהי
49

סברי ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

. 370
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התקופה העות ' מאנית  ,ביניהן התמורות בשטחים חשובים כמו ההשכלה  ,העיור  ,המיכון  ,ההון

הזר  ,שוק העבודה וכדומה  .שני הגורמים אשר הטביעו את חותמם יותר מכל גורם אחר על תולדות
הארץ במאה העשרים  -הציונות וההתנגדות הערבית לה

נ-

הופיעו אף הן רק בשלהי המאה

הי " ט  .אולם זה טבען של תמורות  ,שהן צוברות תנופה ומתפשטות לשטחים אחרים עם התקדמותן

משלב לשלב  .בתולדותיה של ארץ  -ישראל אין תקופה שבה נעשה מהפך מקיף ושלם  ,ולנו אין
אלא לנסות ולאתר את זו אשר בה באופן יחסי היה המיפנה המשמעותי

ביותר .

השלטון המצרי מציין גם את המיזוג בין שני גורמי התמורה הבסיסיים  ,המכוונים את המעבר

לעת החדשה באזור כולו  -הגורם הפנימי והגורם החיצוני  .המדיניות של אבראהים פאשא היתה
ביטוי לאינטרסים של כוח אזורי מקומי אשר ביקש להתבסס על זרם המרכז של החברה
האוטוכטונית  .התכניות של שלטון זה נועדו לארגן מחדש  ,לגייס ולפתח את המשאבים של

החברה הכפרית והמערכת העירונית המקומיות  ,מבלי להניח להפרעות מבחוץ לשבש את ביצוען .
בעת ובעונה אחת הביאה הזדקקותו של שלטון זה לתמיכה אירופית  ,אולי מבלי דעת  ,להתמוטטות

הסכרים שעמדו בפני החדירה הזרה  .עוצמת האנרגיה הכלכלית  ,המדינית והתרבותית שנצטברה
במערב הגיעה לממדים כאלה  ,שדי היה בפתיחת דלתות מעטות כדי שגורם זה יזרום פנימה כשטף

גובר ויכוון את תהליך התמורות  .מבחינה זו  ,ניתן לדבר בתקופה הנדונה על ' פתיחתה של ארץ -

ישראל ' כשם שוויליאם פולק דיבר על ' פתיחתה של הלבנון '  ,וליישם גם לארץ  -ישראל את

דבריו :

' לפיכך  ,בכמה צורות  ,ניתן להשוות את הפלישה המצרית למשלחות של נפוליאון למצרים ושל
פרי )  ( Perryליפן  ,כי היא פתחה את הארץ להשפעה זרה  ,מחדשת ומשבשת  ,בהיקף שלא היה ידוע

בעבר ' .

50

השפעתם של שני סוגי הגורמים הללו  ,אשר לעיתים השלימו זה את זה אך לעתים קרובות יותר

התנגשו זה בזה  ,המשיכה להיות מורגשת בארץ  -ישראל לאחר התקופה המצרית  ,ומאותם
הטעמים  ,לא פעם ניכרו בתולדות הארץ מאמציהם של מושלי מחוזות או גורמים מקומיים אחרים
לחסום את ההשפעה הזרה ולכוון את הפעילויות על  -פי האינטרסים של ממשלתם או חברתם  .יחד
עם זאת  ,ההזדקקות לתמיכה האירופית אך גדלה מאז הרסטורציה

העות ' מאנית ; ובמציאות הלכה

ההשפעה המערבית וגברה ככל שנטתה שמשם של העות ' מאנים לערוב  .המשקל היחסי של שני

סוגי גורמים אלו הוא סוגייה שנויה במחלוקת כמחקר  .אחרי שבמשך שנים רבות היתה דומיננטית
הגישה שהדגישה את הגורם החיצוני  ,גבר בתקופה האחרונה הערעור על נטייה  ,או אולי הטיה  ,זו
והודגשה חשיבותו של הגורם הפנימי  .אלא שכמו כל רביזיה  ,דומני כי אף זו הפליגה אל מעבר

ההיסטורי .

למה שמתירה שורת ההגיון

ן5

מכל מקום ברור  ,שהשילוב בין השניים הוא שפותח

לרווחה את שעריה של העת החדשה  ,ונראה כי אין תקופה המציינת בתולדות הארץ את השילוב
הזה טוב יותר מן התקופה

המצרית .

,

12 8
50
51

פולק ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '

. 19

במאמרי ( לעיל  ,הערת כוכב ) ביקשתי להצביע על כך ולהזהיר מפני תיקון הטיה אחת על  -ידי הכנסת הטיה
אחרת  ,עמ ' . 231 - 230

ספרות הנוסעים המערביים לארץ  -ישראל
במאה הי " ט כמקור היסטורי וכתופעה תרבותית
יהושע בן  -אריה

הקדמה
ספרות הנוסעים המערביים לארץ  -ישראל במאה הי " ט זכתה ל ' גילוי מחדש ' אצל הציבור היהודי

הארץ  -ישראלי בעשור ומחצה של השנים האחרונות .
השפות האירופיות  ,שבהן נכהבה  .בשנים האחרונות נתאפשר גם לקוראי עברית לגלות את האצור
ן

בעבר היתה היא גחלתם של המצויים אצל

בספרות זו  ,משהחלו הוצאות  -ספרים מכובדות מתרגמות ומדפיסות מחדש ספרי  -נוסעים רבים

;

תחריטים  ,ציורים וצילומים מתוך הספרים קובצו ופורסמו כספרים נפרדים  ,בהתאם לנושאים
שונים  ,במיוחד בקשר לעיר ירושלים

שונים .

3

;

2

שימוש רב נעשה בספרות זו לצרכים מחקריים ובפרסומים

דומה  ,שהגיע עתה הזמן לנסות ולהעריך מחדש ספרות זו  ,לעמוד על מגבלותיה

.

וחסרונותיה  ,יתרונותיה ומעלותיה מגמתו של מאמר זה היא הערכה זו  ,שתיעשה בשני מישורים

:

חשיבות ספרות הנוסעים כמקור היסטורי להכרתה ולימודיה של ארץ  -ישראל במאה הי " ט ,
וחשיבות הכרת המסעות והספרים עצמם כלימוד של תופעה תרבותית  -היסטורית שהתרחשה

בארץ  -ישראל .

הביקורת על ספרות הנוסעים המערביים במקור היסטורי
בעבר נמתחה ביקורת חריפה על הספרות של עולי  -הרגל  ' -הנוסעים ' המערביים  -לארץ -
ישראל  ,עד כדי ביטול כמעט גמור של ערכה כמקור היסטורי מהימן  .הטענות העיקריות שהועלו

נגד ספרות זו היו  ,שבחלקה הגדול אינה אלא ' פלגיאט ' של ' נוסעים ' ו ' עולי  -רגל '  ,אשר כלל לא

ביקרו בארץ או באתרים שתיארו  ,וכי תיאוריהם וסיפוריהם הינם פרי  -העתקה של איש ממשנהו  .כן

העירו  ,שזמן המסע שלהם ותקופת שהותם בארץ  -ישראל היתה קצרה ביותר  .הביקורים היו
במספר מקומות נודעים  ,אליהם היו מגיעים בדרכים קבועות  ,בטוחות מסכנה  .לרוב חלקי הארץ
1

מאמר זה מהווה המשך ודיון נוסף בספרות הנוסעים המערכיים לארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,וראה ספרי  ,או

ישראל במאה
2

הי " ט :

ראה ספרות נוסעים

במאה

ה , 19 -

ירושלים

גילויה מחדש ,ירושלים . 1970

מתורגמת לעברית  ,במובא בהערות הבאות וכן א ' שילר ( עורך )  ,אלבום ציירי ארץ  -ישראל

ירושלים

; 1979

; 1977

הנ " ל  ,צילומי ירושלים הראשונים  :העיר העתיקה  ,ירושלים

; 1978

העיר החדשה ,

הנ " ל  ,נופי בראשית של ארץ  -ישראל  :צילומי ארץ  -ישראל הראשונים  ,ירושלים

צילומי ירושלים ואו- ,
3

-,

ישראל הראשונים  ,ירושלים

הנ " ל ,

. 1980

ראה  ,למשל  :י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  ,ירושלים במאה

,

; 1979

ה  : 19 -העיר העתיקה ,

ירושלים

; 1977

העיר החדשה ,

ירושלים  . 979וכן  ,למשל  ,נ ' שור  ' ,ידיעות על שומרונים בספרי נוסעים נוצרים מן המערב מן המאה הי " ד ועד
סוף המאה

הי " ח '  ,קתררה  , 13 ,עמ ' ; 193 - 177

ביבא -

הנ " ל  ,תולדות צפת  ,תל אביב
-

תשמ " ג .

51ן 1
~

יהושע בן  -אריה

האחרים לא חדרו כלל  .תיאוריהם משקפים על  -כן נקודת  -מבט של עובר  -אורח  ,שהכיר אך באופן
מצומצם ושטחי את המקומות שבהם ביקר  .לעומת זאת  ,גודל ספריהם עומד לעתים קרובות ביחס
כמעט הפוך לזמן הביקור  ,השהות והיקף

ותיאוריהם ארוכים ,

המסע .

בלתי  -מדויקים והסרי כל ערך .

הם גדושים בסיפורי  -הבל  ,פטפוטי  -סרק

4

טענה נוספת שנטענה כנגדם  ,היא שמאחר ולביקור רובם המכריע היו מניעים דתיים נוצריים ,

הרי שבדרך  -כלל הם תרו וחיפשו בארץ  -ישראל אחר מקומות ונושאים נוצריים  .מקומות השהייה
שלהם היו המנזרים הנוצריים ומדריכיהם היו הנזירים המקומיים ששהו בהם  .אלה האחרונים
פיתחו צורות הדרכה והוראה קבועות  ,הובילו את הנוסעים האירופים לאותם האתרים  ,הראו להם
אותם הדברים וסיפרו להם אותם הסיפורים  ,שהיו קשורים אצלם במסורות נוצריות ומקומיות  .כך

נוצר מודל שגור של ביקור בארץ  -ישראל  ,ומכאן גם הדמיון בין ספרי המסע השונים של הנוסעים
המערביים  ,אף אם אינם העתקה ישירה של נוסע אחד

ממשנהו .

5

ביקורת נוספת שהושמעה היתה  ,שחיבורים אלה מלאים בדיונים על נושאים תנ " כיים
ובוויכוחים תיאולוגיים  ,ללא ההייחסות כמעט למראה הארץ  ,מצבה והאתרים שבהם

ביקרו .

מחברים אחדים נגררו לפולמוסים מקראיים ארוכים ומייגעים  ,הבאים להצדיק דברים שראו  ,או
תיאוריות מסוימות  ,שהיו קרובות ללב הכותבים  .מאחר שהנוסעים הללו לא היו חוקרי  -מקרא
וידיעותיהם בנושאים בהם דנו הינן מועטות ושטחיות  ,הופכים ספריהם להיות חסרי כל

ערך .

6

הטענה האחרונה נגד ספרות הנוסעים המערביים שנציין  ,אשר הושמעה רבות  ,היא  ,שמאחר

וכותבים אלה לא הכירו את השפה  ,התרבות והדת של האוכלוסיה המקומית בארץ  -ישראל ונעזרו

במלווים מתושבי הכפרים הערביים  ,לא יכלו הם להפיק לימוד רב ממסעם בארץ  .לפיכך מלאים
חיבוריהם בעובדות וסיפורים  ,שהמסורת  ,האגדה והדמיון מעורבבים בהם במידה רבה  .המבקרים
אף מוסיפים  ,כי לנוסעים האירופים לא היתה ידועה התכונה של התושבים הערבים המקומיים
להשביע את רצון האורחים השואלים אותם  ,וכך הסתמכו על תשובותיהם בדבר נושאים בארץ -
ישראל  ,כמו זיהוי מקומות טופוגראפיים  ,היסטוריים  ,שבהן ביקשו התושבים המקומיים למלא את
מבוקשם  ,אף אם לא ידעו כלל במה המדובר  .כך חדרו לתוך כתביהם השקפות ודעות כביכול של
האוכלוסיה

המקומית .

7

כל דברי הביקורת הללו הביאו לכך  ,שחוקרים של ארץ  -ישראל החלו נמנעים יותר ויותר
משימוש מדעי בספרות זו ופנו לניצול מקורות אחרים  :כתבים  ,תעודות וארכיונים של בני העדות

והקהילות הרכות שנמצאו כארץ  -ישראל בתקופות ההיסטוריות השונות  ,לימוד שרידים וממצאים

היסטוריים שנמצאו במקומות רבים וביצוע בדיקות וחפירות ארכיאולוגיות באתרים ההיסטוריים .
עתה  ,עם תחיית ההתעניינות המחודשת בספרות הנוסעים המערביים  ,מן הראוי לחזור ולבדוק
טענות

4

אלה .

ראה ,

למשל :
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כדברי  -הקדמה ~לספרו של הקונסול פין  ,עתות סופה ( תרגם א '

7
5
6
7

-,

.ע .
עמיר)  ,ירושלים תש " ם  ,עמ ' יב .

המצטט גם את דברי גברת סטרנגפורד

ראה  " :האז  ,תולדות או ישראל מהכיבוש הרומאי ועד הכיבוש הכריסי  ,תל  -אביב
כן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 16
ראה

:

 , 1936עמ '

. 378

ח ' מרגלית  ' ,הנוף התרבותי של ארץ  -ישראל בראשית המאה הי " ט '  ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך ,

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

. 1955

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

ייחודה של ספרות הנוסעים במאה

הי " ט לעומת תקומות קודמות

חלק ניכר מספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט שונה באופיו ובמהותו מספרות הנוסעים

המערביים לארץ  -ישראל בתקופות קודמות  .השינוי שהחל מתרחש בארץ  -ישראל במאה זו -
כניסתה ל ' עת החדשה '  -הביא לשינוי יסודי גם באופי ספרות הנוסעים המערבית המתייחסת
אליה  .אם עד כה המניעים לביקור בארץ היו בעיקרם דתיים  -לראות את המקומות הקדושים ,

להתפלל לידם ולהכיר את ארץ התנ " ך והברית החדשה  -הרי עתה נוספו להם גם מניעים חדשים ,
והסיבות לביקור

בארץ  -ישראל נעשו לרוב מורכבות הרבה יותר .

קשה לקבוע מתי בדיוק החלה ספרות הנוסעים המערביים לשנות את אופיה

הדתי  -בלעדי .

במקום אחר הסכמנו לדעה  ,שראשית העת החדשה בארץ  -ישראל ובמזרח  -התיכון כולו היא מועד

פלישת נפוליאון למצרים וארץ  -ישראל  ,ממש בסוף המאה הי " ח  ,וכי בעקבות פלישה זו מתחיל גם

השינוי באופיה של ספרות הנוסעים המערבית .

8

אך כמו בכל חלוקה תקופתית היסטורית אחרת  ,כן

גם כאן מועד זה הוא שרירותי במידה רבה  .ניתן בהחלט למצוא ספרות מערבית  ,שבאופיה
ובמהותה היתה שונה מספרות הצליינים הדתית גם במאה הי " ח ואף לפני  -כן  .לעומת זאת  ,נוכל
למצוא במאה הי " ט  ,במיוחד בראשיתה אך גם בהמשכה  ,ספרות שדומה לספרות המערבית הדתית

של המאות שקדמו לה  .אלא שעיק רו של השינוי הוא בראשית המאה הי " ט  ,ובמיוחד החל משנות

השלושים של מאה זו  .הוא קשור בהתפתחויות המדיניות והכלליות שנתרחשו אז בארץ  -ישראל ,

שלהן .

ובמידה רבה אף מהווה תוצאה

אחד הביטויים הבולטים לכך הוא מספרם הגדול של חיבורי נוסעים מערביים במאה
אפשר לעמוד על כך בביבליותקה של

רוריכט .

9

הי " ט .

חוקר גרמני זה ערך ביבליוגראפיה מקפת של כל

האנשים שביקרו בארץ  -ישראל וכתבו אודותיה החל משנת 00נ לספירה ועד לסוף שנת
( מועד כתיבת הביבליוגראפיה

שלו ) .

היא מסודרת בצורה כרונולוגית שוטפת ומספר המבקרים

הנדונים בה מגיע ל  , 3 , 515 -רובם מן המערב  .על  -פי חיבור זה  ,משנת
מספרם

ל ; 1 , 561 -

המאה הי " ט ,

1877

300

ועד לראשית

1799

הגיע

כלומר  ,בממוצע איש אחד לשנה  .לעומת זה  ,בשמונים השנה הראשונות של

מ 1800 -

עד

, 1877

ביקרו בארץ  -ישראל קרוב

ל 2 , 000 -

נוסעים מערכיים  ,אשר כתבו

ספרים ומאמרים אודות ביקוריהם  .זוהי ספרות עצומה  .בדרך  -כלל מבקרים אלה לא הסתפקו
בכתיבה מצומצמת וכל אחד מהם כתב בממוצע

3 -2

כרכים  ,וכך היקפה של הספרות הנדונה הוא

כ  5 , 000 -כרך  .מספרם של חיבורים אלה הולך וגדל במרוצת המאה הי " ט  ,מעשור לעשור  ,ובמיוחד

בולט הדבר החל משנות השלושים והארבעים  .הדבר נראה היטב בקצב התווספות הספרים
בביבליוגראפיה של רוריכט במאה הי " ט  .אם נעקוב אחר מספריו השוטפים ניווכח כי ב , 1800 -
הספר הראשון של אותה שנה מספרו הוא
, 2219

ב 1860 -

-

, 2639

כ 1870 -

-

. 1597

ב  , 1754 - 1835 -ב  , 1919 - 1840 -ב - 1850 -

 , 3088בסוף  , 1877כפי שציינו כבר -

. 3515

אך השוני בספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט לעומת ספרות זו במאות הקודמות  ,הוא לא
רק בכמות  ,אלא גם ובעיקר באופי ובמהות  .במאה זו מתחילה להיכתב ספרות שונה לגמרי בתוכן

ובמטרות מזו שבמאות הקודמות  ,וגם הספרות הנוצרית  -דתית מתחילה אז לקבל אופי

8

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

9

ראה 1878 , Berlin 1890 :

 , ) 6עמ '

. 21

" 333 bis

vo

.

1) . Rdhricht , Bibliotheca Geographiea Palestinae

שונה .

ו6

ך

יהושע בן  -אריה

ספרות המסעות הדתית  -נוצרית
דומה  ,כי ניתן להבחין בשלוש צורות  -כתיבה בספרות המסעות הנוצרית  -דתית  .עד למאה הי " ח

בלטה בספרות זו התפיסה המטאפיסית של ארץ  -ישראל  .הארץ נתפסה כארץ האלוהית  ' ,הארץ

הקדושה ' .

הריאליה

בתקופת הביקור נראתה

שלה

כבלתי  -חשובה ,

התופעות והעובדות

הגיאוגראפיות  -חסרות  -ערך  .הגיאוגראפיה של הארץ נתפשה כבעלת אופי על  -זמני  ,מקרה יחיד
במינו בין כל שאר הארצות  .הזמן הקובע היחיד היה מועד התהוותן של

הדתות .

10

במאה הי " ח חל שינוי  -מה  .ההתפתחויות הכלליות בעולם כולו  ,הפעילות הפוליטית במזרח
והתמורות שהתרחשו בעקבות המהפכות התחבורתית  ,התעשייתית והדמוגראפית  ,במיוחד

במערב  -אירופה  ,החלו מביאות להגברת תשומת הלב לריאליה בת  -הזמן ולהחלשה של המימד

הדתי  .במקום התפיסה המטאפיסית של ארץ  -ישראל  ,באה עתה תפיסה מטאפורית  ,אמנם דתית גם

היא  ,אך שונה מקודמתה  .השוני העיקרי היה בכך  ,שהיא חדלה מלהתבסס על הנחות תיאולוגיות

דוקטרינריות  .עם זאת  ,היא לא הגיעה עדיין לתיאורה הריאלי הממשי  ,של ארץ  -ישראל  .ייתכן ,

שהעדר גורם פיגוראטיבי בולט בריאליה המקומית של הארץ סייע לכך  .התיאורים של הארץ הם

עתה דתיים  -ציוריים

הכתיבה נעשתה קצת יותר

;

חילונית ;

ותשומת  -לב גדולה יותר הוקדשה

למימשל האהץ  ,לאוכלוסיה וכדומה  ,אך עדיין ללא דיוק  ,בהירות ועקביות  .הפרטים עדיין היו

בלתי  -חשובים

;

חשובה התמונה הכללית  ,הדמות של

הארץ .

מכאן גם הגישה הרומנטית

והמעורפלת  ,המתייחסת לעניין באופן כללי  .היתה זו אפוא תפיסה ללא דוגמה דוקטרינרית -דתית
ברורה  ,אך גם היא חסרה כל דיוק באשר לריאליה של ארץ  -ישראל  .גישה מטאפורית  -רומנטית זו
נמשכת גם לתוך המאה הי " ט  ,במיוחד בעשורים הראשונים שלה  ,אם כי בחלק מהספרות

בהמשכה .

המערבית הנוצרית גם

במאה הי " ט תופסת התפיסה המילנריסטית את מקומה של התפיסה המטאפורית בחלק מן
הספרות הנוצרית הדתית ,במיוחד בזו האמריקנית

והאנגליקנית .

זו כוללת לעתים  ,בצורה

מעורפלת את רעיון ניצור היהודים  ,חזרתם לארץ הקדושה  ,ההחגלות השנייה של ישו וייסוד
ממלכת האלוהים  .י1

המשותף לשלוש התפיסות האלה הוא הנצרות של ארץ  -ישראל  ,ההסתמכות היתה על העבר
הדתי  -הפואטי או על החזון הדתי  -הפואטי  ,יותר מאשר על ההווה  ,הספציפי  ,המציאותי או

העתידי  -האפשרי .
השינוי באופי ספרות המסעות המערבית הנוצרית -דתית וחדירת התפיסה המילנריסטית
לספרות זו נגרמו גם כמובן מעצם הגידול של הכתיבה הפרוטסטאנטית  -נוצרית ביחס לארץ -
ישראל  .עד לראשית המאה הי " ט לא הירשו השלטונות העות ' מאניים לכנסייה הפרוטסטאנטית

להקים תחנות  -מיסיון ברחבי האימפריה  .מספר הנוסעים הפרוטסטאנטים שהגיעו לארץ וכתבו
י ' שטנר  ,מפת ארץ  -ישראל ותולדותיה  ,ירושלים
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 . 21 - 83קק  .לוין קובע מושגים אלו לספרות ולנוסעים אמריקנים כלכד  .לנו נראה  ,כי אפשר להחיל מושגים אלו
על ספרות הנוסעים

הדתית  -הנוצרית .

על התפיסה המילנריסטית בהקשרה היהודי ראה

:

מ ' קדם  ' ,תפיסות

הגאולה של עם ישראל וארץ  -ישראל באסכאטולוגיה הפרוטסטאנטית  -האנגלית באמצע המאה
19

( ניסן

תשמ " א ) ,

עמ '

. 71 - 55

הי " ט '  ,קתדרה ,

ספרות ההסעים המערביים במאה הי " ט

.

עליה עד לתקופה זו  ,היה מועט ביותר ספרות הנוצרים האירופית עד אז היתה רובה ככולה

בשליטה מוחלטת של הקאתוליות המערבית  ,שבראשה עמד בארץ המיסדר הפרנציסקאני ( ' משמר
הארץ הקדושה '  , ( Custodia Terra Sanctae -שנזיריו הם  -הם שליוו את הצליינים הקאתולים
המערבים במסעותיהם

בארץ .

בעשורים השלישי והרביעי של המאה הי " ט החלה הכנסייה

הפרוטסטאנטית לקבל רשות להקים תחנות  -מיסיון משלה בארץ  -ישראל וברחבי הלבאנט

כולו .

מספר הנוסעים הפרוטסטאנטים לארץ  -ישראל  ,ובעקבותיו ספרי המסעות משלהם על הארץ  ,הלך
וגדל ובקצב מהיר  .התחייה האבנגלית הפרוטסטאנטית המאפיינת את המאה הי " ט ואשר מצאה
ביטוי בצורות השונות של המילנריזם  ,השפיעה רבות על ספרות זו 2 .י
הספרות

המיסיונרית הנוצרית

הקמתן של תחנות -מיסיון פרוטסטאנטיות קבועות בירושלים וברחבי ארץ  -ישראל והלבאנט

הביאה לחיזוק ולהגברה של ביקורי מיסיונרים ומשלחות -מסע מיסיונריות לרחבי ארץ  -ישראל

כולה  ,כמו גם להשתקעות של אנשים אירופים לתקופות קצרות ואף ארוכות בארץ  -ישראל
הכומר

ובסביבתה  .בעקבות המיסיון הפרוטסטאנטי חזרה לירושלים  ,פאמצע שנות הארבעים של המאה

הי " ט  ,גם הפטריארכיה הלאטינית  .יחד עמה ולאחריה החלו מגיעים לעיר ולכל רחבי הלבאנט
מיסדרים קאתוליים נוספים  .כל אלה החלו לפרסם כתבים וספרים על ביקוריהם ושהותם בארץ ,
ולפיכך הספרות המיסיונרית על

ארץ  -ישראל במאה הי " ט היא מיוחדת ועשירה ביותר .

המיסיונר
ג ' וילקינסון
( בא

ב ) 1868 -

3ן

חלק מהמיסיונרים שהגיעו לארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,היו מומרים יהודים  .עברם היהודי הוא
שהביא את שולחיהם לשגרם דווקא

לארץ  -ישראל .

כאן גילו התעניינות מיוחדת בקהילות

היהודיות  ,ועל  -כן ניתן למצוא לעתים בחיבוריהם פרטים חשובים בקשר לקהילות אלו ; אם כי ,

כמובן  ,יש להיזהר ממגמותיהם המיסיונריות  .מיסיונרים אחרים שנשלחו לארץ היו גם הם בדרך -
כלל בעלי רקע דתי  -השכלתי נרחב וידיעות מרובות על הארץ

הקדושה .

גופי המיסיון הנוצרי שפעלו בארץ  -ישראל במאה הי " ט החלו לפרסם כתכי  -עת ופרסומים רבים

אחרים משלהם  ,ובאלה מצוי חומר רב על ארץ  -ישראל באותה תקופה  .הארכיונים של חלק
מחברות  -מיסיון אלה נשתמרו גם הם עד

היום .

בדיקת חלק מספרות הנוסעים המיסיונרית

שנתפרסמה עוד במאה הי " ט מראה בבירור  ,כי היא נתבססה במידה רבה על העיתונות והפרסומים
של החברות המיסיונריות ועל הדיווחים האישיים של המיסיונרים
הספרות המיסיונרית המערבית שנתפרסמה עד

ל 1877 -

עצמם .

14

נכללה בביבליוגראפיה המקיפה של

רוריכט  ,ונתפשת על  -ידי רבים במסגרת השם הכולל של ' ספרות המסעות ' לארץ  -ישראל  .ביסודה
היא אכן ספרות דתית  -נוצרית של נוסעים מערביים  .יש לה גם הטיות וחסרונות משלה  .בדרך  -כלל
מושפעים כתביה מהאידיאולוגיה  ,המטרות והשאיפות של הגוף המיסיונרי אליו נשתייכו ,
12
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ירושלים העתיקה והחדשה

ראה  ,למשל  :ש ' ספיר  ' ,מקורות  .חברות המיסית האנגליקניות שפעלו בירושלים ובארץ  -ישראל כמאה הי " ט ועד
למלחמת העולם הראשונה '  ,קתדרה ,

19

( ניסן תשמ " א )  ,עמ '

שהוקמו במאה הי " ט לחקר אוץ  -ישראל

; 170 - 155

נ ' סלמן  ' ,מוסדות גרמניים וחברות מחקר

ולימודה '  ,שם  ,עמ ' , 180 - 171

והמקורות המצוינים בשני המאמרים .

163

יהושע בן  -אוזה

ומהגישה המיסיונרית הנוצרית הכללית  .עם זאת  ,אין ספק בדבר  ,שספרות זו שונה תכלית שינוי

מהספרות הנוצרית המערבית של עולי  -הרגל והצליינים הנוצרים מהמאות הקודמות  ,והחסרונות
הרבים שמנינו לעיל בספרות זו אינם חלים

עליה .

ספרות החוקרים ואנשי המדע
סוג נוסף של ספרות נוסעים מערביים  ,אשר היה אופייני ביותר למאה הי " ט ומצומצם וכמעט לא
קיים במאות קודמות  ,הוא זה של חוקרים

ואנשי  -מדע .

המהפכה התעשייתית  ,הפילוסופיה

הפוזיטיביסטית  ,המדע המשווה של הדתות בגרמניה והתיאוריה הדרוויניסטית  -כל אלה יצרו

במאה הי " ט אקלים  ,שבו נוצרה דרישה חזקה להסבר מדעי של כל תופעה  .גם לימודה של ארץ -

ישראל והכרתה החלו דורשים הסברים שכאלו .
עד לראשית המאה הי " ט היתה ארץ  -ישראל  ,מבחינה מדעית  ' ,ארץ לא  -נודעת '  .לחבלים רבים
שלה כמעט שלא חדרה רגל אדם מערבי זה מאות בשנים ; לעולם הדומם  ,החי והצומח לא הושטה
עדיין כל יד של תוקר ; מפותיה לא היו אלא ציורים כלליים נעדרי דיוק ופירוט  .על מידת העדר ידע

כלשהו במיבנה הפיסי של פני ארץ  -ישראל תעיד העובדה  ,כי עד שנת

1835

קבעו המומחים את

רוחבן הגיאוגראפי של עשר נקודות  -יישוב בלבד  ,ורק בשנות העשרים של מאה זו צוין לראשונה
בתולדות הארץ גובהה של נקודה טופוגראפית על  -פי לחץ האוויר ( באמצעות טמפרטורת הרתיחה
של

מים ) .

עד אמצע שנות השלושים לא שם איש ליבו לכך  ,כי שקע הירדן נמוך בכמה מאות

מטרים מפני הים  -התיכון  ,ורק עשר שנים לאחר  -מכן נקבע גובהם המדויק של פני ים  -המלח 5 .י

בראשית המאה הי " ט גדל מספר החוקרים המערכיים הבאים להכיר ולחקור את ארץ  -ישראל
מבחינה מדעית  .ככל שמעמיקה ההתעניינות המדעית  ,כן גוברת ההכרה  ,כי נתוניה הטבעיים של
הארץ מבחינה טופוגראפית  -גיאוגראפית אינם נהירים למלומדים כל עיקר  .לפיכך  ,שאפו חוקרים

אלה  ,שהיו אחוזים ביצר הגילוי והלימוד  ,לאתר נקודות  -יישוב  ,אתרים היסטוריים או נקודות
גיאוגראפיות שונות  ,על  -יסוד מדידות אסטרונומיות מדויקות ככל האפשר  .הם בחרו בקפדנות את
נתיבי מסעם  ,עברו לאורכם עם מצפן בידם  ,רשמו ותיארו פרטים שניקרו בדרכם  ,מדדו מרחקים

על  -פי שעות -הליכה וניסו לשרטט את אשר ראו

עיניהם .

6ן

אפשר לחלק את חוקריה המערביים של ארץ  -ישראל במאה הי " ט לשתי קבוצות עיקריות  :אלו
שבאו להכיר ולחקור את עברה ההיסטורי  ,במיוחד המקראי ; ואלו שבאו להכיר וללמוד את ארץ -

ישראל של תקופתם  ,תקופת המאה

הי " ט .

עם הקבוצה הראשונה נמנים חוקרי המקרא  ,ההיסטוריה והארכיאולוגיה של

ארץ  -ישראל .

במאה הי " ט חוקרים אלה היו ברובם אנשים דתיים  .במחקר המדעי המקראי  -ארכיאולוגי בא לידי
ביטוי גם הקונפליקט בין מדע ודת  .הפיכת מחקר המקרא והארכיאולוגיה לדיסציפלינה מדעית
סיפקה במה  ,שעליה התנגשו לעתים הכוחות של פונדמנטליזם דתי עם אלו של המדע המודרני
1 614

החילוני  .הרקע של רוב החוקרים שתרמו בשטח זה היה דתי  ,ולכולם היה כבוד רב לכתבי הקודש .
רובם היה כבר מחויב לשיטות המדע המודרני הסיבתי  ,שיצר את הדרוויניזם  .התנגשות
יחד עם זה 1 ,

15
16

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , )6עמ ' . 14 - 13
ראה שסנר ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' . 155
מפת ירושלים של זיבר

( , ) 1818

מן המפות המודרניות הראשונות
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יהושע בן -

אהה

של כרחות אלו אירעה בנפשותיהם של אנשים אלו והיא משתקפת במחקריהם  ,המנסים למצוא
פשרות ופתרונות לקונפליקט

זה .

7ן

הארכיאולוגיה של המאה הי " ט היתה בראש וראשונה מדע של טופונומיה היסטורית  -זיהוי
מקומות מקראיים באתרים של ההווה  .מכאן  ,הקשר ההדוק שהיה בין מדע זה ללימוד המקרא אצל

חוקרי המאה הי " ט  .הרומנטיקה של הארכיאולוגיה קשורה באופן טבעי באירועים של גילויים

והרפתקאות  ,עד למציאות מטמונים ויצירת מיתוסים של עבר ; והיא הביאה לחיזוק הקשר הזה

ולריבוי חוקרי המדע  ,שהחלו עוסקים בארכיאולוגיה המקראית וההיסטורית של ארץ  -ישראל .
הקשר המיוחד של הארץ עם אירועי המקרא והברית החדשה גרם לפריחה המיוחדת של

הארכיאולוגיה .

והתפתחות מדעי הארכיאולוגיה וחקר המקרא הביאו לכך  ,שגם אנשים בעלי

דוקטרינות תיאולוגיות והנחות דתיות דוגמטיות החלו עוסקים בנושאי  -מחקר  ,כמו חפירות

ארכיאולוגיות  ,לימוד מקראי  -מדעי ולימודים שמיים

ופילולוגיים .

הקשר בין החוקרים הללו

והארץ החל נושא יותר ויותר אופי תרבותי ולא רק דתי  .על  -כן ספריהם שונים ביסודם מספרות
הנוסעים הנוצרים המערביים במאות קודמות  ,אף אם אמונתם הדתית נשארה

כשהיתה .

8ן

עם הקבוצה השנייה של המלומדים ואנשי המדע של המאה הי " ט נמנים החוקרים שביקשו

להכיר את ארץ  -ישראל של המאה הי " ט  .ביניהם אלו שהביאו למיפוי הכרטוגראפי המלא של ארץ -
ישראל והניחו את היסודות להכרת הנוף הגיאוגראפי  ,הגיאולוגיה  ,האקלים ומערך החי והצומח

שלה ; הכרת האוכלוסיה והחברה שנמצאה בה  ,על עדותיה וקבוצותיה השונות  .בין אלה בולטים
חוקרים  ,שהיו מעוניינים במיוחד באוכלוסיה הערבית המקומית ובשבטי הבדווים שנדדו
במדבריות  .חלקם אף למד את השפה הערבית על בוריה  ,חי בקרב אוכלוסיה זו  ,למד את אורחות
חייה ומנהגיה והניח נדבכים ראשונים לחקר

המזרח .

9ן

גם מניעיהם של חוקרי הקבוצה השנייה היו לעתים קרובות דתיים  .בעזרת הכרת ארץ  -ישראל
של המאה הי " ט חשבו הם ללמוד גם על הארץ הקדושה של תקופת המקרא  .הם חיפשו באקלים ,
בצומח  ,בחי ובאוכלוסיה של המאה הי " ט הקבלות  ,השוואות וקשרים לאלו של התקופות

הקודמות  .מכל מקום  ,מחקריהם הם נכס חשוב ביותר להכרת ארץ  -ישראל של המאה

הי " ט .

ההתעניינות המחקרית -הדתית בארץ  -ישראל במאה הי " ט גרמה לכך  ,שגם חלק מהמיסיונרים
שנזכרו לעיל שינה במרוצת שהותו בארץ ובלבאנט את התעניינותו מנושאים מיסיונריים לחקר
מדעי של הארץ הקדושה  .אחדים מהם הפכו אף להיות מחוקריה החשובים של הארץ  .דוגמה

בולטת לכך הוא קונראד שיק  ,מחוקריה המרכזיים של ירושלים  .אך כאלה הם גם עלי ממית ,

17

ראה
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ראה  :מדריך המוזיאון the Palestine Exploration Fund

19
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והקונסולים הגרמנים ( ראה

' הקונסוליה הגרמנית בירושלים והישוב היהודי בא " י במאה הי " ט '  ,הציונות  ,א [ תש " ל ]  ,עמ '

:

מ ' אליאב ,

. ) 83 - 57

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

שותפו של אדוארד רובינסון למסעותיו ולמחקריו המקראיים של ארץ הקודש  ,הנרי בלדנספרגר

נוספים .

וחוקרים רבים

ב2

משנפתחו ארץ  -ישראל והאימפריה העות ' מאנית במאה הי " ט בפני המעצמות המערביות חלה
גם חדירה מדינית  -צבאית אליהן  .לעתים קשה להבחין אצל חוקרים  ,משלחות וחברות  -מחקר  ,מה

היו הסיבות האמיתיות להקמתן ולמחקרן בארץ  -ישראל  .האם מאחורי המניע הדתי  -מחקרי לא
הסתתרו גם שיקולים צבאיים  -פוליטיים
ארץ  -ישראל '

) Exploration Fund

?

כך קמה

באנגליה החברה הנודעת  ' ,הקרן לחקר

ב 1865 -

 , ( Palestineשבין אנשיה היו מחר גימא הארכיבישוף מיורק ,

בישופים ואנשי  -דת נוצריים רבים נוספים ומאידך גיסא  ,היו שותפים להקמתה קצינים צעירים

נמרצים מחיל  -ההנדסה הבריטי  .בין המטרות העיקריות שהציבה לעצמה  ,היה מפעל מיפוי מפורט
של ארץ  -ישראל  ,כולל אזורי עבר  -הירדן  ,הנגב וסיני  ,מפעל שעל ערכו הצבאי מיותר להרחיב את
הדיבור  .סיבות דומות היו ביסוד הקמתן של החברות הגרגרנית ,האמריקנית ואף הרוסית לחקר

ארץ  -ישראל  :התעניינות דתית עמוקה בארץ הקדושה  ,אך גם שימוש בידע זה להגברת מעורבות

כולה .

פוליטית  ,מדינית וצבאית בארץ  -ישראל כמו גם ברחבי האימפריה העות ' מאנית

ן2

ברור אפוא  ,כי הספרות המחקרית העניפה שכתבו ופירסמו מלומדים ואנשי  -מדע כמאה הי " ט ,

שונה לחלוטין מסוג ספרות הצליינים הנוצרית של המאות הקודמות  .ספרות זו אינה לוקה ברוב
החסרונות שמנינו לעיל בספרות ' המסעות '

הרגילה .

ה "ה

קיצ ' נר

( לימים שר
המלחמה

הבריטי ) ,

אחד המודדים הראשונים
של ה PEF -

הספרות הצבאית  -פוליטית  -קונסולארית
מקורות כתובים מערביים אחרים שהחלו מופיעים במאה הי " ט  ,הם אלה שהיו קשורים לאירועים

הצבאיים והמדיניים שהתרחשו בארץ  -ישראל ובמזרח  -התיכון במאה זו  .ראשונים בתחום זה הם
הפרסומים שהופיעו כתוצאה מפלישת נפוליאון למזרח  -התיכון ולארץ  -ישראל  .החשוב שבהם

הוא ללא ספק קובץ מפות ואיורים הידוע כ ' אטלס ז ' קוטין '  ,על  -שם עורכו הראשי  ,קצין חיל

מהנדסים  -גיאוגראפיים צרפתי שנלווה

לנפוליאון במסעו .

22

בעקבות פלישה זו אף הופיעה שורה

של פרסומים נוספים של אנשים שנמצאו בארץ  -ישראל בזמן המלחמה משני צידי המתרס  ,שמהם

ניתן ללמוד על הארץ מהבטים שונים .

23

התגברות המאבק הבין  -מעצמתי על ההשפעה באימפריה

העות ' מאנית ועל השליטה בים  -התיכון  ,הגבירה את פעילותם של ציי המעצמות השונות  ,במיוחד

של בריטניה  .קצינים  ,מלחים  ,רופאים  ,כמרים ונושאי תפקידים אחרים אשר שהו באוניות  ,ניצלו
לעתים את עגינת האוניות בנמלי החוף המזרחי של הים  -היכון וירדו לסייר בארץ הקדושה ולתור
אותה  .חלק מהם פירסם לאתר  -מכן את קורות מסעותיו בצורת מכתבים
20

על שיק ראה

. 425 - 423

:

וספרים .

24

א ' כרמל  ' ,דרכו של קונרד שיק לירושלים '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר וילנאי  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

על סמית ורובינסון ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

, )6

עמ '

; 76 - 69

על בלדנספרגר ראה בהקדמה לספר

21

של בנו  ,המזרח הבלחי משתנה ( תרגם ד ' קרסיק )  ,תל  -אביב . ] 982
על ה  . -ן  . 8 .ץ ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , )6עמ ' . 215 - ] 77

22

ראה  . 157 - ! 63 :קק 1 ] ( , ' Jacotin ' s Map of' Palestine ' , PEQ , 76 ) ! 944 ( ,ת ] ע ) Amiran ) 1
ישראל  ,ירושלים

, 1 , ! 956

ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

D.H.

וכן אטלס

.5
, )6

167
עמ '

] . 26 - 2

כאלה הם  ,למשל  ,הספרים של 1827 - 1818 ,
fitount
and Cyprus , London

,

"

.נ

C . L . Irby 11

Mangles , Travels through. . . Palestine . . . 1
Nubia, Holy:מ . Light , Travels 1א ; London 1823

,

יהושע בן  -אריה

המעורבות של הצי הבריטי במזרח הים  -התיכון  ,הסיוע הרב שהגיש לג ' זאר פחה בעכו נגד
נפוליאון  ,והעזרה שנתן לכוחות העות ' מאניים בדחיקת השלטון המצרי של מוחמד עלי מעכו ומכל
ארץ  -ישראל מאוחר יותר  ,הביאו לכך  ,שצי זה היה מעוניין בלימוד יסודי של חופי ארץ  -ישראל
ונמליה  .הוא ערך מיפוי בסימטרי ( באמצעות מדידות  -עומק ) של חוף הארץ וכן למד את מיבנה ערי

החוף  .באחד המקרים שירטטה משלחת של האדמירליות הבריטית אף את אחת ממפות המדידה
הראשונות של

ירושלים .

25

הצי הצרפתי המשיך אף הוא לסייר בים  -התיכון  ,וב -
הם השאירו ' מזכרת ' מהעיר

ירושלים .

1861

ערכו מלחי צי זה ביקור בארץ ואף

26

גם הצי האמריקני החל להתבסס במימי הים  -התיכון ; בסיסו העיקרי היה האי מלטה  ,ואוניותיו

הגיעו לחופו המזרחי של הים  -התיכון ונמליו  .בעקבותיו באה אף משלחת ימית אמריקנית מיוחדת ,
בראשותו של הקצין ו " פ לינץ '  ,לחקור את הירדן וים  -המלח  .עירוב של רגשות דתיים ואמריקניים

כלפי הארץ הקדושה ונהר הירדן עם סקרנות לחקר חבל  -ארץ לא  -נודע חברו יחד למסע  -מחקר זה
של אחת המשלחות המעניינות ביותר לארץ במאה הי " ט  .פירסומי המשלחת כללו ספרי  -מסע

מעניינים וחשובים  ,די - 7וחשבון רשמי לקונגרס האמריקני  ,איורים ומפות בעלי ערך

ההוקר
ג ' באקינגהם

רב .

אך לא רק הגורם הצבאי נשא עמו תרומה נכבדה להעשרת הידע על ארץ  -ישראל במאה

27

הי " ט .

( ) 1855 - 1786

משהחלו ארץ  -ישראל והאימפריה העות ' מאנית כולה להיפתח בפני המערב  ,הלכו והתרבו בהן
הנציגויות הזרות  .השגרירים ונציגי המעצמות באיסתנבול השקיפו גם על המתרחש בארץ  ,והחלו
כותבים ומדווחים על הנעשה בה  .במקומות רבים  ,כולל ירושלים  ,בהם לא נמצאה קודם כל נציגות

מערבית זרה  ,החלו קמות נציגויות של מדינות מערביות רבות  .במסגרת תפקידן חייבות היו לדווח

לשולחיהן על נושאים  ,התפתחויות ומצב הארץ במקומות מושבם  .הארכיונים של הנציגויות

והקונסוליות מרחבי ארץ  -ישראל והאימפריה העות ' מאנית כולה הם אחד המקורות ההיסטוריים
העשירים ביותר ללימודה של ארץ  -ישראל והכרתה במאה הי " ט  .חלק ניכר מהנציגים והקונסולים
מצא אף מחובתו  ,או מרצונו  ,לכתוב ספרי מסע וזכרונות על אודות ביקורו ושהייתו בארץ

ובמזרח .

בדיקת ספרים אלו והשוואתם למקורות ארכיוניים מקבילים להם מראה  ,כי לא רק חסרונות יש
בהם בהשוואה למקורות אלו  ,אלא לעתים גם יתרונות  .החסרון העיקרי בספרים האישיים הוא

כמובן הכתיבה הסובייקטיבית  ,המושפעת מעמדתו והשקפותיו המיוחדות של הכותב  .זאת בניגוד

לדיווחים הקונסולריים המצויים בארכיונים  ,שצורת כתיבתם היא יבשה ורשמית  .אך דומה  ,כי
בכך גם טמון יתרונם  ,שכז רוב הספרים מבוססים על החומר הארכיוני  ,אך מצטרפת אליהם
ההתרשמות האישית  ,המשלימה את דו " חות הקונסולים על  -ידי הכנסתם לאווירה ולזמן של

מקומם .

28

25

י ' בן  -אריה  ' ,מפות המדידה הראשונות של העיר ירושלים במאה הי " ט '  ,או

26
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הצי הצרפתי

פ " א פאריי  ,ירושלים  ,רשמי ביקור של מלחי

1 68

.

- ,.

ב 1861 -

'

ישראל  ,א

( תשל " ג )  ,עמ '

. 74 - 54

' Souvenirs deומהדורתו העברית :

[ בעריכת א ' שילר ]  ,ירושלים
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ק " מ בזילי  ,זכרונות מלבנון

: 1847 - 1839

סוריה ולבנון כשלטון

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי  -ט

הספרות הצבאית והקונסולרית המערבית שנתפרסמה עד

ל 1877 -

זוכה אף היא להיכלל

בביבליוגראפיה של רוריכט  ,שכלל אותה בספרות ' נוסעים ' מערבית .אם אכן כזו היא  ,ודאי שלא
חלות עליה הטענות והביקורות שהעלינו בקשר לספרות הנוסעים הצליינית הנוצרית של המאות

הקודמות .

מלכים ונסיכים  ,רוזנים ודוכסים  ,מדינאים ושרים
השינויים הפוליטיים בארץ  -ישראל ובמזרח  -התיכון כולו במאה הי " ט  ,הכיבוש המצרי של סוריה
וארץ  -ישראל בשנות השלושים  ,הרפורמות באימפריה העות ' מאנית בין השנים , 1876 - 1839

והתמורות באמצעי התחבורה הימיים לארץ  -ישראל  ( -הפעלת אוניות קיטור במימי הים  -התיכון

החל משנות השלושים והארבעים )  ,כל אלה גרמו לעלייה גדולה במספר הנוסעים והמבקרים בארץ
הקדושה  .בין הבאים בזרם  -מבקרים זה היו אישים רמי  -מעלה רבים  .אלה לא השאירו אמנם

רשמים וכתבים משלהם  ,אך למסעותיהם הצטרפו בדרך  -כלל בני  -לוויה רבים  ,בתפקידים שונים ,
אשר הירבו בכתיבה ובתיעוד  .הלק ניכר מהמסעות הללו גם השפיע על התפתחויות יישוביות

הי " ט .

שונות בארץ  ,דבר שהוסיף לחשיבותם בלימודה והכרתה של ארץ  -ישראל במאה

בראשית שנות השלושים ביקרו בארץ המדינאים הנודעים בנימין ד ' יזרעאלי האנגלי ואלפונם
דה  -למארטין הצרפתי
לינדסי מארץ זו

; ב 1834 -

; ב 1834 -

-

-

המדינאי והחוקר הבריטי רוברט קרזון

הנסיך אלברט מפרוסיה

; וב 1838 -

-

מבוואריה  .בשנות החמישים גדל במיוחד זרם המבקרים המלכותיים

הלורד הבריטי

; ב 1837 -

-

לורד

הדוכס מכסימיליאן יוזף

סייר בארץ

 :ב 1850 - 1849 -

לינקולן  ,לימים הדוכס מניוקאסל  ,שכיהן כשר המלחמה הבריטי בעת מלחם ת קרים

(  ; ) 1854ב 1850 -

הגיעה הנסיכה מריאנה מהולנד

; ב 1855 -

-

הדוכסית והדוכס של ברבנט

( בלגיה )  ,לימים לאופולד השני  ,מלך בלגיה (  , ) 1909 - 1865והארכידוכס פרדיננד מכסימיליאן
מאוסטריה  ,אחיו הצעיר של קיסר אוסטריה פרנץ  -יוסף  ,שלימים הוכתר כקיסר מכסיקו והוצא

.

יש

,

,

משלחת הדוכס מקונוט

,

,
.

,

בג

פ
~

יהושע בן  -אריה

להורג שם

באפריל

;

1859

ביקר בירושלים הנסיך הרוסי קונסטנטין  ,ובאותה שנה גם הדוכס

מקונוס ( 1אעעפתת0ם ) .

הבריטי

29

בא הביקור החשוב של הנסיך מווילס  ,לימים המלך אדוארד השביעי  .ליוו אותו  ,בין

ב 1865 -

השאר  ,החוקר הנודע  ,איש הדת א " פ סטנלי והצלם החשוב פרנסים בדפורד  .בין היתר קיבלה

משלחת זו רשות להיכנס למערת המכפלה .
ובשנת

- 1869

תעלת  -סואץ .
- 1872

ב 1865 -

ביקר בארץ אחיו של אדוארד  ,הנסיך ארתור ,

הקיסר האוסטרי פרנץ יוסף ויורש העצר הפרוסי  ,בדרכם לחגיגות פתיחתה של

ב 1871 -

הגיע אורח אמריקני חשוב  ,סטיוארט  ,שר החוץ של הנשיא לינקולן  ,וב -

הדוכס הגרמני פרידריך ממקלנברג  -שוורין עם רעייתו מאריה  .באותה שנה חנך הנסיך

בירושלים .

הרוסי ניקולאי את כנסיית השילוש הרוסית במגרש הרוסים ,

ב 1876 -

הגיעו למסע -

צליינות בארץ הבארונית דה  -פיילא ובנה האציל מרי אמדה פיילא  ,שהחליט אחר  -כך להקדיש את
חייו לירושלים

באזור  ,נשיא

; ב 1880 -

-

המרקיז הבריטי דה בוט .

ארצות  -הברית  ,גרנט .

ב - 1881 -

ב 1878 -

ביקר בארץ  ,במסגרת סיור כללי

הנסיך רודולף  ,בנו של הקיסר האוסטרי פרנץ יוסף .

שני בניו של הנסיך ארתור האנגלי  ,אחיו של המלך אדוארד  ,שאחד מהם נהיה אחר  -כך

ב - 1882 -

מלך אנגליה  -ג ' ורג '

החמישי .

בא הנודע מכל הביקורים  ,הוא ביקורו של הקיסר הגרמני

ב 1898 -

וילהלם השני בארץ  -ישראל ובירושלים  ,ביקור שיש לו השלכות חשובות על ההתפתחויות בארץ ,

ואף הוקדשו לו דברים רבים בספרות  -התקופה .
אדאלברט מפרוסיה ,
- 1910

יורים

ב - 1902 -

ב 1900 -

-

הדוכס הבריטי מנורפולק והנסיך

הנסיך וינדיש גראץ והנסיכה אליזבת מריה לרגל נשואיהם וב -

העצר הגרמני פרידריך  ,שני נסיכים באוארים קתולים ונסיך ונסיכה פרוסים רעוד

נציגים רשמיים של הקיסרות הגרמנית לחגיגות חנוכת כנסיית הדורמיציון בהר  -ציון  .אכסניית סט .
פאולוס ליד שער  -שכם ואכסניית אוגוסטה ויקטוריה על הר  -הצופים .
30

לכל הביקורים הללו היו תוצאות  ,הן מבחינת ההשפעה על הנעשה בארץ  -ישראל והן מבחינת

הספרים והפרסומים שבאו בעקבותיהם  .היתרון של ביקורים וספרים אלו הוא בכך  ,שבגלל
מעמדם של המבקרים רמי המעלה זכו הם ומלוויהם לבקר ולראות מקומות ואתרים  ,שבדרך  -כלל

קשה היה להגיע אליהם  .היחס המיוחד שקיבלו אורחים אלו אצל השלטונות העות ' מאניים ,
איפשר לביקורים הללו להוסיף מידע ופרטים לא  -ידועים על ארץ  -ישראל  ,נופיה ויישוביה  .כך ,

למשל  ,למבקרים המלכותיים הותר לראשונה להיכנס לתחומי הר  -הבית  ,מערת  -המכפלה  ,קבר דוד
על הר  -ציון ועור מקומות  ,שהיו סגורים בדרך  -כלל בפני

האירופים .

אפשר לכלול גם את שבעה מסעותיו של השר היהודי משה מונטיפיורי במסגרת הביקורים של
אנשים רמי  -מעלה בירושלים וארץ  -ישראל ( אליו הצטרפו רופאים  ,מזכירים ואחרים )  .י 3יומני
המסע שלו עצמו  ,של רעייתו יהודית ושל אחדים מבני פמלייתו נכללים בתוך ספרות הנוסעים

המערבית של המאה הי " ט  .לכתבים אלה של מלווי השליחים והאנשים רמי המעלה יש ייחוד
ומעלות  ,כמו גם חסרונות רבים משלהם  ,אך הם שונים מאלה שנמנו בספרות הצליינית המערבית
של המאות

הקודמות .

170
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30
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שם

;

בן  -אריה  ,ירושלים העתיקה והחדשה  ,לעיל  ,הערה

המבקרים
31

;3

הנ " ל  ,לעיל  ,הערה

 ,רתת ()

- 6

8.

וראה במפתחות  ,שמות

המוזכרים .

על מונטיפיורי ראה ore , Odord 1985 :

Afonte
~

Lipman , The Century of

V. D .

וש

Sonia

פמליית הקיסר
וילהלם השני
יוצאת מן העיר
העתיקה ( ) 1898

סופרים ומשוררים
בין

המבקרים ' הנוסעים ' של

ארץ  -ישראל במאה הי " ט היו גם כמה מטובי הסופרים והיוצרים דאז .

הדחף הדתי והדחף הרומאנטי  ,שהתעוררו באירופה שלאחר נפוליאון  ,כוח המשיכה של ארץ
ההנ " ך והמקומות הקדושים שבה  ,והתמורות הפוליטיות והטכנולוגיות שהחלו מקלות את

אפשרות הביקור וההגעה לאזור כולו  -הביאו גם חלק מסופריה החשובים של המאה לבקר
בארץ ולפרסם תיאורים של ביקור

בה .

הראשון שנציין הוא הסופר והמדינאי הצרפתי הנודע שאטובריאן  ,ממתנגדי המהפכה ,
שבעקבותיה שב לאמונתו הקאתולית ואשר שירת את נפוליאון

כשר .

כבר בראשית המאה

(  , ) 1807 - 1806ערך שאטובריאן מסע ליוון  ,ארץ  -ישראל  ,תוניס וספרד  ,ובעקבותיו פירסם את
ספרו  ' ,מסע מפארים לירושלים '  .לספר זה היתה השפעה גדולה על העמדה של נוסעים קאתולים

רבים  ,שבאו אחריו לארץ  -ישראל וראו את נופיה דרך

שאטובריאן
2נ

ראה

,

3

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 41

' משקפיו '

הרומאנטיים  -דתיים של

וך ך

יהושע בן  -אריה
ב 1831 -

עשרים וחמש שנה מאוחר יותר ,

צעד בעקבותיו המשורר הרומאנטי הצרפתי

למארטין  ,שכבר נזכר לעיל  ,אף הוא מדינאי פעיל משנת

. 1833

לדבריו  ,יצא למסעו מתוך תשוקה

לבקר בארצות  ,שהמקרא מספר עליהן  ,לראות במו עיניו את המקומות שבהם אירעו הדברים ,
שעליהם קרא בילדותו  .הוא לא התכוון לכתוב יומן  -מסעות  ,אלא אפוס דתי  ,רשמי משורר
ופילוסוף מן הנוף ומן הצבע של המזרח  .לפיכך  ,אין בספרו פרטים על ההיסטוריה  ,הגיאוגראפיה

ואורחות החיים בלבאנט ובארץ  -ישראל  .לעומת זאת  ,מלא הספר בתיאורים רומאנטיים נמלצים
ומשתפכים אשר זכו לביקורות והערות עוקצניות מפי נוסעים וחוקרים אחרים במאה

הי " ט .

(3

בסוף המאה הי " ט ביקר בארץ  -ישראל הסופר הצרפתי פייר לוטי  ,אשר פירסם שני ספרים על
מסעו בארץ ,

' הגליל '

ו ' ירושלים ' .

גם הוא כתב בצורה רומאנטית ובהשראה דתית  ,עם תיאור

מפורט וצבעוני של הנופים והאנשים  .נוסף לדבריו גם גוון מלאנכולי של צער על מצבה הנוכחי
של הארץ .

34

סופר צרפתי נודע אחר שביקר בארץ במחצית המאה  ,באוגוסט

, 1850

היה גוסטב פלובר ,

שנשלח על  -ידי משרד החינוך הצרפתי  ,יחד עם בן  -לווייתו  ,הסופר מקסים דה  -קאן  ,לערוך סקרים
הסופר
והמדינאי
ר

'

שאטובריאן

( ) 1848 - 1768

על האזור  .בניגוד לסופרים הרומאנטיים הצרפתיים שציינו  ,ובניגוד לבן  -לווייתו  ,לא גילה פלובר

עניין באתרי המזרח  .המקדשים  ,המסגדים והנופים במצרים נראו לו דומים זה לזה  ,והמציאות
בארץ  -ישראל העלובה לא עוררה אצלו רגשות של התפעמות דתית  ,אלא דחייה  .על  -כן הוא מייעץ
לקוראיו לא לבקר במזרח  ,כדי לא לנחול אכזבות מביקור
ב 1848 -

שכזה .

35

ערך הסופר הרוסי הנודע גוגול מסע  -צליינות אל המקומות הקדושים לנוצרים בארץ -

ישראל  ,אך היה זה כבר בתקופת דעיכתו  .המסע לא הביא לו כל השראה  ,והוא חזר ממנו מלא

אכזבה ומפח  -נפש  .זמן קצר לאחר  -מכן התחזקה התרופפות העצבים שלו  ,אשר גבלה במחלת -
נפש ,

וב 1852 -

מת והוא בן

43

בלבד .

מבין הסופרים האנגלים נציין את ד ' יזרעאלי  ,שביקורו בארץ בראשית שנות השלושים הטביע
את רישומו על חלק מיצירותיו הספרותיות  .ספר נפרד מיוחד על מסעו למזרח לא

לאחר ביקורו של ד ' יזרעאלי באזור ,

ב , 1835 - 1834 -

כתב .

36

זמן קצר

ביקר בו אלכסנדר ויליאם קינגלייך  ,עורך  -דין

במקצועו  ,אשר שלח ידו בכתיבה והיה מקורב למשורר הבריטי החשוב טניסון .

ב 1854 -

ערך מסע

שני לאזור ולחצי  -האי קרים וכתב על המלחמה שם  .לאחר  -מכן אף נבחר לפרלמנט הבריטי  .ספרו
לאחר המסע הראשון  ,הנקרא

מלא הומור  ,שנינות וכשרון ספרותי  .יש בו כדי ללמד

' מסה , ' ] 01הוא

על השקפתו של ג ' נטלמן בריטי על המזרח ועל ה ' ילידים ' היושבים בו  .הספר זכה למהדורות

רבות .

37

סופר אנגלי נוסף שביקר בארץ  -ישראל במחצית הראשונה של שנות הארבעים  ,היה ויליאם

תקרי  ,מגדולי סופריה של אנגליה במאה הי " ט  .תקרי יצא באופן פתאומי למסע למזרח  ,בלוויית זוג

33

ראה :

י ' שביט ( עורך )  ,נפלאות אוץ הקודש  :מבחר סיפורי מסע והרפתקאות בארץ  -ישראל במאה הי " ט וראשית

המאה העשרים  ,ירושלים

172

 , 1981עמ '

. 183

34

ראה שם  ,עמ '

. 215

35

ראה

שם  ,עמ '

, 197

36

על ד ' תרעאלי וביקורו בארץ ראה האז ( לעיל  ,הערה

וכן און ( לעיל  ,הערה

) 29

.

עמ '

.9

Bible~ and S
 , ) 5עמ ' , ~ ord: ; 392

956ן  and Palesrine from rhe Bron ? e Age 10 Balfour , Londonשח10אח ]1
ד3

ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ ' ; 84

שביט ( לעיל  ,הערה

 , ) 33עמ '

. 101

.

.

' . Tuchman

Barbara

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

ידידים שהזמינוהו להצטרף אליהם  .לאחר הסיור פירסם ספר המתאר את המסע  ,שראה אור ב -

. 1846

עתונאי  -סאטירי וכתוב בצורה אירונית רמשעשעת .

סגנונו הוא

נוסף על הסופרים האירופים נציין שלושה סופרים אמריקנים

38

ג ' ון רוס בראון  ,הרמן מלוויל

:

ומרק טוויין  .חיבור שנתפרסם לאחרונה מכנה שלושה סופרים אלה  ' ,צליינים חסרי  -יראה ' .
הראשון מביניהם  ,בראוןי הוא אחד מכותבי הזכרונות האמריקנים הנודעים ביותר  .ספר המסעות
39

שלו במזרח משנת

הי " ט .

40

1851

הינו אחד מהספרים המשעשעים ביותר של נוסעי ארץ  -ישראל במאה

הרמן מלוויל  ,מחברו של ' מוכי דיק '  ,יצא למסע באירופה

ובלבאנט ב . 1856 -

בינואר

הגיע לשהות קצרה בארץ  -ישראל  .מטרת סיורו היתה  ,בין היתר  ,לשפר את בריאותו

1857

הלקויה .

הטיול שיפר אמנם את מצב בריאותו  ,אם כי עברו עליו במשך מסעו התקפות  -דכאון  .יומנו שלא

נועד לפרסום  ,הוא פנקס שמלוויל רשם בו בצורה מקוטעת הערות קצרות  .יומן זה ראה אור בדפוס
רק בשנת

. 1955

יומנו מלא ספקות  ,מרירות ומיסטיציזם  .תיאורי ארץ  -ישראל שלו קודרים

מלוויל השתמש ברשימותיו כחומר לפואמה הגדולה שלו ,

וכבדים .

'  , ' Clarelשהופיעה כעשרים שנה לאחר

כיקורו בארץ  .י4

הסופר
ג ' פלובר

מארק טוויין  ,מגדולי סופריה של אמריקה  ,התלווה בשנת

אל קבוצת התיירים המאורגנת

1867

( ) 7880 - 1821

הראשונה  ,שהפליגה בארגונה של חברת ' קוק ' לאירופה ולארץ הקודש  .בעט שנון מלגלג מארק

טוויין על ספרי המסע של קודמיו  ,שתיארו ארץ דמיונית  ,ומשרטט את ארץ  -ישראל כפרובינציה
דלה ועלובה  ,המתכלכלת מזכרונות היסוריים רבי  -השראה  ,שמתייחסים כולם לכברת  -ארץ זעירה

להפליא .

42

סופר אנגלי נוסף אשר ביקר בארץ בסוף המאה הוא סר רידר האגארד  ,מחברם של ספרי -
הרפתקה נודעים  ,ובראש וראשונה ' מכרות המלך שלמה '  .גם ספרו כתוב בסגנון אירוני  ,מתוך
תקווה שיהיה לו ערך היסטורי מאה שנה לאחר

כתיבתו .

43

שני אישים אחרונים שנציין הם שבדיים  :הסופרת סלמה לגרלף  ,שביקרה בירושלים ב , 1900 -

בין היתר אצל אנשי המושבה האמריקנית -שבדית שבעיר  ,ביקור שהביא בעקבותיו את ספרה
הנודע ' ירושלים '

;

ואיש המסעות הנודע סוון הדין  ,שביקר בירושלים בתקופת מלחמת  -העולם

הראשונה  .בספריו הוא נוקט עמדה פרו  -גרמנית ופרו  -תורכית נלהבת וכולל בהם דברים חריפים

נגד אנגליה  .תיאור הציונות וההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל הוא אובייקטיבי ואפילו אוהד ,
ומדגיש את חריצותם וכשרונם של המתיישבים  .לדעתו  ,אין התורכים צודקים בפחדם מהתבססות
היהודים  ,אשר רק תועיל להתפתחות

הארץ .

44

חשיבותם של כל הספרים הללו אינה בערך ההיסטורי שלהם כמקור ללימודה של ארץ  -ישראל
38

39

ראה

שביט  ,שם  ,עמ '

. 145

דיון מפורט על הספרות האמריקנית כמאה הי " ט עד
( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ ' Melville Brouen and Mark Twain . 261 - 82
1867

.

ויחסה לארץ  -ישראל ראה לוין  ,מושגים משתנים

.

Walker , Irreverent Pilgrims

.ע

Washington 1974
40

ראה שביט ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ '  ; 11לוין  ,שם  ,עמ '

. 225 - 211

לוין  ,שם  ,עמ ' . 121 - 107

173

41

ראה שביט  ,שם  ,עמ '

42

מ ' טוויין  ,מסע תענוגות לארץ הקדושה ( תרגם א ' בן  -מנחם )  ,תל -אביב תשל " ה  ,ההקדמות והמבוא ; לוין  ,שם
עמ '

: 171 - 159

; 157

ווגל ( לעיל  ,הערה

43

ראה שביט ( לעיל  ,הערה

44

ראה

1918 :

 , ) 33עמ '

Jerusalem , Leipzig

 , ) 17עמ '

. 88

. 163
Hedin ,

1903 ; 8 .

~ ] 0540

S9
elma LagerY f, Jerusalem ,

הסופרת סלמה לגרלף

( ) 1940 - 1858

בתקופה זו  .אלו הן יותר יצירות של ספרות יפה שדרכן יכולים אנו לראות כיצד ראו סופרים

ויוצרים  ,מהחשובים ביותר בעולם המערבי במאה הי " ט  ,את ארץ  -ישראל של זמנם  ,על רקע
השקפותיהם  ,דעותיהם ודימוייהם בקשר לארץ  -ישראל ההיסטורית  -ארץ התנ " ך והמקומות
הקדושים

בה .

ציורים וציירים
גם אמנים  -ציירים יצרו יצירות חשובות הקשורות בארץ  -ישראל של המאה הי " ט  .נזכיר  ,למשל ,
כמה מצייריה החשובים של אנגליה הוויקטוריאנית  ,אשר הגיעו לארץ וציירו בה יצירות השובות

:

ויליאם הולמן האנט  ,אדוארד ליר ודיוויד וילקי  .האנט הגיע לירושלים פעמים אחדות במאה הי " ט ,

חי בה מספר שנים ואף בנה בית בעיר החדשה  .בהתאם לעקרונות האמנות הפרה  -רפאלית  ,חיפש

האנט בנופי ארץ  -ישראל וירושלים רקע מתאים למראות הארץ הקדושה  ,שביקש לצייר  .כדי
להתקרב לעקרונות אלה ניסה אף לחפש דמויות מבין תושבי הארץ  ,שישמשו מודלים לציוריו
המקראיים  .אלא שכאן נחל אכובה מהתושבים המקומיים  ,אשר סירבו

לבקשותיו .

45

פחות ידוע

בציורי ארץ  -ישראל ויותר באיוריו לספרי  -מסע הוא אדוארד ליר  .בין ציוריו המרשימים  -ציור

של מצדה  ,בו נראה הצוק כשואף אל  -על .

46

צייר אנגלי נודע אתר שביקר בארץ  -ישראל ב , 1841 -

הוא דיוויד וילקי  ,שאלבום ציוריו מהארץ כולל

26

פורטרטים  ,ביניהם אלו של מוחמד עלי ,

הסולטאן עבד אל  -מג ' יד  ,השיח ' הבדווי ששמר עליו במסעו

לים  -המלח  ,נשים יהודיות ועוד .

47

חשיבותו של נושא זה איננה מצטמצמת במספר ציירים נודעים ויצירותיהם  ,שהנציחו את ארץ -

ישראל במאה הי " ט  ,אלא בעיקר בתפוצה העצומה של ציורים  ,רישומים ותחריטים בספרי
714

1

45

ראה בן  -אריה  ,ירושלים החדשה ( לעיל  ,הערה
החקר הבריטית ( לעיל  ,הערה
 ( 38טבת תשמ " ו )  ,עמ '

 , ) 18עמ ' ; 51

, )3

עמ '

א ' מישורי  ' ,צייר אנגלי " אוהב ציון "  -ויליאם הולמן

. 66 - 55

46

ראה מדריך תערוכת קרן החקר הבריטית  ,שם  ,עמ '

47

ראה בן  -אריה ( לעיל הערה  , ) 6עמ '

.

; 445

. 81

הנ " ל  ( ,לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ ' ; 125

מדריך תערוכת קרן

. 51

הנט '  ,קתררה ,

בית לחם ( מבט מצפון ) ,
ציור צבעי  -מים של האנט
( ) 1910 - 1827

המסעות של ארץ  -ישראל במאה זו  .השאיפה להנציח את המקומות הקדושים פיעמה כבר בלב
נוסעים רבים במאות קודמות  ,ואכן ציורים ורישומים רבים  ,אשר הודפסו בתחריטי פלדה ונחושת ,

מלווים ספרי  -מסעות גם במאות קודמות .אלא שבדומה למחברים של ספרי המסעות  ,גם הציירים
של המאה הי " ט שונים ונבדלים מקודמיהם בגישתם אל נושאי יצירתם  .ציוריהם הרבה יותר
ריאליים  ,ומלכד מקומות קדושים ומרכזיים  ,הם מציגים גם מראות  -טבע ופינות שונות מהווי

החיים של האוכלוסיה  .בגלל הדיוק בפרטים ובריאליה ניתן במקרים רכים אף לאתר את נקודות
התצפית  ,מהן צפו האמנים בעת עשייתם  .עם זאת חשוב לזכור  ,כי אלה הל תמונות שצוירו ביד

אדם  ,בכוח כשרונו והשראתו  ,ועל  -כן המרחק לעתים ביניהן לבין המציאות הוא

רב .

48

בדומה לכוהבי ספרי המסעות  ,כך גם הציירים והציורים  ,מספרם הולך וגדל כמרוצת המאה

הי " ט  .בראשית המאה לא היתה משימתם קלה  ,במיוחד במקומות רחרקים ונידחים וכרוכה היתה

בסכנת -נפשות  :תושבי הארץ הערכים גילו איבה למה שראו בו עבודה טמאה  ,הבאה לחלל את

אתריהם הקדושים על  -ידי הנצחתם בתמונות  .במרוצת המאה  ,כמיוחד לאחר הכיבוש המצרי
( 1נ , ) 18השתפרו חואי הבטחון בארץ  -ישראל  ,וציירים רבים יותר העזו לבוא ארצה ולהעלות
במכחולם פינות  -נוף חדשות  ,שקודמיהם לא זכו להגיע אליהן  .ציירים אלה באו מכל ארצות
התרבות האירופיות  -מגרמניה  ,צרפת  ,ארצות השפלה

ואנגליה .

מה דחף ציירים אלו להגיע לארץ  -ישראל ולצייר את ציוריהם

?

49

דומה  ,כי המניע העיקרי היה

הרצון לגלות לבני אירופה את ' מראות הארץ הקדושה '  .לשם כך אף קישטו ועיטרו ברישומים

וכציורים את הספרים ההיסטוריים השונים על ארץ  -ישראל  ,התנ " ך  ,הברית החדשה  ,ספרי יוסף כן
מתתיהו

ואחרים .

אך עד מהרה הפכו הציורים והתחריטים גם לעסק מסחרי  ,אשר הגביר את

התפוצה והעניין כספרות

המסעות .

עד כמה הפכו ציורים על ארץ  -ישראל לדבר שבאופנה  ,יעיד הנוהג שפותח במאה זו בקרב
נוסעים שונים  :לתיאור מסעם בכתב  ,הוסיפו רישומים ממראות הארץ והכיאום  ,עם שובם הביתה ,
48

ראה שם ,

49

שם .

שם ,

עמ '

. 18 - 16

יגל ,

יהושע בן  -אריה

לציירים מקצועיים כדי שיעבדו אותם לציורים של ממש  .בעקבות זאת הגיעו חלק מן הציירים
עצמם לארץ במטרה להעלות מחדש את מראותיה  ,ביתר דיוק

והצלחה .

50

ציירי ארץ  -ישראל במאה הי " ט הושפעו רבות מן התפיסה הרומאנטית של אירופה במאה זו ,
שאופיינה בין השאר  ,על  -ידי מזיגה של בקיאות למדנית ועניין היסטורי  .מאז ראשית המאה הי " ט
העדיפה תפיסה זו את המגמה התיעודית של ההיסטוריון  ,המגביל עצמו לאימות העובדות ונמנע

מהרהורים וספקולציות  .נוסף לכך  ,השתדלה האמנות הרומאנטית להוסיף לרפרטואר הקלאסי
.

הידוע נושאים חדשים  ,ארצות ותרבויות רחוקות  ,ומוטיבים אקסוטיים  .כל אלה הלכו וחדרו גם

לציורים של ארץ  -ישראל במאה

הי " ט .

ן5

הדוגמה הבולטת ביותר להתפתחות ולמעמד שרכשו ציורי ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,היא

.

י

,

ל 'י
~

הצייר

ד

' רוברטס ( ) 1864 - 1796

ציוריו של הצייר הסקוסי הנודע דיוויד רוברטס  ,אשר היקנו לו שם בינלאומי  ,חברות באקדמיה

המלכותית הבריטית  ,כבוד רב והכנסות כספיות ניכרות ביותר .

52

דיוויד רוברטס נולד בסקוטלנד ב -

 1796למשפחה ענייה  .בילדותו ובנעוריו הירבה לצייר  .ב  1823 -התיישב בלונדון והחל רוכש לו
מעמד בקרב ציירי העיר  .מכאן היה נוסע ליבשת אירופה  ,עושה סקיצות רבות של קתדראלות
ומונומנטים  ,בהדגישו פרטים ארכיטקטוניים מדויקים ופרספקטיבה ריאליסטית  .לאתר חזרתו
ללונדןן עיבדם לציורים רומאנטיים  ,בהתאם לטעם של הזמן  ,ומחיר ציוריו הלך ועלה  .בין שאר
פעילויותיו התבקש לעבד סקיצות ורישומים של אתרים ונופים  ,שהגיעו מארץ  -ישראל  .אלה עוררו
בו עניין רב והוא החליט לצאת לסיור למזרח  .באוגוסט

1838

יצא למסע במצרים  ,סיני  ,פטרה ,

ארץ  -ישראל וסוריה  ,שארך שנה תמימה  .עם שובו ללונדון הכין את ציוריו להדפסה כתחריטי  -אבן

 ליטוגראפיות על  -ידי הליטוגראף הנודע של אותם הימים  ,לואי האג  ,תחת פיקוחו האישי שלרוברטס  .הציורים והרישומים עצמם הוצגו בינתיים בתערוכות בלונדון  ,אדינבורג וערים חשובות
אחרות ועוררו התלהבות

בלתי  -רגילה .

נפתחה החתמה מוקדמת על ספרי הליטוגראפיות ,

וההרשמה עלתה על כל המשוער  -המלכה ויקטוריה והארכיבישופים מיורק וקנטרברי היו
החותמים הראשונים  ,ומספרם הכולל הגיע
1849 - 1842

וכללו

250

ל . 634 -

הספרים הופיעו בשלושה כרכים בין השנים

לוחות  ,שחולקו שווה בין סוריה למצרים  ,ביניהם

( הוצאה שנייה של ציורי רוברטס  ,זולה יותר  ,בשישה כרכים  ,ראתה אור

50

ציורי ארץ  -ישראל

.

ב  ) 1855 -ב 1864 -

תקפה

את רוברטס מחלת הנפילה  ,ממנה נפטר באותה שנה  ,בגיל  , 68איש עשיר  ,בעל מעמד עולמי

מכובד ביותר .
ציוריו של רוברטס הינם הדוגמה הנאה ביותר לאמנות הציור הוויקטוריאנית של ארץ  -ישראל .
הגוונים של צבעי העפרון שלו והמעברים השונים ביניהם יוצרים אפקט מיוחד במינו  .ציוריו
כוללים את כל האלמנטים של האמנות הציורית הרומאנטית  -מזיגת העניין בעבר עם למדנות
היסטורית ארכיטקטונית מפורטת ,מוטיבים אקסוטיים והכללת צומח ודומם מהטבע עם דמויות

של בעלי  -חיים  ,אנשים  ,תלבושות ועצמים מהמזרח המרוחק

והבלחי  -ידוע .

העניין המחודש הכללי שנתעורר לאחרונה במזרח  -התיכון ובארץ  -ישראל של תקופת המאה
176

50

שם ,

שם .

51

ראה

און ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ '

52

המשך הדברים על רוברטס וציוריו הם לפי 7 . Brinton , ' Roberts of the Prints ' , Aramco World
 . 2 - 4 , 29 - 33קע 1870 ( ,

. 12

, Magazine , xxit 2 ( March-April

. . . London 1842 - 1849

"

מעRoberts , The Holy 1

וההקדמות והמבוא של ספרי רוברטס עצמו ,

 .ו]

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

הי " ט  ,הביאו לתחייה בפופולאריות של ציורי דיוויד רוברטס  .שוב הוא ניצב בראש הרישומים
הציוריים של הארץ הקדושה  .ציוריו  -מקוריים והעתקים  ,צבועים ובלחי  -צבועים  ,גדולים

וקטנים  -נמכרים לכל המבקר כארץ  -ישראל ובאתריה הקדושים  .הם מופיעים בלוחות  -שנה ,
בגלויות  -ברכה לשנה חדשה ,

במדריכי  -סיורים  ,בתכניות של כנסים ואירועים שונים ועוד .

סיפורו של דיוויד רוברטס וציוריו דומה לסיפורם של ציירים רבים אחרים במאה הי " ט  ,שהארץ

הקדושה משכה אותם לצייר את אתריה ; סיפוריהם הם מהדורות פחות ידועות ופחות מוצלחות
מסיפורו של רוברטס והצלחתו  ,אך חשיבותם להכרה ולימודה של ארץ  -ישראל במאה הי " ט לא
נופלת מזו שלו  ,ולעתים קרובות אף עולה

עליה .

53

צילום וצלמים
ב 19 -

באוגוסט

1839

פורסמה ברבים ההמצאה הטכנולוגית הראשונה שאיפשרה צילום  ,זו הנודעת

בשם ' דאגרוטייפ '  .בסוף שנה זו  ,בחורף  , 1839צילם לראשונה צלם צרפתי תמונות ראשונות של

ירושלים  .מאז ועד לשנת  , 1914עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשתה  ,סיירו בארץ  -ישראל יותר מ -
100

צלמים  ,רובם המכריע מערביים  ,אשר ביקרו וצילמו אתרים  ,אנשים ונופים

בארץ  -ישראל ' .
4

האמנות החדשה של הצילום והאמנויות הוותיקות של ציור ורישום פיתחו ביניהן מערכת -

יחסים מיוחדת  .חלק מהציירים העריץ את עבודת הצלמים  ,בשל הדיוק הרב שבה

;

אך מאידך

ציינו  ,שלעולם לא יתפוס הצילום את מקומו של הרישום  ,של העפרון  .טענותיהם היו  ,כי בתצלום
אינך יכול להבחין בין צל לצבעים  ,וכי באופיו הוא לא  -אסתטי  ,חסר  -צבע

ונטול  -ציוריות .

לעומתם  ,טענו הצלמים לחשיבות הריאליה הגלויה שמשקף הצילום  ,וכי יש להרגיל את הרגשות
ללימוד הפירוט והביצוע המעודן של מראות

הטבע .

שיתוף  -פעולה בין הציירים לצלמים נוצר  ,בין היתר  ,מפני שעד לראשית שנות השמונים לא
ניתן היה  ,מבחינה טכנולוגית  ,להדפיס תמונות

בספרים .

את התמונות שהושגו באמצעים

טכנולוגיים הולכים ומתקדמים  ,היה צריך להדביק בכל עותק ועותק של ספר שהודפס  .הדרך
האחרת שנפוצה אז ביותר  ,היתה מסירת התמונה שהושגה לאמן  ,שייצור ממנה תחריט  -עץ ,

נחושת או פלדה  .טכניקה זו הגיעה אז לשיא הפופולאריות שלה  .שיתוף  -הפעולה בין הצלמים

והאמנים  -התחריטאים הביא לדרגת -דיוק רבה ביותר של התחריטים שנחרטו לפי התצלומים  ,אך

גם הבליט את הבדלי הגישות שבין התחריטאים והציירים ובין הצלמים .
הציירים האירופים

55

שציירו במזרח  -התיכון  ,לא יכלו להפריד את אמנותם מהנושאים

האקסוטיים והפיגורטיביים  ,שנעשו פופולאריים בתקופה הרומאנטית  .לכל ציור שציירו ניסו

לשוות מראה מגרה  .על  -כן תמיד הוסיפו לציוריהם דמויות של כעלי  -חיים  -גמלים  ,סוסים ,
חמורים ועוד  -צמחים ועצים ודמויות  -אנשים בתלבושות מזרחיות מיוחדות וצבעוניות  .כל אלה
כדי שהתמונה תהיה ציורית ומושכת  .באה המצלמה ונטלה את כל אלה  .התחריטאים ניסו לתקן
53

על

ציירים אחרים ראה בן  -אריה  ( ,לעיל  ,הערה  , ) 6לפי המפתח בעמ ' 235

;

א ' שילר ( עורך )  ,אלבום ציירי

.

ירושלים במאה התשע  -עשרה  ,ירושלים  ( 1977הציורים שם הם לפי מחברי ספרים  ,ולאו  -דווקא הציירים ) .
54

Eible and ,the .Image : Ihe' History
.
ראה און ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ ' 1 the ; 8 - 7ל~ffhct~graphyi

 ; Holy Land, 1833 - 1899 , Philadelphia 1985הנ " ל  ' ,ראשית הצילום כארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,
תשמ " ו )  ,עמ '

. 80 - 67

ראה גם  :גאווין וניצה בראון  -רוזובסקי  ' ,הצלמים לבית בונפיס '  ,שם ,

' האוריינטאלים אצל הצלמים הצרפתים מזלצמן ועד כונפיס '  ,שם  ,עמ '
55

ראה און  ,שם  ,עמ '

; 13 - 12

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ '

. 18

. 104 - 81

Nir ,
38

עמ ' ; 1 14 - 105

.ן

( מכת

נ ' פרץ ,

1 77

יהושע בן  -אריה

במידה מסוימת את המצב  ,על  -ידי כך  ,שלפני ההדפסה הוסיפו לעתים לחריטה המדויקת
והמותאמת לתצלום  ,תוספות משלהם  -עננים בשמים  ,שיחים מסודרים ויפים יותר  ,בעלי  -חיים
אופייניים למזרח ודמויות של אנשים בתלבושות מסורתיות  -מקראיות  .הדבר הביא להתפתחות סוג

מיוחד של אמנים  ,שהיו ' משנים ' ו ' משפרים ' את המראות שקלט הנוסע במצלמתו  .התחריטאים
התייחסו בחשיבות כה רבה לעבודתם  ,עד שלעתים הופיע בשולי הציור שעובד מהתצלום שם
התחריטן בלבד  ,ללא ציון שמו של

הצלם .

56

השימוש בתצלומים ליצירת ציורי  -תחריטים היה תופעה נפוצה ביותר  ,אשר סייעה מאוד
לפופולאריזציה של מראות ארץ הקודש  ,עד שנמצאו כותבים בני הזמן ההוא שטענו  ,כי מראות

אלו החלו נעשים מוכרים לעם הרחב באנגליה יותר ממראות אזור האגמים של אנגליה עצמה .

57

התפוצה של הצילומים גדלה אף כתוצאה ממכירה נפרדת שלהם  ,כשהם מודבקים על  -גבי נייר
עבה  ,בודדים או כרוכים יחד בסדרות שונות  .לציבור הרחב החלו מגיעים הנופים הרחוקים גם על -
גבי תמונות סטריאוסקופיות  -צמד  -תמונות קטנות מודבקות על קרטון בגודל של
שהופכות לתמונה

כ9-

18

ס "מ ,

"
הסטריאוסקופ .
תלת  -מימדית כאשר מסתכלים בהם בעזרת מכשיר מיוחד ,

הצלם

הצילום הסטריאוסקופי החל מתפשט כבר בשנות השישים של המאה הי " ט  .והיתה לו הצלחה רבה

פ ' פרית ,

באירופה ובארצות  -הברית .הוא תרם רבות לפופולאריות של הצילום התיעודי ומילא מבחינות

מצלמי
ארץ  -ישראל
הראשונים
( ) 1862

רבות תפקיד דומה לזה שממלאים בימינו הסרט

והטלוויזיה .

58

ההתפתחויות הטכנולוגיות שאיפשרו בראשית שנות השמונים להדפיס תמונות בספרים ,

הגדילו עוד יותר את התפוצה ואת הפעילוירת של צלמי ארץ הקרדש  .תעשיית  -צילום ענפה החלה

מתפתחת ובדרך  -כלל נשאה אופי מסחרי  .תמונות יוצרו בעיקר כמזכרות לתיירים ולצליינים  .ניתן
היה אף להזמין תמונות שונות  ,לפי מספרים סידוריים בקטלוגים רחבי  -היקף  .הצלמים הפכו להיות
אנשי  -עסקים יותר מאמנים  .עם זאת  ,נמצאו ביניהם גם רבים  ,שלא הסתפקו בשימוש בצילום
לצורכי עסקים בלבד  ,אלא ראו בו גם מכשיר לתפקידים נוספים וגם

אמנות .

59

כבר מראשיתו שימש הצילום לא רק כמטרה לעצמו  ,אלא גם כאמצעי  ,כמכשיר  .צלמים
חשובים ליוו את האישים והמשלחות רמות המעלה שביקרו בארץ  ,שהוזכרו לעיל  ,בין היתר
במטרה לתעד את מסע הביקור והסיור בארץ ולהביא תמונות  -מזכרות ממנו  .צלמים אחרים שיתפו

פעולה עם חוקרים וסופרים שבאו לארץ  -ישראל במאה הי " ט  .הנסיך מוויילס ( לימים המלך
אדוארד השביעי ) גילה התעניינות מרובה בתוצאות עבודת הצילום של הצלם פרנסים בדפורד ,

שליווה אותו בזמן מסעו  ,ב . 1862 -
הצילומים שצולמו על  -ידי בדפורד

המשפחה המלכותית החליטה אף להרוויח כסף ממכירת
( 75

172

מהם על הארץ )  ,והוציאה אותם לאור במהדורה מפוארת

ויקרה מאוד  .במהדורה זו צוינו בכוכב תצלומים בעלי ערך חשוב מבחינה מקראית  ,ובסימן אחר

 -תצלומים בעלי ערך מיוחד מבחינה

ארכיטקטונית.

ב 1867 -

פורסם ספר קטן יותר  ,עם

48

תצלומים בלבד של צלם זה  ,בצירוף הסברים של המיסיונר הנודע ו " מ תומסון  ,מחבר הספר
' התנ " ך
178

56
57

58

והארץ ' .

60

גם את הסיור של שני בני הנסיך ארתור  ,אחיו של אדוארד השביעי  ,שנערך ב -

כתב  -עת משנת
. 14 - 12
המצטט
שם  ,עמ '
און' , 13 ,
ראה עמ
שם ,

ראה

:

. 1854

ד ' כירם  ' ,צילומי ארץ  -ישראל הראשונים '  ,א ' שילר

ירושלים

 , 1980עמ '

( עורך ) ,

צילומי ירושלים וארץ  -ישראל הראשונים ,

. 13 - 7

. 13 - 12

59

ראה שם  ,עמ '

60

ניר ( לעיל  ,הערה

, ) 54

בירושלים במאה

ה , ' 19 -

עמ '

; 84 - 67

און ( לעיל  ,הערה

ספר וילנאי ( לעיל  ,הערה

, ) 20

, ) 29

עמ '

עמ '

; 18 - 17

. 114 - 105

שושנה הלוי  ' ,ניקורים מלכותיים

מצלמי ארץ  -ישראל הראשונים

, 1882

:

הצלם פ ' בדפורד ( בימין התמונה ) באזור הר הבית

( ) 1862

ליוו צלמים  ,ולאחר הביקור פורסמו אלבומים של צילומים אלו  .גם אל הסיורים האחרים של

אנשים רמי  -מעלה שנזכרו לעיל  ,נלוו

בדרך  -כלל צלמים .

ן6

החוקר הנודע דה  -סוסי  ,המוגדר לעתים כחופר הארכיאולוגי הראשון בארץ  -ישראל  ,אשר חפר
בקברי המלכים בירושלים  ,הגיע לארץ בראשית שנות החמישים  ,עם חברו  ,הצלם החשוב אוגוסט

זלצמן  ,שהתעניין בנושאים דתיים  .שניהם זכו לתמיכת מיניסטריון החינוך הצרפתי  ,ובכך יצרו

תקדים תשוב ביותר של ליווי והשתתפות צלמים במשלחות ארכיאולוגיות -מדעיות  .מיניסטריון
החינוך הצרפתי סייע גם לסופר גוסטב פלובר ומקסים דה  -קאן בביקורם בארץ  -ישראל  ,ועל דה -
קאן הוטלה המשימה לצלם מונומנטים ואתרים היסטוריים במזרח  .דה  -קאן  ,בניגוד לפלובר ,
התלהב מהנופים והאתרים וחור מסיורו מלא רשמים ותצלומים  .את התוקר הנודע הנרי בייקר
טריסטראם ליווה במסעותיו צלם מקצועי  ,שתמונותיו איירו את ספרי טריסטראם
61

ראה און  ,שם  ,עמ '

. 101

;

וקרן החקר

5ך ן

יהושע בן  -אריה

הבריטית העמידה במרכז מחקרה המדעי צילומי מונומנטים ושרידים ארכיטקטוניים  .הצילום הפך
אפוא בן  -לוויה קבוע של איש המדידות  ,החוקר והמדען במאה הי " ט  .הם השתמשו בצילום בצורה
מקצועית וניצלו את יתרונותיו  -הנאמנות המדויקת למציאות  ,הקלות בה ניתן להשיג אותה
והאפשרות להסתכל בתצלום גם במראות סטריאוסקופיות

,

6

ההתפתחות המהירה של הצילום הביאה גם להתפשטותו בקרב תושבים מקומיים בארץ -

ישראל ובירושלים  .אלה היו בתחילה רובם ככולם נוצרים  ,כולל מומרים יהודים  ,שכן מוסלמים
ויהודים ראו ביצירת התמונה מעשה המנוגד לרוח דתם ואמונתם  .רק בסוף המאה הי " ט החלו

לחדור למקצוע זה בארץ  -ישראל גם צלמים יהודים ומוסלמים  .מקום נכבד בפיתוח ענף הצילום
בירושלים תפשו הארמנים  ,אשר גם הקימו את סטודיו הצילום הראשון

בירושלים .

63

יתרונם של הצלמים המקומיים על צלמי החוץ הרבים אשר המשיכו להגיע ללבאנט כולו ,

לארץ  -ישראל ולירושלים  ,היה הכרתם הטובה יותר את תנאי הארץ  ,אתריה השונים ואורח החיים
של תושביה  ,לעדותיהם השונות  .צלמי ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,כמו חבריהם הציירים  ,הושפעו
רבות מהתפישה הרומאנטית  .גם הם שאפו להכניס בצילומיהם מונומנטים היסטוריים ושרידים

ארכיטקטוניים  ,על פרטיהם המדויקים  ,כמו גם אוריינטאליה ומוטיבים אקסוטיים  .לוויקטוריאנים
האירופים היה עניין מיוחד בגזע  ,באנשים עם צבעי  -עור כהה משלהם  .פרסום ספרו של דרווין

' התפתחות המינים '  ,ב  , 1859 -הביא להגדלת העניין בטיפוסים אקסוטיים  .הזמן תאם את השלב של
התפתחות המצלמה  .צלמי המזרח החלו מגלים על  -כן עניין הולך וגדל בהבדלים הפיסיונומיים בין
התושבים המקומיים בארץ  -ישראל  ,לעדותיהם השונות  .כמו  -כן משך אותם הנושא האתנוגראפי

 התלבושות  ,אורח החיים  ,המנהגים והטקסים של יושבי הארץ  .כאן התגלה שוב יתרונם שלהצלמים המקומיים שהכירו טוב יותר מן המבקרים את התושבים המקומיים  ,שאף רחשו אמון רב

יותר אליהם  .במרוצת השנים אף התפתח הסטודיו המקומי  ,שאחד מתפקידיו הראשיים היה לספק
תמונות של דמויות מקומיות -

מצרך מסחרי חשוב  ,שהכניס רווחים הגונים לצלמים המקומיים .

דומה אף  ,כי הצלמים הללו שכרו תושבים מקומיים שישמשו כ ' מודלים ' לצילום  ,הלבישום
בבגדים וחפצים מתאימים והעמידו אותם בצורות ובתנוחות שונות לצורכי הצילום  .אולפנים

לצילום החלו קמים  ,פרט לירושלים  ,גם בערים שונות נוספות בלבאנט  -ביירות  ,דמשק  ,פורט -

סעיד ועוד  .צלמי  -אולפנים אלו החלו מצלמים גם הם תמונות מנוף הארץ הקדושה  ,ומספר
הצלמים והתצלומים שנקשרו לארץ הלך

וגדל .

64

הדוגמה הבולטת ביותר להתפתחות ענף הצילום ולהקמת מרכז שלם סביבו בירושלים הוא

פרשת הצלמים של המושבה האמריקנית .ראשיתו של מרכז זה היא בביקורו הנודע בירושלים של
הקיסר הגרמני וילהלם השני  ,ב  , 1898 -כאשר אנשי המושבה האמריקנית החליטו להקים מחלקת -
צילום  ,שמטרתה היתה לתעד את ביקור הקיסר בארץ ובעיר  .עד מהרה התרחבה המחלקה ,

כתוצאה מהביקוש הרב שהיה לתצלומים בקרב הצליינים  .מרכז  -צילום זה המשיך לפעול גם בכל

180

תקופת המנדט הבריטי  .הוא ייצר תצלומים מסוגים שונים  -תצלומים רגילים בגדלים שונים ,
 תצלומים של מרכז זה  ,הכולל כ  20 , 000 -פרטים  ,נמסרגלי ית יצ לומים סטריאוסקופיים  .אוסף
 62ראה שם  ,עמ '  : 20- 19ניר ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ' . 98 - 85 , 58 - 40
63

ניר ( לעיל  ,הערה

, ) 54

עמ '

; 126 - 117

און  ,שם  ,עמ '

; 15 - 14

וכן הספרים על צילומים בעריכת שילר  ,לעיל  ,הערה

.2
64

ראה און  ,שם  ,עמ '

; 15 - 14

ניר  ,שם ,

עמ ' 12 - 111נ , 140 - 135 ,

. 184- 163

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

לאחרונה לשמירה ולסידור לספריית הקונגרס בוושינגטון  ,והוא מהווה אוצר חשוב ללימודה של

ארץ  -ישראל

ולהכרתה .

65

הדרישות המסחריות לצילום הביאו למיגוון טכניקות  ,שנועדו למשוך קהל רב יותר לרכישת

תצלומים .

בראשית שנות השישים החלו מוסיפים צבעים לתמונות  .בתחילה הוסיפו צבעים

לתחריטים השונים שהוכנו מהתצלומים  ,ובסוף המאה  -לתוך התצלומים עצמם  .הגלויות

הצבעוניות הראשונות של ארץ  -ישראל הופיעו בעשור האחרון של המאה הקודמת ועד מהרה זכו
לתפוצה ניכרת  .הן החלו להופיע גם באלבומים

בכריכה מעץ  -זית  ,לעתים בליווי פרחים מיובשים .

המטרה היתה למכור מזכרות מהארץ  ,ולכן הכותרות לתמונות מופיעות לעתים בשפות

רבות .

המצאה חשובה נוספת שהביאה להפצת הצילום  ,היתה התחלת הייצור של שקופיות לפנסי -
קסם  .מאז שנת  , 1890החלו גם בארץ  -ישראל להרצות בליווי שקופיות של פנס  -קסם  ,ועד מהרה

החלו בהפצת שקופיות לפנסי  -קסם ממראות הארץ הקדושה בעולם כולו  .ייצור
המצולמות והשקופיות הלך וגדל במרוצת המאה הי " ט בקצב מהיר
ההתפתחויות הטכנולוגיות בנושא זה והדרישות המסחריות של

התמונות  ,הגלויות

ביותר  ,שאת אופיו קובעות

השוק .

66

הערך ההיסטורי והאמנותי הרב של התצלומים הראשונים  ,כולל אלו של ארץ  -ישראל במאה
הי " ט  ,החל מתגלה ועולה אף הוא רק בעשור השנים האחרון  .רומה  ,כי אף הוא תולדה של
ההתעניינות ההולכת וגוברת במאה הי " ט  ,ושל ההכרה כי התצלומים העתיקים הם אמצעי ראשון

במעלה ללימוד תולדותיה של תקופה זו  ,בהמחישם נופים  ,מראות ואורחות  -חיים של עבר שנעלם
זה מכבר  .רבים מהתצלומים  ,ובעיקר הקדומים שבהם  ,הנדירים הרבה יותר  ,מהווים כיום נכס
תרבותי ואסתטי רב  -ערך  .אם עד לפני שנים לא רבות הם היו מונחים כאבן שאין לה הופכין ,
בעליות  -גג או כמרתפים  ,ונמכרו בפרוטות בחנויות לממכר ספרים עתיקים  ,הרי כיום הם מוכרים
כאמנות לכל דבר  ,רוכשים מקום של כבוד בטובים שבמוזיאונים ברחבי תבל  ,ותערוכות משלהם
מושכות קהל רחב

ומגוון .

67

סמרי  -הדרכה לסיור ותיור
בדומה להתפתחות הצילום והתפשטותו בארץ  -ישראל  ,גם כניסת התיור המודרני לארץ  -ישראל
היא ממאפייני העת החדשה וההתמערבות בארץ  -ישראל  .אחד מן הביטויים הבולטים למגמה זו
הם מדריכי הסיורים הרבים  ,שהחלו נדפסים ומופיעים במרוצת המאה הי " ט  ,ואשר כיוונו והדריכו
תיירים בביקורם וסיורם

בארץ .

עם השתנות התנאים הפוליטיים באימפריה העות ' מאנית וארץ  -ישראל בכלל זה  ,ושיפור אמצעי
התחבורה והדרכים  ,הלך וגדל מספר האנשים הרגילים אשר מטרת ביקורם בה היתה סיור וטיול
כלבד  .הופעת מדריכי הסיורים באה לסייע לסוג מבקרים

זה .

יש הטוענים  ,כי המדריך הגיאוגראפי הראשון לארץ  -ישראל הוא ספרו של ג ' קונדר  ' ,הנוסע
181
65

ד'

גביש  ' ,לתולדות המושבה האמריקנית וצלמיה '  ,ספר וילנאי ( לעיל  ,הערה

. 258 - 253
66

כירם ( לעיל  ,הערה

67

כירם  ,שם .

, ) 58

עמ '

; 13 - 7

און ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 24 - 23

, ) 20

עמ '

; 144 - 127

ניר  ,שם ,

עמ '

יהושע בן  -אריה
ב 1825 -

המודרני '  ,אשר פורסם בלונדון

-

אחד מסדרת  -ספרים פופולארית על הגיאוגראפיה ,

הטופוגראפיה וההיסטוריה של ארצות שונות

בעולם .

68

גם בספרי  -מסע שונים לארץ  -ישראל

ובספרי  -סיכום על הארץ ניתן לראות מעין מדריכי -סיורים אליה  ,שכן חלק ניכר מהם חובר מתוך
מטרה להקנות ידע ופרטים לאנשים אחרים אשר ירצו לבוא בעקבותיהם  ,והם אף נכתבו בצורה

כזו .

69

עם זאת חשוב לציין  ,כי מדריכי הסיור השימושיים המקובלים  ,בצורה הידועה שלהם

כספרי -הדרכה לתיירים לסוריה ולארץ  -ישראל  ,החלו מופיעים רק בשנות החמישים של המאה
הי " ט  .דומה  ,כי המדריך הראשון מסוג זה יצא באנגליה  ,בהוצאת ג ' ון מריי

כתב המיסיונר

ליון

וב 1876 -

הבריטי ל ' פורטר ~ .
-

ב 1869 -

ב . 1858 -

את הטקסט

יצאה המהדורה הראשונה של המדריך הפרנציסקאני

המהדורה הראשונה של מדריך הבדקר הנודע  .מאוחר יותר  ,ב  , 1891 -יצא גם

המדריך של חברת ' קוק '  ,שהחלה לארגן סיורים וביקורים מודרכים לירושלים ולארץ  -ישראל כבר
בשנות השישים של

המאה .

ב 1867 -

הגיע כבר לארץ  -ישראל הסופר הנודע מארק טוויין  ,במסע -

הים  -התיכון .

תיור ראשון מאמריקה לארצות

]7

מדריכי הסיורים והטיולים המאורגנים באו בעצם בעקבות הציורים והתמונות של ארץ  -ישראל .
מטרת הראשונים היתה לקרב ולהמחיש את מראות הארץ הקדושה לציבור המערבי ה ' תרבותי ' ,
שחונך על ברכי כתבי הקודש ואשר שמות המקומות והאתרים בארץ היו ידועים לו  .כאמור  ,במאה
הי " ט ניסו חוקרים שונים למצוא אישור מדעי לאמת של כתבי הקודש ולמקורות ההיסטוריה של

הנצרות  .הציור והתמונה השתדלו לסייע בכך  .חלק מהציירים והצלמים צייר וצילם אתרים ,
צמחים  ,בעלי  -חיים ואף כלים חקלאיים הנזכרים בכתבי  -הקודש  ,במטרה לסייע בכך לאימות
האמור

בהם .

72

אחד מהצלמים האנגלים הראשונים  ,ג ' קיית  ,הלך לצלם בארץ  -ישראל מתוך רצון למצוא קשר
בין ההיסטוריה של הארץ הקדושה והגיאוגראפיה שלה  .דבר המתבטא היטב אף בשמות הספרים

שאביו המיסיונר כתב ופירסם .

73

למטרה זו היו שותפים כמה מחוקריה החשובים של ארץ  -ישראל ,

כמו הכומר הנודע א " פ סטנלי  ,מלווהו של הנסיך מוויילס בביקורו בארץ ב  , 1862 -מחבר הספר

' סיני וארץ  -ישראל '  ,אשר היה גם מיוזמי הקמת ' קרן החקר הבריטית '  .גם בספר הנודע ביותר של

נ " א סמית  ' ,גיאוגראפיה היסטורית של הארץ הקדושה ' מתבטאת מגמה זו  .בצילומים קיוו חוקרים
אלה וחבריהם הצלמים  ,להשיג הוכחה ניצחת לדעותיהם  ,שכן התמונה היא  ,לדעתם  ,סוג של
תיעוד אשר אין לערער עליו  .ואם הצילום כך  ,הסיור במקום על אחת כמה וכמה  .באו על  -כן
מדריכי הסיורים והטיפו לאנשים  :צאו ובקרו בארץ המקרא ותיווכחו באמיתות ספר הספרים  .עד

כמה חזקים היו הרגשות בנושא זה ניתן לראות בספרות המדריכים של אותה תקופה  .בדין  -וחשבון
של תומאס קוק על הביקור המאורגן הראשון של טייליו בארץ  -ישראל  ,ב  , 1869 -נאמר שאכן
68

ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה
, ) 20

:2ן11

עמ '

, )6

עמ '

; 52

ש ' אביצור  ' ,ראשית הדרכת עולי הרגל כארץ '  ,ספר וילנאי ( לעיל  ,הערה

. 417

69

ראה אביצור  ,שם ,

70

מהדורה שנייה -

71

ראה אביצור  ,שם

;

עמ '  . 422 - 413גם חלק ממאמר זה עוסק בספרים כלליים .
 ; 1868שלישית  . 1875 -ראה אביצור  ,שם  ,עמ ' . 419
בן  -אריה  ,ירושלים החדשה ( לעיל  ,הערה

 , ) 3עמ ' ; 531 - 527

ווגל ( לעיל  ,הערה

. 132 - 125
72

ראה

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

Land, London 1841
73

50

;the Holy

103 - 102

וראה ,

Geography ~and' Natural
,
למשל :

History of

ראה בביבליוגראפיה  ,וכן ניר ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '

. 39 - 34

~.

, ) 17

עמ '

 . Kitto ,נ

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי  -ט

המטיילים יכלו לראות בעצמם במרוצת הסיור עד כמה אמיתי הוא התנ " ך  .במדריך הסיורים של
ג ' ון מריי מופיע המוטו  ' :התנ " ך הוא המדריך הטוב ביותר לארץ  -ישראל '  ,ומדריך הבדקר הרפך
מוטו זה

וקובע :

' אוץ  -ישראל היא המדריך הטוב ביותר

לתנ " ך ' .

74

במחצית השנייה של המאה הי " ט  ,משגבר זרם התיירות לארץ  -ישראל  ,גדל מספר מדריכי

הסיורים  ,ומדי -פעם יצאו המדריכים הישנים במהדורות חדשות  .גם מדריכי  -סיורים עבריים החלו

מופיעים  ,ובעקבות הנוצרים הגיעו לארץ  -ישראל גם תיירים יהודים .

75

מדריכי הסיורים חייבים היו ,

בטבע הדברים  ,להיות מעודכנים ומדויקים  ,ולכן נכתבו בדרך  -כלל בידי מלומדים וחוקרים בני-

סמכא .

לפיכך  ,הם מקור חשוב ללימוד תהליך ההשתנות של ארץ  -ישראל בשלהי השלטון

העות ' מאני .
ההתעניינות הרבה בארץ  -ישראל בעולם כולו והגידול במספר המבקרים בה הגבירו גם את
הצורך בשרטוט מפות של הארץ והערים החשרבות בתוכה  .במדריכי הסיורים השונים הלך וגדל
מספרן של אלה  .את המפות עדכנו ממהדורה למהדורה ואף השתדלו להוסיף מפות חרשות  .רכך ,
יש במדריכי הסיורים השונים אוצר של מפות  ,היכולות להצביע על תמורות בנוף הארץ בשלהי

התקופה העות ' מאנית  .לצורכי לימוד  ,הוראה ואף הנאה החלו ליצור גם מפות  -תבליט של הארץ ,
אשר בדומה

לשקופיות הסטריאוסקופיות  ,נפוצו בעולם כולו " .

במקביל  ,החלו בונים מודלים של

אתרים חשובים בירושלים  ,כהר  -הבית וכנסיית הקבר  ,העיר ירושלים עצמה  ,ואף ארץ  -ישראל

כולה  .מהדלים כאלה הרצגו בערים שונות בעולם ואף בתערוכות בינלאומיות חשובות .

77

הגידול הרב במספר התיירים לארץ הקדושה הביא עמו התפתחויות בתחום התיירות גם בתוך
האוץ עצמה  .את מקום אכסניות הצליינים הישנות והמנזרים הנוצריים תפסו

בתי  -מלון מודרניים .

מסעדות ובתי  -הארחה נפתחו ברחבי הארץ  ,במיוחד בערים החשוכות  .נוף הארץ המשתנה החל
קולט בתוכו אלמנטים בולטים של

תיירות .

אדריכלים  ,ארכיטקטים ותושבים מערביים מקומיים

בין המבקרים שהגיעו לארץ  -ישראל במאה הי " ט בולטות גם דמויות של אדריכלים וארכיטקטים .
טביעת חותמם על הארץ התבטאה בהשתתפרתם בתכנון ובהקמה של שורת מבנים מרשימים ,

שהם עצמם הפכו להיות מקור היסטורי .בספרים ובארכיונים ניתן למצוא חומר רב על התכנון
והבנייה שלהם  ,ובדרך זו ללמוד על דרכי חדירה של סגנונות ארכיטקטוניים שונים מרחבי העולם

המערבי לתוך ארץ  -ישראל .
בירושלים  ,למשל  ,פעלו אדריכלים וארכיטקטים מגרמניה  -פרופ ' אדלר מברלין  ,הארכיטקט
שתיכנן בראשית שנות השבעים את הכנסייה הגרמנית הלותרנית באזור המוריסטן שבעיר

העתיקה  ,היינריך רנרד  ,בסוף שנות התשעים  ,היה האדריכל של מבני הדורמיציון בהר  -ציון
ואכסניית סט  .פאולוס מול שער שכס  ,ורוברט ליבניץ  ,בעשור הראשון של המאה העשרים  ,היה
74
75

76

77

מדריך תערוכת קרן החקר הבריטית ( לעיל  ,הערה

ראה אביצור ( לעיל  ,הערה  , ) 68עמ '
ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

: 422 - 420

 , ) 18עמ ' ; 6

און ( לעיל  ,הערה

, ) 29

עמ '

. 19

בן  -אריה  ,ירושלים החדשה ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

תשמ " ה )  ,במיוחד עמ '

. 562 - 558

. 66

ראה ר ' רובין ומ ' יאיר  ' ,מפותיו של סטפן אילש  -כרטוגרף ירושלמי מן המאה הי " ט '  ,קתדרה ,

. 72

ונן12

36

( תמוז

יהושע בן  -אריה

האחראי לתכנון של כל מבני אוגוסטה ויקטוריה ; מצרפת  ,מ ' דומה

רטיסבון בראשית שנות השמונים  ,ובוטו ,

) Boutaud

) Daumat

 , ) 54 .מתכנן מנזר

 , ( Gustavאדריכל הבזיליקה של מנזר

סט .

אטיין  ,בשנות התשעים

;

מרוסיה  -אפינגר  ,בסוף שנות החמישים  ,אדריכל כנסיית השילוש

הרוסית במגרש  -הרוסים

;

מאיטליה  -אנטוניו ברלוצי  ,ערב מלחמת  -העולם הראשונה  ,אדריכל

המיבנה של בית  -החולים האיטלקי ; מאנגליה  -הארכיטקט הילייר  ,בראשית שנות הארבעים ,
שתיכנן את בניין כנסיית ישו הנוצרי ונפטר זמן קצר לאחר הגיעו ארצה  ,וויליאם סמית
( Edward Smith

-

) William

אדריכל שכונת משכנות שאננים בסוף שנות החמישים  ,ג ' ורג ' ג ' פרי -

הארכיטקט שבנה את קולג ' סט  .ג ' ורג ' בסוף המאה הי " ט  ,בסגנון הקולג ' ים של אוקספורד

וקיימברידג '  ,במיוחד בדומה למכלול הניו  -קולג ' שבאוקספורד  ,וברדספורד פייט  ,שתיכנן את

המיבנה המיוחד של בית  -החולים האנגלי ברחוב הנביאים  ,לאחר שבדק לפני  -כן כעשרים בתי -

חולים אחרים  ,בסגנון מיוחד של ביתנים נפרדים נמוכים .

78

המבנים המונומנטליים הזרים שנבנו בירושלים באותם הימים  ,עוררו גם אז ויכוחים על מידת
התאמתם לנוף העיר העתיקה  .כך  ,למשל  ,טען ברדספורד פייט  ,הארכיטקט הבריטי הנודע  ,כי
האדריכל
ק ' שיק
( ) 1901 - 1822

המגדל הגרמני הגבוה של כנסיית הגואל הלותרנית באזור המוריסטן  ,ליד כנסיית הקבר  ,הוא

' מחריד ' .

הוא אף הציע במכתב שכתב בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה לבעלות  -הברית ,

שיהרסו את הבניין לאחר שיכבשו את העיר .

79

בצד האדריכלים המערביים אשר תרמו לחדירת מגנונות בנייה וארכיטקטורה אירופית
לירושלים  ,היו גם תושבים מערביים מקומיים  ,חניכי התרבות והאסכולות האירופיות  ,אשר
במחצית המאה החלו מתפקדים גם כאדריכלי  -בנייה בעיר  .הם ניסו לשלב בבניינים שתכננו ובנו

בעיר  ,אלמנטים ארכיטקטוניים מקומיים  ,במסגרות שיטות וסגנון בנייה מערביים  .הידועים ביניהם
הם קונראד שיק

) ( Schick

ותיאודור סנדל ) . ( Sandell

קונראד שיק אף נהיה חוקר של העיר ופירסם

שורה ארוכה של מאמרים וספרים  ,הנכללים גם הם בדרך  -כלל במסגרת ספרות הנוסעים המערבית
של המאה

הי " ט .

80

בדומה לו  ,ניתן למנות מספר רב של אישים מערביים אחרים שחיו בארץ -

ישראל במאה הי " ט  ,אם תקופה קצרה או ארוכה  ,ופירסמו לאחר  -מכן ספרים אודותיה  .כאלה הם ,
למשל  ,חיבוריהם של מיסיונרים ששהו בארץ שנים רבות ביותר  ,כמו הספר הנודע של ו " מ תומסון ,
' הארץ וספר הספרים '  ,וספרי מיסיונרים רבים נוספים

;

ספרים של קונסולים  ,כמו חיבוריהם

הנודעים של הקונסול פין ואשתו  ,ששהו בירושלים עשור ומחצה

;

הקונסול הרוסי קונסטנטין

בזילי  ,שהתגורר בביירות ; י 8קונסולים גרמנים רבים  ,שאחדים מהם היו אף מזרחנים נודעים

יעוד .

82

רופאים ששירתו שנים ארוכות בבתי  -החולים הרבים שקמו בירושלים וברחבי הארץ כולה

ואשר דיווחו בספרים ובכתבים שלהם על תנאי הבריאות  ,ההיגיינה ואורח החיים של תושבי
הארץ  ,ואישים אחרים שמסיבות שונות גרו בארץ  ,כתבו עליה  ,ובחלקם אף הפכו להיות מחוקריה
החשובים

ביותר .

בספרות המערבית של המאה הי " ט ניתן למצוא גם חיבורים של אנשים איררפים  ,אשר הגיעו
1 84

78

ראה בן  -אריה  ,ירושלים החדשה ( לעיל  ,הערה

79

און ( לעיל  ,הערה

80

על שיק ראה כרמל  ,לעיל  ,הערה

81

ראה ספריהם של פין  ,לעיל  ,הערה

82

ראה

 , ) 29עמ ' , 18

אליאב  ,לעיל  ,הערה

. 19

, )3

מפתח  ,השמות

וראה שם מקור המכתב

המוזכר.

. 20
;4

בזילי  ,לעיל  ,הערה . 28

שצוינו .

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

לארץ מתוך מטרה לחיות בה חיי -קבע  .בסוג זה כלולים במיוחד ספרים של אישים יהודים  ,כגון

אלו של חוקר ארץ  -ישראל הנודע יהוסף שווארץ  ,שעלה ארצה

ב 1833 -

והשתקע בירושלים  .ספריו

על הארץ  ,כולל תרגומיהם לשפות אחרות  ,מופיעים בביבליוגראפיה של רוריכט  .כאלה הם גם
ספרי מסעותיו של ר ' דוד בית  -הלל  ,תושב ירושלים  ,וספרים נוספים של אישים יהודים ונוצרים

שחיו בארץ  -ישראל ובירושלים במאה הי " ט וכתבו יומנים  ,ספרי וכרון  ,לימוד ומחקר על הארץ .

83

סוג ספרים אחרון זה הוא מן המקורות החשובים ביותר המצויים כיום בידינו להכרתה של ארץ -

ישראל במאה הי " ט ואין לקשור אותם לדברי הביקורת נגד ספרות הנוסעים המערבית  ,אשר צוינו

בראש מאמרנו .

סיכום ומסקנות
מעולם לא נקבעה הגדרה ברורה לתחומה של ספרות הנוסעים המערביים לארץ  -ישראל במאה

הי " ט .

עד לראשית מאה זו היתה שאלת ההגדרה פחות סבוכה  ,שכן הספרות הזאת היתה

מצומצמת וברובה המכריע אכן  ,ספרות של ' נוסעים '  -אנשים מן המערב  ,שערכו מסע  -ביקור
בארץ וכתבו את רשמי מסעם  .אמנם נזירים פרנציסקאנים  ,ששהו בארץ תקופות ארוכות יחסית
במנזרים כתבו גם הם תיאורים על הארץ  ,אך מספרם קטן יחסית ומחבריהם היו מנותקים במידה
רבה מכל המתרחש ודמו מבחינה זו ל ' נוסעים ' מערביים  .לעומת זה  ,במאה הי " ט חל שינוי

גדול :

מספר הנוסעים שהגיעו מן המערב לארץ  -ישראל וכתבו ספרים עליה  ,הלך והתעצם  ,ואף
מטרותיהם וסוג הנוסעים שהגיעו הלך והשתנה  .אף אלו שבאו לארץ למסעות סיור וצליינות ,
בדומה למאות הקודמות  ,רובם היו אנשים בעלי השקפות ועמדות שנשתנו בהרבה מקודמיהם
וחלק מה ' נוסעים ' היו בעצם אנשים שהתחילו להתגורר בארץ  ,אם מגורי  -ארעי או

מגורי -קבע .

לפיכך  ,אולי מן הראוי להשמיט מהספרות המערבית הענפה שנכתבה על ארץ  -ישראל במאה
הי " ט  ,את המלה ' נוסעים ' ולהגדירה בצורה הבאה

:

ספרות של אנשים בעלי תרבות מערבית -

אירופית  ,המתארת את ארץ  -ישראל בצורות שונות ( כתב  ,ציור  ,תצלום )  ,אחרי ביקור או שהייה בה .
אם נקבל הגדרה רחבה זו לספרות ' הנוסעים ' המערביים של ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,אפשר

לקבוע  ,כי הביקורת החריפה שהוטחה כלפיה  ,ואשר נהגה לבטל ספרות זו בהינף  -יד כהעתקה  ,פרי
ביקור של שבוע  -שבועיים בארץ  ,שהייה במקומות בטוחים ונודעים בלבד ואי  -הכרה מוחלטת של

הארץ  ,נופיה  ,תושביה ותולדותיה  -היא מוטעית

בהחלט .

נכון אמנם  ,כי בתוך הספרות

המערבית העצומה על ארץ  -ישראל במאה הי " ט מצויים גם חיבורים רבים הלוקים בחלק ואולי אף

בכל הליקויים שצוינו לעיל  ,אך אלה אינם אלא הספרים השוליים והבלחי  -חשובים

של התקופה .

נכון אף  ,כי גם לספרים החשובים והמרכויים דאו תכונות מיוחדות משלהם  ,שאפשר לראותן
כמגבלות וחסרונות רציניים  ,אך אלה אינם אותם ליקויים פשטניים שצוינו

לעיל .

שתי מגבלות עיקריות היו ונותרו לערכה של הספרות המערבית של המאה הי " ט כמקור
היסטורי :

הראשונה מגבלת

הידע :

בשל זמן כתיבתה סבלה מחוסר ידע של כותביה בתחומים

שונים הקשורים לארץ  -ישראל  ,והשנייה  ,מגבלת אופי הכתיבה וצורתה

:

זו נבעה מהשקפות ,

תפישרת ודימויים של התרבות המערבית  -האירופית כלפי חבל  -הארץ שכונה ' הארץ
83

ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ ' 235

( מפתח) .

הקדושה ' .

 85ן

יהושע בן  -אריה

באשר לראשונה מהשתים  ,יש להתייחס קודם כל למגמות שלנו בניצול הספרות המערבית של

המאה הי " ט  .חלק ניכר מספרות זו מתייחס לתקופות או לנושאים מדעיים שונים  ,בהם התעניינו

מחבריו  .מבחינה זו  ,ספרים אלו הם כמעט חסרי כל ערך כיום  ,שכן הידע ההיסטורי או המדעי של
כותבים אלו  ,בהשוואה לידע שיש לנו כיום באותם נושאים  ,היה מועט ביותר  .כך  ,למשל ,
לארכיאולוגים במאה הי " ט כלל לא היו ידועים עדיין המשמעויות של תלים ארכיאולוגיים ,

העובדה שבתוכם נמצאים שרידי -יישובים  ,דרך החפירה הארכיאולוגית  ,שיטת האבחנה
הסטראטיגראפית  ,וחשיבותם של מימצאים שונים לתיארוך ולימוד ארכיאולוגי  .כך גם במדעים

אחרים  .כלי המחקר של המדענים והידע הבסיסי שלהם כיום שונים לחלוטין מאלה שעמדו אף
לרשות טובי החוקרים באותם ימים  .על  -כן ניתן לקבוע שמבחינה מדעית  -מקצועית  ,איננו זקוקים
היום לספרות המערבית של המאה הי " ט  ,לצורכי לימוד המדעים השונים ואף התקופות
ההיסטוריות המוקדמות לזמן הביקור שלהם  .דומה גם  ,שעיקר הביקורת שהוטחה נגד ספרות זו ,

הופנה לדעות שהובעו בה בנוגע לתקופות קודמות  .לפיכך  ,אפשר לראות בספרים על הנושאים
הללו לכל היותר פרי -ביכורים  ,ספרי -מחקר חלוציים במקצועות שונים  ,וללמוד דרכם פרק
כתולדות התפתחות המדע  ,אך לא יותר

מכך .

לעומת כל אלה  ,החשיבות של ספרי המאה הי " ט היא בתיאוריהם את המציאות בארץ  -ישראל

של תקופתם  .תיאורים אלה הם לעתים קרובות תיאורי  -אגב  ' ,מוצרי  -לוואי ' בדרך להשגת המטרה
העיקרית של כותביהם

;

שכן חלק ניכר ממחבריהם לא נתכוון כלל בביקוריו או בשהייתו באזור

לתאר את ארץ  -ישראל של ימיו  .המטרה העיקרית היתה חקר או תיאור ארץ  -ישראל בתקופות

הקודמות  ,ארץ התנ " ך והברית החדשה  .דווקא התיאורים שנעשו דרך אגב הם בעלי החשיבות
הרבה ביותר  ,שכן הם אינם לוקים בליקויים שציינו לעיל ביחס לתקופות קודמות  ,ובאשר להכרת

ארץ  -ישראל ולימודה במאה הי " ט  ,הרי הם עדות חיה  ,מקורות

ראשונים .

אלא שגם בתיאור הארץ בתקופתם לוקים תיאורים אלה בשני ליקויים מרכזיים  :ראשית  ,שוב

.

חוסר  -ידע  ,אך הפעם בתחומים מסוימים בלבד כותבי ספרים אלה היו בדרך  -כלל נוצרים  ,שהידע
שלהם ביחס לעדה המוסלמית ואף היהודית היה מצומצם ומוגבל ביותר ( פרט אולי למיסיונרים
ומומרים  ,שהיו מצויים היטב בנושאים

יהודיים ) .

זמן הביקור או השהייה שלהם באוץ והיחס

המרוחק שלהם לבני שתי העדות הללו לא איפשרו להם הכרה יסודית עמם  .כך שמחד  ,ניתן למצוא
בספרות זו דיווח מועט יחסית על נושאים הקשורים למוסלמים וליהודים  ,בניגוד לדיווח מפורט
ורחב הרבה יותר על אנשים  ,עדות ואירועים נוצריים

;

ומאידך  ,אותם דיווחים מועטים על שתי

העדות האלו לוקים לרוב בשגיאות ואי -דיוקים בסיסיים  .לעומת כל אלה עלינו לזכור שחלק גדול
ממחברי ספרות זו  ,היו אנשים משכילים  ,לעתים אף אנשי  -מדע בכירים  ,אשר ניחונו גם בכושר -

ביקורת חריף והסתכלות חדה  ,כך שבנושאים כמו תיאורים גיאוגראפיים של נוף הארץ  ,אורח -

חיים  ,מצבם של ערים ויישובים  ,תנאי  -היגיינה ובעיות  -מים  ,מיבנה של כפרים ובתים  ,חקלאות

ומסחר  ,צומח וחי  -תיאוריהם נכונים ומדויקים  ,ואפשר בהחלט לסמוך על דבריהם .
 ישראל בספרות המערבית הינם186

אפשר אפוא לסכם ולומר  ,כי באשר למאה הי " ט תיאורי ארץ

אכן מקור חשוב  ,אם כי לא בכל התחומים והנושאים  .השימוש בספרות זו חייב להיות זהיר
ומסויג  ,תוך בדיקה והערכה של כל מקור  -הכותב  ,רמת הידע שלו  ,מטרת ביקורו  ,משך שהייתו ,
מידת הכרתו את הארץ  ,השכלתו וידיעותיו הקודמות ביחס אליה  ,מגמותיו ונטיותיו

האישיות .

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

' מראה ירושלים מהר הזיתים בעת הזריחה '  ,ציור  -שמן של אדוארד ליר

( ) 1888 - 1812

ליקוי אחר בספרות המערבית של המאה הי " ט ( והיא תכונה בעלת השפעה רבה על ספרות זו ,
גם ביחס לנושאים שלמחבריה היה ידע מספיק אודותם )  ,היא המעורבות הרגשית העמוקה שהיתה
להם ביחס

לארץ  -ישראל כארץ הקדושה  ,ארץ התנ " ך .

בספרות הגיאוגראפית  -הומניסטית הועלה לאחרונה מושג ה  , ' Geopiety "-המתייחס ליחסים
המורכבים שבין אנשים לארץ

) geo

מציין את הארץ  ,קרקע  ,אדמה  ,מדינה  ,מולדת

; - piety

יראת  -כבוד  ,התקשרות  ,נאמנות  ,דבקות לארץ  ,למולדת  ,למשפחה  ,ולאלוהים המגן

עליהם ) .

84

אצל כותבי הספרות המערבית במאה הי " ט היה זה יחס של נאמנות רגשית עמוקה לארץ  -ישראל ,
כאל מקום

השונים .

( 1500ק )

וכאל עבר

) past

~s

יחס זה נמצא בכל המחברים של ספרות זו  ,לסוגיהם

86

יחס זה הוא הגורם לכך שחיבורים אלה מייצגים במידה רבה את כותביהם  ,שאיפותיהם ,
דעותיהם  ,תפישותיהם והדימויים שהיו להם ביחס לארץ  -ישראל  .דומה  ,כי יותר מכל ארץ אחרת
84

ראה ווגל ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '

85

גם המושגים '  ' placeו ~ ' past ' -הינם בשימוש רב בגיאוגראפיה

86

ראה ווגל ( לעיל  ,הערה
הינוסעים '

המערכיים .

 , ) 17עמ '

, 335

המצטט מאמר של הגיאוגראף הנודע אי פו  -סואן

. 284 - 383

) Tuan

טן  -וץ ) .

הומניסטית .

הוא מתייחס לאמריקנים בלבד  ,אך ניתן להחיל את הדברים על כל

7
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בעולם ארץ הקודש מיזגה בלב העולם המערבי התרבותי במאה

הי " ט מזיגה מוזרה של דימוי

וריאליה .
הנצרות  .היא היתה בעת ובעונה אחת ארץ מזרחית מוזנחת וגן העדן המקראי  ,מדבר  -שממה

ארץ  -ישראל העות ' מאנית היתה גם ארץ התנ " ך  ,שבה התרחשה דרמת הלידה של

והארץ המובטחת  ,כר  -פעולה למיסיון וארץ להתחדשות התיישבות יהודית  ,אטרקציה לתיירים

ומקום להתגלויות משיחיות  ,זירה ליישובים חלוציים ואוצר של עתיקות  .כל  -כך חזקה היתה
הפנייה אל עברה של הארץ  ,שגם כל הערה ביחס לעתידה נעשתה במסגרת או בהתייחסות לעבר

שלה .
הספרות המערבית של ארץ  -ישראל במאה הי " ט היא ביטוי של פגישת מחבריה עם חבל  -ארץ ,
שהיו להם כלפיו דימויים חוקים וציפיות עמוקות  .מובן שהתגובות השונות על ארץ  -ישראל היו
תלויות בהשקפותיהם ובחינוכם של אלו שניתקלו

בה .

לכמה מהם הנופים שהוצגו נתקבלו

כמקראיים לחלוטין  ,לא שונים ממה שציפו מקריאתם או שציירו כדמיונם  .לאחרים הסבו נופים
אלה אכזבה נוראה  ,מפח  -נפש  ,שכן מראה עיניהם עמד בסתירה גמורה לציפיותיהם  .כמובן  ,בשני
המקרים ההתייחסות היא רגשית

עמוקה .

87

לכן חייב אפוא הקורא בספרות זו להיות מודע

לדימויים ולציפיות שהיו למחבריה ביחס לארץ  -ישראל  .נראה  ,כי כדי להכיר דימויים וציפיות אלו

עלינו לחזור להשקפות  ,לאמונות  ,לדעות ולדימויים שרווחו באירופה באותה תקופה  .רק בצורה
כזו נוכל להעריך נכונה את המתואר בספרות הנוסעים המערביים של המאה

הי " ט .

העניין הרב שעוררה ארץ הקודש בעולם התרבותי המערבי כולו במאה הי " ט  ,התנאים שהשתנו
בארץ והשיפור שחל בדרכים אליה  ,כל אלה הביאו להתפתחות הגדולה של הספרות המערבית

שנדונה לעיל  .נראה  ,כי עצם התופעה של נהירת אנשים רבים מהעולם כולו לארץ  -ישראל במאה

הי " ט וכתיבת ספרות כה רחבה עליה  ,הוא כבר חלק מההיסטוריה ומההתרחשויות החשובות
שאירעו בארץ  -ישראל במאה זו  .בדומה לחדירת התרבות המערבית  ,על כל תחומיה  ,לארץ  -ישראל
והתפשטותה בה  ,כך גם תופעה זו היא אחד מן המאפיינים את ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,ובמידה
רבה הן קשורות זו בזו  .הספרות המערבית על ארץ  -ישראל במאה זו היא לא רק מקור היסטורי

להכרתה של ארץ  -ישראל  ,אלא גם תופעה תרבותית בפני

1 88

87

ראה ווגל  ,שם  ,עמ '

. 393 - 392

עצמה .

האוטופיה הציונית של הרצל  -חלום ושברו

*

שלמה אבינרי

דמותו של הרצל ניתנת להידרש בהרבה אופנים  :אפשר לדון בו כמדינאי  ,כעיתונאי  ,כמסאי  ,כאיש

יחסי  -ציבור מעולה  ,כדיפלומט  -חובב  ,כחוזה של חברה העומדת לקום בעתיד  ,כמבטאם של
מאוויים היסטוריים רבי  -עוצמה  ,שלעתים הוא עצמו לא היה מודע

להם .

בדברים דלהלן נדון רק בהיבט אחד של פעילותו של הרצל  -כחוזה וכמחברה של אוטופיה ,

' אלטנוילנד ' .

הלא היא הרומאן

שפר חלקו של הרצל מחלקם של מחברי אוטופיות אחרים  :שכן הוא לא רק כתב רומאן אוטופי ,

אלא תרם בפעילותו המדינית למימושו של החזון שברבות הימים קרם עור וגידים  .אין להיסטוריון
דרך לבחון את רעיונותיו של תומאס מורוס  ,מחבר ספר ה ' אוטופיה ' הראשון  ,לאורו של נסיון
היסטורי כלשהו  ,כי שום חברה לא הוקמה במתכונתו של אותו ' ספר קטן  ,מיוסד על אדני  -פז  ,על

משטר  -המדינה המשובח '  ,כדברי המחבר בשער

ספרו .

ן

ממילא אי אפשר למוד את ממשותה של

המרינה שהוקמה לפי רעיונותיו של תומאס מורוס לאור עקרונותיה  ,לבחון את הישגיה

וכשלונותיה וללמוד לקח היסטורי ופילוסופי  ,לשבט או לחסד  ,מהגותו של יוצר ה ' אוטופיה ' .
הוא הדין בהוגי הרעיונות הסוציאליסטיים האוטופיים של ראשית המאה הי " ט  .סן  -סימון
ופורייהי פרודון וקאבה הגו  ,איש איש לשיטתו  ,דמותה של חברת  -מופת  ,אולם אי  -אפשר לבחון
את רעיונותיהם לאורו של נסיון היסטורי  .המושבות הפורייריסטיות המעטות שהוקמו באמריקה ,

היו בעלות היקף מצומצם מכדי שאפשר להסיק מהן מסקנות משמעותיות  ,והיחיד מבין

הסוציאליסטים האוטופיים ( רוברט אוון ) שאכן ניסה לממש את חזונו על דרך הקמתה של מושבה
תעשייתית מכספיו שלו  ,לא יכול היה  ,מעצם טיבו של נסיונו הפילנתרופי והפאטרנליסטי  ,לחרוג

מעבר לתחומיו של מפעל תעשייתי  -חקלאי אחד  ,מעניין ומרתק ככל

שהיה .

לא כן הרצל  .הפרדוקס הוא  ,שהרצל עצמו נזהר זהירות מרובה בתחילת דרכו להבחין בינו לבין
כותבי אוטופיות  .בהקדמה ל ' מדינת היהודים ' הוא כותב מפורשות  ,שאין להתייחס לספרו כאל
שעשוע רוחני אוטופי  ,שכן ' מצב היהודים בארצות שונות גרוע למדי  ,עד לעשות שעשועי -

אקדמיות

למותר ' .

) , ( Hertzka

2

במיוחד מבקש הוא להבדיל בין ספרו ובין חיבורו של תיאודור הרצקא

'' Frelland

t

שהופיע זמן קצר לפני  -כן בווינה  .את ספרו של הרצקא (גם הוא עיתונאי

יהודי וינאי  ,יליד בודפסט )  ,מאפיין הרצל כ ' חזיון מחוכם  ,בדוי מלבו של איש רוח מודרנית

בתכלית  ,מעוצבת השכלה כלכלית  -מדינית  ,וכה רחוק מן החיים  ,כרחוק קו  -המשווה  ,שעליו
*

מאמר זה מבוסס על הרצאת הפתיחה בטקס החגיגי  ,בו הכריזו הנהלת האוניברסיטה העברית וההנהלה הציונית

1

על ייסור המרכו לחקר הציונות והיישוב באוניברסיטה העברית  ,ירושלים .
תומאס מורוס  ,אוטופיה ( חרגם א ' שמואלי )  ,מרחביה תש " ז  ,עמ ' . 55

2

' מדינת היהודים ' .

ת ' הרצל  ,החזון  ,תרגמו ש ' פרלמן וד ' קמחי  ,ירושלים תש " ך  ,עמ '  . 17כל המובאות מכתבי

הרצל שלהלן  -לפי מהדורה זו [ להלן

:

החזון ] .

קנון 1

שלמה אבינרי

עומדת מדינת החלום הזאת  " .פריילאנד " הוא מנגנון מורכב  ,עם הרבה שיניים

אין מה שיוכיח לי כי אפשר

להניעו ' .

וגלגלים . . .

אבל

3

ברור ומובן הצורך שחש הרצל להציג את חזון ' מדינת היהודים ' כתכנית מציאותית ובת  -ביצוע ,
ולא כחלום באספמיה  ,ולכן כתוב ספרו של הרצל בלשון יבשה ועניינית  ,המרחיקה אותה מרחק רב

מלשון הרומאן של הרצקא ודומיו  .יחד עם זאת  ,עובדה היא  ,כי מטעמים שהיום היינו מכנים אותם
' הסברתיים '  ,חש הרצל אחרי שנים אחדות  ,כי המדיום של רומאן אוטופי הוא אפקטיבי ובלתי -
אמצעי הרבה יותר מאשר המדיום המרוחק והמנוכר  -קמעא של תזכיר מדיני מפוכח כ ' מדינת

היהודים '  ,שרובו נקרא ככתב  -טיעון של פרקליטים  .לכן שינה את טעמו וכתב בכל זאת רומן
אוטופי  ,שפורסם בשנת

1902

בשם ' אלטנוילנד '  .אין גם ספק  ,כי בשם הספר יש  ,במודע או שלא

במודע  ,הד לשם ספרו של הרצקא

' פריילאנד ' וגם התרסה כנגדו ; ובעת הוויכוח בגוף הרומאן

' אלטנוילנד ' בין גיבורו  ,דוד ליטבק  ,למתיישבי ' כפר  -חדש ' על מקור הרעיונות הסוציאליים של
החברה החדשה  ,מונה הרצל עצמו את הרצקא כאחד ההוגים ממנו שאב את

רעיונותיו החברתיים .

4

אם כך ואם כך  ,הרי במקרהו של הרצל  ,שהוא גם מקרה הציונות בכלל  ,יש לנו אספקלריה ,
שלאורה ניתן לבחון את החזון במפגשו עם המציאות

ההיסטורית .

5

גם היפוכו של דבר הוא נכון

:

בנבדל ממדינות אחרות  ,שנוצרו  ,אם ניתן לומר כך  ,מתוכה של הסטיכיה של ההתפתחות

ההיסטורית עצמה  ,יש לה למדינת ישראל כמדינה חזונית  ,אמת  -מידה לפיה היא יכולה לבחון את
עצמה מפעם לפעם  .מבחינה זו דומה היא למדינות חזוניות אחרות  -לא רק לברית  -המועצות

אלא גם  ,למשל  ,לארצות  -הברית  ,שצמחה מתוך חזון אידיאולוגי מפורש  .נקדים ונאמר  ,כי
בחברותא זו אפשר לומר על מדינת ישראל  ,עם כל שלל בעיותיה וצלליה  ,שאכן יכולה היא
להישיר מבט אל דמותה כמציאות  ,כהשוואה לזו הניבטת אליה מראי החזון

שהקימה .

6

נבחון כאן מספר היבטים עיקריים בחזונו של הרצל ונשאל באיזו מידה התקיימו הללו במדינת
ישראל  ,כפי שהוקמה  ,ובאמצעים שננקטו לשם הקמתה  .הבעיות המתודולוגיות המתעוררות בכל

בדיקה כזאת ידועות היטב ; אבל עובדה היא  ,שלפנינו חזון בדמות מדינה אוטופית  ,ולצדו מדינה
המתייחסת ללא צל של ספק אל חזון

זה .

תנאי ההקמה
הרצל חזה תנאים אידיליים ושלווים להקמתה של מדינת היהודים  .במשפט הפתיחה של ' תכנית

באזל ' הוא גם מדבר במפורש על עיגון הקמתה של המדינה במערכת המשפט הפומבי  .ב ' מדינת

. 18 - 17

3

שם  ,עמ '

4

' אלטנוילנד ' ,

5

החזון  ,עמ '

. 185

במאמרי ' אוטופיה ציונית ריאלית ' ( הארץ  19 ,באוקטובר  ) 1984ניסיתי לבחון באורח דומה אוטופיה טרום -
ציונית לא  -ידועה כמעט  -הרומאן האנונימי של אדמונד אייזלר '  Zukunftsbildמא '  ,שהופיע בווינה ב -

. 1885

.

ראה גם מאמרי המפורט יותר ' Edmund Eisler' s Zionist Utopia' , Midstream XXXI , 2 ) 1985 ( , :

 . 50 - 53קק  .ההבדל הוא כמובן בכך  ,שאייזלר כתב רומאן אוטופי בעלמא  ,ואילו כתיבת ' אלטנוילנד ' של הרצל

11 0

היוותה חלק אינטגרלי מפעילותו הפוליטית הציונית .

~
6

החזון

הקומוניסטי של מארכם רחוק ת " ק על ת " ק פרסה מן המציאות של ברית  -המועצות  ,ואילו ארצות  -הברית ,

על כל הישגיה הדמוקרטיים והתעשייתיים  ,בוודאי שאינה תואמת את חזון ההשכלה הרפובליקני הקלאסי של
אבות החוקה האמריקנית  ,כפי שבא לידי ביטוי  ,למשל  ,בפולמוסי

ה ' פדרליסט '  .אך זוהי פרשה אחרת .

האוטופיה הציונית של הרצל

שער ' האוטופיה ' של תומס מורוס

היהודים ' עצמה כותב הרצל  ,כי ' תותן לנו ריבונות בחבל  -ארץ על פני

האדמה . . .

( ) 1516

אם תיאותנה

המעצמות לזכות את היהודים בריבונותה של ארץ נייטראלית  ,תבוא " אגודת היהודים " במו " מ

בדבר הארץ שיש לקחתה . . .
מחסה המעצמות האירופיות ' .

" אגודת היהודים " תבוא במו " מ עם שליטי הארץ כעת  ,ובפירוש תחת
7

אף  -על  -פי שב ' מדינת היהודים ' לא הכריע הרצל  ,כזכור  ,בין ארץ  -ישראל וארגנטינה  ,הרי מעת
ייסוד ההסתדרות הציונית ברורה הזיקה החד  -משמעית לארץ  -ישראל ; ובתנאי התקופה פירושו
של דבר היה משא  -ומתן עם הממשלה העות ' מאנית  .זהו רעיון ה ' צ ' ארטר '  ,ועל מסמך דמוי -
צ ' ארטר ( המשאיר את שאלת הריבונות מטושטשת  -קמעא מסיבות פוליטיות ברורות ) מבוסס

ההסדר המדיני  -תחוקתי של

' אלטנוילנד ' .

לשם השגתו של צ ' ארטר מעין זה ביקש הרצל לגייס את אותם גדולי  -עולם  ,אליהם השתדל
לפרתן לעצמו נתיבות ושעל פתחיהם חיזר  :הקיסר וילהלם השני  ,הארכידוכס מבאדן ואחרים  .גם
פרשת אוגנדה נבעה ממה שנראה היה כסיכוי  ,ששר המושבות הבריטי דאז  ,ג ' וזף צ ' מברליין  ,ייטה

חסד לרעיון של התיישבות יהודית מוסכמת בשטחי קניה  -אוגנדה ( באורח אירוני היה זה האזור

שעליו כתב בשעתו הרצקא ב ' פריילאנד '  ,ואפשר שגם כאן קשרים סמויים ולא  -מודעים להרצל

לען

עצמו ) .
מכל מקום  ,חזונו של הרצל התבסס על השגת היעדים באמצעים דיפלומטיים של הסכם
בינלאומי
7

ובדרכי  -שלום .

' מדינת היהודים '  ,החזון  ,עמ '

. 34 - 32
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' אלטנוילנד '  -המהדורות הראשונות בגרמנית (  , ) 1902בעברית ( תירגם נחום
( תירגם איזידור אל  :שב  , ) 1902 ,ובלאדינו ( תירגם יוסף עוזיאל ) 1914 ,

]-

סוקולוב , ) 1902 ,

ביידיש

ככל שהרצל הישווה את הקמתה של מדינת היהודים להקמתן של מדינות לאומיות אחרות

במאה הי " ט  8 ,הרי יש בעמדתו התעלמות מן העובדה ההיסטורית הפשוטה והאכזרית  ,שכל אחת
מן המדינות הלאומיות החדשות הללו נוצרה בעקבות מלחמה או שורת מלחמות  .לא רק ביסמארק
וקאבור  ,שהפכו לשם דבר  ,השיגו את אחדות ארצותיהם בשורה של מהלכים מורכבים  ,שבהם

המלחמה  -והמלחמה היזומה  -היתה בחינת המשכה של הפוליטיקה והדיפלומטיה בדרכים
אחרות  .ועידת פארים

( ) 1856

וועידת ברלין (  , ) 1878שקיימו ואישרו  ,בשלבים שונים  ,את תקומתן

של המדינות הלאומיות החדשות בבלקן ( רומניה ובולגריה )  ,באו לאחר מלחמות קשות  ,והקמתן

של יוון וסרביה עוד קודם  -לכן התרחשה בנסיבות דומות  .שום מדינה לאומית עצמאית במאה
הי " ט לא הוקמה שלא בדרך של התקוממות ומלחמה  .אמונתו של הרצל  ,כי הקמתה של מדינת
היהודים

תתרחש בהקשר שונה  ,שליו והרמוניסטי ביסודו  ,מבטאת את עומק השקפתו

ההומאניסטית של הרצל  .היא גם מעידה  ,בדיעבד  ,על הנאיביות הפוליטית שאפיינה את מהלכיו ,
לאמור  ,שניתן להשיג הישג מדיני המשנה את יחסי הכוחות הפוליטיים באמצעות שתדלנות ותוך
הצגתו של אידיאל הומאני  .כמובן שבנקודה זו  ,כמו גם בנקודות אחרות דלהלן  ,זוהי הערכה
שלאחר מעשה ואין היא באה לשפוט או להעריך  .אפשר אולי גם לומר  ,כי לו הש הרצל שרק בדם
ואש יהודה תקום  ,ייתכן שהיה נרתע מן העניין כולו  ,וכמותו גם רבים וטובים בתנועה

הנאיביות ההומאניסטית עצמה היתה נשק חזוני  .מאקיאבליות של

raison d ' itat

הציונית :

היה בה דווקא

כדי להרתיע  ,יהודים ושאינם יהודים  ,מן החזון  .וכאן  ,כבמקרים אחרים  ,בולטת הדיאלקטיקה
152

האירונית האכזרית שבין החזון ודרך מימושו  :אך בעניין זה שותפה הציונות לתנועות לאומיות
אחרות  .גם מאציני וחבריו האמינו כי עצמאות איטליה תיקנה מכוחן של תביעות הומאניסטיות

והארמוניסטיות  ,ונפשם בחלה באמצעים המאקיאבליסטיים של קאבור  ,שגרמו למעורבותה
8

שם  ,עמ '
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 kd# ,זאב
י42,44ג ישא שא "
ושנ
44

' אם

תרצו אין זו

אגדה ' בשער

' אלטנוילנד ' ( בכתב  -ידו של

הרצל )

המלחמתית של צרפת כנגד הקיסרות ההבסבורגית והביאו בדרך זו לאיחוד איטליה .
הרצל צדק אמנם  ,שיהא מימד בינלאומי להבטחת הקמתה של מדינת היהודים  .הצהרת בלפור ,
כתב המנדט והחלטת עצרת האומות המאוחדות

מ 29 -

בנובמבר

1947

אכן ביטאו היבט זה

שבהגותו של הרצל  .אך הללו לא היו רק פרי של מדיניות ציונית  ,אלא תוצאותיהן המורכבות של

שתי מלחמות ושתי מהפכות רבות  -עוצמה  .שכן הדיפלומטיה של וייצמן

אפשרית ללא מלחמת  -העולם הראשונה  ,והחלטת האו " ם

מ 1947 -

ב 1917 -

לא היתה

לא היתה באה לעולם ללא

מלחמת  -העולם השנייה ; המהפכה הקומוניסטית ברוסיה תרמה את חלקה הן להקשרה של הצהרת
בלפור ולמציאות הקשורה לאחר מכן במלחמת  -העולם השנייה  ,והמהפכה הנאצית גררה את

העולם ישירות למלחמת  -העולם השנייה עצמה  .ואילו המלחמה שבאה בעקבות החלטת האו " ם
ושרק כתוצאה מעמידה בה הוקמה מדינת ישראל  -מלחמת העצמאות  -נמשכת עד עצם היום

הזה .
תנאו הקיום
ההיסטוריון הרומי סאלוסטיוס פותח את ספרו על מלחמת יוגורתא במימרה  ,כי הדרכים שבהן

הוקמו מדינות  ,הן הדרכים שבהן הן מתקיימות .
כיוון שלפי הרצל עמדה מדינת היהודים לקום מכוחם של הסכמים בינלאומיים מחייבים  ,גם לא

יהיו עוררין על קיומה ; ממילא לא יהא לה צורך בצבא  ' :מרינת היהודים תכרנתה נייטראלית  .אין
היא זקוקה אלא לז ' נדרמיה  -אמנם מצוידת בכל כלי הנשק המודרניים  -לשמירת הסדר כלפי
פנים וכלפי

חהן ' .

9

כיוון שהרצל לא חזה את ההקשר המלחמתי שבו תוקם המדינה  ,אף לא תיאר

לעצמו מלחמת שלושים ( או ארבעים ) שנה  .הוא אף טעה בעניין עיגון מעמדה הבינלאומי של
9

שם  ,עמ '

. 69

53ן

שלמה אבינרי

היהודים .

מדינת

כיוון ששכנותיה של ישראל  ,פרט לאחת  ,טרם השלימו עם עצם קיומה  ,גם

מעמדה הבינלאומי של מדינת היהודים לא זכה עדיין לאישור סופי ובלחי  -מעורער  .אמנם אמת

הדבר  ,כי מדינות המערב הדמוקרטיות ( המדינות שהרצל ראה אותן כמופקדות על הסדר
הבינלאומי )

מקבלות ללא עוררין את קיומה של מדינת ישראל  ,אך היום הן מהוות מיעוט

בקהילייה הבינלאומית

;

וגם למדינות ידידותיות אלו יש סייגים בסוגיית גבולותיה של ישראל ,

כולל בשאלת ירושלים  .פרט לדרום  -אפריקה  ,אין עוד מדינה בעולם שמעמדה הבינלאומי פתוח
לכל -בך הרבה ערעורים כמו זה של מדינת ישראל  .סעיף א ' של 'תכנית
להגשמתו

באול ' טרם זכה אפוא

המלאה .

לפינך ברור שהרצל לא שיער כי לצבא במדינה היהודית יהיה מעמד מרכזי וכי בין שאר
המעלות שתהא מדינה זו מצוינת בהן ימנו גם את צבאה  .אמנם יש ב ' אלטנוילנד ' שירות לאומי של
שנתיים  ,לגברים ולנשים  -אך זהו שירות אזרחי  ,המאייש את בתי  -החולים ומעונות  -הסעד של

החברה החדשה  .בוודאי שהרצל לא שיער כי מעמדו של הרמטכ " ל במדינה היהודית יהא כפי
שהוא במדינת ישראל  ,וכי תפקיד זה יהיה מתפקידי המפתח לקידומה של קריירה

ציבורית .

!0

בשום פנים ואופן איני מבקש לטעון  ,כי עבר צבאי הוא ערובה לביטוי עמדה מיליטריסטית -
לעתים נהפוך הוא  .אולם מועטות הן המדינות הדמוקרטיות בעולם שאלו הם מסלולי ההתקדמות
המקובלים של הבכירים שבמדינאיה  ,ובוודאי שונה תמונה זו מאפיוני מנהיגי החברה החדשה
ב ' אלטנוילנד ' וממה שניתן היה לצפות -

בתנאים אחרים  -מראשי מדינתו של העם היהודי .

אפשר  ,שאייכשטאם  -הנשיא הראשון של החברה החדשה ב ' אלטנוילנד '  -עוד מזכיר את
וייצמן

;

אך מנהיגי ישראל דהאידנא בוודאי אינם מזכירים את דוד ליטבק .

הצנונות והערבים
אין זה נכון  ,כי הרצל התעלם מקיומם של ערבים בארץ  -ישראל  ,כפי שנטען לעתים  .אחד מגיבורי
' אלטנוילנד ' הריהו ראשיד ביי  ,ערבי חיפאי משכיל  ,חניך היידלברג  ,הרואה בפיתוחה של הארץ

ברכה ליהודים ולערבים גם יחד וגא עם זאת בתרבותו הערבית  .יי

אך הרצל לא חזה התפתחותה של

תנועה לאומית  -ערבית  ,העשויה להגיע לסכסוך אלים עם התנועה הציונית מתוך התנגשות
תביעותיהן הסותרות של שתי התנועות הלאומיות לשליטה באותו

חבל  -ארץ .

להגנתו של הרצל יש לומר  ,כי קשה לתבוע ממשכיל אירופי בשלהי המאה הי " ט לחזות מראש

את קיומה של תנועה לאומית  -ערבית בתקופה שתנועה דו טרם היתה קיימת במציאותה של
התודעה ההיסטורית הערבית עצמה  .בעת כתיבת ' מדינת היהודים ' ו ' אלטנוילנד ' עדיין לא היה

אפשר לדבר על קיומה של תנועה לאומית  -ערבית  -בין ערבית  -כללית ובין פלשתינאית  -שכן

תנועה לאומית זו נוצרה במועד ובתנאים מאוחרים יותר  ,ולפחות בארץ  -ישראל ינקה לא במעט מן
העימות עם התנועה הציונית וההתיישבות
10

היהודית .

מאז תחילת שנות השישים כמעט שלא היתה ממשלה בישראל  ,שלא כיהן בה לפחות

רמטכ " ל  -לשעבר אבד .

בממשלה הנוכחית  ,בשנת  , 1986מכהנים שלושה רמטכ " לים לשעבר ושני אלופים לשעבר בעלי עוצמה פוליטית

11 4

לא מבוטלת ; רמטכ " ל  -לשעבר רביעי הוא מן הבולטים שבחברי  -הכנסת באופוזיציה ; שלא לדבר על כך  ,כי שני

~

ראשי ממשלות לשעבר היו ראשי ארגתי  -מחתרת  ,ראש הממשלה הנוכחי היה בעבר מנהל כללי של משרד
הבטחון  ,שר  -חךן אחד לשעבר היה מפקד הפלמ " ח ואחד היה רמטכ " ל לשעבר  ,ואילו נשיא המדינה הנוכחי היה
בעבר אלוף וראש
11

אמ " ן .
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הרצל בדרכו לארץ  -ישראל

( איזמיר ,

) 1898

מאידך גיסא  ,ניתן היה להניח  -לפחות כאפשרות  -את קיומו של פוטנציאל לאומי  -ערבי ,

שיתחרד דווקא תוך כדי התפתחותה של התנועה הציונית עצמה  :אך כעניין זה שותף היה הרצל
למדינאים ציונים אחרים  .אולם היו אחרים שחושיהם ההיסטוריים היו מפותחים יותר  ,ובין

הבולטים בהם היה כמובן אחד העם  ,שראה כבר ב  , 1891 -ב ' אמת מארץ  -ישראל '  ,לא רק סכנה של
התנגשות אלימה עם תושבי ארץ  -ישראל הערבים  ,אלא צפה מפורשות אפשרות צמיחתה של
תנועה לאומית  -ערבית  ,שתהיה למוקש לתנועה הציונית 2 .י

מעמר הערבים במדינה היהודית
המודל הליברלי שהיה ביסור חוונו של הרצל  ,הושפע במידה מרוכה מן הפלוראליום הרב  -לאומי
של הקיסרות האוסטרי  -הונגרית שאחרי

ה ' ( Ausgleich -ה ' פשרה ' )  :וה

שמדיניותו האנטישמית  -פופוליסטית של לשגר ניסתה

היה המודל הפלוראליסטי ,

לקעקע .

לכן אין להרצל ספק  ,כי לערבים כמדינה היהודית תהיינה זכויות  -אזרח מלאות  ,על בסיס של

שוויון חוקי ומדיני  ,כפי שראינו כבר לעיל בעניין ראשיר ביי  .הרצל גם מרחיק לכת בפלוראליזם וה
בצורה שהיא אולי בעייתית מעט בקובעו  ,כי לנשים הערביות  ,כלנשים היהודיות  ,תהיה אמנם זכות
לבחור ולהיבחר למוסדותיה של החברה החדשה  ,אולם מרבית הנשים הערביות תעדפנה שלא
לממש את זכותן זו ותשארנה את תחום הפרהסיה לגברים הערבים

בלבד '.

ן

יחד עם זאת מופיעה ב ' אלטנוילנד ' דמות שהיא דיוקן הפוך ללואגר  :רב יהודי  ,שזה מקרוב

עלה לארץ  -ישראל  ,ד " ר גאייער שמו

) = Geyer

עיט  ,עוף הניזון מפגרים ונבלות ) .

עם עלייתו

ארצה הקים הרב גאייער  ,שבתחילת דרכו בגולה היה אנטי  -ציוני מובהק  ,מפלגה פוליטית ,
התובעת לשלול מערביי הארץ את זכותם כאזרחים שווי  -זכויות בחברה החדשה  .כעת התרחשותה

של עלילת הרומאן מתקיימת בארץ מערכת  -בחירות  ,בה מתמודדת גם מפלגתו הגזענית של
גאייער כנגד מפלגת המתונים

שבשלטון .

12

ראה לעניין זה בספרי  ,הרעיון הציוני לגווניו  ,תל  -אביב תיב " ם  ,עמ '

13
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שני פרקים ( ב ' ו  -ג ' של הספר השלישי של ' אלטנוילנד ' ) מקדיש הרצל לתיאורה של מערכת -
בחירות זו ולפירוט הפולמוס בין חסידי הרב גאייער למתנגדיו  .ברור  ,שבסופו של הוויכוח מנצח

הפלוראליזם הווינאי הליברלי את הגזענות החשוכה היהודית  .כדאי עם זאת לזכור  ,כי הרצל צפה
את אפשרות עלייתה של תופעה כזו במדינת היהודים  ,וזאת לא כתגובה על איבה ערבית ( שכן
בחזונו של הרצל הרי מוקמת המדינה בהרמוניה עם תושביה ושכניה הערבים )  ,אלא מתוך עקרונות

של התבדלות וגזענות לשמן  .גם בנקודה זו מכיר הרצל היטב פינות אפלות החבויות במעמקי
התודעה היהודית

;

והוא מודע לכך  ,כי אחת מתוצאותיה של האנטישמיות היא העלאתה של

דמותה ההפוכה בקרב קרבנותיה  .הדי שירו של היינה ' אל אדום ' חוזרים כאן ומושמעים במציאות
היסטורית

קונקרטית .

14

ששטר פנים
ידועה מימרתו של הרצל  ,כי משטרה של ונציה הוא נר לרגליו כמשטר מתוקן  .היו שהסיקו מכאן ,
כי ביסודו של דבר מצדד הרצל במישטר אריסטוקראטי  -שמרני  ,ולא היא  .המשטר ב ' אלטנוילנד '

מבוסס על מערכת  -בחירות כללית  ,בה נוטלות חלק גם הנשים 5י  -דבר שהוא בוודאי מהפכני
וקיצוני בהקשר זמן חיבורו של הספר  :בשנת

1902

לא הוענקה עדיין זכות  -בחירה לנשים בשום

ארץ אירופית  ,ובעניין זה מצוי הרצל בקצה הקיצוני של הקשת

הדמוקרטית .

גם תיאור מערכת הבחירות וההתמודדות בין הרב ד " ר גאייער וההנהגה המתונה הם ביטוי

למערכת  -בחירות דמוקרטית לכל דבר  .תיאור הוויכוח שמתנהל ב ' כפר חדש '  ,באספה כללית של
התושבים  -האיכרים  ,בינם לבין דוד ליטבק על עקרונות החברה החדשה  ,הוא תיאור קלאסי של
אספת  -בחירות  ,עם קריאות  -ביניים ורתוריקת  -בחירות אופיינית  .באספה זו מתברר גם  ,כי אחד
ממנהיגי המדינה

( ליטבק )

חייב להתמורד פומבית עם אחרון  -האיכרים של ' כפר חדש ' ( מנדל ) .

16

ובכן  ,לא בדיוק ונציה  .גם את עקרונות האמונה הסוציאלית והשוויונית של ' אלטנוילנד ' מציג

ומבליט הרצל דווקא בהתמודדות הפוליטית הזאת של אספת  -בחירות רוויית מתח פוליטי ואווירה
של התנגשויות פוליטיות

ומפלגתיות .

מבחינה זו  ,אכן קלע הרצל לדרך בה תתפתח מדינת ישראל כמדינה

דמוקרטית .

יחד עם זאת  ,ההערה בדבר ונציה אינה לגמרי מקרית ושולית  .עם כל הליברליזם והמיבנה
הדמוקרטי של ' אלטנוילנד '  ,היה הרצל מודע לסכנות הפופוליסטיות של דמוקרטיה ולעיוותיה

האפשריים של דמוקרטיה פרלמנטארית  .מלנאגר ומהפוליטיקה הפופוליסטית שלו בווינה למד

הרצל את הסכנות  ,שדווקא זכות  -בחירה רחבה עשויה להצמיח  ,בדמותם של דמגוגים ובעלייתה
של פוליטיקה הבנויה על שנאה והסתה גזעית

;

וכפי שמראות כתבותיו ל ' נויה פרייה פרסה '

מפארים  ,שכונסו בקובץ ' ארמון בורבון '  ,היה הרצל רחוק מאמונה נאיבית ביכולתה של דמוקרטיה
פרלמנטארית להיות מישטר  -מופת מניה
14

וביה .

נר לרגליו של הרצל הוא אכן הליברליזם

בשיר קצר זה מדבר ישראל אל עשיו אחיו ואומר לו  ,כי הוא יודע כי אחיו מתנכל לו זה אלפיים שנה ומנסה

להדבירו ומביע את בטחונו  ,כי ישראל לא ייכחד  .חששו של המשורר  ,כפי שהוא מתבטא כשורה האחרונה של
השיר  ,מושמע מפיו של ישראל  ,האומר שהוא חרד מכך  ,כי תוך כדי המאבק עם אדום  ,ייעשה ישראל עצמו
דומה לעשיו .

11 6
~
15
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האוטופיה הציונית של הרצל

ההבסבורגי של סוף המאה  ,והוא חושש מחוסר סובלנותו של ההמון (לא מקרה הוא  ,כי תומכיו
של הרב גאייער מצויים

בקרב האיכרים  ,פשוטי העם של ' כפר חדש ' ) .

מסיבה זו הוא מבקש לראות

בחברה החדשה גם יסוד מרסן  ,בדמותה של עילית משכלת ומחונכת  ,שיש בה ללא ספק אבק של
פטרנאליזם  .המישטר העולה מתוך ' אלטנוילנד ' הוא אפוא מישטר מעורב  ,המבוסס על זכות-
בחירה כללית  ,אך השליטה האפקטיבית מצויה בידיה של אותה עילית משכלת ומחונכת  ,הנבחרת
אמנם בידי הרוב הדמוקרטי  ,אך היא השולטת בחברה ולא האוכלוסיה הרחבה  ,ולא פרלמנט של
נציגי עניין צר וזרמים פופוליסטיים  .כלשונו של הרצל ב ' מדינת היהודים '  ' ,פוליטיקה צריכה
להיעשות מלמעלה למטה  ,אעפ " כ איש לא ישועבד במדינת היהודים  ,כל יחיד יחשוב להרים את
עצמו ונמצא הכלל

מורם . .

 . ' .לי

צדק סוציאלי
למישטר החברתי  -כלכלי של ' אלטנרלנד ' קרא הרצל בשם ' הדדיות ' )  , ( Mutualismusלפי המושג

שהיה שגור באסכולות סוציאליסטיות  -אוטופיסטיות צרפתיות  .יום עבודה של שבע שעות היה

בחינת אידיאה רחוקה מהישג  -ידן של תנוערת הפועלים בימיו של הרצל  ,וכידוע לכל קוראי ' מדינת
היהודים '  ,דגלה הוא דגל שבעת הכוכבים ,

' שבע

שעות הזהב של יום עבודתנו ' .

כמו בסוגיית זכות הבחירה לנשים  ,מקדימה את
אך יתירה מזו

;

8ן

וגם כאן עמדתו ,

דורו .

הרצל  ,הליברל הבורגני שהיווה דמות מופת ל ' ציונות הכללית '  ,פיתח

ב ' אלטנוילנד ' דיוקן של חברה קואופראטיבית בעלת סממנים סוציאליסטיים מובהקים

:

קרקע -

לאום  ,תחבורה רתעשייה ציבוריות  ,אגודות  -צרכנים  ,מיבנה קואופראטיבי בכפר ,שירותי  -רווחה

מקיפים .

הרצל עצמו אומר  ,כי המישטר ב ' אלטנוילנד ' הוא בחינת ' צורת ביניים

בין

האינדיבידואליות והקולקטיביות  .מן הפרט לא תישלל ההתעוררות והשמחה אשר לרכוש הפרטי ,
ועם זה הריהו יכול להתגונן מפני השלטון הקאפיטאליסטי בכוח ליכודו עם חבריו למקצוע  .אנחנו
סילקנו אותה מארה שרבצה על העניים שבתוצרתם משתכרים היו פחות מן העשירים ובעד
צורכיהם נאלצו לשלם יותר מהם ' 9 .י
הרצל גם מפרש  ,כי מישטר ההדדיות הקואופראטיבי של ' אלטנוילנד ' יונק בשורשיו מן

המסורת של הסוציאליזם האוטופי והאתי של המאה הי " ט  .בתיאור יסודות מישטר הצדק החברתי
ב ' אלטנוילנד ' מזכיר דוד ליטבק בנאום הבחירות הפרוגראמאטי שלו ב ' כפר חדש ' את
הסוציאליסטים  -האוטופיסטים הצרפתים פורייה וקאבה  ,את ספרו של אדוארד בלאמי ' מבט
לאחור משנת  , ' 2000את ' פריילאנד ' של הרצקא ואת חלוצי הקואופרציה של ראהאליין

שבבריטניה .

20

לא מישטר של כלכלת  -שוק ליברלית ו  laissez-faire -ביקש הרצל להקים במדינת

היהודים המתחדשת  ,אלא כלכלת  -רווחה מעורבת ,

'
שבה

משק ממלכתי  ,קואופראטיבי ופרטי

משתלבים יחד לכלל הרמוניה  ,המבטיחה צדק סוציאלי יחד עם חופש

הפרט .

ללא אידיאליזאציה של המציאות הארץ  -ישראלית כפי שצמחה  ,אפשר בהחלט לקבוע  ,כי
197
17

18

19
20
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. 185 - 184

. 145

ן. 6

שלמה אביזרי

רעיון זה של פרימאט המומנט הסוציאלי במסגרתה של כלכלה מעורבת בעלת סקטור ציבורי

בארץ  -ישראל .

וקואופראטיבי חזק  ,אכן התגשם בעקרון התפתחותה של הכלכלה היהודית

שחיקתו של מומנט זה בשנים מאוחרות יותר מהווה גם הוא אחד ההיבטים של אי  -הנחת משחיקת
אופיה הציוני של מדינת ישראל דהאידנא  ,שחשים רבים במדינת

ישראל .

תרבות ולשון
כאן נכשל הרצל כשלון חרפן  ,ואותה רדידות תרבותית ( אמנם אלגנטית ) שאפיינה אותו  ,ואותה
תלישות רוחנית ( שכה השכיל לתאר בעצמו במחוה ' הגיטו החדש ' )  ,מנעו ממנו לחרוג אל אופקים
רחבים

יותר .

פסק  -הדין הקטלני שחרץ הרצל על הלשון העברית ידוע
עברית  .מי מאתנו יידע עברית די יכולת לבקש בשפה זו

:

' הלא איננו יכולים לדבר זה עם זה

כרטיס  -רכבת ?

העממיות של היהודים ( ' הז ' ארגונים הדלולים והבלולים  ,ניבי הגיטו . . .

לא ייתכן ' .

ן2

את הלשונות

לשונות  -סתר של

שבויים ' )

הוא פוטר גם  -כן במחי  -יד מתנשא של יהורי שהתחנך על ברכי תרבות אירופה המערבית  .הרצל
מציע ריבוי  -לשונות  ,והיהודים ידברו בארצם הישנה  -חדשה את לשונותיהן של ארצות  -מוצאם ,

שכן  -קובע הרצל במשפט המביע את כל האמביוואלנטיות הרוויה שלו כלפי תרבות אירופה -
' אנו נוסיף להיות שם מה שהננו עתה כאן  ,כאשר לעולם לא נחדל לאהוב בעוגמה את ארצות
מולדתנו שנטרדנו

מהן ' .

ואכן  ' ,אלטנוילנד ' מתפארת באופירה איטלקית ובתיאטראות צרפתיים וגרמניים ( חלק מן
המעמדים המרהיבים ביותר ברומאן מתרחש בבית האופירה  ,שם מעלים אופירה על שבתאי צבי

סתם הרצל ולא פירש באיזו שפה היה הליברית  -באיטלקית  ,בצרפתית או בגרמנית
שלא בלאדינו או

?

;

בוודאי

בעברית) .

בעניין זה נעלם מהרצל כליל כוחה המלכד של הלשון  ,כמרכיב תרבותי רב  -עוצמה בגיבושה

של תנועה לאומית  .ריחוקו של הרצל ממקורות  -יניקה יהודיים בלתי  -אמצעיים  ,זרותו ללשון
התפילה העברית  ,אי  -התוודעותו אל ספרות ההשכלה העברית במורח  -אירופה  -בל אלה בוודאי
תרמו לעיצוב התרבותי הרדוד של ' אלטנוילנד '  ,כאילו היתה מעין מונטה  -קארלו

אך ייתכן  ,שעם זאת יש כאן גם יסוד אחר  ,גם הוא משורש וינאי

:

בינלאומית .

כמבטא הליברליזם

הפלוראליסטי הרב  -לאומי של הקיסרות ההאבסבורגית  ,ראה הרצל בדאגה את הקנאות הלשונית
האתנו  -צנטרית הצרה של חסידי התנועות הלאומיות השונות

באימפריה .

תביעותיהם של

הלאומנים הגרמנים  ,המאדיארים והאחרים  ,שטענו לעליונות או לבלעדיות לשונותיהם  ,אבן איימו
לפוצץ בקנאותם ובצרות  -מוחם את הרב  -גוניות של הקיסרות האוסטרו  -הונגרית  .כמתנגדם של
הלאומנים הגרמנים בווינה  ,לא נוח היה לו להרצל בעליונות לשונית כלשהי  ,ונראה כי הד

לוויכוחים וינאיים אלה ניתן למצוא גם באי  -נכונותו לקנא את קנאת הלשון
1911

העברית .

כאמור ' נכשל הרצל בעניין תחזית זו כשלון חרתן  ,וקשה לומר אם ניתן היה בכלל לעצב את
דמותה של חברה יהודית מתחדשת באוץ  -ישראל ללא החייאת הלשון העברית .
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הרצל ופמלייתו ליד
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המלכים '

( ירושלים ) 1898 ,

.

ישראל והתפוצות ובעיית האנטישמיות
בעניין יחסי ישראל והתפוצות אפשר לומר פרדוקסאלית  ,כי הרצל לא החטיא את המטרה  .מעולם

לא שיער הרצל ולא תבע  ,כי כל היהודים יעלו ארצה  .הוא ראה בארץ  -ישראל את מקלטם הלאומי
של המוני היהודים בארצות המצוקה  ,והכיר בכך  ,כי בארצות המערב  ,בהן הצליחה האמנציפציה
באורח יחסי  ,ימשיכו היהודים לשבת כמימים ימימה ( שמשקלה של עליית ארצות המצוקה
כמזרח  -התיכון יעלה יחסית על העלייה מארצות המצוקה שבמזרח  -אירופה  ,קשה היה לשער למי
שלא יכול היה לתאר לעצמו השמדה פיסית של מרבית יהודי

מזרת  -אירופה ) .

אולם הרצל תיאר במפורט את הקשר שבין מדינת היהודים לבין התפוצות  .ב ' אלטנוילנד '
מתוארים קשרים אלה  ,לא בלי אירוניה  ,כסידרת ביקורים תכופים  ,תיירות יהודית ענפה לארץ -

ישראל  ,הופעתם של אנשי הבורסה של וינה ופריס באופירה בחיפה ובאירועים חגיגיים אחרים ,

התבשמות יהודי הגולה מהישגיה של מדינת היהודים ומאווירא דארץ  -ישראל  .אין זה בדיוק דיוקן
המרכז הרוחני של אהד העם  ,בין השאר בגלל רדידותו של המימד התרבותי בחזון ההתחדשות

.

הלאומית של הרצל אך מבחינה מעשית  ,יש כסוג הקשרים בין המדינה היהודית לתפוצות  ,שטווה
הרצל בדמיונו  ,אופי שאינו שונה בהרבה מזה של סוג הקשרים שאכן נרקמו  ,לטוב או לרע  ,כין
מדינת ישראל לחלקים נרחבים של העם היהודי בתפוצות

הרווחה .

מצד שני שיער הרצל  ,כי הקמתה של המדינה היהודית והגירתם של המונים מרוששים מארצות
המצוקה  ,שכהם פירנס עצם קיומו של יישוב יהודי מאסיבי את האנטישמיות הלאומית

והסוציאלית  ,תביא להיעלמותה של שנאת ישראל  .אולי מוקדם מדי לערוך את מאזן ההיסטוריה
בסוגייה מורכבת דו  .מה שדחק את האנטישמיות מן הטרקלין אל השוליים לא היתה רק הקמתה

של מדינת ישראל  ,אלא  -וביתר תוקף  -הזוועה של ההשמרה והשואה  .מאידך גיסא  ,עצם
הקמתה של מדינת ישראל ומעורבותה בסכסוך מתמשך עם סביבתה הביאו לעלייתו של סוג חדש

של שנאת ישראל  ,בדמותה של האנטי  -ציונות .

בין אם מהווה האנטי  -ציונות מסווה גרידא

לאנטישמיות המסורתית וכין אם נוסף כאן נופך הדש וייהרדי  ,הרי עובדה היא  ,כי עצם קיומה של
מדינת ישראל סיבך את מעמדם של היהודים בארצות  -ערב ובמדינות הקומוניסטיות  .במאזן
ההישגים והמחירים של הציונות  ,יש להביא בחשבון גם עובדה

זו .

דת ושדינה
גם כאן נוטל הרצל את המודל שלו מן הליברליזם הווינאי  ,המעניק לדת נאורה מקום ציבורי  ,אך
ללא מעורבות כפוליטיקה עצמה  ' .האמונה תלכדנו '  ,אומר הרצל  ' ,המדע יעשנו חופשים  .על כן לא

ניתן לרצונות התיאוקראטיים של כוהני  -דתנו לבצבץ

שלהם . . .

כלל .

אנו נדע להחזיקם נכחי  -הכנסת

בעסקי המרינה  ,שתדע להעריכם  ,לא להם לחוות דעה  ,פן יביאו עליה לבטים קשים

עען

שלמד אבינרי

מבית ומבחונן  .כל אדם יהיה חופשי באמונתו או בכפירתו  ,כמו בלאומיות  ,ואם יקרה כי בני אמונה
אחרת יישבו בתוכנו  ,ניתן להם מהסה כבוד ושוויון

תוק ' .

22

פרוגרמה זו אכן מתממשת ב ' אלטנוילנד '  ,אם כי בצירוף מימד אחר  ,שיש בו אירוניה לא

מועטת  :בירושלים מוקם '  , ' Tempelשניתן לתרגמו כמוכן גם כמקדש וגם כהיכל סתם  ,על דרך
בית  -התפילה הריפורמי  -ליברלי  .סתם הרצל ולא פירש היכן בדיוק בירושלים ייכון ההיכל  ,אך הוא
מתואר כמצוי אי  -שם במרכזה של העיר העתיקה  ,ותיאורו מתייחס אסוציאטיבית בצורה ברורה

ביותר לבית  -המקדש ההיסטורי  .יחד עם זאת  ,ככל שזהו היכל דתי  ,אין זה בית המקדש
מקריבים בו קורבנות  ,אם כי יש בו מזבח  -נחושת גדול ( אך גם כאן המלה
משמעות

ברור) .

' ' Altar

:

אין

יש כה כפל -

סדר התפילה כהיכל  ,כפי שניתן להסיק מתיאור טקס קבלת השבת שבו  ,דומה

לסדר  -תפילה בבית  -כנסת מתוקן מרכז  -אירופי  -נעימות וזמירות מסורתיות נאות ואסתטיות
עולות בחללו של היכל  ,אם כי הרצל שומע בהן  ,באמצעות גיבורו  ,את הדי שירו של היינה
' הנסיכה

שכת ' .

23

תמונה מורכבת  ,אם כן ; אך יחד עם זאת  ,הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה  ,לפי המודל האמריקני

המסורתי  -אין כאן  .לדת היהודית ( בעלת דיוקן נאור  ,מתוקן  ,רוחני מאוד ואסתטי מאוד ) יש
מקום בפרהסיה של המדינה היהודית  ,שכית  -מקדש מחודש  ,היכל לשלום  ,ניצב

במרכזה .

מורכבותם של יחסי דת ומדינה בישראל של ימינו התפתחה  ,כידוע  ,בכיוונים אחרים ; אך צריך
גם לזכור  ,כי הרצל  ,היהודי החילוני  ,שהיה רחוק מן המסורת הדתית היהודית  ,הועיד לדת מעמד
פומבי במדינתו  .וגם אם דימה לשמוע את שירי היינה כבית  -המקדש הרוחני המחודש  ,הרי
פומביותה זו של הדת  ,תוך ניתוקה מן המערכת הפוליטית  ,גם היא הד למעמדה של הדת
באימפריה

האוסטרו  -הונגרית .

כאמור  ,המודל החברתי  -מדיני של הרצל הוא מורכב  .בסופו של דבר ביקש הרצל להקים לחופי

הים  -התיכון דיוקן יהודי של וינה ההאבסבורגית האידיאלית  ,של אותה וינה שלואגר ביקש להרוס .
לווינה ליברלית זו נוסף נופך של אחריות סוציאלית  ,שחלק מהשראתה נשאב גם הוא מן המסורת

הווינאית של הרצקא והסוציאליזם הלא  -מעמדי

שלו .

כיצד עומדת ישראל דהיום במבחן זה של עימות בין חזון למציאות

?

אם נשווה את אנגליה של

היום ל ' על החירות ' ו ' משטר של נציגים ' של ג ' ון סטיוארט מיל ואת צרפת של היום לחזון המהפכה
הצרפתית ( שלא לדבר כלל על ברית  -המועצות לאור חזונו של

מארכס ) ,

הרי בשווקיה האכזריים

של המציאות ההיסטורית  ,השונים כל  -כך מתכניות הנרקמות במוחם של חוזים ובחזונם של

נביאים  ,מצויה ישראל במדרגה שאין לה מה להתבייש בה  .אך כדי להתגאות בעצמה כאמת  ,עוד
נכונה לה דרך

ארוכה .

2 )( 0

22

שם  ,עמ '

23

' אלטנוילגד '  ,החזון  ,עמ '

. 69 - 68
. 258 - 253

שטר של מכירת בית בכפר ברו מימי בר  -כוכבא

*

יגאל ידין  ,מגן ברושי ואלישע קימרון

שנוא
עשרות שטרות מסוגים שונים מימי מרד בר  -כוכבא ( או מלפניו ) נתגלו בדור האחרון במדבר -

יהודה  .שטרות יהודיים מז התקופה הזאת לא היו ידועים לנו לפני התגליות שנעשו במדבר  -יהודה ,
החל מראשית שנות החמישים  .עד אז ידועים היו לנו רק שטרות מן המאה החמישית לפני  -הספירה

( מיב שבמצרים ) מחד גיסא  ,ומימי  -הביניים מאידך גיסא  .בשנת

1962

נתגלו בוואדי  -דאליה שטרות

שומרוניים כתובים ארמית מן המאה הרביעית לפני  -הספירה  .התגליות ממדבר  -יהודה ומוואדי -

השטרות .

דאליה ממלאות אפוא חלל ריק בתולדות מחקר

חלק ניכר מן השטרות שהתגלו במדבר  -יהודה כבר פורסמו  ,ורוב התופעות שכהם כבר נידננו ,
אולם מחקר מסכם יתאפשר רק לאחר פרסומם של כל השטרות  .משום כך נקצר בדיון ונסתפק

בציון מקבילות משטרות אחרים מתקופות שונות ( ממסמכי יב ,
השטרות שנתגלו במדבר יהודה

3

ומשטרות עבריים מאוחרים

הדנה בחומר זה  ,ונפנה במידת הצורך

*

ן

מתעודות ואדי  -דאליה ,

יותר ) .

4

2

מן

כמו  -כן נסתמך על ספרות

למקורותינו .

תעודה זו  ,ובצדה טיוטה של תעתיק  ,נמצאו בעזבונו של פרופ ' יגאל ידין המנוח  .לא ניתן היה לברר כיצד ומניין
הגיעה התעודה לידיו  .הפרסום הזה נעשה ברשותם של האפוטרופסים על עזבונו המדעי של ידין  .לנוסח המובא
כאן ולפירושו אחראים כמוכן שני מחברי המאמר האחרים  .מחכרים אלה מבקשים להביע את תודתם לפרופ '
ח " י גרינפלד ולפרופ ' י ' נוה על כמה הצעות  -קריאה חשובות והערות מחכימות באשר לפענוח התעודה
ולפירושה  .על כך שהטופס הגלוי נכתב עברית העיר פרופ ' י ' נוה  .תודתם נתונה גם לד " ר ד ' טלשיר ולפרופ ' ר '

ירון  ,שהינחום בעצה טובה  .תעמוד על הכרכה גם הגב ' עדה ירדני  ,שהכינה במיומנות רבה פכסימיליה של
התעודה וטבלה אלפביתית של
1

כתבה .

 Brook/yn Museum Aramaic Papyri , New Haven 1953ש  [ 2 . 0 . Kraeling , 7להלן

.

~
ירושלים
התעודות לעברית אצל ב ' פורטן  ,יהודים מיב וארמים מסון ,

תו B . C . E . Found

2

the

3

מרכעאת ] ;  . 245 - 268עק 38 ) 1957 ( ,

,

'

a

Daliyeh

 1 8 . de Vaux , Les Groו111א  .ז  .נ  . Benoit ,ק [ להלן :
 deisert 4 Juda '' ,.ט . Milik , ' Deux ~documents in idits 4ך  .נ .
)

התעודה הראשונה תכונה להלן ' חוזה ~
מכירת קרקע ' ( שפ  ,עמ '

4

תשמ " ה .

F . M . cross , ' Samaria Papyrus 1 : 88 Aramaic Slave Conveyance Of 335
 4ם  [ Wadiלהלן  :קרוס  ,ואדי דאליה ] ., Eretz-Israel

*  . 7 * - 17קק 18 ) 1985 ( ,
de Aturabbaat (= DJD , 11 ( , Oxford 1961

בביו ' ( שם  ,עמ '

קרלינג ] .

תרגום

(

, ) 264 - 255

'

והתעודה השניה תכונה להלן ' כפר

. ) 268 - 264

א ' גולק  ,אוצר השטרות הנהוגים בישראל ,

ירושלים תרפ " ו [ להלן  :גולק ]  .גולק העמידנו על הקביעות המפליאה

ן נ) 2נ

יגאל

ידין  ,מגן ברושי ואלישע

קימרון

תיאור התעודה
התעודה המובאת כאן היא שטר מקושרי של מכירת בית מן השנה השלישית למרד בר  -כוכבא
( 135 - 134

לספירה ) .

6

השטר כתוב על פפירוס  ,ומידותיו  :גובה  8 . 5 -ס " מ  ,רוחב -

מלים ואותיות תלויות בין

21

ס " מ  .הכתב רהוט ואין בו

השיטין .

רק חלקו העליון של השטר  ,המכיל את הטופס החתום ( הפנימי )  ,שרד  ,ויש בו

7

שורות כתובות

ארמית  .חלקו הימני נפגם  ,אך ניתן להשלים את רוב החסר על  -פי שטרות אחרים שנתגלו במדבר -

יהודה .

מן הטופס הגלוי ( החיצון ) שרדו אותיות אחדות בלבד  ,ומהן אנו למדים  ,כי הטופס הזה

7

היה ככל הנראה כתוב
נכתבו באותה

עברית .

8

אם כן הדבר  ,הרי זה השטר היחיד הידוע לנו  ,ששני נוסחיו לא

הלשון .

מקום הימצאו של השטר איננו ידוע  .ייתכן  ,שנתגלה במערות מרבעאת  ,אבל קרוב יותר לשער ,

שנתגלה בנחל  -צאלים  .תעודה אחרת  ,השטר מ ' כפר בביו ' ( כפר בריו  ,וראה להלן )  ,נתגלתה  ,לדברי
הבדווים ,

החוקרים שפירסמו בשנות החמישים תעודות מנחל  -צאלים  ,שהגיעו

בנחל  -צאלים .

לרשות מוזיאון רוקפלר  ,העדיפו מסיבות פוליטיות שלא להדגיש עובדה זו  ,שהרי נחל  -צאלים  ,כ -
5

ק " מ מצפון למצדה  ,נמצא בתחומה של מדינת ישראל  .יוחנן אהרוני  ,שגילה בנחל זה שרידים

מימי מרד בר  -כוכבא  ,הבחין כי לפחות מערה אחת ( ' מערת הגולגלות ' ) נחפרה כמעט עד תומה

בידי הבדווים  .אין להוציא מכלל אפשרות שהתעודה נתגלתה בנחל חבר  :קטעי הקלף של תרגום
יווני לתרי עשר  ,שנתגלו בידי אהרוני ב ' מערת האימה '  ,בנחל זה  ,הם חלק ממגילה  ,ששאר שרידיה
נחפרו בידי בדווים  ,וחלקם נתפרסם בידי

ברתלמי .

9

של הצורה המשפטית של סגנון השטר ותוכנו מתקופות קדומות ועד הדורות המאוחרים  .שם  ,עמ '  . xxlשטר
מקושר הוא תעודה שנוסחה נכתב פעמיים  :הנוסח הראשון נגלל  ,נקשר ונחתם ( כדי למנוע זיופים )  ,ואילו הנוסח

5

השני הושאר גלוי כדי לאפשר עיון בתוכנו .
ברוכ  -כוכבא  ,ירושלים  -תל  -אביב תשל " א  ,עמ '
וראה בפירוט  :י ' ידין  ,החיפרשים אחר אבכ
כוכבא ] .

6

וראה להלן הערה

.8

232 - 229

[ להלן  :ידין  ,בר

-

מרד בר  -כוכבא שארך שלוש שנים ומחצה חל בשנים

135 - 132

לספירה  .ידוע לנו  ,כי מניין המרד מנה ארבע

שנים ( השנים א ' וב ' נזכרות על  -גבי מטבעות ; השנים ג ' וד ' נזכרות בתעודות ממערות נחל  -מרבעאת ו ' מערת

האיגרות ' בנחל  -חבר ) .
זמנה ניסן  - 134אדר . 135

לדעת רוב החוקרים  ,תחילתו של מניין המרד היא כניסן

, 135

, 132

ולפיכך השנה השלישית

הקושי העיקרי הוא בקביעת סופה של השנה הרביעית  :אם אכן נחרבה כיתר בט ' באב

כפי שקובעת מסורת ישראל ( ואז יהיו גבולות השנה הרביעית בין א ' ניסן

להסביר את משמעות התאריך המופיע בתעודה מס '

30

ממרכעאת

:

135

לט ' באב

, ) 135

נתקשה

' בעשרים ואחד לתשרי שנת ארבע לגאולת

ישראל ' ( מרבעאת  ,עמ '  . ) 145 - 144על מניין המרד ראה the Bar Kokhba :
' Dates Used
 . Wacholder , kThe Calendar ofSabbatical Cycles ' ,, HUCA ,מנ ~. 39 -46 ; 8 .קק , 21 ) 1971 ( ,לרנו Revolt ' ,
 . 217ק  . 155 ; idem , ' Chronomessianism ' , 16 ] . , 46 ) 1975 ( ,ק  ( 44 ) 1973 ( ,שני מאמרים אלה כונסו בספרו

8 . Kanael ,

"

של וכהולדר  ' Chronography , New York 1976אםChronologyI

"

 . 82ק 8 1984 ,זעWar, Aarau-Frankfurt a . M . - 58126

. Mildenberg , The ;: Essays~ 1":

]

 Coinage of theולהלן  :מילדנברג ,
;
.Bar .lfokhba
'

בר -כוכבא ] .
7

גודל החסר שכחלקו
) 30

2נל) 2נ

או שתי תיבות

הימני של השטר תלוי במספר שכלל התאריך  -האם כלל מספר של תיבה אחת

( , 19 - 11

נ. ) 29 - 2

שורה  ,כגון ' יומה דנה ' בשורה

( , 20 , 10 - 1

אם האפשרות השנייה נכונה  ,אזי יש להוסיף להשלמה מלה או שתיים בכל

 ; 2שם השכן

בתחילת שורה  , 5וצורת מקור נוספת בשורה

,6

' קודמיך ' בשורה . 7
 XXIIואילך .

8

ראה להלן בהערות לקריאה  .על המונחים ' טופס הגלוי ' ו ' טופס החתום ' ראה גולק עמ '

9

וראה  :י ' אהרוני  ,מערות נחל צאלים  ,אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל  ,ב  ,ירושלים תשל " א ,
עמ '

347 - 345

( ושם הפניות לספרות

נוספת ) .

על הקטעים היווניים שנתגלו בידי אהרוני ראה  :ב ' ליפשיץ  ' ,קטעי

קלף ופאפירוס ממערת האימה '  ,ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה  ,כו ( תשכ " ב )  ,עמ ' 89 - ] 83נ ; על

.
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יגאל

ירין  ,מגן ברושי

ואלישע קימרון

__ -

מבנה התעודה
מיבנהך של השטר דרמה לוה של שטרות אחרים ממדבר  -יהודה ומשאר מקומות

:

זהו שטר

.

מונולוגי  ,מנוסח בגוף ראשון מטעמו של המוכר  .אין בשטר כל הבעת הסכמה או הצהרה נגדית 0י
אלה סעיפי

השטר :

ציון הזמן והמקום ( שורה

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

.) 1

. )4 - 1

הצהרת המוכר  -ציון עובדות העיסקה ( שורות
גבולות המכר ( שורה

. )4

ציון המחיר בעבור המכר וקבלת הכסף ( שורה
ציון זכויותיו המוחלטות של הקונה ( שורות

. )5

. )6 - 5

התחייבות המוכר להגן על זכויות הקונה  ,לפצותו במקרה של נישול על  -ידי צד שלישי
ולהחליף את השטר במידת הצורך ( שורות

. )7 - 6

מבחינה מהותית  ,יש להבחין בין שני חלקים עיקריים

:

] ן

א  .ציון המכירה ( מנוסח בזמן עבר

ב  .סילוק זכויות המוכר וציון זכויות הקונה והתחייבויות המוכר כלפיו ( מנוסח בזמן

ובבינוני ) ;

עתיד ) .
רוב סעיפי השטר הם סטריאוטיפיים ; יש בו כפל  -מלים ופירוט יתר של העובדות  ,כדי שתהא

כוונת השטר ברורה ולא יישאר שום מקום להערמה או לוויכוח .

2ן

בסעיף המכיל את עובדות

העיסקה  ,יש מעט שינויים וחידושים  ,ואפשר שגם בסעיף המדבר על זכויות הקונה היה ייחוד

( הציון בור

החיטים )  .יש לציין  ,שאין בשטר ציון לויתור מצד אשת המוכר על דכויותיה .

3ן

לשון התעודה
לשון התעודה דומה לארמית הממלכתית  ,אך מצויים בה כבר מספר קווי  -לשון חדשים  .נציין כאן

כמה תכונות מאפיינות .

א  .כתיב
נתיבו של השטר עקיב מאוד  ,ואלה
 , %ם סופיות נכתבות תמיד בה " א

כלליו :

( עקיבות מעין זו אינה שכיחה בשטרות ממדבר  -יהודה ) .

מציינת כל תנועת  , 0ט ( כול  -שורות  , ) 7 , 6רק המלה ' חח מי ' ( שורה

( על  -פי שרידי

,
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התרגום היווני של תרי
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עשר .

השווה גולק  ,עמ '  xxxIIIואילך

% ] 111

חבר .
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ר ' ירון  ,המשפט של מסמכי יב  ,ירושלים תשכ " א  ,עמ '

ירון ] .
! !

Barthelemy ,

.ם

באוסף המגילות שבמוזיאון רוקפלר מצויים כמה עשרות ' לוחות ' של כתבי  -יד  ,שמוצאיהם טענו כי

מקורם בנחל  -צאלים  ,אבל קרוב לודאי שמקור רבים מהם במערת האימה שבנחל
!0

כתובה כנראה בלי ו " ו

האותיות ) .

הקטעים מאותה מגילה שנחפרו כידי הבדווים ראה Leiden :
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המלח .
ליםברו
כפר
ממזרח
כנראההאזור .
' מפת

היו " ד מציינת תנועת  1ארוכה ( אך לא  1קצרה ) ורק במלה ' ג מ ר י  ( ' 7שורה  ) 5היא חסרה ( אולי

מתוך נטייה להימנע מכתיבת שני יו " דין בשתי הברות תוכפות )  .היו " ד השורשית נכתבה תמיד

במלה ' בית ' לצורותיה השונות ( יש בשטרות ממדבר  -יהודה גם כתיבים בלי יו " ד במלה
האל " ף לא נכתבה במקומות שהיא נאלמה

( שורה

:

הזאת ) .

' נשי ' ( שורה  ' , ) 1רובן ' ( שורה  ' , ) 3תמרון '

. )7

ב  .פונולוגיה
נציין את הידמות הנו " ן במלים

' סטןה ' ( שורה

- 4

מצינו ' חנ טין '  -למשל  ,מרבעאת  ,עמ '  , 24שורה

( שורה

5

וכן בשטרות אחרים ) ,

' מדנחיתה ' ( שורה

. )3

' SD
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בשטרות עבריים וארמיים ממדבר -יהודה
' שטר למכירת קרקע '  ,עמ '  ' , ) 258מ 2 9ה '

ול ' ( שורה  - 7ויש בשטר גם ' מן ' ללא הידמות )  ,ואולי גם

ן ס2
~

ירין  ,מגן ברושי

יגאל

ואלישע קימרון

ג  .ומורפולוגיה
חשיבות מיוחדת נודעת לצורות  -מקור של הבניינים הנגזרים  ,בתוספת הפרפיקס מ '

:

'ל מ ע מ ק ה '

( שורה  ' , ) 6ל מ ק י מ ה ' ( שורה  . ) 6צורות כאלו ידועות כבר מן התעודות הארמיות ממדבר  -יהודה
( כגון ' למזבנה '  ' -חוזה מכירת קרקע '  ,עמ '  ) 259על  -יד הצורות הסטנדרטיות ( כגון
ו ' לקימא '  -שם  ,וכן מרבעאת  ,עמ '  , 26שורה

' למרקא '

. )4

גם הארמית המקראית וגם המסמכים המשפטיים ביב אינם יודעים מ ' בצורת המקור של

הבניינים הנגזרים  .אולם צורות במ ' נמצאו במשלי אחיקר  ,במכתבי הרמופולים ובניבי הארמית של

ארץ  -ישראל .
המערבית 4 .י

צורה דומה מצויה

בסורית .

מסתבר  ,שזוהי תכונה המאפיינת את הארמית

כינוי הזיקה ' די ' נכתב תמיד כמלה נפרדת ( על ' דביתה ' שבשורה  , 3ראה
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טבלה אלפביתית של אותיות נבחרות מן התעודה

2 )( 6
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"

קוטשר  ,מחקרים בעברית ובארמית  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '
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"
די איתי לי ידרת בית קורה לכפר ברו למיצה

ן

[ אתרה דך וכול די בה מע ] לה Jbbi

למקנה ולמזבנה

[

[ ולמרקה זבנה דך
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שפעין

בן כוסב
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לך [ ככסף זוזין

"

[
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אתרי

תלתי ]

"
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יביתה

ושת

"

[ יי

המו ]

פף ולמעמקה [ ולמעבד בה כול די יצבה מן יומה דנה ולעצלם

"
ותגיר

ותשלמתה מן נכס י ייי
]

די זבנת מן יהוסף בר רובן מדנחיתה

[ אלך ] מדנחה דרתה מערבה דרת בית

י

פתי

"

[ה ] ל [

מלי

דרת [ ה ]

נימ

רפתה דרומה

]

"

[ hi [ 1 DSJ

פל ע ין תשע ותקלי כספה אנה מקבל ימין גמרין לעלם יש
[ ]

ואנה והוצתן מילגה וכול די איתי לי ודי

אקנה [ לק ] לל [ ך ו ] לזמן די תמרון לי אחלף לך שטרה

י

אקנה

[ נ ] ה כדי

אחראי

"

]

זה
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] תחדר שפתוח
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[ י שאול ]

וערבין למקימה

נשי ישרא ל לנכ 6מ לנרו יהונתן כר ע לי מן כפף ביי
]

]

יגאל

ידין  ,מגן ברושי ואלישע

ומרגום

השטר *

הטופס החתום

ל

[ בג

1

קימרון

(

( הפנימי )

שנה ] שלוש לחרות ישראל על ידי

( ?)

שמעון בן כוסבה נשיא

יהונתן בר עלי מכפר ברו אמר לשאול בן חרשה נמשם

ישראל  [ ,בכפר ]

ברו .

 :אני ]

פירוש התעודה
שורה

1

[ שנת ] תל ת לחרות ישראל על ימי שמעון בן כוסבה נשי ישראל  -נוסחה זו חוזרת  ,בשינויים
הארמיים  .מצינו גם

' לחרות

ירושלם

'  ,ובשטרות

שורה ו

מרבעאת  ,עמ '  , 22שורה  ; 1שם  ,עמ ' , 25

;

העבריים גם ' לגאולת ישראל

'

שונים  ,בשטרות

( ראה ' כפר בביו '  ,עמ ' ; 264

והערותיו של מיליק בעמ ' . ) 135

המלה ' ימי ' אינה ידועה משום שטר והיא כנראה שיבוש מן

' ידי ' .

קרוב לשער  ,שהסופר טעה כאן ( אולי מתוך היסוס

תת  -הכרתי ) וכתב ' י מ י ' במקום ' ידי ' ( הרי מדובר כאן במניין השנים )  .בשטרות העבריים נמצא ' על יד ' ( כגון מרבעאת ,
עמ ' , 24

שורה

.)2

מנחם קיסטר הפנה את תשומת ליבנו לעובדה  ,שגם בספר בן  -סירא הומרה בטעות ( מספר

המלה " דר במלה ' ימי

'

( מח לב

;

מט ט

;

פעמים )

ומראה גם מו בד

גם
בשנת
השם
ארמאולמי
ממדברישדה טפי
מרבר יהיה  :סקר
בשטרה
מערות
ברכיב . %
של ' :ר ירץ ' ,
במרבעאתראה
הכתו של שמו
מצוותהשם
על ירות
כשבה ' .אחד
שא אך
כוסבא ' ו '
בצרות '( וסבה
הכתי
תש " ך ( מחנה דד  ,יריעות בחקירת א " ועתיקותיה  ,כה ( תשכ " אג עמ '

60 - 54

[ להלן

:

ידץ  ,מחנה דג

כפר ברו ייתכן לקרוא גם ' ברי ' והעדפנו את הו " ו בעקבות הכתיב הברור בשטר ' כפר בביו '  ,שנראה בעליל כי יש לקראו

' כפר בריו '  .ייתכן

מאוד  ,שמדובר

ביישוב השוכן ממזרח לים  -המלח  ,ככל הנראה מלנאת אם ססז

א  -זרקה שליד ואדי זרקה  -מעין ( נ  -צ

3ו

שמעל מעיינות חמאם

 . ) 2071מקומו של האתר כ  5 -ק " מ מצפון  -מערב למכוור  ,ובקירוב מול מצפה  -שלם

ומערות מרבעאת  .יישוב זה מצוין במפת מירבא ברשוב ]  ,ונזכר כבר אצל יוסף בן מתתיהו ( מלחמות  ,ז ,
' בנחל שמטביב לעיר ממר יש מקום בשם  . Bafipaבאונומסטיקון של אוסביוס

המיס החמים של בערה

בערביה ' .

( ) 205

: ) 180

נאמר  ' :ויש כפר גדול מאור אצל

:

מקובל במחקר  ,שהצורה היוונית של השם  Ba& paמייצגת שם מקום  ,שמקורו בלשון שמית  ,ושנגזר מן השורש ' בער '

 שם שתיאר את תכונתם של המעיינות~החמים  .אין בביאור אטימולוגי זה שום וראות  ,אבל אם הוא נכון  ,יקשהעלינו להלום את חסרון העי " ן בשם ' כפר ברו '  .הסיומת  1שכיחה בשמות נבטיים  ,והשווה שם המלך
' הגרז '

' מלכו '  ,שם המלכה

ועור .

' יהונתן

' -

וכן להלן יהוסף ( שורה

- )5

הכתיב

בה " א

בשמות התיאופוריים נפוץ בתעודות ובמטבעות של התקופה

הזאת .
אמר  -הפועל אחרי הנושא  ,שלא כבתעודות יב  ,שם הפועל בא בראש
[ אנא מן

רעותי . . .

]

-

ההשלמה על  -פי

' כפר בביו '  ,עמ '

המשפט .

. 264

חרשה  -על השם הזה עיין  :אנציקלופדיה מקראית  ,ג  ,עמ ' . 308

1

ראה מ '

אבי  -יונה  ,גיאוגרפיה הספורית

ישראל  ,ירושלים

של ארץ

תשי " אנ  ,עמ '  167והערה סו ;

הנ "

ל.

' מפת מידבא ' ,

עמ '  141וכן

דף מפה

ארץ ישראל  ,ב
,2

(

תשי .

ג),

.9

:2 )(8
-

להלן מובאים הרגומו של הטופס החתום ( הפנימי )  .שרידיו של הטופס הגלוי
השטר ולשונו עברית  ,אינם צריכים כמובן

תרגום .

( החינון )  ,שבחלקו התחתון של

תעורה

:

שטר מימי בר  -כוכבא

[ מרצוני מוכר לך] את הבית נמיש לי ] וחצר בית קורה ( ? ) בכפר ברו  ,את החדר שפתוח למזרח

2

לתוך הבית הגדול הזה ואת העליה שפתוחה [ ל . .

(.. .

3

חזקתי

]

( ?)

].

ואני [  ] . . .ממזרח נואת] דלת השער של הבית שקניתי מיהוסףבר ראובן

מדנחיתה ( ? )  .הבית

שורה

2

ררת  -המלה מופיעה שוב בשורה

4

וכן ב ' כפר בביו '  ,עמ '

וידועה מדיאלקטים ארמיים אחרים  .היא גזורה מן

, 264

השורש דור .
בית קורה  -הייתכן כי הכוונה לקורת בית  -הבד ( הצעת

ח "י

גרינפלד ) ?

לתוגה  -מקבילה כנראה ל ' תחדר ' ( = את החדר ) שבטופס הגלף  -העברי  .המלה מצויה בתעודות מיב
קמפינג  ,עמ '  , 4שורה , ) 3

בארמית של קומראן ובניבים אחרים .

פתיח ל  -בתעודה מיב  ' :וכונה ו פתיח לתרי רבתא ותרעא עלה פתיח לשוק מלכא ' ( קרלינג  ,עמ '
; ) 21

וכן

' [ שע ] ר פתוח לגג ההיכל ' ( מגילת המקדש לא ו  ,וראה מקבילות שציין ידין שם  ,ב ,

:

ימשל

עמ '

, 12

שורה

. ) 96

מדנחה  -הקריאה על  -פי המקור  .בתצלום האותיות אינן ברורות  .ביב  ' :מועא שמשא '  .ראוי לציין  ,ששמות רוחות
השמים מיודעים  ,ברגיל בארמית  .על יידוע שמות רוחות השמים בעברית הבתר  -קלאסית ראה  :א ' קימרון  ' ,שמות
רוחות השמים במקורותינו

ביתה רבה  -השווה

:

הקדומים ' ,

' בתא רבא '

בית

מקרא  ,פ ( תש " ם )  ,עמ '

( מרבעאת  ,עמ '

, 25

. 46

שורה . ) 15

דך  -הכינוי הרומז בא בתעודה שלנו אחרי השם הנרמז .

שורה

3

בח  -קי  -האות החסרה יבולה להיות ו  ,ל או

ן,

אבל אק בידינו להכריע מחמת הפגימות של הטקסט  .האם מדובר כאן

ב ' חזקה ' ? :

ואנה  -או ' די אנה '  .אין בטחון שהאותיות אינן שייכות לשתי
דביתה  -או ' וביתה '  .השל " ת נראית כמו ר ' מתוקנת בהוספת

די ובנת מן א  -הנוסחה ידועה מן כוכבא של יב ( ' וי
דלת  -המלה רגילה בתעודות יב

;

אבל בשורה

זבנת  -בשטר משמש גם הפועל הנרדף ,

4

זבן '

מלים .
נקודה .

-

ראה ,

למשל  ,קרלינג  ,עמ '  , 12שורות

משמשת המלה הנווסת

'

.) 4- 3

דשיא ' .

קנה .

מדנחיתה דר  -לא ברור לאן שייכת הה " א  ,אם לתיבה הראשונה או לשנייה  .העניין סתום  .אלי ' דנחיתה ' שם
מקום הוא  ,והמלה ' דר [ תה ] ' פותחת את רשימת הנכסים הנכללים בעיסקה

2

?

השווה  :מ  -ר ליהמן  ,מסות ומסעות  ,ירושלים
תשמ " ב ,

עמ '

192 - 191

[ להלן  :ליהמן ] .

ע () ? נ

יגאל ידין  ,מגן ברושי ואלישע קימרון
4

[.. .

האבנים והבורות ( ? ) של החיטים והדלתות והמפתח  .תחומי המקומות הללו  :מזרח

]

החצר  ,מערב חצר בית מנו הגדולה  ,דרום נזמה  [ ,צפון . .
5

].

[ המקום הזה וכל שבה  ,הכניסה והיציאה כראוי  ( -את ) זה מברנתי ] לך [ בשלושים ] וששה

[ זוזי כסף  ,שהם ] תשעה סלעים  .פאת ) שקלי הכסף

שורה

קבלתי  ,מחיר מלא

לעולם  .רשאי שאול

4

[ אב ] ניה  ,או [  ] . . .נוה .

דשיה  -המלה נמצאת גם בתעודות יב ( למשל  ,קרלינג ,

הארמי לאיוב  .קוכ,

בתרגום

ומפ תחה

שורה

( = והמפתח ) -

ער 3העיר ,

השווה

:

עמ ' , 9

שורה

, ) 13

כי היא לא נמצאה בארמית המערבית בצורה זו .

' המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח ' ( משנה  ,בבא בתרא

ד ג) .

5

[ אתרה דך וכול רי בה ]  -ההשלמה על  -פי

' חוזה

מכירת

 . 259השווה

קרקע '  ,עמ '

שבתוכו הרי כולן מכורין ' ( משנה  ,בבא בתרא ר ג ) וראה עוד מרבעאת ,

[ מע ] לה ומפנק ] ה  -ההשלמה על  -פי ' חוזה מכירת קרקע ' ,
מכירת

ובארמית של מגילות

מדבר  -יהודה  ,כגון

קרקע ' ,

עמ '

. 259

עמ ' , 30

:

' ובזמן שאמר לו הוא וכל מה

שורה . 4

וראה דברי מיליק על המלים האלו  ' ,חוזה

4

עמ '  . 262והשווה עוד מרבעאת  ,עמ '  , 25שורה  . 3ראוי להוסיף לדברי מיליק  ,כי הביטוי ' מוצא

שכיח בשטרות עבריים ( ראה  ,למשל  ,גולק ,
יציאה  -שלא

עמ ' , 169

 . ) 170וכן ' יציאה וביאה ' ( שם  ,עמ '

. ) 186

ומובא '

סדר המלים  -כניסה ,

כבמקרא .

לסיכום הסעיף הכולל את עובדות העיסקה נפנה אל

המשנה  ,בבא בתרא ד א  ,שממנה ניתן ללמוד מדוע

בפירוט הנכסים הקשורים לבית ( או אלו שאינם קשורים

אליו ) :

יש צורך

' המוכר את הבית לא מכר את היציע אף על פי שהיא

פתוחה לתוכו  ,ולא את החדר שלפנים ממנו ' .

רשימה דומה לזו שבשטר הנדת נמצא גם בשטרות מאוחרים  ,כגת  ' :והודית לו שמכרתי לו את הבית והחצר  ,עליות
וחררים ' ( גולק ,

עמ '  ' ; ) 168עם כל

מוצאיו ופתחיו  ,חלונותיו ודלתותיו  ,בריחיו  ,חדריו  ,כפות ומרחפות ועליותיו וחצריו

וכל כלי תשמישו ומחוברים וכל הגגין שעליו הן של עצים והן של אבנים ' ( שם  ,עמ ' . ) 174
כדי חזה ( = כראוי )  -וכן בשורה  ( 7וראה להלן  ,הערה  . ) 5הצורה חזה היא בינוני פעול של הפועל חזי  ,הצירוף הזה
נמצא בעור שטרות ארמיים ממדבר  -יהודה  ,אלא שמיליק קרא בטעות ' ח וא ' במקום ' ח זא '  .בתרגום אונקלוס לויקרא ה
י  ' ,כדחזי

' מתרגם את

המלה ' כמשפט ' ( כלומר כנהוג ) .

דך  -חתר אל המלה [ אתרה ] שבראש השורה  .שימוש כזה של כינוי הרמז ללא שם עצם לפניו נמצא גם בשטרות
שפירסם מיליק ( ' חתה מכירת קרקע ' עמ '

; 259

' כפר

בביו ' ,

עמ ' . ) 264

סלעין תשע  -במטבעות הכסף של בר  -כוכבא קיימים שני עריכים

עריך גדול הקרוי

( דנומינאציות ) :

' סלע ' ,

שהיה

שווה לטטראדרכמה מן הטביעות הרומיות הפרובינקיאליות  .ועריך קטן הקרוי ' זוז '  ,שערכו היה רבע טטראדרכמה  .הזוז

שווה הן לדינר הרומי ( שכתובותיו בלאטינית ) הן לררכמה הפרובינקיאלית ( שכתובותיה ביוונית ) .
סלעים שווים לשלושים ושישה זוז ,

3

והשלמתנו ודאית , .

י ' קוטשר  ,תולדות הארמית  ,ירושלים

תשל " ב ,

על סרר המלים ראה דברי

5

4

! 10נ

נראית דעתו של י ' נוה ( הערה בעל  -פה ) כי יש
ב ' חוזה מכירת קרקע ' שורות

אחרי המלים האלו כרי חזא  -בדיוק כמו

ח " י גרינפלד

( קטלוג מוזיאון
. 200

על עריכי מטבעות הכסף של בר  -כוכבא ראה ,

ישראל ) ,

Dix

בקובץ כתובות מספרות
ירושלים תשליג  ,עמ '

.

11

.

6

sea

, 27

ועוד

;

.ץ

Meshorer, Ancienr Je~ ' ish Coinage

 . 154 - 155קק 1982 ,

7-6

בשטר שלנו  .את קריאת הביטוי הזה של מיליק
תיקן כבר

6

למשל  ,מילרנברג  ,בר  -כוכבא  ,עמ '

עמ ' . 137
לקרוא גם

קימרון .

מכאן  ,שתשעה

lhe Dead

,

0

יא

Hills

] . Qimron , The Hebrelr

.

) Scrol[s 5 400 . 20 ( fonhcoming

תעודה

שטר מימי בר  -כוכבא

:

[  . . .לקנות ולמכור ] לחפור ולהעמיק [ ולעשות בו כל שיחפץ מן היום הזה ] ולעולם  .ואני

6

יהונתן המוכר וכל מה שיש לי ומה שארכוש אחראים וערבים לקיים
דמין גמרין לעלם  -הצירוף ' דמין גמירן

נמצא גם בפפירוס מס '

'

1

משומרון ( שורה

קרוס  ,ואדי

3ן

דביליה .

עמ '

 . ) 12 - 11קרוס מזכיר שם וריאנט מפפירוס אחר  ' -כסף גמיר ' ומפנה למקבילה האשורית  . sim gamirפירוש הצירוף
מלא  ,והוא דומה

 -מחיר

לצירוף ' כסף מלא ' הגזבר במשא ומתן המשפטי שבין אברהם לבין בני חת ( בראשית בג ט ) .

ביטוי זה מצוי גם ב ' כפר בביו '  ,עמ '

; 264

השווה גם שם  ,עמ '  . 259ובשטרות מאוחרים  ' :כי קבלנו מכפר פלוני הנ " ל כל

דמי המכירה עד גמירא ' ( גולק  ,עמ '  . ) 174על המונח

.1

' עלם ' בנוסחאות האלה ראה ירון  ,עמ ' סו

השני  ,לכל הפחות למן התקופה החשמונאית ואילך  ,שקל משמעו טטראררכמה ,

ותקלי כמפא  - . . .בימי הבית
מטבע הכסף ששוויו ארבע דרכמות ( או ארבעה דינרים .

) 7

בימי מרד בר  -כוכבא כונתה כאמור הטטראדרכמה ' סלע

ואילו מחציתה  -הדידרכמה  -כונתה ' שקל '  .כך עולה בפירוש מ ' חוזה מכירת קרקע ' שורות

בו  ,כי

78

זוזים ( היינו דרכמות אודינרים ) שווים

19

סלעים ושקל אחד

(  19א

+4

= 1 % 2

 ( 9 - 8עמ ' , ) 259

' התמורות במטבעות היישקל " בימי מלחמת החורבן ומלחמת בר
היהרות  ,א ,

ירושלים

בוכבא ' .

'

.

שנאמר

 . ) 78כךגם עולהמתעודה מס

ב ' מערתהאיגרות ' ( שטרם התפרסמה )  ,שנאמר בה  ' :כסף דינרין עשרה שהם סלעים שתים ושקל אחד '  .וראה  :י
תשכ " ט  ,עמ '

היינו

' 46

' משורר ,

דברי הקונגרס העולמי החמישי למרעי

 . 86 - 81מכל מקום  ,בטקסט שלפנינו  .המפרט את תנאי התשלום בעריכים מפורשים

 -זוזים וסלעים  -אין ככל הנראה למלה ' שקל ' משמעות מוגדרת  ,ונראה שפירושה כאן הוא מטבע  -כסף סתם .

רשי  -בפפירוס
עמ '

מס '  1משומרון  ,כמו ביב  ,נמצא

' שליט ' ( שורה  . ) 12ראה דיון וביבליוגראפיה אצל קרוס  ,וארי

ראוייה ,

. 12

שורה

6

למחפר ולמעמקה  -על צורתהמקור ראה להלן  .ציון הזכות לחפור נמצא גם בשטרות מאוחרים  .למשל  ' :ומעתה יש
לו רשות  . . .לבנות

[ ולמעבד . .

].

-

ולסחור . . .

לחפור בהם בורות שיחין ומערות ' ( גולק  ,עמ ' . ) 168

ההשלמה על  -פי ' חוזה מכירת קרקע '  .ראה דברי מיליק על הנוסחה הזאת ( שם  .עמ ' . ) 263

מזבנה  -המלה מופיעה גם בשטרות ארמיים אחרים ממדבר  -יהודה  .כגון

העבריים מופיעה המקבילה העברית

'

יכיר

'

( = מוכר .

מרבעאת .

בטעות ' מכיר ' )  .נתקן בהזדמנות זו גם את הקריאה בשטר
( במקום ' ודרמא '  -הרי אין צורך להזכיר את צר דרום  ,שהוא תחומו של הקונה ) .
איתי -

כאן יש לקרוא ' [ ח ] רר מזבנה

'

.

ודי אקנה  - . . .וכן בשורה
. 113

16

-

השנייה מחוברת לנו " ן שמעליה  ,ורק על  -פי המקור נראה שאכן כתובה כאן יו ד  .הצורה הקדומה הזו

נמצאת בעוד שטרות ממדבר  -יהודה  ,אך נמצאה גם הצורה המאוחרת

.7

וכן בשטר עברי ( מרבעאת ,

( גולק  ,עמ '

שורה

; 9

.3

מיליק קרא

25

ראה  ,למשל  ,מרבעאת  ,עמ '  , 30שורות
' כפרבביו ' עמ ' , 264

היו " ד

עמ '

.

שורה  . 6בשטרות

הנוסחאות שכיחות בשטרות ( כגון
עמ ' , 30

שורה

22

' אית

'

( מרבעאת ,

מרבעאת  ,עמ ' , 20

עמ '

, 21

שורה . ) 16

שורות  . ) 14 - ~ 2וראה מיליק

ואילך )  .והשווה  ' :באחריות כל נכסינו דקנינא ודעתירין אנן

 ,עמ '

למקנא '

. ) 169

אתראין וערבין  -הנוסחה שכיחה בשטרות ממדבר  -יהודה  .והשווה לשון התוספתא  ,כתובות יב א  ' :התקין שמעון

בן שטח שתהא כתובתה אצל בעלה והיה כותב לה  :כל נכסיי דאית לי אתראין וערבאין לכסף כתובותיך ' .
למקימה  -על צורת המקור ראה להלן בהערות ללשון התעודה  .על הנוסחה ראה ' חוזה מכירת

הפעלים לקיים ולהעמיד משמשים לעניין זה גם בשטרות מאוחרים
זבנה  -בשטרות העבריים

:

' מכר '  .למשל  ,מרבעאת ,

עמ '

, 30

( גולק  ,עמ ' 166

קרקע ' ,

עם . 259

ועוד ) .

שורה . 16

;21 1

7

משורר ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ ' , 9 - 7

 ; 98 - 97מ '

ברושי  ,קוי יסוד בכלכלת ארץ ישראל בתקופה

ההורדוסית ' ,

ירושלים

נ ' גרוס

תשמ " ה .

(

עורך ) .

יהודים

עמ ' . 32 - 31

בכלכלה ,

יגאל

ידין  ,מגן ברושי ואלישע

7

[ ולנקות את המכר הזה לפניך ] מכל ערעור ותביעה [  . . .והתשלום מנכסיי ] ו ( ממה ) שארכוש

קימרון

לפניך  .ובזמן שתאמרו לי אחליף לך ( את ) השטר הזה כראוי

שורה

7

ולמרקה

וכו ' -

על השלמתנו ראה ' חוזה למכירת קרקע '  ,עמ '

, 259

שורה 2ו  .וראה לשון התלמוד  ,בבלי  ,בבא מציעא

טו ע " א  ' :תדע שכך אומר לו מוכר ללוקה  :אנא איקום ואשפי ותדכי ואמריק וביני אילין '  .וראה על כך מקבילות שליקט
ר ' ירון מתעורות משפטיות של העת העתיקה

מכול חרר

ותג [ ר ]

-

על הצורה ' מכול

השכיחה בשטרות עבריים

[ ותשלמתה . . .

ראה להלן בהערות על לשון התעודה ( פונולוגיה )  .על הנוסחה הזאת

וארמיים  ,כגון מרבעאת  ,עמ '  , 26שורה  , 5ראה ליהמן  ,עמ '

תגר רב ' במגילה ארמית ממערה
] -

'

,

וכן קרוס ,

עמ '

שוחזר על  -פי

4

מקומראן .

' כפר

בביו

תשל ומ [ תא ]  .והשווה גם מורבעאת  ,עמ '

, 26

',

 . 193השווה גם  ' :ואחדין עלי

9

עמ '  . 265בשטר מרבעאת  ,עמ '  , 18שורה  8יש לקרוא תשלמ [ תה ] ולא

עורה  . 6נוסחה דומה נזכרת במקורותינו  .למשל  ,תוספתא  ,כתובות ד יב .

ובזמן  - . . .הנוסחה מופיעה בשטרות אחרים

ממדבר  -יהודה  ,כמו למשל  ,בגט ממרבעאת ( עמ '  , 19שורות - 10

, 11

' ובזמן די תמרין לי אחלף לכי שטרה כדי חזא '  .על ' כרי ח1ה ' ראה לעיל  ,הערה לשורה . 4

: ) 25 - 24

.

 Defension Clauses of Someחס  . Yaron ,א
 Lease fromטחת of Sale
Egypt ' , Bibliorheca
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 theחן Fromularies , Part 11 : Terminology

Oriental

the Idiom Clearing/

חMesopotamia 8

 . 15 - 22קק  Orienta/is, 15 ) 1958 ( ,וראה גם :
the

.

. 13

' /1 Comparison

,

Franz-Murphy

Arabic and Earlier Egyptian Contract

99 - 1 14 , esp .

 .קק

"

חג Arabic Warranty

)2 ] 5 , 44 ) 1958 ( ,ןCleaning ' , 7

 . , 113 - 114קק

)3 .

9

Beyer , Die aramdischen Texre vom Toren

21 1

 .ק 1984 ,

1: .

.

Meer G ~ ttingen

סיכום
תעודה זו  ,בדומה לתעודות אחרות מימי מרד בר  -כוכבא  ,מעידה כי בימי המרד התנהלו החיים
במקומות מסוימים כסדרם

;

אנשים קנו ומכרו בתים ושדות  ,כאילו אין מלחמה עזה מתחוללת

סביבם וחורבן נורא ממשמש ובא .
פרטים רבים בתעודה שלפנינו ניתן למצוא להם מקבילות בתעודות משפטיות דומות  -הן
קדומות  ,הן מאוחרות לה  -דבר המעיד על מסורת משפטית ארוכה

מאוד .

לכאורה  ,המסמך הנדון הוא שטר סטנדרטי  ,המפרט את פרטי העיסקה ואת זכויות הצדדים

וחובותיהם בדקדקנות בנאלית ; אך למעשה ניתן להסיק מן התעודה כמה מסקנות מעניינות  .אם

אכן נכון הזיהוי של המקום בו מדובר  ,וכפר ברו הוא האתר המוכר לנו במזרחו של ים  -המלח  ,הרי
ניתן ללמוד משני השטרות של כפר זה  -זה שפירסם מיליק ( ' כפר
212

בביו ' )

וזה שלפנינו -

שתחומי שלטונו של בר  -כוכבא היו נרחבים יותר ממה שהיה מקובל עד כה  ,וכי הם כללו גם

שטחים מסוימים בפרובינקיה ערביה  .נראה  ,כי בסופו של המרד הצטמצמו תחומים אלה  ,ויהודים
שהתגוררו בשטחי הגבול של החבלים הנבטיים  ,הצטרפו לאחיהם ששכנו בשטח שעדיין שלטו בו

המורדים  .כך משתמע מן המקרה של בבתא  ,שעברה ממחוזא  -יישוב מעורב ליד צוער שבדרום

תעודה

:

ברוכ  -כוכבא
שטר מימי אבכ
-

ים  -המלח  -לעין  -גדי

; 5ן

וכך עולה משני השטרות מכפר ברו  .שני שטרות אלה שנתגלו בעברו

המערבי של ים  -המלח  ,ככל הנראה בנחל  -צאלים  ,מעידים על בעליהמי כי חצו את הים והצטרפו
אל המורדים  .האם עשו זאת מסיבות פטריוטיות או שמא מחמת המציק

?

עוד צד מעניין בתעודה זו הוא היותה כתובה בשתי לשונות  -ארמית ועברית  .נראים הדברים ,
כי בגל הרגשות הלאומיים שנתעורר בתקופת המרד  ,נתחזק מעמדה של העברית  ,שנתקיימה עדיין
באותה תקופה כלשון חיה  ,אבל היתה שגורה פחות מאחותה

הארמית .

6ן

213
15
16

ידין .
ה

.

בר  -כוכבא עמ '

. 252

קוטשר  ,הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו  ,ירושלים תשי " ט  ,עמ '

העבריות והארמיות של בר כוסבה ובני דורו '  ,לשוננו  ,כו

( תשכ " ב )  ,עמ '

; 11 - 8

. 22 - 21

הנ " ל  ' ,לשונן של האיגרות

מקורות האיורים
חובה נעימה היא להודות למי שהירשו לבית ההוצאה להשתמש בציורים  ,בתצלומים ובתעודות שברשותם ( בסוגריים
] מספר העמוד ב ' קתדרה ' זו ) :
מרובעים ן
אגף העתיקות והמוזיאונים  ,משרד החינוך והתרבות
[ ס3ו ]
אוסף מר זים  ,ארלנגן  ,גרמניה
אוסף ערן לאור  ,בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,ירושלים
[ ] 199 , 195 , 171
ארכיון ציוני מרכזי  ,ירושלים
[ ] 179
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,ירושלים
[ 5ט

[ ] 165 , 133 , 77

אבן חוקל  ,כתאב אל  -מסאלכ ואל  -ממאלכ  ,ליידן 1927
אל  -מתחפ אל  -חרבי ותאריח ' אל  -ג ' יש אל  -מצרי  ,קהיר ( ללא

תאריך ) ,

עמ '

עמ כרטא ,
מחדש ,
גילויה, 1982
ירושלים
הי " ט :
כתר ,
במאה
הבית ,
ישראל
חפירות הר
אריה  ,ארץ -
בן - -רב ,
מ ' בן
י'

ירושלים

, 1970

[ ] 89

'

154 , 22

עמ '

[ ] 154 , 144

[ , 148

88 , 36

] 168

[ 9 , 61סו ]

328 , 291

מ ' בן  -דב  ,ארץ ישראל  ,י
! ' וילנאי  ,המפה העברית של
[ ] 60
ז ' וילנאי  ,אריאל  :אנציקלופדיה לידיעת ארץ  -ישראל  ,ז '  ,עם עובד  ,תל  -אביב  , 1980עמ ' 6455
[ ] 172
ז ' וילגאי  ,אריאל  :אנציקלופדיה לידיעת ארץ  -ישראל  ,י '  ,עם עובר  ,תל  -אביב  , 1984עמ ' 746
[ ] 149
ר ' זאבי ( עורך )  ,יפו בראי הימים  ,מוזיאון הארץ  ,תל  -אביב  , 1985עמ ' 75
[ ] 133
יעקב בן אברהם צדיק  ,מפת ארגן  -ישראל 162 [ ,
א ' כהן ( עורך )  ,ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,ז  :שלטון הממלובים והעות ' מאנימ  ,כתר ויד יצחק בן  -צבי ,

עמ ' 60 , 150

ל " א מאיר וי ' פינקרפלד  ,בניינים דתיים של המוסלמים במדינת ישראל  ,המדפיס הממשלתי  ,ירושלים

תש " י  ,לוח 48

( תשל " א ] ,

לוח ל " ד

[ ] 107

ארץ  -ישראל  ,אחיעבר ,

281 , 278

ירושלים

, 1968

עמ '

[ ] 128

17

[

,

[ ] 113 , 103 , 100 , 91 , 86

[ ] 116
מורשת

י
י

ארץ  -ישראל ,

' פראוור ,

ש פראוור ,
'
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 , ] [ 980אריאל  ,עמ ' 5

[ ] 157

הצלבנים  ,מוסד ביאליק  ,ירושלים
עולם הצלבנים  ,כתר  ,ירושלים  , 1984עמ '

 , 1975עמ ' 353

[ ] 71

176 , 161

[ ] 69 , 67

' שבא וד ' בן  -אמוץ  ,ארץ ציון וירושלים  ,ךדנפלד וניקולסון  ,ירושלים
א ' שילר  ,כפת הסלע ואבן השתיה  ,אריאל  ,ירושלים  , 1976עמ ' 13
[ ] 52
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פרופ ' שלמה אבינרי  -המחלקה למדעי המדינה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
פרופ ' יהושע בן  -אריה  -המחלקה לגיאוגרפיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

מאיר בן  -דב  -בורלא ס , 2ירושלים

91905

91905

93714

מגן ברושי  -מוזיאון ישראל  ,ירושלים

91012

ד " ר ישראל ברטל  -החוג לתולדות עם ישראל  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

פרופ ' יהושע פראוור  -החוג להיסטוריה כללית  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים
פרופ ' מרדכי עקיבא פרידמן  -החוג לתלמוד  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב

91905
91905

69978

ד " ר אלישע קימרון  -המחלקה ללשון ולספרות עברית  ,אוניברסיטת בן  -גוריון  ,באר  -שבע

פרופ ' שמעון שמיר  -הקתדרה לתולדות מצרים וישראל

תל  -אביב

ע "ש

קפלן  ,אוניברסיטת

84125

תל  -אביב ,

69978

פרופ ' חנא שמרוק  -החוג ללימודי יידיש  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

91905

פרופ ' משה שרון  -המכון ללימודי אסיה ואפריקה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

91905

.

לבנו
יפו מול
תשומת
משער
ציון ' .
העולה
לככר
סמוךיפו ,
יפורחוב
ברחובשל
המזרחי
ציעד
בחלק
הנסוג
צולמה
התורכי
התמונה
כיהצבא
את '
מירושלים
איור המראה
רובינשטיין
 , 89מובא
חיים
עמ '
, 35מר
בקתדרהידי
הופנתה על -
*

מלון פאסט  .הווה אומר הגייסות צועדים כאן משער יפו מערבה .
 -הרץ הלוי ,

תמונתו של הרב יוסף הלוי איש ראשון  -לציון  ,בנו של הרב נפתלי

בקתדרה  , 37עמ '  , 68הובאה בטעות
*
במקום תמונתו של הרב יוסף צבי הלוי  ,רב היקב של

כקתדרה
Reisner
*

, 38

עמ '

. 105

ראשון  -לציון  .תודתנו למר אלי שלווין מקבוצת סעד .

נפל שיבחה בשמר 2ול האוצר לשעבר של המוזיאון השמי של הרוורד  ,מר George

בקתדרה  , 39עמ '  , 137 - 132הוחלפו בטעות כיתובי המפות במאמרו של גדעון פיגר  .סדר הכיתובים הנכון הוא
כדלהלן  :עמ
*
'  , 132מפה  ' : 3צפיפות המגורים  ( ,יחידות  -דיור לדונאם ) ' ; עמ '  , 135מפה  ' : 4גודל המשפחות ( מספר

תושבים

ליחידת  -דיור ) ' ; עמ '

ההפניות בהערות

 22ו 26 -

. 137

מפה

 ' : 5צפיפות האוכלוסיה ( מספר

במאמר זה מכוונות לקתדרה . 38

התושבים

לדונאם ) ' .
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