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חייהם הדתיים של המוסלמים 
 באזור צפת במאות 
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על פי מקור חדש־ישן



7 0 - 3 9  ' מ ע  , ה " ע ש ת ז  ו מ ת  ,1 5 6 ה  ר ד ת ק

 חייהם הדתיים של המוסלמים באזור צפת במאות 
השלוש־עשרה‑הארבע־עשרה על פי מקור חדש־ישן

על אף העושר במקורות מן התקופה הממלוכית )1260‑1516 לסה"נ(, מעטות ביותר ידיעותינו על 
מה שהתרחש בתקופה זו באזורי הפריפריה של הסולטאנות, והדבר נכון במיוחד באשר לארץ־ישראל, 
שלא היו בה מרכזי שלטון, תרבות ולימוד חשובים כפי שהיו במצרים או בסוריה. למעשה החיבור 
המשמעותי היחיד שנכתב על אודות ארץ־ישראל הוא זה של הקאׁדי )השופט( הירושלמי ֻמג'יר אלדין, 

העוסק במיוחד בירושלים ובחברון, ואף הוא נכתב לקראת סוף התקופה הממלוכית.1
מלבד חיבורו של מג'יר אלדין היה ידוע לנו עד כה על חיבור אחד נוסף שנכתב בארץ־ישראל, וזהו 
החיבור 'תולדות צפת' )תאריח' צפד(, שכתב הקאׁדי של צפת שמס אלדין מוחמד בן עבד אלרחמן 
אלֻחסיני אלֻעת'מאני במחצית השנייה של המאה הארבע־עשרה. אלא שעד כה סברו שחיבור זה אבד. 
בשנת 1953 פרסם ברנרד לואיס מאמר שכותרתו 'תיאור ערבי של מחוז צפת', והביא בו את התיאור 
הגאוגרפי של מחוז זה )ממלכת צפד( מתוך כתב־יד של חיבורו של אלעת'מאני שמצא באיסטנבול.2 
בהקדמה בכתב־היד הבטיח המחבר כי יכלול בחיבורו סקירה של מושלי צפת ושל האישים החשובים 
רס בשנת 664 לִהג'רה )1266 לסה"נ( ועד  יּבַ שפעלו בה ובמחוזּה מאז כיבוש העיר בידי הסולטאן ּבַ
כתיבת הספר, ככל הנראה בין שנת 772 ל־776 להג'רה )1370/1‑1374 לסה"נ(.3 אלא שבכתב־היד 
שהיה בפני לואיס נכללה רק אותה סקירה גאוגרפית, שלמעשה הייתה מעין הקדמה לחיבור עצמו. 
לואיס הסיק לאור מה שראה לנגד עיניו ומשום שלא מצא כמעט שום אזכור לחיבור זה במקורות 

אחרים, כי המחבר ככל הנראה לא הספיק למלא את הבטחתו והסתפק במבוא קצר זה.4
בשנת 2009 פרסם החוקר הסורי ֻסהיל זכאר את החיבור המלא, על פי תצלום שהגיע לידיו מספרייה 
בעיר דיאר־בכר )אמיד( שבטורקיה.5 כתב־היד מתוארך לשנת 1096 להג'רה )1684/5 לסה"נ( וכולל 

מאמר זה מבוסס על חלק מעבודת המוסמך שכתבתי בהנחייתו של פרופ' ראובן עמיתי ובחסות מוקד המחקר של הקרן 
הלאומית למדע מס' 1676/09. ברצוני להודות מקרב לב לפרופ' עמיתי על עזרתו ותמיכתו יוצאות הדופן לאורך 
השנים האחרונות בכלל ועל הערותיו על מאמר זה בפרט. כמו כן ברצוני להודות לשני בוחני המאמר האנונימיים על 

הערותיהם המועילות.

על מקורות מהתקופה  עוד   .1999 חברון  א‑ב,  ואלח'ליל,  אלג'ליל בתאריח' אלקדס  אלדין אלעלימי, אלאנס  מג'יר   1
'עולה הסהר: על שהתחדש במחקר  י' דרורי,  הממלוכית שניתן ללמוד מהם על תולדות ארץ־ישראל בתקופה ראו: 

ארץ־ישראל הממלוכית במחצית היובל האחרונה', קתדרה, 100 )מנחם־אב תשס"א(, עמ' 287‑304.
B. Lewis, ‘An Arabic Account of the Province of Safed – I’, BSOAS, 15 (1953), pp. 477–488;. קטע זה תורגם   2
 ]8[ לעברית. ראו: ח' בלנק, 'תאור ערבי של מחוז צפת במאה ה־14 מאת שמס אל־דין אל־עות'מאני', טבע וארץ, ב 

)1960(, עמ' 363‑369.
תיארוך הספר, כפי שציין לואיס, מבוסס על הקדשתו למושל צפת, האמיר סיף אלדין עלמדאר אלמוחמדי, שמשל   3
בשנים אלו. ראוי לציין כי אלעת'מאני הגיע בסקירתו עד שנת 764 להג'רה )1362/3 לסה"נ(, כלומר הוא סקר את מאה 

השנים למן כיבוש צפת בידי ביברס.
לואיס )לעיל, הערה 2(, עמ' 477‑478.  4

שמס אלדין מחמד אלעת'מאני, תאריח' צפד, מהדורת ס' זכאר, דמשק 2009, עמ' 43‑44.  5

 בשער המאמר: 
שער הכניסה 

למסגד האדום 
בצפת. בנייתו 

מתוארכת לסוף 
ימיו של הסולטאן 

ביברס )1276 לערך(
)צילום: יצחק סימון ז"ל(
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44 דפי פוליו. יש בו מידע נדיר על אודות האנשים שחיו באזור צפת במאה השנים הראשונות לשלטון 
הממלוכים שם, על חיי הדת באזור ואף מידע גאוגרפי ייחודי על אודותיו. מעניינות במיוחד הידיעות 
הרבות החושפות את חיי המחבר, לרוב בדרך אגב, והמאפשרות הצצה נדירה לחייו של איש דת בעיר 

שדה זניחה יחסית בחשיבותה התרבותית והפוליטית בזמנו. 
בחיבור עצמו קיימות שגיאות לא מעטות בעובדות ושגיאות כתיב רבות, וזכאר ייחס אותן למעתיק 
כתב־היד.6 ייתכן כי הדבר עולה בקנה אחד עם אמירתו של חאג'י ח'ליפה, הלקסיקוגרף בן המאה 
השבע־עשרה, ש'לא ראוי להסתמך ]על חיבור זה[ בשל חוסר תשומת הלב שבו',7 אם כי נראה שהוא 

התכוון שאין להסתמך על החיבור מאחר שהעובדות בו אינן נכונות. 
הערתו של ח'ליפה נסמכה ככל הנראה על הערותיהם של שני היסטוריונים בני התקופה הממלוכית 
הבה ואבן חג'ר אלעסקלאני. שניהם ציטטו את אלעת'מאני פעמים לא מעטות,  המאוחרת, אבן קאׁדי ׁשֻ
אך ציינו כי אין לסמוך עליו. אבן קאׁדי שהבה, איש דת שאפעי בכיר מדמשק )1377‑1448 לסה"נ(, 
ציין זאת באשר לחיבורו של אלעת'מאני 'דורות חכמי ההלכה/הדת השאפעים' )טבקאת אלֻפקהאא' 
זו לא מנעה  אלשאפעיה(, העוסק במלומדים מהאסכולה השאפעית לדורותיה.8 אך כאמור הערכה 
ממנו לצטט פעמים רבות — באותו החיבור עצמו — מתוך שני חיבוריו של אלעת'מאני. כך עשה 
גם אבן חג'ר אלעסקלאני, אשר כתב: 'קראתי בכתבו של אלעת'מאני ]...[ כך הוא כתב ואין לסמוך 
אלסח'אוי,  מוחמד  אלדין  שמס  המאוחרת,  הממלוכית  מהתקופה  נוסף  בולט  היסטוריון   עליו'.9 
ב'תולדות  השאפעים'.  ההלכה/הדת  חכמי  'דורות  מתוך  בעיקר  אלעת'מאני,10  של  מכתביו  ציטט 
במחוז  שחיו  באישים  אלעת'מאני  התמקד  השאפעים',  ההלכה/הדת  חכמי  כב'דורות  שלא  צפת', 
צפת, ושרובם לא זכו לחשיבות רבה מחוץ לאזורם. נראה כי הוא אכן לא הקפיד לדייק בעובדות, 
 במיוחד בכל הנוגע לתאריכים, שלרוב כלל לא ציין, אך מנגד המידע שהביא מחוויותיו האישיות לא 
בני  היסטוריונים  אותם  גם  כנראה  כפי שהבינו  ואזורה,  צפת  בתולדות  עבור המתעניין  בפז  יסולא 

התקופה.
ייתכן כי הביקורת על אלעת'מאני נבעה אף מיריבויות ותחרות בין מלומדים בני התקופה, כפי 
'דורות חכמי ההלכה/הדת השאפעים'. סובלה  יצירתו הבולטת,  ז'קלין סובלה, שבחנה את  שטענה 
הודתה כי לא מצאה סיבה להתעלמות מאלעת'מאני במילונים הביוגרפיים, אך שיערה כי הדבר היה 
סובלה  קאׁדי שהבה.  אבן  דוגמת  אחרים,  מלומדים שאפעים  לבין  בינו  ויוקרה  כוח  מאבקי  תוצאת 
קבעה על סמך שיר של אלעת'מאני שנכלל ב'דורות חכמי ההלכה/הדת השאפעים', שהוא היה מודע 

לפולמוס נגדו.11

שם, עמ' 44. לצערי לא עמדו לרשותי כתב־היד או תצלומים ממנו, ולכן לא יכולתי לבחון טענה זו לעומקה.  6
מצטפא חאג'י ח'ליפה, כשף אלׁזנון ען אסאמא אלכתב ואלפנון, ב, טהרן 1967, עמ' 297.  7

תקי אלדין אבן קאׁדי שהבה, טבקאת אלפקהאא אלשאפעיה, ב, קהיר 1999, עמ' 116.  8
אבן חג'ר אלעסקלאני, אלדרר אלכאמנה פי אעיאן אלמאה אלת'אמנה, ב, קהיר 1966, עמ' 488. לדוגמאות נוספות   9

להסתמכות של אבן חג'ר על אלעת'מאני ראו: שם, ג, עמ' 311‑312; ד, עמ' 306‑307. 
שמס אלדין מחמד אלסח'אוי, אלׁדוא אללאמע לאהל אלקרן אלתאסע, א‑יב, קהיר 1934‑1936; הנ"ל, אלמנהל אלעד'ב   10

אלרוי פי תרג'מת קטב אלאוליאא אלנווי, אלמדינה 1989.
J. Sublet, ‘Un itinéraire du fiqh šāfiʿite d’après al-Ḫaṭīb al-ʿUt̄mānī’, Arabica, 11, 2 (May 1964), p. 189  11
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הנזכר,  הגאוגרפי  התיאור  הוא  הראשון  החלק  חלקים.  לשלושה  צפת'  'תולדות  את  לחלק  ניתן 
שכבר פרסם לואיס. בחלק השני סקר המחבר בקצרה את נושאי המשרות בעיר למן כיבושה בשנת 
1266 לסה"נ ועד זמן כתיבת הספר; זוהי סקירה מבולבלת משהו, והשוואתה למקורות אחרים חושפת 
טעויות לא מעטות.12 החלק האחרון, סקירה של אנשי דת בולטים שחיו באזור צפת, הוא למעשה 
זה נחלק  ייחודי. חלק  ובמיוחד מבחינת חשיבותו כמקור היסטורי  עיקר החיבור — מבחינת היקפו 
לשניים: הפרק הראשון עוסק באנשים אדוקים וסגפנים )אהל אלצלאח ואלֻזהד(, והפרק השני עוסק 
כי  אלעת'מאני  הבטיח  החיבור  בסיום  ואלִסַיאדה(.  אלִעלם  )אהל  הלמדנית־הדתית  ההנהגה  באנשי 
יכתוב חלק נוסף, שיהיה סקירה היסטורית של התקופה הנדונה על פי סדר כרונולוגי מקובל. נראה כי 

לא עלה בידו להשלים את המלאכה, אך אולי נתבדה שוב, וחיבור זה יתגלה בעתיד.
להלן אסקור בקצרה את אזור צפת עד תקופת חיבור 'תולדות צפת'; אחר כך אעסוק במשפחתו של 
המחבר, שמילאה תפקיד חשוב בעיר; ולבסוף אתאר את חיי הדת ואת הממצאים המעניינים העולים 

מהחיבור.

צפת: מיישוב זניח למצודה צלבנית 
ולבירת מחוז ממלוכית

נראה שאזור צפת והגליל המזרחי היה מיושב בדלילות 
עד הגעת הפרנקים בסוף המאה האחת־עשרה, תוצאה 
שהתרחשו  והתנוודות  יישובים  נטישת  תהליכי  של 
קבע  אלנבלום  רוני  המוקדמת.13  האסלאמית  בתקופה 
כי ההתיישבות הפרנקית באזור זה הייתה דלה, כמעט 
אפסית, ושלמעט בצפת לא נמצאו עדויות לשום יישוב 
זניח  יישוב  הייתה  עצמה  צפת  ואף  בו,  שהיה  פרנקי 

פארס  האמיר  כי  כתב  אלעת'מאני  רבות:  מני  אחת  לדוגמה,   12
ֻמדה  )ואקאם בצפד  'תקופה קצרה'  אלדין אלבכי שהה בצפת 
יסירה(, בעוד שאר המקורות ציינו כי משל על צפת כשמונה 
היה  ולפיכך  לסה"נ[(,   1298‑1291[ להג'רה   698‑690( שנים 
ביותר.  הממושך  הזמן  לפרק  בתפקיד  שהחזיקו  המושלים  מן 
צלאח  השוו:   ;132 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל,  אלעת'מאני  ראו: 
אלדין ח'ליל אבן איבך אלצפדי, כתאב אלואפי באלופיאת, ט, 
 .203 2000, עמ'  ות' מצטפא, בירות  מהדורת א' אלארנאאוט 

עוד אל האמיר אלבכי בהמשך.
'ביברס  דרורי,  י'   ;R. Amitai, ‘Ṣafad’, EI2, VIII, p. 757   13
ליהודה:  וזאת  )עורכים(,  ריינר  וא'  בן־אריה  י'  צפת',  וכיבוש 
ליהודה  מוגשים  ויישובה:  ארץ־ישראל  בתולדות  מחקרים 
'ערי שדה  לוז,  נ'   ;411‑410 עמ'  ירושלים תשס"ג,  פורת,  בן 
דוקטור,  עבודת   ,')1517‑1260( הממלוכית  בתקופה  בסוריה 

האוניברסיטה העברית בירושלים, תש"ס, עמ' 36‑40.

תכנית המצודה 
בצפת על פי סקר 
'הקרן הבריטית 

לחקר ארץ־ישראל' 
)1875(
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נּואה ממרסיי מעניק  למדי עד הקמת המצודה בה במאה השתים־עשרה. תיאורו הייחודי של הבישוף ּבֶ
לנו הצצה למצב האזור ערב בניית המצודה ולשינויים שחלו בעקבותיה. מדברי הבישוף עולה שהגליל 
המזרחי היה מעין אזור ללא חוק ששבטי נוודים וכנופיות שודדים עשו בו כבשלהם, דבר שהקשה 
את חיי יושבי הקבע, הפריע לעיבוד האדמות ולגביית המסים, ואף סיכן ככל הנראה את יושבי הקבע 
בגליל המערבי ואת הדרך בין עכו לצפת. בניית המצודה בידי הטמפלרים, בראשית שנות הארבעים 
דרכי  את  להבטיח  באזור,  הצלבנית  הצבאית  הנוכחות  את  לחזק  נועדה  השלוש־עשרה,  המאה  של 
המסחר, ולאפשר ליושבי הקבע לעבד את אדמותיהם בחופשיות. לדברי בנואה עד בניית המצודה 
לא עובדו האדמות באזור, ובנייתה אפשרה את עיבודן, בעוד האדמות שממזרח לירדן ולכיוון דמשק 

נותרו בשממתן.14
בנואה הוסיף כי לפני בניית המצודה לא יכלו הנוצרים באזור לקיים את פולחנם הדתי בחופשיות, 
ושהגישה למקומות הקדושים לנצרות — שהיו ועודם רבים בגליל — הייתה בעייתית, בעוד שלאחר 
בנייתה יכלו הנוצרים לקיים את פולחנם, לבקר באתרים המקודשים להם ואף להשמיץ את הנביא 

 R. Ellenblum, Frankish Rural Settlement in the Latin Kingdom :אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 75‑77. ראו גם  14
 of Jerusalem, Cambridge 1998, pp. 175–177

המגדל הממלוכי 
במצודת צפת, מבט 

מדרום־מזרח 
)צילום: יצחק סימון ז"ל(
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אלעת'מאני )שם(, עמ' 76‑77; אלנבלום )שם(, עמ' 219.  15
)שם(,  אלנבלום  ראו:  בחשיבותה.  להפריז  נטה  כי  לשער  ניתן  ולכן  בצפת,  המצודה  הקמת  מיוזמי  היה  בנואה   16 

עמ' 215‑216.
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 75‑76; אלנבלום )שם(, עמ' 215‑217. בנואה ציין כי באזור היו כ־260 כפרים, אך   17

אלנבלום הראה בצורה משכנעת שהכוונה ככל הנראה לכלל כפרי הגליל, ולא בגליל המזרחי בלבד.
מחיי אלדין אבן עבד אלׁזאהר, אלרוׁד אלזאהר פי סירת אלמלכ אלׁזאהר, ריאד 1976, עמ' 260. ראו גם את תיאור המצור   18

כולו עד הכניעה, הטבח ביושבי המצודה וחלוקת השלל: שם, עמ' 255‑263. וראו עוד: דרורי )לעיל, הערה 13(.
36‑40. על הוראתו של ביברס להחריב את הפרוור ראו: עז אלדין אבן שדאד אלחלבי,  13(, עמ'  לוז )לעיל, הערה   19

תאריח' אלמלכ אלׁזאהר, וייסבאדן 1983, עמ' 353.
דרורי )לעיל, הערה 13(, עמ' 419‑422.  20

אבן עבד אלׁזאהר )לעיל, הערה 18(, עמ' 262‑263.  21
בהמשך נקראה צפת ממלכה, במקום ניאבה. המושג ממלכה השתנה עם הזמן, אך כן בדרך כלל אפשר לתרגמו גם   22
 N.A. Ziadeh, Urban Life in Syria under the Early Mamluks, Beirut 1953,  פרובינציה. לדיון מקיף בנושא ראו: 

pp. 11–24
קטב אלדין אליוניני, ד'יל מראאת אלזמאן, קהיר 1992, ג, עמ' 259.  23

 K. Raphael, Muslim Fortresses in the :אבן עבד אלׁזאהר )לעיל, הערה 18(, עמ' 285‑287; ראו גם תרגום לאנגלית  24
Levant: Between Crusaders and Mongols, London & New York 2011, pp. 154–155

ראו את סקירת גבולות מחוז צפת אצל אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 117‑125; ובתרגום לעברית: בלנק )לעיל,   25
 .155‑149 עמ'   ,1987 בירות  ד,  אלאנשאא,  צנאעת  פי  אלאעשא  צבח  אלקלקשנדי,  עלי  בן  אחמד  השוו:   .)2 הערה 

אלקלקשנדי, שכתב בשנת 1418 לסה"נ, ציטט בין היתר מאלעת'מאני.
 .154‑142 13(, עמ'  )לעיל, הערה  לוז   ;758 13(, עמ'  )לעיל, הערה  419‑422; עמיתי  13(, עמ'  )לעיל, הערה  דרורי   26
אלעת'מאני מזכיר כמה מדרסות בצפת שהקימו ממלוכים, כמו המושלים ארקטאי )אלעת'מאני ]לעיל, הערה 5[, עמ' 
162‑163(, האמיר אחמד )שם, עמ' 140( והאמיר אלֻקרֻמשי )שבנה מדרסה במצודה; שם, עמ' 150(. על זאויות ראו 

להלן, הערה 89.

דבריו  את  לקבל  ושיש  הפריז בחשיבות המצודה,16  נראה שבנואה  כך.15  על  להיענש  בלא  מוחמד 
בהסתייגות, אך מכל מקום מסתבר כי בניית המצודה שיפרה מאוד את הביטחון של הנוצרים באזור. 
שווקים  בעל  גדול,  פרוור  התפתח  ובחסותה  המצודה  למרגלות  כי  בנואה  מדברי  ללמוד  ניתן  עוד 
ותושבים רבים, וכי גביית המסים מתושבי הכפרים שבאזור התאפשרה בזכות הגנת המצודה, ששמה 

סוף לפשיטות הנוודים מהמזרח.17 
ַואל  מצב הדברים השתנה לחלוטין לאחר כיבוש צפת ומצודתה בידי הסולטאן ביברס בחודש ׁשַ
664 להג'רה )יולי 1266 לסה"נ(.18 ביברס החריב את הפרוור הפרנקי שתחת המצודה והקים במקומו 
פרוור אסלאמי באופיו.19 בכך החל ביברס למעשה בתהליך הפיכתה של צפת למרכז מנהלי — ולפחות 
בשנים הראשונות גם צבאי — חשוב ביותר בגליל, מעמד שנותר בעינו בתקופה העות'מאנית.20 הוא 
מינה נאִאב )מושל או נציב( לעיר ונאאב עצמאי למצודה.21 בכך הפכה צפת לניאבה )פרובינציה( 
עצמאית.22 חשוב לא פחות מכך, באמצעות הרס הפרוור הפרנקי והנחת היסודות ליישוב אסלאמי 
באופיו ובעל מסגד מפואר במרכזו, סלל למעשה ביברס את הדרך לאסלום העיר צפת ואולי אף האזור 
כולו. החשיבות שייחס ביברס להחלפת סמלי הדומיננטיות הנוצרית במקביליהם האסלאמיים באה 
לידי ביטוי גם בהסבת הכנסייה שעמדה בתוך המצודה למסגד23 ובכתובת המנציחה את פעולותיו, 

ושתואר בה באופן פיוטי כיצד הוחלפו סמלי הכפירה באלו של האסלאם.24
אם כן בתקופה הממלוכית הפכה צפת למרכזה של פרובינציה שכללה את שטחו של הגליל פחות 
או יותר.25 בעיר עצמה היו מסגדים, בתי מרחץ, שווקים, ח'אנים, זאויות ומדרסות.26 הוקמו בה גם 
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אלעת'מאני )שם(, עמ' 131.  27
אחמד בן עלי אלמקריזי, אלסלוכ למערפת דול אלמלוכ, א, מהדורת מ"מ זיאדה, קהיר 1934, עמ' 458. ייתכן שהכוונה   28

לאנשי צבא ולא קריאה כללית להתיישב בצפת. ראו: דרורי )לעיל, הערה 13(, עמ' 421, הערה 63.
אבן עבד אלׁזאהר )לעיל, הערה 18(, עמ' 262‑263; אלמקריזי )שם(; דרורי )שם(. עוד על כך בהמשך.  29

 W.F. Hütteroth & K. Abdulfattah, Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the  30
Late 16th Century, Erlangen 1977, p. 52

 H.Z. Hirschberg, ‘The Ottoman Period’, EJ (corrected edition, Jerusalem  ;758 13(, עמ'  )לעיל, הערה  עמיתי   31
1996), 9, col. 286

הוטרות' ועבד אלפתאח )לעיל, הערה 30(, עמ' 43.  32
שם, עמ' 40.  33

המוסדות הדרושים לבירת מחוז,27 ולפי אלמקריזי, ביברס אף הזמין לאחר כיבוש צפת אנשים מדמשק 
לבוא להתיישב בה,28 ובעצמו חילק כפרים באזורה לאמירים שלו ולשיח'ים צופים.29 

בסוף  בארץ־ישראל.  ביותר  המאוכלסת  העיר  צפת  הייתה  כבר  העות'מאנית  התקופה  בראשית 
המאה השש־עשרה חיו בה כ־12,000 תושבים,30 ובהם יהודים רבים מגולי ספרד ופורטוגל שהתיישבו 

מחוז  החמש־עשרה.31  המאה  בסוף  החל   בעיר 
נקרא  העות'מאנית  התקופה  שבראשית   — צפת 
סנג'ק או ִלואא' — היה הגדול בארץ־ישראל ומנה 
המפקדים  נתוני  פי  על  תושבים.32  כ־80,000 
האזור  מאוכלוסיית  אחוזים  כ־90  העות'מאניים 
היו מוסלמים, והרוב הגדול של יתר התושבים היו 

יהודים.33 

מימין: החזית 
המערבית של 
זאוית בנאת 

חאמד )המכונה 
כיום 'המאוזלאום 
הממלוכי'( ומראה 

השרידים מהתקופות 
הממלוכית 

והעות'מאנית 
שנותרו ברחוב 

)1950(

למעלה: חזית הבניין 
המשמש כיום את 

ארגון 'הבונים 
החופשיים' )2006(
)צילום: יצחק סימון ז"ל(
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אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 157‑158.  34
שם, עמ' 158.  35

ולי אללה )רבים: אוליאא' אללה; מילולית: ידיד]י[ האל( הוא כינוי לאנשים שנחשבו קרובים לאל יותר משאר הבריות,   36
B. Radtke, ‘Walī’, EI2, XI, pp. 109–112 :ושעל כן יכלו לשמש כעין מתווכים בינם לבין האל. ראו

אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 129‑130. ברוב המקורות הוזכר הנאאב החדש כעז אלדין אלעלאאי, בלי לציין את   37
שמו הפרטי.

אלעת'מאני )שם(, עמ' 153. על היות אלעלאאי מושל עג'לון ראו: שם, עמ' 129‑130. בהמשך נקשר גם הנאאב של   38
צפת, עלאא אלדין אידכין אלצאלחי, בכמאל אלדין ואף ביקש להיקבר לצדו. ראו: שם, עמ' 132. ועוד על כך בהמשך.

לדברי טלמון־הלר לעתים קרובות הייתה משרת הח'טיב נשארת בידי משפחה אחת לכמה דורות. בעיני בני התקופה   39
הורשת התפקיד מאב לבנו נחשבה דבר חיובי ולא נפוטיזם מגונה, שכן הבן היה יורש את כישורי אביו, ויכול היה ללמוד 
D. Talmon- :ממנו את דרכי מילוי התפקיד. תפקיד הח'טיב בצפת נותר בידי משפחת אלעת'מאני ארבעה דורות. ראו
 Heller, Islamic Piety in Medieval Syria: Mosques, Cemeteries and Sermons under the Zangids and Ayyūbids

(1146–1260), Leiden & Boston 2007, pp. 91–92

צפת ואזורה זכו לפריחה משמעותית בתקופה הממלוכית. ניתן אולי לייחס את תחילתה של פריחה 
זו לבנייתה מחדש של המצודה בשנת 1240, אך היא ללא ספק קיבלה תנופה משמעותית ביותר בשל 
1266. צפת הפכה מיישוב זניח לעיר חשובה בקנה מידה  מהלכיו של הסולטאן ביברס החל בשנת 

מקומי, ואוכלוסיית האזור והנוף העירוני והכפרי בו עברו תהליכי אסלום מעמיקים.

משפחת אלעת'מאני
משפחת אלעת'מאני, משפחתו של מחבר 'תולדות צפת', מילאה תפקיד משמעותי ביותר בעיר צפת 
בשנים הנסקרות במאמר זה. מוצא המשפחה מקורדובה שבאנדלוסיה, והראשון מבני המשפחה שיש 
בידינו מידע על אודותיו הוא סבו רבו של כותב החיבור, כמאל אלדין מוחמד אלעת'מאני אלֻקרֻטבי, 
שהוא גם הראשון מבני המשפחה שהתיישב בצפת, מיד לאחר כיבושה בידי ביברס. כמאל אלדין נולד 
בדמשק בשנת 626 להג'רה )1228/9 לסה"נ( וברח ממנה עם בוא המונגולים בשנת 658 להג'רה )1260 
לסה"נ(. סיפור בריחתו מלווה במעשה מופלא שעשה, ושמטרתו להציגו כצדיק הדואג לזולת.34 אין 
לנו כל מידע על אבותיו של כמאל אלדין, אך מדברי נינו ב'תולדות צפת' עולה כי היה לו אח שהיה 
קאׁדי בקוניה שבאנטוליה.35 אלעת'מאני הציג את כמאל אלדין כאיש אדוק, סגפן, ולי אללה,36 שדאג 

לזולת קודם שדאג לעצמו, ושניחן ביכולות פלאיות.
נולד  כמאל אלדין התכוון לברוח לכיוון מצרים אך הגיע לאלכרכ שבעבר הירדן המזרחי, ושם 
)דרשן(  והתמנה לח'טיב  ביברס בא כמאל אלדין לעיר  בידי  כיבוש צפת  נג'ם אלדין. בעקבות  בנו 
אלעת'מאני:  )לפי  אלַעלאאי  אלדין  עז  העיר,  של  הראשון  למושל  מאוד  קרוב  היה  הוא  המצודה. 
כיכארי אלעלאאי(.37 אלעת'מאני דיווח כי כמאל אלדין הגיע לצפת בלוויית אלעלאאי, שהיה מושל 
מצודת עג'לון שבעבר הירדן המזרחי. ייתכן כי השניים הכירו כבר קודם לכן, ואלעלאאי הביא עמו 
את כמאל אלדין לצפת. לפי אלעת'מאני, אלעלאאי העריץ את כמאל אלדין, ביקש לזכות בברכתו 
וראה בו אחד מגדולי ידידי האל )ַאוליאא'(.38 כמאל אלדין מילא את תפקיד הח'טיב של צפת עד מותו 

בשנת 701 להג'רה )1301/2 לסה"נ(, ואז ירש אותו בנו נג'ם אלדין.39
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המחזיק בתפקיד זה היה מקורב ביותר לשליט או למושל שתחתיו עבד, ומתוקף תפקידו היה מיודע בעניינים סודיים   40
ביותר. ראו: אלקלקשנדי )לעיל, הערה 25(, א, עמ' 135‑138.

האמיר פארס אלדין אלבכי אלתרכי אלׁזאהרי )מת בשנת 702 להג'רה ]1303 לסה"נ[( היה מושל צפת כמעט כל שנות   41
התשעים של המאה השלוש־עשרה )690‑698 להג'רה; ראו גם לעיל, הערה 12(. ראו: צלאח אלדין ח'ליל אבן איבך 

אלצפדי, אעיאן אלעצר ואעואן אלנצר, א, מהדורת ע' אבו זיד ואחרים, בירות ודמשק 1998, עמ' 589‑590. 
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 187‑188.  42

האמיר סיף אלדין בלבאן )מת בשנת 706 להג'רה ]1307 לסה"נ[( היה מפקד המצודה בצפת כאשר היה כראי הנציב בעיר   43
ד אלדואוין בדמשק 'הוא היטיב עם  ואחר כך הועבר למלא תפקידים שונים בדמשק. אלצפדי כתב כי כשבלבאן היה ֻמׁשִ
מכריו ולא היה אחד שבא אליו מצפת והוא לא העסיקו בדיואן'. כמו כן סיפר אלצפדי כי בלבאן ייסד חמאם נאה בכפר 
עין־אלזיתון הסמוך לצפת )עין־זיתים של היום(. ראו: אלצפדי )לעיל, הערה 41(, ב, עמ' 43‑44. נראה כי בין בלבאן 

לבין האמיר אלבכי — שניים ממיטיביו של נג'ם אלדין — היו קשרי חיבה עזים ביותר. ראו: שם, א, עמ' 589. 
שם , ב, עמ' 234.   44

על פרשת כראי אלמנצורי בדמשק ראו: שם, ד, עמ' 150‑155. על בריחתו של נג'ם אלדין לדמשק, קורותיו שם ושובו   45
לצפת ראו: שם, ב, עמ' 233‑234; אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 132, 153‑154, 187‑189.

ראו במיוחד את הערכים הביוגרפיים )תרג'מאת( הנרחבים שהקדיש לו תלמידו אלצפדי: אלצפדי )לעיל, הערה 41(, ב,   46
עמ' 232‑244; הנ"ל )לעיל, הערה 12(, יב, 255‑263. אלעת'מאני הזכיר שבעה מתלמידיו של נג'ם אלדין וציין כי היו 

לו עוד תלמידים רבים, אך קצרה היריעה מלהכיל את כולם. ראו: אלעת'מאני )שם(, עמ' 192‑196.

בעוד שידיעותינו על אודות כמאל אלדין מגיעות אך ורק מחיבורו של נינו, הרי על בנו נג'ם אלדין 
להג'רה   723‑658( אלעת'מאני  מוחמד  בן  אלחסן  אלדין  נג'ם  מקורות.  עדויות מכמה  לנו  יש  כבר 
]1260‑1323 לסה"נ[( נולד כאמור באלכרכ ובא עם אביו לצפת. בתחילה התחנך שם, ואחר כך יצא 
לקהיר ולדמשק ולמד שם ממיטב מלומדי הדור. לאחר לימודיו שב לצפת, שימש שם כממלא מקום 
לאביו במשרת הח'טיב, והחל לעבוד כפקיד במשרד התכתובת הממשלתי )דיואן אלִאנשאא'(.40 הוא 
היה קרוב מאוד למושל צפת פאִרס אלדין אלבכי,41 וזה מינהו לתפקיד החשוב של פקיד בכיר לעניינים 
חשאיים )כאִתב אלִסר(, תפקיד שלא היה קיים עד אז בצפת, ושלפי אלעת'מאני נוצר במיוחד עבור 
ראי אלמנצורי למושל צפת, וגם עמו קשר נג'ם  סבו. בשנת 699 להג'רה )1300 לסה"נ( מונה האמיר ּכִ
ראי בתפקיד מושל צפת  אלדין קשר קרוב ומילא תפקיד חשוב תחתיו בניהול העיר. אך כאשר הוחלף ּכִ
תח'אץ בשנת 700 להג'רה )1300/1 לסה"נ(, ירד מעמדו של נג'ם אלדין  על ידי האמיר סיף אלדין ּבֻ
והוא נפל קרבן למזימה שנרקמה נגדו.42 הוא נאלץ לעזוב לדמשק, אך שם מצא פנים ידידותיות: 
האמיר סיף אלדין בלבאן אלג'וכנדאר, שהכיר את נג'ם אלדין משהייתו בצפת, ושהיה כעת מפקח על 
משרדי הממשל )ֻמִשד אלדואוין( בדמשק,43 מינה את נג'ם אלדין לפקיד תחתיו, ואילו הקאׁדי ֻמחיי 
אלדין אבן פׁדלאללה אלֻעמרי בטח בנג'ם אלדין ומינהו לתפקיד כאתב אלסר ולמשרת הח'טיב של 
ג'אמע ג'ראח )מסגד בדמשק(.44 בשנת 711 להג'רה )1311 לסה"נ(, לאחר עלייתו של אלנאצר מוחמד 
בן קלאאון לשלטון בפעם השלישית, מונה כראי אלמנצורי לתפקיד מושל דמשק ואלשאם; הוא שמח 
לפגוש שם את נג'ם אלדין וככל הנראה העניק לו סמכויות נרחבות בניהול הפרובינציה. אלא שכעבור 
כארבעה חודשים הסתבך כראי בפרשה שהביאה לנפילתו, ויחד עמו איבד את משרתו נג'ם אלדין. 

הוא שב לצפת וחזר לשמש בה כח'טיב עד מותו בשנת 723 להג'רה )1323 לסה"נ(.45
הפדגוגיות  וביכולותיו  כח'טיב  הרטוריות  ביכולותיו  במיוחד  התבטאה  אלדין  נג'ם  של  גדולתו 
כ אלצפדי,  כמורה מעולה שהעמיד תלמידים רבים.46 אחד מתלמידיו היה צלאח אלדין ח'ליל אבן ַאיּבֶ
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על תלמיד ידוע נוסף של נג'ם אלדין, שמס אלדין מחמד אבן אבי טאלב אלדמשקי, ראו בהמשך.  47
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 215.  48

פראסה )פיזיונומיה( היא מדע המאפשר לגלות את תכונותיו ואופיו של אדם על פי סממנים חיצוניים. וראו עוד על כך   49
בהמשך.

קיימת אי בהירות במקורות באשר לשנת לידתו של כמאל אלדין: אלצפדי כתב כי נולד בשנת 709 להג'רה )1310/1   50
לסה"נ( 'בקירוב', ואם כן הוא היה בן ארבע־עשרה בלבד כאשר מת אביו והוא החליפו כח'טיב. לפי אלעת'מאני היה 
כמאל אלדין בן ארבע כאשר עבר עם אביו לצפת, ומת בגיל חמישים ושתיים, ואם כן כמאל אלדין נולד בשנת 707 
להג'רה )1307/8 לסה"נ(, והיה בן שבע־עשרה כשירש את משרת אביו. ראו: אלצפדי )לעיל, הערה 41(, ד, עמ' 401; 

אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 215.
אלצפדי )שם(, עמ' 400‑409; אלעסקלאני )לעיל, הערה 9(, ד, עמ' 44‑45; אלעת'מאני )שם(, עמ' 215‑216.  51

עבורו  שכתב  מינוי  מכתב  שעולה  כפי  בצפת,  )ֻמַוִקע(  כפקיד  שימש  אף  אלדין  כמאל   .154 עמ'  )שם(,  אלעת'מאני   52
אלצפדי בשנת 742 להג'רה )1341/2 לסה"נ(. ראו: אלצפדי )שם(, עמ' 407‑409.

אלעת'מאני )שם(, עמ' 204‑205.  53
 L. Gardet, ‘Dhikr’, EI2, II, :הד'כר הוא אחד התרגילים החשובים בצופיות, ולכל מסדר או שיח' דרך משלו לבצעו. ראו  54

pp. 223–237

גדול הביוגרפים של התקופה.47 אלצפדי הקדיש ערך  ואולי  שלימים היה לפקיד בכיר, היסטוריון 
על  'המספיק  ביותר,  החשובות  הביוגרפיות  יצירותיו  בשתי  אלדין  לנג'ם  נכבד  )תרג'מה(  ביוגרפי 
ביוגרפיות הנפטרים')אלואפי באלופיאת( ו'נכבדי התקופה ועוזרי הניצחון' )אעיאן אלעצר(, ומספק 
לנו מידע מעניין ביותר על אודותיו. הוא סיפר כי נג'ם אלדין היה מורו הראשון והיו ביניהם קשרי 
חיבה עזים, וכי נג'ם אלדין היה מורה מעולה וח'טיב משכמו ומעלה. נג'ם אלדין היה חניך האסכולה 
האשערית, ונראה כי רחש חיבה לפילוסופיה. בהיותו אספן ספרים נלהב החזיק בין היתר ביצירות של 
פח'ר אלדין ראזי, ואמיר ממלוכי חסיד אבן ַתימיה האשימו בחיבה לאפלטון.48 אלצפדי הזכירו אף 

כאשף במדע הִפראסה.49
לאחר מותו של נג'ם אלדין מונה לתפקיד הח'טיב בצפת בנו כמאל אלדין מוחמד, שנולד כאשר 
ידו.50 עוד כשהיה אביו בין החיים הוא  שהה אביו בדמשק, ושכילד בא עמו לצפת ושם חונך על 
בפתאומיות  אביו  וכשנפטר  המרשימות,  ביכולותיו  הנוכחים  את  והפליא  הדרשן  בימת  על  הופיע 
החליפו בתפקיד והוא עוד נער, לכל היותר כבן שבע־עשרה.51 הוא מילא את התפקיד עד מותו — גם 
כן בפתאומיות — בשנת 759 להג'רה )1358 לסה"נ(, ואז ירש את התפקיד אחיינו, הלא הוא מחבר 

'תולדות צפת', שמס אלדין מוחמד אלעת'מאני.52
אין לנו מידע רב על שמס אלדין, שכן בשום מילון ביוגרפי אין ערך עליו, ואנו ניזונים בעיקר 
מידיעות בעלות אופי ביוגרפי בחיבוריו. סבו שרף אלדין אלֻחסין היה בנו של כמאל אלדין )הראשון( 
ואחיו של נג'ם אלדין, שנזכרו לעיל. הוא למד בקהיר בין היתר, ידע היטב מתמטיקה, חיבר שירים 
וחיבורים אחרים, היה סגפן והרבה להתבודד. הוא מת צעיר, לפני שמלאו לו שלושים, אם כי לא 
נמסר באיזו שנה.53 בנו — אביו של שמס אלדין מחבר החיבור — היה שרף אלדין עבד אלרחמן, 
וכן על אודות אביו שזה עתה הוזכר, יש לנו רק ב'תולדות צפת' שכתב בנו.  ומידע על אודותיו, 
הבן כתב על אביו כי בילדותו הלך בדרכו של סבו כמאל אלדין, והרבה לצום, להישאר ער בלילות, 
לקיים את הִד'כר )טקס צופי הכולל הזכרה חוזרת ונשנית של שם האל, לעתים עד הגעה לאקסטזה(54 
ולעזור לנזקקים. אחר כך הוא למד מדודו נג'ם אלדין, ובהמשך גם ממלומדים בכירים מחוץ לצפת, 



קתדרה49 חייהם הדתיים של המוסלמים באזור צפת במאות השלוש־עשרה‑הארבע־עשרה על פי מקור חדש־ישן

אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 207. מלבד שמות הבנים יש בידינו מידע רק על אודות שניים: שמס אלדין )המחבר(   55
ועלאא אלדין עלי. עלאא אלדין עלי היה מלומד וצופי )שאף חיבר חיבור על משפט מוסלמי(, שופט שהיה מוסמך 
לפסוק פסקי הלכה )פתאוא(, מרצה וח'טיב. הוא מת בשנת 759 להג'רה )1358 לסה"נ(, בגיל שלושים ושמונה, לאחר 

שובו מהחג'. ראו עליו: שם, עמ' 207‑208; אבן קאׁדי שהבה )לעיל, הערה 8(, ב, עמ' 116.
סובלה )לעיל, הערה 11(, עמ' 189.  56

שם, עמ' 189‑190.  57
סגפנות מתונה, דחיית סיפוקים ומתינות היו תכונות מוערכות בכל רובדי החברה האסלאמית. משרה מכניסה לא מנעה   58
מבעליה להצטייר כסגפן במידה הראויה, ואכן רבים מהעלמאא' בתקופה זו ואף לפניה תוארו כסגפנים במידה כלשהי. 
 L. Kinberg, ‘What :ראו: טלמון־הלר )לעיל, הערה 39(, עמ' 220‑222; על המונח ֻזהד ועל הקשר בינו לבין סגפנות ראו

is Meant by Zuhd?’, SI, 61 (1985), pp. 27–44

למשל בדמשק. הוא היה מלומד בתחומים רבים, ובשלב 
הוא מת  כח'טיב בצפת.  כנראה  הוא  גם  מסוים שימש 
אחריו  והותיר  לסה"נ(   1340/1( להג'רה   741 בשנת 

חמישה בנים — כולם הועסקו כאנשי דת.55 
אלדין  שמס  כי  יודעים  אנו  עצמו,  למחבר  אשר 
מוחמד אלעת'מאני נולד ככל הנראה בשנת 717 להג'רה 
)1317 לסה"נ(.56 הוא שימש כקאׁדי וח'טיב בצפת, אם 
כי בילה תקופות ארוכות בדמשק,57 חיבר מספר ספרים, 
ונראה שנפטר בשנת 780 להג'רה )1378/9 לסה"נ( או 
מעט אחר כך. פרטים ביוגרפיים רבים עליו ועל האנשים 

שעמם התרועע עולים מ'תולדות צפת' )ראו להלן(. אחרי שמס אלדין מוחמד, שהיה דור רביעי בצפת, 
נעלמו בני משפחת אלעת'מאני מהמקורות וייתכן שהמשפחה ירדה ממעמדה. 

 בסקירת תולדותיה של משפחת אלעת'מאני לאורך ארבעה דורות בולטת התקשרותה של המשפחה — 
שמוצאה מאנדלוסיה — בעיר צפת. רוב בני המשפחה התגוררו בעיר ועבדו בה, ואף אלו שעזבו את 
העיר — כמו למשל נג'ם אלדין, שנאלץ לעבור לדמשק — שבו בסופו של דבר. ייתכן שהדבר מלמד 
אף  קהיר,  או  דמשק  כמו  בערים  יותר  יוקרתיות  משרות  בהשגת  המשפחה  בני  כישלון  על  בעיקר 
שכמה מהם היו מלומדים נכבדים למדי. ייתכן גם כי היה קשר משמעותי של המשפחה לעיר, וחיזוק 
להשערה זו יש בבחירתו של שמס אלדין אלעת'מאני לכתוב חיבור המוקדש בלעדית לצפת. יתר על 
כן, מן הדיווחים הספורדיים על אודות בני המשפחה ניכר הקשר החזק בין צפת לבין דמשק, שהייתה 
בתקופה זו בירת ממלכת אלשאם, ולכן הייתה צפת כפופה לה. עוד עולה מן הסקירה הנטייה החזקה 
של בני המשפחה לסגפנות ואולי אף לצופיות. אמנם רק על אחד מבני המשפחה, אחיו של מחבר 
'תולדות צפת' עלאא אלדין עלי, נאמר כי היה סגפן צופי )מן אלֻעלמאא' ואלֻפקראא' אלצאלחין(, אך 
כמה מבני המשפחה שהוזכרו לעיל עסקו בפעילויות מיסטיות או לפחות כמו־צופיות, ושמס אלדין 

מוחמד הקפיד לשבח את המחויבות של כולם לחיי סגפנות והסתפקות במועט.58
מחייבים  הציגּה  שבה  והדרך  צפת'  ב'תולדות  המחבר  של  משפחתו  שתופסת  המרכזי  המקום 
לערנות באשר למטרותיו של המחבר. מחקרים שנכתבו בשנים האחרונות עמדו על השימוש שעשו 

טקס הִד'כר של 
צופים חברי מסדר 

האחמדיה־רפאעיה 



אור אמיר 50  קתדרה

7 0 - 3 9  ' מ ע  , ה " ע ש ת ז  ו מ ת  ,1 5 6 ה  ר ד ת ק

 R.K. Jaques, Authority, Conflict, and the Transmission of Diversity in Medieval Islamic Law, Leiden & Boston  59
2006, p. 89

 M. Chamberlain, Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus, 1190–1350, Cambridge :ראו לדוגמה  60
1994

 Y. Frenkel, ‘Dream Accounts in the Chronicles of the על השימוש בחלום לטובת האינטרסים של הכותב ראו:   61
 Mamluk Period’, L. Marlow (ed.), Dreaming across Boundaries: The Interpretation of Dreams in Islamic Lands,

Cambridge, MA & London 2008, pp. 202–220. עוד על חלומות בהמשך.
סובלה )לעיל, הערה 11(. טרם עלה בידי לעיין בחיבור ביוגרפי זה של אלעת'מאני.  62

זו נקודה חשובה, שכן ג'ופרוי עסק בשלהי התקופה הממלוכית ובראשית התקופה העות'מאנית והדגיש כי יחסם של   63
העלמאא' כלפי הצופים התרכך במאה השש־עשרה. הוא לא התייחס לתקופה הממלוכית המוקדמת, שבה אני עוסק 

כאן, ולמעשה אין מחקר מקיף המתמקד בצופיות באלשאם בתקופה זו.
 E. Geoffroy, Le soufisme en Egypte et en Syrie sous les derniers Mamelouks et les premiers Ottomans: orientations  64

spirituelles et enjeux culturels, Damas 1995, pp. 365–405

מחברים ביצירותיהם לשם האדרת שמם, במיוחד באמצעות ביסוס שושלות היוחסין שלהם — הן אלו 
המשפחתיות והן שושלות המלומדים בעלות הייחוס הגבוה שאליהן השתייכו.59 נראה שבאמצעות 
האדרת אבותיו והדגשת אדיקותם הדתית המופלאה ניסה אלעת'מאני לבסס את מעמדו שלו בקרב 
בתקופה  בסוריה  מלומדים  משפחות  בין  מתפשרים  בלתי  מאבקים  במסגרת  דורו,  בני  הדת  אנשי 
זה, ראוי לציין כי אלעת'מאני נקט לשם כך שיטות  זה מוקדו של מאמר  הממלוכית.60 אף כי אין 
שהיו מקובלות למדי בתקופתו, כמו השימוש במוטיב החלום לאישור מעמדו ומעמדם של אבותיו.61 
נראה כי גם חיבורו הביוגרפי האחר של אלעת'מאני, 'דורות חכמי ההלכה/הדת השאפעים', שימש 
לביסוס מעמדו כאחד משושלת מוסרי הלכה שאפעים מדרגה ראשונה. כך עולה ממחקרה של סובלה 

על חיבור זה.62

צופים ומלומדים בצפת והגליל
אלעת'מאני חילק כאמור את הפרק העיקרי בחיבורו לשניים: החלק הראשון עוסק במי שניתן לכנות 
באורכם,  שווים  החלקים  שני  יותר.  'ממסדיים'  דת  באנשי   — והשני  וסגפנים,  צופים  מיסטיקנים, 
ומעניין שלמרות ההפרדה לכאורה בין שתי הקבוצות, עיון בתוכן הדברים מצביע על טשטוש גבולות, 
והמשותף לשתי קבוצות רב מן המבדיל ביניהן. רבים מהעלמאא' המסורתיים לכאורה מתוארים כמי 
שגם נטו לצופיות, למיסטיקה או לסגפנות, ולעומת זאת רבים מהמיסטיקנים והסגפנים מתוארים כמי 

שעסקו גם בלימוד מסורתי ומילאו תפקידים כגון קאׁדי וח'טיב.
המחקר המודרני עשה כברת דרך ארוכה בחקר היחסים בין הצופים לבין הפקהאא' )חכמי ההלכה 
המוסלמית(, וההבחנות החדות — אולי אף ההנגדות — שרווחו בעבר כבר אינן שולטות בו, אך עדיין 
נדירים המקורות המאפשרים הצצה כה מעמיקה על אזור פרובינציאלי כממלכת צפת. אריק ג'ופרוי 
למשל דן בדינמיקת היחסים בין הצופים לבין הפקהאא' בתקופה הממלוכית המאוחרת63 והדגיש כי 
עיקרי המחלוקת ביניהם נגעו בעיקר בתופעות כמו תפוצת תורתו של אבן ערבי או מעלליהם של 
שיח'ים צופים שרלטנים.64 עם זאת הוא עסק בעיקר בערים המרכזיות, כגון דמשק, וקבע כי בעוד 
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שם, עמ' 368‑369.  65
אין ספק שהשיח' פרג' היה צופי, אף כי המילה 'צופי' לא הוזכרה בקשר אליו. אלעת'מאני הזכיר אותו פשוט כשיח'   66
פרג'. ראו: אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 164. ואילו אלעסקלאני הזכיר אותו כפרג' בן עבדאללה אלמֿגרבי אלצפדי 
אלזאהד אלפקיה אלשאפעי )הסגפן, המומחה למשפט, השאפעי(. ראו: אלעסקלאני )לעיל, הערה 9(, ג, עמ' 311‑312.

'כאן מן אלערב' )לפי אלעסקלאני(, או 'אצֻלֻה מן אלערב' )לפי אלעת'מאני(. הדבר יכול להעיד פשוט שמוצאו ערבי,   67
אך סביר יותר שהכוונה למוצא משבט בדווי. ראו: אלעת'מאני )שם(; אלעסקלאני )שם(.

לדברי אלעת'מאני מוצאו מקרית אלציאדה )מאדמות ]פרובינציית[ צפת, ממחוז טריפולי; 'מן אלבלאד אלצפדיה מן   68
עמל טראבלס'(. ראו: אלעת'מאני )שם(. לא הצלחתי לזהות כפר זה או את מיקומו, אם כי שמו מופיע באתרי הנצחה 

פלסטיניים לנכבה ככפר באזור צפת. אלעסקלאני כתב רק כי גדל בצפת. ראו: אלעסקלאני )שם(.
אלעסקלאני כתב כי השיח' פרג' הסתובב במזרח ופגש 'אנשים ישרי דרך' )צלחאא'(. אלעת'מאני כתב כי השיח' פרג'   69
התלווה במזרח לצופים )פקראא'(, ו']אללה[ פתח את עיניו לשפע חסדים' )ופתחת עליה במואהב ג'זילה, והכוונה שהוא 

הגיע למצב מיסטי מסוים(. ראו: אלעסקלאני )שם(; אלעת'מאני )שם(.
אלעסקלאני )שם(; אלעת'מאני )שם(. לא מצאתי כל מידע נוסף על השיח' עבד אלעזיז אלמֿגרבי.   70

לא הצלחתי לאתר את הכפר אלסאהליה. לפי דברי אלעת'מאני הכפר נמצא במחוז )עמל( טבריה, בסמוך לעמק הירדן   71
)אלֿגור(, והשיח' פרג' אף נודע בקרב הצופים )פקראא'( כאלֿגורי, בשל מגוריו באזור זה. ראו: אלעת'מאני )שם(.

אלעת'מאני )שם(.   72
אלעסקלאני )לעיל, הערה 9(, ג, עמ' 311‑312. אלעת'מאני לא ציין את שנת מותו של השיח'.  73

בערים אלו היו הצופים והפקהאא' קרובים למדי בהשקפת עולמם, הרי באזורים הכפריים היו לרוב 
העירוניים  הפקהאא'  מצד  עליהם  והביקורת  השריעה,  בהלכות  מלדקדק  רחוקים  הצופים  השיח'ים 
נותרה משמעותית.65 מחיבורו של אלעת'מאני עולה שגם באזור שהיה ברובו כפרי, ושהעיר המרכזית 
זניחה יחסית בחשיבותה התרבותית־אינטלקטואלית, הייתה קרבה רבה בין הצופים לבין  בו הייתה 

הפקהאא'.
לשמס אלדין אלעת'מאני, שהיה כאמור קאׁדי וח'טיב, היו קשרים קרובים עם מיסטיקנים בסביבתו. 
בין מוריו הנערצים ביותר הוא הזכיר את השיח' פרג' בן עבדאללה אלמֿגרבי אלצפדי, שיח' צופי בעל 
מוניטין באזור.66 השיח' פרג' היה ממוצא בדווי.67 הוא גדל כיתום בכפר אלציאדה שבאזור צפת,68 
נדד למזרח, כנראה לעיראק, למד שם הלכה )ִפקה( ומדעי הדת, ובזמן זה גם נקשר בצופים כלשהם 
והתקדם בדרך המיסטית.69 לאחר ששב לאלשאם הוא איבד את היכולות המיסטיות שרכש במזרח, 
מיסטית  הארה  של  למצב  )שוב(  להגיע  הצליח  ושם  בעג'לון,  והתיישב  רכושו  מכל  נפטר  כן  ועל 
בעזרתו של שיח' בשם עבד אלעזיז אלמֿגרבי, ודבק בו עד שמת.70 לאחר מותו של השיח' עבד אלעזיז 

התיישב השיח' פרג' בכפר אלסאהליה שבאזור טבריה.71 
 מכאן ואילך התפרסם שמו של השיח' פרג' באזור, היו לו חסידים רבים, וצופים — וגם אחרים — 
ואנשים באו לבקרו מכל   ]...[ 'מצבו המיסטי התפרסם  כי  היו עולים לרגל לבקרו. אלעת'מאני כתב 
מקום בשל תועלתו הכללית והכרתו המיסטית השלמה'. אך נראה כי אלעת'מאני הפריז בחשיבותו של 
פרג', ומסתבר שבמילים 'באו לבקרו מכל מקום' הכוונה לאזור של מחוז צפת, או שמא אין זה אלא 
ביטוי שגור, מעין טופוס המיוחס לאנשים מסוגו. זאת משום שהשיח' פרג' כמעט לא הוזכר במילונים 
הביוגרפיים של התקופה.72 מכל מקום הוא לימד את תלמידיו ללכת בדרכי הסונה והקוראן, כלומר 
הוא שילב בין המיסטיקה לבין שמירה אדוקה על מצוות האסלאם, כפי שניתן ללמוד גם מכינויו פקיה 
ומנסיעתו למזרח בחיפוש אחר ידע דתי מסורתי )ִעלם(. הוא מת בשנת 751 להג'רה )1350/1 לסה"נ(.73
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למשל השיח' פרג' בישר לו בחלום כי הוא ימונה לח'טיב. ראו: אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 166‑167. וכן הזכיר   74
אלעת'מאני כמה חלומות נוספים הקשורים בשיח'. ראו: שם, עמ' 165‑167. שיח' אחר שניחן ביכולת מיסטית, השיח' 

אחמד, גילה לאלעת'מאני בחלום כי הקאׁדי של צפת מת והוא ימונה לתפקיד במקומו. ראו: שם, עמ' 182.
שם, עמ' 164‑165.  75
שם, עמ' 165‑167.  76

למשל מהשיח' עמארה, שנודע במופתים ובמצבים המיסטיים )כראמאת ואחואל( הרבים שלו, הוא 'הפיק תועלת רבה'.   77
ראו: שם, עמ' 178. ומהשיח' צפי אלדין אלחלבי הוא בא לבקש עצה. ראו: שם, עמ' 163. עוד על שיח' זה בהמשך.

 .175 עמ'  שם,  ראו:  ממנו.  ללמוד  כדי  אלעת'מאני  לטענת  לצפת,  מעג'לון  היגר  כאמל,  כאבן  המוכר  דאוד,  השיח'   78
ניבא לו כאמור שימונה לקאׁדי. ראו: שם,  והם היו לחברים, והשיח' אחמד אף   השיח' אחמד למד אצל אלעת'מאני 

עמ' 181‑182. גם השיח' עלי אלתאג'ר למד אצל אלעת'מאני. ראו: שם, עמ' 180.
מהשיח' חסין אלקטאן קיבל אלעת'מאני מדי חודש כיכר לחם. ראו: שם, עמ' 173. השיח' מוחמד אלמצרי אלתאג'ר   79
 .180‑179 אלכפרכנאוי, שתרם רבות לקהילה, ואלעת'מאני היו עורכים ביקורים הדדיים זה אצל זה. ראו: שם, עמ' 
את השיח'ים צאלח וסלים ביקר אלעת'מאני באלשג'רה )אילניה של היום(. ראו: שם, עמ' 183. אלעת'מאני היה הולך 
בלוויית חברים לבקר את השיח' מוחמד אלמארני אלטברי ולחזות במצבים המיסטיים )אחואל( שלו. ראו: שם, עמ' 185. 
את ח'טיב ִתעִנכ )ממזרח לֻאם אלפחם(, מאנשי השיח' פרג', פגש אלעת'מאני בצפת ובג'נין, וזה גילה לו )כאַשף( דברים 
מופלאים. ראו: שם, עמ' 186. אלעת'מאני פגש גם את השיח' בריכ אלמרג'י. ראו: שם, עמ' 178. וכן פגש את השיח' 
עאמר אלטברי )בעל המופתים והדעאא' הנענית, מאנשי השיח' פרג'(. ראו: שם, עמ' 184. אלעת'מאני גם ראה בחלום 

את השיח' יוסף אלׁזאהרי, שיח' אלפקראא' )מנהיג העניים/הצופים(. ראו: שם, עמ' 179.

 אלעת'מאני כתב כי הוא התלווה פעמים רבות אל השיח' פרג' וזכה ממנו לברכה ולעזרה רבה. 
הדרכה  קיבלו  אחרים  אנשים  כי  וסיפר  בחלומותיו,74  הופיע  פרג'  ששיח'  פעמים  כמה  הזכיר  הוא 
בחלום — למשל מהנביא מוחמד — שעליהם לחבור לשיח' פרג' וכי הוא מידידי האל )מן אוליאא 
אללה(. כמו כן ייחס אלעת'מאני לשיח' פרג' מעשים מופלאים. תלמידים וחברים של השיח' פרג' 
הוזכרו אף הם בחיבור, ובהם השיח' אבו בכר בן תקיה, שגם אליו התייחס אלעת'מאני כשיח' שלו, 
ושגם ממנו זכה לעזרה וברכה. אבו בכר הוצג כדמות מופתית: הוא עזר לכל אדם בצרה, זכה לכבוד 
אף השטן  בכר חשש  אבו  האיתנה של השיח'  בלילות. מאמונתו  ער  ונשאר  בימים  צם  רב מכולם, 

)ִאבליס(, כפי שזה אמר במפורש לאלעת'מאני בחלומו.75
רע אחר של השיח' פרג' היה השיח' חאזם אלכפרמאני אלעג'לוני, שהיה למעשה אחד ממוריו של 
השיח' פרג'. השיח' חאזם, שלפי ייחוסו )ִנסבה( ניתן להבין שהתגורר בעג'לון או שמוצאו משם, היה 
שיח' צופי, ידיד האל )ולי אללה(, בעל מופתים )כראמאת(, שזכה להגיע למצבים מיסטיים מזהירים, 
)ֻסלטאן  העניים/הצופים  מנהיג  אותו  כינה  אלעת'מאני  )כשף(.  הנסתר  את  לחשוף  ביכולת  ושניחן 
אלֻפקראא'( ותיארו כמי שבצד היותו צופי־מיסטיקן הקפיד לדבוק במצוות האסלאם והסונה. הוא נהג 
ללבוש בגד טלאים שתפר מפיסות בד שמצא באשפה. גם על אודות השיח' חאזם הביא אלעת'מאני 
סיפורים מופלאים, שעיקר תכליתם להציגו כאיש אדוק, שהקפיד הקפדה יתרה על הלכות השריעה 
נוספים של  ורעים  הזכיר מספר חסידים  מיסטיות מופלאות.76 אלעת'מאני  ביכולות  ניחן  זאת  ועם 
השיח' פרג', אך קצרה היריעה מלמנות כאן את כולם, וכן ציין עוד כמה שיח'ים שהוא עצמו קיבל 
מהם עזרה,77 אחרים שלמדו ממנו78 — ככל הנראה לימודי דת מסורתיים — וכאלו שהוא ביקר, נתן 

להם תרומות והיה עמם בקשר.79
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נושא החלומות בחברה האסלאמית בימי הביניים כבר נדון הרבה במחקר המודרני. למחקר בנושא חשיבות החלומות   80
 J. Katz, Dreams, Sufism and Sainthood: The Visionary 61; וכן:  בעולם האסלאם בימי הביניים ראו לעיל, הערה 

Career of Muhammad al-Zawawi, Leiden, New York & Köln 1996
 M. Romanov, ‘Dreaming Hanbalis: Dream-Tales in Prosopographical Dictionaries’, Ö. Felek & A.D. Knysh  81

(eds.), Dreams and Visions in Islamic Societies, Albany 2012, pp. 31–50
היו גם מי שמאסו בהבאת חלומות כהוכחה לטענות. כך למשל סיפר אלעת'מאני — כפי שצוטט בידי אלעסקלאני —   82
שבדיון בנושא הלכתי שנערך אצל השיח' פרג' כאשר ביקר אצלו, אמר השיח' פרג' כי ראה את הנביא בחלום וזה אישר 
לו שדעה מסוימת היא הנכונה. שותפו לדיון, השיח' תאג' אלדין אלמקדסי, שבא יחד עם אלעת'מאני לביקור, הגיב 
בזעם ואמר: 'האם אנו קובעים עתה הלכה לפי חלומות?' )צאר אלפקה באלמנאמאת?(. השיח' פרג' התנצל במבוכה 

והשיב כי רק אמר את מה שראה. ראו: אלעסקלאני )לעיל, הערה 9(, ג, עמ' 311‑312.
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 177.  83

שם, עמ' 167.  84

שם, עמ' 177.  85
זו בתו של אלחאג' שרף, אחיו של השיח' סראג', שהקפיד לשלב בין הצופיות לסונה. ראו: שם, עמ' 168.  86

 R. Hoyland, ‘The Islamic Background to Polemon’s Treatise’, S. Swain (ed.), Seeing the Face, Seeing the :ראו  87
 Soul: Polemon's Physiognomy from Classical Antiquity to Medieval Islam, Oxford 2007, pp. 227–280

על ספרו בנושא הפראסה, 'כתאב אלסיאסה פי עלם אלפראסה', ראו: שם, עמ' 265‑266. עוד אודות אלדמשקי ראו:   88
אלצפדי )לעיל, הערה 41(, ד, עמ' 475‑480. 

ה ַרַכּ על חלומות וַבּ
לחלומות היה תפקיד חשוב מאוד בחיי הרוח בימיו של אלעת'מאני, והוא לא היה יוצא דופן בייחסו 
ושיח'ים  משפחתו  קרובי  היו  שלו  החלומות  גיבורי  לרוב  בחלומות.80  שהועברו  למסרים  חשיבות 
חלומות  אלו.  בחלומות  מרכזי  מקום  תמיד  היה  מוחמד  לנביא  וכמובן  פרג'(,  השיח'  )כמו  סגפנים 
שימשו למטרות שונות, וביניהן העברת מסרים מרגיעים מהעולם הבא, מתן לגיטימציה לרעיונות או 
הוכחה לקדושתו של אדם מסוים או לקרבתו לאל.81 בחיבור 'תולדות צפת' נעשה שימוש בחלומות 

בדיוק למטרות אלו.82
רכה יכלה לעבור  ה )ברכה(. הַבּ ַרּכַ מלבד הופעתם בחלומות מצא אלעת'מאני בשיח'ים צופים מקור לַבּ
באמצעות חלום, על ידי חפצים ובדרכים נוספות. אלעת'מאני סיפר כי ברשותו מספר חפצים נושאי 
רכה, כגון גלימתו של השיח' פרג',83 מקלו של השיח' סראג', שגם הוא היה מחסידי השיח' פרג',84  ַבּ
וטלאי  אלת'וראני,  סלימאן  השיח'  של  )כראמה(  מופלא  מעשה  בזכות  מהשמים  שירדה  לחם  פיסת 
רכה.86 מחלוקו של אביו של אלעת'מאני.85 אלעת'מאני נישא לבתו של שיח' צופי, ואף זה היה מקור לַבּ

ִפראסה
מחיבורו של אלעת'מאני עולה מידע על השימוש בפראסה )פיזיונומיה(, מדע שלמד עולם האסלאם 
מהיוונים, והמאפשר לגלות את תכונותיו ואופיו של אדם על פי סממנים חיצוניים. הפראסה פותחה 
ּפֹוֶלמֹון,  של  הנודעת  יצירתו  תרגום  עם  התשיעית,  המאה  מראשית  המאוחר  לכל  האסלאם  בעולם 
זכתה הפראסה  כאן  הנדונה  כי בתקופה  נראה  זה.87  רבים בערבית בתחום  נכתבו ספרים  כך  ואחר 
להערכה בצפת, שכן אחת היצירות החשובות ביותר בתחום נכתבה בידי שמס אלדין מוחמד בן אבי 
טאלב אלִדמשקי אלצופי, המוכר גם כשיח' אלרבוה.88 אלדמשקי )654‑727 להג'רה ]1256/7‑1327[(, 
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זאויה )ריבוי: זאואיא( וח'אנקאה )ריבוי: ח'ואנק( הם מוסדות עבור צופים, שבהם הם מתגוררים ומקדישים את זמנם   89
לעבודת האל. תפקידיהם של מוסדות אלו השתנו בהתאם לזמן ולמרחב, ולעתים קרובות המקורות מהתקופה סותרים 
זה את זה בעניין זה. הח'אנקאה הייתה בדרך כלל אכסניה ממוסדת יותר, שנועדה לצופים באופן כללי, ולא לשיח' או 
למסדר מסוימים, וראשה מונה בידי הפטרון או השליט. לעומתה הזאויה נועדה לשיח' או למסדר מסוימים, נקראה 
כי  נראה  ליורשו.  מהשיח'  עברה  וראשותה   — הפטרון  שם  על  לרוב  שנקראה  לח'אנקאה,  בניגוד   — על שמם  לרוב 
 L. Fernandes, ‘The Evolution of the :הצופים בזאויה היו כבולים פחות לפיקוח השלטון. לדיון נוסף בנושא זה ראו
 Khanqah Institution in Mamluk Cairo’, Ph.D. dissertation, Princeton University, 1980, pp. 30–52; D.P. Little,
 ‘The Nature of Khanqahs, Ribats, and Zawiyas under the Mamluks’, W.B. Hallaq & D.P. Little (eds.), Islamic

Studies Presented to Charles J. Adams, Leiden 1991, pp. 91–105
]בנות[  גשר  ליד  ]אלשריעה[,  הירדן  לנהר  סמוך  מֿגראן,  לקרית  הסמוך  כפר  והוא   ,]?[ אלפקראא'  עלמין  קרית  'שיח'   90
יעקב' )אלצפדי ]לעיל, הערה 41[, ד, עמ' 476(. לא עלה בידי לזהות כפר זה. כפר בשם אלֻעלמאניה היה קיים לכל 
 W. Khalidi (ed.), :המוקדם במאה השש־עשרה, בסמוך ליסוד־המעלה של היום, אך נראה שאין זה אותו הכפר. ראו
 All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Washington, DC 1992, 

pp. 501–502
המידע על מינויו של אלדמשקי למשנה לקאׁדי בכפר פראדיה הוא יוצא דופן לתקופה זו, שכן היה זה כפר נידח למדי.   91
אלדמשקי לא העריך במיוחד את המינוי, ואלצפדי ציטט שיר קינה שכתב, ושבו התלונן על מר גורלו ושאל מדוע מגיע 

לו עונש כזה, כלומר הצבה בכפר נידח. ראו: אלצפדי )שם(, עמ' 478.
שם.  92

על אסד היהודי ראו: א' מזור, 'אסד היהודי: רופא חצר בתקופה הממלוכית', ציון, עז )תשע"ב(, עמ' 471‑490, ובמיוחד   93
עמ' 475‑476 בקשר לפראסה. ברצוני להודות לאמיר מזור, שבזכות מאמרו המרתק נדרשתי לסוגיית הפראסה.

אלצפדי, שהיה פקיד וסופר, ִהרבה להסתובב ברחבי הסולטאנות הממלוכית, ובחיבוריו התגאה תדיר בקשריו הרבים   94
ובהיכרותו עם אין ספור ממושאי כתיבתו. לא ברור אם בכתבו 'אלו שראיתי אותם עוסקים במדע הפראסה שלושה הם' 
)ואלד'ין ראיתהם יקומון בעלם אלפראסה ת'לאת'ה(, אכן התכוון שאלו השלושה היחידים או שמא השלושה הטובים 
ביותר. ומכל מקום מרתקת העובדה ששלושתם היו קשורים בעיר זניחה יחסית כצפת. ראו: אלצפדי )לעיל, הערה 41(, 
ד, עמ' 479. על החברות בין נג'ם אלדין לאסד ראו: מזור )שם(, עמ' 475; אלצפדי )לעיל, הערה 12(, ט, עמ' 9. אלצפדי 

כתב כי אסד נהג להתארח אצל נג'ם אלדין כאשר היה בא לצפת. 
אלצפדי )לעיל, הערה 41(, ד, עמ' 479.   95

שם, עמ' 478‑480. למרות יכולות הפראסה המעולות של אסד ולמרות חברותו עם אלצפדי, זה האחרון טען כי לא   96
הרשה לאסד להעתיק ממנו את ספרו של אלדמשקי, מסיבות שלא ציין. ראו: שם, עמ' 480.

תלמיד של נג'ם אלדין אלעת'מאני, היה שיח' צופי, ח'טיב ומלומד, וכתב גם חיבור קוסמוגרפי חשוב. 
סבו, השיח' אבו טאלב, היה בעל זאויה89 בסמוך לדמשק, ושם נולד שמס אלדין. בהמשך הוא מילא 
מספר תפקידים באזור צפת: הוא היה שיח' הח'אנקאה בִחטין, שיח' הצופים בכפר עלמין )הסמוך 
בבית  בצפת,  מת  הוא  היום(.91  של  )פרוד  בפראדיה  צפת  של  לקאׁדי  ומשנה  בנות־יעקב(90  לגשר 

ז.92 החולים )מארסתאן( שהקים האמיר תנּכִ
הביוגרף אלצפדי כתב כי ראה שלושה אנשים שעסקו בפראסה: אלדמשקי, נג'ם אלדין אלעת'מאני 
ואסד היהודי;93 שלושתם התגוררו בצפת באותה התקופה, ואנו יודעים כי נג'ם אלדין היה חברו של 
אסד היהודי ומורו של אלדמשקי.94 אלצפדי שיבח את ספרו של אלדמשקי וקבע: 'לא ראיתי כדוגמתו 
מלומדים  ממנו  העתיקוהו  כך  ואחר  ידו  בכתב  העתיקֹו  כי  כתב  אף  הוא  הפראסה'.95  ספרי  מבין 
מכובדים במצרים ובאלשאם. עם זאת אלצפדי ציין כי אסד היהודי עלה על כולם ביכולתו לדייק 

בחכמת הפראסה.96
נפוץ  היה  בפראסה  השימוש  כי  המעידות  אנקדוטות  כמה  אורחא  אגב  בספרו  הביא  אלעת'מאני 
בתקופתו. הוא כתב שהוא עצמו הבחין באמצעות פראסה בסגולותיו של ממלוכ מסוים, ושכעבור זמן 
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אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 208‑209. אותו ממלוכ, שהיה שייך לאמיר בשם אחמד, נקרא בהמשך בשם השיח'   97
ולאחר שזה מת למד מאחיו, שמס  בהאא אלדין עבד אלכרים אלשאפעי. הוא דבק בעלאא אלדין עלי אלעת'מאני, 
אלדין מוחמד )מחבר 'תולדות צפת'(, וזה אף השיאו לאחייניתו. האמיר שלו היה שייך, ושנקרא כאן פשוט אחמד, עשוי 
האב אלדין אחמד אבן צבח, אשר היה מושל צפת כשש שנים, החל בשנת 753 להג'רה )1352 לסה"נ(.  להיות האמיר ׁשִ
אבן צבח תרם רבות לעיר ולאזור, הקים מסגדים, ח'אנים ועוד. הוא אף מינה את עלאא אלדין עלי אלעת'מאני לח'טיב, 
מרצה ומפקח במסגד החדש שבנה בצפת. ראו: שם, עמ' 143‑144, 207‑208; אלעסקלאני )לעיל, הערה 9(, א, עמ' 220; 
על מינויו למושל צפת ראו: ג'מאל אלדין יוסף אבן תֿגרי ברדי, אלנג'ום אלזאהרה פי מלוכ מצר ואלקאהרה, י, קהיר 

1929‑1972, עמ' 277.
אלעת'מאני )שם(, עמ' 183.  98

אלחמראא' שכנה בין הקיבוצים שמיר ולהבות־הבשן של היום, מצפון־מזרח לצפת. ראו: ח'אלדי )לעיל, הערה 90(,   99 
עמ' 452‑453.

לא ברור לאיזו מצודה הכוונה כאן. ייתכן כי מדובר בזו של צפת, אך באזור היו כמה מצודות, ולמשל מבצר נמרוד   100
)קלעת אלצביבה( קרוב לאלחמראא' יותר מאשר מצודת צפת.

אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 158‑159.  101
למשל אבן תימיה יצא למלחמה בצופים שהשתייכו למסדר האחמדיה־רפאעיה, ובין היתר הוכיחם על שרלטנותם וטען   102
לדוגמה כי הם מוליכים שולל את הצֹופים בטקסי טבילה באש שהם עורכים. ראו: אבו אלפדאא' אסמאעיל אבן כת'יר, 

אלבדאיה ואלנהאיה, יד, בירות 1993, עמ' 41‑44.
תשמ"ה(,  )ניסן   35 קתדרה,  העות'מאנית',  התקופה  בראשית  בארץ־ישראל  דרווישים  והתנחלות  'הקדש  ליש,  א'   103 

עמ' 34‑35; לוז )לעיל, הערה 13(, עמ' 239‑240.

לא רב בא אותו ממלוכ לצפת כדי ללמוד מאחיו של אלעת'מאני, עלאא אלדין עלי, והוא אכן הצטיין 
והרשים.97 אלעת'מאני סיפר גם על השיח' צאלח אלשג'רי, שיח' צופי מהכפר אלשג'רה )אילניה של 
ימינו( שניחן בפראסה מדויקת )צאחב אלפראסאת אלצאדקה(. כאשר בא אלעת'מאני לאלשג'רה זיהה 
אותו השיח' אף שלא הכירו קודם לכן ואיש לא סיפר לו על אודותיו.98 נראה שיש מקום למחקר נוסף על 
השימוש בפראסה ועל הקשר בינה לבין יכולתם של שיח'ים צופים רבים לראות את הנסתר )ֻמכאשפה(.

צופים באזור צפת
לכל  הצלבנית  בתקופה  כבר  צפת  בסביבות  צופית  נוכחות  משתקפת  אלעת'מאני  של  מחיבורו 
יושב  שהיה  אלחמראוי,  שמח'  בן  יוסף  השיח'  את  העריצו  שהפרנקים  למשל  סיפר  הוא  המאוחר. 
בזאוית אלחמראא' עוד מימי הפרנקים,99 והיו באים לבקרו. הסיבה לכך הייתה שאדון המצודה )צאחב 
אלקלעה(100 בא יום אחד אל השיח' ואמר לו כי שמע שהצופים בזאויה מסוגלים להיכנס לאש ולצאת 
לאחד  וקרא  אש  להבעיר  הורה  והשיח'  הדגמה,  ביקש  האורח  הדבר.  את  אישר  והשיח'  פגע,  בלא 
וחזר על שם האל עד אשר כבתה האש,  ד'כר  והוא עצמו ערך מעין טקס  מילדיו להיכנס לתוכה, 
והילד יצא בריא ושלם. הדבר הרשים את האורח הפרנקי, ומאותו היום הוא העריץ את השיח' והיה 
מבקר אצלו.101 אמינות הסיפור הזה מוטלת בספק, אך בכל זאת יש בו עניין. טקס הטבילה באש 
מזכיר טקסים של מסדרים צופיים אזוטריים במזרח, כמו מסדר האחמדיה־רפאעיה, טקסים שלרוב 
לא התקבלו באהדה על ידי העלמאא'.102 נראה שהסיפור מלמד על הימצאות מסדר צופי כזה תחת 
שלטון הפרנקים, ויותר מכך, על משיכתם של הפרנקים לצופים אלו; אם כן הצופים הצליחו למשוך 

את לבבות הלא־מוסלמים, דבר שהעלמאא' התקשו לעשות.103
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אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 159. בטקסי הסמאע הצופים מאזינים למוזיקה, שרים ורוקדים וכך נכנסים למצב של   104
R. Sellheim, ‘Samāʽ’, EI2, VIII, pp. 1018–1020 :אקסטזה. ראו

אלעת'מאני )שם(.  105
ר' עמיתי, 'כיבוש ארסוף בידי ביברס בשנת 1265: היבטים פוליטיים וצבאיים', י' רול, א' טל ומ' וינטר )עורכים(, מפגש   106
הצלבנים והמוסלמים בארץ־ישראל: השתקפותו בארסוף, בסידנא עלי ובאתרי החוף, תל־אביב תשס"ז, עמ' 221. בלקחו 
עמו שיח'ים כריזמטים ואנשי דת אדוקים למסעות הלחימה שלו המשיך ביברס מסורת רבת שנים. למשל נור אלדין זנגי 
 וצלאח אלדין נהגו לצרף אנשי דת כאלו למסעות הלחימה שלהם. ראו לדוגמה: מג'יר אלדין )לעיל, הערה 1(, א, עמ' 466; 
לדבריו בעת המצור על טבריה, לאחר הניצחון הגדול על הצלבנים בחטין, נכחו במחנהו של צלאח אלדין עלמאא' 
 Th. Homerin, ‘Saving Muslim Souls: The Khānqāh and the Ṣūfī Duty in Mamlūk :וצופים. על נור אלדין ראו

Lands’, MSR, 3 (1999), pp. 63–69
אבן עבד אלׁזאהר )לעיל, הערה 18(, עמ' 238‑241.  107

שם, עמ' 241‑242. אבן שדאד התייחס אליו בשם עלי אלמג'נון אלתרכמאני, ולפיכך נראה שהיה ממוצא תורכמאני.   108
ראו: אבן שדאד )לעיל, הערה 19(, עמ' 271. הכפר אלחקאב נמצא קילומטרים ספורים מדרום לצפת. 

מחצית  הקדיש  הוא  אלמהראני  ח'ׁדר  לשיח'  מזוהה(,  )לא  אליאס  לשיח'  מאלחקאב  הנותר  הרבע  את  העניק  ביברס   109
מאדמות קדית'א )היישוב קדיתא של ימינו(, ואף ביברס הקדיש אדמות לטובת קבר ח'אלד אבן אלוליד וקבר הנביא 
ַעיב בחטין. ראו: אבן עבד אלׁזאהר )לעיל, הערה 18(, עמ' 262‑263. על השיח' ח'ׁדר, שזכה להשפעה רבה ולמעמד  ׁשֻ
 L. Pouzet, ‘Hadir Ibn Abi Bakr al-Mihrani (m. 7 גבוה במיוחד תחת ביברס, נכתבו מספר מאמרים. ראו למשל: 
 muh. 676 / 11 juin 1277), sayh du sultan mamelouk Al-Malik az-Zahir Baibars’, Bulletin d’études orientales, 30

(1978), pp. 173–183
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 160.  110

נראה כי ההקדש של ביברס לטובת עלי אלמג'נון וצאצאיו המשיך להתקיים זמן רב, שכן ההקדש הוזכר במסמכי הווקף   111
באיסטנבול במאה השש־עשרה, אם כי לא צוינה שם שנת ההקדש, והכפר המוזכר שם הוא ג'פאר שבמחוז )נאחיה( 
 M. Adnan al-Bakhit, ‘Safat et sa région d’après des documents de waqf et de titres :ג'ירה מפרובינציית צפת. ראו
de propriété 780/964 H. (1378–1556)’, Revue de Monde Musulman et de la Mediterranée, 55–56 (1990), p. 109

אלעת'מאני סיפר עוד על אודות שיח' זה, על מנהגיו האקסצנטריים בטקסי הסמאע וכדומה.104 
הוא הזכיר גם את אחד מצאצאיו, השיח' זין אלדין עמר אלחמראוי, שבצד פעילותו הצופית, שכללה 
בעיקר צומות וערנות בלילות )ציאם וקיאם(, נהג לשנן את הקוראן ואף שימש כעד שאפעי אמין.105 
העדות על צופים באזור צפת בתקופה הצלבנית היא נדירה למדי, אך למן כיבוש העיר והאזור 
כולו בידי ביברס בשנת 1266 לסה"נ הלכה והתחזקה הנוכחות האסלאמית — וכחלק בלתי נפרד מכך 
הנוכחות הצופית — באזור, ותהליך זה נמשך לפחות עד המאה העשרים. אלעת'מאני הביא גם עדות 
היו בצבאו של  כי  ידוע  מוזכרת בשום מקור אחר.  אינה  ואשר  ביברס,  בסולטאן  ייחודית הקשורה 
ביברס צופים ומיסטיקנים, שתפקידם היה בעיקר לשלהב את הלוחמים.106 אחד מאלו היה השיח' עלי 
אלמג'נון, דמות צבעונית שלא ידוע עליה דבר מלבד חלקּה במסעות הכיבוש של ביברס. השיח' שלהב 
כיבוש צפת העניק  פי מספר מקורות לאחר  ועל  את כוחות הממלוכים בעת המצור על ארסוף,107 
ביברס  חילק  זמן  )וקף(.108 באותו פרק  ביברס שלושה רבעים מאדמות הכפר אלחקאב כהקדש  לו 
קרקעות והקדשים למספר שיח'ים צופים — ביניהם השיח' ח'ׁדר — ולאתרים אסלאמיים מקודשים.109 
אלעת'מאני הוסיף מעט מידע על מענק זה. לדבריו השיח' עלי אלמג'נון היה עם הסולטאן לאחר 
את  והקדיש  להצעה  הסכים  השיח'  אלחקאב.  הכפר  אדמות  את  לו  הציע  והסולטאן  צפת,  כיבוש 
צאצאי  לטובת  מוקדשות  עודן  אלעת'מאני,  כתב  אלו,  אדמות  אחריו.  ולצאצאיו  לטובתו  האדמות 
השיח' עד זמן כתיבת חיבורו, כלומר יותר ממאה שנים לאחר הקדשתן.110 ואולם אין לנו שום מידע 

על השתקעות של השיח' עלי או צאצאיו במקום, וייתכן שרק החזיקו בו כהקדש.111
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הכפר עכברא נמצא כ־2 ק"מ מדרום לצפת, בערך באמצע הדרך בין צפת לאלחקאב.  112
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 160.  113

שם, עמ' 159.  114
מסופר על שיח שנכנס אל 'ג'אמע עכברא'. ראו: שם, עמ' 160.  115

שם, עמ' 178.  116
שם, עמ' 162, 176.  117

שם, עמ' 160, 172, 210.  118
שם, עמ' 122.  119

'פאד'א חצל אג'תמאע ועמל פיה סמאע ללפקראא' ערק אלעאמוד חתא יׁזהר אלבלל פיה' )שם(.  120

אלעת'מאני הזכיר את השיח' עלי אלמג'נון אגב סיפורו על אודות מפגש בין ביברס לשיח' צופי 
אחר, השיח' ׁדחיאן, שעבר בכפר עכברא112 בזמן שלטון הפרנקים, כנראה ממש לפני שהגיע ביברס 
לצפת. לתושבי הכפר עכברא, כמו לתושבי הכפר אלחקאב הסמוך, היו קשרים טובים עם הפרנקים, 
כיבוש מצודת צפת, הוא גמר אומר לטבוח בתושבי שני  ולאחר שסיים ביברס את  שהיטיבו עמם, 
כפרים אלו. אז בא אליו השיח' ׁדחיאן והתערב לטובת התושבים. השיח' מצא חן בעיני ביברס, והוא 
חס על חיי התושבים ואף הציע לשיח' את אדמות עכברא כהקדש עבורו. השיח' סירב תחילה, אך 
התרצה והסכים לקבל את הכפר, ואחר כך העניק אותו לחסידו השיח' עמאר אלעכברי.113 הלה הקים 
את זאוית עכברא, וצאצאיו המשיכו לשבת בה לאחר מותו. לדברי אלעת'מאני ראש הזאויה בימיו, 

השיח' אחמד, הוא נכדו של השיח' עמאר.114 
הסיפור על אודות המפגש בין ביברס לשיח' ׁדחיאן מעורפל למדי, כמו רבים אחרים ב'תולדות 
צפת', ומאחר שאינו מופיע בשום מקור אחר — למרות מעורבות הסולטאן בו — ניתן להטיל ספק 
במהימנותו, וייתכן כי מדובר במסורת מקומית שבאה לבסס את מעמד השיח' ויורשיו. ניתן לפרש 
ביברס,  מפני  הכפרים  תושבי  על  הגן  ׁדחיאן  שהשיח'  הוא  העיקר  אך  דרכים,  בכמה  הסיפור   את 
ושזה התרשם מהשיח' והציע לו את אדמות הכפר, אך אלו הוענקו לבסוף לשיח' עמאר. אין לנו כל 
מידע על זהותם של תושבי הכפר עכברא — אם היו מוסלמים, נוצרים, יהודים או שילוב ביניהם. 
אלעת'מאני מסר כמה ידיעות על אודות שיח'ים נוספים מהכפר, ומאחת מהן אפשר ללמוד שהיה 
בכפר מסגד יום שישי )ג'אִמע(, אם כי לא ידוע לנו מתי הוקם.115 כמו כן מסר אלעת'מאני ידיעות 
על שני אחים תושבי הכפר, האחד הוא השיח' שמס אלדין, שהיה ח'טיב עכברא,116 ואחיו היה שיח' 
צופי בשם קאסם אלעכברי.117 מלבדם הזכיר אלעת'מאני שיח'ים צופים נוספים — ואף הביא אגדות 

על אודותם — ועוד איש דת.118 
שפעלה  אחת  ועל  בעכברא  שפעלה  אחת  זאויה  על  עדויות  עולות  אלעת'מאני  של  מדבריו 
באלחמראא', ושהייתה שייכת אולי לזרם האחמדיה־רפאעיה או לזרם צופי דומה. לזרם האחמדיה־
כנסייה, מתחת  במקור  במבנה שהיה  בנצרת,  הייתה  מהן  אחת  באזור.  נוספות  זאויות  היו  רפאעיה 
למסגד יום השישי )ג'אמע( של נצרת בזמנו של אלעת'מאני. בתוך הזאויה ניצב עמוד גדול שהנוצרים 
החשיבו כקדוש, ועולי רגל נוצרים התאמצו לגעת בו.119 הצופים מהזאויה בחרו להתכנס ליד עמוד 
זה ולערוך שם טקסי סמאע, ואלו היו גורמים לעמוד 'להזיע'.120 לא עלה בידי למצוא מידע על זאויה 
זו ומועד הקמתה או על העמוד המקודש כדי לאשש עדות זו על צופים שבחרו להתיישב דווקא בלבו 
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עדות זו אינה מפתיעה, גם אם אין לנו מידע על נסיבות התמקמות הצופים במקום. בתקופה הממלוכית ואף לפניה   121
היו מקרים רבים של התיישבות צופים באזורים נוצריים או בסמוך למקומות קדושים לנצרות. לדוגמה השיח' ח'ׁדר 
הפקיע מוסדות נוצריים )ואף אחד יהודי( חשובים, וח'אנקאה אלצלאחיה הוקמה בלב ברובע הנוצרי בירושלים. ראו: 
 N. Luz, ‘Aspects :מג'יר אלדין )לעיל, הערה 1(, א, עמ' 485. לדוגמה נוספת ראו את סיפורה של משפחת אבו אלופאא
 .of Islamization of Space and Society in Mamluk Jerusalem and its Hinterland’, MSR, 6 (2002), pp. 133–154
ולדיון נוסף בנושא ראו: א' אמיר, 'ממלוכים וצופים: פרק באסלום ארץ־ישראל', עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, תשע"ג, עמ' 11‑23.
מוסלמית,  קהילה  בעיר  הייתה  אלעת'מאני  שתיאר  שבתקופה  ספק  אין  הנוצרית,  בדת  נצרת  של  מרכזיותה  אף  על   122
וכנראה לא קטנה, שכן הוא הזכיר שם כאמור מסגד יום שישי וכן שלושה שיח'ים צופים שישבו בעיר — ושאחד מהם 
גם שימש כח'טיב ואמאם — ושני קאׁדים. ראו: אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 171, 174, 197‑198. החל בסוף המאה 
הארבע־עשרה התיישבה בנצרת משפחת אלבאעוני, שבאה לגליל מאלבאעונה שבעבר הירדן המזרחי. בני המשפחה 
בדמשק.  ואף  בצפת  בנצרת,   — צופים  שיח'ים  של  והן  קאׁדי,  דוגמת  דת,  אנשי  של  הן   — חשובים  תפקידים  מילאו 
אלעת'מאני הזכיר מספר אנשים בעלי הייחוס )נסבה( אלבאעוני, אולם לא ברור אם מדובר בבני משפחה זו. אחד מהם 
הוא השיח' ִעמאד אלדין אלבאעוני, שיח' צופי שאלעת'מאני הזכיר אותו כאשר ביקש מהשיח' חסין אלקטאן שיברך 
עבורו את הח'רקה )מעין חלוק צופי( שלו. אלעת'מאני כתב כי עמאד אלדין אלבאעוני היה אחיינו של השיח' עלי 
אלבאעוני, שהיה תלמיד וחבר של אביו של אלעת'מאני. ראו: שם, עמ' 173‑174. על השיח' עמאד אלדין אסמאעיל בן 
נצר אלבאעוני ראו: אלסח'וי, אלׁדוא )לעיל, הערה 10(, א, עמ' 308. ברצוני להודות לד"ר יהושע פרנקל על שהסב את 
תשומת לבי למשפחה זו. בהרצאה שנשא בנצרת ביולי 2012 על נצרת בתקופה הממלוכית, דן פרנקל בין היתר בהרכב 

אוכלוסיית העיר.
לשון הכתובת: 'בשם אללה החנון והרחום פתח את הזאויה המבורכת הזו ח'ליל אלצאמת משרת המהדי אלרפאעי שנת   123
4×5 מ' באזור שכונת הכורדים )חארת אלאכראד(  ]1285/6 לסה"נ['. הזאויה הייתה בתוך מערה בגודל  684 להג'רה 
'זאוויה  י' סטפנסקי,  בצפת, בסמוך למיקומו של בניין המשטרה בהר כנען היום. לכתובת ולסקירה של האתר ראו: 

ממלוכית בצפת', א' שילר וג' ברקאי )עורכים(, צפת ואתריה, ירושלים 2002, עמ' 169‑170.
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 161. סטפנסקי לא ציין את קיומו של קבר בזאויה, אך כתב שזו טרם נחפרה, ושהיא   124

מלאה בפסולת. ראו: סטפנסקי )שם(. ייתכן שחפירת המערה תעלה ממצאים נוספים.
אלעת'מאני )שם(, עמ' 161.  125

סטפנסקי )לעיל, הערה 123(, עמ' 170.  126
עוד שיח' שהשתייך לזרם הרפאעיה, ושחי באזור צפת, הוא השיח' שמס אלדין, שישב בראש מעגל לימוד לפי נוהג   127
מסדר הַחידִריה )'ובאד'נה חלקה עלא עאדת אלחידריין'(. אלעת'מאני כתב כי אמירים וסולטאנים היו באים לבקרו. 
אף  ואולי   — קרובים  היו  צופי ששורשיו  זרם  או  מסדר  היה  החידריה   .169 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל,  אלעת'מאני  ראו: 
קשורים — לאלו של הרפאעיה. לדברי טרימינגהם החידריה הגיעה מזרם דומה לרפאעיה, שתיהן מהמזרח, ובהמשך 
התמזגה בקלנדריה. קניש ראה בחידריה גרסה קיצונית של הקלנדריה, ואילו דיגבי הראה כי החידריה, לפחות בהודו, 
הייתה קשורה לקלנדריה. הדברים עדיין אינם ברורים דים, אך נראה שהיה קשר כלשהו בין שלושת המסדרים הללו. 
 A. Knysh, ‘Sufism’, R. Irwin (ed.), The Cambridge History of Islam, IV: Islamic Cultures and Societies to :ראו

של מקום קדוש לנוצרים.121 ומכל מקום ניתן לשער כי בתקופת השלטון הפרנקי באזור לא הסכימו 
הנוצרים לנוכחות של צופים מוסלמים באתר קדוש עבורם, אולם זוהי השערה בלבד.122

במקום,  בכתובת שהתגלתה  האמור  פי  ועל  בצפת,  גם  זאויה  הייתה  האחמדיה־רפאעיה  למסדר 
ח'ליל אלצאמת )האילם( הקים אותה בשנת 684 להג'רה )1285/6 לסה"נ(.123 ייתכן כי מייסד הזאויה 
הוא השיח' אלצאמת שאלעת'מאני סיפר כי הזאויה שלו בצפת ידועה ומבנה הקבר שלו בה הוא מוקד 
לזיארה )ביקור(.124 אלעת'מאני הוסיף כי שיח' זה היה ידוע ביכולותיו לבצע מעשים מופלאים ולגלות 
את הנסתר )כראמאת ומכאשפאת(, וכי גם בנו, זין אלדין, היה שיח' חשוב.125 כקילומטר מדרום־מזרח 
לצפת, ברמת־רזים, נמצא קבר השיח' אלרפאעי, ויוסף סטפנסקי העלה השערה ששיח' זה השתייך 
לזאויה בצפת.126 אך זו השערה בלבד, ושיח' זה יכול היה להשתייך גם לזאויה בעכברא, הנמצאת 

כקילומטר מרמת־רזים, או אף לא לאחת מהן.127



קתדרה59 חייהם הדתיים של המוסלמים באזור צפת במאות השלוש־עשרה‑הארבע־עשרה על פי מקור חדש־ישן

 the End of the Eighteenth Century, Cambridge 2010, p. 96; S. Digby, ‘Qalandars and Related Groups: Elements
 of Social Deviance in the Religious Life of the Dehli Sultanate of the Thirteenth and Fourteenth Centuries’, 
 Y. Friedmann (ed.), Islam in Asia, I: South Asia, Jerusalem 1984, pp. 62–63; J.S. Trimingham, The Sufi Orders

 in Islam, London 1971, p. 39
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אלעת'מאני )שם(, עמ' 171.  128
לדוגמה הנוסע העות'מאני אוליא צ'לבי הזכיר עוד כמה זאויות בצפת — אחת מהן הייתה קרויה על שמו של השיח'   129
אלעת'מאני )!( ואחת נוספת על שם שיח' אלרבוה, הוא שמס אלדין מוחמד אלדמשקי שנזכר לעיל. לפי צ'לבי, שעבר 
באזור בשנת 1650 לערך, היו בצפת שבע זאויות בזמן ביקורו בעיר. ראו: מ' אלעאבדי, צפד פי תאריח', עמאן 1977, 

עמ' 89‑91.
בספרו על אודות ממלכת צפת בתקופה הממלוכית ציין אלטראונה אף את קיומה של זאוית אלשיח' אלעת'מאני, אך   130

לא ברור מה המקור שלו בעניין זה. ראו: ט"ת' אלטראונה, ממלכת צפד פי עהד אלממאליכ, בירות 1982, עמ' 262.
חטין נמצאת קילומטרים ספורים ממערב לטבריה. אלצפדי הזכיר את הח'אנקאה בחטין שלוש פעמים: ברשימת מפעלי   131
הבנייה של צלאח אלדין )אלצפדי ]לעיל, הערה 12[, כט, עמ' 61(, אגב אזכור השיח' שמס אלדין מוחמד אלדמשקי, 
שיח' אלרבוה, שהיה קודם לכן שיח' ח'אנקאת חטין )שם, ג, עמ' 136‑137(, וכן אגב אזכור של אדם בשם נג'ם אלחטיני, 
שרצח צופי שהתאכסן בח'אנקאה )שם, כו, עמ' 723‑725; הנ"ל ]לעיל, הערה 41[, ה, עמ' 496‑498(. צלאח אלדין גם 
הקים מעין אנדרטת ניצחון )משהד( בחטין, לאחר ניצחונו על הצלבנים שם. על ֻקבת אלנצר )כיפת הניצחון( של צלאח 
אלדין ראו: שמס אלדין מוחמד אלדמשקי, כתאב נח'בת אלדהר פי עג'אאב אלבר ואלבחר, סנט פטרבורג 1865, עמ' 212. 

אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 124.  132
שם. כפי שכתוב שם, הכפר חטין כולו היה הקדש לטובת המקאם. את הח'אן הקים מושל צפת, האמיר שהאב אלדין אבן   133
צבח, שמשל בשנים 753‑759 להג'רה )1352/3–1357/8 לסה"נ(, והקדישו לטובת המקאם. ראו: שם, עמ' 143‑144. 

כאמור גם ביברס הקדיש כפר לטובת מקאם זה. ראו לעיל, הערה 109.
שם, עמ' 124, 143‑144. באחד מביקוריו במקום ראה אלעת'מאני את הנביא שעיב בכבודו ובעצמו.  134

אלשג'רה נמצאת כמה קילומטרים ממזרח לחטין.   135
דעאא' היא תפילה לצורך מסוים ויכולה להיות אישית או למען הזולת. מאחר שאוליאא' אללה נחשבו קרובים לאל   136
 L. Gardet, ‘Duʿāʾ’, EI2, II, :ובעלי יכולת להתערב למען המאמין הפשוט, נפוץ המנהג לבקש מהם תפילת דעאא'. ראו

pp. 617–618
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 125.  137

בצפת שכנה גם הזאויה של השיח' ֻסלימאן אלסעודי — זאויה מפורסמת לפי אלעת'מאני — ובה 
היה קברו.128 שיח' זה ִהרבה בטקסי ד'כר, היה צנוע ושירת את העניים — ונמנע ממגע עם העשירים. 
הוא מת במגפה הגדולה בשנת 749 להג'רה )1348/9 לסה"נ(. ייתכן שפעלו בצפת זאויות נוספות, 
אך לא מצאתי מקורות אמינים מספיק המאשרים את קיומן.129 ייתכן גם שלרבים מהשיח'ים שהזכיר 
אין  לכך  גם  אמנם  השיח'.  של  מותו  עם  להתקיים  חדלו  ושחלקן  צנועות,  זאויות  היו  אלעת'מאני 
אגב,  הזאויות בדרך  בחיבורו את  הזכיר  זו מפני שאלעת'מאני  אני מעלה השערה  ראיות, אך  בידי 
כחלק מתיאור השיח' שעמד בראש הזאויה, וכנראה לא ייחס חשיבות לתיאור מבנה הזאויה או לעצם 

קיומה.130
ַעיב  בִחטין הייתה ח'אנקאה לצופים שהקים צלאח אלדין,131 נוסף על מקאם )מקום קדוש( נבי ׁשֻ
החשוב.132 אלעת'מאני לא הזכיר את הח'אנקאה במפורש, ולא ברור אם היה קשר בינה לבין המקאם. 
המקאם הפך בתקופה הממלוכית למוסד חשוב בעל הקדשים, ישבו בו שיח'ים ומשרתים, והיו בו בית 
ריד( וח'אן.133  תמחוי )ִסמאט( לעניים, בית הארחה )לנכבדים ולשליחי רשת הדואר הממלכתית, הּבַ
אלעת'מאני סיפר על ביקור שלו במקאם וכתב שרבים באים לבקר שם ממקומות רחוקים, במיוחד 

בימי שישי.134 
על פי אלעת'מאני הייתה נוכחות צופית משמעותית גם בכמה כפרים בסביבות חטין, הנמצאת 
במחוז )עמל( טבריה. למשל בכפר אלשג'רה135 היה מקאם חשוב, והיו עורכים אליו זיארה לשם דעאא' 
זה.137 אלעת'מאני  )תפילת בקשה לאל(,136 מפני שאנשי התקופה האמינו כי הייתה נענית במקום 
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שם, עמ' 183. אלעת'מאני הביא שם גם דוגמאות לכראמאת אלו וכן ליכולות הפראסה שלו, כפי שצוין לעיל.  138
שם, עמ' 183‑184.  139

שם, עמ' 184. ייתכן שהכוונה בתואר זה למשרת של מקום קדוש המיוחס לבני נביאים.  140
היא כפר כנא של ימינו וגם היא במחוז טבריה. בכפר כנא היו יהודים בתקופה הממלוכית — כשמונים בתי אב במחצית   141

השנייה של המאה החמש־עשרה. ראו: מ' אבי־יונה, 'כפר כנא', א"ע, ט, טור 1004.
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 124.  142

שם, עמ' 124‑125.  143
שם, עמ' 169‑170, 179‑180.  144

אלעת'מאני כתב 'תועאן', אך נראה שכוונתו לכפר תורעאן )או טורעאן(, כ־15 ק"מ ממערב לטבריה.  145
שם, עמ' 125.   146

שם, עמ' 184. אלעת'מאני לא קישר בין השיח' מוחמד אלתרעאני לבין מקאם עלי אלבכאא' בתועאן, אך אלתרעאני   147
הוזכר בין שיח'ים שחיו באזור זה, והוא היחיד שקּושר לעלי אלבכאא'. נוסף עליו הוזכרו עוד שני שיח'ים בעלי הנסבה 
והנסבה אלתרעאני מתייחסים שניהם ליישוב טורעאן  173‑174. נראה כי היישוב תועאן  אלתרעאני. ראו: שם, עמ' 
של ימינו, אך הדבר איננו ודאי. עם זאת לפי תיאורו של אלעת'מאני מדובר בכפר שהיה לפחות באזור של טורעאן 

המודרנית, ועל כן להערכתי מדובר באותו המקום.
השיח' עלי אלבכאא', שעל שמו גם נקראת שכונה בחברון )חארת אלשיח'(, היה נערץ על הסולטאנים ביברס וקלאון וכמה   148
מהאמירים ששירתו תחתם. ראו עליו: מג'יר אלדין )לעיל, הערה 1(, ב, עמ' 245‑246; ביברס אלמנצורי, זבדת אלפכרה פי 

תאריח' אלהג'רה, מהדורת ד"ס ריצ'רדס, בירות וברלין 1998, עמ' 34‑35; אבן כת'יר )לעיל, הערה 102(, יג, עמ' 306.
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 184‑188.  149

המופלאים,138  במעשיו  ידוע  שהיה  אלשג'רי,  צאלח  השיח'  באלשג'רה:  שפגש  שיח'ים  שני  הזכיר 
והשיח' סלים אלשג'רי, בעל המקאם באלשג'רה )צאחב אלמקאם אלעׁזים(.139 נוסף עליהם הזכיר את 
השיח' ח'ליל, משרת בני הנביאים באלשג'רה )ח'אדם אולאד אלאנביאא' בקרית אלשג'רה(, תפקיד 

שמשמעותו אינה מובנת לי. 140
לדברי אלעת'מאני העיירה כפר כנא141 )מדינת כפר כנא( הייתה מלאה במיסטיקנים יראי שמים 
וצדיקים. הוא הפליג בשבח העיירה וכינה אותה 'צור מחצבתם של הישרים ומולדת ידידי האל' )הי 
מעדן אלצאלחין ומוטן אלאוליאא'(.142 בעיירה זו שכן עוד מקאם ידוע, מקאם אולאד יונס, שגם אליו 
היו באים לשם דעאא', מתוך אמונה בסיכוי הגבוה להיענותה.143 אלעת'מאני הציג כמה מהשיח'ים 
שפעלו בעיר זו, ביניהם השיח' אבן עיסא, שקברו בכפר כנא היה מוקד לזיארה, ועוד תשעה שיח'ים 

שניחנו ביכולת לחולל מעשים מופלאים, והוא אף הביא כמה דוגמאות למעשים כאלה.144
אלעת'מאני תיאר נוכחות בכפרים נוספים במחוז טבריה, ומקוצר היריעה אביא רק כמה דוגמאות. 
בתורעאן145 היה מקאם אלשיח' עלי אלבכאא',146 ואולי ישב שם השיח' מוחמד אלתרעאני. שיח' 
זה היה מזרע השיח' עלי אלבכאא', ניחן אף הוא ביכולת לחולל מעשי פלאים, והיה ידוע בדעאא' 
שלו.147 לשיח' עלי אלבכאא' הייתה זאויה בחברון, וצאצאיו זכו שם למעמד גבוה לפחות עד שלהי 
התקופה הממלוכית.148 אם כן מסדרו הצופי של שיח' זה הגיע גם לצפון ארץ־ישראל, והשאלה היא 
מה הכוונה במקאם, שכן ידוע לנו שעלי אלבכאא' קבור בחברון — האם המקאם היה מקום שישבו 
בו צופים או שמא מקום שנקשר באירוע שקרה לשיח'? בכל מקרה מדברי אלעת'מאני עולה שהייתה 

נוכחות צופית בתורעאן, וגם בטבריה הוא הזכיר שני שיח'ים צופים.149
צופים מילאו אם כן תפקיד חשוב בחברה האסלאמית שהתפתחה באזור צפת בתקופה הממלוכית. 
שקיבלו  מענקים  באמצעות  הייתה  בהקדשים  או  באדמות  לזכות  צופים  שיח'ים  של  הדרכים  אחת 
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מקצינים ממלוכים, שרבים מהם נמשכו לצופיות או העריצו שיח'ים צופים כריזמטיים. לרוב העדויות 
על כך הן מהמוקדים החשובים שישבו בהם הממלוכים, כגון קהיר או דמשק, אך גם מאזור צפת יש 
כמה דוגמאות לכך. כאמור המושל הראשון של צפת לאחר כיבוש ביברס, עז אלדין אלעלאאי, העריץ 

את כמאל אלדין אלעת'מאני, שהיה דמות כריזמטית וניחן ביכולות מופלאות. 
אלעת'מאני הביא ב'תולדות צפת' מספר דוגמאות נוספות ליחסים בין ממלוכים לצופים באזור 
ֻסנֻקרשאה אלמנצורי, ששימש כמושל צפת משנת  פרובינציאלי כצפת. למשל האמיר שמס אלדין 

עיב  מתחם נבי ׁשֻ
)2012(

)צילום: אמיר אבו גוש(



קתדרה63 חייהם הדתיים של המוסלמים באזור צפת במאות השלוש־עשרה‑הארבע־עשרה על פי מקור חדש־ישן

שם, עמ' 162.  150
על האמיר סנקרשאה ראו: שם, עמ' 133; אלצפדי )לעיל, הערה 12(, טו, עמ' 302.  151

אלעת'מאני כתב כי אידכין, שהיה מושל העיר לתקופה קצרה בשנת 690 להג'רה )1291 לסה"נ(, ביקש להיקבר לצד   152
ייתכן, אף שאידכין נפטר כעשר שנים לפני כמאל  כמאל אלדין בשל הידידות שנקשרה בין השניים. הדבר בהחלט 
אלדין. סביר שהוא רצה לזכות בדרך זו לברכה בעולם הבא, שכן כמאל אלדין נחשב כאמור ולי, כלומר בעל קדושה 
כלשהי וקרבה יתרה לאל. אלצפדי תיאר את אידכין כמי שהיטיב עם הצופים, ִהרבה לתרום להם והיה יושב בג'אמע 
 של צפת בצוותא עם הצופים והעלמאא'. ראו: אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 132; אלצפדי )לעיל, הערה 12(, ט, 

עמ' 274‑275. על מינוי אידכין לנאאב בצפת ראו: אבן תֿגרי ברדי )לעיל, הערה 97(, ח, עמ' 9.
 ;164‑163 עמ'   ,)123 הערה  )לעיל,  וברקאי  שילר  והעות'מאנית',  הממלוכית  התקופה  מן  'אתרים  שי,  וע'  דמתי  ע'   153 
האמיר  של  בנו  ארקטאי,  בן  מוסא  האמיר  את   .65‑64 עמ'  שם,  הממלוכית',  בתקופה  ואתריה  'צפת  בן־אברהם,  א' 
ארקטאי, שגם הוא היה מושל צפת, החליף בתפקיד מושל צפת האמיר סיף אלדין עלמדאר אלמוחמדי, שאלעת'מאני 

הקדיש לו את חיבורו. ראו: אבן תֿגרי ברדי )שם(, יא, עמ' 124.

704 להג'רה )1304/5 לסה"נ( ועד מותו בשנת 707 להג'רה )1307/8 לסה"נ(, בנה בכפר עין אלזיתון 
זאויה עבור השיח' קליבך אלעג'מי. שיח' זה, אשר משמו ניתן להבין כי היה ממוצא זר )עג'מי(, היה 
ידוע ביכולת ראיית הנסתר שלו, ואנשים היו באים אליו — ולאחר מותו באו לקברו — לקבל ברכה. 
גם בנו היה צופי ואף הוא היה מקורב לבעלי השררה.150 האמיר סנקרשאה תואר כאוהד של הצופים, 
והוא נקבר במתחם הזאויה שהקים לשיח' קליבך.151 כמו סנקרשאה ועלאא אלדין ַאיַדכין אלצאלחי, 
בסמוך  להיקבר  רבים  ממלוכים  קצינים  ביקשו  אלעת'מאני,152  אלדין  כמאל  לצד  להיקבר  שביקש 
רכה שלהם בעולם הבא.  לשיח'ים צופים או לאנשים אחרים בעלי קדושה, וזאת על מנת לזכות בּבַ
דוגמה נוספת מצפת הוא האמיר ֻמׁזפר אלדין מוסא אבן אלחאג' ארקטאי, שנקבר במבנה זאוית בנאת 
774 להג'רה )1372 לסה"נ(,153 אם כי לא ברור אם הזאויה הייתה קיימת לפניו והוא  חאמד בשנת 

כפר כנא )1920 
לערך(

)צילום: כרימה עבוד( 
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בחר להיקבר בה או שהקים את המקום בעצמו.154 אלעת'מאני הביא בחיבורו עוד כמה דוגמאות מסוג 
זה.155

אביו של מׁזפר אלדין מוסא, האמיר סיף אלדין אלחאג' ארקטאי, היה אחד המושלים החשובים 
של צפת בתקופה הממלוכית.156 הוא בא אליה מִחמץ )חומס(, שבה שימש כמושל, ומשם התלווה 
אליו שיח' צופי בשם צפי אלדין בן עבד אללטיף בן אמין אלַדְולה אלחלבי. השניים נקשרו זה בזה 
עוד בחמץ, וכאשר הועבר ארקטאי לצפת, הוא ביקש מהשיח' לבוא עמו לשם. ארקטאי בנה מדרסה 
ִאמאם והשיח' שלה. צפי אלדין ניהל את המדרסה, ואנשים היו  בצפת והציב את השיח' צפי אלדין ּכָ
ְוכבי,  אלּכַ רדי  אלּכֻ בכר  אבו  חיבה לשיח'  רחש  גם  ברכה.157 ארקטאי  ולבקשת  לזיארה  אליו  באים 

אוליא צ'לבי ציטט מסורת על אודות זאויה זו, אך ברור כי מדובר באגדה מקומית חסרת בסיס היסטורי. ראו: אלעאבדי   154
)לעיל, הערה 129(, עמ' 88.

ראו למשל את המקרה של מערת יעקב )מֿגארת יעקוב או בית אלאחזאן(. האמיר סיף אלדין ַטשַתֻמר חמץ אח'ׁדר —   155
מושל צפת בשנים 737‑740 להג'רה )1337‑1340 לסה"נ( — חלה כאשר שהה בעיר, ומאחר שחש שסופו קרב, ביקש 
להכין לו קבר במערה זו, אך לבסוף החלים ולא נקבר שם. האמיר סיף אלדין טינאל, שהיה מושל צפת שבעה־עשר 
ימים בלבד — בשנת 743 להג'רה )1342/3 לסה"נ( — ומת, הוא שנקבר לבסוף באותו הקבר. והמושל האמיר סיף אלדין 

אלאג'א נקבר כעבור שנים לצדו של טינאל. ראו: אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 133‑134, 136, 139. 
)1318/9–1335/6 לסה"נ( והיה מהמושלים המשפיעים בעיר, עד  718‑736 להג'רה  ארקטאי היה מושל צפת בשנים   156
)שם(,  אלעת'מאני  ראו:  שאחריו.  ולאלו  לפניו  שמשלו  לאלו  העיר  מושלי  רשימת  את  חילק  שאלעת'מאני  כך   כדי 
עמ' 148. על ארקטאי, שהיה אמיר בכיר ביותר במחצית הראשונה של המאה השמינית, ושנפטר בשנת 750 להג'רה 

)1349 לסה"נ(, ראו: אלצפדי )לעיל, הערה 41(, א, עמ' 476‑480.
אלעת'מאני )שם(, עמ' 162‑163. אלעת'מאני סיפר גם על אמיר ממלוכי בשם סיף אלדין מנכלי בֿגא, שבא לביקור   157
בצפת וחיפש את השיח' צפי אלדין, אלא שזה התחמק ממנו. ראו: שם, עמ' 163. ואילו השיח' שמס אלדין, שהיה צופי 

ופקיה וחברו של השיח' צפי אלדין, היה אמאם מדרסה זו כנראה אחריו. ראו: שם, עמ' 181. 

המצבות במבנה 
זאוית בנאת חאמד. 

בעמוד ממול: 
החזית הדרומית 

של המבנה )1950(
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שם, עמ' 172.  158
כוכב )כוכב אלהוא; Belvoir( הוא מבצר צלבני בבקעת הירדן הנמצא היום בשטח הגן הלאומי כוכב הירדן.  159

'פׁזהרת לה אחואל מע אלתאתאר ]כך!['. ראו: אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 172. לא ברור לי למה הכוונה כאן,   160
ייתכן כי מדובר בממלוכים ממוצא מונגולי או שהשיח' בא במגע עם המונגולים בתקופה מוקדמת יותר; שנות חייו לא 

הוזכרו, על פי הכתוב הוא חי בתקופת ארקטאי, שמשל על צפת בשנים 718‑736 להג'רה.
שם. טשתמר אולי היה עריץ אך הוא בהחלט רחש חיבה לצופים: אבו אלפדאא' מסר כי בהיותו מושל חלב הקדיש אמיר   161
זה חלק מכפר באזור חלב לטובת הזאויה של השיח' מוחמד בן נבהאן, גם היא בסביבות חלב. ראו: אסמאעיל בן עלי 

אבו אלפדאא', אלמח'תצר פי אח'באר אלבשר, ד, איסטנבול 1869, עמ' 145.
אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 172.  162

ואלעת'מאני סיפר כי כאשר חלה 
ארקטאי, בא אליו השיח' אבו בכר 
שישב  זה,  שיח'  אותו.158  וריפא 
ומשם   — ְוכב  ּכַ במבצר  הזמן  רוב 
הנסבה )המשפחה( שלו159 — היה 
שהיה  המיסטיים  במצבים  ידוע 
מגיע אליהם )אחואל(. הוא הפגין 
המונגולים  מול  במיוחד  אותם 
)תאתאר(,160 ואף האמיר ַטשַתֻמר 
לשמצה  ידוע  שהיה  אח'ׁדר,  חמץ 
ונשמע  העריכו  בעריצותו, 
היה  בכר  אבו  השיח'  לדבריו.161 
היו  כנראה טיפוס תימהוני למדי, 
שלעגו לו, אך דווקא בקרב בעלי 

השררה זכה למעמד גבוה.162

דיון ומסקנות
מעשיר  צפת'  'תולדות  החיבור 
החברה  על  ידיעותינו  את  בהרבה 
בכלל  בארץ־ישראל  האסלאמית 
ובצפת בפרט בתקופה הממלוכית. 
במישור  כלומר  המיקרו,  ברמת 
על  ממנו  למדים  אנו  המקומי, 
שלא  ואנשים  מבנים  של  קיומם 
על  נוסף  אחרים.  במקורות  נזכרו 
רק  אציין  לעיל  הוזכר  שכבר  מה 



אור אמיר 66  קתדרה

7 0 - 3 9  ' מ ע  , ה " ע ש ת ז  ו מ ת  ,1 5 6 ה  ר ד ת ק

על קיומה של המדרסה שהקים המושל ארקטאי ידוע לנו מתעודות וקף עות'מאניות. ראו: בח'ית )לעיל, הערה 11(,   163 
עמ' 104.

 K. Hirschler, ‘Studying Mamluk Historiography: From Source Criticism to the Cultural Turn’, :ראו על כך למשל  164
S. Conermann (ed.), Ubi Sumus? Quo Vademus? Mamluk Studies: State of the Art, Bonn 2013, pp. 170–174

 J.J. Meri, The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval :הנושא כבר נדון במספר מונוגרפיות. ראו לדוגמה  165
 Syria, New York 2002; C. Taylor, In the Vicinity of the Righteous: Ziyara and the Veneration of Muslim Saints in

Late Medieval Egypt, Leiden 1998
עבודת   ,')1517‑1099( ישראל  לארץ  לרגל  ועלייה  'עלייה  ריינר,  א'   ;209‑179 עמ'   ,)39 הערה  )לעיל,  טלמון־הלר   166

דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ח.
ריינר )שם(, עמ' 255.  167

אלעת'מאני )לעיל, הערה 5(, עמ' 124‑125.  168

להמחשה כי עד כה היה ידוע על קיומה של מדרסה אחת בלבד בצפת, ואילו מחיבורו של אלעת'מאני 
אנו למדים על הקמת שלוש מדרסות בעיר במחצית הראשונה של המאה השמינית להג'רה )המאה 
הארבע־עשרה לסה"נ(.163 כמו כן אנו למדים על הקמת זאויות, מסגדים, גשרים, ביצורים, ח'אנים, 
והחיבורים  ההיסטוריות  הכרוניקות  כותבי  עבור  זניח  היה  כזה  מידע  כי  מובן  ועוד.  קבר  מבני 
הגאוגרפיים הנרחבים שישבו במוקדי הכוח והתרבות של הסולטאנות, דוגמת קהיר או דמשק, אך 

הייתה לו חשיבות עבור תושבי האזור. 
ידיעותינו ברמת  יכול להרחיב לאין שיעור את  כי חיבור בעל אופי מקומי מובהק  שוב מתברר 
המיקרו, כפי שעשה חיבורו של מג'יר אלדין במה שנוגע לירושלים ולחברון. גם אנשים שלא זכו 
להיכלל במילונים הביוגרפיים המקיפים נזכרים בחיבורים מקומיים כמו 'תולדות צפת', חיבורו של 
בדמשק  הסוריים  המרכזים  על  חיבורים  ואף  עילית  מצרים  על  אלאדפוי  של  חיבורו  אלדין,  מג'יר 

ובחלב.164
נושא נוסף, שעומד בין רמת המיקרו למקרו, הוא הזיארה. אין ספק שהייתה זו תופעה רחבת 
היקף, אשר כללה את כל שכבות החברה בתקופה הממלוכית, ונראה שאין צורך להרחיב עוד את 
הדיבור על כך.165 חשיבות התופעה והיקפה באזור צפת משתקפים בספרו של אלעת'מאני בתיאורים 
של ביקוריו התכופים של המחבר בקברים וכן באזכורים של אין ספור קברי שיח'ים ונביאים ושל 
אתרים רבים שאנו כבר מכירים בגליל. אלחנן ריינר, דניאלה טלמון־הלר וחוקרים אחרים כבר דנו 
בחשיבותם של קברים כאלו ברמה המקומית.166 ריינר עסק באופן נרחב בתופעת הזיארה בקרב 
יהודים באזור הגליל וראה בה מעין פולחן גלילי שעסקו בו הן היהודים והן המוסלמים תושבי האזור. 
זה, אך אעיר הערה אחת העולה מהקריאה ב'תולדות  זו אין באפשרותי להרחיב בעניין  במסגרת 
צפת'. ריינר כתב שליהודים היה בכפר כנא מקום קדוש, ושהמוסלמים בנו עליו מסגד,167 ועבור 
הנוצרים כפר כנא ידוע בין היתר כמקום שבו הפך ישו מים ליין. לדברי אלעת'מאני העיירה כפר 
כנא הייתה מקום המיוחס לאנשים יראי שמים.168 אם כן קדושתו של המקום, או לפחות 'אווירת 
קדושה' כלשהי ששררה בו, הייתה משותפת לשלוש הדתות המונותאיסטיות. אתרים רבים בגליל 
היו מקודשים ליותר מדת אחת, ובאזור היה שפע קברי צדיקים, שיח'ים צופים ונביאים ואתרים 
קדושים אחרים. אסתפק כאן בהערה טנטטיווית זו, אך ברור כי נושא זה, הקשור קשר הדוק בין 

היתר בתהליכי המרת הדת בארץ־ישראל, דורש עוד דיון רציני.
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מימין: פנים המסגד האדום בצפת: מבט מדרום )1950( 
למעלה: פרט מעיטור קשת הִמנבר )דוכן המטיף( 

למטה: פנים המסגד )2006( 
)צילום: יצחק סימון ז"ל(
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ראו על כך: ד' טלמון־הלר, 'חייהם הדתיים של כפריים חנבלים מאזור שכם במאות ה־12‑13', ב"ז קדר )עורך(, התרבות   169
 D. Ephrat, Spiritual Wayfarers, Leaders in Piety: Sufis and ;109‑95 'העממית: קובץ מאמרים, ירושלים תשנ"ו, עמ
the Dissemination of Islam in Medieval Palestine, Cambridge, MA 2008 . על תופעה דומה בזמן ובמרחב שונים 
 E. Gellner, ‘Doctor and Saint’, N.R. Keddie (ed.) Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions :ראו

in the Middle East since 1500, Los Angeles & London 1972, pp. 307–326
 N. Hofer, ‘Sufism, State and Society in Ayyubid and Early Mamluk Egypt, 1173–1309’, Ph.D. dissertation,  170

 Emory University 2011, pp. 7–31

זה  בעניין  גם  הביניים.  בימי  האסלאמית  בחברה  ובחשיבותה  בצופיות  התמקדתי  זה  במאמר 
ההתבוננות באזור ממוקד מאפשרת להגיע לתובנות חדשות — או לפחות לחזק תובנות קיימות — 
באשר לחברה בסולטאנות הממלוכית. הצופיות הייתה במאות השלוש־עשרה‑הארבע־עשרה, שבהן 
עוסק חיבורו של אלעת'מאני, תופעה דתית־חברתית שנגעה לכל שכבות האוכלוסייה, ושהעסיקה 
המונים בסולטאנות הממלוכית בפרט ובעולם האסלאם בכלל. מה אפשר ללמוד על הצופיות מחיבור 
באזורים  בעיקר  הצופים  של  המרכזי  מקומם  ניכר  אלעת'מאני  של  בתיאוריו  צפת?  באזור  העוסק 
הכפריים, ביישובים הקטנים, ששם ככל הנראה הייתה השפעתם של העלמאא' פחותה; הצופים מילאו 
את החלל בכך שנתנו למאמינים המוסלמים הדרכה אסלאמית־סונית קפדנית וסיפקו צרכים רוחניים 
באמצעות הכריזמה הרוחנית שלהם והקדושה שאפפה את חלקם. שיח'ים צופים היו מוקדים מקומיים 
להשתתפות,  ואף   — באלה  וכיוצא  פרנסה  רפואה,   — גשמיים  לצרכים  לתפילות  רכה,  ּבַ לקבלת 
פעילה או סבילה, בפעילויות צופיות.169 שיח'ים אלו גם יצרו לעתים רשתות חברתיות אזוריות, בין 
היישובים השונים, ואלו מהם שהיו בעלי מוניטין רב אף היו מוקדי עלייה לרגל למאמינים ממרחקים. 
יותר מאשר בערים ובין שלא, אין ספק כי  בין שמקומם של הצופים באזורים הכפריים היה חשוב 

מקומם בחברה היה משמעותי ביותר.
בולטים ב'תולדות צפת' נוכחותם המשמעותית של צופים ברחבי האזור והתפקיד החשוב שמילאו 
בעולם  מהותי  חלק  הנדונה  בתקופה  הייתה  שהצופיות  בכך  חידוש  אין  המאמינים.  של  הדת  בחיי 
האסלאם, אך המקור שבחנתי כאן מספק מידע חדש על אודות הנוכחות הצופית באזורים שעד כה 
את  מדגישה  אף  אלעת'מאני  של  בחיבורו  קריאה  המקורות.  מבחינת  העין  מן  נעלמים  כמעט  היו 
ההתקרבות המשמעותית בין הצופים לבין העלמאא'. ודאי שעבור המחבר כמעט לא הייתה הבחנה 
בין צופים לפקהאא', וטבעי ביותר היה בעיניו ששיח' צופי ישמש גם כמורה במדרסה, כקאׁדי או 
בכל תפקיד מסורתי אחר, ובאותה מידה טבעי היה שח'טיב וקאׁדי דוגמת המחבר עצמו יבקר בקברי 
שיח'  כי  לעתים  הדגיש  העובדה שאלעת'מאני  זאת  עם  עמם.  והתרועע  ילמד מהם  צופים,  שיח'ים 
מסוים שילב בין הדרך המיסטית לבין קיום מצוות השריעה באדיקות עשויה ללמד שעוד היה חשד 

מסוים באשר לאורתודוקסיות של הצופים.
יש  כי  טען  הופר  נתן  במחקר.  נפתרה  טרם  במסדרים  הצופיות  ההתארגנות  או  המיסוד  שאלת 
ובין התארגנותה: את מיסוד הצופיות יש להקדים למאות  להפריד בין תהליכי התמסדות הצופיות 
העשירית‑השתים־עשרה, ואילו התארגנות הצופיות במסדרים )ֻטֻרק, יחיד: ַטריקה( התרחשה בתקופה 
ואילך.170  השלוש־עשרה‑הארבע־עשרה  במאות  זה  תהליך  חל  במצרים  ולדבריו  יותר,  מאוחרת 
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ב'תולדות צפת' נזכר רק זרם צופי אחד בשמו, הרפאעיה, על הסתעפויותיו השונות,171 ונראה שהיו 
באזור צפת במאות השלוש־עשרה‑הארבע־עשרה שלוש זאויות שהתייחסו לזרם זה, אם כי גם באשר 

להן רב הנסתר על הנגלה.172 ומכל מקום בולט היעדר שיוכם של שאר הצופים למסדרים. 
החלה  לאלשאם  והתפשטותו  השתים־עשרה,  במאה  בעיראק  להתפתח  החל  הרפאעיה  מסדר 
במחצית הראשונה של המאה השלוש־עשרה, על ידי שיח'ים דוגמת עלי אלחרירי )מת בשנת 645 
]1271/2 לסה"נ[(, נכדו של מייסד  670 להג'רה  ]1248 לסה"נ[( ואחמד אלציאד )מת בשנת  להג'רה 
המסדר אלרפאעי.173 קליפורד בוסוורת' העלה סברה שלאיובים היה חלק בהפצתו של מסדר זה.174 
קדמה  לא  בוודאי  ולשלוחותיו  זה  למסדר  שהשתייכו  צופים  של  המורגשת  הנוכחות  מקרה  בכל 
למאה השלוש־עשרה, ויש בכך לחזק את הטענה שנוכחות הצופים בכלל באזור קיבלה תנופה של 
ממש החל במאה זו,175 וביתר שאת מאז כיבוש ביברס בשנת 1266. אם כן נראה כי לפחות בגליל 
התגבשו והתפשטו באופן משמעותי מסדרים צופיים מאורגנים לא לפני סוף המאה הארבע־עשרה. 
בקבוצות  או  בודדים  בתור  בעיקר  לכן,  קודם  אף  זה  באזור  הצופים  של  נוכחותם  בולטת  זאת  עם 
קטנות שהתרכזו סביב שיח'. במובן זה מזכיר אופן התארגנותם של הצופים בגליל את זה של הצופים 
במצרים עילית למשל, כפי שהראה הופר בעבודתו.176 הוא טען כי כדי שמעגל תלמידיו של שיח' 
כריזמטי יהפוך, לרוב לאחר מותו, למסדר מאורגן, היה צורך במיסוד דמותו של השיח' על ידי יצירת 
הגיוגרפיה שתנציח אותו.177 נראה שהשיח' הראשון אשר שהה תקופה משמעותית בצפת, ושדמותו 
הייתה בסיס למסדר חדש, היה השיח' עלי אבן ַמימון )מת בשנת 917 להג'רה ]1511 לסה"נ[(, בתקופת 

המעבר משלטון הממלוכים לשלטון העות'מאני.178
מאמר זה נכתב במסגרת מחקר על התהוותה של החברה האסלאמית בארץ־ישראל. שלב מהותי 
בהיווצרות חברה זו היה תהליך ההתאסלמות, אשר הגיע ככל הנראה לשיא בתקופה הפוסט־צלבנית, 
ובעיקר בזו הממלוכית. אף שאין ב'תולדות צפת' דוגמאות להתאסלמות  כלומר בתקופה האיובית 
אנשים, ויותר מכך, יש בו התעלמות כמעט מוחלטת מקיומם של נוצרים ויהודים באזור, עדיין ניתן 
ללמוד ממנו רבות על תהליך זה. לשם כך יש לנקוט את שיטתו של נמרוד לוז, שהציע כי בהיעדר 

מעניין שהנוסע המוסלמי הידוע אבן בטוטה הזכיר בכמה מקרים בתיאור המסע שלו באנטוליה אכסניות של מסדר   171
הרפאעיה, וזהו המסדר היחיד שהזכיר, לצד אין ספור צופים 'בלתי משויכים'. אבן בטוטה ערך את מסעו לקראת אמצע 
 Ibn Baṭṭūṭa, :המאה הארבע־עשרה, ודבריו רומזים כי אף באנטוליה התפשט מסדר הרפאעיה לפני מסדרים אחרים. ראו
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa: A.D. 1325–1354, trans. H.A.R. Gibb, II, Cambridge 1962, pp. 436, 445, 449. אני 

מודה ליוני ברק על שהסב את תשומת לבי לנקודה זו.
ראו על כך הדיון לעיל.  172

מייסד המסדר, אחמד אבן עלי אלרפאעי, נפטר בשנת 1182 בעיראק. תלמידיו הפיצו את הרפאעיה בסוריה ובמצרים   173
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לוז )לעיל, הערה 121(, עמ' 133‑136.  179
טיילור )לעיל, הערה 165(, עמ' 225.  180

)לעיל,  טלמון־הלר  השתים־עשרה‑השלוש־עשרה:  במאות  באזור שכם  טלמון־הלר, שעסקה  של  דבריה  את  גם  ראו   181
הערה 169(, עמ' 109.

עדויות ישירות להתאסלמות אנשים, יש לחפש את השינויים בתנאים הפוליטיים והחברתיים, וכן את 
השינויים המורפולוגיים בערים ובכפרים, אשר אפשרו ועודדו את התאסלמות התושבים.179 

עד כיבוש צפת בידי ביברס הייתה בגליל דומיננטיות נוצרית, ואילו בראשית התקופה העות'מאנית 
כבר היה באזור רוב מוסלמי מובהק, והחיבור 'תולדות צפת' מציג תמונת ביניים היכולה ללמד על 
אסלום המרחב בתקופה הממלוכית. כיבוש האזור בידי ביברס החל תהליך של התיישבות מוסלמים 
תהליך  להתגברות  התנאים  את  יצרו  אלו  וכל  אחרים,  אסלאמיים  ומבנים  זאויות  מסגדים,  והקמת 
ההתאסלמות. בתהליך זה היה תפקיד חשוב במיוחד לשיח'ים צופים וכן לפולחן קברי קדושים, שהיה 
קשור קשר הדוק באותם שיח'ים.180 מ'תולדות צפת' עולה תמונה של חברה אסלאמית שחלומות, 
שיח'ים בעלי יכולות מופלאות, פולחן קברים ומיסטיקה מילאו בה תפקיד מהותי — הן עבור המאמינים 
הפשוטים והן עבור העילית הצבאית והדתית; אך כל אלו לא באו על חשבון הדת האורתודוקסית־
הסונית — להפך, הם מילאו תפקיד משמעותי בהפצתה ובהטמעתה בקרב ההמונים.181 אני מקווה 
כי בחינה ראשונית של מקור חשוב זה תהיה בסיס למחקר נוסף שיעמיק את הבנתנו את שהתרחש 

בארץ־ישראל בתקופה הממלוכית.


