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 סדן יוסף - האיסאלמית ירושלים של חמודותיה: לתשתית שתייה מי בין

 

 "הקדום באיסלאם ירושלים של במעמדה עיונים" -  הספר על ביקורת

 כפרי לבנה עופר מאת

 2000 צבי-בן יצחק יד הוצאת

 

 ירושלים מושג את אצלנו אופפים - שחר להם שאין המצאות אף ולעתים - התלהמויות, מאבקים, ויכוחים
 בו שיש בחיבור להיתקל נעים תמיד אך, אמנם קיימות והתבהרויות בהירויות, וקדושותיה האסלאמית

 .סערות של בעיצומן, אקדמיה של ניחוח מרוח קל משב

 מתוך, לשחזר המשתדל, חיפה מאוניברסיטת כפרי-לבנה עופר של ספרו לנו מביא הזה הצרי מן קצת
 ירושלים ימי של גוניהם את, שונות מסורות

 המתוארות מסורות הוא הגלם חומר כי, כל קודם, להבין איפוא אפשר, האיסלאם שלוט למן, הראשונים
 אחר אופי בעלי בספרים גם אולם, וירושלים הארץ קדושת על מיוחדים ערביים ובחיבורים דת בספרי

 בדת שזורה היתה והגיאופוליטית התרבותית התפישה שהרי). היסטורי, גיאוגרפי(

. היסטורית חזות היא, לעבודתו לשוות שואף לבנה ר"שד החזות כי להבין אפשר, שנית. ימים באותם
 ההסקה אפשרויות של זו נקודה סביב דווקא

 של דורות שלושה זה הדעות חלוקות) בהם וכיוצא באר'אח', חדית" (מסורות"ה חומר מתא ההיסטורית
 מ-23" וספרות תרבות" וראה, מזרחנים

 הדמיון כנפי על בשנים מאות ומסתעף צומח הזה דתי-התרבותי החומר, טיבו מעצם. השנה בפברואר
 פה, עצמו את סותר ואף והיצירתיות

 מדיניות מגמות חשיבה מגמות לחשוף השואף מחקרי זרם כיום גם וקיים במזרחנות שרד אמנם. ושם
 לעתים והלובשת המתערבלת העיסה מתוך

 גם השתקפויות וליצור להתסיס המשיכו לא המסוימות המגמות כי לנו יש ערובה איזו אולם. נרטיווית צורי
 מעוניין שהחוקר הקדומה לתקופה מעבר

 הנובעים בשישים בטלים אינם שכלל וביבליוגרפיה חומר חלקי יש שלפנינו בחיבור הרי? בה אותן לתחום
 החיבור במסגרת. מאוחרות מתקופות

 סף על כמעט, עשרה-השבע במאה, העותמאנית בתקופה שנוצר) יד וכתב במקור אפילו נתקלתי שלפנינו
 בארץ להתיישב העידוד, למשל כך. ימינו

, )יחד גם רבתי וסוריה ישראל ארץ כלומר, "אלשאם"ב הישיבה את המשבחים בספרים גם מדובר והרי)
 זה היה האם: בראשית לתקופת דרך סימני בבחינת - כפרי-לבנה עופר של המבריקה ראייתו לפי - הוא



, כמובן, זה כל? וספר גבול אזורי של תפישה עוד בה כשרווחה או? מוסלמים לתושבים שיוועה כשהארץ
 בקיא זה ספר מחבר כמו אין כי. וירושלים הארץ משבחי כשבח זה באמצעי השימוש לצד

 נזכר אני. בארץ קודש ואתרי נערצים מקומות בייחוד, האיסלאם בספרות, המקומות שבחי בספרות
 מרסה באחים (siaicraM) אפריקה-צפון נשתערבה איך: ביותר המפליאות הסוגיות אחת על תהו אשר 
 כניגוד( בה היו לא האיסלאם כיבושי לפני והרי, האיסלאם של הראשונים בדורות, פתאום

 גם נשתרבב משמעותה כבדי דיוניהם יתר בין? ערבית דוברות אוכלוסיות) התיכון במזרח אחרים לחבלים
 החדשים הארץ בחבלי, להתיישב, לשבת, מערבה לצאת המעודדות) ודומיו' חרית( מסורות של עניינן

 ,עושים שהם זה חכם שימוש מין כי וברור דעתם זו. המוסלמים לפני שנפתחו

- לבנה אצל, בהצלחה, מחודש לשימוש זוכה, הערביים במקורות והכחושה המצומצמת בקיאותם אף על
 .כלל עוררין ללא מדהימות במקורות המעמיקה ובקיאותו ששקידתו, כפרי

 

 או איתן יסוד זה אם והשאלה, שלפנינו בחיבור המורגשת ההיסטוריוגרפית בחזות לעשות מה, כך אם
 ,ההיסטורי להדגש טעם יש כי ברור? רופס

 חוקר או, תרבות חוקר של כתר, בעיקר שלפנינו לחוקר לקשור מוטב היסטוריה של כתרים במקום אך
 כתר סתם לא, זו מבחינה; התחנך ברכיה שעל' החדית חקר אסכולת של אורחותיה מיטב לפי, מסורות
 בעיני ירושלים של מרכזיותה הדגשת של במשור. בשבחים מלווה כתר אלא לו מגיע

 ואין, נמלצות ותמונות נוף פרטי, טבורה ואף מרכזה, הארץ לב של שונים סמלים כאן משמשים האיסלאם
 ביהדות שגם מהעובדה מתעלם הכותב

 עד ותשתית תחתית המהווה הסלע, "השתייה אבן" על מדובר היתר בין. כמותן תמונות מבצבצות
 גם. הבית הר מכנים שאנו ההר של למרומיו

 מה יודע ואיני, בתבל השתייה מי כל של נסתר ומוקד זרימה מצויים ובתחתיתה ירושלים של בבארותיה
 אף מחברנו". מקורות" חברת כך על תגיד

 ירושלים, ישראל-ארץ לקדושת הקשור נוסף יסוד מעלה אלאחבאר כעב של המסורת: "כי) 52' בעמ( מציין
 ‐ היהודית במסורת השתייה ואבן

 בין קשר שיש זה מניסוח להבין עלול קורא כל אך, נאה ניסוח, אכן". הגשמים ומי השתייה מי של מקורם
 השתייה מי של מקורם לבין השתייה אבן

 .לירושלים מתחת - כולה התבל כל של

 

 

 העותמאנית מהתקופה בציור,ירושלים, אקצה - אל מתחם

 או אלו פוליטיקאים בלשון, "קיומנו סלע" במקצת הציני בשימוש והתצורה( השתייה אבן, עקא דא 
 או פחות, דומה השורש ואף, תשתית: פירושה. מינרליים לא אפילו, משקאות משתיית נגזרה לא) אחרים
 יהודים עם אחדים מגעים היו, אחת לא שקרה כפי, כי נניח אם, זאת ובכל. יותר



 כתשתית שתייה של( הזה המוטעה שהערבוב, בדיעבד, ייתכן, ומקרותיהם) מתאסלמים זה ובכלל(
 שהעניין האפשרות מן מאומה להפחית בלי וזאת, קדום מסורות מוסר של לעיניו צץ כבר) כמשקה ושתייה
 בספר שנדפס, "השתייה אבן", פולק ב"א של במאמרו מחברנו עיין לו. מוסלמיים-פנים מטעמים צמח

 הניסוח את מונע שהיה ייתכן, שנה מחמישים למעלה לפני, )לדינור שמו את שינה כך שאחר( דינבורג
, אחרת ובעת) קודש מלחמת( אחר לעניין אבל, פולק של ברשימה אמנם השתמש כפרי -לבנה. המטעה
 הטועה, אגב. שנים של ובמרווח אחר בזמן כמאמר במקורו יצא שלפנינו המאמרים בקובץ פרק כל שהרי
 במקורם הקובץ מאמרי נתפרסמו היכן, לעין בולט מקום בשום, מציין אינו המחבר כי בטענתי אנוכי

 מזכירות ירושלים של המים על האגדות? לאכסניותיהם, נכבד במקום, להודות טורח ואינו) ?"קתדרה"ב(
 אך, השלדי רעיונן את רק מהן מביא במסורות היסטורית מתכונת בעל דיון כי שבינינו הספרות לחובבי
 רת' את, מקור ירושלים מימי על יאמר כך. חיים שוקקי נרטיבים, בעצם, מסתתרים הדיון מאחורי

 מהם, שונים חומרים המאגד, לספירה 1400 סביב שנכתב ספר, 124' עמ, 0002, ביירות( אלתגריב
 שהכיר חוקרנו דברי את בנועם והמאשש כפרי -  לבנה של לדפוס ההגשה אחרי שהתפרסם -) עתיקים
 :מהסיפור כלשהי גירסה

 חבורת הגיעה, עליו שורה האל רצון יהא, )האיסלאם נביא מות אחרי השני והשליט( עומר הכליף בימי"
 אחד. בה להתפלל כדי לירושלים אנשים

 ירד והוא פנימה נפל שלמה של המים מבור לשאוב עמד שבו הדלי. לחבריו שתייה לחפש יצא... מהם
 הבור במעבה בהיותו. לחפשו הבור לתוך

, העצים מאחד עלה נטל, בגן איפוא האיש התהלך. העדן לגן מגיעים אותה פותחים אם אשר דלת מצא
 על לו וסיפר ירושלים מאל לפני התייצב הוא. הקרקע פני אל לחזור וטיפס אוזנו מאחורי אותו תחב

 עמו ירדו והם יתלוואליו מאנשיו שכמה ביקש המושל. אליו נכנס וכיצד העדן בגן ראה מה, אותו המוצאות
... עומר הכליף לפני זאת ותיאר כתב המושל. לגן נכנסו ולא הדלת את מצאו לא אך, הבור לתוככי

 בגן מקורו אין - ומתקלקל מתייבש הוא אם: וראו העלה את בדקו אנא): היתר בין( הכליף הציע בתשובתו
, אכן". השתנה לא אכן שהובא שהעלה מסתבר, שנודע ככל. כלל משתנה אינו העדן מגן עלה מדי; העדן
 ומצודד מקסים נרטיבי חומר מסתתר שלפנינו הקובץ של ויבשות ענייניות שוליים הערות וכמה בכמה
 לפרנס עשוי היה - הספרותי למצבו ההיסטוריוני השלדי הציון ממצב להמירו היה ניתן לו אשר, נפשות
 בירושלים ושלמה דוד ואגדות ביאליק נ"ח בעקבות, חדשות ירושלים אגדות, אגדות גבי על אגדות
 שלפנינו, איפוא, לסכם אפשר. המזרח מריח גם דרכן התבשם כי הטוענים יש ואשר, הכתב על שהעלה
 וירטואזית בצורה המובא עושרו אך, היסטורית מגמה מתוך בהם המשחק, בחומרים עשיר אך צנום קובץ

 החקירה ובשל זו וירטואזיות בשל הברכה על הכותב יעמוד. אחרים שונים רעננים לכיוונים משתמע
 .והבקיאות


