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להתפתחות המסורת על קבר יוסף בחברון
ותולדות מבנה היוספיה

עמיחי שוורץ1

קברו של יוסף בעיר שכם ידוע ומפורסם, והמסורת על מקומו נטועה כבר בדברי המקרא 
לנוסעים  רגל,  לעולי  הודות  השנים  לאורך  זיהויים  של  מרשימה  רציפות  על  ושומרת 
ולשליטים שתיארו את המקום.2 ואולם למרות מסורת מבוססת זו יש בעיר האבות חברון 
היום  עד  הנקרא  במבנה  המכפלה,  במערת  הקבר  מקום  את  המציינת  מתחרה,  מסורת 
'יוספיה' על שם יוסף. מניסיוני שלי, רבים מן התושבים היהודים של חברון אינם מכירים 
מסורת זו. מטרתו של מחקר זה לשים את הזרקור על מסורת זו, להתחקות אחר מקורותיה 

ולתאר את התפתחותו הפיזית של המבנה מהיווסדו ועד לימינו.

ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ֶהֱעלּו  ֲאֶשׁר  יֹוֵסף  ַעְצמֹות  "ְוֶאת  מפורש:  פסוק  על  מבוססת  בשכם  המסורת 
ְבֵּמָאה  ְשֶׁכם  ֲאִבי  ֲחמֹור  ְבֵּני  ֵמֵאת  ַיֲעֹקב  ָקָנה  ֲאֶשׁר  ַהָשֶּׂדה  ְבֶּחְלַקת  ִבְשֶׁכם  ָקְברּו  ִמִמְּצַרִים 
הן  השומרונים,4  הן  היהודים,3  הן  מקבלים  הזה  הזיהוי  את  לב(.  כד,  )יהושע  ְקִשׂיָטה" 
זיהוי זה הם המוסלמים, שזיהו את הקבר בחברון. מהו המקור  הנוצרים.5 מי שחולק על 

לזיהוי זה? האם מצאנו עדויות למסורת זו במקורות קדומים?

ובכן, נראה שהמקור להעברתו של יוסף משכם לחברון נובע מהמחלוקת החריפה שהייתה 
צוואתו  מובאת  השבטים',  'צוואות  החיצוניים,  הספרים  באחד  ליהודים.  השומרונים  בין 
בחברון  ויקברוהו  יוסף,  עצמות  את  איתם  ויעלו  ממצרים  ישראל  בני  "ובצאת  יוסף:  של 
בין  הוויכוח  כי  יצחק מגן טען  רי(.6  )צוואות השבטים ]מהדורת כהנא[, עמ'  עם אבותיו" 
'צוואות השבטים' לכתוב דברים  היהודים לשומרונים היה חריף מאוד, ולכן העזו מחברי 

1       מאמר זה מתמקד בזיהויו של קבר יוסף בחברון. לתמונה רחבה יותר, הכוללת גם את המסורת על קבר 
יוסף בשכם ראו שוורץ תשע"ח. ברצוני להודות לגרשון בר-כוכבא, שליבן איתי סוגיות מסוימות בקשר 

למבנה היוספיה, וליורם אלמכיאס על ההזמנה לכנס המחקרים השמיני.
2  ארליך תשמ"ז.

שם.  3
ראו עמ' 147 אצל פורוויס 1975, עמ' 147.  4

גרמיאס 1958, עמ' 32, הע' 3.  5
כהנא תש"ל, עמ' קמב–רטו. ייתכן שזיהוי דומה מובא גם בצוואת בנימין: "ויעלו הם ואחיהם את עצמות   6
אבותיהם חרש במלחמת כנען ויקברו אותם בחברון לרגלי אבותיהם" )שם, עמ' רטו(, אלא ששם אפשר 

לומר שהכוונה לשאר האחים, ולא ליוסף. 
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מפורשים הסותרים את האמור בספר יהושע רק כדי להוכיח שהשומרונים אינם מחזיקים 
בקבר יוסף המקורי.7 גם בתעודה שמקורה בקומראן משתמעת נימה פולמוסית ברורה של 
היהודים נגד השומרונים שמחזיקים בקבר יוסף: "ובכל זה יוסף מוטל בארצות לא י]דע[ 
בגוי נאכר ]צ"ל נכר[".8 הנימה האנטי-שומרונית ברורה כאן למדי, ובעל התעודה רואה את 

יוסף כשבוי אצל השומרונים. 

גם בספרות השומרונית עצמה, שהועלתה על הכתב רק בימי הביניים,9 מוזכר קבר יוסף 
התקופה  במהלך  השדה".10  בחלקת  הישן  פורת  בן  הצדיק  עולם  עד  לטוב  "זכור  בשכם: 
הביזנטית רק צליין אחד, אנטונינוס מפיאצ'נצה (Antoninus of Piacenza(, משמר את 
המסורת בחברון, ואילו שאר המקורות הנוצריים עוסקים בשכם: "מבית לחם ועד אלוני 
ממרא עשרים וארבעה מילין, במקום זה קבורים אברהם ויצחק ויעקב ושרה ואף עצמות 
בספרות  היהודית  המסורת  את  המקשרת  חוליה  היא  זו  יחידאית  נוצרית  דעה  יוסף".11 

החיצונית לתקופה הערבית הקדומה.

קבר יוסף במסורת המוסלמית

דמותו של יוסף באסלאם הייתה מרכזית ביותר, ואף נתייחדה לו סורה מיוחדת, הלא היא 
סורה 12, סורת יוסוף, שהיא הסורה היחידה שנקראה על שם כל נביא שהוא.12

החל בשלביה המוקדמים נטתה המסורת המוסלמית לראות את קבר יוסף בחברון. כבר 
בשנת 903 כתב אבן אלפקיה )ابن الفقيه( על קבר יוסף בחברון: "מסג'ד אברהים ]...[ ובו 
קברי אברהם יצחק יעקב יוסף ושרה".13 בסוף המאה ה-10 הזכיר אלמוקדסי )المقدسي, חי 
סביב השנים 945–1000( אגדה על 'גילוי' קבר יוסף.14 על פי הסיפור )ראו עליו בהרחבה 
בהמשך הדברים אצל מוג'יר אדין(, נראה כי יש לשייך את הגילוי לזמנו של החליף העבאסי 

מגן תשס"ה, עמ' 40.  7
)בן  352. כבר בן סירא כתב על תושבי שכם: "ועם סכל בשכם"  1990, עמ'  352 אצל שולר  ראו עמ'   8
סירא נ 26(. וראו גם פורוויס 1965. למידע נוסף על הפולמוס היהודי–שומרוני בתקופה הביזנטית ראו 

ספראי תשנ"ג, עמ' 32–33.
ראו טל תשס"ב, עמ' 125.  9

מרקה תשמ"ח, עמ' 334–335.  10
לימור תשנ"ח, עמ' 237.  11

פיירסטון 2012.  12
טל 2014, עמ' 31.  13

154, שהזכיר את אותה אגדה בקשר  אני חולק על ארליך תשמ"ז, עמ'  בכך   .49 1994, עמ'  מוקדסי   14
לשכם, אך נראה כי מדובר דווקא על חברון, וכך גם הבין עמיקם אלעד, שמביא שלוש גרסאות שונות 

לסיפור הגילוי בחברון- אלעד 1992, עמ' 342–345.
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אלמקתדר )المقتدر, שלט בשנים 908–932(. 

את  ב-1047  שתיאר  خرسو(,  )نارص  ח'וסרו  נאסר  הפרסי  הנוסע  לנו  השאיר  חשובה  עדות 
קבר יוסף בחברון: "מחוץ לארבעת כתלים אלו נמצא מדרון ובו עומד הקבר של יוסף בן 
יעקב עליו השלום. הקבר עטור בכיפה נאה ובנוי מאבן. בין הבניין הכיפתי של קבר יוסף 
ובין קברי האבות נמצאת קרקע צחיחה וזרועת אבנים ובה בית קברות עצום. אנשים רבים 
מובאים לשם מכל עבר כדי להיטמן".15 אנו רואים מכאן כי באמצע המאה ה-11 עדיין 
עמד הקבר בנפרד, ולא היה מחובר לכותל המבנה ההרודיאני. שנים אחדות לפני הכיבוש 
הצלבני תיאר את הקבר אבן אלערבי )ابن العريب( מסביליה )1092–1095(, והוא תיאר את 
לרוחות  תואם  אינו  המכפלה  מערת  מבנה  שכן  הגיוני,  זה  נתון  המבנה.16  בדרום  הקבר 
השמיים אלא בנוי בזווית של 45 מעלות אליהן, ולכן אפשר להגדיר את קבר יוסף הן מדרום 

למבנה הן ממערב לו. 

א התקופה הצלבנית	.

עם הכיבוש הצלבני של חברון וקבלת מערת המכפלה חזרה לחיק הנצרות אימצו הנוצרים 
מסורת מוסלמית זו, וכך כותב סיוולף )Saewulf( ב-1102: "ואת עצמות יוסף בני ישראל 
הביאו עימם ממצרים כמו שהתחנן לפניהם, וקברו אותם מתחת לשאר, בצד הקיצוני של 

המבצר ]=מחוץ למערת המכפלה[".17 

הזיהויים  למרות  לחברון.  שכם  בין  דואליות  הייתה  הצלבנית-איובית  בתקופה  ואולם 
המוקדמים בספרות האסלם, המעבר של המסורת על קבר יוסף משכם לחברון לא היה 
חלק. ככלל, שלא כמו לחברון, לעיר שכם לא היה מעמד קדושה מיוחד במסורת האסלאם, 
וגם לא הייתה לה משמעות היסטורית יוצאת דופן. היא אף לא זכתה למעמד מנהלי כצפת, 
עזה ודמשק שכנותיה. אם שמה הוזכר בספרות שבחי ארץ הקודש )פדאאל אשאם(, היו 
אלה אזכורים אקראיים בזכות פטריוטיזם מקומי, ולא בשל משקלה הראוי.18 גם בתקופה 
האיובית ובתקופה הממלוכית אין כמעט אזכורים לשכם בספרות השבחים, אך כן יש בה 

מעט אזכורים ראשונים למקומות הקדושים שבסביבתה. 

الهروي, מת ב-1215(,  )عيل  המוסלמי הראשון שהזכיר את הקבר בשכם היה עלי אלהרווי 
שהיה למעשה הנוסע המוסלמי הראשון שהעלה על הכתב את המסורות האוראליות של 
معرفة  اىل  االشارات  )كتاب  לרגל'  'אזכור המקומות של העלייה  )الشأم( בספרו  תושבי אלשאם 

ראו פרנקל תשע"ב, עמ' 52.  15
אלערבי תשנ"ג, עמ' 108–109.  16

סיוולף 1896, עמ' 24. התרגום שלי.  17
ראו ענאבסה תשס"ח, עמ' 24.  18
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الزيارات, נכתב סביב 1173(. הכותב היה ממוסול שבאלשאם, והוא התעניין במסורות אזור 

סוריה באופן ספציפי כאקט של פטריוטיזם מקומי לנוכח הכיבוש הצלבני.19 וכך כתב על 
קבר יוסף בשכם: "בה ]=בבלאטה[ נמצאת חלקת שדהו של יוסף הצדיק וקברו של יוסף 
נמצא במקום זה בסמוך לעץ, ואיתור זה הוא הנכון ביותר".20 מסוף דבריו עולה שהייתה 
גם דעה אחרת, ואכן, כשתיאר את חברון כתב: "בחברון נמצא קברו של יוסף הצדיק מחוץ 
למערה והנכון הוא אשר תיארנו בתחילה ]=הכוונה לזיהוי הקבר בשכם[".21 גם במקומות 
פני  כך הם  נימה לא החלטית, למשל באשר למקום קבר משה.22  נוקט אלהרווי  אחרים 
שכמו   ,)1229–1179 الرومي,  الحموي  )ياقوت  אלרומי  אלחמאווי  יאקות  אצל  גם  הדברים 
אלהרווי מביא את שתי המסורות.23 כפי שאראה להלן, לאחר התקופה הועבר זיהוי קבר 

יוסף במסורת המוסלמית משכם לחברון.

אם כן, נראה שבאופן כללי המסורת המוסלמית מזהה את קבר יוסף בחברון, ורק למשך 
זמן קצר בתקופה הצלבנית זוהה המקום בשכם. ייתכן שזיהוי זה היה רלוונטי בתקופתו 
של אלהרווי, שבה האזור היה בידי הצלבנים והיה אינטרס להציג כל מסורת באשר היא כדי 

להעלות את חשיבות האזור בעיני האסלאם.24

א התקופה הממלוכית	.

)البلوي(  אלבלווי  הספרדי  הנוסע  הממלוכים.  הנוסעים  אצל  נראית  אינה  כבר  זו  דואליות 
יוסף. בתיאורו  לנו תיאור מפורט למדי של קבר  ומספק   ,1337 ביקר בחברון סביב שנת 
משאר  יותר  תחתונה"  "במדרגה  למתחם,  מחוץ  נמצא  יוסף  קבר  כי  בפירוש  מציין  הוא 
הקברים.25 הנוסע המפורסם אבן בטוטה )ابن بطوطة( מתאר בפשטות את קבר יוסף בחברון 
ב-26.1355 התיאור המפורט ביותר נמצא אצל השופט החנבלי מוג'יר אדין )مجري الدين(, ובו 

מתואר אותו 'גילוי' קבר יוסף של מוקדסי, אך בצורה מפורטת יותר:

יעקב  כנגד קבר  עומד  הוא  נמצא בחלקת אדמה שנמצאת מחוץ למתחם שלמה.  יוסף  קבר 
וקרוב לקברי אבותיו אברהם ויצחק. כעת איברהים אבן אחמד אלחלנג'י העיד שהוא נדרש על 
ידי אחת נשותיו של החליף אלמקתדר ששמה אלאג'וז ]=הזקנה[, שהתגוררה בעיר הקודש, 

XXVII 'אלהרווי 2004, עמ  19
טל 2014, עמ' 119.  20

שם, עמ' 127.  21
ראו סדן תש"ם, עמ' 223.  22

טל 2014, עמ' 144, על שכם; שם, עמ' 153, על חברון, בהביאו את דברי אלהרווי.  23
סיוון תשנ"א.  24

ראו אלבלווי 1984, עמ' 241.  25
טל 2014, עמ' 235.  26
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אז  מעליו.  מבנה  ולהקים  הקבר  את  למצוא  בו,  קבור  יוסף  המסורת  פי  שעל  למקום  להגיע 
מחוץ  יוסף  קבור  המסורת  פי  על  שבו  המקום  את  ומצאו  פועלים  עם  לדרך  יצא  אלחלנג'י 
למתחם שמול קבר יעקב. הם קנו את המקום מאת הבעלים והחלו לחשוף אותו. במקום זה 
עצמו הם הגיעו לסלע ענק, ועל פי פקודתו של אלחלנג'י שברו אותו. הם הוציאו את חלקו, 
"ואז", אומר אלחלנג'י, "אני הייתי עם הפועלים בחפירה כאשר הם הרימו חתיכה, וכאן שוכב 
יוסף עליו השלום, יפה ונהדר למראה כמו שתמיד תואר. כעת, בהתחלה עלה ריח ניחוח של 
מושק מהקבר, ואז הגיעה רוח חזקה. ואז אמרתי לפועלים להחזיר את חתיכת האבן למקומה 
כמו שהיה לפני כן". לאחר מכן הם בנו את הכיפה שאפשר לראות עד היום ומשמשת הוכחה 

שהמסורת נכונה והאב קבור למטה.27

אומנם מוג'יר אדין חי במאה ה-15, אך הדמויות המוצגות הן כאמור מהמאה ה-10. אלעד 
טוען כי מוג'יר אדין איחד כאן שתי מסורות שונות.28 

בנייה ממלוכית בקבר יוסף

שלא כמו שכם זכתה חברון לתנופת בנייה תחת השלטון האיובי וביתר שאת תחת השלטון 
'ניאבה'.  1376, ובדומה לירושלים קיבלה מעמד של  הממלוכי.29 מעמדה אף עלה בשנת 
משמעות המהלך היא שמכאן ואילך ממונה המושל ישירות מקהיר, ונקרא 'נאיב אלקדס 
)ناظر,  'השומר  ששמו  מיוחד  תפקיד  עוד  נוצר  הממלוכים  בזמן  כך  על  נוסף  ואלח'ליל'.30 
לירושלים  היא  והכוונה  אל-שריפין(,  )אל-חרמין  הקדושים'  המקומות  שני  על  נאט'ר( 

ולחברון. עד כה שימש מונח זה רק באשר לערים מכה ומדינה.31 

בפרט. לשם  ובמערת המכפלה  בכלל  בחברון  בנייה מסיבית  בתקופה הממלוכית החלה 
השוואה, יש 70 כתובות במערת המכפלה מכל התקופות, ו-40 מהן ממלוכיות.32 הסולטאן 
מוסלמים.34  ללא  המכפלה  למערת  הכניסה  את  ואסר  פעמיים33  במקום  ביקר  בייברס 
מסגד  הקמת  דוגמת  הממלוכים,  בזמן  המכפלה  מערת  במתחם  נעשו  רבים  שינויים 

הג'אולייה הסמוך, חידוש ה'סימאט' )=אירוח וחלוקת אוכל לנזקקים( ועוד.35 

לה-סטרנג' 1890, עמ' 325. התרגום שלי.  27
ראו אלעד 1992, עמ' 343.  28

על מפעליו של בייברס בחברון ראו בר כוכבא תשע"ז.  29
ראו עמיתי תשע"ב, עמ' 29; שאוכת 1984, עמ' 11.  30

שרון 2013, עמ' 8.  31
בר כוכבא 2016, עמ' 9.  32

ראו פרנקל תשע"א, עמ' 10.  33
שם, עמ' 14–15.  34

בר-כוכבא 2016, עמ’ 10. מנהג הסימאט קשור לביקור המלאכים אצל אברהם ולטרחתו הרבה סביב   35
האירוח.
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הממלוכית  התקופה  בתחילת  כי  ראינו  יוסף.  לקבר  קשורים  האלה  מהשינויים  חלק 
המקורות מכוונים לקבר שנמצא מחוץ למתחם, ואילו במוצאה של התקופה מצבו דומה 
למצב כיום. קבר יוסף נמצא מחוץ לריבוע המבנה, מדרום-מערב לו )ראו תמונה 1(. הוא 
היה חלק מן המצודה שהייתה מוקדמת לתקופה הממלוכית. הקבר נמצא בקומת הקרקע, 

ובקומה השנייה בנויה מצבה גדולה כמו אלו של האבות.36 

נראה כי על פי המידע שבידינו אפשר לשחזר ארבעה שלבים בתולדות המבנה של קבר 
יוסף: 

1. עד למאה העשירית זיהו קבר יחיד מחוץ למתחם המערה, בכיוון דרום-מזרח.

החליף  של  לזמנו  ה-10,  המאה  לראשית  לתארך  יש  לקבר  מעל  המבנה  הקמת  את   .2
אלמקתדר, על פי עדותו של מוקדסי. על פי ונסאן )Vincent(, שלמרות הזמן הרב שחלף 
המקורי  הפתח  את  להסתיר  נועדה  יוסף  קבר  של  המבנה  בניית  רלוונטי,  עדיין  חיבורו 

למתחם.37 נתון זה התיישב יפה עם עוד עדות של נאסר ח'וסרו:

מספרים שלמקום הקדוש הזה לא היה פתח ולא היה אפשר להיכנס אליו, והאנשים ביקרו בו 
דרך האכסדרה מבחוץ. כאשר ישב אלמהדי על כס הסולטנות במצרים צווה על פתיחת דלת 
בו ]...[ שער המקום הקדוש נמצא במרכז הקיר הצפוני בגובה ארבע אמות מעל הקרקע ומשני 
צדדיו יש מדרגות אבן. עולים אליו מצד אחד ויורדים ממנו מהצד השני ונקבעה שם דלת קטנה 

מברזל.38

הפאטימית  השושלת  מייסד  עבידאללה,  אלמהדי  להיות  יכול  אלמהדי  הנזכר  השליט 
ששלט במצרים בשנת 918, אך ייתכן כי אלמהדי נהיה לשם גנרי לשליט פאטימי.39 בין 
על  חולק  אני  בכך  ה-10.  המאה  של  הראשונה  המחצית  על  מדברים  אנחנו  כך  ובין  כך 
ויגאל צחור, שרצו לקשור את הבנייה לרעש של שנת  מסקנותיהם של איתמר שניוייס 
40.1033 ונסאן בעצם הניח כי עם בניית קבר יוסף נוצרה בעיה להיכנס למתחם, ולכן נפרץ 
פתח אחר מצפון. ואולם על פי ממצאיו האחרונים של גרשון בר-כוכבא נראה כי מעולם 
המצבה  של  בפתח  היה  המקורי  הפתח  אלא  התחתונה,  יוסף  מצבת  מול  פתח  היה  לא 

העליונה, והכניסה למתחם הייתה בעזרת גשר.41 

מעניין לציין כי מחוץ למבנה יש חריתה עברית שבה המילה 'יהוסף'. ראו בר-כוכבא 2016, עמ' 24 )ראו   36
תמונה 3(.

ונסאן ואחרים 1923, עמ 64-63. וראו בעברית ונסאן 1970, עמ' 282–283.  37
טל 2014, עמ' 98.  38

שם, הערה 389.  39
ראו שניוויס וצחור תשס"ד, עמ' רא.  40

ראו בר כוכבא תשע"ח, עמ' 94.  41
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3. נראה שאת השלב השלישי של מבנה קבר יוסף יש לתארך לזמן כלשהו לפני הסולטאן 
ברקוק. על כך מספר לנו מוג'יר אדין: "ונכנסים אליו ]=אל קבר יוסף התחתון[ מאצל שער 

המסגד שעל יד השוק ממול לעין אלטאושי והוא מקום שרבים מבקריו ובו הקבר".42

בעצם מוג'יר אדין מתאר בדבריו שבהתחלה הייתה גישה מכיוון דרום-מערב אל קבר יוסף 
התחתון, מצד המעיין. גישה זו לא נעשתה דרך מתחם מערת המכפלה אלא מצידו )ראו 

בתמונה 1 את מיקום החץ(. 

4. בשלב הרביעי והאחרון צווה ברקוק על הנאט'ר בזמנו, שנקרא שיהאב אלדין אליע'מורי, 
לפתוח גישה חדשה לקבר מתוך מתחם מערת המכפלה עצמה על ידי פריצת פתח חדש. 
לשם כך עשה שיהאב שני שינויים: שינוי אחד היה הוספת קומה שנייה לקבר יוסף, ושינוי 
בגודל של שאר האבות במערה. שינויים אלו הפכו את  אחר היה הוספת מצבה עליונה 
קברו של יוסף לשווה ערך לשאר האבות הקבורים במערה.43 על פריצת הפתח נשארה לנו 

את עדותו של מוגיר א-דין: 

אחמד  דין  אל  שהאב  והוא  הידיד  אדונינו  הקדש  על  המשגיחים  המנהלים  אחד  כך  ואחר 
יוסף  לאדונינו  המיוחס  הקבר  יד  על  המערב  מצד  הסולימנית  בחומה  שער  פתח  אליעמורי 
הצדיק ויתן על הקבר התחתון סימן מורה על איכות הקברים הקיימים במסגד אדוננו הידיד 

וזהו בממשלת הסולטן המלך אלטאהר ברקוק.44

נוסף על עדות זו יש גם כתובת, ונאמר בה כך:

בשם אלוהים. ציווה על פתיחת הדלת של האדון יוסוף, נביא האלוהים; יברכהו אלוהים ויתן 
לו שלום אחרי שנחסמה ונזנחה, ציווה להשיבה למצבה הקודם ולפתוח אותה כבוד מעלתו 
המקדשים  שני  ומפקח  הנעלה  לסולטנות  ומשנה  מושל  אלג'ורג'אני,  אדין  שיהאב  המהולל 

המכבדים יפואר נצחונו. ב-10 בראבי א 802 (10.11.1399, וראו תמונות 4–5(.45

שיהאב אלדין אליע'מורי היה ראש לשכתו של הסולטאן ברקוק, וב-1394 מונה למושל 
גרשון  יש לקבל את דעתו של  כי  נראה  )שומר( המקומות הקדושים.46  ונאט'ר  ירושלים 
ניצבה מעל הפתח בחומה  והיא  זו היה שונה,  כי מקומה המקורי של כתובת  בר-כוכבא 
ההרודיאנית.47 שניוייס וצחור נימקו את פריצת הפתח בקומה העליונה לקבר יוסף בכך 

מג'יר אלדין תשכ"א, עמ 61.   42
שאוכת 1984, עמ' 16.   43

מג'יר אלדין תשכ"א, עמ 61.  44
שרון 2013, עמ' 178–180. תרגום עברי: בר-כוכבא 2016, עמ' 136.  45

טל 2014, עמ' 297, הערה 8.  46
בר-כוכבא 2016, עמ' 136, הערה 121.  47
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שהוא היה בתוך מצודה צבאית והפריע להתנהלות.48 ואולם באותו זמן לא הייתה המצודה 
בשימוש צבאי, כי בעקבות פקודתו של הסולטאן אלנאצר חסן )النارص حسن, שלט 1354–

1361( שימש המקום מדרסה ואף מקום מגורים,49 מה שמעלה את הסבירות כי מדובר 
בעניין עקרוני של העלאת קרן יוסף בעיני המאמינים. הממלוכים הם שפתחו מחדש את 
הפתח המקורי של המתחם ההורדוסי, שיצא משימוש לאחר קריסת הקמרונות. לאחר 
שיפוץ קל של השער ובניית מצבה עליונה עצומת ממדים, שהשוותה את יוסף למעמדם 
של שאר האבות, הושלם התהליך, וזהו המצב עד היום.50 עוד עדות מעניינת לעדיפותו של 
קבר יוסף בחברון היא הקדשת הכפר דיר איסתיא )دير إستيا  ( למען הסימאט בחברון על ידי 
ברקוק.51 הקדשת הכפר בנפת שכם מעידה מחד גיסא על חשיבותה הגבוהה של חברון, 

ומאידך גיסא על חוסר חשיבותם של שכם ושל אתריה.52

דיון ומסקנות

הממלוכים השקיעו השקעה כבירה בקבר יוסף, אך לא במקומו המסורתי והידוע בשכם 
אלא בקברו אשר בחברון. למעשה אף הגדילו הממלוכים לעשות והעלו את יוסף לאותה 
מבחינת  הן  העצום  המצבה  גודל  מבחינת  הן  המכפלה  במערת  האבות  שאר  של  דרגה 
ישירות  ההרודיאני  מהמתחם  פתח  ופתיחת  שנייה  לקומה  המדומה  המצבה  העלאת 
לקברו. תהליך זה נזכר בכתובת ברקוק ובדברי מוג'יר אדין, ואף אם לא כל הפרטים ברורים, 
אי אפשר להתכחש לתהליך שעבר המתחם של קבר יוסף מכיפה נמוכה מחוץ למתחם 
כיום, שנבנה במהלך  לנו  בן שני הקומות המוכר  בתחילת השלטון הממלוכי עד למבנה 
אותה תקופה. ייתכן שיש לקשור תנופת בנייה זו להזדהות הממלוכים עם יוסף ועם סיפורו 

של העבד שעלה לגדולה במצרים, ממש כמותם. 

הקשר בין הממלוכים לבין דמותו של יוסף רב משמעות. אולריך הרמן סקר את עדויות 
הנוסעים הנוצרים, ומצא כי נוסעים דוגמת פליקס פברי )Felix Fabri(, ובעקבותיו ארנולד 
פון הארף )Arnold von Harff(, ראו קשר הדוק בין השלטון הממלוכי ובין דמותו של 
יוסף, ובמילותיו של פון הארף: "מאז ימי יוסף שנמכר לעבדות על ידי אחיו והגיע למצרים, 
זוהי  כי  טוען  ואולם הרמן  כופר".53  להיות  צריך  בכך שהסולטאן  לא הטילו ספק  מעולם 

שניוייס וצחור תשס"ד, עמ' רד.  48
פרנקל תשע"א, עמ' 14; וראו גם בדברי מג'יר אדין אצל טל 2014, עמ' 376.  49

בר-כוכבא תשע"ח, עמ' 94.  50
בר-כוכבא 2016, עמ' 81.  51

תודה לגרשון בר-כוכבא על הערה זו.  52
ראו הארמן 1998, עמ' 59, הערה 19.  53
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פרשנות חיצונית נוצרית על צורת הממלכה, ולא התפיסה העצמית של הממלוכים. לעומת 
זאת הראה קובי יוסף כי התייחסות זו אכן נמצאת בדברי הממלוכים עצמם,54 וכך למשל 

כותב ביברס אלמנצורי )بيربس املنصورى( על הגעת משפחתו של סלאר )سالر( בשנת 1304:

הוא זכה לקורת רוח מהאיחוד ומנוכחות משפחתו לאחר פרידה ארוכה וייאוש ממפגש עמם. 
ובקרבתם  ממרחקים  אליו  באה  משפחתו  שנה.   30 חלפו  ממשפחתו ]...[  שנפרד  מאז  שכן 

השיג את רצונו. כפי שעשה )אלוהים( ליוסף בן יעקב. הלבבות שמחו עם האיחוד.55

לבין  למצרים  יעקב  אביו  את  שהביא  במצרים  העבד  יוסף  בין  הקשר  הטקסט  מן  ברור 
השליט הממלוכי סלאר, שעשה את אותו דבר. קשר זה בא לידי ביטוי גם בימי הסולטאן 
1390–1399. ברקוק אף הוא הביא את אביו  ברקוק )برقوق(, ששלט בשנים 1382–1389, 
למצרים ונפגש איתו דווקא באלעכרשה: זהו בדיוק המקום שבו מזהים את מקום המפגש 
ברקוק גם ייסד הקדש )ווקף(  של יוסף עם יעקב. על פי ההיסטוריון אלמקריזי )املقريزي(, 
לקבר אחי יוסף אשר בצפון קהיר.56 דמותו של ברקוק חשובה מאוד לענייננו, ונחזור אליה 

בהמשך הדברים.

את נקודות ההשוואה בין יוסף לממלוכים סיכמתי בטבלה זו:

הממלוכיםיוסף
זרים במצרים1. זר במצרים

נמכרו לעבדות2. נמכר לעבדות

נמכרו על ידי משפחתם3. המוכרים היו משפחתו שלו

היו עבדים במצרים ושוחררו4. עבד )ואסור( במצרים, ושוחרר

שלטו במצרים ואף מעבר לה5. שלט במצרים

חלקם התאחדו עם משפחתם6. התאחד עם משפחתו

בהקשר זה ברצוני להראות כי גם אצל הסופרים היהודים יש התייחסות לעניין זה, אך הוא 
לא זכה להעמקה מחקרית. בראשית המאה ה-14 עמד גם הפילוסוף יוסף אבן כספי על 
הקשר בין יוסף העבד לשליטים הממלוכים, וזהו בעצם האזכור הראשון בספרות העברית 

של הקשר בין הממלוכים ליוסף:

וקח לך בני בחנם מה שקניתי לי בכסף מלא, והוא כי העבדים בארץ ההוא אינם כמשרתי הארץ 

ראו יוסף 2010, עמ' 317–322.  54
שם, עמ' 319.  55
שם, עמ' 320.  56



17 כנס מחקרי חברון ויהודה השמיני | מדרשת חברון

הבהמות  משאר  וזולתם  ובקר  צאן  במדרגת  אדוניהם  אצל  הם  אבל  וספרד[,  ]פרובנס  הלזו 
הבייתות ]=ביתיות[ אין הבדל ביניהם כלל, ואין ספק ליודעי מנהג מצרים כמוני, כי אחר שיוסף 
היה עבד נמכר לסריס פרעה, הנה לא היה לו תקנה בשום פנים ]לצאת לחופשי[ ]...[ ואין פלא 
בארץ ההיא עלית העבדים לגדולה, אבל כן הוא ברוב, כי המלך לבטחו בעבדיו הנכרים מקנת 
כספו ישימם שריו ופרשיו, ואולי הייתי רוצה להאריך בזה הייתי מספר מעניני הארץ ההוא, מה 
 שיבאר עוד זה הענין וזולתו מענינים רבים ונכבדים באו בתורתנו, אבל למה אעשה כל זה בחנם.57

לצערנו, כמו במקרים אחרים, לא היסס יוסף כספי לומר בפה מלא כי הידע שנמצא אצלו 
זו, בנקודה  הרחיב  לא  ולכן  תורני,  בפירוש  כאן  שמדובר  אף  במחיר  המרבה  לכל   יימכר 

 אך הקשר בין הממלוכים ליוסף עולה מבין השורות.

יוסף, כמו למשל  יש עוד אתרים בארץ אשר נקשרו לדמותו של  בדומה לחברון ולשכם 
השליח  קבורת  את  במקום  זיהו  אף  בצפת  מקומות.  כמה  שזוהה  הושלך,  שאליו  הבור 

שהביא ליעקב את הבשורה על בנו יוסף:

לראות"  שב  והוא  פניו  על  אותה  הניח  המבשר  הגיע  "כאשר  והחנון  הרחום  אללה  בשם 
המבשר  של  קברו  שעל  לרגל  העלייה  מקום  את  לבנות  הפקודה   )96 )יוסף(,   12 )סורה 
הוד  הצנוע,  המשרת  ע"י  ניתנה  השלום,  עליו  יעקב,  לאביו  יוסף  של  הכותונת  את  שהביא 
תחת  ומגן  צפת  בטירת  הרם  הסולטן  של  מושל  אתנמי  אלאדמי  פאוזי  אדין  סיף  מלכותו 
.)1412) ב-815  ה-1  רביע  בחודש  עליו,  ירחם  אללה  אלאדמי,  חושם  האדון  של   ההשגחה 

 

נסכם את הדברים: מכיוון שהמקרא אומר בפירוש שיוסף נקבר בשכם, בני שלוש הדתות 
המקראיות, יהודים, נוצרים ושומרונים, זיהו את המקום בשכם. יוצא מן הכלל הוא בעל 

צוואת יוסף, שזיהה אותו בחברון, וזאת על רקע הפולמוס החריף עם השומרונים. 

בייחוד  בחברון.  יוסף  קבר  את  זיהתה  הראשונים  בשלביה  כבר  המוסלמית  המסורת 
ולא  האסלאם,  בעיני  ערכה  את  להעלות  ברור  אינטרס  היה  הממלוכית  בתקופה 
וחברון. ירושלים  על  הנאט'ר  של  התפקיד  הממלוכית  בתקופה  דווקא  נוצר   בכדי 

פתיחת  של  לכת  מרחיק  שינוי  נעשה  ברקוק  בזמן  שדווקא  הוא  מקרה  לא  לדעתי   
והשוואתו לשאר האבות. הזכרתי למעלה את הבאת אביו  יוסף  הכניסה העליונה לקבר 
שמרד  המרד  בשעת  כי  עליו  שמסופר  הספור  את  להזכיר  מקום  אולי  ויש  למצרים, 
ביקש  מזרחה  וכשהסתכל  הירדן,  בעבר  בכרך,  שהה   ,1389 בשנת  )منتاش(  מנטאש  נגדו 
מנטאש". מאויבי  הצילני  מצאצאיך,  אני  האל,  ידיד  "הוי  ואמר:  אבינו  מאברהם   רחמים 

שם, עמ' 319.  57
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החריגה היחידה במסורת זו הייתה על רקע התקופה הצלבנית והתמסדות הזיארה, שבה היה 
עניין מוסלמי לקדש את כל הארץ הצלבנית, וכך בתקופה האיובית אמר אלהרווי כי המקום 
הנכון הוא בשכם, ויש מי שאומר חברון. ואולם נראה כי בסוף התקופה הממלוכית הושלם 
המהפך. בשנת 1496 תיאר מוג'יר אדין הנזכר את קבר יוסף: "ובבא יהושע בן נון אל אלשאם 
עם בני ישראל קברו ]=את יוסף[ בקרבת נבלוס, ויש אומרים אצל הידיד, והוא המפורסם 
 אצל האנשים מפני שקברו אצל הידיד גלוי ומפורסם ונפוץ בין האנשים ולא הכחישוהו".

התחרות בין שכם לחברון הוכרעה. 

אפשר לראות מעין תמונת מראה אצל הצלבנים, שעם כיבוש חברון החלו גם הם לראות 
לידי  חזרה  חברון  כיבוש  עם  הקדומה.  האסלאמית  המסורת  לפי  בחברון  יוסף  קבר  את 
המוסלמים החלה מסורת זו להיעלם. עוד תמונת מראה היא העדות החיצונית של הנוצרים 
כמסיח לפי תומו, דוגמת ויליאם מבולדנזלה וארנולד פון הארף, על שהיהודים העריצו את 
קבר יוסף בשכם, ומולם את דברי פיליפ מסבונה על הערצה דומה שהעריצו המוסלמים 

את קבר יוסף שבחברון.

אומנם הממלוכים לא המציאו את המסורת על יוסף בחברון, וברור כי נשענו על מסורת 
מהתקופה המוסלמית הקדומה, אך הממלוכים הם שטיפחו אותה לממדים שאנו מכירים 
היום. שלא כמו במקרה של נבי מוסא, שבו הייתה תחרות שווה בין ירושלים לדמשק, כאן 
הוכרעה התחרות מראש, שכן ברור כי שכם אינה משתווה בקדושתה לחברון. יתרה מזאת, 
ראינו כי היה אינטרס מובהק לקדש את חברון כעיר מוסלמית, והיא הפכה לצמד של ירושלים 
 דוגמת מדינה, שהייתה הצמד של מכה והפכה לתחנה במסע הלילה של הנביא מוחמד.

  
כל  את  ריכזו  השומרונים  שכן  לשכם,  ירושלים  שבין  המסוים  במתח  מכירים  אנו 
עניין למזער את קדושת העיר. היה  ולמוסלמים  גריזים שבשכם,  בהר  ירושלים   מסורות 

 וכך, בסגירת מעגל מופלאה, כמו שבעל צוואת יוסף, שהיה טקסט אנטי-שומרוני מובהק, 
העביר את הקבר לחברון, כך גם המוסלמים, שאינם מחויבים למסורת המקרא ושלא נחה 

דעתם מהמסורות השומרוניות בשכם, העבירו גם הם את הזיהוי לחברון. 

ייתכן כי דווקא דחיקתו של המיקום בשכם מתודעת השלטונות הממלוכיים והעות'מאניים 
גם  לכך  תרמה  הביניים.  בימי  היהודים  בקרב  הרבה  להתקדשותו  שהביאה  היא  בארץ 
מחויבים  הם  שגם  השומרונים,  בידי  והתקדשותו  השנתי  הזיארה  מסלול  על  הימצאותו 
יהודית בשכם עד למאה ה-16, נשמר  וכך, אף שלא חייתה קהילה  למסורת המקראית. 
מזדמנים  רגל  עולי  דק של  זרם  ידי  על  ובוקר  הקהילה השומרונית  בידי  הקדוש  המקום 
ומסעות זיארה שנתיים. יתרה מכך, יש אפשרות סבירה שאילו היה מתקדש האתר בשכם, 
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כניסת  על   1266 משנת  בייברס  של  האיסור  דוגמת  אליו,  יהודים  כניסת  נאסרת  הייתה 
ליהודים  התאפשר  חברון  על  הממלוכית  המסורת  ובהכרעת  המכפלה,  למערת  יהודים 

במהלך הדורות לפקוד את קבר יוסף אשר בחלקת השדה בשכם.
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