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מהפכה'תוללהערביהכיבושכיווטסוןאנדרוהקנדיהתוקרטעןאורשראהבספרו1983בשנת

חקלאיותעיבודשיטותלהעבירהערביםבידיסייעההנרהבתהשלטוניתהאחידותלדבריו.'הקלאית

גידוליםעשר-ארבעהשלתפוצתםניתוחעלהיתרביןהתבססהשלוהתזה.לאזורמאזוראדםוכוח

הכיבושבעקבותרקבעולםהתפשטושלדעתו,הודיממוצאטרופייםצמתיםברובם,חקלאיים

באופןאךבאזורמוכריםהיווחלקםהתיכוןהיםבאזורחדשיםהיואלהמגידוליםחלק.הערבי

1.מוגבל

ביקורתם.אשתורואליהו((תסו")קרוןפטרישהכברמתתוווטסוןשלהתזהעלנוקבתביקורת

הקיימיםהרביםוהבקיעיםהחולשותלמרות2.ולמסקנותלנתונים,המתודולוגייםלהיבטיםהתייחסה

תנאיםנוצרוהאסלאםכיבושיבעקבותכיהטענהעםכלליבאופןמסכימיםאנו,ווטסוןשלבתזה

הערכתועלחולקיםאנוזאתעםיחד.וסחורותאגרוטכניותשיטות,חדשיםגידוליםלהפצתחיוביים

ישראל-בארץהחקלאייםהגידוליםעל'החקלאיתמהפכה'השלהשלכותיהלהיקףבאשרווטסוןשל

,אורז:למשל,הביזנטיתבתקופהכברבאזורנומאודנפוציםהיומנהשהואמהגידוליםחלק.וסוריה

הכיבושלאחרגםבהנפוציםהיולאאובארץכללגדלולאאחרים,וקולקסאבטיחים,קשהחיטה

.מהותיתהיתהלאבארץהחקלאיתהתרבותעלהערביהכיבושהשפעת.והמנגוהקוקוסכמו,הערבי
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,בעקבותיושחלוהמדיניותמהתמורותמכריעבאופןהושפעהולאברובהנשמרההמסורתיתהמסגרת

קנהלהוציא)החדשיםהחקלאייםהגידוליםרוב,אחרותבמילים.ופרסקראקבאזורלמשלכמו

אתהחליפואודחקולאהללוהגידולים.בארץהחקלאיתבתרבותמרכזימקוםתפסולא(הסוכר

התקופותבכלישראל-ארץשלהקיוםכלכלתמושתתתהיתהשעליהםהמסורתייםהיסודגידולי

3.הקייםהחקלאיהאינונטרלהעשרתתרמורקאלא,הקדומות

הרי,זמןלאורךרישומהאתשהותירה'תקלאיתמהפכה'באזורנוחולללאהערבישהכיבושבעוד

ייצרושמהםהעיקרייםהחקלאותבענפילשינויהיאהכוונה.בארץבעקבותיותלה'טקסטילמהפכת'

מןבמעבראלהבגידוליםשחלוהתמורותאתלהציגזהמאמרמטרת,ומשיכותנה,פשתהאריגי

מידתאתלבחוןננסהכןכמו,התחוללושבהןהנסיבותואתהביניים-לימיהביזנטיתהתקופה

.הביניים-בימיבארץוהתעשייההמסחראופיעל'הטקסטילמהפכת'שלהשפעתה
מהמאהכתובותעדויותשלמוחלטכמעטהעדרהואבפנינוהעומדותהמרכזיותהבעיותאחת

ההפרש.עשרה-והאחתהעשיריתמהמאהמקורותשליחסיעושרלעומת,התשיעיתעדהשביעית

הפער.המידעבפרשנותרבהזהירותהמחייבת,קשהמתודולוגיתבעיהמהווההידיעותבכמות

ניכרחלקלמעשה.ושלביהםהתהליכיםאתמדויקבאופןולשחזרלתארךמאפשראינוהכרונולוגי

הביזנטיתבתקופהישראל-ארץבאזורהטקסטילענףעלהמידעניתוהעלמבוססותשלנומהמסקנות

אפואעוסקיםאנורביםבמקרים.גיסאמאידךואילךהעשיריתמהמאהכךעלוהמידעגיסאמחד

לאורךהמתפרס,שנהמאותכארבעשל,ארוךכרונולוגיבפערשחלותהליכיםשלבלבדכלליבציון

.הראשונההמוסלמיתהתקופהכל

הפשתה

Linum(התרבותיתהפשתהגידול usitatissimum(באזורידועהיההבגדיםלתעשייתגלםכחומר

ובמקורותבמקרארבותנזכרתהפשתה.קדומותמתקופותעודבמצריםובמיוחדהתיכוןהמזרח

החלרקכנראה,ישראל-בארץגבוההכלכליתחשיבותבעלחקלאילגידולהפכהוהיא4,התלמודיים

נזכר,הרביעיתבמאהשנכתב,'כולםוהעמיםהעולםתיאור'בחיבור5.ואילךהשנייההמאהמאמצע

מצייניםבמיוחד6.העולםלרחביוקיסריהצרפתה,צור,ביירות,שאן-ביתמהעריםפשתןייצוא

;ו"תשנ,אילן-בראוניברסיטת,דוקטורעבודת,'ותמורותתיאור:הביניים-בימיישראל-ארץגידולי',עמר'ז
.ו"תשנירושלים,הבינייםבימיישראל-בארץותעשייהמזוןמוצרי,ל"הנ

1934Vienna-Leipzig,11,L,קק.216-208

~

w, Die Flora der luden.1;גן-רמת,המקראיהצומחעולם,פליקס'י
,ד"תרפורשה,הארגותעשייתהארג:והתלמודהמשנהבתקופתהתרבותחיי,הרשברגש"א;279-284'עמ,1976
.56-69'עמ,ה"תשאביב-תל,2,ב,התלמודקדמוניות,קרוים'ש;צ-סב'עמ
,והתלמודהמשנהבתקופתגלילפרקי,מפראי'ז:ראהישראל-בארץוהתלמודהמשגהבתקופתהפשתהגידולעל

המשנהבתקופתישראל-בארץהפשתןתעשיית',ספראי'ז;110-112,148-152'עמ,ה"תשמירושלים-מעלות
אביב-תל,העתיקהבעתישראל-בארץוכלכלהאוכלוסיה,ישובים,(עורכים)ואחריםבונימוביץ'ש,'והתלמוד

.205-241'עמ,ח"תשמ
1966Rouge,קבוס.(oou~קק.164-163 , Par

~

s.1.Expositio totius mundi et

gentium

, ed;ראהלעבריתבתרגום:

.166'עמ,ט"תרצירושלים,א,הישובספר,(עורך)קליין'ש



הביניים-בימיובסוריהישראל-בארץ'הטקסטילימהפכת

7.שאן-ביתבעירשיוצרוהיוקרתייםהפשתןבגדיאתלשבחהמקורות

לכךשישואפשר,בירידהישראל-בארץהפשתהגידולנמצאהביזנטיתהתקופהבשלהישכברנראה

הכתוביםהמקורותשלמיעוטםבולטהערביהכיבושלאחרמקוםמכל8.הארכאולוגיבממצאביטוי

האחתמהמאההחלזאתם?יחד,ישראל-ארץבאזורהפשתהגידולאתהמציינים
-

עדויותישנןעשרה-עשרה

9.וצורבארסוףוכןאשקלוןבעירבמיוחדהתקייםבפשתןערמסחר.ועיבודוזהבאריגלמסחררבות

(עשרה-השתיםהמאהראשית)רה'להג500שנתעדדבריולפי-רמלהאתבתיאורומצייןדין-אמגייר

שאם-מאפשתהבגדישלייצואמזכיראחרמקור10.(כתאן)פשתהמנפצישלשוקזאתבעירשהיה-

וחלקגלםכחומרשפשתהיתכן.מהארץהואהפשתןשמקורברורהעדותאלהבידיעותאין11,להודו

אתהמשקפתבמציאותשמדובראחרתאפשרות12.בארץויוצרועובדו,שיובאוהטקסטילממוצרי

תעשייתעדייןרווחהזומעברושבתקופת,הערביתלתקופההביזנטיתהתקופהביןהמעברתקופת

.הראשונההמוסלמיתהתקופהבמהלךבהדרגההשתנתהזומציאותאך,באזורנוהפשתן
מכאן.וסוריהישראל-בארץהפשתהשלגידולהכלילכמעטנפסקהצלבניהכיבוששערבנראה

הפשתהענףלהתלפתהמרכזישהגורםנראה.ישראל-לארץפשתןייבואעלרקידיעותישנןואילך

והחקלאים,הקרקעאתהמנצללגידולנחשבההפשתה.טהוריםכלכלייםשיקוליםהיהבכותנה

בתקופת13.שניםמספרשלהפסקהלאחררקפשתהבוגידלושכברבשדהולזרעהלשובהקפידו

שלמגבלותיולמרותולכן,יוקרתםבשלמבוקשיםהמקומייםהפשתןאריגיהיווהתלמודהמשנה

שיוקרתם,כותנהלאריגיהביקושגדלהערביהכיבושלאתר.נאיםרווחיםנשאעדייןהואזהגידול

כותנהלגדליותרהשתלםזושבתקופהונראה.הפשתןשלאלהעלעלוהצרכניםבקרבוהשיבותם

להפסקתהעיקריתהסיבהאתלתלותאיןמקרהבכל14.לארץמחוץיחסיתזולבמחירפשתהולייבא

,עמר'ז;119-122'עמ,ג"תשמירושלים,והרומיתההלניסטיתבתקופהשאן-בית:ישראל-בארץיוון,פוקס'ג7

.רם-רגט'עמ,(ד"תשנ)קיד,סיני,'הבוץשללזהותו'
.פשתהלהשרייתהחופריםלדעתששימשורביםמתקניםנתגלו(שושה-אבותל,העמק-במשמרשנערכובחפירות8

המתקניםשטחכל.השישית-החמישיתמהמאותרובםואילוהרביעית-השלישיתלמאהמתוארכיםשבהםהקדומים
הוקמוהמתקניםגביל?.השישיתהמאהבמהלךכברזהתהליךהחלמהםניכרובחלקהשביעיתבמאהננטש

;211-216'עמ,(5הערה,לעיל)ספראי:ראה.הפשתהשלמקומהאתהזיתענףתפסזהשבאזורונראה,בד-בתי

משמר,שושה-אבובתלארכיאולוגיותתגליות:?גב,(עורך)מזר'ב,'גבעשלהכלכליהמבנה',לין'ומספראי'ז
לגידולוהמעברהביזנטיתהתקופהבשלהיהפשתהגידולשלהפסקתו.120-166'מ?,ח"תשמירושלים,העמק
בעטיהשחלווהשינוייםהדמוגרפיתהירידהרקעעללהתפרשיכולים,רבעבודהכוהדורשיםשאינם,זיתים
מרידות,(542-543)הדברמכתדהיינו,עתבאותהבארץהאירועיםלמכלולזאתלקשורניתן.הכלכלהבאופי

.הפרסיוהכיבושהשומרונים
:להלן]262'מ?,505תעודה,ג"תשמאביב-תל,ג,(634-1099)הראשונההמוסלמיתבתקופהישראלארץ,גיל'מ9

.34'עמ,(ד"תשגטבת)70,קתדרה,'הראשונההמוסלמיתבתקופהישראל-ארץבענייני',ל"הנ;[גיל
.68'עמ,1973עמאן,ב,ליל'ואלחאלקדס'בתאריהליל'אלגאלאנס,דין-איר'מג10
Bulletin,צאדק'חאגמחמדמהדורת,עראפיה'אלגכתאב,זהרי-אבכראביבןמחמדאללהעבדאבו11 dttudes

Orientales,21(1968),ק.276

.197-198'עמ,א,גיל12
.281'עמ,(4הערה,לעיל)סליקם13
ל?,המרכזיהחקלאותלענף,כלכלייםשיקוליםבשל,במצדיםהפשתההפכההערביהכיבוששלאחדמעניין14

Roman:ראה.בהדרגהמעמדואתשאיבד,החיטהגידולחשבון and Fatimidת)Flax01Mayerson, 'The Role.ק
E,56(1997),קק.207-201

~
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הסוחריםמתעודות,הואנהפוך.הצרכניםבקרבבערכהמהירידהשנבע,ביקושבחוסרהפשתהגידול

מהמוצריםהיוותוצריהשהפשתהלמדיםאנוהקהיריתבגניזהשנתגלועשרה-האחתמהמאה

המאהבאמצענזכרתמצריםואכן15.ממצריםובעיקרשונותמארצותישראל-לארץשיובאוהמרכזיים

במיוחדכךעלמעידיםרביםומקורות16.בהםומסתרפשתןבגדילייצורעולמיכמרכזהתשיעית

סוחרעלמדובר,1184בשנתשהתרחשה,'ולילהלילהאלף'מעלילותבאחת17.העשיריתבמאה

שהיתה,בעכולמכרהביקשכךואחרמגוריובמקוםפשתהזריעתעלשסיפרעיליתממצריםמוסלמי
המאהבראשיתבעכוהסחורותעלשהוטלוהמסתעריפיברשימתגם18.הפרנקיםבידיעתבאותה

מצייןהממלוכיתבתקופה19.'לדמשקממצריםהבאההפשתה'במפורשנזכרתעשרה-השלוש

אין,למצריםבניגוד,(שאם-א)רבתישבסוריה,החקלאייםהגידוליםבתיאור,במפורשקלקשנדי
ייבוא21.שאם-אלעריממצריםהייבואמסחורותאחתזהמוצרהיהתקופהבאותה20,פשתהמגדלים

22,אירופהמארצותגםהיההמאוחריםהביניים-בימילמצריםואףלסוריההפשתה

כדודנה

ושהיא,הקדומותבתקופותהתיכוןבמזרת)Gossypium(כותנהגידלושלאסבוריםהחוקריםרוב

-צמר=)הכותנהגידולאתמזכיריםיחסיתמעטיםמקורות23.הפרסיתבתקופהרקלאזורנוחדרה

הכותנהשחדירתהואאלהממקורותהעולהוהרושם.והתלמודהמשנהבתקופתישראל-בארץ(גפן

למשלבהשוואה24,ביותרנפוץהיהלאעדייןהכותנהגידולזוושבתקופה,אטיתהיתהלאזורנו

.הפשתהלגידול
לסוחרים.יוקרתיכמוצריובאההביזנטיתבתקומהבארץבשימוששהיתההכותנהשרוב,דומה

מוסלמיתמסורתלמשלכך25,האסלאםשלעלייתוערבלסוריהזהבמסחרנכבדחלקהיההערבים

המאוחריםהביניים-בימיגם.'כתאן'בערך,692'עמ,ג,שםהמפתחלפיראהאלהתעודות.202-203'עמ,א,גיל15
כמאל:אצלד"היהמאהמסוףבתעודותלמשלראה,מפשתןעשוייםהיובארץמקובליםשהיוהלבושפרטירוב
-הראוסףמתוךתעודות',ליטל'ד;263,267'עמ,1989עמאן,א,יה'תאריחמקדסיהותאיק,אלעסלימיל'ג

,הממלוביתבתקופהישראל-ארץ,(עורך)דרורי'י,'ד"היהמאהבשלהיבירושליםליהודיםהנוגעותהבית
.196'עמ,ג"תשנירושלים

בתקופהבמצריםהטקסטילתעשייתשלמעמדהעל.39'עמ,atlsnl[1935,ארה'תג-באתבצר-אכתאב,אחז'אלג16
New:ראהוהפאטמיתהטולונית Inte

~

retation of the Economic Historf Of Medieval)ן,Frantz Mll

~

hy.0

IESHO,24(1981),קק.297-274

"
1

~

20

מהדורת,ואלממאלכאלמסאלככתאב,תוקלאבו;160'עמ,1960[מצרים],אלמעארףלטאאף,תעאלבי-א17

rM .I . De Goeie337-338'עמ,1892ליידן,אלבלדאןכתאב,אליעקובי;159'עמ,(1870ליידן)1967ליידן.
.3365-3370'עמ,1971ירושלים,25-26,ולילהלילהאלף,ריבליןי"י18
,1843Paris,11,Beugnot,ע.174,סם.9;ק.0,175ת.1920 RHC Lois'ג.Les assises de JErusalem' , ed'
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בארכיוניםשנשתמרונוטריונייםרישומיםמתוךובעיקרמאנית'העותהתקופהמראשיתמהתעודות

שלהמדינהבארכיוןנמצאיםבלוונטהכותנהלסחרהנוגעיםהמסמכיםרוב,התיכוןהיםארצותשל

עשרה-הארבעהמאהמסוףההלבסוריהבכותנההאיטלקישהמסחרעולההרביםמהמסמכים39.ונציה

החמשהמאהולאורך

-

40.ויפורמלה,עכו,ביירות,טריפולי,לדקיה,דמשק,חלב,בחמההתרכזעשרה?-עשרה

גפן-שהצמרנאמר,עשרה-השלושהמאהבסוףהמציאותאתמשקפותשהמלצותיולסוחריםבמדריך
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שמדוברונראה,בעבדתתקופהמאותהמשיאריגישלחתיכותשלושנמצאוכןכמו.בניצנהנמצאו

ובפלהבערבהעומרנתלבאתרגםנתגלוהקדומההערביתמהתקופהמשיאריגי59.ייבואבמוצרי

.(2-3איורים)אתריםמתומריםאריגיםלעיטורהמשישימשרביםבמקרים60.הירדןבעבראשר
החמישיתהמאהעד61.הביזנטיתהאימפריהשלובמדיניותבכלכלהמרכזיתפקידהיההמשילתעשיית

שהובאהגולמיבמשיאוהמשיאריגיבייבואתלוייםהביזנטיתבאימפריההמשיותעשייתהמסחרהיו

המוצריםושארהזהבכמוהמשי.(שוניםבנתיביםשעברה)'המשידרך'במסיןהמסחרשיירותידיעל

.הביזנטיהשלטוןשלבלעדיבפיקוחהיוהיקרים
,הסוריתהמשיתעשייתעלהמוראיוםהיוותהעתבאותההפרסיתלאימפריההביזנסיםביןהמתיחות

.50-52'עמ,(53הערה,לעיל,שורבם54
.55-56'עמ,שם55
כדעתאושונותבדרכיםמסיןלאזורנושהובאהגלםחומרהואהאם;זהמשימיןשלמהותולחלוטיןברורהלא56

זהפירושלפי.75'עמ,(4הערה,לעיל)קרויס:ראה.מעובדזבלתיגםמשיסוגהואשהמטכסיןהמבאר,קרוים
משיאלא,גולמימשיבמשמעותבהכרחלא,התלמודיתבספרותהרבההמופיע,מטכסאהמונחאתלהסבירניתן

טוואישלהזחליםאתבארץגידלוזושבתקופהמאודייתכן.בסיןשיוצר,האיכותילמשיבהשוואה,ירודהבאיכות
,שוגיםמעליםניזוניםזהטוואיזחלי.(הברושטוואי=0Pachypasa~5)המזויףהמשיטוואיבשםהידועאחר
.גרועההיתהשאיכותומשיהיווניםהכינוזהמיןשלמהפקעיות.ואלהאלון,ברושכגון

.גה-מז'עמ,(4הערה,לעיל)הרשברג:ראהוהתלמודהמשנהבתקופתבמשיהמסהרועלהמשיתעשייתעלסקירה57
משפחתומוצאושלפיה,עשרה-האחתהמאהבןהספרדיאלבאליהיצחק'רבידישהיתההאבותמסורתמעניינת

,'המשימלאכתיודע'היותובשללספרדטיטוסידיעלנשלחאשרירושליםמגוליאחד,ברוךבשםמאדםהוא
'עמ,ז"תרמאוקספורד,א,הימיםוקורותהחכמיםסדר,נויבאואר'א,דודבןאברהם'לר'הקבלהספר':ראה

התקיימההמשיתעשייתרובאך.(יא,ברבהקהלת,'הלבגושמןמטקסא'נזכרכוכבא-ברמרדבתקופת.74

השיריםשיר:והשווה;(910-911'עמ,(אלבק-תיאודורמהדורת)ב,עזרבהבראשית:ראה.שבלבנוןהחוףבערי
.4בהערה,73'עמ,(4הערה,לעיל)קרויס:ראהכךעלהמעידותהכתובותעל.1,גרבה

1936T,עק.58120,49-48 . E . Lawrence , The Wilderness o(Zin , LondonשC .L. Woolley
59.)1;33-30.nos,100.1962,קLondon,1,Nessana,םExcavations,(.4ם)Bellinger, 'Textiles ' , H .D. Colt.]

"28(1978),קע.115-113
15

"
BaginskiאTidhar.1,'גDatedשןFragment5"פס'Avdat(א5104)

.28'עמ,(28הערה,לעיל)ושמירבגינסקי60
the',;1-67'עמ,(53הערה,לעיל)מותסיוס:בהרחבהראה61 Byzantine Empireתן]Indush11,5',R. S . Lopez

Speculum,20(1945),קק.42-1
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:תותעצישני:1איור

לבןתותמימין
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מןיד-נתבמתוך
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~
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~
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עםהמלחמות.הפרסיתהאימפריהבתחומיבעיקרנעשתהלאזורנומסיןהגלםחומריהובלתשכן

פרוקופיוס.המחיריםבקביעתהביזנטיהקיסרהתערבזהרקעועל,המשימחיריאתהעלוהפרסים

יוצאוומשםוצורביירותהלבנוניהחוףבעריהמשיבגדייוצרושבעבר,השישיתהמאהבאמצעכותב

.זותעשייהשלבמעמדהשינויחליוסטיניאנוסהקיסרשלבתקופתואולם.העולםלכלחפשיבאופן
שלאמוזליםמהיריםקובעשהואתוךשלולמונופולאותווהפךבמשיהמסהרעלהשתלטזהקיסר

62,זותעשייהשללהתמוטטותהלבסוףהביאזהמצב.המשיממכירתלהתפרנסליצרניםאפשרו

פשתןאריג:2איור
במשימעוטר

(קרנטל,38מערה)

גידול63.הביזנטיתלאימפריההמשיתולעיהבאתעםהשישיתהמאהבאמצעהלמשמעותישינוי

המקומיתהמשיתעשייתמרכזיאתשחררומקוםבאותוהגלםחומרועיבודבאזורנוהמשיתולעי

הלבןשהתותסבירהאפשרותקיימתזומתקופהרק.מסיןהגלםתומריבהספקתהמוחלטתמהתלות

הוא,הביזנטיתבתקופהבאזורנומוכרהלבןהתותהיהאםגםאולם.לאזורנוהוכנסמובהקכגידול

שעד,המשי.הערביהכיבושלאחררקרוותכגידולישראלית-הארץהחקלאיתלתרבותהדרספקללא

מהמעמדאוכלוסייהבקרבגםביקושלושהיהשכיהלמוצרהפך,יוקרתימוצרהיהתקופהלאותה

.המתקדמתהסיניתהמשיייצורטכנולוגייתבהפצתרבותסייעוהאסלאםכיבושילכךבנוסף.הבינוני
שוניםבמרכזיםהתרהבהזותעשייה.ומגווניםאיכותייםמשיסוגיבמסחריותרנפוצוזאתבעקבות

.הביניים-בימיהתיכוןבמזרח
.יחסיתמעטותהןהקדומההערביתבתקופהישראל-בארץלבןתותוגידולהמשיתעשייתעלהידיעות
מקור65.באשקלוןמעולותמשיפקעיותועלבטבריה64משיייצורעלעדויותישנןהעשיריתבמאה

ריבויואתלהודו(רבתיסוריה)שאם-מאוצמרפשתה,משיבגדיייצואבמפורשמצייןתקופהמאותה

H(,ע1960London,1,ק.62297 .B . Dewing, (LCL1ם,Procopius . .,

Anecdota

:ראהפרוקופיוםשלתיאוריובענייןעוד.
he,13(1960),ק.191

.

Economic History

.

Review7,'Indusn] under the Roman Empire101ט)lones, 'The.11א

.17-23'עמ,(53הערה,לעיל)מותסיוס63
.180'עמ,(29הערה,לעיל)אלמקדסי64
.'פאיקוקזהא':במקור.174'עמ,שם65



47הביניים-בימיובסוריהישראל-בארץ'הטקסטילימהפכת

בתקופהבמשיהמסחראתמציינים(מהגניזהבעיקר)המקורותרוב66.בדמשק(פרצאד)הלבןהתותעצי

בתקופהתעשייהכברהיתהשבהםמרכזיםבאותםכלומר,הלבנוניהחוףעריבאזורהראשונההמוסלמית

בקירוב1060בשנתשלח(במשיהעוסק=)אלחריריסלמאןבןיעקבבשםסוחרלמשלכך.הביזנטית

דמשקאיתמשיגלימת'א"היבמאהנזכריםכןכמו67,למצריםמטריפוליאדוםמשיבדשלמשלוח

מגווניםמשימינילייבוארבותעדויותישנןאמנם68.ברמלהשיוצרוצבועיםמשיואריגי'כחולה

היהמקובלעתבאותהשכן,משיבארץשייצרוההנחהאתלסתוראלהבידיעותאיןאך,שוניםמאזורים

לאלה(זהיםלאאך)דומיםמוצריםלייבא

שלמה,אגבדרך69.מקוםבאותוהקיימים

שמקורמעניינתאפשרותהעלהגויטיין

סוריהמאזורהיהבספרדהמשיתעשיית

הועברזהבתחוםשהידעאפשר.ולבנון

ידיעלהערביהכיבושבראשיתלספרד

70.סוריהמאזורשבאו,האמייםשליטיה

תעשייתהתרכזההצלבניתבתקופהגם

עודכאמורשתחילתה,המשיאריגי

החוףבעריבעיקר,הביזנטיתבתקופה

אריגיייצואנזכר1153בשנת.הצפוניות

71.איטלקיםסותריםידיעלמסוריהמשי

פשטןאריג:3איייהיתהגדולהטקסטילתעשיית1222.72בשנתביירותהעירשייצאההסחורותביןהיה)seta(המשי

(נדגםיעציונציאניםשלמסהרבצורנזכר,1243בשנת73.לבניםאריגיםבייצורהתמחתהאשר,צורבעירגם

ק'זתיארעשרה-השלושהמאהבראשית74.סורייםאורגיםידיעלשנארגו,משישלכנראה,באריגים

הבחיןכךואגב,ישראל-ארץשלהמיוחדיםגידוליהאת,עכובעירארוכהתקופהשההאשר,מוויטרי

בעירשנמכרוהמוצריםביןנזכרהמשי75.מהזהליםהמופקהמשיכלומר,מם5(1תט-הוביןהכותנהבין

77.כןאתריוגם76(1291עד)צלבניםבהששלטובתקופהעכו

פיאלמשתאקנזהת,אלאדריסי:גםראהבדמשקהמשיתעשייתעל.236,276'עמ,(11הערה,לעיל)זהרי-א66
.369'עמ,1974ורומאנפולי,ואחריםCe~lli.1מהדורת,ד,אלאאפאקתראק'אח

.265'עמ,506תעודה,ג,גיל67
Berkeley,1,Mediterraneanש1967Angeles105,ק.0,417ת.6819 Socie

~

tן,Goitein.0.5
.203-204'עמ,א,גיל:ראה69
.102'עמ,(68הערה,לעיל)גויטיין70
.133'עמ,א,(36הערה,לעיל)ותומסטאפל71
.233'עמ,ב,שם72
.366'עמ,(66הערה,לעיל)אדריסי73
.375'עמ,ב,(68הערה,לעיל)ותומסטאפל74
.1099'עמ,(35הערה,לעיל)מוויטריק'ז75
.64'עמ,(41הערה,לעיל)פגולוטי;1'מס,173'עמ,ב,(19הערה,לעיל)ירושליםאסיזות76
,21נ),10"1895400,ק.61:בתוך,סוכםפוןלודולף77

~

Land

I

(PPTS110.Ludolph von Suchem

'

s.:

Description

ofthe
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אריג:5איור

מהמאהצמר
עשרת-השתים
עשרה-השלוש

(עבדת)

8.רבתיבסוריההגידוליםביןהלבןהתותנזכרהממלוכיתבתקופה

כתב(1329בשנתמת)אלקרשי;

.נוסףברווחלזכותמנתעללסחורתםמשקלשהוסיפוזייפניםמשיסותרישהיוהמסחרעלבחיבורו
אלבלדיהמשיעםשאמי-אהמשיאתלערבבהיהאסורלמשלכך.בתוקנאסרואלהמעיןזיופים

Textes((סידפואדאימןמהדורת,אלאמצארממאלכפיאלאבצארמסאלכ,אלעמריאללהפילאבן78 Arabes(

1985Paris,(23,Etudes Islamiques,87'עמ,(20הערה,לעיל)קלקשנדי:השווה;25'עמ.
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צווארון:6איור

פשתןעשה
(האלמוגיםאי)

בורכהרד.הצפוניותהחוףבעריהמשיתעשייתלשגשגהמשיכהזובתקופה79.כשאמיולמכרו(המקומי)

.רביםפועליםהעסיקהאשרתעשייה80,משיבדיבייצורהיתהבטריפוליהתעסוקהשעיקרמציין(1283)
שמשיייתכן.141'עמ,1938לונדון,א.Levyמהדורת,אלחסבהאחכאםפיאלקרבהמעאלםכתאב,אלקרשי79

.במצריםהמיוצרהמקומיהמשיהואבלדימשיגויטייןלדעת.המזויףהמשימטוואישנעשההנהותהמשיהואבלדי
(ר

~

03נ'זנמ(68הערהלוניל)נויטיין'ה

28'עמ,(36הערה,לעיל)לאורנטבמהדורת80
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הקמלוטואריגיהמשישבתעשייתנאמרזהמקורשלהגרסאותבאחת
)camelot=עבדו(גמליםצמר

אלמקריזישנקבלמספרלהפליאמתאיםזהמספר81.אורגיםאלפיםמארבעתלמעלה
צייןזההיסטוריון.

משיאורגיאלפיםארבעתבההיוקלאוןבידי(1291)טריפוליכיבוששבעת
נוסע82.(קזאזאתל?)

אשררבתיסוריהשלהסתורותביןהמשיאת1420בשנתהזכירצרפתי
וביירותמטריפולייוצאו

ממלוכיתבכתובת.מעברסחורותבבחינתרקהיואלהמשיממוצריהלק83.אלכסנדריהדרךלאירופה

מסיםביטולנזכר,ברסבאינצר-אבןאלאשרףהסלטאןמימי,1420משנת
המשיסוהריעלשהל

בדרכםשבמצריםפובהבעירהעובריםמפרסוכן,ומתמהמחלב,מסוריה
ערמסהר84.לאלכסנדריה

הסוהריםידיעל(י'ליגמהמיןבעיקר)והפרסיהסוריבמשיאלהבעריםנערך
אותםשמכרוהאיטלקים

חמישהנזכריםעשרה-החמשמהמאההגניזהמתעודותבאחת85.אירופהבארצות
שהיומשימטעני

מהסביבהסופקהסוריתלתעשייההגלםחומר86.למצריםישראל-מארץבדרכם
מרטיןהנוסע.הקרובה

באזורהמשילתעשייתהמשיתולעיגידולאתבמפורש1507בשנתצייןבאומגרטן
בסוף87.טריפולי

אבוואדי,לבנוןבדרוםשגדלהלבןהתותמוזכר(1477)הממלוביתהתקופה
ושימש,(חצביהליד)תים-

.משיתולעיולהאכלתהשלטונותידיעלמסלגבייתמקור
גםנזכרבטריפוליהמשיטוויעלהמס88

נזכרתמאנית'העותהתקופהבראשיתאף1484.89משנתממלוכיתבכתובת
כפריםבכמהמםהטלת

811,2,13,1519Veridica Terre Sancte, Venice

.748'עמ,3,א,(42הערה,לעיל)סלוכ,מקריזי82
1958Paris,(1420)Terre,ק.83136 Sainteהשpassage)ן

Traiti d'Emmanuel Piloti sur,4.ן))P .H . Dopp

,Wiet',ע,ש"-Israel,7(1964),ק.84135 'Dicrets Mamlouks d'Egypte.0
8515,Oufline ' , AASתפ:Later Middle Ages"א)the Mid&e East during

)0Ashtor, 'The Economic Decline.]

(1981),קק.273,269-265

.19הערה,417'עמ,(68הערה,לעיל)גויטיין86
87,Nobleman

of

'

Germany

. through E

~

ypt, Arabia, Palestine and Syrhם,Martin Baumgarten
,0The Travels

7041London1,ק.485

מהדורת,אלאשרףאלמלכמולאנאספרפיאלמסתזרפאלקול,געעאןאבן88
.52'עמ,1984טריפולי,תדמריעומר

89,11,Corpus hscriptionum Arabicarum, deuxi~me partie: Syrie du Nord
,Berchemהע Matirhux pour-34.תבדו

1,ם%"19090,סח.33,ע.80
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קייםמאנית'העותבתקופהוסוריהישראל-בארץהמשיתעשייתעל90.המשיטוויועלהתותעציעל

.נפרדמאמרלכךלהקדישוראוירבתיעוד

הארכאדלדגיהממצא
בדרוםמרוכזיםהללוהאתרים91.(טבלהראה)ישראל-בארץשוניםבאתריםנמצאואריגיםשרידי

שבאזוריםהיבשלאקליםלייחסישהאריגיםשלהשתמרותםואת,אפריקאי-הסוריהשברובקוהארץ

שיש,מסקנותכמהמהםלהסיקניתן,יחסיתומעטיםספורדייםבנתוניםשמדוברפיעלאף.אלה

.הכתוביםהמקורותמניתוחהעולההתמונהאתלאששבהן
מפשתהעשוייםהביזנטית-הרומיתמהתקופהישראל-בארץשוניםבאתריםשנמצאוהאריגיםרוב

לראשונהמופיעיםכותנהאריגי.הביניים-ימיבתקופתבחלקהרקנשמרתזומגמה.וצמר
בשלהי התקופה

והן,יקרלרוב,מקומיכמוצרהןישראל-בארץמוכרתהיתהשהיאמעידיםוהם92,הביזנטית

בממצאגםניכרתדומהמגמה.הביניים-ימימתקופתישנםיחסיתרביםכותנהאריגי93.ייבואכמוצר

הביזנטיתלתקופהבהשוואה(האלמוגיםאי)הביניים-בימיהמלחםאריגיריבויבמיוחדמעניין.המשי
להגיעניתןבארץשכיחיםשהיוהאריגיםלמיניבאשרברורותלמסקנות.(ניצנה)

שבהםבאתריםרק
להסיקניתןאלהמאתרים.עומרונחל(38מערה)קרנטל,האלמוגיםאיכגון,רבותדגימותנמצאו

אחרורק,הטקסטילבתעשייתהעיקרייםהגלםחומרישניהיוהפשתהואתריה(4איור)שהכותנה

.הערביהכיבושלפנינרחבבשימוששהיה,(5איור)הצמרמופיעכך
בשחזורגםרבהחשיבותיש(38מערה,קרנטל)יריחוואזורהאלמוגיםמאיהאריגיםלממצא

פרטי הלבוש
כגון,לבושחלקיבבירורלזהותניתןמהםבחלק.הביניים-בימיישראל-בארץשכיחיםשהיו

בצבעיםצבועיםהיובקרנטלשנמצאומהאריגיםחלק.(6-7איורים)וכובעיםמכנסיים,שרוולים

שגודלו,)Indigofera(הנילממינימאחדהופקזהשצבעמאודייתכן.(אינדיגו)בכחולבעיקר,שונים

94.(8איור)הביניים-ימיבתקופתבכללהירדןובבקעתבפרטיריחובאזור

האריגיםלממצאהשוואה.והאריגההטווייהטכניקותעלהאריגיםמממצאללמודניתןלכךבנוסף

.האסלאםבעולםאחריםייצורומוקדימסחרקשריעלללמדכדיבהישתקופהמאותהאחריםמאזורים
.95,98,123-124'עמ,ח"תשמירושלים,המטוריהעלי,לואיס'ב90
מיוחדתתודה.השוניםלאזכוריםבהערותהמאמרבגוףמופיעיםבטבלההנזכריםלנתוניםהמקומותמראי91

אני שטרםהמידעעלהעתיקותמרשותבגינסקיולעליזהשמירלאוריתחב
קצר,קרנטלמאזורהאריגיםעלפורסם בניתוחהסיועועלועבדתאליהוד

רשות)סגלדרורידיעל14פחמןבאמצעותתוארכואלהאריגים.הממצא
שטרםהנתוניםפירסום.35,בעתיקותיופיעהאלמוגיםאיעלמאמר.(וייצמןמכון)כרמיוישראל(העתיקות
מערה:1993בשנתנערכובקרנטלהחפירות.בחסותהנערכושהחפירות,העתיקותרשותבאדיבותהואפורסמו

(הקדושיםמערת)בעבדתהחפירות.אהרוגשטייןאיילידיעל38ומערה,שקדועידושד-ברדרורידיעל,9

.זיאסו'גידיעלאליהודשבקצרואלוכץעופרידיעלנערכו
למאהוהמתוארכתבירושליםיסוןבקברשנמצאהכותנההעשויהלשעררשתשלהגילויהואדופןיוצא92

הראשונה אומהודושהובאיקרייבואבמוצרמדוברהחופריםלדעת.ס"לפה
,'יסוןקבר',רחמניי"ל:ראה,מבחרייןאולי .27'עמ,(ד"תשכ)ד,עתיקות

.160-161'עמ,(ז"תשמ)יט,ישראל-ארץ,'בוקקעיןאריגי',שפר'א95
הבינייםבימיהירדןבבקעתהחקלאייםהגידולים',עמר'ז;50'עמ,(3הערה,לעיל)בספריראה94

'וזדר'ש,' תשנאביב-תל,ישראל-בארץהקדוםהכפר,(עורכים)ספראי
.311-312'עמ,ז"
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ישראל-בארץהארכאולוגיבממצאהאריגים

עדהשישיתהמאהמל
עשרה-הארבע

הטקסטילסוגתקופההאתר
דגימותמספר

פשתןהמאוחרתהביזנטיתניצנה
27

6כותנה

1משי

3משיעםפשתן

.....

משיהמלהרתהביזנטיתעבדת
3

פשתןעשרה-השלוש-עשרה-השתיםהמאהעבדת
4

28כותנה

3משי

כותנהעםפשתן-
3

18צמר

23עזיםושערצמר

פשתןהשביעיתהמאהבוקקעין
67

14כותנה

80צמר

6עזיםשער

פשתןעשרה-השלושעדהתשיעיתהמאהאליהודקצר
171

77כותנה(המטביליוחנןשםעלמנזר,

פשתןהביניים-ימי9מערה,קרנטל
4

2כותנה

פשתןעשרה-השלושעדהתשיעיתהמאה38מערה,קרנטל
268

282כותנה

38משי

113כותנהוערבפשתןשתי

5וכותנהפשתןוערבפשתןשתי

1כותנהעםמשי

25צמר

2עזיםשער

8אחריםוחומריםצמר
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דגימותמספרהטקסטילסוגתקופההאתר

4פשתןהביניים-ימי42מערה,קרנטל

8כותנה

4וכותנהפשתן

5צמר

2פשתןהקדומההערביתשחקנחל

10צמר

4עזיםשער

)10פשתןהקדומההערביתעומרנחל
(וט

(153)33כותנה

3משי

(60)24צמר

3עזיםשער

משיהקדומההערביתפלה

52פשתןעדעשרה-השתיםהמאהסוףהאלמוגיםאי

כותנהעשרה-הארבעהמאהראשית
92

7משי

22פשתןאוצמראוכותנהעםמשי

47עזיםושערצמר

הטקסטילענףעלהערביהכיבושהשפעת

ועדבמזרחמהודו,עצומיםשטחיםפניעלשלטוניתפוליטיתאחדותיצרוהאסלאםכיבושי
חופי ;במערבספרד

מעתהנמצאוומצריםרבתיוסוריה,לסאסאניםהביזנסיםביןהגבולנמחקבעקבותיהם
תנועתאתהקלומדינייםמהסומיםוהעדרהערביתהלשוןאהדות.אחדשלטוןתחת

האנשים
שהתחוללהעיורבתהליךקשורהעבאסיתבתקופההעיקרישהשינוינדמה.למקוםממקוםוהסחורות

הקיימותהערים;גדולהדמוגרפיתלעלייהעדותישנהזובתקופה.האסלאמיהעולםבכלעתבאותה

95.ישראל-ובארץבסוריהיותרומתוןבעראקבולטהיהזהתהליך.חדשותעריםגםונבנוגדלו

מענהמתןפניעל,הבורגניהמעמדלטובתהעירוניותאתלטפחהעדיפוהעבאסיםהשליטים
לצורכי היישוב

הסוחריםשלועלייתםבמסחרגידולהיתה'בורגנית'הההעדפהשלישירהתוצאה.החקלאי

96.בהדרגהכורסםהחקלאיםשמעמדבעוד,ומועדףחשובלמעמד

1976the,קע.9592-86 Middle Ages , Londonת,the Near East,0ד

"""Social and
Economic1,Ashtor.5;מ' שלטוןתחתישראל-ארץערי',שרון

.83-120'עמ,(ז"תשמתשרי)41,קתדרה,'האסלאם ז96
,(עורכים)שוורץ'ויפרידמן'א,ספראי'ז,'הביניים-בימיישראל-ארץשלוהחקלאותלצומחהאדםיחס',עמר'
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,

עמרהר)

ומכובדיוקרתימקצועלהיותהפךהמסהרשבה,ההדשההמציאות
בענףבעיקרביטויהלשיאהגיעה,

המסתרילענףהפך,משישלבעיקר,טקסטילבמוצריהמסהר.הטקסטיל
.ביותרוהחשובהמוביל

מוצאיםאנוהעבאסיתהתקופהמן.חברתילמעמרוסמלבטוחהשקעהאפיקהיוובגדיםאריגים

בעולםשוניםבמרכזיםשיוצרו,מגווניםטקסטילבמינימסחר
הדרישותעללענותשנועדמסהר,

וסוריהישראל-ארץגם.המשגשגיםהעירונייםהמרכזיםשל
שאיןנדמהאולם97.זהבתהליךהשתלבו

בובהשתלבותאוהכולללתהליךבהצטרפותרקכאןמדובר
החקלאיבמערךמהותיבשינויאלא,

החדשיםבתנאיםמלאהלהשתלבותשהביאוהוא,והתעשייתי
.המרהבבכלשנוצרו

ענףשללהיעלמותוהביאהבארץ'הטקסטילמהפכת'
מצוילהיותהמשיךזהשבדפיעלאףהפשתן

בייצורהארץהתמקדהזאתלעומת.הביניים-בימיביותרונדרש
ומשימכותנהיותריקריםאריגים

גידולים.הייצורלמרכזיסמוךאלהלאריגיםהגלםחומריובגידול
בתקופהבארץמצוייםשהיו,אלו

גדוליםשטחיםותפסוהתפתחו,יחסימוגבלבאורהרקהביזנטית
ניתן.הערביהכיבושלאחריותר

ניירבמקום.הכותנהלתהוםהוסבהפשתהמענףשחלקלהניה
ניירלייצורעברוהפפירוסמגומא

שנהנתההמשיתעשיית.הכותנהתעשייתמשיירי
ייצורמטכנולוגיית,מפותחתמסחריתמתשתית

כברהלבנוניהתוףבעריידועההיתה,מיומןאדםומכות
ההדשההמציאות.הביזנטיתבתקופה

המשיתעשייתהשתלבותאתהקלההערביהכיבושלאחרשנוצרה
בכלשהתפתחהמשיבענףהסורית

להפצתרבותסייעוהאסלאםכיבושי.האסלאמיהעולם
ונראה,המתקדמתהסיניתהמשיטכנולוגיית

הייצורטכנולוגייתאתשיפרההסוריתהמשיתעשייתשאף
יותרנפוצוזאתבעקבות.בהתאםשלה

במזרהשוניםבמרכזיםשמוצאםאיכותייםמשיסוגיבמסתר
.התיכון

אזוריתתעשייתיתהתמחות

גורמייצרהוהפאקמיתהעבאסיתבתקופהההייםברמתהעלייה
ביקושועוררהוחדשיםשוניםצריכה

עתבאותההמפותחתהמסחרתרבות.ויוקרתייםמגווניםלמוצרים
,הייצואאפשרויותאתשהגדילה,

ייצוראובגידולמתמתהאזורכלשבופתוחבמשקמאופיינת
נמצאופעמים98.ייתודייםמוצריםשל

התמההופעמיםאזורבאותוהייצורומרכזהגלםחומרי
חומרואילוהטכנולוגיבייצוררקמסויםאזור

מקומותבשמותשנקראואריגים,ועודזאת.אליויובאהגלם
;מקומותמאותםיובאואכןבהכרהלא

שלהראשוןייצורםמקורעלמעידיםרקאלהשמותלפעמים
הטכנולוגיההעברתועלאריגיםאותם

מינילייבואההבותהעדויות,מזאתיתרה.בעולםאחריםלמקומות
אומשילמשל)מגווניםאריגים

אתלשלולבהןאין,מסויםלאזורשוניםמאזורים(פשתן
ובגדיםאריגיםייצרואזורשבאותוההנחה

"י"'ןן2'ןז:עננ::ני,,
_
4י"י

..,.:",,, .

2:י

'י11נ:נ:::ם1נננ2:ן1,,
Yusuf,

EconomicSurveyo

(

Syria

.(17הערה,לעיל)העאלבי
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לאלה,זהיםלאאך,דומיםטקסטילמוצרילייבאעתבאותההיהמקובלשכן,גלםחומרמאותו

שלאלגמרישברורפיעלאףלכן.והביקושההיצעלתנאיבהתאםהכול,מסויםבמקוםהקיימים

פשתןבגדיבהשייצרואפשרותמכלללהוציאאין,הביניים-בימיישראל-בארץפשתהגידלו
מחומרי גלם

הבגדיםלמשלכך.שלההמקומיתבתעשייההסתפקהלאמצריםגם,אגבדרך.ממצריםשיובאו

היוולאועראקבסוריהומבוקשיםליקריםנחשבושבמצריםבאביארהממלוכיתבתקופהשיוצרו

הסוריתמהעיירהיוקרתייםאריגיםלייבואעדויותהבאנוזאתלעומת99.אזורבאותורבערךבעלי

ניתןהמקומיתהסוריתהמשיתעשייתמתוצרישלבדברורכןכמו.אחרותוארצותלמצריםבב-בעל

ומאזוראפריקהמצפון,רחוקיםמאזוריםשיובאואתריםמגווניםמשימיניהארץבשוקילמצואהיה

100.פרס

האסלאמיתהשליטהכללבמסגרתאזוריתותעשייתיתחקלאיתהתמחותביןלהבחיןניתןלמעשה

ישראל-ארץבאזורהטקסטילבענפיהתמחותעל.יותרקטניםבמרחביםאזוריתהתמהותובין
וסוריה

רשימה.שאם-אבהםשנשתבחהלייצואופרותמוצריםשמותמרשימתללמודניתןהעשיריתבמאה

מרמלה:משמעי-חדאינוהאריגיםשמותכלוביאור,והשיווקהייצורמקומותלפימסודרתזו
יצאו בד

בגדים-(קרס)מקדש.(אלקטןתיאב)מכותנהבגדאוכותנה-ומירושלים,ומיזרפוט,המלחם

ומחלב,(ממשיאריגאורקמה)'ודיבאגאלבלעיסיאריג-מדמשק,ובלעיסיהמנירהמסוג
כותנה- (קטן)

101.(תיאב)ובגדים

אחריםולמקומותלצוריוצאואשרחוטיםטווייתבמלאכתעסקושבירושליםעולההגניזהמכתבי

בתקופה103.מקריאינובהםולמסחרלבושפריטילייצורכמקוררמלהאזכור102.אשפרהלצורך

:04.לדמשקמצריםביןלאומיות-הביןהמסחרבדרכיהחשובותמהתחנותכאחתנזכרתהיאהמוסלמית

Bמהדורת,א,רחלה,בסוטהאבן99 . R. Sanguinettiפrc . Defremery54'עמ,1854פריס.
.203-204'עמ,א,גיל:ראה100
כללשםאו(מפיתאומגבת,בדכיריעתלהתפרשיכולפוטהמונח.180-181'עמ,(29הערה,לעיל)אלמקדסי101

' היתהלעתים.(תחתונים)החלצייםלאזורכיסויגםולפעמיםורחבגדולחלוקאומצנפתהיאפוטה.לבגד
עשויה ביןנזכרתהפוטה.339-343'עמ,(42הערה,לעיל)רוזי:ראה,ממשי

בשנתבצורשנכתבהבכתובההלבושפרטי עמ,600תעודה,ג,גיל:ראה,1079
,1574משנתירושלמייהודישלרכושוברשימתזהבגדנזכרכןכמו.516' א:ראה

,58'עמ,ג"תשנירושלים,(עשרה-הששהמאה)המוסלמיהמשפטבביתיהודים,פיקאלי-סימון'ואכהן'
המיליםאת(תמסיר)לתורהבתרגומוזהבמונחפירשגאוןסעדיהרב.לפרשנותנתוןהואאףמיזרהמונח.9הערה
כתאב,אלפאסיאברהםבןדוד:למשל,אחריםפרשניםפירשוגםוכך.(כד,לאמשלי)וחגור(יחיבאיוב)אזור

.עין,אפנשטיין'ש:בתוך,ברוןאבןיצחק;54'עמ,ו"תרצפילדלפיה,Skoss.1.5מהדורת,א,אלאלפאזאמע'ג :ראה,לסינרכינויהואהמיזרהגאוניםבפירוש.113הערה,266'עמ,ו"תשלירושלים,ומחקר
,אפשטייןנ"י ירושלים,מלמדצ"עבעריכת,טהרותלסדרהגאוניםפירוש

היאשהכוונהלנונראה.40'עמ,ב"תשמאביב-תל- ,החלצייםלאזורלכיסוי
זהפירוש.(ז,גבראשית)חגורותלמילהג"רסמתרגוםבבירורעוליםשהדבריםכפי

,שיאזרללאהמרחץ-לבתיהאנשיםנכנסיםאפריקהשבצפוןבפליאההמציין,עצמואלמקדסימדבריגםעולה
.להלןראהאלמקדסיאצלהנזכריםהטקסטילמונחישארעל.239'עמ,(שם)אלמקדסי:ראה

הכיבושראשיתאתהמשקפתבמסורתהנזכרבירושלים(בזאזין)האריגיםשוקעל.197'עמ,א,גיל102
,המוסלמי תמוז)24,קתדרה,'ירושליםשוקיעלערביתמסורת',אלעד'ע:ראה

.32'עמ,(ב"תשמ ,לוז'נ:ראהרמלההעירעל103
,'היסטוריים-גאוגרפייםהיבטים:ישראל-בארץעירוניחידוש-האמייתרמלה'

.22-52'עמ,(ו"תשנניסן)79,קתדרה
Deמהדורת,ואלממאלכאלמסאלככתאב,רדא5בה'חאבן104 Goeje.השווה;153-155'עמ,1889ליידן,א.נ:

35'ינו,(29הנירהלתייל)ולמקדמי(
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,
עמרהר)

שללאצבעיםתעשייתבההתקיימהמיוחדיםאריגיםייצורלצד
.הטקסטיללענףקשורההיתהספק

המבניםאהדשהיה,ברמלההצבעיםביתנזכרהתשיעיתבמאה
סלימאןבימיבהשנבנוהראשונים

מכלולהתגלהברמלהבחפירות105.(בקירוב715)אלמלכעבדבן
הקדומההערביתמהתקופהתעשייה

שבאחתלצייןראויזהרקעעל106.זולתעשייהכנראהשימשאשר
משיאריגינזכרוהגניזהמתעודות

107.מרמלהשהוזמנוושהוריםאדומים

שימשההיאשאף,אשקלוןהעיראתלהזכירישלכךבנוסף
וסתורותלאנשיםהשובהמעברנקודת

אריגיםלייצורמרכזהיהעצמהבאשקלון.למצריםישראל-ארץבין
האריגיםברהובממוקםהיהאשר,

:אזורמאותוהיוהגלםתומריגם,האשקלוניהאריגאףונזכר(בזאזין)
פקעיותאתמשבחיםהמקורות

נמצאוהפאטמיתאשקלוןבהפירות,אגבדרך108.האשקלוניתהכותנהואתמאשקלוןהמשיטוואיזחלי

לאריגהצמודאבנטאוכחגורהששימשזהבמתכשיטחתיכותארבעמהבתיםבאתך
109,ויוקרתיעדין

אתשאפיינוהסממניםכלאתלמצואניתןבאשקלוןהאריגיםבתעשיית
:ומסהרנמלכעיראשקלון

חקלאיועורףואיכותייםייחודייםטקסטילמוצרילייצורמרכז
.זולתעשייההגלםחומריאתשסיפק

גידולהמזכיריםמפורשיםמקורותבידינושאיןלצייןראוי
המוסלמיתבתקופהאשקלוןבאזורכותנה

בתקופותכותנהלגידולמרכזאשקלוןשלהיותהאך,הראשונה
בוודאיקשוריותרמאוחרות

גידול.לכןקודםבמקוםשהיוהחקלאיתולתרבותהחקלאיתלתשתית
תשובחקלאיענףהיהכותנה

'העותהתקופהבראשית(אשקלוןאזוראתגםכללאשר)עזהק'בסנג
במידהמשקףוהדבר110,מאנית

המאהבמהלך.הממלוכיתהתקופהבשלהיהמציאותאתגםמסוימת
שלתהליךחלעשרה-השש

העניקזהותהליך,ישראל-בארץכלכליושגשוגיישוביתהתאוששות
באזורהכותנהלענףתנופה

בידישנכתבומאנית'העותמהתקופההחקלאותבספרי.אשקלון
-מארץמשפחתםשמוצאסופרים

אשקלוןשהרי,דל'מגאזור)אשקלוןנזכרת,(ושכםעזה)ישראל
מרכזיבין(תרבההיתהעצמה

1457-1529)אלגזימתמד.האסלאםבארצותההשוביםהכותנה
(1640-1731)נאבלסי-אאלצניועבד(

.וקטיפתהבסוריההכותנהגידולאתבפרוטרוטמתארים
שהמידעאפשרותמכלללהוציאאין111

קדומיםממקורותהועתקואלהבחיבוריםהכותנהלגידולוההנחיות
היהאשקלוןאזוראך,יותר

.בימיהםכותנהגידולשלתשובמרכזבוודאי

Deמהדורת,אלבלדאןפתםכתאב,רי"אלבלא105 Goeje.1.1866ליידן,4ן

,ב,אלבלדאןם'מעג,יאקות;143'עמ,

טבעייםצבעיםעל:מהטבעצבע,(עורכים)איילון'ואשורק,:ד::י:::יעו::ימ:ן::::י:106

.33-36'עמ,ג"תשנאביב-תל,העתיקהבעת

בהערות,198'עמ,א,גיל;174'עמ,(29הערה,לעיל)אלמקדסי108
הערה,לעיל)במאמרול"הנוראה;350לפסקה

109lewellety and Goldsmithing ," the'(.4ם)Brosh

110the"ן

Palestine

, Transjordan and Southern Syria.,0Abdulfattah , Historical Geography)1שW.D . H~tteroth

"""נננב55.,2נבוי:פב:יין
rneh , 'Medicinal1

-

Har"
o,2(1978),ק.253

~

Medicine;1979ביירות,אלפלאחהעלםפיאלמלאחהעלם,גאבלסי-א

.119'עמ,
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-:והמלחםאריג

בתקופהבוהתמחתהישראלית-הארץהטקסטילשתעשייתיוקרתילאריגיפהדוגמההואהמלחם

וחוטיממשיהואבלבדהשתישבומעורבלאריגכינויכללבדרךהואהמלחם.הראשונההמוסלמית

המילהאת'תפסיר'בגאוןסעדיה'רתרגםמלחמיןבמונח.אתריםמחומריםאומכותנההםהערב

-מצמרהעשויבאריגשמדוברביאר(1361-1444)דוראןצמחבןשמעון'ר.(יט,יטויקרא)שעטנז

112.'מיניןשנישלבגדלכלשםהואם"מלחא'הכי,פשתןכגוןאחרבמיןהמעורב(כותנה)גפן

-847)אלמתוכלהעבאסיליף'החעל.מעראקהםזהאריגמיןהמתאריםביותרהקדומיםהמקורות

בקרבחיקוילמודלהיההואמהרהעד,המלתמהבגדאתללבושביכרהבגדיםשמכלמסופר(861

המלחםשאריגיצייןמסעודי.העםכלבקרבהמלחםבגדיאפנתהתפשטהיותרומאוחרביתובני

הראשונההמוסלמיתהתקופהבמהלךואכן113.מתוכליהבשםגם(943)בימיווידועיםנפוציםהיו

לספרדשהגיע,זריאבהעראקיהמשוררלמשלכך.בעולםשוניםבמרכזיםהמלחםאריגהתפשט

במיוחדמפורסמיםהיוהעשיריתבמאה114.הסתיובימיהמלחםבגדיאתללבושהמליץ,821בשנת

ייתכן115.ואצפהאןנישאפור,מרוובעריםראסאן'בח:הפרסישבאזורהמלחםתעשייתמרכזי

סימןגחלק,שם:עודראה;ב'עמ,דסימן,בחלק,א"תרנלמברג,ץ"התשבספר,דוראןצמחבןשמעון'ר112
.113'עמ,(42הערה,לעיל;רוזי:גםראה.א"עמחדף,שכד

rCמהדורת,ז,והר'אלגומעאדןדהב-א'מרוגכתאב,אלמסעודי113 . Barbier de Meynard190'עמ,1861-1877פריס.
.88'עמ,1967אמסטרדם,ב,טיב-אנפחכתאב,אלמקרי114
אלהמאלפקיהאבן;201'עמ,(17הערה,לעיל,תעלאבי;323'עמ,(29הערה,לעיל)אלמקדסי115

~
כתאב,אני

rMמהדורת,אלבלדאן .T " De Goejeמהדורת,סברי-א'תאריחסלת,אלעריב:ראהוכן;50,254'עמ,1885ליידן
De Goeje.;.שעיבימלחםגםהמזכיר,116'עמ,1897ליידן,4נ.
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בנוסף.אחרותלארצותיותרומאוחרלקראקהגיעוומשםזהמאזורהואהמלהםאריגישלשמוצאם

ומלהםהאלכסנדרוניהמלחםכמו,אחריםמיניםמוזכריםאירןשבאזורמהעריםשמוצאולמלחם

116.צהוב

שיוצאו(צבועיםמשיואריגי)המלחםלבגדיבקשררמלההעירכאמורנזכרההעשיריתבמאה

שלעשייתואופןתוארבקירוב1090בשנתבאשקלוןשנכתבבמכתב.אשקלוןהעירגםאך,ממנה

עשייתבדברשכתבתמהבעניין':במצריםהגלותראש,הנשיאדניאלבןדוידעבוריוקרתיבגד

(דגימות22)רביםמלחםאריגינמצאוהאלמוגיםבאי117.'הנשיאאדוננולהדרתמשובהמלחםבגד

.וצמרמפשתןגםאך(9איור)מכותנהכללבדרךהיההערבוחוטמשיעשויהיההשתישבהם
זהבאתר.עשרה-הארבעהמאהתחילתעדעשרה-השתיםהמאהלסוףמתוארכיםאלהאריגים

נמצאתקופהמאותהנוסףמלתםאריג118.בלבדממשיעשוייםהיואשרמעטיםאריגיםרקנמצאו

-ארץבאזוריוצרואלהשאריגיםאפשרותמכלללהוציאאין119.(38מערה)בקרנטלבחפירות

120.ישראל

'הטקסטילמהפכת'לכדגםהחולהעמק

במדרשישלכךראיה.התלמודבתקופתכברכנראההיתהידועההחולהבאזורהאריגיםתעשיית

שבעיםעלמפותליןשהן,נפתליובני':זהבאזורשהתנהלו,נפתליבנישלשמםלמקורהמתייתם

121.'הניירעבודתאתפותליןשהיו,נירושנים

,נפתלישבטבנחלתשהיתה,והאריגההפשתןבגדיתעשייתעלרומזשהמדרשסברקלייןשמואל

אודותעלאיכהבמדרשהנאמרעלהצעתואתביססהוא122.נמרה-וכפרארבלהעיירותבשתיבעיקר

"נמרהבכפרהיופרוכותאורגיחנויותמאותשלש'
על'המשנהדברילפינארגוהפרוכותוהרי12

124.'ניריםושניםשבעים

.124'עמ,1886ליידן,Brunnow.2.2מהדורת,אלמושאכתאב,אלושאא116
458'עמ,253בתעודהעודשםוראה.475-476'עמ,585תעודה,ג,גיל;180'עמ,(29הערה,לעיל)אלמקדסי117

,

.7,14שורות
ד"תשנירושלים,בישראלהעשריםהארכיאולוגיהקונגרס,'האלמוגיםמאיאריגים',שמיר'ואבגינסקי'ע118

'עמ,

וכלכלהחברה,'הבינייםבימיהמסחרלדרכיכעדות(פרעוןזירת'ג)האלמוגיםמאייבואאריגי',ל"הנ;32-33
ישראל-ארץללימודיהמחלקהשלעשר-החמישההכנסשלהרצאותתקצירי)הביניים-בימיישראל-בארץ

גםנמצאוופשתהמשיהעשוייםמלהםאריגישלושה.15-16'עמ,ה"תשנגן-רמת,(אילן-ברבאוניברסיטת

'עמ,(59הערה,לעיל)ר'בלינג:ראה,ל"מחוכנראהויובאוהביזנטיתהתקופהלשלהימתוארכיםהם;בניצנה

.30-33'מס,100
.ה~מידעעלהעתיקותמאגףשמירלאוריתתודתי119
.(בדפוס)עתיקות,'האלמוגיםמאיהטקסטילממצאילגביהכתוביםמןהארות'מאמריראה120
.(1180'עמ,אלבק-תיאודורמהדורת)ח,צדרבהבראשית121
קדםבימיישראל-בארץוהמלאכההתעשייה,המסחר,(עורך)יבין''ש,'ישראל-בארץותעשייתוהנייר',קליין'ש122

:

.71-72'עמ,ז"תרצירושלים,מאמריםקובץ
.ד,ברבתיאיכה123
.(אחרותגרסאותציוןשםוראה,קנב'עמ,קאפחמהדורת)ה,חשקלים,משנה124
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הטקסטילתעשייתגםכאמורעברהישראל-בארץהערביהכיבושעםשחלוהתמורותבעקבות

תעשייההחליפההקדומההפשתןאריגיתעשייתאת.התקופהלרוחבהתאםשינוייםהמקומית

העיקרייםהגידוליםלאחדבהדרגההפכההכותנה.חדשותאריגהשיטותונקטהכותנהעלשהתבססה

אחדהיתההחולהבקעת.לארץ-לחוץיוצאאףממנהניכרוחלק,הארץשלבכלכלתהוהמובילים

מיבולחלק125.'הכותנהמקור'הואזהאזורכיבמפורשצייןואלמקדסי,בארץהכותנהגידולממרכזי

,ובאשקלוןברמלהלמשלכמובארץאחריםבאזוריםהטקסטילתעשייתלמרכזיכנראהיוצאהכותנה

ביישובממוקמתשהיתה,המקומיתהטקסטיללתעשייתספקללאשימשהגלםמחומרניכרחלקאך

ומפורסמים,שוניםבגדיםייצרובקדש.החולהבקעתשלהראשהעירמעיןלמעשההיהאשר,קדש

לפי126.ובלעיסיהמנירה,העשיריתבמאהבמקוםשיוצרואריגמינימשנימלבושיםהיובמיוחד

אוכפול(ערבאו)שתיעםאריגהיאהמנירה,האסלאםשלהטקסטיליםאתשחקר,נט'סרגרוברט

127.לקיץמתאימיםאלהבגדים(1038בשנתמת)תעלאביהערביהסופרולפי,מפוספסבדגםבגד

,שיראזכגון,הפרסיבאזורשונותבעריםגםזהאריגיוצר,המנירהאריגבקדשיוצרשבהבתקופה

איןהבלעיסיהלבגדיבאשר.לאזורנוייצורוטכניקתהגיעהאלהשמאזוריםוייתכן128,ואצפהאןרי

129.בתיאורםלסייעשיכולנוסףמידעשוםלנו

הניירלתעשייתנוצלוהמקומיתהטקסטילתעשייתשלהפסולתאומהכותנהשחלקבעלילנראה

מגומאבעיקרשיוצר,הפפירוסהיההאסלאםכיבושילפני.כותנהעלכאמורמבוססתשהיתה,החדש

מןהחולהבאזורהפפירוסתעשייתעלללמודשביקשויש130.ביותרהנפוץהכתיבהתומר,הפפירוס

שהיו,נירושניםשבעיםעלמפותליןשהן,נפתליובני':האריגיםלתעשייתבקשרשהזכרנוהמדרש

לפרשוניתן,בתקופתםהמציאותאתספקללאמשקפתל"חזדרשת131,'הניירעבודתאתפותלין

הכנתלשםהגומאשלהלבנההליבהמתוך-הנייררצועותהן-הפתילותהוצאתעלבהשמדובר

התלמודבתקופתאזורבאותועסקוזהפירושולפי,הפפירוסגומאכידועגדלזהבאזור132.הנייר

ניירבאזורנולייצרהפסיקווהעשיריתהתשיעיתהמאהבמהלךמקוםמכל.פפירוסבייצוראף

הטקסטילתעשייתשייריהםשלוהגלםשחומרי,החדשהבטכניקהניירלייצורועברומפפירוס

ביןזהניירכאמורצייןהעשיריתהמאהבןאלמקדסיהמוסלמיהגאוגרף.כותנהעלהמבוססת

133.ומדמשקמטבריהיוצאואשרהמוצרים

5שעממם:השווה;160'עמ,(29הערה,לעיל,אלמקדסי125

"pendant")אתששמע
ץ,Vtmgeמשק5"

ת"
M.0ע( . C . F 165.

1787Pa,ק

~

s,11,117851784,1783,החולהבאזורהכותנהגידולנזכרשםוגם.
.180'עמ,(29הערה,לעיל,אלמקדסי126
.32הערה,15'עמ,(97הערה,לעיל)נט'סרג127
.50,204'עמ,(115הערה,לעיל)אלפקיהאבן:השווה;395,430,442'עמ,(29הערה,לעיל)אלמקדסי128
.יותרמאוחרותמתקופותרגמידעיששעליואריג,בעלבכיה-בלעיסיהבמקוםלקרואיששמאהציענט'סרג129

.23הערה,117'עמ,(97הערה,לעיל,נט'סרג:ראה
הערה,לעיל)קליין:ראה,התלמודייםמהמקורותהדברשעולהכפיהפפירוסמגומאבניירהשוניםהשימושיםעל130

.61-84'עמ,(122
.121הערה,לעילראה131
.72-74'עמ,(122הערה,לעיל)קליין:ראה132
19הנירהלולראה133
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עמרהר)

החומריתבתרבותיחסיבאופןמהרנקלטההניירתעשיית
גםכנראהקשורוהדבר,המקומית

היהודיםבקרבהשובכלכליענףשהיתה,הספריםכתיבתלמלאכת
מקרהזהשאיןאפשר.בארץ

הרוחניתהיצירהמוקדבהיותה.ניירלשיווקמרכזהיתהשטבריה
המסורהלבעליומרכזהיהודית

.בהמפותההיההספריםהעתקותענףשאףמסתברולנקדנים
גםכנראההשפעההיתהזולעובדה134

המקוםכיבמפורשמצייןאלמקדסי.המוסלמיםהכתבניםעל
מזכיריםהמכשירשאם-באהיחידי

135.טבריההואמוסלמים(כתאב)

וביןמניירהספריםהעתקותתעשייתביןזיקהשקיימתנראה
במכתב.ושיווקוהגלםחומרמקורות

אתהכהןשלמההזכיר1030בשנתלטבריהמדלתוןשנשלת
מניירהעשוייםספריםכמעתיקעבודתו

קדשביישובשנרכשניירעבורלתשלוםשכוונתותכן"136.'קדשאלאותושלחתיזהוב':גםוציין

התרכזההניירשתעשייתנראהכןכמו.(נפתליקדשהיא,קדם)
שמוקדבעוד,קדשבעירבפועל

ואוליבניירהמסתר,אלמקדסישצייןכפי,ובדמשקבטבריההיההשיווק
.היהודיםבידיהיוייצורואף

,רביםתמהיששבקדשבמפורשמצייןאלמקדסי
אם.ליהודיםשכוונתוואפשר,הסותבניכלומר137

הכתיבהחומריייצורמסורתלהמשךעדותשלפנינוהרי,כךאכן
לצייןיש.נפתלישבטבניבקרב

החולהבימתשגדלהפפירוסגומאשניצולבעודכי
-בימיבולהשתמשהמשיכופסקהניירלתעשיית

.שוניםקליעהומוצריחבליםלייצורההדשהלעתועדהביניים
138

ישראל-שארץכיוםידועבעברשסברולמהבניגוד,לסיכום
יישוביתמהפכהעברולאוסוריה

החקלאייםהגידוליםלרובבאשר.השביעיתבמאההמוסלמיהכיבושבעקבותהיקףרהבתותרבותית

היובעתובה,אסלאמים-הפרההחקלאיתהתרבותדפוסינשמרו
שיצרהלשינוייםוהסתגלותפתיחות

בעלייתמתאפיינתבכללותההמוסלמיתהתקופה,ההדשההמציאות
ובהתחזקותהעירשלמעמרה

מגווניםמותרותמוצרישלהמוגברתהצריכה.המסתרענף
העירונייםבמרכזים(היסודממוצרילבד)

בענףבולטביטוילידיבאזהופיתוח,תעשייתילפיתוחהביאה
לגבירקכמעטלמעשה.הטקסטיל

שינוייםעללדברניתןהטקסטיללתעשייתהקשוריםגידולים
החקלאיבמערךשחלומהותיים

היו'הטקסטילמהפכת'ל.וסוריהישראל-בארץוהתעשייתי
לוואימוצריהפקתעלגםרבותהשלכות

היריעהקוצרשמפאת,צביעהוסממניהניירתעשייתכמושונים
.בהרהבהכאןנדונולא

הבלשנות,אלוני'נ;147-150,191-194'עמ,א,גיל:ראה134
.17-24'עמ,ה"תשנירושלים,בטבריההעברית

2:מ:נמל:::
-

המכתב.:55'עמ
,ארצנולחקר,ברסלבסקי'י:עודראה.ההזןישועהבןההברהללאלנשלח'

.69-70'עמ,ד"תשיאביב-תל

ן:
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