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כיבוש ארץ־ישראל בידי הערבים בשנים  640‑634לסה"נ נתפס במשך שנים רבות כנקודת מפנה
בהיסטוריה היישובית של הארץ .לדעת רוב החוקרים עם הכיבוש המהיר חדלו להתקיים יישובים
רבים שפרחו בתקופה הביזנטית ,והכיבוש היה הגורם הישיר לירידה במעמדן של הערים הגדולות
ולהתדלדלות היישובים במרחב הכפרי .דומה שפרק זה בהיסטוריה של ארץ־ישראל היה בבחינת מעשה
גמור :על פי המחקר ההיסטורי חדירת שבטי הנוודים ממרכז ערב והשתלטותם על הארץ הנושבת
היו הסיבה העיקרית לשינוי ולדעיכה במעמדה של ארץ־ישראל .משה גיל במחקרו המונומנטלי על
ארץ־ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ,אשר פורסם בשנת  ,1983סיכם את מהלך הדברים בצורה
שאינה משתמעת לשתי פנים:
אפשר לשער שהאוכלוסייה המקומית סבלה קשות במהלך המלחמה ומתקבל מאוד על הדעת שיישובים
חקלאיים לרוב נהרסו ונעקרו ,בעיקר באזורי הספר ,וכי גורל האוכלוסייה המקומית היה מר ביותר .נראה
שהכיבוש הוא גם הזמן שבו נהרסו בתי הכנסת והכנסיות מן התקופה הביזנטית ,אשר שרידיהם נתגלו בדורנו
ועדיין הולכים ומתגלים1 .

ברם התמונה המצטיירת מן המקורות ההיסטוריים אינה עולה בקנה אחד עם הממצא הארכאולוגי
העדכני ,אשר משקף תהליך ארוך ,מורכב ורבגוני של השתנות יישובית.
תהליכי השינוי שחלו ביישובי ארץ־ישראל לאחר הכיבוש הערבי זכו לאחרונה להתעניינות חסרת
תקדים ,בעקבות התפתחות המחקר הארכאולוגי וריבוי החפירות שזוהו בהן שכבות יישוב מהתקופה
המוסלמית הקדומה .מחקרים שיטתיים שנערכו בשלושים השנים האחרונות ברחבי הארץ ,ובעיקר
שפע המידע מחפירות הצלה ,שהתרבו מאוד מאז שנת  ,1990הביאו למהפך בתפיסה המסורתית,
והציגו תהליך שהתאפיין בהמשכיות יישובית ובשינויים ִאטיים בעלי מאפיינים אזוריים מובהקים.
מחקרים אלו חשפו לראשונה את תהליכי השינוי ביישובים רבים אשר עד הדור האחרון היו בבחינת
ארץ לא נודעת .עדויות מהחפירות הנרחבות בערים הגדולות — קיסריה ,בית־שאן ,טבריה ,רמלה
וכמובן ירושלים — לימדו על המשכיות יישובית בד בבד עם שינויים בגודל היישובים ובאופן הבנייה
בהם .בצד ערים שדעכו ,התעצמו ופרחו ערים אחרות 2.גם ביישובים הכפריים חלו תהליכים מורכבים
של המשכיות ושינוי .סקרים וחפירות הראו שבניגוד לתפיסה הקודמת ,היישובים בחבלי ארץ נרחבים
המשיכו להתקיים ואף לפרוח בתקופה המוסלמית הקדומה .בד בבד עם ריבוי מחקרי השדה התפתחו
1
2

מ' גיל ,ארץ־ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ( ,)1099‑634תל־אביב תשמ"ג ,עמ' .51‑50
לדיון מקיף בסוגיית השינוי בערים ראוG. Avni, ‘“From Polis to Madina” Revisited – Urban Change in Byzantine :
and Early Islamic Palestine’, JRAS, 3rd Series, 21, 3 (2011), pp. 301–329
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המחקרים של כלי החרס וכלי הזכוכית מהתקופות הללו ,ואלה אפשרו הבחנות כרונולוגיות מדויקות
יותר בין שכבות היישוב ,ולעתים הביאו לשינוי בתיארוך ההתפתחות והדעיכה של יישובים שנחפרו
בעבר3.
נתונים מחפירות ארכאולוגיות בדור האחרון מאירים באור חדש את תהליכי השינוי היישובי,
התרבותי והדתי בארץ־ישראל במחצית השנייה של האלף הראשון לסה"נ ,ומערערים את הפרדיגמה
שראתה בחדירת שבטי הנוודים מחצי האי ערב את הגורם להתמוטטות מהירה של יישובי הקבע
בארץ־ישראל ובסביבתה .מחקרים עדכניים מראים גם שהיישוב במרכז ערב בתקופה הקדם־אסלאמית
היה רחוק מהתפיסה הרומנטית של שבטי נוודים שוכני אוהלים ,וכי התקיימו שם חברות עירוניות
וחקלאיות מפותחות ,שקיימו קשרי מסחר מסועפים עם אזורים סמוכים4.

המעבר מהתקופה הביזנטית לתקופה המוסלמית
השינוי היישובי בארץ־ישראל נדון במחקר בגישות שונות .הגישה המסורתית ,שהתפתחה כבר
במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה ,גרסה כיבוש מהיר ואלים על ידי השבטים אשר הגיחו
מחצי האי ערב בעשור השלישי של המאה השביעית לסה"נ וזרעו הרס וחורבן בכל אשר פגשו בדרכם.
על פי גישה זו התנהל הכיבוש בכמה נתיבים מקבילים — הכוחות הערביים חדרו דרך הנגב לאזורי
עזה ודרום מישור החוף ,ובמקביל נעו לעבר הירדן המזרחי ומשם לסוריה ולצפון ארץ־ישראל 5.גישת
הכיבוש האלים שלטה במחקר שנים רבות ,וקשרה את הכיבוש הערבי ואת עליית האסלאם לשינויים
שהתחוללו באירופה בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים6.
גישה חלופית התפתחה בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים ,בעקבות החפירות רחבות
ההיקף בכמה ערים מרכזיות מהתקופות הרומית והביזנטית באזורנו ,ובהן בית־שאן וג'רש .על פי
גישה זו תהליך השינוי היישובי לא היה מהיר ,אלא התפתח בהדרגתיות בעקבות הכיבוש הערבי.
3

4

5

6

לתיארוך כלי החרס ראו בעיקרJ. Magness, Jerusalem Ceramic Chronology: circa 200– 800 CE, Sheffield 1993; :
.D. Whitcomb, ‘Khirbet al-Mafjar Reconsidered: The Ceramic Evidence’, BASOR, 271 (1988), pp. 51–79
לתיארוך כלי הזכוכית ראוY. Gorin-Rosen, ‘The Islamic Glass Vessels’, O. Gutfeld, Ramla: Final Report on the :
Excavations North of the White Mosque (Qedem, 51), Jerusalem 2010, pp. 213–264
M. Lecker, ‘The Markets of Medina (Yathrib) in Pre-Islamic and Early Islamic Times’, JSAI, 8 (1986), pp.
133–147; idem, Muslims, Jews and Pagans: Studies in Early Islamic Medina, Leiden 1995; P. Crone, Meccan
 ;Trade and the Rise of Islam, Princeton 1987מ' לקר ,מוחמד והיהודים ,ירושלים תשע"ד.
לתיאורי הכיבוש והשפעותיו ראו בעיקר :גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' F.M. Donner, The Early Islamic Conquests, ;61‑9
 .Princeton 1981; W.E. Kaegi, Byzantium and the Early Islamic Conquests, Cambridge 1992לפרשנות שונה של
תהליך הכיבוש ראו :מ' שרון' ,קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על ידי המוסלמים ,רקעם ומקורותיהם — מבט אחר',
קתדרה( 104 ,תמוז תשס"ב) ,עמ' .84‑31
על הקשר בין עליית האסלאם להיסטוריה האירופית ראוH. Pirenne, Mohammed and Charlemagne, New York :
 .1939לביקורות על גישתו של פירן ראוA.F. Havinghurst (ed.), The Pirenne Thesis: Analysis, Problems and :
Revision, Boston 1958; E. Ehrenkreutz, ‘Another Orientalist’s Remarks Concerning the Pirenne Thesis’,
JESHO, 15 (1972), pp. 94–104; R. Hodges & D. Whitehouse, Mohammed, Charlemagne, and the Origins of
Europe: Archaeology and the Pirenne Thesis, London 1983
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הערים הגדולות והיישובים הכפריים שסביבן הלכו ודעכו במהלך המאה השביעית ,וההתמוטטות
האמתית אירעה עם המעבר משלטון בית ֻאמיה לבית עבאס באמצע המאה השמינית .יורם
היישובית ִ
צפריר ביטא היטב את הגישה הזו בעקבות מחקריו בנגב:
אני מבקש לבחון את הדברים מנקודת מבטו של הארכיאולוג ,המנסה ללמוד על יישובה של ארץ־ישראל
מתוך מפת הסקרים ותוצאות החפירות .מן הממצאים האלה מתקבלת התמונה ,שתקופת המשבר הגדולה
היתה התקופה העבאסית ,כלומר מאז אמצע המאה השמינית לספירה .ודאי שלא בימי האומיים חלה המפולת
היישובית ,אף־על־פי שתהליכי הירידה ניכרים כבר בתקופה זו7 .

גישה דומה הציג יוּ קנדי במאמרו רב ההשפעה משנת  1985על המעבר מהפוליס הקלסית והביזנטית
למדינה ,העיר המוסלמית .קנדי הציע שתהליך דעיכה הדרגתי בערים החל עוד במחצית השנייה של
ַ
8
המאה השישית ונמשך עד המאה השמינית .תהליך זה התבטא בהצרת רחובות העמודים הרחבים של
העיר הרומית ובחדירת שטחי תעשייה ומסחר אל המרחב הציבורי בערים הגדולות .לחיזוק טענותיו
ובא ּ ַפ ֵמאה ובאנטיוכיה שבצפון סוריה.
הביא קנדי את תוצאות החפירות הארכאולוגיות בג'רש שבירדן ַ
לאור תוצאות חפירות שנערכו בשנים האחרונות באתרים רבים בארץ־ישראל ובירדן נראה ששתי
הגישות הללו אינן תקפות עוד .בחינה מדוקדקת של הממצא באזורים שונים והשוואתו לממצא
במקומות אחרים במזרח התיכון מעלה כי מדובר בתהליך יישובי ארוך ומורכב :בצד שינוי ודעיכה
הדרגתית של יישובים חלה בתקופה המוסלמית הקדומה התעצמות של מרחבים עירוניים וכפריים,
למשל בסביבות רמלה וטבריה .התהליכים הללו נמשכו כ־ 400שנה והתאפיינו בשונוּ ת אזורית
גדולה .אך נקודת הסיום חדה וברורה — התמוטטות וקריסה של המערכות היישוביות במהלך המאה
האחת־עשרה ,ובמיוחד במחצית השנייה של מאה זו ,עוד לפני הכיבוש הצלבני.
בהצגת הביסוס הארכאולוגי לגישה חדשה זו ובדיון בסיבות האפשריות לשינויים היישוביים
ייבחנו להלן מספר ערים מרכזיות בארץ־ישראל9.

הערים הגדולות בארץ־ישראל וירדן :תהליכים מקבילים
תהליכי השינוי מהעיר הקלסית לעיר הימי ביניימית נדונו ארוכות במחקר ונבחנו הלכה למעשה
בחפירות במספר ערים גדולות מהתקופה הביזנטית באזורנו 10.משמעותיות במיוחד היו החפירות
 7י' צפריר' ,הכיבוש הערבי ותהליך דלדולה היישובי של ארץ ישראל' ,קתדרה( 32 ,תמוז תשמ"ד) ,עמ' .70
H. Kennedy, ‘From Polis to Madina: Urban Change in Late Antique and Early Islamic Syria’, Past and Present, 8
106 (1985), pp. 3–27
 9מחקר זה נערך במסגרת קבוצת מחקר בנושא החברה בארץ־ישראל בתקופה המוסלמית ,הפועלת זה מספר שנים בחסות
האקדמיה הישראלית למדעים והקרן הלאומית למדע .http://islamization.huji.ac.il :חלק מהעבודה נערך בשנים
 2009‑2008במסגרת קבוצת מחקר במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית בירושלים שעסקה בתהליכי
שינוי במרחב העירוני.
 10למחקרים מסכמים ראוJ.H.W.G. Liebeschuetz, Decline and Fall of the Roman City, Oxford 2001; L. Lavan (ed.), :
Recent Research in Late Antique Urbanism (JRASup, 42), Portsmouth RI, 2001; H.G. Saradi, The Byzantine
 .City in the Sixth Century: Literary Images and Historical Reality, Athens 2006לנתונים מסוריה ראוC. Foss, :
‘Syria in Transition, A.D. 550–750: An Archaeological Approach’, DOP, 51 (1997), pp. 189–269
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איור  :1קיסריה —
תצלום אוויר,
הנמל הפנימי,
במת המקדש
וחומת העיר
מהתקופה הצלבנית

(באדיבות רשות העתיקות)

רחבות ההיקף שנערכו בבית־שאן ,בקיסריה ,בטבריה ובג'רש ,והן העלו לדיון את שאלת תהליכי
השינוי :האם בעקבות הכיבוש או זמן מה אחריו דעכו הערים הגדולות במהירות עד כדי התמוטטות,
או שהן המשיכו להתקיים אך נעשו בהן שינויים באופי הבנייה כדי להתאימה לרוח התקופה החדשה?
דומה שהדיון בשאלה זו בקשר לכל אחת מהערים המרכזיות בארץ ממחיש את השונות בין אתר
לאתר .ברוב הערים העלו החפירות תמונה ברורה של המשכיות יישובית ,בעוד שהמחקר האינטנסיווי
ברמלה ,בירת מחוז ִפלסטין בתקופה המוסלמית הקדומה ,מלמד על הקמתה של עיר חדשה ועל
הפיכתה למוקד אזורי .ירושלים היא מקרה ייחודי — בשל מעמדה הדתי יוצא הדופן כמרכז יהודי,
נוצרי ומוסלמי וכאבן שואבת לעולי רגל ,הושפעו תהליכי ההמשכיות והשינוי בה מגורמים רבים,
והדיון בהם חורג ממסגרת חיבור זה11.

קיסריה
החפירות הנרחבות שנערכו בקיסריה בשלושים השנים האחרונות אפשרו לשחזר את דמותה של
העיר המפוארת בתקופה הביזנטית ולאפיין בצורה מדויקת את השינויים שחלו במערך העירוני
בתקופה המוסלמית הקדומה .במאה השישית הייתה קיסריה עיר מוקפת חומה אשר השתרעה
על כ־ 1,200דונם ,ואילו במאות השביעית‑השמינית הצטמצם שטחה לכעשירית מכך ,ובתקופה
המוסלמית הקדומה היא הייתה עיר שדה בינונית שמסחרה שגשג 12.איך קרה השינוי? האם
 11לחיבורים מסכמים על מעמדה של ירושלים בתקופות הנדונות ראו :י' צפריר וש' ספראי (עורכים) ,ספר ירושלים:
התקופה הרומית והביזנטית ( ,)638‑70ירושלים תשנ"ט; י' פראוור וח' בן־שמאי (עורכים) ,ספר ירושלים :התקופה
המוסלמית הקדומה ( ,)1099‑638ירושלים תשמ"ז .ולסיכום הנתונים הארכאולוגיים ראוG. Avni, The Byzantine– :
Islamic Transition in Palestine: An Archaeological Approach, Oxford 2014, pp. 109–159
 12חפירות רחבות היקף נערכו בקיסריה לסירוגין מאז אמצע המאה העשרים על ידי מספר משלחות .לפרסומים העיקריים
ראוA. Raban & K.G. Holum (eds.), Caesarea Maritima: A Retrospective after Two Millenia, Leiden 1996; K.G. :
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ראשיתו של התהליך עוד לפני הכיבוש ,בהתאם לגישתו של קנדי; האם היה השינוי תוצאה ישירה
של המצור והכיבוש בידי הערבים; או שמא היה זה תהליך ִאטי שארך כמה עשרות שנים במהלך
המאה השביעית?
בעקבות החפירות בחלק הדרומי של העיר הציע יוסף פטריך שתהליך ההתדרדרות העירונית החל
כבר במחצית השנייה של המאה השישית והתעצם בתקופת הכיבוש הפרסי בשנים  .628‑614ניתוח
מדוקדק של הממצאים מהחפירות בדרום העיר הראה שאזור זה נעזב בזמן המצור הערבי וכיבוש העיר
בשנים  640‑634והפך לשטח של חלקות חקלאיות 13.לעומתו ג'ודי מגנס וקנת הולום טענו כי הייתה
המשכיות ואף התעצמות בחיוניות העירונית במחצית השנייה של המאה השישית ,ושבמאה השביעית
התחולל בה תהליך דעיכה אטי ,תולדה של השינויים הגאופוליטיים באזור14.
נראה שניתוח הממצאים הארכאולוגיים תומך בעמדתם של מגנס והולום שההתדרדרות הייתה
תהליך ממושך ,ושלא הייתה נטישה של חלקים של העיר באחת .למשל בחפירה של מבנה מגורים
באזור במת המקדש שמעל לנמל הפנימי של קיסריה התגלה רצף קרמי המעיד על המשכיות לפחות
עד אמצע המאה השביעית ,ללא כל סימן לחורבן או להרס אלים 15.עדות דומה עולה מחפירות
הכנסייה המתומנת המרכזית של העיר ,אשר הוקמה על חורבות המקדש הרומי בבמת המקדש,
ושהמשיכה להתקיים עד אמצע המאה השמינית 16.פטריך ניתח בדקדקנות את ממצאי החפירה
בשטח זה ושייך את שכבת הקיום האחרונה ,שנמצאו בה בעיקר מתקנים חקלאיים ,לזמן המצור
והכיבוש .אך נראה שעל סמך העדות הארכאולוגית לבדה לא ניתן ליצור קשר ישיר וחד־משמעי בין
נטישת החלק הדרומי המפואר של העיר לזמן הכיבוש הערבי — התהליך יכול היה להימשך כמה
עשרות שנים ,ואפשר שהיה תולדה של הכיבוש ולא עדות לזמן המצור על העיר .עם זאת הממצאים

13
14

15

16

Holum, A. Raban & J. Patrich (eds.), Caesarea Papers, II (JRASup, 35), Portsmouth, RI 1999; K.G. Holum,
J.A. Stabler & E.G. Reinhardt (eds.), Caesarea Reports and Studies: Excavations 1995–2007 within the Old
City and the Ancient Harbor (BAR, 1784), Oxford 2008; J. Patrich, ‘Urban Space in Caesarea Maritima, Israel’,
T.E. Burns & J.W. Eadie (eds.), Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity, East Lansing, MI 2001,
 .pp. 77–110; J. Patrich, Studies in the Archaeology and History of Caesarea Maritima, Leiden 2011לסיכום
ממצה של החפירות ראוK.G. Holum, A. Raban & J. Patrich, ‘Caesarea – The Combined Caesarea Expeditions :
Excavations’, NEAEHL,V, Jerusalem 2008, pp. 1665–1685; Y. Porath, ‘Caesarea, the Israel Antiquities Authority
Excavations’, ibid., pp. 1656–1665.
י' פטריך' ,קיסריה במעבר מהשלטון הביזנטי לשלטון המוסלמי :העדות הארכאולוגית מהאזור הדרומי־מערבי
והמקורות הכתובים' ,קתדרה( 122 ,טבת תשס"ז) ,עמ' .172‑143
;K.G. Holum, ‘Archaeological Evidence for the Fall of Byzantine Caesarea’, BASOR, 286 (1992), pp. 73–85
idem, ‘Caesarea Palaestinae: A Paradigmatic Transition?’, K.G. Holum & H. Lappin (eds.), Shaping the Middle
;East: Jews Christians and Muslims in an Age of Transition 400–800 C.E., Bethesda, MD 2011, pp. 11–32
J. Magness, The Archaeology of the Early Islamic Settlement in Palestine, Winona Lake, IN 2003, pp. 210–213
D. Adan-Bayewitz, ‘The Pottery from the Late Byzantine Building (Stratum 4) and Its Implications’,
L.I. Levine & E. Netzer, Excavations at Caesarea Maritima 1975, 1976, 1979: Final Report (Qedem, 21),
Jerusalem 1986, pp. 90–129
K.G. Holum Ceasarea’s Temple Hill – The Archaeology of Sacred Space in an Ancient Mediterranean City’,
 ;NEA, 67 (2004), pp. 184–199הולום ,רבן ופטריך ,המשלחת המשולבת (לעיל ,הערה  ,)12עמ' F.L. ;1667‑1660
Horton, ‘The Advent of Islam at Sepphoris and at Caesarea Maritima’, E.M. Meyers (ed.), Galilee through the
Centuries: Confluence of Cultures, Winona Lake, IN 1999, p. 384
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מעידים בבירור שחלקה הדרומי של קיסריה ניטש
במהלך המאה השביעית והפך בתקופה המוסלמית
הקדומה לשדה קבורה (ראו :איורים 17.)2 ,1
בין שנקשור את השינוי בדמותה של העיר
לכיבוש עצמו ובין שנתארך אותו לעשרות
השנים שאחריו ,אין חולק על כך שקיסריה עברה
שינוי דרמטי במהלך המאה השביעית ,והפכה
ממטרופולין ענק ובירת הארץ לעיר שדה בינונית.
הירידה במעמדה של העיר בתקופה זו משתקפת גם
בעורף החקלאי שלה .הסקרים והחפירות בסביבות
קיסריה מלמדים על ירידה יישובית משמעותית
במאות השביעית‑השמינית .למשל בראשית המאה
השמינית ניטשה האחוזה המפוארת במנצור אלעקב
(רמת־הנדיב) 18,ובחפירות בתל תנינים שמצפון
לקיסריה נמצא כי בתקופה זו היה היישוב בירידה19.
בקיסריה עצמה נמשך היישוב לכל אורך
התקופה המוסלמית הקדומה .העיר הוקפה בחומה
בצורה ,ככל הנראה כבר במאה התשיעית ,והשטח
שמפנים לחומה נבנה בצפיפות 20.נראה שבניית
החומה והשימוש המחודש בנמלה של קיסריה
היו קשורים לפעולות הפיתוח של השלטונות
ִ
הפאטמיים בערי החוף של ארץ־ישראל 21.עדות
משמעותית להמשכיות היישוב בקיסריה התקבלה
מהחפירות בנמל הפנימי ,אשר נסתם בסחף ,ושבאמצע המאה השמינית נבנו בו שכונת מגורים ומתקני
תעשייה .חלק זה של העיר שוקם לאחר רעש האדמה בשנת  ,749המשיך להתפתח עד המאה האחת־
עשרה ,ונושב גם בתקופה הצלבנית 22.החפירות בנמל הפנימי גילו רצף סטרטיגרפי וכרונולוגי ברור
17
18
19
20
21
22

L.E. Toombs, ‘The Stratigraphy of Caesarea Maritima’, P.R.S. Murrey & P. Parr (eds.), Archaeology in the
 ;Levant: Essays for Kathleen Kenyon, Warminster 1978, pp. 223–232פטריך (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .161
Y. Hirschfeld, Ramat Hanadiv Excavations: Final Report of the 1984–1998 Seasons, Jerusalem 2000
R.R. Stieglitz, Tel Tanninim: Excavations at Krokodeilon Polis 1996–1999, Boston 2006, pp. 4–7
שרידיה של החומה התגלו בחפירות שערכו לאחרונה ז' מסקי ,נ' פושר וח' ברבה .ראוJ. Mesqui, Césarée Maritime: :
Ville fortifiée du Proche-Orient, Paris 2014, pp. 155–256
ע' אלעד' ,ערי החוף של ארץ ישראל בתקופה הערבית ( )1099‑640על פי מקורות ערביים' ,קתדרה( 8 ,תמוז תשל"ח),
עמ'  ;178‑156מ' שרון' ,ערי ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם' ,שם( 40 ,תמוז תשמ"ו) ,עמ' .98‑88
א' רבן וי' ארנון"' ,על חוף הביזנטי אין עוד עיר יפה ממנה — "...קיסריה בתקופה האסלאמית הקדומה ומתקני המים
שלה' ,קתדרה( 122 ,טבת תשס"ז) ,עמ'  ,A. Raban et al., ‘Land Excavations in the Inner Harbor’ ;202‑177הולום,
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שכבה  VIIהמחצית השנייה
של המאה השמינית ועד למחצית הראשונה
של המאה התשיעית לספירה

איור  :3קיסריה — המעיד על התפתחות ושינויים במבנים ובמפלסי הרחובות .עם זאת מתכונת הבנייה הבסיסית הייתה
תכנית החפירות
אחידה ,ויצרה מערך עירוני שכלל מבננים ריבועיים (אינסוּ לות) ,שנתחמו על ידי סמטאות ,והיו בהם
בנמל הפנימי,
השרידים מהמאות מבני מגורים מטיפוס בית החצר המרכזית (ראו :איור  .)3הרחובות בקיסריה ,כמו בערים אחרות
השמינית–התשיעית
מהתקופה המוסלמית הקדומה ,נבנו בכיוון צפון‑דרום בסטייה קטנה מזרחה ,אולי בהתאם לכיוון של
(שרטוט :ענה ימים,
באדיבות יעל ארנון,
(הקבלה) פנה כמקובל לכיוון מכה .על
מסגד או כמה מסגדים שהיו בעיר ,ואשר קיר התפילה שלהם ִ
המשלחת המשולבת
לחפירות בקיסריה)
נאצר־י־ח ְ'סרו היה בקיסריה בשנת  1048מסגד מרכזי ,והוא עמד ככל הנראה במקומה
ֻ
פי עדותו של
של הכנסייה המתומנת בבמת המקדש ,אך עד כה לא נמצאו שרידים של מסגד זה.
הפריחה של שכונת המגורים והתעשייה בנמל הפנימי ובשטח שמצפון לו נמשכה עד אמצע המאה
האחת־עשרה .הממצאים משכבות היישוב המאוחרות בשטחים אלו משקפים דעיכה והתדרדרות
במצבם הפיזי של המבנים במחצית השנייה של המאה .מטמון גדול של כלי נחושת שהתגלה בבניין
בדרום־מזרח במת המקדש מעיד על התערערות מצב הביטחון בעיר בתקופה זו .המטמון ,ככל הנראה
רבן ופטריך ,דפי קיסריה (לעיל ,הערה  ,)12עמ' Y.D. Arnon, Caesarea Maritima, the Late Periods ;225‑198
(700–1291) (BAR, 1771), Oxford 2008
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מרכולתו של סוחר מתכת מקומי ,הוטמן בשנת  1060לערך 23.נראה שבעליו התכוון לעזוב את ביתו
לזמן קצר ולכן טמן את כלי הערך שלו במקום ,אולם לא זכה לשוב לקחתם.
עדויות לקיומם של מבנים ומתקני תעשייה מהמאות השמינית‑האחת־עשרה נמצאו גם מחוץ
לחומות העיר ,ונראה שקיסריה המוסלמית התפרשׂ ה גם מעבר לחומות .למשל בחפירות בהיפודרום
הצפוני־מזרחי של העיר נמצאו שרידים דלים של מבנים ומתקנים מתקופה זו24.

רמלה
בנייתה והתפתחותה המואצת של רמלה הן מעין תמונת ראי לירידה במעמדה של קיסריה כעיר
המרכזית בארץ־ישראל .רמלה הוקמה בשנת  715על ידי ֻסלימאן בן עבד אלמלכ ,נקבעה כבירה
החדשה של מחוז ִפלסטין ,והחליפה את קיסריה כמרכז הפוליטי והכלכלי של ארץ־ישראל .מעמדה של
רמלה השתקף היטב במתווה העירוני שהתפתח במהירות החל במחצית השנייה של המאה השמינית.
על פי מקורות היסטוריים הייתה זו עיר מתוכננת היטב ,והיו בה מספר מבנים ממלכתיים ומבני ציבור
ברכות
מרכזיים :מסגד יום השישי ,המצודה ,ארמון המושל ,ולידם בית הצבעים (דאר אלצבאגֿ 'ין) ובו ֵ
מים ומתקנים רבים; בניין זה יועד ככל הנראה לתעשיית צביעת בדים ,אחד מענפי הייצור החשובים
ברמלה 25.במאות התשיעית‑האחת־עשרה הגיעה רמלה לשיא תפארתה .עם סיפוחה של ארץ־ישראל
למצרים בתקופת שלטונו של אחמד אבן טולון ,בשלהי המאה התשיעית ,התחזק מעמדה של העיר
כמרכז מסחרי ראשי ,ולמרות התהפוכות הפוליטיות הרבות שעברו על האזור ,נראה שחוסנה של
רמלה לא נפגע .עם תושביה נמנו ,מלבד הרוב המוסלמי ,קהילות גדולות של יהודים ,נוצרים ,קראים
ושומרונים .בעיר היו שתי כנסיות מרכזיות ולפחות שלושה בתי כנסת26.
גודלה ופארה של העיר ניכרים בתיאור המפורט של ֻמ ַק ַדסי ,מהמחצית השנייה של המאה העשירית.
לדבריו העיר 'נאת מראה ,היפה שבערים ,בסמטאות ובשווקים ,מצוינת בלובן וזוהר ,מרובת המסגדים
והטוב ,גבוהת הבניין ,רחבת הרחובות [ ]...שופעת ּ ֵפרות ,המסחר בה פורח ,ומקורות הקיום נוחים'27.
הוא ציין שרמלה הייתה 'עיר עצומה' ,שמידותיה 'מיל על מיל' ,כ־ 5קמ"ר ,ושהיא הוקפה בחומה
איתנה ובה שמונה שערים 28.נאצר־י־ח'סרו תיאר עיר גדולה שלה חומה בצורה בעלת שערי ברזל
23

24
25

26
27
28

Y.D. Arnon, A. Lester & R. Pollak, ‘The Fatimid Hoard of Metalwork, Glass and Ceramic from TPS: Preliminary
–Report’, K.G. Holum, J.A. Stabler & E.G. Reinhardt (eds), Caesarea Reports and Studies: Excavations 1995
2007 within the Old City and the Ancient Harbor (BAR, 1784), Oxford 2008, pp. 105–114
אני מודה לפ' גנדלמן על מידע זה ,שטרם פורסם.
הא ַמיית :חידוש עירוני
לתולדותיה של רמלה ולהתפתחותה העירונית בתקופה המוסלמית הקדומה ראו :נ' לוז' ,רמלה ֻ
בארץ־ישראל :היבטים גאוגרפיים־הסטוריים' ,קתדרה( 79 ,ניסן תשנ"ו) ,עמ'  ;53‑22ג' אבני"' ,היפה בערים" :רמלה
בתקופה המוסלמית הקדומה ,סקירה ארכיאולוגית' ,קדמוניות( 135 ,תשס"ח) ,עמ'  ;10‑2ש' גת' ,העיר רמלה בימי
הביניים' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ד.
על הקהילה היהודית ברמלה ניתן ללמוד ממספר רב של תעודות בגניזת קהיר .ראו :גת (שם); גיל (לעיל ,הערה ,)1
עמ' .167‑160
אלמקדסי ,כתאב אחסן אלתקאסים פי מערפת אלאקאלים ,מהדורת מ"ג דה־חויה ,ליידן  ,1906עמ' .164
על פי מקורות מהמאה החמש־עשרה היו לעיר בתקופה המוסלמית הקדומה שנים־עשר שערים .לדיון בשערי העיר ראו:
לוז (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .32
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איתנים ,ושבתוכה מבני מגורים רחבי ידיים ובהם בורות מים גדולים לאיסוף מי הגשמים 29.על
הפעילות הכלכלית הערה שהתנהלה ברמלה ניתן ללמוד ממקורות רבים ,ובהם מטמון של מטילי זהב
ודינארים שהתגלה באקראי באזור המסגד הלבן .במטמון ,שהיה ככל הנראה רכושו של חלפן כספים,
נמצאו כמה מאות מטבעות זהב מהשנים  ,979‑761המייצגים פרישׂ ה נרחבת של ִמטבעות ,מאלג'יריה
במערב ועד ארמניה במזרח30.
ממדיה ומעמדה של העיר הקדומה לא באו לידי ביטוי בממצא הארכאולוגי .עד שנות התשעים
של המאה העשרים נערכו ברמלה רק חפירות בודדות ,וגם אלו פורסמו בצורה ראשונית בלבד 31.מצב
זה השתנה מיסודו בדור האחרון — יותר מ־ 200חפירות הצלה שנערכו ברמלה המודרנית ובסביבתה
אפשרו את שחזור תחומי העיר בתקופה המוסלמית הקדומה (ראו :איור  32.)4עם זאת השתמרותם
של מבני המגורים שנחשפו בחפירות היא דלה ביותר ומעידה על שוד שיטתי של אבני בנייה מהעיר
שחרבה באמצע המאה האחת־עשרה ,ככל הנראה לצורך בניית ערי החוף של ארץ־ישראל בתקופות
מאוחרות יותר.
החפירות הנרחבות מדרום למסגד הלבן מאפשרות לשחזר חלקים של המתווה העירוני הקדום
ולעמוד על תכניתם של מבני המגורים האופייניים לרמלה .בחפירה גדולה מצפון למסגד התגלו
קטעים של מבנה גדול הבנוי מאבני גזית ובעל רצפות טיח .בסמוך לו ,התגלו קטעי קירות של מבנה
נוסף ,ובקרבת הקיר הצפוני של מתחם המסגד הלבן ,התגלו קטעי קירות של מבנה נוסף מהמאות
השמינית‑התשיעית ולידו ריכוז גדול של סיגי מתכת ,אולי עדות למתקן תעשייתי שעמד בקרבת
מקום ,וכן קטע ארוך של תעלת מים 33.בחפירות מדרום־מערב למסגד הלבן נחשף חלק מרובע
מגורים שנבנה לצד רחוב או סמטה שכיוונה צפון‑דרום ,ואלה משקפים תכנית עירונית מוסדרת.
בצפון־מערב רמלה נערכו מספר חפירות רחבות היקף ,והתגלו בהן כמה שלבי התיישבות מן המאות
השמינית‑האחת־עשרה ,הכוללים מבני מגורים ,מתקנים תת־קרקעיים ובורות מים .בין השאר נמצאו
עדויות לקיומו של בית בד באתר ושרידים של מבנה ובו רצפת פסיפס לבנה שמשולבים בה דגמים
הנדסיים ודמויות של בעלי חיים וציפורים (ראו :איור  .)5בשטח אחר התגלו שני אסמים תת־קרקעיים
29
30
31

32

33

נאצר־י־ח'סרו ,ספר נאמה ,מהדורת ש' שיפר ,פריז  ,1881עמ' .19
S. Levy & H.W. Mitchell, ‘A Hoard of Gold Dinars from Ramlah’, INJ, 3 (1965–1966), pp. 37–52
י' קפלן' ,חפירות המסגד הלבן ברמלה' ,עתיקות ,ב (תשי"ט) ,עמ'  ;103‑96מ' רוזן־איילון וא' איתן' ,החפירות ברמלה',
קדמוניות( 4 ,תשכ"ט) ,עמ'  ;140‑138מ' בן־דב' ,שרידים של מבני ציבור ברמלה בימי האומיים והממלוכים' ,שם,
( 67‑66תשמ"ד) ,עמ'  .85‑82לציון מיוחד ראויות כמה רצפות פסיפס שהתגלו ממזרח למסגד הלבן ,ובאחת מהן
תיאור של מסגד קדום .רוזן־איילון תיארכה את הפסיפסים למאה השמינית ,אולם נראה שהם מהמאה העשירית .ראו
 ;M. Rosen-Ayalon, ‘The First Mosaic Discovered in Ramla’, IEJ, 26 (1976), pp. 105–119ר' אבנר' ,רצפות פסיפס
מהחפירות שמדרום למסגד הלבן' ,קדמוניות( 135 ,תשס"ח) ,עמ' .26‑21
לפרסומי החפירות העיקריות ראו :ג' אבני ואחרים' ,חפירות חדשות מדרום למסגד הלבן' ,קדמוניות ( 135תשס"ח),
עמ'  ;21‑17א' גורזלזני' ,חפירות באזור מגורים ותעשייה מהתקופה המוסלמית הקדומה במצליח' ,שם ,עמ' ;35‑30
O. Tal & I. Taxel, Ramla (South): An Early Islamic Industrial Site and Remains of Previous Periods (Salvage
 ;Excavations Reports, 5), Tel-Aviv 2008גוטפלד (לעיל ,הערה  .)3לסקירה כללית של החפירות החדשות G. Avni
& O. Gutfeld, ‘Ramla’, NEAEHL, V, Jerusalem 2008, pp. 2007–2010
גוטפלד (שם) ,עמ' .42‑33
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ברכות
רבועים שקירותיהם מטויחים ותקרתם עשויה כקמרון חביתי .בחלקים אחרים של העיר נחשפו ֵ
מלבניות מטויחות בקפידה ונמצאו בהן שרידי צבע אדום ,אולי עדות לצביעת בדים (ראו :איור 34.)6
בחפירות מדרום לרמלה המודרנית התגלה מבנה גדול מאוד ,בעל מתווה ריבועי מתוכנן היטב,
ששטחו כ־ 70 × 80מ' ,ובו חלוקה פנימית לחדרים וביניהם מעברים .המבנה הוקם במאה השמינית או
התשיעית ,ושימש בשינויים ובתוספות עד המאה האחת־עשרה .נראה שמדובר באכסניה או במבנה
ציבורי אחר שהוקם בשולי העיר ,אולי על אם הדרך מרמלה דרומה לכיוון אשקלון ומצרים35.
על פי ממצאי החפירות הרבות שנערכו ברמלה ניתן לשחזר מתווה של עיר מתוכננת היטב ובה
רשת של רחובות מצטלבים הבנויים בכיוון כללי צפון‑דרום ,עם נטייה קלה לצפון־מערב‑דרום־
מזרח .נראה שהסטייה בכיווני המבנים והרחובות ברמלה ,בדומה לערים אחרות בנות התקופה,
קשורה למיקומו ולכיוונו של המסגד המרכזי של העיר ,אשר קיר התפילה שלו פנה לכיוון מכה .מבני
המגורים שנבנו בצמוד לרחובות כללו על פי רוב מערכת חדרים שנפתחו אל חצר פנימית קטורה.
 34חפירות אלו לא פורסמו להוציא ידיעות ראשוניות בלבד .ראו :ד' גליק' ,רמלה' ,ח"א ,קז (תשנ"ז) ,עמ'  ;78‑77הנ"ל,
'רמלה' ,שם( 109 ,תשנ"ט) ,עמ' .105‑103
 35המבנה נחפר על ידי א' און ז"ל וטרם פורסם .לחפירות אחרות באתר ראו :גורזלזני (לעיל ,הערה  ;)32טל וטקסל (לעיל,
הערה .)32
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בחפירות מדרום למסגד הלבן התגלו מספר מבנים רחבי ידיים מטיפוס זה ,אשר רוצפו ברצפות טיח
או פסיפס.
בצד מבני המגורים נבנו מתקני תעשייה ובהם שפע ברכות מטויחות .בכמה אזורים נמצאו עדויות
לקיומם של כבשני יוצר לכלי חרס .שלא כבערים מהתקופות הרומית והביזנטית ,שנהגה בהן הפרדה
ברורה בין אזורי המגורים ומבני הציבור לבין שטחי התעשייה — ברמלה נמצאו מבני מגורים שבצדם
מתקני תעשייה רבים עד כי לעתים קשה להבין את הסמיכות הזו בין אזורי מגורים מפוארים לבין
מתקני תעשייה שהיוו מפגעים סביבתיים .על כל פנים נראה שהממצא הארכאולוגי ברמלה מחזק את
טענתו של קנדי שאחד ממאפייני השינוי העירוני היה טשטוש גבולות בין אזורי המגורים לאזורי
המלאכה ,המסחר והתעשייה36.
שאלת מיקומו של המסגד המרכזי ברמלה ,ובצדו הארמון ובית הצבעים ,טרם התבררה לאשורה.
על פי המקורות ההיסטוריים אין ספק שהמכלול הציבורי עמד במרכז העיר .תחומי העיר כפי שהם
מצטיירים מהממצאים הארכאולוגיים מצביעים על כך שהמסגד הלבן אכן ממוקם במרכזה של רמלה
הקדומה 37.על סמך מיקומו המרכזי של המתחם ויחסו לגבולות השטח העירוני הבנוי ניתן להניח
שבאזור זה עמדו גם הארמון ובית הצבעים .אך אלו נהרסו לחלוטין ברעידות האדמה העזות במאה
האחת־עשרה ,ואבני הבנייה שלהם נשדדו .בסיסי קירות מוצקים הבנויים גזית שנמצאו בשטח זה
עשויים לרמוז למציאותם של מבנים מפוארים ,אך הדבר לא התברר לאשורו.
תוצאות החפירות החדשות מאפשרות גם לקבל מושג על גודלה של רמלה הקדומה .מקדסי
ציין כי שטחה של העיר היה 'מיל על מיל' ,ועל פי חישובים שונים אורכו של המיל בתקופתו היה
 2.5‑1.5ק"מ 38.על פי תפרושת הממצאים הארכאולוגיים הגיע שטחה של העיר לכ־ 3×2.5ק"מ.
עדות נוספת לתחומה של רמלה הקדומה יש בריכוזי הקברים ומצבות הקבורה שנמצאו בפריפריה
העירונית .עד היום לא נחפר אף אחד מבתי הקברות הללו בצורה שיטתית ,אך על פי ריכוזי הקברים
שאותרו ומספר מצבות קבורה שהתגלו במקומות שונים בשימוש משני ,ניתן לקבוע בקירוב את
מיקומם ותחומם של בתי הקברות (ראו :איור .)4
האמיית .בכל האתרים
מעטים הממצאים שניתן לייחס בבירור לשלבים הראשונים של רמלה ֻ
שנחפרו לא נחשף ולו מבנה שלם אחד המתוארך בוודאות למחצית הראשונה של המאה השמינית.
בשלהי המאה השמינית ובראשית המאה התשיעית נבנו מצפון למסגד הלבן לפחות שני מבנים,
וסביבם שטחים פתוחים ששימשו ככל הנראה כגינות נוי .גם מדרום למסגד הלבן נמצאו מבני מגורים
רחבי ידיים מתקופה זו .נראה שהעיר בראשיתה הייתה קטנה בשטחה ,ושהבנייה הפרטית המפוארת
התפתחה בה לאחר מכן .שיאה של ההתיישבות העירונית היה במאות העשירית‑האחת־עשרה .בכל
 36קנדי (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .17
 37א' שמואלי' ,רמלה בתקופה המוסלמית הקדומה לאור החפירות באזור המסגד הלבן' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת
בן־גוריון בנגב ,תשס"ט.
 38ע' אלעד' ,דרום הגולן בתקופה המוסלמית הקדומה :בעקבות גילוין של שתי כתובות מיל חדשות של עבד אל מלכ',
י' בן־אריה וא' ריינר (עורכים) ,וזאת ליהודה :מחקרים בתולדות ארץ ישראל וישובה במוגשים ליהודה בן־פורת,
ירושלים תשס"ג ,עמ' .279‑253
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החפירות בעיר נמצאו שרידים של מבני מגורים ,מתקני תעשייה ומערכת נרחבת של תעלות מים
מתקופה זו .בחפירות מדרום למסגד הלבן התגלתה מערכת צפופה של מבני מגורים ובהם רצפות
פסיפס צבעוניות ,וביניהם נחשפו מתקני תעשייה ובורות מים רבים.
רעידות האדמה העזות שפקדו את ארץ־ישראל בשנים  1033ו־ 1068סימנו את ִקצה של העיר
המפוארת .בעקבות הרעש הראשון שוקמה רמלה בחלקה ,ונאצר־י־ח'סרו ,שביקר בה בשנת ,1047
עדיין תיאר את פארה של העיר 39.אולם נראה שרמלה לא שרדה ברעש העז בשנת  .1068הממצא
הארכאולוגי מלמד שהיישוב בה נפגע אנושות ואולי חדל להתקיים במחצית השנייה של המאה
האחת־עשרה ,המבנים המפוארים חרבו לחלוטין ,ואבניהם נשדדו עד היסוד.

בית־שאן
בית־שאן ,בדומה לקיסריה ,הפכה ממטרופולין גדול בתקופה הביזנטית לעיר שדה בינונית בתקופה
המוסלמית הקדומה .בירת פרובינקיה פלסטינה השנייה במאות הרביעית‑השביעית ,אשר השתרעה
בשיאה על כ־ 1,300דונם ,הייתה העיר הגדולה ביותר בצפון ארץ־ישראל ומרכז רב תרבותי לנוצרים,
פגנים ,יהודים ושומרונים .החפירות הנרחבות שנערכו בבית־שאן חשפו את מרכז העיר המפואר
על רחובות העמודים ומבני הציבור הגדולים שבו ,והמחישו בצורה בלתי אמצעית את השינוי
הגדול שהתחולל בה במאות השישית‑השמינית ,שסיומו ברעידת האדמה ההרסנית בשנת ( 749ראו:
איורים 40.)8 ,7
תוצאות החפירות מעידות על השינוי ההדרגתי שהתחולל במרכז העיר בתקופה זו :רחובות העמודים
הוצרו משדרות מונומנטליות ברוחב כ־ 24מ' לרחובות שרוחבם לא עלה על  5‑4מ'; את מקומו של
התכנון העירוני המוקפד ,פרי המסורת הרומית ,הלכה ותפסה 'הנוחות שבאי הסדר' אשר אפיינה את
הערים הביזנטיות; 41ומבני תעשייה ומלאכות נכנסו אל המרחב הציבורי שבמרכז העיר .נראה שהיה
זה תהליך מתמשך ,שהתחיל עוד במאה הרביעית ,ושהתעצם במאות השישית‑השביעית 42.למשל
39
40

41
42

נאצר־י־ח'סרו (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .19
החפירות בבית־שאן נערכו על ידי שתי משלחות שפעלו במקביל ,משלחת האוניברסיטה העברית בראשות י' צפריר
וג' פרסטר ומשלחת רשות העתיקות בניהולם של ג' מזור ור' בר־נתן .לפרסומים העיקריים של תוצאות החפירות ראו:
Y. Tsafrir & G. Foerster, ‘Urbanism at Scythopolis-Bet Shean in the Fourth to Seventh Centuries’, DOP, 51
(1997), pp. 85–146; G. Mazor & A. Najjar, Nyssa – Scythopolis: The Caesareum and the Odeum (IAA Reports,
33), Jerusalem 2007; R. Bar-Nathan & W. Atrash, Baisān: The Theatre Pottery Workshop (IAA Reports,
 .48; Beth Shean Archaeological Project 1986–2002: Beth Shean II), Jerusalem 2011לסיכום ממצה ראוG. :
Mazor, ‘Beth Shean – the Hellenistic to Early Islamic Periods: the Israel Antiquities Authority Excavations’,
NEAEHL,V, Jerusalem 2008, pp. 1623–1635; B. Arubas, G. Foerster & Y. Tsafrir, ‘Beth Shean – the Hellenistic
to Early Islamic Periods at the Foot of the Mound: the Hebrew University Excavations’, ibid., pp. 1636–1641
צפריר ופרסטר (שם) ,עמ'  ;146‑116י' צפריר וג' פרסטר' ,מסקיתופוליס לביסאן — שינויים בתפיסת העיר של בית־
שאן בתקופה הביזנטית והערבית' ,קתדרה( 64 ,תמוז תשנ"ב) ,עמ' .30‑3
Y. Tsafrir, ‘Trade, Workshops and Shops in Bet Shean / Scythopolis, 4th–8th Centuries’, M.M. Mango (ed.),
Byzantine Trade, 4th–12th Centuries: The Archaeology of Local, Regional and International Exchange (Papers
of the Thirty-Eighth Spring Symposium of Byzantine Studies, St. John’s College, University of Oxford, March
2004), Surrey 2009, pp. 69–73
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איור  :8בית־שאן — מבנים שנהרסו ברעידת האדמה בשנת  ,363כמו הבזיליקה הרומית ,נשארו בחורבנם עד אמצע המאה
מבני מגורים שנבנו
על שכבת המפולות החמישית או עד סופה ,ורק בראשית המאה השישית נבנו במקומם מבנים חדשים ,למשל האגורה
בעקבות רעש
הביזנטית שנבנתה על חורבות הבזיליקה הרומית .רחוב פלדיוס ,המחבר את התאטרון והצומת המרכזי
האדמה של שנת 749
שלמרגלות תל בית־שאן ,הוצר על ידי בניית חנויות משני צדיו .עדות מקומית לתהליך מתמשך של
(צילום גדעון אבני)
שינוי עירוני נמצאה בחפירה של כמה חנויות למרגלות תל בית־שאן ומדרום לרחוב המונומנטים.
החנויות הללו נבנו בסוף המאה הרביעית ,וחרבו בשרפה עזה בסמוך לשנת  540ולא שוקמו 43.במאה
השביעית נבנו חנויות אחרות על רחוב המונומנטים עצמו ,ואגב כך הוא הוצר במידה משמעותית.
ירידה בהיקף הבנייה הציבורית בבית־שאן ניכרה כבר ברבע השני של המאה השישית ,ככל הנראה
בקשר למרידות השומרונים ואולי בעקבות מגפת הדבר בשנת  ,542שפגעה מן הסתם באוכלוסיית
S. Agady et al., ‘Byzantine Shops in the Street of the Monuments at Beth Shean (Scythopolis)’, L.V. Rutgers 43
(ed.), What Athens Has to Do with Jerusalem: Essays on Classical, Jewish and Christian Art and Archaeology in
Honor of Gideon Foerster, Leuven 2002, pp. 423–506
קתדרה
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העיר 44.תהליך זה התעצם לאחר הכיבוש הערבי ,ובמאה השביעית סבלה בית־שאן גם מנזקן של כמה
רעידות אדמה שפקדו את העיר .בעקבות הרעש בשנת  659/60חרבו שטחים נרחבים במרכז העיר ,ובהם
האגורה ,רחוב פלדיוס ורחבת הסיגמא שבצדו הדרומי .ברחבה הנטושה מוקם בית קברות עירוני גדול;
נמצאו בו יותר מ־ 350קברי ארגז פשוטים ,ועל פי צורת הקברים וסגנון הקבורה נראה שהנקברים במקום
היו מוסלמים 45.בעקבות רעידת האדמה הזו ניטשו חלק מרחובות העמודים וכוסו בסחף .המרכז העירוני
של בית־שאן הפך למוקד של פעילות תעשייתית רחבת היקף עם התקנתם של כמה בתי יוצר על בית
המרחץ המזרחי של העיר 46.בצד מתקני התעשייה הגדולים נבנה בשנת  738מבנה שוק מפואר ,וכתובת
הקדשה מונומנטלית שהתגלתה במקום מעידה שהוקם ביזמתו של הח'ליף השאם 47.מבנה זה ,שהותקן
על הבזיליקה של סילוונוס מהתקופה הביזנטית ,שימש עשר שנים בלבד וחרב ברעש בשנת .749
דומה שהשינויים שחלו במרכז בית־שאן הביזנטית במאות השישית‑השמינית ביטאו שינוי עמוק
בתפיסה העירונית :מעבר מאדריכלות מונומנטלית המדגישה את מבני הציבור הענקיים ואת רחובות
העמודים הרחבים לתפיסה פונקציונלית הרואה בניצול מרבי של השטח ביטוי לחיוניות העירונית.
חדירתם של מבני תעשייה ומסחר ללב המרכז העירוני מן התקופה הביזנטית הייתה ביטוי ישיר
לשינוי המהותי הזה ,ומתאימה ככפפה ליד לפרדיגמה החדשה שהציג קנדי במקביל לתחילת החפירות
הגדולות בבית־שאן 48.עם זאת התהליך המתואר נבע לא מדעיכה אלא כאמור משינוי ערכי בתפיסה
העירונית של בית־שאן ,כמו של ערים אחרות בסוריה ובארץ־ישראל49.
רעידת האדמה שפקדה את בית־שאן ב־ 18בינואר  749הרסה חלקים נרחבים של העיר ,ויצרה
תמונת נטישה רחבת היקף .אולם החפירות שנערכו בשנים האחרונות מדרום למרכז העירוני הראו
שהיישוב המשיך להתקיים עוד כ־ 300שנה ,אם כי במתכונת צנועה ביחס לעיר המפוארת שהייתה
בתקופה הביזנטית (ראו :איור  .)7כמה כתובות בנייה מונומנטליות מהמחצית השנייה של המאה
השמינית שהתגלו בעיר מעידות על שיקומה המהיר לאחר רעידת האדמה .כבר בשנת  753נבנה מבנה
ציבורי ביזמת השלטון העבאסי החדש 50.מיד לאחר מכן הוקם המסגד המרכזי על הגבעה הדרומית של
העיר ,כעדות כתובת ההקדשה להקמה או לשיפוץ של המסגד בימיו של הארון אלרשיד 51.בחפירות
44
45
46
47
48
49

50

51

צפריר ופרסטר (לעיל ,הערה  ,)40עמ'  ;126‑125 ,118צפריר (לעיל ,הערה  ,)42עמ' .74
כיווני הקברים הם מזרח‑מערב ,ופני הנפטרים פונים דרומה .ראו :מזור (לעיל ,הערה  ,)40עמ'  ;1636‑1635בר־נתן
ואטרש (לעיל ,הערה  ,)40עמ' .13
בר־נתן ואטרש (שם).
צפריר ופרסטר (לעיל ,הערה  ;)41צפריר (לעיל ,הערה  ,)42עמ' E. Khamis, ‘Two Wall Mosaic Inscriptions ;82‑79
from the Umayyad Market Place in Beth Shean / Baysan’, BSOAS, 64 (2001), pp. 159–176
קנדי (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .20‑15
לעניין זה ראויה לתשומת לב הערתו של קנדי שיש להימנע משיפוט ערכי של השרידים ,ושאין לראות בשינוי ביטוי
לדעיכה ,בניגוד לדעתם של צפריר ופרסטר (לעיל ,הערה  ,)40עמ'  .141ראו :קנדי (שם) ,עמ'  .16לדיון נרחב בסוגיה
ראו :אבני (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .329‑324
ע' אלעד' ,החליף אבו אל־עבאס אל־ספאח ,המהדי העבאסי הראשון — בעקבות כתובת לא ידועה מבית שאן',
ע' פליישר ,מ"ע פרידמן וי' קרמר (עורכים) ,משאת משה :מחקרים בתרבות יהודית ומוסלמית מוגשים למשה גיל,
ירושלים תשנ"ח ,עמ' .56‑9
M. Sharon, CIAP, II: B–C, Leiden 1999, p. 221
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נוספות בגבעה הדרומית נחשפו שרידים של רובע מגורים שנבנה בזיקה למסגד זה ,ושהתקיים
ברציפות מהמחצית השנייה של המאה השמינית ועד אמצע המאה האחת־עשרה 52.רובע מגורים
דומה נבנה על חורבות המרכז העירוני שבעמק ,וכלל מספר מבני חצר רחבי ידיים ,ששולבו בהם שני
מסגדים קטנים 53.רובע נוסף התגלה בחפירות בפסגת תל בית־שאן ,ונראה שגם מבני המגורים בחלק
זה של העיר המשיכו להתקיים לכל אורך התקופה המוסלמית הקדומה54.
ריבוי הממצאים מהאזורים השונים של העיר מלמד על יישוב גדול שהשתרע על כשליש משטחה
של המטרופולין הביזנטית ,וזאת בניגוד לשחזורים המציגים את בית־שאן במאות השמינית‑האחת־
עשרה ככפר או עיירה קטנה .נראה שנזקי רעידת האדמה בשנת  749תוקנו במהירות ,המרכז העירוני
עבר מהעמק שלמרגלות תל בית־שאן אל הגבעה הדרומית ,שם נבנה מסגד יום השישי של ביסאן
המוסלמית ,והעיר המשיכה להתקיים לכל אורך התקופה המוסלמית הקדומה.

טבריה
בדומה ליחס שבין קיסריה לרמלה ,טבריה היא מעין תמונת ראי של בית־שאן .העיר הייתה בתקופה
הביזנטית מרכז עירוני משני ביחס לבירת המחוז בית־שאן ,ובתקופה המוסלמית הקדומה הפכה
אלארדון והתפשטה באופן משמעותי ביותר לכיוון דרום ,וכך נוצר לחופי הכינרת רצף
לבירת מחוז ֻ
עירוני אשר איחד בתוכו את הערים טבריה וחמת (ראו :איור .)9
במאה העשירית תיאר מקדסי את טבריה כעיר גדולה שאורכה כ־ 5או  6ק"מ ,שלה מסגד מרכזי
ומספר שווקים ,ושמוקפת חומה בצורה בעלת שני שערים ,לצפון ולדרום 55.העיר התפתחה והתרחבה
במהלך התקופה המוסלמית הקדומה והגיעה לשיאה במאות התשיעית‑העשירית .היא השתרעה
אז לאורך כ־ 4.5ק"מ ,שטח הגדול פי שלושה משטחה בתקופה הביזנטית .המקורות ההיסטוריים
והממצאים הארכאולוגיים מראים שהייתה זו עיר רב תרבותית ,ובה קהילות נוצריות ויהודיות
משמעותיות ,בצד אוכלוסייה מוסלמית.
חפירות ארכאולוגיות שנערכו בטבריה החל בשנות העשרים של המאה העשרים חשפו חלקים של
העיר מהתקופה הביזנטית ומהתקופה המוסלמית הקדומה והתמקדו במרכז העירוני שנמצא במישור
הצר שבין מדרונות הר ברניקי במזרח לחופי הכינרת במערב 56.חפירות אלו המחישו את השינוי
52
53

54

55
56

ד' שיאון' ,בית שאן' ,ח"א ;http://www.hadashot-esi.org.il ,)2004( 116 ,ו' אטרש' ,בית שאן ,דוח ראשוני' ,שם121 ,
(http://www.hadashot-esi.org.il ,)2009
S. Agady & B.Y. Arubas, ‘Mihrab Representations in the Art and Architecture of Early Islamic Baysān’,
L. Di Segni et al. (eds.), Man near Roman Arch: Studies Presented to Prof. Yoram Tsafrir, Jerusalem 2009,
*pp. 74*–87
G.M. Fitzgerald, Beth Shean Excavations 1921–1923: The Arab and Byzantine Levels, Philadelphia 1931; A.
Mazar, Excavations at Tell Beth Shean 1989–1996, I: From the Late Bronze Age IIB to the Medieval Period,
Jerusalem 2006, pp. 42–43
אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)27עמ' .172
את החפירות הראשונות בטבריה ערך בשנת  1921נ' סלושץ ,ונחשף בהן בית הכנסת בחמת־טבריה .בשנות החמישים
והשישים של המאה העשרים חפרו ב' רבני וא' דרוקס שטחים נרחבים במרכז העיר ,ובשנת  1973ערך ג' פרסטר חפירות
בדרום העיר .בשנים  2005‑1994חידש י' הירשפלד את החפירות במרכז העיר וכן בפסגת הר ברניקי ,ובשנים האחרונות
קתדרה
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העירוני שהתחולל בטבריה במאות
השישית‑התשיעית .בתקופה הביזנטית
נבנו במרכז העירוני כמה מבני ציבור
גדולים ,ובהם בזיליקה רחבת ידיים
ולידה בית מרחץ 57.רחובות העמודים
הראשיים בטבריה ,בדומה לאלה בבית־
שאן ,הוצרו בד בבד עם בניית מערכת
חנויות ובתי מלאכה ,ונראה שגם כאן
נעשה הדבר כבר בשלהי התקופה
הביזנטית .מבנה עמודים גדול מדרום
לבית המרחץ וממערב לקרדו זוהה
תחילה כשוק מקורה (,)Macellum
אולם בחפירות חדשות התברר שהיה
זה המסגד המרכזי של העיר בתקופה
המוסלמית הקדומה .שטח המסגד
היה כ־ 60×90מ' ,והוא כלל אולם
עמודים גדול הפונה לדרום עם סטייה
קלה מזרחה ,ומצפון לו חצר פתוחה
רחבת ידיים שהותקנו בה כמה מאגרי
מים תת־קרקעיים גדולים 58.מסגד
זה דומה בתכניתו לתבנית המסגדים
שהייתה נפוצה במאה השמינית בארץ־
ישראל ,בירדן ובסוריה ,ובהם המסגדים
בירושלים ,בדמשק וברמלה59.
שפע הממצאים שהתגלו בחפירות
ברובעי המגורים שבמרכז העיר ובדרומה
מלמדים הן על עושרה של טבריה בתקופה המוסלמית הקדומה והן על תהליך הקריסה המהיר של איור  :9טבריה —
מפת תחומי העיר
העיר במחצית השנייה של המאה האחת־עשרה .מדרום־מערב למסגד המרכזי ,על מדרונות הר ברניקי ,בתקופה הביזנטית

והמוסלמית הקדומה

(באדיבות רשות העתיקות)

חפרה ק' ציטרין־סילברמן את המסגד מהתקופה המוסלמית הקדומה ,וו' אטרש חפר את התאטרון הרומי .לסיכומים
כללים של החפירות ראו :י' הירשפלד וג' פרסטר' ,טבריה' אחא"ח ,2 ,עמ' Y. Hirschfeld & K. Galor, ‘New ;571‑561
Excavations in Roman, Byzantine, and Early Islamic Tiberias’, J. Zangenberg, H.W. Attridge & D.B. Martin
(eds.), Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient Galilee, Tübingen 2007, pp. 207–230
 57הירשפלד וגלור (שם) ,עמ' .229‑221
K. Cytryn-Silverman, ‘The Umayyad Mosque of Tiberias’, Muqarnas, 26 (2009), pp. 37–61 58
 59שם ,עמ' .51‑46
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איור 10א :טבריה — התגלה רובע מגורים מפואר אשר נבנה במאה השמינית על חורבות התאטרון הרומי הנטוש 60.הבנייה
רובע המגורים
מהתקופה המוסלמית בשטח זה נעשתה בצורה מתוכננת ,במבננים (אינסולות) מרובעים שנתחמו על ידי רחובות וסמטאות,
הקדומה שנבנה על וכללה מבני מגורים רחבי ידיים בני שתי קומות ובמרכזם חצר קטורה שהותקן בה בור מים אחד
התאטרון הרומי
(צילום :וליד אטרש,
או יותר .המבנים הוקמו לאורך רחוב מרכזי ,שכיוונו צפון‑דרום ,ושהסתעפו ממנו מערבה ,במעלה
באדיבות רשות העתיקות)
המדרון ,רחובות צרים (ראו איורים10 :א ו־10ב).
61
חלקו הצפוני של רובע המגורים הזה נחשף בחפירות מצפון־מערב למסגד .כאן התגלו כמה מבני
מגורים גדולים מהתקופה הביזנטית אשר חרבו ככל הנראה ברעש בשנת  .749לאחר רעידת האדמה
חודשה הבנייה בשטח זה ,והוא הפך לרובע מגורים ובו בתי חצר רחבי ידיים 62.הממצא העשיר
בבתים ,שכלל גם מספר פריטים מעוטרים בצלבים ,מעיד על המעמד הכלכלי הגבוה של הדיירים
הנוצרים .רובע המגורים הזה ניטש בצורה מסודרת במחצית השנייה של המאה האחת־עשרה; פתחי
 60ו' אטרש' ,טבריה ,התיאטרון הרומי ,דוח ראשוני' ,ח"א ;http://www.hadashot-esi.org.il. ,)2010( 122 ,הנ"ל,
'התיאטרון הרומי בטבריה' ,קדמוניות( 144 ,תשע"ג) ,עמ' .88‑79
Y. Hirschfeld, Excavations at Tiberias 1989–1994 (IAA Reports, 22), Jerusalem 2004; idem & O. Gutfeld, 61
Tiberias: Excavations in the House of the Bronzes, Final Report, I: Architecture, Stratigraphy and Small Finds
(Qedem, 48), Jerusalem 2008
 62הירשפלד (שם) ,עמ' .18‑13
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המבנים נאטמו בקפידה ,וכלי הבית נלקחו או הוסתרו בפינות חבויות .במספר מקומות התגלו מטמוני
מטבעות ,וכן נמצא מטמון ענק ובו יותר מ־ 1,000כלי מתכת ,שהיו ככל הנראה רכושו של סוחר
מקומי — עם עזיבתו את הבית ,בשנות השמונים של המאה האחת־עשרה ,הוא החביא את הכלים
עד אשר ישוב לביתו 63.רובע מגורים נוסף הבנוי במתכונת דומה של מבננים מרובעים ,ובו מבנים
באיכות בנייה נמוכה יותר ,נחשף לאחרונה בחלקה הצפוני של העיר 64.רובע זה התקיים במאות
התשיעית‑העשירית ,ונראה שנעזב בראשית המאה האחת־עשרה.
בחפירות בחלקים הדרומיים של טבריה התגלו רובעי מגורים נוספים שהתפתחו במאות
התשיעית‑העשירית .באזור השער הדרומי של העיר מהתקופה הביזנטית נחפר שטח מגורים אופייני
ובו מבני חצר מרכזית אשר השתרעו משני צדי הקרדו הביזנטי של העיר .הבנייה המאוחרת ֵהצרה
בהדרגה את רחוב העמודים הרחב ,אך התוואי המקורי שלו נשמר65.
החפירות בטבריה מלמדות על המשכיות ופריחה של הקהילות הנוצרית והיהודית בעיר בתקופה
המוסלמית הקדומה .בחפירת המכלול הכנסייתי בפסגת הר ברניקי שממערב לעיר נמצא שהכנסייה
 63הירשפלד וגוטפלד (לעיל ,הערה E. Khamis, The Fatimid Metalwork Hoard from Tiberias (Qedem, 55), Jerusalem ,)61
2013
 64מ' הרטל' ,טבריה' ,ח"אhttp://www.hadashot-esi.org.il ,)2008( 120 ,
D. Stacey, Excavations at Tiberias 1973–1974: The Early Islamic Period (IAA Reports, 21), Jerusalem 2004 65

49

קתדרה

איור 10ב :טבריה —
בית ברובע המגורים
שמעל לתאטרון
(צילום :וליד אטרש,
באדיבות רשות העתיקות)
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והמנזר הסמוך לה ,שנבנו במאה השישית ,המשיכו להתקיים בשינויים עד התקופה הצלבנית .למרות
הנזק שנגרם למבנים ברעש בשנת  749שוקמה הכנסייה והמשיכה לתפקד גם במאות התשיעית‑האחת־
עשרה 66.גם היישוב היהודי בטבריה המשיך לפרוח לאחר התקופה הביזנטית ,כפי שמשתקף מחפירתם
של כמה בתי כנסת בעיר .בית הכנסת של חמת־טבריה ,אשר נבנה במאה הרביעית ,המשיך להתקיים
גם בתקופה המוסלמית הקדומה 67.בדיקה מחודשת של ממצאי החפירות העלתה שבשלבו האחרון
שוקם בית הכנסת לאחר רעידת האדמה בשנת  749ופעל לכל הפחות עד המאה העשירית 68.בית כנסת
נוסף התגלה מצפון לו ,ונראה שזה המשיך להתקיים עד אמצע המאה האחת־עשרה69.
חשיפתם של בתי כנסת ,כנסיות ולפחות מסגד אחד בטבריה מעידים על האופי הרב תרבותי של
העיר ועל קיומן של קהילות משמעותיות של יהודים ,נוצרים ומוסלמים בה .אף שאין ראיה לקיומן
של שכונות מגורים נפרדות בעיר לבני הקהילות השונות ,נראה שאפשר להסיק מריבוי הממצאים
הנוצריים בשכונות הגובלות במרכז העיר ,שזו הייתה האוכלוסייה הדומיננטית בטבריה גם בתקופה
המוסלמית הקדומה .הקהילה היהודית התרכזה ככל הנראה בשכונות המגורים שבחלקים הצפוניים
והדרומיים של העיר ,האזורים שהתגלו בהם בתי הכנסת .מעמדה של טבריה כמרכז שלטוני מוסלמי
בא לידי ביטוי בהקמתו של המסגד המרכזי ובכמה כתובות קבורה והקדשה בערבית שנמצאו במקומות
שונים בעיר70.
עדויות למגוון האתני והדתי של האוכלוסייה נמצאו גם בעורף החקלאי של טבריה .בצד יישובים
ומבני דת נוצריים שהמשיכו להתקיים בתקופה המוסלמית הקדומה ,הוקמו בראשית המאה השמינית
לחופי הכינרת ,מצפון לעיר ומדרום לה ,שתי אחוזות גדולות ,אשר המחישו את הנוכחות המוסלמית
החדשה באזור ,אחוזות שתוארו לעתים במחקר כארמונות .המבנה המונומנטלי דמוי המצודה המוקפת
חומה בחורבת מינים שמצפון לטבריה ,מבנה שכלל אולמות פאר מרוצפי פסיפסים ,מסגד וחדרי
מגורים ,הוא עדות ישירה לחדירה המוסלמית לאזור הכינרת 71.האחוזה האחרת ,צינברה ,נבנתה
מדרום לעיר ,על תל בית־ירח ,בסמוך לכנסייה מהתקופה הביזנטית .בעוד חורבת מינים השתמרה
בצורה מרשימה ,המבנה המפואר בצינברה נהרס ברובו ,ורק נדבכי היסוד של קירותיו שרדו72.
66
67
68

69

70
71

72

הירשפלד (לעיל ,הערה  ,)61עמ' .134‑76
M. Dothan, Hammat Tiberias, II: Late Synagogues, Jerusalem 2000
D. Stacey, ‘The Later Synagogues at Hammath Tiberias and Problems of Dating the Islamic Phases and
Pottery’, J.R. Humphrey (ed.), The Roman and Byzantine Near East, III (JRASup, 49), Porthsmouth, RI 2002,
pp. 253–260
סלושץ כבר חפר מבנה זה בשנת  .1921חפירות נוספות ערך בו א' אורן ,אולם הן פורסמו בקצרה בלבד .ראוE. Oren, :
 .‘Early Islamic Material from Ganei-Hamat (Tiberias)’, Archaeology, 24 (1971), pp. 274–277להערכה מחודשת
של המבנה וממצאיו ראו :סטייסי (לעיל ,הערה  ,)65עמ'  ;14‑13הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)68עמ' .259
Y. Stepansky, ‘Tiberias’, NEAEHL, V, Jerusalem 2008, pp. 2048–2053
לחפירות הראשונות באתר ראוM.A. Schneider & O. Puttrich-Reignard, Ein Frühislamischer Bau am See :
 .Genesareth, Köln 1937במקום נערכו גם מספר בדיקות בהיקף קטן .ראוO. Grabar, J. Perrot & M. Rosen- :
Ayalon, ‘Sondages a Khirbet el-Minya’, IEJ, 10 (1960), pp. 226–248; M. Rosen-Ayalon, G. Solar & K. CytrynSilverman, ‘Khirbet el-Minya’, ibid., 55 (2005), pp. 216–219
לתולדותיה של האחוזה בצינברה ראו :ל"א מאיר' ,אצ־צנברה' ,ארץ־ישראל ,א (תשי"א) ,עמ'  .170‑169חלקים של
המבנה מהתקופה המוסלמית הקדומה נחשפו בחפירות השונות בתל בית־ירח אולם פורסמו בצורה מקוטעת בלבד.
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הקרבה של האחוזות המוסלמיות החדשות ליישובים נוצריים קיימים בולטת במיוחד בצפון
ִ
הכינרת .האחוזה בחורבת מינים נבנתה במרחק כ־ 4ק"מ בלבד מכפר־נחום ,שגם בתקופה המוסלמית
הקדומה המשיך להתקיים בו היישוב הנוצרי .מרבית החוקרים שעסקו בכפר־נחום התמקדו בשרידים
המרשימים של בית הכנסת והכנסייה שנבנתה בסמוך לו בתקופה הביזנטית ,מבנים אשר על פי הדעה
המקובלת ננטשו עם הכיבוש הערבי או זמן קצר לאחר מכן 73,אך ממצאי החפירות בכפר עצמו העידו
על המשכיות ואף התפתחות ביישוב הנוצרי במקום בתקופה המוסלמית הקדומה 74.בחפירות נחשפו
שרידי כפר גדול שהשתרע על  40‑25דונם ,ושהתקיים ברציפות עד המאה האחת־עשרה .וסיליוס
צפיריס הציע שהיישוב ניטש כבר במאה התשיעית ,אולם נראה שיש לקבל את החלוקה הכרונולוגית
של מגנס ,המבוססת על ניתוח הממצאים הקרמיים מהחפירה ,ושעל פיה המשיך היישוב להתקיים
עוד כ־ 200שנה וניטש רק באמצע המאה האחת־עשרה .נראה שהיישוב ניזוק קשות ברעש בשנת 749
אולם שוקם זמן קצר לאחר מכן ,ואז הורחב ונעשו בו שינויים בצורת המבנים ובגודל חדרי המגורים
שבהם .במחצית הראשונה של המאה האחת־עשרה דעך היישוב בכפר־נחום ושטחו הצטמצם ,עד
שניטש לחלוטין ערב התקופה הצלבנית.

ג'רש
החפירות השיטתיות שנערכו בג'רש־גֶ רסה בשנות השלושים של המאה העשרים התרכזו בחשיפת
שרידיה של העיר המפוארת מהתקופה הרומית והביזנטית ,אשר בשיאה השתרעה על כ־ 850דונם
והייתה מוקפת בחומות ,והתעלמו כמעט לחלוטין משרידים מאוחרים יותר 75.בהתאם לכך תיארכו
החופרים את דעיכתה של העיר לראשית שלטון האסלאם .אולם בחפירות חדשות באתר נמצאו
שרידים לא מעטים המעידים על שגשוגה של העיר גם בתקופה המוסלמית הקדומה .משמעותי
במיוחד היה גילויו של מסגד מרכזי אשר נבנה בראשית המאה השמינית בסמוך לצומת הרחובות
הראשי של העיר 76.זהו מבנה ריבועי במתכונת הדומה למסגדים ברמלה ובטבריה ,פתחו הצפוני פנה
אל הקרדו ,והוא שולב במערכת העירונית וכיוונו — צפון‑דרום בסטייה קלה מזרחה — הותאם לרשת
הרחובות של העיר הרומית .החפירות במספר חנויות הצמודות לקיר המזרחי של המסגד ,והגובלות

73

74

75
76

לסיכום המחקר והצעה לשחזור המבנה ראוD. Whitcomb, ‘Khirbet al-Karak Identified with Sinnabara’, Al- :
 .‛Usur al-Wusta: The Bulletin of Middle Eastern Medievalists, 14 (2002), pp. 1–7בשנים האחרונות חודש המחקר
במסגרת החפירות החדשות בתל בית־ירח .ראו :ר' גרינברג וש' פז' ,תל בית ירח דוח ראשוני  ,'2009 ,2007ח"א122 ,
(http://www.hadashot-esi.org.il ,)2010
קיימת ספרות נרחבת על החפירות בכפר־נחום ופרשנותן .לסיכום הממצא הארכאולוגי ראו :ס' לופרדה' ,כפר נחום',
אחא"ח ,3 ,עמ' A. Runesson, ‘Architecture, Conflict and Identity Formation: Jews and Christians in ;828‑822
’ ,Capernaum from the First to the Sixth Centuryזנגנברג ,אטרידג' ומרטין (לעיל ,הערה  ,)56עמ'  ,258‑231ושם
מראי מקום מפורטים.
 .V. Tzaferis, Excavations at Capernaum, I: 1978–1982, Winona Lake, IN 1988למסגרת כרונולוגית מעודכנת
למשך קיומו של היישוב ראוJ. Magness, ‘The Chronology of Capernaum in the Early Islamic Period’, JAOS, :
117 (1997), pp. 481–486
C.H. Kraeling, Gerasa: City of the Decapolis, New Haven 1938
A. Walmsley & K. Damgaard, ‘The Umayyad Congregational Mosque of Jarash in Jordan and its Relationship
to Early Mosques’, Antiquity, 79 (2005), pp. 362–378
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איור  :11ג'רש —
תכנית המסגד
המרכזי וסביבתו

(באדיבות א' וולמסלי,
אוניברסיטת קופנהגן)

בקרדו ,העלו עדויות לפעילות מסחרית ערה בהן במאות השמינית‑התשיעית 77.הקמתו של המסגד
במרכז העיר לא שמה קץ לנוכחות הנוצרית בג'רש .בחינה מחודשת של ממצאי החפירות בכמה
מהכנסיות הביזנטיות בעיר העלתה שרובן המשיכו לתפקד בתקופה המוסלמית הקדומה ,לפחות עד
אמצע המאה השמינית ואולי גם לאחר מכן (ראו :איור 78.)11
ניתן להבחין בג'רש ,בדומה לבית־שאן ,בשינויים שהתחוללו במבנה העירוני כבר במאה השישית,
אולם גם כאן שינויים אלו שיקפו לא דעיכה אלא סדר עדיפויות אחר בבנייה בתחום הציבורי והעדפה
של בנייה פונקציונלית על פני מבנים מונומנטליים .סדר עדיפויות זה הביא מחד גיסא לנטישה של
כמה ממבני הציבור הגדולים בעיר (למשל מתחם מקדש ארטמיס ,שנעזב במחצית המאה השביעית),
ומאידך גיסא להתעצמות הבנייה בחלקים אחרים של ג'רש ,בעיקר להכנסת מבני מסחר ותעשייה
לתחום העירוני .מבנים תעשייתיים ,ובהם בתי יוצר לכלי חרס ,הוקמו בין הדקומנוס הצפוני של העיר
לזה הדרומי 79.השילוב בין מבני מגורים ,מסחר ותעשייה אפיין את האזורים המרכזיים של ג'רש במאות
A. Walmsley et al., ‘A Mosque, Shops and Bath in Central Jarash: The 2007 Season of the Islamic Jarash 77
Project’, ADAJ, 52 (2008), pp. 109–137
R. Schick, The Christian Communities of Palestine from Byzantine to Islamic Rule: An Historical and 78
Archaeological Study (SLAEI, 2), Princeton 1995, pp. 315–322
J. Schaefer & R.K. Falkner, ‘An Umayyad Potter’s Complex in the North Theatre’, F. Zayadine (ed.), Jerash 79
Archaeological Project 1981–1983, I, Amman 1986, pp. 411–439
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איור  :12ג'רש —
מבני מגורים ומסגד
ביתי מהתקופה
המוסלמית
הקדומה ,ברקע
עמודי השערים של
מקדש ארטמיס
הנטוש וכנסיית
הפרופילאה
(צילום :גדעון אבני)

השמינית‑התשיעית ,והחליף בהדרגה את החזות המונומנטלית המרשימה של העיר הרומית 80.מבני
ובצלם המשיכה
הענק מן התקופות הקודמות הפכו למעין שלדי דינוזאורים אשר רוקנו מכל תוכןִ ,
העיר לפרוח על פי תפיסה עירונית שונה לחלוטין — פונקציונלית במקום מונומנטלית .כאמור היה זה
שינוי הדרגתי שהחל כבר במחצית השנייה של המאה השישית ,ושנמשך במאות השביעית‑התשיעית,
והמסגד המרכזי — המבנה המונומנטלי היחיד שנבנה בעיר בתקופה המוסלמית הקדומה — השתלב
בחזות העירונית החדשה.
קיומם של מסגד מרכזי ומספר כנסיות בעיר במקביל מלמד על תהליך דומה לזה שאירע בערים
אחרות באזור :האוכלוסייה הנוצרית המשיכה להתקיים במקום ,ובהדרגה חדרו לעיר יסודות
אסלאמיים חדשים ,ונוצר דו־קיום של שתי הקהילות במרחב העירוני (ראו :איור .)12
השגשוג של ג'רש לאחר הכיבוש הערבי התבטא גם בהמשכיות ובפריחה של יישובים חקלאיים
בפריפריה של העיר .לפחות בשניים מהיישובים הללו נבנו או שופצו כנסיות במהלך המאה השביעית,
אפילו בתקופת הכיבוש עצמו .ביישוב ִרחאב שממזרח לג'רש נמצאו שרידים של שמונה כנסיות,
ובשתיים מהן נמצאו כתובות הקדשה משנת  ,635השנה שבה התנהלו קרבות בצפון ירדן בין הכובשים
A. Walmsley, Early Islamic Syria: An Archaeological Assessment, London 2007, pp. 81–87; idem, ‘Economic 80
Developments and the Nature of Settlement in the Towns and Countryside of Syria – Palestine, ca. 565–800’,
DOP, 61 (2007), pp. 335–338

קתדרה

54

גדעון אבני

הערבים לכוחות
פסיפס בשנים

הביזנטיים81.

בח'רבת אלסמרה הסמוכה נמצאו שתי כנסיות שהונחו בהן רצפות

82.640‑635

סיכום
דומה שסיכומו הממצה של קנדי באשר לתהליך השינוי העירוני ,סיכום שנכתב עוד בטרם נערכו
החפירות החדשות בבית־שאן ,בטבריה וברמלה ,הוא גם כיום תיאור הולם של השינוי שחל בערי
הארץ בשלהי התקופה הביזנטית ובתקופה המוסלמית הקדומה:
התמונה המצטיירת היא שהשינוי העירוני במזרח התיכון נמשך לאורך כמה מאות שנים ,ושההתפתחות מהפוליס
של העת העתיקה למדינה של תקופת האסלאם הייתה תהליך אטי בעל אופי אבולוציוני .מאפיינים רבים שנהוג
היה לזהותם עם הופעת האסלאם ,כמו דעיכת הבנייה המונומנטלית והשינויים במתווה הרחובות ,הופיעו
למעשה זמן רב לפני הכיבוש המוסלמי .דומה שאנו צריכים לחשוב במושגים של מעבר שארך כ־ 500שנה83.

ממצאי החפירות הארכאולוגיות בערים הגדולות בארץ־ישראל בתקופה הנדונה מאששים תיאור זה,
ואף מחזקים את ההבחנה בין תהליכי שינוי לבין דעיכה יישובית .לפי הבחנה זו השינויים ההדרגתיים
בערים הקלסיות מעידים לא בהכרח על דעיכה אלא על מעבר מתפיסת העיור הרומית ,שראתה
במונומנטליות ערך עליון ,לתפיסה פונקציונלית שגרסה ניצול מרבי של החלל העירוני ללא הבדלה
בין אזורי המגורים ,המסחר והתעשייה 84.הערים הגדולות בארץ־ישראל הביזנטית ,שבנייתן התבססה
על המסורת העירונית הרומית ,עברו תהליך ארוך ואטי של שינוי והתאמה לצרכים הפונקציונליים
של התפתחות מסחר ומלאכות בתחום העירוני .אף שקיסריה ובית־שאן ירדו מגדולתן והפכו לערים
בינוניות ,הן המשיכו לשמש כמרכזי מסחר ליישובים החקלאיים שמסביבן .לעומתן טבריה ורמלה
הפכו מערים בינוניות לערים גדולות ומרכזיות.
נראה שההמשכיות בערי ארץ־ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה משקפת חיוניות עירונית שונה
באופייה מזו של התקופות הרומית והביזנטית .הגדרת תהליך זה קשורה במישרין להבנת ההקשר
הרחב של השינויים הפוליטיים והתרבותיים באזורנו במחצית השנייה של האלף הראשון :האם הובילו
שינויים אלו לדעיכה ולהתמוטטות של יישובים במהלך המאות השביעית‑השמינית ,או שמא ביטאו
המשכיות יישובית מתוך אימוץ של גישות חדשות למרחב העירוני? נראה שהממצאים הארכאולוגיים
תומכים באפשרות שהשינויים שיקפו המשכיות והתחדשות85.
81
82
83
84
85
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