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הכיבוש המוסלמי של ירושלים
לזכרו של פרופ' משה גיל ,מלומד דגול ואיש יקר
בשער המאמר:
מסגד עומר ,שנבנה
לפי המסורת
המוסלמית סמוך
לכנסיית הקבר,
במקום שבו התפלל
הח'ליף עומר לאחר
כיבוש העיר ,שנות
העשרים של המאה
העשרים

מעטות הן העובדות הבדוקות באשר לכיבוש הערבי־מוסלמי של ירושלים .אין ודאות לא רק באשר
לשנה המדויקת שבה אירע —  637 ,636או שמא  638לסה"נ — אלא גם כיצד אירע .בהיעדר דיווח
אלאזדי,
מפורט במקורות ההיסטוריים ,נותר לחוקרים אך מעט לכתוב על כך 1.מחבר הידוע בשם ַ
ושפרטים עליו קיימים במשורה אך ככל הנראה כתב בשנים האחרונות של המאה השמינית 2,ציטט
איגרת ששלח אבו ֻע ַּבידה אבן אלג'ראח ,המפקד העליון של צבאות האסלאם בחזית עם הביזנטים3,
אל תושביה הנוצרים של ירושלים ,ושבה תבע מהם להיכנע .אלא שאיגרת זו מצטיירת בעיני הקורא
הביקורתי כמבוססת על תבנית שגורה ,כמוה כאיגרות שמובאות בתיאורי מצור אחרים ,ומכאן שאינה
מועילה במיוחד' .אני מצווה עליכם לומר את ׁ ַ
השהאדה 4,ו[להאמין] כי שליחותו של מוחמד אמת
[ ]...אני שולח נגדכם את מי שאוהבים את המוות כשם שאתם אוהבי חיים ,שתיית יין ואכילת בשר
חזיר' — כך תיאר המצביא הערבי את חייליו ,העולים בערכיהם על אויביהם חומדי ההנאות 5.והיה
אם יסרבו תושבי ירושלים להתאסלם ,העמיד אבו עבידה לפניהם את האפשרות — שאף היא בבחינת
נוסחה קבועה המופיעה תדיר בתיאורי מצור דומים — לשלם מס ,וכך למנוע שפיכות דמים ולזכות
בחיים 6.על פי דיווח אחר של אלאזדי מצביא ידוע אחרַ ,עמר אבן אלעאץ 7,הוא זה ששלח איגרת
ח'אלד אבן
ִ
אל אנשי ירושלים ובה קרא להם להיכנע .איגרתו ,בדומה למשל לאיגרת ששלח המצביא
תודתי לקוראים מטעם המערכת שהעירו הערות מועילות ואף מנעו טעויות .אם עדיין נותרו כאלה אני כמובן הנושא
באחריות.
1

2

3
4
5

6
7

ראוF.M. Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton 1981, pp. 151–152; W.E. Kaegi, Byzantium and :
the Early Islamic Conquests, Cambridge 1992, p. 67; H. Kennedy, The Great Arab Conquests: How the Spread
 ;of Islam Changed the World We Live In, Philadelphia 2007, pp. 91–93מ' גיל ,ארץ־ישראל בתקופה המוסלמית
הראשונה ( ,)1099‑634א :עיונים היסטוריים ,תל־אביב תשמ"ג ,עמ'  .47‑42התייחסות לגרסאות השונות ראוH. :
 .Busse, ‘Omar’s Image as the Conqueror of Jerusalem’, JSAI, 8 (1986), pp. 149–168השנים המופיעות במאמר זה
הן לפי הספירה הנוצרית.
ראו הדיונים בוL.L. Conrad, ῾Al-Azdī’s History of the Arab Conquests in Bilād al-Shām: Some Historiographical :
Observations’, M.A. Bakhit (ed.), The IVth International Conference on Bilād al-Shām, Amman 1987,vol 1, pp.
28–62; S.A. Mourad, ‘On Early Islamic Historiography: Abū Ismā‘īl al-Azdī and his Futūh. al-Shām’, JAOS, 120
(2000), pp. 577–593; J.J. Scheiner, ‘Grundlegendes zu al-Azdīs Futūh. as-Sām’, Islam, 84 (2007), pp. 1–16
ראו עליו‘Abū ʿUbayda’, EI2, I, p. 158 :
העדות — מלשון 'אני מעיד [ערביתַ :א ׁ ְש ַה ֻד] שאין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד שליח אללה' — שאמירתה היא תנאי
בסיסי לקבלת דת האסלאם.
ח'אלד אבן אלוַ ליד ,ודברים כמעט
ִ
אלאזדי ,כתאב פתוח אלשאם ,ארביד  ,2005עמ'  .353‑352על מצביא חשוב אחר,
Al-Tabarī,
זהים שאמר בכיבוש היישוב אלחירה בדרום עיראק ראוThe Battle of al-Qadisiyyah and the Conquest :
.
of Syria and Palestine, trans. Y. Friedmann (The History of al-Tabarī,
12), Albany 1992, pp. 191–192
.
Abū al-Maʿālī al-Musharraf b. al-Murajjā al-Maqdisī, Fadā'il
אזדי (שם) ,עמ'  .352וכן ראוBayt al-Maqdis :
.
wa'l-Khalīl wa-fadā'il
al-Shām, ed. O. Livne-Kafri, Shfaram 1995, pp. 45–46
.
ראו עליו‘ʿAmr b. al-ʿĀs’. , EI2, I, p. 451 :
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אלוליד אל הפרסים בעת המצור על בירתם ְק ַטסיפון ,משבחת את אללה על סילוקם של המלכים
ִַ
הסאסאנים והפלתם .על פי תיאור אחר — הנראה אנכרוניסטי ולחלוטין לא שייך לנסיבות ,אלא הד
לפולמוס מוסלמי‑נוצרי מזמן כתיבתו של אלאזדי — התווכח עמר אבן אלעאץ עם הנוצרים וציין
את המחלוקת הקיימת בעולם הנוצרי על טבעו של ישוע 8.אלא שדבריו לא השפיעו על מכותביו,
שכן הם שמעו שמפקד ביזנטי מתקרב בראש צבא
גדול והחליטו להשהות את החלטתם .בין כה
וכה נערכו הכוחות המוסלמיים ליד נהר הירמוך
לקרב המכריע נגד צבא האימפריה הביזנטית 9.על
ירושלים הוטל מצור ,ובעקבותיו נכנעו תושביה
אלשרוט
תמורת כתב חסות שנודע לימים במונח ׁ ֻ
מריה (תנאי עומר או חוזה עומר) .במקורות
אלע ִ
ֻ
המוסלמיים צוטטו גרסאות שונות של מסמך זה,
אך החוקרים חלוקים בדעתם על מהימנותן10.
מנקודה זו ואילך המקורות המוסלמיים תמימי
דעים שעומר אבן אלח'טאב ,הח'ליף המוסלמי
השני ,הגיע לירושלים בכבודו ובעצמו ,אלא
שהסיבות שהם נתנו להגעתו מגוונות ,וכמה
מהפרטים על הנסיבות נראים דמיוניים בעליל.
לפי אלטברי (מת  ,)923מגדולי ההיסטוריונים
המוסלמים 11,עמר אבן אלעאץ ,שנזכר לעיל ,הוא
זה שדחק בח'ליף לבוא .זאת לאחר שמפקד ביזנטי
מסר לו שעומר הוא שיכבוש את סוריה וארץ־
ישראל ִ
(פלסטין) 12.לפי הסבר אחר ,שאף הוא
מופיע אצל אלטברי ,דווקא ההנהגה הנוצרית היא
 8על הפולמוס ראוG.J. Reinink, ‘The Beginnings of Syriac Apologetic Literature in Response to Islam’, Oriens :
Christianus, 77 (1993), pp. 165–187
 9אזדי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .265‑262מאחר שאחד ממפקדי הצבא המוסלמי שהתייצב בירמוך היה המצביא ח'אלד אבן
אלפ ְהמי .ראו :גיל
ת'אבת ַ
ִּ
אלוליד ,יש סברה שהמפקד המוסלמי במצור על ירושלים היה ח'אלד אחר ,הוא ח'אלד אבן
(לעיל ,הערה  ,)1עמ'  43והערה .66
 10טברי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .192‑191תרגום לעברית ראו :גיל (שם) ,עמ'  ,45‑44ושם אף הוצגה המחלוקת במחקר
על שאלה זו .ראו לאחרונהM. Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic Empire: From Surrender to :
Coexistence, Cambridge 2011, pp. 52–53
’ ;‘al-TabarīוכןB. Shoshan, Poetics of Islamic Historiography: Deconstructing :
 11ראו עליו, EI2, X, pp. 11–15 :
.
Tabarī’s
History, Leiden 2004
.
 12טברי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .188 ,186טברי הסתמך בעניין זה על ַסיף אבן עומר (מת  796לערך) ,המקור החשוב ביותר
שלו על הכיבושים .על האפשרות שארטבון הוא שערוב של המונח הלטיני טריבון ,כלומר מפקד ,ראו :שם ,עמ' ,183
הערה .681
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בחצר מסגד עומר
ליד כנסיית הקבר,
2016

(צילום :ערן צדקיהו)
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תקרת 'מתומן
הביניים' בכיפת
הסלע ,שבנייתה
הושלמה בשנת
 692לספה"נ

(צילום :אמנון רמון)

שאילצה את הח'ליף לעשות את הדרך הארוכה ממקום שבתו באלמדינה שבחצי האי ערב ,משום שהייתה
מוכנה לחתום על הסכם רק אתו 13.היא אפילו דאגה שכמה נוצרים יצטרפו למשלחת של מוסלמים
בדרכה לחצי האי ערב כדי לתת לעומר הזמנה למפגש .התיאור הפיקנטי מספר שהייתה לשליחים
בעיה למצוא את השליט המוסלמי ,שכן בבואם הוא נם למרבה הפתעתם את שנת הצהריים 14.לפי
גרסה אחרת דווקא עומר הוא שרצה לאשר בעצמו את ההסכם 15והתייעץ עם יועציו הקרובים בשאלת
כדאיות המסע .הוא שמע מהם שתי דעות מנוגדות ולבסוף החליט לצאת לדרך ,לא לפני שהנוצרים
הבטיחו לו שלא יחזרו בהם מהחלטתם להיכנע ולא יגרמו לו לשוב בידיים ריקות 16.על פי הסבר נוסף,
המבוסס דווקא על מקור פרי עטו של ערבי תושב מצרים בן המאה השמינית ,מפקדי המוסלמים הם
שהזמינו את הח'ליף ,לאחר שאספו את שלל המלחמה 17.על פי עדות אחרת ,שאם מקבלים אותה כל
מה שהובא עד כה מאבד את חשיבותו ,הח'ליף בא לירושלים בראש  4,000חיילים ,וזו הסיבה האמתית
13

14
15
16
17

שם ,עמ'  .190וראוD.J. Sahas, ‘The Face to Face Encounter between Patriarch Sophronius of Jerusalem and :
the Caliph ʿUmar Ibn al-Khaṭṭāb: Friends or Foes?’, E. Grypeou, M.N. Swanson & D. Thomas (eds.), The
 .Encounter of Eastern Christianity with Early Islam, Leiden 2006, pp. 33–44סאהאס העניק לפטריארך הירושלמי
סופרוניוס אשראי בלתי מבוסס שהוא יזם את בואו של הח'ליף לירושלים.
 ;Abū Bakr Muḥammad al-Wāsiṭī, Fadā'ilאבן מרג'א
. al-Bayt al-muqaddas, ed. I. Hasson, Jerusalem 1979, p. 66
(לעיל ,הערה  ,)6עמ' .45
אלבלאד'רי ,פתוח אלבלדאן ,בירות  ,1987עמ' .189‑188
לפי גרסת טברי ,עלי התנגד; לפי אזדי ,עלי דווקא תמך .ההתייעצות שקיים הח'ליף היא מוטיב בהיסטוריוגרפיה
המוסלמית המוקדמת.
אבן עסאכר ,תאריח' מדינת דמשק ,ב ,בירות  ,1995עמ' .169
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לכניעת תושביה 18.בין כך ובין כך
באלג'אביה ,מדרום לדמשק19,
ִּ
העניק עומר הסכם חסות לתושבי
ירושלים באמצעות משלחת נוצרית
שבאה אליו מהעיר הקדושה.
מן הראוי למקם את הגרסאות
השונות שהובאו לעיל בהקשר
ההיסטורי שבו ככל הנראה נוצרו.
חלפו כמה עשורים למן הכיבוש
המוסלמי ועד שהפכה ירושלים
לעיר מקודשת בעבור מאמיני הדת
החדשה .אמנם יש עדויות לכך שכבר
דור אחד לאחר הכיבושים ,בזמנו של
הח'ליף האומיי מועאוִ יַ ה ()680‑661
הייתה הכרה כלשהי בחשיבותה של
העיר 20,אך מקובל בקרב החוקרים
שהאירוע שביטא את עליית קרנה של ירושלים באסלאם היה בניית כיפת הסלע בשנת  .692באשר
לסיבות להקמת המבנה המונומנטלי חלוקות הדעות .היו שראו בו ביטוי למאמץ להפוך את ירושלים
לכעבה במכה ,שבאותו זמן שלטו בה מתנגדי האומיים .לפי דעה אחרת
למוקד עלייה לרגל חלופי ַּ
מדובר בשאיפתו של הח'ליף עבד אלמלכ להתמודד עם חשיבותה של ירושלים בתודעה היהודית
ובעיקר בזו הנוצרית ,שכן נותר בעיר חותם ברור של הביזנטים על שלל כנסיותיהם .כך או כך
המבנה המרשים והמסר האסלאמי שהופיע בכתובות שקישטו אותו ,ושכללו פסוקי קוראן רבים ,פעלו
להשמיע את קולה הברור של הדת החדשה 21.בזמנו של אלוִ ליד ( ,)715‑705ואפשר שעוד קודם לכן,
כבר בימי עבד אלמלכ אביו ,הוקם גם מסגד אלאקצא ,וכך לקראת ראשית המאה השמינית ,כמאה
שנים לאחר הופעת האסלאם בחצי האי ערב ,הגיע לכלל גיבוש מעמדה הדתי של ירושלים באסלאם.
סביר שפעולות הבנייה הללו היוו תמריץ 'לגלגל את גלגל ההיסטוריה לאחור' ,כלומר בעקבותיהן
או בד בבד עם התרחשותן הלכה והתגבשה התפיסה שתהליך האדרתה של ירושלים באסלאם וראייתה
כקדושה למוסלמים החל כבר ב'נקודת האפס' ,כלומר בימי מוחמד 22.אות לכך הייתה פרשנות שניתנה
18
19
20

21
22

אבן מרג'א (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .44
ראו‘al-Djābiya’, EI2, II, p. 360 :
A. Marsham, ‘The Architecture of Allegiance in Early Islamic Late Antiquity: The Accession of Muʿawiya in
Jerusalem, ca. 661 CE’, A. Beihammer, S. Constantinou & M. Parani (eds.), Court Ceremonies and Rituals
 .of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean, Leiden 2013, pp. 107–110וראו גם במבוא של חסון
לוואסטי (לעיל ,הערה  ,)14עמ' .20‑19
סיכום טוב ראוCh.F. Robinson, Abd al-Malik, Oxford 2007, pp. 3–8 :
הצעה ברוח זו ראוF.M. Donner, Narratives of Islamic Origins, Princeton 1998, p. 181, n. 25 :
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למונח אלמסגִ 'ד אלאקצא (המסגד הקיצון) הנזכר בפסוק הפותח את סורה '( 17מסע הלילה') בקוראן.
עם זאת רק סמוך לאמצע המאה השמינית הופיע לראשונה ,בחיבור פרשני מוקדם ובביוגרפיה
של מוחמד ,הזיהוי של אלאקצא עם ירושלים 23.ספרים על שבחי ירושלים שנכתבו
מאוחר יותר ,אך כוללים חומר מוקדם שהופץ כנראה החל במאה השמינית ,אף הם
תרמו תרומה נכבדה לגיבוש התפיסה שירושלים היא עיר חשובה לאסלאם 24.נוסף
על כך הופיעו במאה השמינית תיאורים שהתיימרו להיות היסטוריים אך ספק אם
יסודם בעובדות .כמו בנרטיב הכיבושים בכלל כך באשר לכיבוש ירושלים ,עניינם
של כותבי ההיסטוריה לא היה במהלכים הצבאיים ובעובדות שביסוד מסעו של עומר
לירושלים וכניסתו אליה .כפי שהסיפור ההיסטורי התפתח ,לפנינו מסורת שמטרתה
לעטוף אירוע ִ
אמתי או מדומיין 25בעטיפה אידאולוגית :טענתם של המוסלמים על חזקה שיש
להם בירושלים ותפיסת הכיבוש כאירוע מטא־ארצי שעומר הוא האיש שנועד להגשימו.

מטבע מראשית ימי
הכיבוש הערבי.
משמאל לאות M
הכתובת איליא,
אחד משמותיה
הרומיים של
ירושלים ,שהמשיכו
להשתמש בו גם
בראשית התקופה
המוסלמית

מסע הח'ליף עומר ממדינה לירושלים
אי הבהירות האופפת את מסעו של עומר מאלמדינה גדלה לנוכח דיווחים שהגיע לא רק לירושלים
שאראה בהמשך קיים בלבול בשאלה כמה
אלא אף לדמשק ולחוֹ מס הרחוקה 26.יתר על כן ,כפי ַ
פעמים הגיע לסוריה 27.מכל מקום המסורת המוסלמית השקיעה רבות בהעמדת מסע הח'ליף כמאורע
שאין ספק שהתרחש ,זאת בין היתר באמצעות דיווחים המכילים פרטי פרטים 28.מגמה אחת שלהם
הייתה להראות שבדרך שהובילה אותו בסופו של דבר לירושלים מילא הח'ליף תפקיד של מתקן
23

24

25

26
27
28

J. Lassner, ‘Muslims on the Sanctity of Jerusalem: Preliminary Thoughts on the Search for a Conceptual
 .Framework’, JSAI, 31 (2006), p. 166מנגד על כך שהפסוק הקוראני התכוון לירושלים ראוU. Rubin, ‘Muḥammad’s :
Night Journey (isrā’) to al-Masjid al-Aqṣā: Aspects of the Earliest Origins of the Islamic Sanctity of Jerusalem’,
Al-Qantara, 29 (2008), pp. 147–164 (reprinted: idem, Muḥammad the Prophet and Arabia, Farnham
 .)2011טענה זו בעייתית מאחר שהיא מבוססת על טיעון על דרך השלילה (’][ ‘there is nothing to indicate [...שם,
עמ'  )]152ומוותרת על דיון בשאלה החשובה באיזו מידה הושפע מוחמד מהתייחסויות תנ"כיות לירושלים .ראו :שם,
עמ'  .153‑152נימוק משכנע יותר הוא שבית המקדש מופיע באותו פרק קוראני כמסגד (שם ,עמ'  .)154אלא שבעניין
זה יש לדייק ,שכן המונח מעורר המחלוקת אינו סתם מסגד אלא המסגד הקיצון (אלאקצא) .אפשר לטעון למשל שמסגד
אלאקצא מופיע דווקא כמנוגד למסגד במשמעות של המקדש היהודי .מכל מקום ענייני כאן לא בשאלה למה התכוון
הקוראן אלא בשאלה מתי התפתח הזיהוי של אלאקצא עם ירושלים .הדבר קרה ככל הנראה לא בתקופת מוחמד אלא
בעקבות פרשני הקוראן שכתבו סמוך לאמצע המאה השמינית .ראו :שם ,עמ' .160‑157
 .O. Livne-Kafri, ‘A Note on Some Traditions of Fadā'ilראו גם תמצית חיבור אחד
. al-Quds’, JSAI, 14 (1991), p. 71
בסוגה זו :לסנר (שם) ,עמ'  .180‑179 ,166לסנר הביא עדויות על היחס המורכב לירושלים באסלאם הקדום .סיכום
המחקר עד שנות השמונים של המאה שעברה והפניות מרובות למקורות ראו :גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .83‑76
השוו התייחסותו הספקנית של ש"ד גויטיין להגעתו של עומר לירושלים וסברתו שיש לראות ידיעה זו על רקע המגמה
לפאר את המאורע ,וכן שקיימת כאן אפשרות של השפעה יהודית :גיל (שם) ,עמ'  ,43הערה  .66וראו עודH. Busse, :
 .‘Omar B. al-Haṭṭāb in Jerusalem’, JSAI, 5 (1984), pp. 73–119בניגוד למחקריו המאוחרים יותר של בוסה ,משתמע
שם שהביקור היה עובדה היסטורית ,והכותב סיפק פרטים בשפע כדי לשחזר את התחנות בדרכו של הח'ליף.
אבן עסאכר (לעיל ,הערה  ,)17סז ,עמ' .235
על חוסר הבהירות ראו למשל :שם ,מד ,עמ' .8 ,6
על תפקיד גודש הפרטים בתיאורים היסטוריים ראו :שושן (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .21‑16
קתדרה
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תקנות הלכתיות ,מה שמתיישב עם דימוי רווח שלו כפוסק בענייני הלכה 29.כך למשל ביישוב אחד
הוא התייצב כנגד הענשתם הקשה של ערבים ,כנראה כבר מוסלמים ,שלא שילמו מס .במקום אחר
הוא פעל נגד מה שמצטייר כנישואי אישה ליותר מבעל אחד 30.כאשר הגיע לירושלים הציע לו אחד
הנזירים משקה תוסס ,והח'ליף ,ששמע על אופן הכנתו ,הסכים לשתותו .יתר על כן ,הוא עודד את
המוסלמים לעשות כן 31.באלג'אביה ,מדרום לדמשק ,נתקל עומר במעשה עוולה — החרמת כרם של
נוצרי מקומי — ופעל לביטולו 32.כאשר הוא שמע שמפקדי הצבא אוכלים מזון משובח ,ציווה עליהם
לחלוק את ּ ִפתם עם האנשים הפשוטים33.
היבט חשוב אחר של דימויו של עומר שהתגבש באמצעות הדיווחים על מסעו הוא היותו מופת
לשליט צנוע ,שלא הושפע מהניצחונות של צבאותיו ,וששמר על אדיקותו .במשך רוב המסע לסוריה
הוא הפגין סגפנות ונמנע ככל האפשר מאכילה 34.בחניית הלילה כמוהו כאחרון אנשיו .בהגיע השיירה
לסביבות עמק הירמוך הוגשה לו מנת בשר ,והוא הסתפק במנה אחת ודחה תוספות .הוא הזעיק את יזיד,
אחיו של מועאויה (לימים ח'ליף) ,בן המשפחה האומיית ,כדי שיסביר לו את פשר המותרות שראה,
ובסופו של דבר מועאויה הוא זה שהבהיר לו שיש בארץ זו שפע מזון ,ומן הסתם יש לנצלו 35.לפי
דיווח של עד ראייה כביכול ,עומר סירב לצפות במופע ראווה של אוחזי חרבות והתרצה רק אחרי שאבו
עבידה ,המפקד העליון של הכוחות בסוריה ,טען שמופע כזה הוא מנהג מקומי שהיה נהוג עוד לפני
שחתמו בני המקום על הסכם שלום עם המוסלמים ,ושאם יסרב הח'ליף לצפות בו ,עלולים התושבים
לראות בכך הפרת ההסכם 36.לפי דיווח נוסף מושל בוסטרה (ערביתֻּ :בצרא) ,שבדרך מהגולן לדמשק,
הזמין את הח'ליף לסעוד בכנסייה מקומית ,והח'ליף עמד על כך שהקישוטים יוסרו ,שרק שטיחים גסים
יהיו פרושים ,ושהאוכל יהיה פשוט 37.הוא אף סירב לשהות בביתו של נכבד מקומי בשל הפאר .כאשר
ראה שהמוסלמים שכבשו את סוריה לובשים גלימות משי ,גינה אותם על לבוש 'עובדי אלילים' 38.הוא
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38

A. Hakim, ‘Conflicting Images of Lawgivers: The Caliph and the Prophet Sunnat ʿUmar and Sunnat
;Muḥammad’, H. Berg (ed.), Method and Theory in the Study of Islamic Origins, Leiden 2003, pp. 159–177
 .idem, ‘Umar B. al-Khaṭṭāb as a Fighter against Satan’, JSAI, 31 (2006), p. 34על מצוותו של עומר לח'אלד אבן
Al-Tabarī,
אלוליד לחדול ממנהגו למרוח את גופו ביין ראוThe Conquest of Iraq, Southwestern Persia, and Egypt, :
.
 .trans. G.H.A. Juynboll (The History of al-Tabarī,על דעתו של עומר על ירושת נשים
13), Albany 1989, p. 105
.
ועל ההכרח לבטל את דעתו מפני דעת מוחמד ראו :אבן עסאכר (לעיל ,הערה  ,)17מג ,עמ'  .237על יחסו של עומר
לציד ארנבות ראו :שם ,מד ,עמ' .20
אבן עסאכר (שם) ,סז ,עמ'  .271‑270המקרה הוא של גבר שאשתו נחשדה בקיום יחסי אישות עם עבדו .לפי המסופר
האישה נחקרה על כך ,הודתה בחטאה ,והח'ליף פקד לסקול אותה.
טברי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .197אצל אזדי זהו חלק מדימויו של עומר כמתקן הלכות .ראו :אזדי (לעיל ,הערה ,)5
עמ' .367‑366
Abū ’Ubayd al-Qāsim Ibn Sallām, The Book of Revenue (Kitab al-Amwal), trans. I.A.Kh. Nyazee, Reading
2003, p. 153
אזדי (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .370‑368 ,366‑364
אלכופי ,כתאב אלפתוח ,א ,בירות  ,1991עמ' .226
אבן עסאכר (לעיל ,הערה  ,)17סז ,עמ' .232
אבו עביד (לעיל ,הערה  ,)32עמ'  ;154‑153וכן :אבן עסאכר (שם) ,לב ,עמ'  .117יש אזכורים דומים במקורות אחרים.
אבן עסאכר (שם) ,סז ,עמ' .234‑233
שם ,סח ,עמ' .107
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בועז שושן

הנגיד את הפמליה שנלוותה אל מועאויה לנזקקים ששיחרו לפתחו 39.בהתקרבו לירושלים (לפי גרסה
אחת) או לדמשק (לפי גרסה אחרת) הוא התמרמר על שאבו עבידה ,שבא לקבל את פניו ,ביקש לנשק
את ידו ,ובתגובה התכוון לנשק את רגלו של הלה; בסופו של דבר התחבקו השניים וחבוקים המשיכו
בדרכם40.
הדיווחים על סגפנותו של הח'ליף רבים ,וחלקם עוסקים בבהמה שעליה רכב .הוא התעקש לאחוז
ברצועות גמלו ודחה הצעות לעזרה גם כאשר היה עליו לחצות תעלת מים — הוא חלץ אז את סנדליו,
החזיקם תחת בית שחיו וחצה יחף ,ודחה את האפשרות שהנוצרים יזלזלו בו בשל כך 41.הוא סירב
להחליף את הגמל בסוס קל רגליים ,שכינה שטן ,בשל חטא היוהרה שחוטא מי שרוכב עליו 42.ראש
כפר נוצרי ,שבגרסאות מאוחרות יותר נזכר שמו אך בצורה משובשת בעליל ,פנה אליו ואמר' :אתה
מלך הערבים ולרכוב על גמל בחבל ארץ זה הוא מעשה בלתי הולם' .נתנו לעומר פרד מכוסה בד יקר
ללא אוכף ,אך אחרי שניסה אותו ,הוא כינה אותו שטן ושב אל גמלו ,שכן לטענתו לנביא האסלאם די
היה בגמלים כדי לנצח 43.ההתעקשות לרכוב על גמל עשויה הייתה לנבוע לא רק מטעמי צניעות או
מדבקות במסורת הלחימה של מוחמד; בהמשך אדרש לאפשרות שהסיבה להתעקשות הייתה כרוכה
ב'נבואה' יהודית על 'רוכב הגמל' .מכל מקום רכוב על גמל וללא כיסוי ראש ,כשפדחתו חשופה
לשמש היוקדת ,הגיע הח'ליף עומר לאלג'אביה ,הנמצאת על אם הדרך לדמשק.
44
עוד עוסקים המקורות בבגדיו הבלויים של הח'ליף כביטוי לזלזולו בעניינים שבחומר .הוא סירב
לבקשה להחליפם וללבוש בגד לבן כדי שיזכה לכבוד גדול יותר בעיני ה'כופרים' 45,והסביר שבגדים
שיגדילו את כבודו בעיני בני אנוש יפחיתו מערכו בעיני אללה .המקורות רצו להראות שהבקשה
להחליף את הלבוש כדי שתעלה קרנו של השליט המוסלמי בעיני הנוצרים הייתה לכאורה מוצדקת,
שכן נכבדיהם טעו לחשוב שעבאס טוב המראה ,דודו של מוחמד ,דווקא הוא הח'ליף .דיווח אחר
הרחיב עניין זה :עבאס אף רכב על סוס ,והח'ליף — על חמור (!); אין תמה שחשב מי שחשב שרוכב
הסוס הוא הנכבד בין השניים ,כלומר הח'ליף הוא עבאס 46.על פי גרסה נוספת הציע מושל בוסטרה
לכבס את בגדי הח'ליף והביא לו בגד אחר ,אבל לאחר מכן התעקש הח'ליף לקבל את בגדו המקורי,
ובתיאור מוחשי — אך פנטסטי בעליל — תוארו השניים אוחזים בקצות הבגד ומושכים אותו כדי
שיתייבש 47.בדיווח מאוחר ,מן המאה העשירית ,שנטען כי הוא מבוסס על עדות שנמסרה כבר סביב
השנה  ,700קיבלה המחלוקת על הבגדים הרחבה נוספת :רכוב על גמל ,ללא כיסוי לראשו ,קרא עומר
39
40
41
42
43
44
45
46
47

פצדאאל מעאויה ,ארביד  ,2011עמ'  ;41אבן אבי דניא ,כתאב חלם מעאויה ,דמשק  ,2003עמ' .19
ת'לאת' רסאאל פי ׁ
כופי (לעיל ,הערה  ,)34עמ' .226
אזדי (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .365‑364
שם ,עמ' .364
כופי( ,לעיל ,הערה  ,)34עמ' .226
ד'הבי ,תאריח' אלאסלאם וופיאת אלמשאהיר ואלאעלאם ,ג ,בירות  ,2004‑1987עמ'  ;162ד'הבי הסתמך לכאורה על
לוחם בחזית הביזנטית.
כופי (לעיל ,הערה  ,)34עמ' .226
אבן עסאכר (לעיל ,הערה  ,)17כו ,עמ' .275
שם ,סז ,עמ' .234
קתדרה
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לראש כפר ליד אלג'אביה וציווה עליו לכבס את גלימתו המוכתמת ובינתיים לתת לו בגד חלופי.
כאשר ניתנה לו גלימה מפשתן הוא הפגין בורות באשר לפשתן ,בורות המרמזת לפשטותו
ולצניעותו ,ומכל מקום אחרי שבגדו כובס הוא החזיר את הגלימה לנותן48.
חוקרים הציעו לראות בדיווחים הללו השפעת מסורות נוצריות על סגפנותו
של ישוע מחד גיסא ,ומאידך גיסא התנגדות לתיאורים של הרקליוס ,הקיסר
הביזנטי בן הזמן ,ובמיוחד לפאר שיוחס לו בביקורו בירושלים בשנת 630
או  ,631בעקבות התבוסה שהנחיל לפרסים והשבת הצלב הקדוש לכנסיית
הקבר .יהירותו של הקיסר הביזנטי צוינה לשלילה בדרשות ובחיבורים
ביקורתיים שהופיעו בנצרות המזרחית והוצגה כסיבה למפלת ביזנטיון
בפני צבאות האסלאם ,וייתכן שהדברים היו מוכרים גם בקרב המוסלמים.
ייתכן גם שתיאורי עומר הסגפן יצרו היזון חוזר בין מסורות מוסלמיות
למסורות נוצריות שהופיעו לערך באותו זמן ,היינו במחצית השנייה של המאה
השמינית 49.למשל תאופנס (מת  50)818כתב על כניסתו של עומרוס ( )Oumarosלעיר הקדושה,
בדמות שטן (!) ,לבוש בגדים מזוהמים עשויים משער גמל ,מחפש את מקום מקדשם של היהודים.
סופרוניוס ,הפטריארך הירושלמי 51,קיבל בדיווח זה את התפקיד של שליט בוסטרה כפי שהופיע
בדיווחים הקודמים; הוא ניסה ללא הצלחה לשכנע את עומר להחליף את בגדיו והסתפק בכך
שהלה ניאות לתת אותם לכובסים 52.ייתכן שלפנינו המצאה היסטורית נוצרית 53שמגמתה ברורה:
להפגין את האהדה שבה קיבלו ראשי העדה הנוצרית את הח'ליף המוסלמי .מנגד אין לשלול את
האפשרות שהמקור של תאופנס היה דווקא מסורת ערבית שעניינה היה להראות את היחס הכנוע
של הנוצרים ,ושבתוך כך שינתה בגרסאותיה השונות את שמות הנוצרים המעורבים ואת מקום
ההתרחשות54.
48
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50

51
52
53
54

דינורי ,אלמג'אלסה וג'ואהר אלעלם ,בירות  ,2007עמ'  ;171אבן עסאכר (שם) ,מד ,עמ' .306‑305
ראו :ע' לבנה־כפרי' ,על ירושלים בראשית האסלאם' ,קתדרה( 51 ,ניסן תשמ"ט) ,עמ'  ,50הערות  .106‑103על חיבורים
בגנות הרקליוס שהופיעו במערב אך סביר שמקורם בנצרות המזרחית ראוH. Busse, ‘Bāb Ḥiṭṭa: Qur’ān 2:58 and the :
 .Entry into Jerusalem’, JSAI, 22 (1998), pp. 13–15המחבר דן בפיוט המיוחס לראש מנזר פולדה ( )Fuldaולימים
הבישוף של העיר מיינץ ,ולטענתו מקורו בנצרות המזרחית בימי האומיים או שמא אף קודם.
תאופנס הסתמך על תאופילוס מאדסה ,שמת בשנת  ,785ושהיה אסטרולוג בחצר הח'ליפים העבאסים והייתה לו גישה
למקורות רבים .ראו עליו למשלJ. Howard-Johnston, Witnesses to a World Crisis: Historians and Histories of the :
Middle East in the Seventh Century, Oxford 2010, pp. 197–198, 268–312
על סופרוניוס ראוC. von Schoenborn, Sophrone de Jerusalem: vie monastique et confession dogmatique, Paris :
1972
The Chronicle of Theophanes Confessor, trans. C. Mango & R. Scott, Oxford 1997, pp. 471–472
זו דעתו של הווארד־ג'ונסטון (לעיל ,הערה  ,)50עמ'  .215גיל סבר שתאופנס הושפע מתיאורי המסורת הערבית אך הם
קיבלו אצלו נימה לגלגנית ועוינת .ראו :גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .44
טיעון בדבר השפעה כזו ראוL.I. Conrad, ‘Theophanes and the Arabic Historical Tradition: Some Indications of :
Intercultural Transmission’, BF, 15 (1990), pp. 1–44 (reprinted: M. Bonner [ed.], Arab-Byzantine Relations in
) .Early Islamic Times, Aldershot 2004, pp. 317–360ראו גםTheophilus of Edessa’s Chronicle and the Circulation :
of Historical Knowledge in Late Antiquity and Early Islam, trans. R.G. Hoyland, Liverpool 2011, pp. 28–29
והערותיו של המהדיר.
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( 641‑575לסה"נ).
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עומר ,הכיבוש ומשיחיות יהודית
למרות מה שנמסר כביכול מפי עומר ,היינו שמוחמד ניבא שהוא עתיד לכבוש את ירושלים ללא
קרב 55,העדויות שהביאה לכך המסורת המוסלמית שוליות .דווקא נבואות יהודיות כביכול על כך
שהח'ליף אמור לשחרר את העיר הקדושה תפסו בבירור מקום מרכזי במסורות ההיסטוריות הערביות
החל במאה השמינית .עומר הוצג אפוא כמי שהגשים תפקיד שנועד לו באסכטולוגיה היהודית' .הו
אמיר המאמינים [תוארו של הח'ליף באסלאם] ,לא תשוב לארצך בטרם ייתן אלוהים בידך ניצחון
בירושלים' ,אמר יהודי אחד לח'ליף בהיותו באלג'אביה .בגרסה מפותחת יותר פנה היהודי אל הח'ליף
בתואר אלפארוק ,כפי שעומר מוכר במסורת המוסלמית 56.אם כן לטענת המסורת המוסלמית היהודים
שאראה להלן ,לא במשמעותו המקובלת אצל המוסלמים57.
הכירו אף הם תואר זה ,אך כפי ַ
סביר שהמפגש המתואר בין עומר ליהודי עלום השם והדברים ששמע ממנו הם המצאת המסורת
המוסלמית ,אך לא כן באשר לתפקידו המשיחי של עומר ,כלומר לרעיון הבסיסי שהביעה מסורת זו,
ושהיא נאחזה בו לצרכיה .דור או שניים טרם כיבוש ירושלים ומחוזות אחרים בארץ־ישראל התפללו
יהודים וציפו לבואו של מי שיגאל אותם מהשלטון הנוצרי המעיק .על האווירה הזאת מעידה למשל
הידיעה על נזיר ממנזר סנטה קתרינה שהתגייר שנים ספורות לפני המלחמה הביזנטית‑הפרסית
הגדולה בראשית המאה השביעית והחל מטיף בעמק הירדן ,ושנתקבל בקרב היהודים כ'אברהם
השני' 58.בהמשך עוררו הכיבוש הפרסי הזמני של ירושלים במהלך המלחמה הזאת ומתקפת הנגד של
הקיסר הרקליוס ציפיות משיחיות רבות .ככלות הכול בתלמוד הבבלי מופיעה נבואה בדבר שלטון
רומא בעולם ,אפילו לזמן קצר' :אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו
תשעה חודשים' 59.הדברים יכלו להתפרש כרומזים על ניצחונו של הרקליוס .אמנם בחזון הידוע בשם
'נבואת זרובבל' ,ואשר ככל הנראה נתחבר סמוך לכיבושים או אולי כבר כמה עשרות שנים קודם
לכן ,הרקליוס נזכר כארמיליוס צאצא השטן 60.פיוט הפותח במילים 'אותו היום' והמיוחס לאלעזר
הקליר ,ושכנראה שייך לאותו הזמן ,מדבר על מלחמת 'אדומים וישמעאל' שבעקבותיה יופיע משיחם
של ישראל61.
55
56
57
58
59
60

61

אבן מרג'א (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .44
S. Bashear, ‘The Title “Fārūq” and Its Association with ʿUmar I’, SI, 72 (1990), pp. 47–70
טברי (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .189
S.M. Wasserstrom, Between Muslim and Jew: The Problem of Symbiosis under Early Islam, Princeton 1995,
pp. 48–49
בבלי ,יומא י ע"א.
”B. Wheeler, ‘Imagining the Sassanian Capture of Jerusalem: “The Prophecy and Dream of Zerubbabel
 .and Antiochus Strategos’ “Capture of Jerusalem”’, OCP, 57 (1991), pp. 69–85על תיארוך החיבור ראו גם:
G. Stemberger, ‘Jerusalem in the Early Seventh Century: Hopes and Aspirations of Christians and Jews’,
L.I. Levine (ed.), Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity, and Islam, New York 1999,
 ;pp. 266–268ולאחרונהH.I. Newman, ‘Dating Sefer Zerubavel: Dehistoricizing and Rehistoricizing a Jewish :
 .Apocalypse of Late Antiquity’, Adamanius, 19 (2013), pp. 324–326תודתי למחבר על ששלח לי עותק של מאמר זה.
שטמברגר (שם) ,עמ'  .270‑268ראו שורות הפיוט אצל :י' אבן שמואל (קופמן) ,מדרשי גאולה ,תל־אביב תש"ג ,עמ' .160
לדעת גיל אין בפיוט של הקליר שום נקודת אחיזה ודאית לקביעת זמנו .ראו :גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,52הערה .76
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הכיבוש המוסלמי של ירושלים

בדיווח המופיע אצל אלטברי על היהודי שפנה אל עומר בתואר אלפארוק מהדהדים מושגים
שמופיעים בחיבור הידוע בשם 'דוקטרינת יעקב' ( ,)Doctrina Jacobiושהוא ככל הנראה ההתייחסות
הנוצרית המוקדמת ביותר שבידינו להופעת האסלאם .אפשר שהחיבור נתחבר בארץ־ישראל והוא
למעשה חיבור אנטי־יהודי בדבר הטבלת היהודים במצוות הקיסר משנת  62.632בדיאלוג שמופיע בו,
ואשר התנהל כביכול בקרב יהודים בקרתגו שנתיים לאחר הצו ,נזכר מכתב של אברהם ,יהודי מקיסריה.
הלה סיפר במכתבו על נביא שקר בקרב הסרצנים ( — )Sarakenonתואר שגור למוסלמים בתרבות
הנוצרית בימי הביניים — נביא שבישר את הופעתו העתידית של המשיח 63.האם האמירה הזו משקפת
דוקטרינה אסלאמית מוקדמת? השאלה מסובכת ומכל מקום אין היא מענייני כאן 64.אך ניתן לשמוע
בדברים הד לציפיות משיחיות יהודיות ואת הפרשנות שניתנה בקרב יהודים לכיבוש המוסלמי.
על כך ניתן להוסיף חזון יהודי הידוע בשם 'נסתרות רבי שמעון בר יוחאי'; חלקו הראשון נכתב
אף הוא ככל הנראה זמן קצר לאחר הכיבוש המוסלמי ,וכפי שאראה הגיע לידיעת כותבי המסורת
המוסלמית .בחזון זה מדבר מטטרון ,שר הפנים ,על מלכות ישמעאל כאמצעי לגאולת היהודים
מממלכת אדום הרשעה (הביזנטים) ,ועל נביא שיכבוש את הארץ ,כלומר את ארץ־ישראל ,כדי
להשיבה לגדולתה .ר' שמעון שואל את מטטרון מהי ההוכחה לכך ,והלה דורש על נבואת ישעיהו
'וְ ָראה ֶרכב צמד פרשים רכב חמור רכב גמל' (ישעיה כא ,ז) .ואלה דברי החזון' :מפני מה הוא מקדים
רכב חמור רכב גמל? לא היה צריך לומר אלא רכב גמל רכב חמור .אלא כיוון שהוא יוצא הוא רוכב על
גמל .צמחה מלכות בידו רוכב על חמור ,דבר אחר רכב חמור כיוון שהוא רוכב על חמור מכאן שהם
תשועה לישראל כתשועת רוכב על חמור' .הדיון הזה בסדר רוכבי הבהמות רלוונטי כמובן לאופן שבו
נתפסו בחזון הופעת המשיח ותפקידו של רוכב הגמל ,הווה אומר :הנביא (המוסלמי) .בהמשך החזון
נאמר' :המלך השני שיעמוד מישמעאל יהיה אוהב ישראל ויגדור פרצותיהם ופרצות ההיכל וחוצב הר
המוריה ועושה אותו מישור כולו ובונה לו שם השתחוויה על אבן שתייה שנאמר "ושים בסלע ִקנך"
(במדבר כד ,כא) ועושה מלחמה עם בני עשו והורג חיילותיו וישבה שביה גדולה מהם וימות בשלום
ובכבוד גדול' 65.מ'נסתרות רבי שמעון בר יוחאי' עולה מסר ברור של ציפייה שהערבים המוסלמים
ימלאו תפקיד מכריע בדרמה המשיחית :הם יחלו בחיסול הרומאים — כלומר הנצרות המזרחית —
ובהמשך ישיבו את הארץ לבעליה האמתיים ,כלומר ליהודים66.
כל זה לא נעלם מידיעת כותבים מוסלמים ,והללו נפחו בדברים רוח משלהם 67.מסורת מוסלמית
שצמחה כנראה במאה השמינית מספרת ש'ישעיהו היה זה שמסר לבני ישראל את דבר הופעתם של
62
63
64
65
66
67

R.G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian
 Writing on Early Islam, Princeton 1997, p. 55וראו ההפניות שם.
 .P. Crone & M. Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World, Cambridge 1977, p. 3וראו דיון נרחב אצל:
הוילנד (שם) ,עמ' .61‑55
זהו טיעון מרכזי בספרם של קרון וקוק (שם) ,שהיו עליו מתקפות מצד מבקרים רבים.
א' ילינק ,בית המדרש ,ג ,ירושלים ,1938 ,חלק אחרון ,עמ' .79‑78
הוילנד (לעיל ,הערה  ,)62עמ' .311‑310
S. Bashear, ‘Riding Beasts on Divine Missions: An Examination of the Ass and Camel Traditions’, JSeS, 37
(1991), pp. 37–40
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קדס] ששמה ירושלים
אלמ ִ
ישוע ומוחמד ,בכך שפנה אל איליא [קפיטולינה] ,עיר בית המקדש ַּ[בית ַ
קאדי בן המאה
[אורשלים] :בשורה טובה לך ,יבוא אלייך רוכב גמל ,כלומר מוחמד' 68.בדומה לכך ׁ
העשירית ,שטען כי מדובר בחומר שמקורו  200שנים קודם לכן ,ציטט את הפסוק מישעיה כא ואת
הפירוש שרוכב החמור הוא ישוע ורוכב הגמל הוא מוחמד .וכך במסורת המוסלמית ,כמו ב'נסתרות
רבי שמעון בר יוחאי' ,שני הרוכבים הם ישוע ולאחריו מוחמד 69.המחבר החשוב אלבירוני (מת )1048
צפה
אמר בעניין זה' :כך ,או בדומה לכך ,הוא פירוש דבריו של ישעיה :אללה ציווה עליו להעמיד ְמ ּ ֶ
[המצפה] אראה רוכב חמור ורוכב
ַּב ִמצפה אשר יודיע מה הוא רואה [בתנ"ך' :אשר יראה יגיד'] ואמר ְ
גמל .ואחד מן השניים התייצב וצעק :נפלה בבל ונשברו אליליה העשויים מעץ .ופירוש בשורה זו
הוא [בואם של] המשיח [ישוע] ,הרוכב על חמור ,ומוחמד ,הרוכב על גמל' 70.ראוי לציין שבמסורת
שהתגבשה לכל המאוחר במאה השמינית נאמר שגם אצל הנוצרים כביכול מדובר על מוחמד רוכב
הגמל ,וזאת בהתגלות לישוע שבה התבשר שמוחמד הוא הנביא הערבי שמצפים לו 71.חומר זה הגיע
די מהר מהכותבים המוסלמים לנוצרים ,כמו לבונד ( ,)Levondבן המאה השמינית 72.גרסאות ערביות
אחרות ייחסו לנוצרים ידע מוקדם על נביא ערבי שהוא 'הטוב מכל הנביאים' ורוכב על חמור ,אך
למרבה הפלא הוא מזרע ישראל 73.לפנינו פיסת מסורת מבולבלת ,כנראה באופן מכוון ,המדברת על
דימויו של מוחמד בקרב הנוצרים כמשיח.
ברי שהתהום שבין הציפיות המשיחיות של היהודים לאינטרסים הפוליטיים של המוסלמים הייתה
חייבת להיחשף במהרה .המסורת המוסלמית יכלה לעשות שימוש ברעיונות היהודיים אך היה עליה
לשמור מרחק מהם לבל תימשך אליהם יתר על המידה .המצב הזה דינו היה לייצר דו־ערכיות ,וזו
משתקפת למשל בדיווח על ההסכם שחתם עומר עם נוצרי ירושלים .אם אכן כלל ההסכם סעיף שאסר
על היהודים לשוב ולהתגורר בעיר ,ובכך המשיך את המדיניות הנוצרית ,היה בדבר כדי להבהיר את
הסכנה הנשקפת מצד היהודים ולסתום את הגולל על שאיפותיהם 74.ואולם סעיף כזה אינו מופיע
בדיווחים של הכותבים המוסלמים ,להוציא דיווחו של ההיסטוריון אלטברי ,שהסתמך על מקור שנוי
במחלוקת 75,וכן הוא מופיע אצל כותבים נוצרים מאוחרים ,שוודאי היו להם כוונות ברורות בסוגיה
זו .כותבים קראים במאה התשיעית דווקא הזכירו את ההרשאה ליהודים לשוב להתגורר בעיר .גם
בקטע מכרוניקה יהודית שנמצא בגניזת קהיר מסופר שעומר התיר ליהודים להשתקע בירושלים,
וכי שבעים משפחות ,אמנם הרבה פחות מ־ 200המשפחות שביקשו זאת ,הורשו לעקור מטבריה
68
69
70
71
72
73
74
75

שם ,עמ' .41
דינורי (לעיל ,הערה  ,)48עמ' .134
תרגום הטקסט של אלבירוני ראו :גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .53‑52
בשיר (לעיל ,הערה  ,)67עמ'  ,46ושם בעמ'  49מסורת דומה .מסורת שייחסה לאחד מחברי הנביא את אמירתו של יהודי
בשם יושע שיבוא נביא ערבי רוכב על חמור ,מופיעה בחיבור אפוקליפטי של אבו נעים (מת .)1038
קרון וקוק (לעיל ,הערה  ,)63עמ'  ,166הערה  .8על לבונד ראו :הוילנד (לעיל ,הערה  ,)62עמ' .494‑490
עיאד אבן ַגנם לפטריארך של העיר אלרקה :כופי (לעיל ,הערה  ,)34עמ' .251
ראו הדיאלוג בין המפקד ׁ
ראו כתב החסות של עומר בתרגום גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;45‑44וראו דיון באותנטיות שלו ושל דומיו :לוי־רובין
(לעיל ,הערה .)10
ראו הדיון של גיל (שם) ,עמ' .61‑60 ,46‑45
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קטעים מכרוניקה
בערבית־יהודית
שנמצאה בגניזת
קהיר ,והמתארת
את חידוש היישוב
היהודי בירושלים
בימי הח'ליף עומר
(באדיבות ספריית
האוניברסיטה,
קיימברידג' )T-S Ar.6.1

ולהתגורר בירושלים 76.מהו אם כן הסעיף הנזכר בדיווחו של אלטברי? עובדה או המצאה? לחלופין,
האם העדות היהודית אמינה? תהא העובדה ההיסטורית אשר תהא ,דבר אחד נעלה מכל ספק :האיסור
על היהודים לגור בירושלים שיוחס לנוסח ההסכם שנתן עומר לנוצרי העיר נועד להנחית מכה על
ציפיות היהודים מעומר כגואל.
יתר על כן ,מקורות ערביים מספקים ידיעות על יחסים מתוחים בין עומר ליהודי סוריה וארץ־
ישראל .לפי דיווח אחד יהודי ממקום כלשהו התלונן לפני הח'ליף כי הוכה .לאחר בדיקה התברר
שהמוסלמי שהכה אותו ראה את היהודי מוביל אישה מוסלמית על חמור ,דוחק בה להתקדם ,וכשהיא
והפילה לקרקע .האישה אישרה את התיאור ,או אז הוכיח עומר את
ּ
לא עשתה כן ,הוא דחף אותה
היהודי כי אינו יכול לעשות זאת ולקוות שיוכל להסתמך על הסכם החסות שניתן ליהודים ,וציווה
לצלוב אותו77.
חרף הניסיון המוסלמי לשמור על ריחוק בין עומר וכניסתו לירושלים לבין ציפיות היהודים ממנו
כמקים בית המקדש מהריסותיו 78,ניכרים בחומרים הפזורים במסורת המוסלמית שרידים של השכבה
 76שם ,עמ' .59‑58
 77אבן עסאכר (לעיל ,הערה  ,)17כד ,עמ'  .212הוא הסתמך על מקור מהמאה השמינית ,וזהו גם מקור של אלטברי .לפי
אבו עביד ,היהודי אף תקף מינית את האישה המוסלמית .ראו :אבו עביד (לעיל ,הערה  ,)32עמ' .182‑181
 78זהו יסוד חשוב אצל קרון וקוק (לעיל ,הערה  ,)63עמ' .10
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הרעיונית המשיחית הנזכרת .למעשה המסורת המוסלמית נראית להוטה לנצל שכבה זו לצרכיה .הדבר
בא לידי ביטוי בדיווחים על עזרה שהושיטו היהודים לחילות האסלאם במהלך הקרבות ,עזרה שאפשר
להסבירה לא רק בסבל הארצי שהיה נחלתם אלא גם כניסיון לממש את הרעיונות המשיחיים79.
יותר מכול עולה הדבר מהפנייה אל עומר כאלפארוק ,במובן גואל ,כמשתמע מהוראתו הארמית של
השורש פר"ק .ההסבר המוסלמי המסורתי לא קיבל את ההוראה המיוסדת על הארמית וביאר את פשרו
של התואר פארוק על יסוד השורש הערבי פר"ק בהוראת המבחין בין אמת לשקר (אלד'י יֻ ַפ ִרק ַּבין
ִ
אלחק
ַ
ואלבאטל) או בין אמונה לכפירה ,אפיון שניתן לעומר בידי מוחמד 80.היה זה צעד אחד מני
רבים לבסס את מעמדה העצמאי של הדת החדשה .אלא שהמאמץ הזה אינו יכול להסתיר לחלוטין את
השכבה הקודמת .ואכן למוסר מסורות מוסלמי מוקדם ונחשב בשם ַאלזֻ הרי (מת סביב  )741מיוחסת
אלכתאב ,מונח שבמקרה זה כוון ככל
(אהל ִּ
הטענה שאף על פי שמוחמד לא הזכיר זאת ,אנשי הספר ַ
81
הנראה ליהודים) היו הראשונים שכינו את עומר בתואר אלפארוק .אם כן ודאי היו להם סיבות לכך.
במאה האחת־עשרה סיפר אלבירוני ש'פרוקא רבא' משמעו בסורית ,כלומר בדיאלקט הארמי הנהוג
בסוריה — גואל גדול82.
לאור זאת ניתן לפרש את דיווחו המסורבל קמעא והתמוה של אלטברי ,המבוסס לטענתו על מקור
מן המאה השמינית ,ושלפיו עומר הגיע לסוריה (וארץ־ישראל) לא פחות משלוש פעמים — בפעם
הראשונה רכוב על סוס ,בשנייה על גמל ,ובשלישית על חמור 83.מובלעים בדברים תיאורים של
המשיח ושל הבהמה שעליה הוא עתיד לרכוב לפי המקורות היהודיים .בדיווחים אחרים נזכר דווקא
התיאור של רוכב הגמל הנזכר ב'נסתרות רבי שמעון בר יוחאי' .כמו התואר אלפארוק כך במקרה זה,
השכבה הקדומה הוסתרה על ידי ההסברים שנתנה המסורת המוסלמית לרכיבה על גמל :סגפנותו של
עומר והמופת שהציב מוחמד במלחמותיו ברכבו על גמל .לפי המסורת המוסלמית שהלכה ונרקמה,
מסיבות אלה דבק הח'ליף בגמל למרות הלחצים עליו להמירו בסוס — 84משיחיות יהודית כמובן הס
מלהזכיר באופן מפורש.
התפקיד המשיחי הסמוי עולה פעם נוספת בהמשך .כפי שהדברים מוצגים פנייתו של היהודי אל
עומר בתואר אלפארוק אתגרה את הח'ליף ,והוא ציווה להביא אליו את היהודי ושאל אותו ,כביכול
ללא הקשר ברור ,על אודות משיח השקר (דג'אל) .אלא שההקשר קיים ,אמנם לא באופן שבו הוצגו
הדברים בתיאורו של אלטברי ,אלא שוב במשקעים של הרעיון המשיחי .דג'אל מקורו ב'משיחא
ַדגַ ַלא' ,בגרסה הארמית של הברית החדשה ,ומשמעותו משיח שקר 85.כאן הוא קיבל משמעות
79
80
81
82
83
84
85

U. Rubin, Between Bible and Qur’ān: The Children of Israel and the Islamic Self-Image, Princeton 1999,
pp. 17–18
קרון וקוק (לעיל ,הערה  ,)63עמ'  ;5בשיר (לעיל ,הערה  ,)56במיוחד עמ'  ,50‑49על המונח ֻפרקאן בקוראן .וראו גם
לאחרונהU. Rubin, ‘On the Arabian Origins of the Qur’ān: the Case of al-furqān’, JSeS, 54 (2009), 421–433 :
בלאד'רי ,אנסאב אלאשראף ,ה ,בירות  ,1996עמ' .356
בשיר (לעיל ,הערה  ,)56עמ' .48
טברי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .88ראו גם :קרון וקוק (לעיל ,הערה  ,)63עמ'  ,154הערה .20
אבן כת'יר ,אלבדאיה ואלנהאיה ,ז ,קהיר  ,2000עמ' .245
מתי כד ,כד .ראו גם‘Dadjdjāl’, EI2, II, pp. 76–77 :
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מיוחדת ,ויש לכך יותר מסיבה אחת .כבר בכתבים ערביים מוקדמים הצטייר משולש שקשר את משיח
השקר ,ירושלים והיהודים .הנושא נדון למשל בקבצים מוקדמים של מסורות הנביא (חדית') ובספרות
שבחי ירושלים ,המאוחרת יותר ,שכבר נזכרה לעיל .על פי כתבים אלה מוחמד ,כמו כל הנביאים
קודמיו ,הזהיר מפני דג'אל .בניסוחו של נביא האסלאם דג'אל יחולל תוהו ובוהו (ערביתִ :פתנה),
וביום הופעתו ,מלווה ב־ )!( 70,000יהודים ,יכתר את האנשים — הכוונה בלי ספק למוסלמים —
בירושלים .מנהיג (ערביתִ :אמאם) הבריות יהיה איש ישר דרך ,ולשמע תפילתו ירד ישוע לארץ ויגרום
ל'איש ההוא' (דג'אל) לסגת ,וישוע עצמו יעמוד בראש המתפללים 86.על פי מסורת אחרת — שנטען
כי הופיעה לא יאוחר מהמחצית השנייה של המאה השמינית — עתיד משיח השקר לצור על ירושלים,
אך ישוע ,עם אנשי דמשק ,קרוב לוודאי מוסלמים ,ירדפו אחריו; אנשי דמשק הרוויחו את מקומם
לאחר שזכו בהגרלה כנגד היהודים והנוצרים .בהגיעם לשער לוד בירושלים יימס משיח השקר כמו
נר באש ,ואם לא די בכך ,ישו יהרוג אותו 87.בחזיונות מוסלמיים אפוקליפטיים מאוחרים יותר תוארו
היהודים כבני לווייתו של האנטי־כריסטוס המתכוונים להיכנס לירושלים דרך שער לוד 88.כל זה
מבהיר את ההקשר של השאלה ששאל עומר את היהודי בדיווחו של אלטברי ,שכן היהודי אמור היה
לדעת במה דברים אמורים .כצפוי הח'ליף שמע ממנו שאין מקום לדאגה ,ושהערבים נועדו לחסל
את דג'אל בנקודה הסמוכה לשער לוד 89.הבשורה הזו נקשרת לדימוי של עומר בספרות המוסלמית
הקדומה כמי שבכוח אישיותו מסוגל להכניע את השטן .באוספי חדית' אמנם סופר שדג'אל הרג את
עומר מספר פעמים בזו אחר זו והפגין בכך את יכולתו ,אך בכל פעם שב עומר לחיים ,ובסופו של דבר
הוא זכה להתערבות אלוהית וניצל ממוות90.

אלאחבאר
וכ ְעב ַ
עומר ַּ
משנכנס עומר לירושלים ,הפך כעב אלאחבאר ,היהודי האגדי שהמסורת המוסלמית תיארה כסמכות
המופקדת על 'כתבי היהודים' וכמתווך בין המורשת התרבותית היהודית לאסלאם המוקדם ,לדמות
מפתח 91.כפי שאראה ,אף שכעב סיפק לעומר — ובהשאלה לכלל האסלאם — חומר יקר מפז,
נכזבה ציפייתו לקבל תמורה על כך .המסורת המוסלמית סירבה לכל מחווה של 'תן וקח' עם כעב
היהודי ,שכן כאמור היה עליה לבדל עצמה ממשיחיות יהודית ,שכעב התעקש לספק .לפי המקורות
86

87
88
89
90
91

על חדית'ים על דג'אל ועל ומעשי רשע שלו ראו :חכים ,עומר (לעיל ,הערה  ,)29עמ'  .50‑49 ,31בפירוש הקוראן
קאתל אבן ֻס ַליְ מאן (מת  )768נטען שמוחמד ראה את דג'אל בירושלים .ראו :רובין ,מסע לילי (לעיל,
המוקדם של ֻמ ִ
הערה  ,)23עמ'  ,159הערה .40
אבן מרג'א (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  .220 ,218‑217גם באמירות המיוחסות לנביא שער לוד הוא המקום שבו ייהרג האנטי־
כריסטוס .על מיקום השער בירושלים ראו :גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .53
 .D. Cook, ‘An Early Muslim Daniel Apocalypse’, Arabica, 49 (2002), pp. 87–88ייתכן שמקורו של החומר בבגדאד
במאה העשירית אבל הוא מבוסס על שכבה מוקדמת.
טברי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .190 ,189בגרסה אחרת היהודי אמר שמשיח השקר הוא מבני בנימין .ראו גם :גיל (לעיל,
הערה  ,)1עמ' .53
חכים ,עומר (לעיל ,הערה  ,)29במיוחד עמ' .50 ,36‑35
אלאחבאר בערבית נגזר ככל הנראה מ'חבר' ,כפי שנקראו חכמי בבל .ראו‘Kʿab al-Aḥbār’, EI2, IV, pp. 316–317 :
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המוסלמיים הוא שמע על הח'ליף עוד קודם למפגש ביניהם בירושלים .על שאלתו של הח'ליף אם
אמתית וחזקה' .הדברים הללו,
נתקל בו בכתביו ,השיב כעב בחיוב' :נתקלתי בך כקרן ,קרן ברזלִ ,
שהושמו בפיו של היהודי — ובגרסה אחרת בפיו של הפטריארך הירושלמי — מקורם אולי בשימוש
שעשתה המסורת המוסלמית בפסוק 'קומי ודוֹ שי בת ציון כי קרנך אשים ברזל' (מיכה ד ,יג) .דרך אגב,
היא עשתה זאת בניגוד לשימוש היהודי ,במיוחד הקראי ,ב'קרן זעירה' ,על פי דניאל ז ,ח ,כמסמלת
את השלטון המוסלמי ,שהוא שלב אחרון לפני יום הדין והישועה 92.עומר מצדו אף הוא שמע על
למחראב דאוד הוא פקד
כעב ,אף כי לא פגש בו קודם לכן .לפי עד ראייה כביכול כאשר הגיע הח'ליף ִ
להביא לפניו את כעב ,והלה הוביל אותו למקום המדויק של אבן השתייה 93.התייעצותם על המקום
ההולם לקיים בו תפילה הסתיימה באי הסכמה ,ועומר נזף בכעב על שהוא 'מחקה את היהודים'.
כך הרחיקה עצמה המסורת המוסלמית מהציפייה ש'המלך השני מישמעאל' יגדור 'פרצות ההיכל',
ציפייה המופיעה ב'נסתרות רבי שמעון בר יוחאי' .מה שחשוב היה לח'ליף הוא מקום תפילה ותו
לא ,ובבטלו את כעב במחי יד ('התעסק אך בענייניך') הוא טען שהמוסלמים נצטוו להתפלל לכיוון
הכעבה ,לא לכיוון האבן .אחרי סיום התפילה ואחרי שציווה לפנות את האשפה מהמקום שבו עמד
המקדש ,התעמת עומר עם כעב פעם נוספת .הדבר קרה כאשר שמע את הקריאה 'אללה אכבר' שנטען
כי באה מפי כעב ,שכביכול היה כל כולו דרוך לשמוע בשורות טובות .הח'ליף פקד להביא אליו
את היהודי בשנית ,ככל הנראה במטרה לגעור בו .אלא שהלה הקדים את השליט בדברי פיוס .לפי
גרסה אחרת ,שנמסרה מעד ראייה כביכול ,מדובר לא בכעב אלא ביהודי (מומר) אחר בשם עבדאללה
אבן סלאם ,שמעמדו היה נכבד יותר 94.משנועץ בו הח'ליף באשר למקום התפילה ,האשים הלה
את היהודים ששינו את המקום המקורי וקבעו אותו באבן השתייה .הוא אף הבדיל עצמו מהמנהג
היהודי לחלוץ נעליים בהגיעו למקום .תגובתו של עומר' ,אתה צודק יותר מכעב' ,אמורה לאותת על
התנערותו של עומר מהמסורת היהודית95.
כיצד נקשרת התנערות זו לפעולות בנייה במקום שבו עמד בית המקדש ,לנוכח המסורת הסותרת
ש'אומת מוחמד תבנה את מקדש ירושלים' ,מסורת שהופיעה כנראה בתקופת האומיים ,ושזמנה ככל
הנראה לפני בניית כיפת הסלע? 96העדויות בעניין זה מותירות כר נרחב להשערות .ב'נסתרות רבי שמעון
בר יוחאי' מדובר כאמור על 'המלך השני' הגודר את פרצות ההיכל .אפשר שזה ביטוי למשאלת לב של
היהודים לבניית המקדש מחדש על ידי עומר או שזה הד לציפיותיהם בשלב ראשוני ביותר 97.אלא שגם
תאופנס ומקורות נוצריים אחרים דיווחו שבשנת  642או  643החל עומר בבניית 'המקדש בירושלים',
שהמבנה נפל ,ושהיהודים הסבירו לו שהסיבה לכך היא צלבים שנותרו בכנסייה בהר הזיתים .תאופילוס
92
93
94
95
96
97

גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  53והערות .79‑78
אבן כת'יר (לעיל ,הערה  ,)84עמ'  .245‑244מחראב דאוד ניתן לזיהוי במקומות אחדים .ראו :בוסה (לעיל ,הערה ,)25
עמ' .79
רובין (לעיל ,הערה  ,)79עמ' .33‑32
אבן עסאכר (לעיל ,הערה  ,)17נו ,עמ' .365‑364
A. Elad, Medieval Jerusalem and Islamic Worship: Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage, Leiden 1995, pp. 162–163
וראו ההפניות שם לספרות שבחי ירושלים.
ההסבר השני ראו :קרון וקוק (לעיל ,הערה  ,)63עמ' .10
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שלמה'98.

מאדסה ,שעליו התבסס תאופנס ,רמז ש'המסגד של עומר' הוקם במקום שבו עמד 'מקדש
על ציפיות היהודים ניתן ללמוד אף מכרוניקה המיוחסת למחבר הארמני סבאוס (נכתבה סביב ,)660
ושבה דיווח על ריב בין יהודים למוסלמים על השליטה במקום הידוע כקודש הקודשים .המוסלמים
בנו מקום תפילה משלהם ובכך סיכלו תכנית של היהודים לחדש את המקדש 99.גם דיווח של נוסע
נוצרי רומז למבנה כלשהו שבנה עומר 100.אולי לא
טאהר
טהר אבן ִ
אלמ ִ
מפתיע שאצל מחבר מאוחר כמו ֻ
קדסי (סביב שנת  )960העניין כבר ברור :הח'ליף
אלמ ַ
ֻ
האומיי מועאויה קיבל שבועת אמונים עם עלותו לכס
הח'ליפות בשנת  660במסגד שניצב על הר הבית,
ואשר בנה עומר 101.המסגד הזה משמעותו אחת :קץ
לציפיות המשיחיות היהודיות.
פיסת המידע המכריע שבאמצעותה ניסה כעב
אלאחבאר לפייס את הח'ליף הכועס נאמרה סמוך
להגעתו של עומר להר הבית ולסילוק האשפה
שנצטברה שם מאז ביקורה של המלכה הלני ,אמו
של הקיסר קונסטנטינוס .לפי כעב הגעתו של השליט
המוסלמי היא הגשמת נבואה בת  500שנים (!) על
תקומת ירושלים ונפילתה של קונסטנטינופול .כעב
דיווח על נביא ששלח האל לעיר הקבורה תחת אשפה
ובפיו האמירה 'בשורה לך ירושלים ,אלפארוק יבוא
ויטהר אותך' .כמו היהודי העלום בתיאור המפגש
הנזכר לעיל ,הכיר כעב את עומר כאלפארוק ,גואל
ירושלים .עוד הוא סיפר על נביא אחר שנשלח
לבירת הביזנטים ובפיו תוכחה ליושביה על הרס בית האל ,ושהאל עתיד להענישם באמצעות שבטים
ערביים 102.כעב גינה את קונסטנטינופול בשל שמחתה על חורבן ירושלים ,והביא את שבועת אלוהים
להיפרע מיושביה באמצעות עבדיו המאמינים 103.הדברים הללו יוחסו לכעב ככל הנראה בהשפעת
חזונות יהודיים על נפילת ביזנטיון שהיו מוכרים לכותבים המוסלמים104.
 98תאופילוס (לעיל ,הערה  ,)54עמ' .127‑126
 99קרון וקוק (לעיל ,הערה  ,)63עמ' .10
 100ההתייחסות הנוצרית נמצאת בדיווח של ארקולף ( ,)Arculfסביב השנה  .670ראו לעניין זה :מרשם (לעיל ,הערה ,)20
עמ' .98
 101שם ,עמ' .97
 102טברי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .196‑194הדיווח מיוחס לתושב פלסטין בן המאה השמינית שהיה אחראי לבניית כיפת
הסלע .ראו :גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .76
 103אבן מרג'א (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .232‑231
 104קאגי (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .207

מפת שצוירה במאה
התשיעית על פי
תיאורו של הנזיר
ארקולפוס ,שביקר
בירושלים במאה
השביעית ותיאר
את בניית המסגד
הראשון בהר הבית

(באדיבות ספריית המדינה
הבוורית ,מינכן)

קתדרה

46

בועז שושן

הצגת התאסלמותו של כעב — הבאה בהמשך — כמאורע שהתרחש בעקבות המפגש שלו עם
הח'ליף ,נועדה בבירור לקשור בין הכיבוש המוסלמי של ירושלים להארה שהייתה למלומד היהודי.
לפי גרסה אחת הוא התאסלם לאחר ששמע את עומר מצטט מהקוראן' :הוי אלה אשר קיבלו את הספר,
האמינו באשר הורדנו ממרומים למען יאשר את אשר עמכם ,בטרם נמחה תווי פרצופים ונסובבם
לאחור ,או נקללם כשם שקיללנו את מחללי השבת' (סורה  105.)47 ,4כעב ,שהיה מעורה כביכול
בזיהוי שעשה הקוראן בין אלה מקרב 'בני עמו של משה' 'בני העוולה' לבין מחללי השבת (סורה ,7
 ,)163‑159ביקש להציל עצמו מהעונש הצפוי ליהודים ומיהר לקבל את האסלאם .למעשה כך הוא
חב את התאסלמותו לח'ליף המוסלמי .זו הייתה ההזדמנות שלו לגמול לעומר ,והוא השמיע לו פסוק
מן התורה כביכול אשר מנבא את הכיבוש הערבי של ירושלים ואת תפקידו של עומר בכל זה:
הארץ הזאת ,שבה דרו בעבר בני ישראל ,תיכבש על ידי אללה באמצעות איש ישר דרך ,רחום כלפי המאמינים,
נוקשה כלפי הכופרים .תוכו כברו ,מעשיו ודבריו שווים .הקרוב אליו והרחוק ממנו הם שווי זכויות .ההולכים
בעקבותיו מאמינים באל אחד ,נזירים בלילה ופרשי חיל ביום .הם נדיבים ,מסייעים ומקריבים האחד למען
רעהו [ ]...הם האומה הראשונה שתיכנס לגן עדן ביום תחיית המתים106 .

ב'נבואה' התנ"כית הזו ,המיוחסת לכעב ,שכבר היה כעת מוסלמי ,מוצג פסוק קוראן המתייחס
למאמינים ,והאומר 'קשים הם עם הכופרים ורחומים זה לזה' (סורה  ,)29 ,48כפסוק שמקורו בתורה,
והוא משולב בחומר נוסף .שני רכיבים משמעותיים אמורים למשוך את תשומת לבנו .האחד הוא
האזכור של בני ישראל כיושבי הארץ וההשלכה שיש כאן לכיבוש המוסלמי כחזרה על כיבוש כנען
בתנ"ך ,אלא שהפעם בידי כובשים אחרים 107.הרכיב השני הוא הייצוג האידאלי של עומר .מנקודת
מבטה של המסורת המוסלמית אך טבעי הוא שכאשר שמע הח'ליף את דברי היהודי המומר ,הוא אימץ
את דבריו ,השתחווה וקרא' :הו מוסלמים ,הריעו ,אללה קיים את הבטחתו לכם והעניק לכם ניצחון
על אויבכם ונתן לכם את הארץ'108.
על פי גרסה אחרת כעב דיווח על נבואה שמצא במגילה שנתן לו אביו ,שלא רק שהיה ידען מופלג
בכל הקשור בכתבי היהודים ,אלא גם היה אחד מהיהודים שהאמינו במוחמד (!) .הנבואה היא על
מוחמד' ,חותם הנביאים' ,שעתיד להיוולד במכה ושהגירתו ממנה תצלח .במה שנראה כפרפרזה על
הנאמר בישעיה מב ,א‑יג על עבד ה' ('לא יצעק ולא יִ שא ולא ישמיע בחוץ קולו [ ]...לאמת יוציא
משפט') ,אמר כעב שהנביא העתידי יהיה בעל מזג טוב ,לא יהיה גס ,לא ירים קולו בשווקים ,לא יגמול
רעה תחת רעה אלא טובה תחת רעה ,ימחל ויהיה נדיב .ההולכים אחריו יהיו כמתואר בגרסה לעיל.
כעב המשיך ואמר שאף כי הנבואה הזו הייתה האמירה הטובה ביותר ששמע מאביו אי פעם ,המרחק
שבין מקום מושבו (בדרום ערב) למקום מושבו של מוחמד מנע בעדו מלהצטרף לתומכיו .יתר על
כן ,כאשר שמע שהנביא נאלץ להסתתר מפני אויביו ,נזכר כעב באזהרת אביו מפני נביאי שקר .האם
 105תרגום א' רובין ,תל־אביב תשס"ה.
 106אזדי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;366כופי (לעיל ,הערה  ,)34עמ'  .228תיאור המוסלמים כ'נזירים בלילה ופרשי חיל ביום'
הוא מוטיב שגור במקורות המוסלמיים בתיאורי הכיבושים.
 107ראו בעניין זה גם :רובין (לעיל ,הערה  ,)79עמ' .17
 108ניתוח הנבואה של כעב ראו :שם ,עמ' .15‑14
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ההג'רה ,נבצר ממנו להגיע .אחרי
מוחמד אחד מהם? היה עליו לנהוג בזהירות .גם לאלמדינה ,אחרי ִ
כן מת מוחמד ,ומשעלה אבו ַּבכר למשרת הח'ליף ,עדיין היסס כעב .רק לאחר שנוכח בניצחונותיו של
יורשו עומר החליט היהודי לקבל את האסלאם .המאיץ ,כמו שכבר נזכר בגרסה אחרת ,היה הפסוק על
מחללי השבת ,ששמע לא מפי עומר כבגרסה הקודמת אלא מפי מוסלמי עלום שם109.

עומר והנוצרים
בניגוד ליהודים תפקידם של הנוצרים בכיבוש המוסלמי הוצג כחרב פיפיות מבחינתם .המפגש
הראשון שלהם עם הח'ליף היה מתוח ,ובעוד כעב הדריך את עומר בהר הבית ,דחה הח'ליף בחוסר
אמון את שאיפת הפטריארך להראות לו את כנסיית הקבר ,כביכול מדובר במסג'ד דאוד 110.באותו
אופן הוא הגיב כאשר הראו לו את כנסיית ציון 111.בדיווח אחר תואר עימות תאולוגי שהתרחש כאשר
עומר ,מוקף בהנהגה הנוצרית בירושלים ,ציטט את הפסוק הקוראני 'אשר ינחהו אלוהים תישר דרכו,
ואשר יתעהו ,לא תמצא לו מגן ומוליך במישרים' (סורה  .)17 ,18מלומד נוצרי שכונה בפי עומר
'אויב אללה' ערער על הדברים ,וכאשר הוא חזר על עמדתו קבע עומר הזועם כי הנוצרי עצמו מעיד
בהתנהגותו על נכונות הפסוק ,שכן אללה הקשיח את לבו ,קשר את עיניו ,ודינו גיהינום .אלמלא
החוזה שניתן לנוצרים ,אמר עומר ,הוא היה מצווה להמית את הנוצרי ,ולמשמע הדברים נאלם הנוצרי
דום112.
למפגש של עומר עם הנוצרים היו גם פנים אחרות .נוסף על הלחץ שהפעילו עליו להחליף את
בגדיו ולרכוב על סוס ,יוחסו להם ,כמו ליהודים' ,נבואות' על תפקידו .הדיאלוג הבדוי שניהל כעב
עם הח'ליף ,ושבו אישר את אזכור שמו ב'כתבי היהודים' ,התנהל בגרסה אחרת עם הפטריארך
הירושלמי 113.על פי חיבור על שבחי ירושלים גילו הנוצרים כביכול בקיאות באשר למקום שממנו
עלה מוחמד השמימה ,עלייה אשר על פי הפרשנות המוסלמית המסורתית נרמזת בפסוק הפותח את
סורה  17בקוראן .לפיכך הם היו מוכנים להתמסר ל'מלך הערבי' 114.נוסף על כך בדיווח בדיוני בעליל
שהופיע במאה התשיעית ,ושיוחס לח'ליף בכבודו ובעצמו ,הוא סיפר שבהיותו עדיין סוחר עובד
אלילים ,תפס אותו נוצרי בדמשק — לפי גרסה אחרת באנטיוכיה — נעל אותו בכנסייה ,וציווה עליו
לבצע עבודות שירות .כאשר שב הנוצרי בסוף היום ומצא שעומר לא ביצע את המוטל עליו ,העניש
 109אזדי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .375‑370על התאסלמותו של כעב ראוM. Perlmann, ‘A Legendary Story of Kab al- :
Ahbar’s Conversion to Islam’, Joshua Starr Memorial Volume: Studies in History and Philology, New York 1953,
 .p. 86על גרסה שונה ,שבמרכזה יהודי בשם אבו מלכ ,ראו :בשיר (לעיל ,הערה  ,)67עמ' .48 ,47
עאאד' ,והחומר מיוחס למחצית הראשונה של המאה התשיעית לכל המאוחר .ראו עליוA. Elad, ‘The :
 110המקור הוא אבן ִ
Beginnings of Historical Writing by the Arabs: the Earliest Syrian Writers on the Arab Conquests’, JSAI, 28
(2003), pp. 82–84, 92–93
 111אבן מרג'א (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  .51על מקורו הקדום ראו :גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,56הערה .81
 112כופי (לעיל ,הערה  ,)34עמ'  .229‑228טקסט דומה ראו :אזדי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .364‑363על פי אבן עסאכר
המאורע התרחש בבוסטרה .ראו :אבן עסאכר (לעיל ,הערה  ,)17סז ,עמ' .233
 113גיל (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  53והערה  .79למקורות הנזכרים אצלו ניתן להוסיף את אבן עסאכר (שם) ,מב ,עמ' .426
 114אבן מרג'א (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .45
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אותו ,ובמאבק שהתפתח בין השניים הרג עומר את הנוצרי .נזיר נתן לעומר מקלט ואף גילה לו את מה
שצופן לו העתיד .לדבריו הוא מצא בכתביו שעומר הוא מי שיסלק את הנוצרים מאדמתם .הנזיר ביקש
מעומר כתב התחייבות עבור המנזר שלו ,ולאחר התלבטות נעתר לו עומר ,אף על פי שסבר שתחזיתו
של הנזיר חסרת שחר .הנזיר שלח את עומר לדרכו ואף נתן לו חמור לרכוב עליו ,והיה עליו לשלוח
את החמור חזרה לסוריה כאשר יגיע למכה .כאן עבר הדיווח לעומר ,בהיותו כבר הח'ליף — הוא הגיע
לאלג'אביה שבדרום סוריה ,והנזיר מיהר לפגוש
את ידידו הוותיק ולפרוע את השטר שעליו הוא
חתום ,כלומר כתב ההתחייבות לשלום המנזר115.
לסיכום ,המסורת המוסלמית גייסה לא רק
את היהודים אלא אף את הנוצרים כדי להציג את
כניסתו של עומר לירושלים כאקט משיחי או,
בניסוח אחר ,כמגשים נבואות ישנות .כמו באשר
ליהודים ,המסורת 'רקדה' כאן ריקוד מורכב של
'כן ולא' — היא אימצה את הציפיות המשיחיות
ואף בדתה חומר ניכר משלה לצורך זה ,אלא
שהיא סייגה את הציפיות הללו על פי צרכיה .במילים אחרות ,עומר הוצג בה כגואל ירושלים ,אך לא
כבונה המקדש .עקב כך ציפיות היהודים מהכיבוש המוסלמי בכלל ומכניסת עומר לירושלים — אם
אכן אירעה בפועל — בפרט ,דינן היה להתפוגג.
אשר לנוצרים ,לדידם הדגשת המסורת המוסלמית את פרטי המפגש של הח'ליף עם ההנהגה
הנוצרית ואת יחסי עומר‑סופרוניוס — גם אם היו בדויים כולם או רובם — הייתה דבר מבורך ,וניתן
ּ
היה אף
להעצימה .על כן אין תמה שהכרוניקאי סעיד אבן ִּבטריק ( ,)Eutychiusשכיהן כפטריארך
של אלכסנדריה בשנים  ,940‑935אישר שאמנם עומר סירב לקיים תפילה סמוך לכנסיות בירושלים.
אלא שבניגוד להסבר המוסלמי שהובא לעיל ,שתלה את הדבר בחוסר האמון של הח'ליף בנוצרים,
הסיבה ששם הכרוניקאי הנוצרי בפיו של הח'ליף בדיאלוג שלו עם סופרוניוס הייתה דווקא דאגתו
של הח'ליף לנוצרים .עומר הסביר לפטריארך שאם יתפלל במקום שזה הציע לו ,עלולים הנוצרים
לסבול בעתיד מהחרמת האתר לצורכי המוסלמים .לפיכך אף יזם עומר מסמך שבו הגן על הרכוש
הנוצרי 116.אין כלל ספק באשר לבדיה בדיווח זה ,שנועדה לשרת את האינטרס הנוצרי .אלא שזה
המעט שניתן היה לעשות במחנה הנוצרי לנוכח הכיבוש המוסלמי והמסורת ההיסטורית המוסלמית
שהתגבשה באשר אליו.
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