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בשער המאמר  :פמוט

עליית

ברונזה גדול ( גובהו 80
ס " מ )  ,שנתגלה

מונוגרפיות ומאמרים רבים דנים בהיסטוריה של הצי האי ערב ושל שבטי הערבים בשולי

במטמון הברונזה

.

האסלאמית  ,ימי פעילותם של הנביא מחמד

י'

הירשפלד וא ' גוטפלד

( ) 632 - 572

ועדת נאמניו ,

1

ועד שלהי המאה השביעית ,

כאשר בהנהגת בית אמיה  ,משפחה ממכה בעלת זיקה הדוקה לארץ  -ישראל  ,היו הערבים לשליטי

מטעם האוניברסיטה

הסהר

העברית בירושלים
( צילום _ זאב

האימפריה

נושאים

במחקר

הסהר הפורה החל מן המחצית השנייה של המאה השישית  ,זו תקופת הביכורים של הבשורה

הגדול בטבריה נתגלה
בחפירות  1998של

האסלאם

ותקופת

האסלאמית אינם

חדשים

ההיסטוריה .

רדרכן )

הפורה .

פרק זה בהיסטוריה של הערבים ושל האימפריה שלהם הסתיים כאשר תנועה

מהפכנית ( דעוה ) גברה על צבאות האסיים והעלתה לכס השלטון ( סלטאן ) את שושלת ( דולה ) בית

בעמוד השמאלי
( ובהמשך

עבאס .

המאמר ) :

משקולת זכוכית,
 6 . 24גרם  ,עליה
כתובת בערבית  ' :על

2

גיליון המאה של כתב  -העת ' קתדרה ' הוא אכסניה נאותה להצגת המקורות על תקופה זו אשר נחשפו

בשנים האחרונות בתחומי הארץ ולהערכת התמורות בספרות המחקר המדעי על קורית

ידי אבאן אגן
איברהים '  ,המאה
השמינית לספירה

והערבים

בארץ  -ישראל ' .

האסלאם

במאמר זה אתמקד בסקירה תמציתית של המקורות השונים אשר משמשים

אותנו לשחזור תקופת בין התחומין שבין הג ' אהליה 4להתגבשות

האסלאם .

וכן אבקש לברר את

5

התמורות אשר חלו בידיעותינו על קורות ארץ  -ישראל כפי שאלה מוצגות בהיסטוריוגרפיה העברית
אשר נכתבת מאז שנות השבעים  .את הדיון בשתי סוגיות אלה אערוך באמצעות הצגתן של מספר

ידיעות היסטוריות  ,בלוויית הערות מצומצמות  ,אך ללא דיון של ממש  .רסיסי מידע אלה נועדו

לשרטט את תחום הידע בלבד  .מיפוי מדוקדק שלו ובכלל זה פרשנות הידיעות החדשות הם נושא

לעבודה נפרדת .

1

אלה המכונים במסורת ההיסטורית האסלאמית המונית בשמות חבריו
( אלח ' לפאא א  -ראשדון )

.

,

צחאבה

)

וממשיכי דרכו הצדיקים

2

תיקוף זה הוא הד לכותרת חיבורו המונומנטלי של יוליוס ולהאוזן

3

) 15 FaHן  . ( The ab ngdom andהדיון בשאלת תקפותו של תיקוף זה חורג מעניינו של מאמר
~ של~הקהילה האסלאמית בארץ  -ישראל במאה השביעית והשמינית אינה סוגיה אשר עומדת
ברי כי סוגיית צמיחתה

) ( WeHhausen

' הממלכה הערבית ונפילתה '

זה .

בחזקת עצמה  .היא נספחת לנושאים מקיפים מאוד ועל מנת לרדת לשורשיה חובה להתבונן בטריטוריה רחבה
יותר  ,לפחות בזו של ארצות הסהר
4

הפורה .

,

במקורות האסלאמיים משתמשים במונח עידן הפראות ג ' אהליה ) לציין את פרק הזמן אשר קדם לבשורתו של

.

הנביא מותמד בחצי האי ערב תפיסת זמן זו משקפת עמדה אידאולוגית כמובן  .אין היא מושג כרונולוגי  ,אלא
ביטוי לשאיפה להתנתק מן העידן אשר קדפ
5

לאסלאם .

הבחנה זו וניסוחה הושפעו עמוקות מעמדותיהם של מאיר קיסטר ותלמידיו  ,אשר מיסדו את מחקר פרק זמן זה
בסדנאות מדעיות אשר נערכות באוניברסיטה העברית בירושלים  .מקצת ההשקפות אשר הושמעו בהן פורסמו
בגיליונות

SAI

בימה נוספת אשר הוקדשה בשנים האחרונות למחקר תקופה זו היא :
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בעיית המקורות וההיסטוריוגרפיה
האסלאם 6הוא דת מקראית 7אשר הופיעה על במת ההיסטוריה שעה שכתיבת קורות העבר ורישום

ההיסטורי שמטרתו לשמר את

אירועי ההווה היו ענפי ידע מבוססים  .ככלות הכול אמנות הסיפור

והדורות לעתיד  ,הייתה

הזיכרון  ,להסביר את אשר התרחש בעבר וכך לעצב את עמדות בני הזמן
לענף מפותח במערב אסיה ובמצרים מאות בשנים קודם להג ' רה של הנביא

למרות זאת מועטות ביותר הן הידיעות על אודות ראשית צמיחת האסלאם
על הכתב בסמוך לזמן

האירועים .

מחמד ( בשנת

. ) 622

אך

5שששוונש

והתפשטותו אשר הועלו

בקורות הערבים והסהר

יתר על כן  ,מרבית התיאורים אשר משמשים אותנו לשחזור פרק זמן זה
(  , ) 750 - 660באותן שנים אשר
הפורה נכתבו לכל המוקדם במחצית השנייה של התקופה האמיית
מתמיה כי התיאורים
במהלכן התגבשו עיקרי ההלכה האסלאמית והמדינה האסלאמית לפיכך אין זה
בתבניות הספרותיות
של תהליכי הופעת האסלאם ושל תהליכי התבססותו בסהר הפורה אחוזים
 8אלה היו לכודים בסד שבין
והמנטליות של זמן חיבורם ושל הזהות הפוליטית והדתית של מחבריהם
אשר תתרו לשלול
השליטים אשר שאפו להכרה בלגיטימיות מעמדם ההדש ובין מתנגדיהם מבית
והפוליטי של זמנם ,
מהם לגיטימיות זו כתיבתם הייתה נתונה במידה רבה תחת נטל הפולמוס הדתי

.

.

.

והיו לכך השלכות ברורות על תוכני

המקורות ההיסטוריים .

כאשר ביקשו רושמי קורות העתים ( כרוניקאים  -להבדיל מהיסטוריונים

 ,חוקרי העבר ) בני המאה
לספר על אשר

השביעית לספר על צמיחת המדינה האסלאמית לא תמיד עמד לרשותם המידע הנחוץ
9

' התרחש באמת ' ) es eigentlich gewesen

 , ( wieכתביעתו של

לעומת זאת הם היו משועבדים

רנקה .

במידה רבה לקבוצות אשר נאבקו על מקומן ועל מעמדן במסגרת הסדר החדש

.

אשר צמח המהברים
)

כתבו במציאות

הערבים  -המוסלמים ( הם מכונים כך מחמת לשון הכתבים וזהותם הדתית של הכותבים
הערבים עם ירידתן של
של חתירה לשלטון והגמוניה  ,וחיפשו הסבר לסדר השלטוני החדש שיצרו
 דריה בצפון  -מזרתאימפריות העבר המפוארות  ,האימפריה הפרסית  -ססנית מן הפרת במערב ועד האמו
התיכון מתוקף
והאימפריה הביזנטית  ,אשר התפרשה על פני דרום אירופה  ,צפון אפריקה ומזרח הים

.

' היסטוריית הישועה '

.

זה הם יצרו תמונת עבר אשר נועדה לבסס את סדרי ההווה כמיטב המסורת של
ועדת נאמנים קטנה אשר
הם טוו עלילה דטרמיניסטית  :שליח אשר הכול מצפים לבואו  ,נביא נרדף
ענן סמיך של סיפורים
גברו על הקשיים וצמחו לגוי גדול ; מקהילה מצומצמת הפכו לכוח עולמי
האסלאם .
סותרים ואף מנוגדים ניצב אפוא בפני תלמידי ההיסטוריה של הג ' אהליה וראשית

.

 . Baneth , 'ihat did Muharnmad Mean when Heא 2 .
6

לפירוש השם

כ ' מצב של עבדות לאדון אחד בלבד ' ראו :

 . 183 - 190קק  ) 5 Derivatives ' , 105 , 1 ) 1971 ( ,ן
7

והשוו לניסוחו הפרובוקטיבי משהו של
ברשותנו וזהו הקוראן

,

בערב במאה השביעית מצוי
רווח
F . E . Peters , Muhammad

"

המסורות האסלאמיות ואת

בשני העשורים האחרונים הבליטו מספר שקרים את התבניות הספרותיות של אחדות מן
הזיקה בין ספרויות בשפות השונות אשר דוברו בקרב אוכלוסיית מערב אסיה  .ראו למשל :
283 - 288

9

and

פטרם ' רק מדרש מקראי אחד ) אשר
and
Albany
Origins of

גופו '  . 261 :ק 1994 ,

8

Called his Religion Islam ? The Original Meaning of

 .קק

 Islam , 71 ) 1994 ( ,צם

"

 17/ 638חן visit ) 0 Ayla

 ' Umar' sת0

א ' וינריב  ,חשיבה היסטורית  :פרקים בתולדות הפילוסופיה של ההיסטוריה  ,א

ג ' . M . Cobb ,
Note

 ,תל  -אביב  , 1987עמ '

12

.
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מצב זה גרם לכך שמתהילת הדיון המחקרי על אודות האסלאם היוותה בעיית המקורות לשחזור
ראשית עלייתו לפני

כ 1 300 -

,

שנה אם לא מכשלה של ממש הרי למזער משיכה גבוהה וקשה להצייה .

הקשיים הכרוכים בהבהרת הנאמר במקורות הספרותיים  ,בכרוניקות או ביצירות לא היסטוריות  ,על
אודות הנביא מחמד ויורשיו או בפיענוח הממצא הארכאולוגי היו נהירים לחוקרים מאז החלו לתת

למניין האומות .

דעתם על שאלות אשר נוגעות להתרחשויות במאה השישית והשביעית

על מנת להבהיר את טיבם של המקורות אשר מספקים לנו את המידע החיוני על פועלו של הנביא
מחמד  ,על צמיחת הקהילה האסלאמית  ,על אמונתה ופולחנה ועל מוסדותיה החברתיים והפוליטיים

.

( בראשית המאה השביעית למניין הנוצרי ) אציג תעודות היסטוריות אחדות נקטתי מיון משולב אשר
נשען על שתי אמות מידה  :לשונית

ודתית .

המקורות הערבים  -האסלאמיים

.

מל הראוי לפתוח ביצירה אשר כתבו השליטים החדשים של הסהר הפורה הערבית כשפה כתובה

צמחה מאוחר יחסית  .למעשה הבשורה הכתובה בלשון קודש  ,דהיינו הקראן הערבי  ,היא
הגדול הראשון אשר נכתב בערבית

ונשתמר .

10

החיבור

ניתן ללמוד ממנו על תמונת עולמו של מחמד ועל

סביבתו הקרובה  ,אך המידע הטמון בו על הפולחן והפוליטיקה של הקהילה  -המדינה הוא חלקי ביותר

 הרי הקראן אינו ספר היסטוריה או חוקה  .ההיסטוריוגרפיה הערבית התפתחה מאוחר יותר  ,כמעטכ 100 -

שנה לאחר ההג ' רה של הנביא מחמד ( אשר נערכה קרוב לוודאי בשנת

. ) 622

11

ידיעותינו על

נסיבות פעילותו של הנביא מחמד נרשמו בעקבות האירועים לנוכח הצלחתם של המאמינים

בבשורתו .
התבססות שלטון הערבים וצמיחת הח ' ליפות האסלאמית לוותה לא רק בהדגשת תפקידה של הדת
החדשה בגיבוש הסדר הפוליטי שנתהווה בסהר הפורה ומרכזיות מעמדו של הנביא מחמד בהבניית

.

עולמם של מאמיניו ונתיניהם תהליכים אלה חוללו שינויים סוחפים גם בלשון ובתרבות אשר שררו
במזרח התיכון  ,והובילו להנהגת סדרי שלטון ומנהל חדשים בשטה רחב הידיים שבין אסיה התיכונה

.

לאוקיינוס האטלנטי בעקבות התבססות השלטון הערבי  -האסלאמי והשינויים הדמוגרפיים אשר נלוו
לכך חשו עצמם שליטי סוריה חזקים ובטוחים די הצורך להדיח את היוונית ולבסם את השימוש

.

בערבית כשפת הממלכה גם הארמית ללהגיה נסוגה במהירות מפני

הערבית .

בתיאור זה תומכים לא רק הממצאים הארכאולוגיים שיתוארו בהמשך  ,כי אם גם התעודות

הספרותיות .

המסורת האסלאמית מייחסת לעבד אלמלכ האמיי

( ) 705 - 685

את ראשית השימוש

.

בערבית כשפת המנהל והשלטון אמנם הדיווח על כך אפוף במעטה של אנקדוטות אך אין סיבה
לדחות את הלוז של
10

הידיעה .
.

' וכל שליח אשר שלחנו [ דיבר ] בלשון עמו וזאת למען כי יבהיר להם [ את מסרו ] אללה מעדיף את מי שיחפוץ

וינחה את מי שירצה שכן הוא הכל יכול והיודע  .וכך הורדנו [ משמים ] ספר חכמה בערבית  .אין זאת אלא כי הורדנו
אותו קראן ערבי למען כי תבינו אותו ' ( סורה יד [ אבראהים ]  ,ד ; יג [ א  -רעד ]  ,לז ; יב [ יוסף ] ,
11

ב.
)

 , The Rise o( Historical Wri ( ing among the Arabs, trans . 1 . 1 . Conrad , Princeton 1983אמס A . A .
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אמרו  :פנקסי המנדק של סוריה [ דיואן א  -שאם ] המשיכו להיות [ כתובים ] ביוונית  -ביזנטית [ רומיה ] עד אשר
עבד אלמלכ היה לשליט  .בשנת

81

.

[ כס ] הוא ציווה על העברתם [ לערבית ] המניע לכך היה איש אחד מן

- ,

הפקידים היווניים אשר אמור היה לכתוב דבר מה  ,אך לא מצא מים ועל כן הטיל מימיו בקסת  ,דבר זה
נודע לעבד אלמלכ והוא ד נישו  .הוא ציווה על סלימאן בן סעד לתרגם את
~
 [ r1אלארדון הוא פעל כך ומינה אותו למושל
ימנה אותו למשך שנה לגובה המסים [ ח ' ראג ' ן של wD
א  -דיואן  ,זה

ביקש בתמורה כי

.

אלארדון  .השנה טרם יצאה והוא סיים לתרגם את הדיואן והביאו אל עבד אלמלכ  .זה קרא על כן לסרג ' ון

.

.

צ"

.

והציג אותו נאת התרגום ] לפניו הדבר ציער אותו עד מאוד הוא יצא ממנו דואב קבוצה של פקידים יוונים

%8888827

פגשה בו והוא אמר להם בקשו לכם פרנסה [ הדשה ] אחרת מששר מלאכה זו  ,שכן אלוהים הדיח אתכם

ממגי . ,
הצגתי תעודה וו לא משום תרומתה לשחזור תהליכי השיערוב  ,אלא משום שמבין שורותיה משתקפת
תמונת העולם של השליטים החדשים  .היא מבהירה בחדות  ,למרות סגנונה  ,את עומק השינוי

החברתי .

מסקנה זו נתמכת גם בתעודה אשר כתב מחבר סורי אנונימי  ,ושמסופר בה על ארגון מחודש של

מערכת המסים בידי עבד אלמלכ  .מתוכנה של תעודה זו עולה גם האופן שבו ראו הנכבשים את המהלך :

י. .

בשנת אלף ושלוש [ לפי מניין השטרות -

פ ] הטיל עבד אלמלכ על

סוריה מס .

י 1הוא הוציא [ נפק ] צו

.

גורף שלפיו על כל אדם לשוב למקומו ולכפרו ולבית אביו על כל אדם להירשם בשמו ועל פי שם המקום
ממנו

בא .

הגולגולת ,

וכן לרשום את כרם גפניו  ,כרם זיתיו  ,קניינו ובניו וכל אשר
14

אשר הושת על ראש כל

גבר .

לו .

מכאן ההלה גביית מס

מכך החלו כל הרעות אשר פקדו את עם הנוצרים  ,עד לאותו

.

זמן נטלו המלכים מס מן הארץ אך לא מן האנשים מכאן דיגלו ד~ רבים [ בני הגר ] לשעבד את ד~ רמים כפי
שהיה שעבוד מצרים
ד רבים
~

[ טייא ] .

,

אין זאת אלא כי בגלל החטאים השתלט עלינו

עבד .

זהו המס דוקדום אשר עשו

5ן

את מאפייני סיפורי ההשתלטות של האסלאם על הטריטוריה הביזנטית במקורות הערביים  -האסלמיים
אדגים בתרגום קטע אחד מספרו של א  -סברי  ,ההיסטוריון הבגדאדי אשר חיבר כרוניקה

עולמית .

היסטוריון חשוב זה נשען בכרוניקה שלו על ידיעות שקיבץ מחיבורים קודמים  ,בהם גם כאלה
שנכתבו בתקופה האמיית  .וזו גרסתו של א  -טברי לסיפור קרב אג ' נאדין  ,קרב אשר גרסאות שונות

על אודותיו מצויות במקורות הערביים .

16

מסד לנו אבן המיד  ,שנה סלמה  ,מעם מהמד בן אסחאק  ,מעם מחמד בן ג ' עפר בן א  -זביר מעם ערוה  ,אמר :
כאשד שני הצבאות התקדמו זה לעבר זה  ,שלה הקבקלאר

17

.

איש ערבי [ לרגל את מהנה המוסלמים ] הוסיף

14

אלבלאירי  ,פתוח אלבלראן  M .T de Goeje ,עורךן  ,ליידן  , 21968עמ ' . 193
תעדיל  ,מם יחסי אשר נגבה בדרך של חלוקת היבול בין מעבד הקרקע לגובה .
גזיתא  ,מס גולגולת  .בערבית ג ' זיה ,

15

 . 154 ,ק 4 . 1 . 8 . Chabot (cscot 104 : Scriptores syri , 53 ( , Louvain 1933 ,ט 1 ,

12
13

(

,

Chronicon Pseudo -Dionysianum

11 . 17 - 28
16

על קרב זה ראו  :מ ' גיל  ,ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (  , ) 1099 - 634א  ,תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ '

17

Qubiqular

( ביוונית

koubiikoularios
)

35 - 34

.

 , ) 12עמ ' . 114 - 113

וראו למשל  :אלבלאדרי ( לעיל  ,הערה

בלטינית

( cubicularius

תואר אשר הוענק לשומר הסף ( חאג ' ב

בערבית .
)

לרוב כיהן במשרה זו סריס אשר לא גויס מתוך שורות הצבא  ,אם כי בעקבות השינויים שתולל משבר המאה
השישית פיקדו גם סריסים על

גייסות .

11888!8888
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.

ואטד  :סיפרו לי כי איש זה היה אחד משבט קדאעה מתת השבט תזיד בן חידאן ושמו אבן הזארף הוא ציווה

.

אותו  :היכנס אל שורות האנשים [ המוסלמים ] הללו ושהה במחיצתם יומם ולילה לאחר מכן שוב אלי וספר

.

לי על אודותם מסר [ ערוה ] כאשר אדם ערבי נכנס אל שורות הערבים הם לא התנכרו לו  .הוא שהה בין
שורותיהם יומם

ולילה .

לאחר מכן שב אליו [ אל הקבקלר ] וזה שאל אותו  :מה העלית

בידך ?

סיפר לו :

.

בלילה גזירים וביום פרשים אף אם בנו של מלכם יגנוב מהם הרי הם יקטעו את ידו ואם זנה הרי ירגמו

.

.

אותו כל זאת על מנת לכונן בקרבם את הצדק הקבקלר אמר לו אם אתה דובר אמת הרי מעמקי האדמה

.

.

עדיפים על פניה ממפגש עמהם מי יתנני כי מזלי מעם אללה יהיה כי הוא יפריד ביני לבינם לא יעזור
לי לנצח אותם ולא יאפשר להם לנצח אותי  .אמר לאחר מכן התקדמו האנשים ונלחמו זה כנגד זה כאשר
הקבקלר ראה את האופן שבו המוסלמים נלחמים ציווה את הביזנטים [ רום ] עטפו את ראשי בבגד  ,שאלוהו
ענה יום הייאוש [ יום אלבאיסן הוא היום ואיני חפץ לראותו  .מעולם לא ראיתי יום רע מיום

ומדוע ?

נאמר  ,התיזו המוסלמים את ראשו והוא [ המכונה ] בעל הראש
[ להג ' רה ]

שני לילות לפני סופו של חודש ג ' מאדא אלאולא

המלופף .

[ יולי . ] 634

זה .

[ קרב ] אג ' נאדין היה בשנת 13

מקרב המוסלמים נהרגה קבוצה [ של

לוחמים ] בהם  :סלמה בן השאם בן אלמגירה  ,הבאר בן אלאסוד בן עבד אלאסד  ,נעים בן עבד אללה א -

נחאם ,

השאם בן אלעאצי בן ואיל ואחרים מקריש  .לא הזכירו לנו [ אף לא שם של ] אחד מקרב המוסלמים

תושבי אלמדינה [ אלאנצארן אשר נפגע בקרב

אג ' נאדין .

1

סיפור קרב זה מעורר שורה של בעיות  :משמעות שמו של הקרב  ,תאריכו  ,זהות המשתתפים בו

.

ומיקומו של שדה המערכה על פי מקורות ערביים מאוחרים התקיים הקרב באתר בין רמלה לבית -

גוברין  ,אך יש המבקשים להסביר את משמעות השם כמחניים  ,היינו שני מחנות  ,ומציעים כי הקרב
נערך במגידו ( לג ' ון  ,מרומית

. flegionum

הרחבת הדיון בסוגיה זו אינה מענייננו כאן  ,לפיכך אסתפק

בהצעה כי אג ' נאדין הוא שם כללי לציון לחימה בין מוסלמים לביזנסים  ,וכי אירועי לחימה אלה
התרחשו באזור הספר

) ( limes

שחצץ בין האימפריה לשבטי הערבים ולא עמוק בתוככי ארץ

המזרע .

כל קרבות ההכרעה העיקריים של כינון האימפריה הערבית התנהלו בגבול המדבר  ,למשל בעזה ,
בירמוך ,

ביום קרב הגמל ובציפין .

לענייננו חשיבותו של סיפור קרב אג ' נאדין בגרסתו של א  -סברי בכך שיש בו ביטוי להשקפות אשר

רווחו בזמן חיבורו בקרב העילית האסלאמית ולמאבקים הפוליטיים אשר פילגו שכבה זו  .כינונה של
אימפריה אסלאמית וצמיחתה של חברה ערבית  -אסלאמית בעלת תודעת עבר הם הסבר חלקי לכתיבת

חיבורים אשר נועדו לספר את קורות שבטי ערב מרגע מותי

של הנביא מחמד ועד ייצוב סדרי המנהל

.

בה ' ליפות האסלאמית מסתבר כי מאחר שהמסורות ההיסטוריות השונות על אודות ניצחונות שבטי
הערבים כונסו מאוחר למדי  ,ברבע השני של המאה השביעית  ,הן קובצו במסגרות ספרותיות בעלות
תבניות כרונולוגיות ותוכניות

מוצקות .

19

הכרוניקות ההיסטוריות קובצו ונשזרו לא רק על מנת להשכיל את בני זמנן על אשר התרחש

בעבר .

למחבריהן היו מטרות אחדות  :הם חתרו לצייר עבר זוהר שממנו ישאבו הקוראים תעצומות נפש על
מנת להתמודד עם אתגרי ההווה  ,להציג את המניעים לכיבושי הערבים ולהסביר את הגורמים

.

להצלחותיהם הצבאיות המרשימות הספרות ההיסטורית הערבית אשר תיארה את כיבושי האסלאם
18
19

אבו ג ' ריר מחמד א  -טברי  ,תאריח ' א  -רסל ואלמלוכ  ,א de Goeje ,
57 - 58

 .קק

Study, Princeton 1994 ,

 Source- Criticalג

4 . 1 .ן

( עורך )  ,ליידן , 1963

עמ '

. 2126

] . Conrad , Early Arabic Historical Tradition :

ש

Noth

,

בע מאה של מחקר מזרחני

.

עוטה לבוש של השגרת מיתוס יסוד יותר מאשר של שחזור חקרני מאפיין זה של המקורות הערביים

-

האסלאמיים יכול להאיר את האופן שבו תפסו המהברים בני המאה התשיעית את הצלחת שבטי ערב

האסלאמי אשר הדבירו אימפריות ענק שלרשותן עמדו צבאות גדולים .
לשיטת מקורותיו של א  -סברי הניצחון היה גזרה משמים  .גורלו של מפקד

הביזנסים נתרץ אף כי

ביקש שלא לראות את מגשימי שליחות האל  .נרטיב זה עולה בקנה אחד עם אחת המגמות הרווחות
בסיפורי הכיבושים  ,ואשר לפיה שלטון המוסלמים בסהר הפורה אינו תוצאה של שאיפות חומריות
20

או של כישלונות אישיים ; הסדר הפוליטי החדש הוא תוצאה של גילויי דת האמת  ,היא דת האסלאם .
לפי השקפת המחברים המוסלמים בני המאה השמינית והתשיעית יצאו צבאות אסלאמיים מצומצמים

למערכה במחנה מלוכד אשר הונהג בידי הח ' ליפה שמושבו מדינה  ,ונלחמו להגשמת תזון הפצת

האסלאם .
נוסף על כך נראה כי המהברים ביקשו לבסס את שלטון הח ' ליפים ולהעניק לגיטימציה לסדר הפוליטי

אשר התהווה בסהר הפורה  ,ברמה האירנית ובצפון אפריקה לאחר היעלמות הפרסים  -הססנים
והתכווצות האימפריה

הביזנטית .

מסורות ספרות הכיבושים ( אלפתוחאת אלאסלאמיה

21

)

מילאו

.

תפקיד בביסוס בכורתו של המרכז הכלל  -אסלאמי לצורך זה הוצגה העיר אלמדינה כמרכז הפיקוד
 22זאת ועוד  ,בעקבות
הצבאי והמנהל אשר ערך את הכוחות האסלאמיים בארגון קפדני ומדוקדק

.

הצלחותיהם הצבאיות היו הערבים לשליטים בעלי רכוש וקרקעות  ,סיפורי הכיבוש גם הסבירו את

ואת סדרי המיסוי .

הסדר המשפטי החדש  ,את הבעלות על המקרקעין והנדל " ן

23

מסורות הכיבושים קשורות למסורות היסטוריות אשר יצרו קשר מוקדם בין הנביא מחמד לבין מחוזות

מרוחקים של עולם האסלאם  .לפי מסורות אלה עוד בטרם יצאו שבטי ערב מתהומי חג ' אז העניק הנביא
 24מסורות אלה אכנה בשם
אזורים שונים למשלחות אשר הגיעו מאזורים אלה לבקרו במכה ובמדינה .

' מסורות צ ' רטר '  .דוגמה אחת לכך היא הסיפור על אודות תמים א  -דארי שלפיו הנביא מחמד העניק
לו את הברון

ובנותיה .

25

הספק בדיוק ההיסטורי של הסיפור אינו הדש ; פקפוק במהימנותו מתועד

.

לפחות מאז ראשית המאה התשיעית אולם איננו עוסקים כאן בבחינת הדיוק ההיסטורי אלא בניסיון

.

לעמוד על מאפייני הכתיבה ההיסטורית הערבית  -האסלאמית על התפשטות האסלאם דוגמה אתרת של

20

נושאים אלה נדונו בהרחבה בשני חיבורים אשר ראו אור בשנים האחרונות  :נות וקונרד ושם )  :וכן

F .M . Donner ,

Narratives o( Islamic Origins: The Beginnings ofislamic llistorical Wri ( ing, Princeton 1998
21

מבחינה זו דיונו של קאגי בכיבוש סוריה במאה השביעית מקדם אותנו רק מעט  ,ראו W. E . Kaegi , Byzantium :
and (he Early Islamic Conquests, Canibridge 1992

22

? בד א  -רחמן בן מחמד אבן הביש  ,גזואת אבן חביש והא כתאב אלגזואת א  -דאמנה אלכאמלה ואלפתוח אלג ' אמעה

אלחאפלה  ,א  ,מהדורת מהיל זכאר  ,ביירות , 1990
25

לקניין זה ראו :

hom Supreme Command :

. 143 - 142

?מ '

Khalid 6 . 81 -Walid

,

and Dismissal
0

 . 253 - 272קק  Syria ' , Arabica , 41 ) 1994 ( ,תן the Early Muslim Caliphs

24

אבן קאסם א  -זיאני  ,א  -תרג ' מאנה אלכברא פי אח ' באך

מיחמדיה , 1967
25

?מ '

אלמ ? מוך

 . 51 - 87קק  2 the Arabic text' IPOS , 15 ) 1935 ( ,א8ק

:

 81 -Firkahמ16

 Hebron ' , IPOS , 19 ) 1939 ( ,חן  the Tamimi Waqfחס -

' ,

-sarl

ם

)

,

0

of the Polirical Strategf

Study

11

בראן ובחראן  ,בעריכת ? בד אלגורים אלפילאלי ,

. 80

,

:
Athamina , ' The

101 .

" ,
5 0

"א-

ת8

טוז ' C A. Matthews ,

.

IQtab Bac

ע86 ( ; idem . , ' Maqrizi ' s Treatise 01 - 40

 . 20 - 28קק  -Dari , BSOAS , 61 ) 1998 ( ,פ  . 161 ( : 1( . Cook , ' Tamimק 147 - 179 ( esp .

 .קק

.ק

(esp .
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' מסורת צ ' רטר ' היא האנקדוטה הבאה  ,המשוקעת בתיאור של הח ' ליפה העבאסי אלמאמון בסוריה :
מסופר על אודות סעיד בן זיאד כי כאשר נכנס אל אלמאמון בדמשק פקד עליו [ הח ' ליפה ]  :הראה לי את

.

האיגרת אשר כתב לכם שליח האל סיפר  :אזי הצגתי אותה

לו .

[ אלמאמון ] הגיב ואמר  :מה רבה תשוקתי

.

לדעת מה שנמצא מתחת לכיסוי זה אשר עוטף אותו [ את המסמך ] אבו אסחאק ( אלמעתצם ] אמר לו התר

.

את הקשר על מנת שתוכל לראות במה אמורים הדברים  [ rltxt Nlענה  :אין אני מטיל ספק בכך כי הנביא

.

.

קשר קשר זה לא אתיר קשר אשר קשר שליח האל אחר כך~ אמר לאלואתק  :קח והנה אותו על עיניך שמא

.

ובכה " .

יבריא האל אותך אלמאמון שם אותו על עיניו

1

מסורות הצ ' רטר הן דוגמה מובהקת ליצירה ספרותית המבוססת על ההשקפה שהגעת צבאות האסלאם

.

לארצות כיבושיהם הייתה הגשמה של ציפייה לסוג זה של מסורות ניתן להוסיף מסורות אשר תיעדו

פעילות של נביאים ערבים קדם  -אסלאמיים בארצות רחוקות מאוד מחצי האי

ערב .

27

לחיזוק הטענה בדבר תפקידם של סיפורי הכיבושים בביסוס הלגיטימציה של הסדר החדש נזכיר את

.

המסורות הנפוצות על תפקידו של עמר בן אלח ' טאב בכיבושי האסלאם הוא מתואר כמפקד העליון
של צבאות הכיבושים  ,כמשתתף בדיוני מועצת המלחמה וכנוטל חלק פעיל בעיצוב טקטיקת

הלחימה 28ובקבלת כניעתם של קרובים ורחוקים  ,מירושלים ועד ח ' וראסאן .

29

הנכבשים ציפו לבואו ,

הוא אינו מתואר ככובש הארץ אלא כמי שמשלים מהלך שהכול המתינו לו  .סיפור כניעת ירושלים

לחילות האסלאם הוא דוגמה מובהקת לכך .

כן מוצג עמר כממלא תפקיד מרכזי בארגון סדרי המנהל

30

בשטחים אשר נכבשו .
אופיין הספרותי של מסורות הכיבושים בולט בסיפורים על תפקידן של נשים בארגון ההתנגדות

לצבאות האסלאם  .הלחימה מקבלת על פי מסורות אלה ממד של מאבק בין  -מיני  ,בין מפקדים של

הזר .

צבאות ערב אלה לבין אישה אשר מנהיגה את בני שבטה או עירה כנגד הכובש
בוח ' ארא32

לדוגמה המסורות על הגבירה ( חיאתון ) של

31

ועל הכאהינה של שבטי הברברים

כאלה הן

במגרב .

33

.

סיפור אג ' נאדין טומן בחובו גם רמז לזרעי הפורענות אשר פוררה את הח ' ליפות במסגרת תיאור של

מעשי גבורה שהתרחשו בימי אבו בכר  ,הח ' ליפה הראשון (  , ) 634 - 632א  -סברי משלב ביקורת מרומזת
על תושבי מדינה  ,שהרכיבו את אחת הקבוצות שנגדה נאבקו בני קריש בתחרות על עמדות המפתח

.

בחיליפות הוא תוקף את האנצאר  ,שלטענתו נמנעו מלהקריב מבניהם לביצור הישגי המוסלמים
26

27

28
29
30

א  -טברי ( לעיל  ,הערה  , ) 18ג  ,עמ ' , 368
א  -זיאני ( לעיל  ,הערה , ) 24

,

32

"

בוסה דן בפרשה זו בשורה של מאמרים  ,ראו :

 .קק

ISAI ,

. 2611 - 2609

Ierusalem' ,

,

' Omar' s Image as the Conqueror

0

Busse ,

נות כבר הצביע על האופי הסיפורי של אחדות מן המסורות  ,ראו  :נות וקונרד ( לעיל  ,הערה , ) 19
מחמד נרשחיי  ,תאריח '  -י בוחרא  ,בעריכת  , Ch . Scheferפריז  ( 1893הדפסה חדשה  , ) 1975עמ
 .קק

.

o( Bukhara Cambridge, MA 1954 ,

א  -זיאני ( לעיל  ,הערה , ) 24
- 67

.א

8 ) 1986 ( ,

עמ '

. 171 - 170

' Frye ; 42 - 56

37 - 43
33

עוד לענין זה ראו  :א '

לנדאו  -טסרון .

טברי לעיל  ,הערה  , ) 18עמ ' , 2601 - 2600 , 2514 , 2370 - 2369
בלא רי ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 403
149 - 168

31

עמ ' . 150

; 1141

אבן עסאכר  ,תאריח '  ,מדינת דמשק  ,כא  ,עמ '

. 61 - 60

The Maghreb ; 61

עמ '  ; 149ח " ז

".

'

"

וכן אלבלאירי

( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '

הירשברג  ,תולדות היהודים באפריקה הצפונית  ,א  ,ירושלים
~

תטפטף) lewish Berber

22 - 125נ  .קק Review 7 ) 1982 ( ,

5 . ( , The-ת; ) 8

the

,

 the Accounts 0ת

,

.א.

".

410

תשכ " ה  ,עמ '

Ruth , 'The Kahina: Legendary Material

.א
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רבע מאה של מפקר מזרחני

.

יש כדאי להעיר כי בני מכה

.

והשתמטו מן הלחימה זאת בניגוד למסכת הגבורה שרשמו בני שבט ק
~
מילאו תפקיד חשוב במיוחד בהיסטוריה של סוריה ( בלאד א  -שאם ) האמיית

.

הכיבושים הערביים נבדלים מכיבושים אחרים של אימפריות בידי שבטים נוודים בכך שהערבים ראו

.

עצמם כלוחמים בשמו של האל למען השלטת אמונתו אשר הטיף נביאו מחמד שפתם של הערבים

הייתה לשפת הה ' ליפות אשר כוננו  ,ומרכזם הדתי הקדום במכה שבערב נתפס בתודעתם כטבורו של
ומי
היקום  34נוסף על כך שתוך כמה עשרות שנים הייתה הערבית לשפת הנכבשים מאירן במזרה

11!!!81

.

תוניסיה ( אפריקה

)

במערב  ,הייתה הציוויליזציה הערבית  -האסלאמית תוך מאות שנים לא רבות

לתרבותו של האזור הזה ,

גם אם לא כל אוכלוסייתו הצטרפה אל מחנה המאמינים בדת האסלאם .

~

35

למרות האופי הספרותי של המקורות הערביים אין להניה כי כל הנאמר בהם ערכו מוגבל לחקירה של

תבניות ספרותיות או למעקב אתר מגמתיות פוליטית של מחבר זה או אחר  .בכרוניקות הערביות

.

הקדומות נשתמרו תעודות ראשוניות  ,אם כי מספרן כנראה מצומצם ביותר חשיבותן בכך שניתן

להישען עליהן כדי לקעקע את הנרטיב העיקרי של ההיסטוריוגרפיה הערבית  -האיסלמית  ,זה של

.

ה ' היסטוריה הקדושה של הישועה '  ,מונה שאשוב לדון בו בחלקו האהרון של המאמר נראה לי כי דוגמה

לסוגיות אשר יוצר התיעוד מזמן האירועים  -יש בהסכם הבוררות בין עלי למעאויה אשר נחתם בצפין :

.

-

.

.

,

,ן,

בשם אלוהים הרחמן והחנון זה מה שהסכימו עליו עלי אבן אבי טאלב ומעאויה אבן אבי ספיאן עלי החליט

.

עבור אנשי שהל ] כופה ומי אשר עמהם מסיעתם [ שיעה ] מקרב המיאמנון והמסלמון 6י מעאויה החליט עבור
]
אנשי סוריה [ אהל א  -שאם ] ומי שעמהם מקרב המאמנון והמסלמון אנו מסכימים על אודות סמכות [ חכם

.

אללה יתחזק ויתפאר והספר [ פתאב ] וכי שום דבר אחר לא ייקשר

מראשיתו ועד חתימתו  ,רק הוא יהיה

בינינו .

בינינו .

,

-

ואין זה כי אם ספר אללה

נחיה את אשר ההיה ונמית את אשר

המית .

שני הבוררים

[ הכמאן ]  ,והם אבו מוסא אלאשערי עבד אללה אבן קים ועמר אבן אלעאץ אל ) ושי  ,יפעלו על פי אשר

.

ימצאו בספר אללה ובאשר למה ששניהם לא ימצאו בכתאב אללה יתעלה ויתפאר  ,הרי ינהגו לפי המסורת

המקובלת והצודקת שהיא מאחדת ולא מפלגת נא  -מונה אלעאדלה אלג ' אמעה 3יד

אלמפרקה .
)

שני הבוררים נטלו מעלי וממעאויה ומשני הצבאות חוזה [ עהד ]  ,ברית [ מיתאק ] והבטחה מן הבריות כי
לשניהם ביטחון  [rtKJעל נפשותיהם ובני ביתם וכי 1המשתייכים אל ] הקהילה נאלאמה ] הם להם התומכים
[ אנצאר ] להגשים את אשר יחליטו עליו שניהם  ,וכי המאמנון והמסלמון משתי הקבוצות [ טאיפה ] מחוברים
בחוזה [ עהד ] אללה ובריתו על אודות מה שמכיל מסמך [ צהיפה ] זה  ,וכי פסיקתם מחייבת את המאמנין ,
 ,על
וכי הביטחון נאמן ]  ,ההתנהגות הנכונה [ אסתקאמה ] והנחת הנשק תשרור ביניהם לכל אשר יפנו אליו
נפשותיהם  ,בני ביתם ונכסיהם  ,בין אם הם נוכחים או

נעדרים .

עבד אללה אבן קיס [ אבו מוסא אלאשערי ] ועמר אבן אלעאץ נטלו שבועת התחייבות בחוזה אללה ובריתו
כי יבררו את [ המחלוקת ] שבקרב אומה זו ולא ישיבו אותה למלחמה ולא לפילוג עד אשר מישהו ימרוד

כנגדם .
34

לפרדיגמה דומה של הכיבושים הערביים ראו :
 . 18ק Cambridge 1980 ,

35

על היחס לנכבשים ראו :

תשנ " ט ,
36

Islamic Polic

עמ '

(" Horses: The Evolu ion o
(

0

slaves

Crone ,

.ק

~

מ " י קיסטר  ' ,חדית ' ו ענ בני איסראיל '  ,הנ " ל  ,מחקרים בהתהוות האסלאם  ,ירושלים

. 116 - 99

צירוף זה  ,אשר מכיל יסוד של הבחנה בין לאמן למסלם  ,מופיע בחרותת סלע אשר נתגלתה במדבר בעבר הירדן

המזרחי  ,ראו  :דימתרי בראמכי  ' ,א  -נקוש אלערביה פי אלבדאיה א  -שאמיה '  ,אלאבחאת ,
( חרותת  , 67שו ' . 7 - 6

,

17

( , ) 1964

עמ ' 335

.

ין

,

יהושע

ץתדרה 236

פרוק

מועד המשפט נדחה עד ל [ הודש ] רמלאן [ שנת . ] 657 / 37
לנהוג כך ובתנאי שיהיה זה ברצון משותף של שניהם .

אך אם שניהם רוצים לאחר ואת הרי הם בני חורין

המפלגה [ אמיר

והיה ואהד משני הבוררים ימות  ,יבחר מנהיג

א  -שיעה ] שלו מישהו אחר במקומו ובלבד [ שיהיה מוכר ] כנמנה עם אנשי הצדק והיושר

.

[ אהל אלמעדלה ואלקסט ] המקום שבו יפסקו יהיה מקום ביניים [ מכאן ערל ]  ,בין אהל כופה לבין אהל א -

.

שאם ואם הם רוצים ומעדיפים הרי לא יהיה נוכח עמהם שם אלא רק מי שיחפצו בו שניהם  .שני הבוררים
ייטלו את מי שהם רוצים בהם

כעדים .

לאחר מכן הם יכתבו את עדויותיהם על אודות תכניה של צחיפה

.

זו הם יהיו האנצאר שלהם כנגד מי שיעזוב את אשר בצהיפה זו ומבקש הכחשת האמת [ אלחאד ] ואי  -צדק

[ זלם ]  .חיי אלוהים  ,אנו מבקשים ממך את עזרתך לנצח את זה אשר יעזוב את אשר בצהיפה

זו  .יי

מספר סוגיות עולות מתוך טקסט קדום זה  ,אשר משוקע בתוך הכרוניקה של המאבק להנהגת שבטי

הערבים ( מאבק שפרץ בשנת

לבין

המסלמון ' .
8

. ) 656

סוגיה מרכזית אחת היא מי הם המאמנון ומה יסוד ההבחנה בינם

האם ניתן לראות במונח מאמנון 39שם של קבוצה אשר קיבלה את מנהיגותו

הפוליטית של הנביא מהמד והצטרפה לסדר הפוליטי אשר הוא כונן ושאנשיה לא עבדו אלילים

? 40

השערה זו מתבססת על תביעתו של מחמד להכיר בו כבורר של הקהילה אשר הקים ביתרב ( היא

.

העיר אלמדינה ) וכמי שקובע ומנהל את סדריה המקום הוגדר כמתחם קודש ( הראם ) אשר המצויים
בו נהנים מחסות אללה וחייבים לקבל על עצמם את מנהיגותו

של מחמד א  -נבי .

41

סוגיה מרכזית

אחרת העולה מהסכם הבוררות נובעת מהיעדר אזכור של הנביא מחמד במסמך  ,במפורש או

.

.

במרומז זאת אף כי מופיע בו המונח מונה  ,המגדיר במסורת האסלאמית את שיטתו האם רשאים
אנו לנקוט השקפה קיצונית ולטעון כי באותו שלב היה משקלו של מבשר האסלאם מועט 42עד כדי
גרסת אבו מחנף  ,ראו  :א  -סברי ( לעיל  ,הערה

37

93 - 129

 .קק

 , ) 18עמ ' . 3338 - 3336

לדיון ראו :

Hinds , 'The Siffin Arbitration

55 , 17 ) [ 972 ( ,ן Agreement ' ,

הבחנה זו מצויה כבר בכתב ההסכם אשר ערך הנביא מחמד בסמוך להגירתו ליתרב ( מדינה

38

.א

של אבן השאם ' א  -סירה

א  -נבויה ' ותורגם למספר שפות ובכלל

)

.

המסמך מובא בספרו

זה לעברית  ,ראו  :ש " ד גויטיין  ,האסלם של מוחמד :

כיצד התהוותה דת חדשה בצל היהדות  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ '

הנ " ל  ,במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים  ,א  ,תל  -אביב , 1997

מ ' גיל  ' ,אמנת אלמדינה והיהודים ' ,

; 187 - 181

עמ '

. 46 - 20

על סלע באזור הלבה שבדרום סוריה נחקק הפסוק הקראני ' הכול מסור בידי אללה  ,המוקדם והמאוחר  ,ובו ביום

39

יעלוזו המאמנון ' ,

),

ראו  :מחמד אבו אלפרג ' אלעש  ' ,כתאבת ערביה גיר מנשורה פי ג ' בל

עמ ' 349

והשוו בראמכי ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ '  ( 338חרותת

סורה ל [ א  -רום ]  ,ד

אוסיס '  ,אלאבחאת ,

17

( , ) 1964

( כתובת , ) 12

359

( . ) 24

. ) 77
40

גיל דן ב ' אמנת אלמדינה ' וטען כי המונח מאמנון גזור משם הפועל אמאן  -ביטחון  ,הגנה  .ולדעתו מאמנון הם

אלה אשר מצאו הגנה באמצעות הצטרפות לארגון פוליטי שהיווה ברית ביטחון לחברים בו  .ואילו המסלמון הם

,

אלה אשר קיבלו על עצמם האמונה בדת שבישר הנביא מחמד  .ראו  :גיל לעיל  ,הערה  , ) 38עמ '
סרג ' נט Milanges :

4 . ( ,ט )  Arabia' A . R. Badawaiתן R . B . Se eant , ' Haranl and Ha~dah : The Sacred Enclave

 . 1 1 : idem , 'The Sunnah lami ' ah : Pacts with the Yathrib Tews : Analysisת 49 , 57 ,

.

 .קע  .לעומת זאת :

5 - 24

.

 .קק

62 ) 1985 ( ,

,

5

"

5ש0א - Some

Evaluation 01 Christian lewuh and Zoroastran
548 - 549
41

42

 .קק

"

,

and Translation of

Rubin , ~ The Constitution of

 .ט ; וכן השוו :

חס  Surveyן יR. G . Hoyland , Seeing Islam 05 Others Saw 11

 Early Islam, Princeton 1997 ,חס Writing

אבן השאם  ,א  -סירה א  -נבויה  ,ב  ,מהדורת א  -מקא ואחרים  ,ביירות , 1971
לעיל  ,הערה

 .קק

Taha Husain
, Cairo 1962 ,
~

 the 50 -calledחן Documents Comprised

( Constitution of Medina' , BSOAS , 41 ) [ 978

12 - [ 4

; .2

וכן טען

. ) 38

עמ ' . 150 - 147

תרגום עברי ראו  :גו ' ט " ן

מטפורה זן מושפעת מן הסיפור בסירה על שקילת הנביא כנגד כל המין האנושי  .ראו  :אבן השאם ( שם )  ,א  ,עמ '

. 176 - 175

Gader
~
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תעודה זו מעוררת אינן נוגעות רק
כך ששבטי ערב כלל לא ראו צורך להזכירו ? הקושיות אשר

.

לתעודות היסטוריות ערביות הן עולות גם מן הממצא הארכאולוגי

 ,אשר יוצג בהמשך  ,ומחיבורים

(

הנכבשים .

שכתבו

8

מקורות נגרייה ויווניים

עדות חותכת לניצחון הערבים נחשפה במרחצאות המת  -גדר .

43

כתובת ההקדשה אשר מעאויה או אחד
מקובל בכתובות הקדשה

ממפקדיו ציווה לקבוע עם סיום שיפוצן נחקקה ביוונית  ,בסגנון שהיה
 ,מנהיג הערבים  ,בלוויית שני
ביזנטיות  .בפתיחת הכתובת מתנוסס צלב  ,והקוק בה שמו של מעאויה
ההג ' רי  ,אין בכתובת זו שום
תארים  ,עבד אללה ואמיר אלמאמנין  44 .אף כי נקוב בה גם מניין השנים
הביזנטיות  -הערביות מאותן שנים
אזכור של האסלאם  ,של מסלמון או של הנביא מתמד אף במטבעות
שמות ומונחים אסלאמיים
( מטבעות קדם  -רפורמה ) אין ציונים אסלאמיים אפשר שהיעדרם של
 ,עוינת לדת ההדשה 45
בתיעוד הסורי בן הזמן אינו מקרי ואינו משקף נקודת ראייה נוצרית
בתעודה סורית על הכתרת
האופן שבו ראו הנכבשים את השלטון ההדש מצטייר בבירור מן המסופר

.

.

.

,, ,
;

מעאויה בירושלים :
ובשנת

[ טייא ] הרבה בירושלים נאורשלסן
971

[ לסלווקים ]  ,שנת

לקוסטוס  [ConstansJהתכנסו ערבים

18

.

ועשו את מעאויה למלך הוא יצא ובא לכנסיית הקבר [ גולגתא ] והתפלל בה

.

.

,י

;;_.

וירד לגת שמנא ומשם לקבר

היה

מרים המבורכת והתפלל בו ובאותם ימים כאשר נאספו ערבים עם מעאייה

_ ;;

,

;-

זעזוע ורעידת אדמה קשה .

המטביל המושיע אשר על הירדן

.

נפלו בה חלק גדול מיריחו יחד עם כל הכנסיות אשר שם ובית מאר יוסנן

 [EuthymosJוהרבה מבנים של

"

.

נעקר מן היסודות יחד עם כל המנזר  .ונפלו בו מנזר דיר ] אבא אותימא
תמון התכנסו אמירים וערבים רבים ונתנו
מנזרים ותאי התבודדות של נזירים ואחרים  .ובה בשנה בירח
לא קיבלו אותם שכן לא היה
שבועת אמונים נימינא ] למעאויה  . .כן הוא טבע מטבעות כסף וזהב אבל

.

עליהם כל

צלב .

46

,

;

למהדרין  ,וכי הוא פסע בנתיב

מהברה של תעודה זו גורס למעשה כי מעאויה הוכתר בטקס נוצרי

פעמיו בכיוון הפוך לזה שבו

,

המכונה כיום בפי הצליינים הנוצרים ' דרך הייסורים '  ,אם כי שם את
)  -מעאויה הלך מאתר הצליבה אל ציון
צעד על פי המסורת הנוצרית המשיה ( מסיח ) ישוע ( עיסא

קברה של מרים אם ישוע .
43

44

42

! I~32 l

,

Hammat

'

אלמאמנין ' ראו :

אבו

.

. 1994

פרסום הכתובת

 , 32 ) 1982 ( ,ן' ,, 11

awiyaa

'

אלפרג ' אלעש

.ק

Gader

Hammat

חוס

 l 'epoqueמוהי הכתובת

,

(

י

Tsaiir ,

,

' אללה

( לעיל  ,הערה , ) 39

"י
!

עמ ' 357

.ץ ש

Green

1.

Greek bscriptions

'

(
ן

(.

.

מחל לח ' אלד ובן

( כתובת

1 . Tahrhundert 4 . Hijrah aus syrischen Quellen ' , ZDMG , 29
90

47

ותרגומה ראו :

"

 ::ך  :ןן! ן

,-

47

י ' היישפלד  ,חמת גדר ומר צאזתיה  :מדריר  ,ירושלים
 . 94 - 96 ; 1 . Hasson , ' Remarques sur l ' inscription deקק

אלולידן בנו של אמיר

-

. ) 21

Araber

) 1875 ( ,

על הכריסטולוגיה הקוראנית ראו  :סורה ד ( א  -נסאא )  ,קנו  -קנח ; סורה יט

( מרים ) ,

כג  -כד .

~-

יהושע

שקדרה 238

פרנקל

היעדר שמו של הנביא מחמד בתעודות אחדות אינו מבטל את הנאמר בספרות ההיסטורית והדתית

הערבית  -האסלאמית על אודות פעילותו של הנביא מחמד בעשורים הראשונים של המאה השביעית
במכה  ,ביתרב ( מדינה ) ובקרב שבטי הערבים של צפון  -מערב חצי האי ערב

מצויות גם בחיבורים אשר כתבו לא מוסלמים  ,תושבי ארצות שהערבים
היא רסיסי תעודה סורית ( משנת

636

(

אלחג ' אז .

עדויות לכך

)

כבשו .

48

דוגמה אחת לכך

בקירוב ) זו שמסופר בה על ניצחונות הערבים ( טייא דמחמד

)

ובכלל זה על כיבוש העיר דמשק .
.

נינער נטלו אנשי המץ [ מן הערבים ] שבועת אמונים [ שבה התחייבו הכובשים להגן ] על הייהם כפרים

.

רבים נהרסו על ידי הקטל של הערבים [ טייא ] של מחמד עם רב נקטל ונפל בשבי  .בשישה בחודש אייר
 [ tKDJבא הסקלריוס  [Sacellariuslמקרבת חמץ והביונטים רדפו אותם [ את הערביסן .
בעשרה באב [ אוגוסט ]
ערקו הביזנסים מקרבת
דמשק .עם רב ונהרג ] בערך עשרת אלפים ובסוף [אותה ] השנה באו הביזנסים .

.

.

בעשרים בחודש אב בעגת תשע מאות ארבעים ושבע
נהרג מבין הביזנטים בערך המישים

אלף .

[ ] 636

.

התכנסו בגביתא [ ג ' אביה ] הביזנסים ועם רב

49

תימוכין נוספים לכך ששבטים ערביים אשר הלכו בעקבות מחמד פעלו בשולי הטריטוריה הביזנטית
בסוריה ניתן למצוא בתיאור של התבוסה הביזנטית בקרב עזה שנכתב בשנת

בקירוב בידי מחבר

640

.

סורי אנונימי תיאור זה אינו שונה בהרבה מן המידע במקורות הערביים המספרים על ראשית כיבושי

האסלאם .

50

וכך כתב המחבר הסורי :

בשנת תשע מאות ארבעים וחמש  ,ברביעי בחודש שבט

[ פברואר

 , ] 634בערבו ,

בשעה התשיעית  ,התנהל

קרב בין ביזנסים [ רומיא ] ובין הערבים של מחמד [ טייא דמחמט ] בפלשת [

.

מזרחית
הערבים הרגו
תריסר .מילין
ירדן [ ? ]
פלסטינאי
[ מדחתא ] לעיר עזה הביזאנטים ערקו ונטשו את המפקד [ פטריקיס  [patricius ,נד

אותו  .ונקטלו שם כארבעת אלפים כפריים מסכנים ( קורייא מסכתא ) מפלסטינא  :נוצרים [ כארסטינא ] ,
יהודים

ושומרונים .

הערבים החריבו את כל

האתר .

51

אזכור מרומז של פעילותו של נביא ערבי ושל כיבוש ירושלים בידי עדת המאמינים בבשורתו
בכתב
פולמוס יווני אשר נכתב קרוב לוודאי בצפון אפריקה בשנת  640בקירוב :
נשל יוסטוס את רשות הדיבור

ואמר  :אמת

דיברת  ,זוהי

.

הברכה הגדולה  ,האמן במשיח שכן עלי להודות

בכל האמת לפניך  ,אדון יעקב  ,אחי אברהם כתב אלי [ מקיסריה ] כי נביא שקר התגלה [ בקרב

כאשר [ סרגיוס ] הקנדידטוס נהרג בידי הסרקגים הייתי בקיסריה  ,לי
לשיקמונה כאשר אמרו  :הקנדידטוס
48

4 . ( , The' Biography
276 - 297

49

50

51

 .קק

,

"

'

נהרג .

מצוי

הסרקנים ] .

סיפר אברהם  ,הייתי מפליג באנייה

.

אנו היהודים מצויים היינו בשמחה גדולה אומרים כי נביא

.

.חן  Muhammad :חס  Writingsתן י5יז] ן)

 . Motzkiא ,
01 Muhammad : The Issue 01 the Sources,
Leiden) 2000 ,

R . G . Hoyland, ' The:

נלדקה ( לעיל  ,הערה  , ) 46עמ '  . 75 ; 78 - 77ע  , Chronica Minora 11 ] , Louvain 1961 ,ן)) ) .
rooks
ראו למשל  ' :אומרים כי הקרב הראשון בין המןסלמיפ
לבין אויבם התרחש באחד מכפרי עזה אשר קרוי דאגן
זה קרב בינם
E .W .

 .היה
לבין נציב [ בטריק  [ patriciusעזה  .היה זה קרב קשה  .אולם בהמשכו סייע אללה למאמיניו [ אוליא ]
והביס את אויביו  .הוא פיזר את שורותיהם  .זה היה עוד בטרם הגיע ח ' אלד בן וליד אל א  -שאם ' אלבלאןרי [ לעיל ,

הערה  , ] 12עמ ' . ) 107
התעודה נדפסה אצל  :ברוקם ( לעיל  ,הערה , ) 49
32

( במקום ' מדינתא ' קרא

' מדחנתא ' = מזרחית

,

עמ '

. 147

לעזה ) .

תרגום לעברית ראו  :גיל ( לעיל  ,הערה , ) 16

ותרגמתי כאן את הדברים

מחדש .

עמ ' - 31

רבע מאה של מפקר מזרתני

יתקשה עד אשר כל הארץ תהיה

הרוסה .
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51

האם מקורות אלה אכן מספקים תיאור מהימן יותר מזה אשר חיברו

הכובשים ?

עדויות מזמן הכיבושים על התקדמות צבאות הערבים ( טייא בארמית או

אמנם יש מספר

מרקנים ביוונית )  ,אך הן

.

ליפות למעשה לא הגיע

מקוטעות ואינן ארוגות לכלל סיפור היסטורי ( נרטיב ) על צמיחת הח '
היצירות שנכתבו סמוך לזמן

סוריה .

לידינו סיפור מגובש בלשון הסורית או היוונית על כיבוש

.

הכרוניקה של יותנא

האירועים הן לכל היותר תיאורים של קרבות בודדים או של מהלך מצומצם
 ,היא התיאור השלם הראשון
מניקו שבמצרים  ,אשר נכתבה קרוב לוודאי בימיו של עבד אלמלכ
הקרוב נמצאו בתהומי האימפריה
של כיבושי הערבים אשר כתב תושב של אחת הארצות שבעבר

הביזנטית .

;

53

זאת ועוד  ,חיבורי המנוצחים  ,בעיקר כתבי פולמוס ואפוקליפסה

 ,תורמים מעט להבהרת מניעי
עם הקושיה מדוע נפלו

הערבים ולהבנת הצלחתם המסחררת  .המהברים הנוצרים פנו להתמודדות
ואבות הכנסייה הנוצרים רק כאשר
לידי שבטי הערבים אתרי הקודש שבהם פעלו ישוע  ,השליחים
האחת דתית  -הקושי של
השלטון האסלאמי היה עובדה מוגמרת  .עשויות להיות לכך שתי סיבות :
האסלאמית  ,והאחרת פוליטית
נוצרים  ,יוונים  ,סורים או קופטים  ,להשלים עם עלייתה של האימפריה
הביזנטית ; רק במאה השמינית
 במהלך כל המאה השביעית לא נכתבו כרוניקות בהיסטוריוגרפיההתחדשה מסורת הכתיבה

ההיסטורית .

.

חשיבותם של מקורות אלה הם

עם זאת אפיונים אלה של ספרות המנוצהים אינם מבטלים את

מהווים מראה אשר מתוכה ניבטות אלינו ההברות הנכבשות ותגובתן על

.

התמוטטות הסדר הפוליטי

אשר שרר בסהר הפורה וברמה האירנית מתוך דבריהם ניתן ללמוד על

.

האמיית בקווים כלליים ניתן להבהין בהם בעוינות נוצרית עמוקה
הנוצרית הייתה מהלומה של ממש למחברים

הנוצרים .

עיקרי האסלאם בתקופה

ובדאגה  ,נפילת הממלכה
המציאו היה להציג את

הפתרון שהם

.

הכיבושים בידי שוסי המדבר כעונש אלוהי לפיכך לא הנצרות היא זו שניגפה
פשעו

52
53

 ,אלא שליטים אשר

הוכו .
"

"

קפח 5 . ( , Doctorina lacobiה . Deroche (ed. and 8ע
Memoires
baptizati , Travaux et
 . 208ק , % 1 , Paris 1991 ,
( הישמעאלים ) מצטייר בו בבירור ,
טקסט זה אשר מקומה המרכזי של ארץ  -ישראל בהתפשטות שלטון הערבים fohn
B . H . Charles ,
Bishop
נשמר רק בגרסתו האתיופית ( בלשון געז )  .הוא תורגם לאנגלית  ,ראו :
עבד אלג ' ליל  ,תאריח ' מצר
'

 , London 1916ע

,,

.

 4א  . 4לאחרונה התפרסם תרגום לערבית של החיבור עומר צאבר

ליוהנא א  -נקיוסי  :רואיה קבטיה ללפתח אלאסלאמי  ,קהיר

. 2000

קתדרה
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יהושע פר ( קל

תעודות חדשות ותגליות  .הממצא הארכאולוגי בתחומי מדינת ישראל
קורות ארץ  -ישראל בשלהי התקופה הביזנטית ובראשית התקופה האסלאמית מסופרות לא רק על ידי
טקסטים

ספרותיים .

54

מאז המאה התשע  -עשרה מקובל להשלים את המידע אשר טמון בטקסטים

הספרותיים בממצא כתוב אך לא ספרותי מן התקופה הקרויה ביזנטית  -ערבית  ,דהיינו מן המאה

האסלאמית הראשונה.

55

ממצא זה כולל תעודות מנהליות  ,פפירוסים  ,מצבות קבורה  ,חרותות סלע ,

.

מבנים  ,כתובות מונומנטליות  ,חפצים  ,טבעות ושרידים אחרים להוציא כתובת אחת  ,זו של מעאויה

מחמת גדר ,

כל הטקסטים אשר משתייכים לקטגוריות דלעיל נכתבו

בערבית .

56

מידע זה מטבע

הממצאים הוא מקוטע  ,והכתוב בו מתעד עשייה או מדיניות נקודתית  -בניגוד למגמתם של
המקורות הספרותיים אין מטרתו לשחזר את סיפור העבר אשר הוליד את

ההווה .

התגליות הארכאולוגיות מניחות לפתחו של החוקר ממצאים אשר תוכנם אינו עולה בקנה אחד עם

.

תמונת העבר אשר המקורות הערביים  -האסלאמיים מציירים דוגמה מובהקת לכך היא היעדר שמו

של הנביא מחמד במספר חרותות סלע שנזכר בהן האל  ,והכוללות הצהרות אמונה ( שהאדה ) ובקשות

סליחה ,

57

היעדר שהצבענו עליו גם בכתב הבוררות מצפין שתורגם

לעיל .

הדבר בולט למשל

בכתובות מהר הנגב שבהן מבקשים בניו של תמים את תפילות האל  ,מלאכיו ונביאיו .

58

דוגמה נוספת

היא חרותות סלע מסביבות מכה שיש בהן אזכורים של מה שנראה כפסוקים מן הקראן ופניות אל

אללה  ,כגון  ' :סלמה בן עמארה מעיד כי אין אלוה זולת אללה  ,האחד  ,אין שותף לו  ,לו המלוכה ולו

.

השבח והוא כל יכול ' ; ' אני שדאד בן עלקמה מעיד כי ריבוני הוא אללה בלבד אין לו כל שותף ימות

.

או יחיה בהתאם לנאמונה ] זאת אם ירצה האל ' וכן ' במסירות יאמין באללה עבד אלה בן עת ' מאן בן
חביב ' ,

59

לעומת זאת חרותות הסלע נושאות שמות של דמויות מקודשות אשר ההערצה להן הייתה מושרשת
בקרב אוכלוסיית הסהר הפורה במשך מאות שנים לפני צמיחת האסלאם  .חרותות סלע מן המחצית
השנייה של המאה השביעית ומן המחצית הראשונה של המאה השמינית אשר נחשפו בסקר
54

סוגה ספרותית נוספת אשר מכילה לא מעט מידע על תקופת עליית האסלאם היא ספרות שבחי ירושלים  .שני
החיבורים הראשיים  ,זה של אלואסיטי וזה של אבן אלמרג ' א  ,נבחנו והותקנו לדפוס בלווית הערות רבות בידי
יצחק חסון ועופר

לבנה  -כפרי .

על תרומתם ומראי מקום נוספים ראו  :ע ' לבנה  -כפרי  ,עיונים במעמדה של

ירושלים באיסלאם הקדום  ,ירושלים
56 - 67
55

 .קק

תשס " א .

14 . Sharon , ~ The Praises of lerusalem as 8 Source for the Early

HiStOIy of Islam ' , Bibliotheca Orientalis , 49 ) 1992 ( ,

התמורות הפוליטיות במזרח התיכון והשינויים בהיערכות צה " ל במהלך שנות השבעים של המאה העשרים המריצו
את המחקר הארכאולוגי בדרום הארץ  .במסגרת הסקר הארכאולוגי של הר הנגב והערבה נמצאו עדויות אשר

56

השטירו את ידיעותינו על אזור זה בשלהי התקופה הביזנטית ובמרוצת התקופה האסלאמית המוקדמת .
Hoyland , 'The Content
 . Sharon ,א ;  . 77 - 102קק  21 ) 1997 ( ,תג' , 15
Arabic Inscriptions

Context of

1. 0 .

 1997וזסץ corpus inscriptionum Arabicarum Palaestinae , 1 - 11 , New
57

חרותת אבן מחירבת לוזית ( דיך דבון ) שבשפלת יהודה , ,
. 355 - 372
קע . 3 rd series , 7 ) 1997 ( ,

58

)  - 8הlerusalem 1982 ; idem , Sde Boqer and the Central Negev 71
1985 , inscriprions 5115 , 5117

59

ראו :

"

Dubban ' IRAS

,

Sharon , 'The Arabic Inscription 01:

.א

Nevo , The

.ן

' theחן

Early Arab Period

Centuries AD lerusalem

סעד עבד אלעזיז א  -ראשד  ,כתאבאת איסלאמיה מן מכה אלמכרמה  ,ריאד  , 1995עמ ' , 79 , 59 , 43 - 41 , 31
 145 , 137 , 122אך ראו  ' :אללה התפלל בעבור מחמד הנביא '  ,שם  ,עמ ' . ) 150 , 139

,

רבע מאה של מפקר מזרח

אפוא בהנחה כי בתקופה

הארכאולוגי בהר הנגב וכן במדבר הסורי ובצפון תצי האי ערב תומכות
ערבים אשר האמינו בצורה
הסמוכה להתמוטטות האחיזה הביזנטית בסוריה וארץ  -ישראל נמצאו
קיומה של דת אשר המשתייכים אליה
כלשהי של דת מונותאיסטית  60 .חרותות סלע אלה מעידות על
ואהרון ( רב הארון ומוסא ) 62
האמינו באללה  ,האל הרחמן והחנון  61האל מכונה בחרותות ריבון משה

.

.

וכן הרחמן ריבון ישוע ( עיסא

) 63

ואברהם .

אבן אשר נחשפה במדבר העיראקי אשר ממערב לפרת

64

נושאת את הנוסחה ' ריבונם של גבריאל  ,מיכאל ואסראפיל ' .

65

צמיחת הקהילה

קשה להישען על הממצא האפיגרפי שנדון לעיל בניסיון להתוות את שלבי

של דת האסלאם

האסלאמית  .עם זאת המבקשים רמזים לביסוס התזה בדבר התפתחות הדרגתית
הפורה מוצאים הוכחות
כמזיגה בין אמונות הערבים בצפון חצי האי ערב לאמונות אוכלוסיית הסהר
מזיגה זו  -בעוד
בממצאים אלה הם מבקשים להצביע על התקופה האמיית כפרק הזמן שבו חלה

.

העשורים

שההיסטוריוגרפיה האסלאמית גורסת כי כל תורת האסלאם עוצבה ונוסחה במהלך שני
ואין בו די להשיב על השאלה
שבהם פעל הנביא מהמד במכה ובמדינה הממצא האפיגרפי דל בכמותו
לבין זה של השנים שלאחריו
אם יש הבדל בין עולם האמונה של הערבים קודם לימי עבד אלמלכ
לבשלות מובהקת רק עם
מכל מקום נראה כי עקרונות תמונת העולם האסלאמית ומצוותיה הגיעו

.

.

התבססות השלטון האמיי .

גומחות תפילה ( מהראב ,

) 66

.

בערבה הדרומית  ,בבאר אורה  ,נחשפו שרידי מסגד אמיי למבנה היו שתי

ולטענת החופרים ממצא זה מעיד כי בקרב האוכלוסייה המקומית קנתה לה

אחיזה הבניית יקום אשר

הוא ההדית  -היגדים

המזרה היה בה הצד המקודש  .אחד המקורות החשובים ללימוד העבר האסלאמי
הנביא מתמד ונמסרו מילולית
או מאמרים אשר המסורת האסלאמית מאמינה כי הם נאמרו מפי
הכתוב  .ההשקפה המקובלת
מאדם לרעהו בשלשלת מוסרים ( אסנאד ) עד אשר קובצו והועלו על
מוקדמים אשר הוקעו בידי
היא כי החדיתים משמרים מידע לא רק על אודות חילוקי דעות ומנהגים
פולחנים וטקסים שנעלמו לימים
שומרי הומות האסלאם כלא קנוניים  ,אלא על עצם קיומם של
המוצקה לכך שבעבר
מהמת לחצם של אנשי ההלכה ; אזכורם של מעשים לא נאותים הוא ההוכהה
שורשים בעבר ראלי  .מספר
ביצעו אותם  ,ואין מדובר בהמצאה ספרותית או בעלילה שאין לה
במכה  ,שהיא על פי
הדילים עוסקים בתפילה לכותל המזרח  ,בניגוד לפנייה ( קבלה ) לעבר הכעבה
60

61

( ניסן תשמ " ה )  ,עמ ' . 49 - 25
על אמונתם ראו  :ז ' רובין  ' ,מאוויה מלכת הסאראקנים '  ,קתדרה 47 ,
לנג ' ד  ' :מאמין אני כי איו אלוה
לעניין זה דאו את הכתובת מהנאכיה שבערב הסעודית  ,על הציר המוליך ממדינה
[ חטיף ]  ,מסלם  rQWIקהו
כמונותאיסט
מלבד אללה אשר בני ישראל האמינו בו [ סורה י ( יונס ) צ ]  [ .מאמין אני בו ]
 , ' Some Earlyתטתתסם F.M .
Arabic
ואין אני בקרב המשתפים [ הפוליתאיסטים ] [ סורה ג ( עמראן )  ,סז ] '  .ראו :
 . 185ק Saudi Arabia ' , 1~15 , 43 ) 1984 ( ,

עמ ' 342

,

Inscriptions from 81 -HanakiWa
'
)

 ,עמ

63

בראמכי ( לעיל  ,הערה , ) 36
נבו ( לעיל  ,הערה  , ) 58כתובות

64

מ ' שרון  ' ,נספח '  ,י ' לינדר  ,סקר ארכיאולוגי של ישראל  :מפת הר  -נפהא ,

62

17
65
66

( , ) 12 . 5

( חרותות

HL 4900

; ) 94

( לעיל  ,הערה

. 372

39

. KT 0641 ,

ירושלים תש " ן  ,עמ '

. 22

עז א  -דין צנדוק  ' ,חג ' ר חפנת אלאביד '  ,שומר ) , ( Sumer
 the Southern Negev : Possibleחי

וראו  :סורה כ ( טה ) ,

11

 Oraוט ' Mosque near Be

)ן

ע.

( , ) 1955

עמ ' - 213

ץ

 . 107 - 114קק  Early Eastern Cliblah ? ' , Atiqot, 30 ) 1996 ( ,תפ Evidence iom

. 217

14

( כתובת , ) 12 . 4

שקדרה 242

יהושע פרנק

ההשקפה המוסלמית המקובלת טבור העולם שאליו נושאים המתפללים המוסלמים את פניהם חמש
פעמים

ביממה .

השפעה

נוצרית .

סלימאן בשיר ראה במנהג האסלאמי הקדום של פנייה מזרחה בשעת התפילה
67

הממצא הארכאולוגי העשיר אשר נחשף בתחומי ארץ  -ישראל מלמד על שלטון עטיר ממון שיזם
מפעלי בנייה במאות

ה .8 - 7 -

68

ראשון להם הוא הבניין האסלאמי המפואר הניצב על הר הבית

.

בירושלים מבנה זה מלמד על הדימוי העצמי של עבד אלמלכ בן מרואן בן חרב
כוונותיו לא פחות מאשר יצירה

ספרותית .

( ) 705 - 685

ועל

כתובת ההקדשה מכיפת הסלע בירושלים היא אחת

העדויות המוקדמות ביותר לכתב ערבי מונומנטלי ,

69

והיא עדות מתוארכת היטב להופעת האסלאם

.

כדת השלטון בכתובת זו נזכר נביא האסלאם פעמים אחדות  ,הן מפורשות בשמו והן במרומז  ,ובין

.

השאר יש בה הצהרה בדבר אללה האחד ושליחו מחמד כותלי הבניין נושאים אפוא את אחת

הדוגמאות המוקדמות להצהרת העדות ( שהאדה )  ,המוגדרת בהלכה האסלאמית כראשונה בין חמש
מצוות היסוד

(

ארבאן אלאסלאם .

) 70

למשל בצד הדרומי של הרצועה החיצונית נאמר  ' :בשם

אין אלוה מלבד אללה היחיד  .אין שותף לו .
יולד .אין אף אחד שווה לו  .מחמד שליח אללה .
71

.

אלוהים .

.

.

אמור הוא האל אחד הוא אללה הנצחי לא ילד ולא

72

תפילת האל עליו ומי יתן כי יברך אותו

בשלום ' .

.

בצד המערבי נכלל הפסוק הקראני ' כי הנה אללה ומלאכיו יתפללו בעד הנביא הוי המאמינים
התפללו בעדו ובקשו ברכת שלום

עליו ' .

73

ואילו בצד הצפוני  -מערבי מופיע המשפט ' מחמד שליה

.

אללה  ,יתפלל אללה עליו ביום קימת המתים תוענק חסותו בקרב אומתו '  .בצדה הפנימי של הכיפה ,

.

על הכותל הצפוני  -מערבי  ,נכתב הפסוק הקראני ' העיד אללה כי אין אלוה מלבדו המלאכים ובעלי

.

.

.

.

הדעת  ,פועל צדק אין אלוהים מבלעדיו הגיבור החכם אכן הדת אצל אללה היא האסלאם אלה אשר

קיבלו ספר קדוש [ כתאב ] חלקו [ על דבר האל ] רק לאחר שמתוך חמדנות פנימית הגיע אליהם

הוי לזה אשר כופר באללה  .כי הרי אללה הוא מהיר חשבון ' .

ידע .

74

הביטוי המובהק ביותר להשקפתו של עבד אלמלכ מצוי בקטע הכתובת אשר בפתח הצפוני של כיפת
הסלע :
67

 .קק

.

 Churches ' , The Muslim World 81 ) 1991 ( ,חן Bashear , ' Clibla Musharriqa and Early Muslim Prayer

. 267 - 280

השמש  ' :כי הנה אלוהים אחד  .ריבון השמים והארץ וכל אשר ביניהם  .ריבון המזרח [ אלמשארקן ' ( סורה לז ,
68

69

 , ' Forgoח18
] ; 2 - 14
 . 1 - 14קק , 118 ) 1998 ( ,

" 1מיו .

 .קק

.

,

 IRAS 1970 ,וש10

 ' , IAOSתפ ' זטthe 0

" ,

the Dome of

Early Codification 0

תן

Inscription

התאריך לימיו של עבד אלמלכ ( . ) 705 - 685
הטקסט  ,הזיקה בין חלקיו ופירוש
72
73

74

81 -Malik

s

'

Kessler , ' Abd

].

Witness : Evidence for

תוכנה של כתובת זו ותיארוכה חידדו את המחלוקת בקרב חוקרים בדבר מועד עריכת הקראן  .בעוד שהמסורת
האסלאמית פוסקת כי היה זה מעשהו של הח ' ליפה עתמאן בן עפאן ( נרצח

71

ה).

ראו למשל  :נ ' לוז  ' ,רמלה האומיית  -חידוש עירוני בארץ  -ישראל  ,היבטים גיאוגראפיים  -היםטוריים '  ,קתדרה ,
 ( 79ניסן תשנ " ו )  ,עמ '  . 250 - 263 ; 40 - 32קק 4 . Rosen-Ayalon , ~ The First Century of Ramla' , Arabica , 43 ) 1996 ( ,
~ en

70

5.

אולם מפסוקי הקראן ניתן ללמוד כי לא השפעה נוצרית עיצבה את כיוון התפילה אלא פולחן אל

סורה ו אלאגעאם  ,קסג .
סורה לז אלצאפאת  ,קיב .
סורה לג אלאחזאב  ,נו .
סורה ג אלעמראן  ,יח  -יט .
)

(

)

(

(

(

)

)

תוכנו .

) 656

נמצאו חוקרים אשר איחרו את

לקביעה זו יש השלכה ברורה על הדיון בעניין הכרונולוגיה של

Religious
AuthoriOl

 243קזץדרה

רבע מאה של מחקר מזרחני

.

.

בשם אלוהים הרחמן והרחום השבח לאללה אשר אין אלוה מלבדו החי והנצתי

.

.

.

.

75

אין שותף

לו 6 .י האהד.

אותו להוביל לדרך הישר

.

הנצחי לא ילד ולא נולד אין אחד דומה לו ו 7מחמד עבד אללה השלית שלח
לאלוהים רבים של מאמינים אנו
ודת האמת למען תתנשא מעל כל הדתות גם אם שונאים זאת ד~ ובדים
מביניהם ואנו למרותו
באללה ובאשר התגלה  79ובמה שקיבלו הנביאים מאת ריבונם אין אנו מבדילים אחד
אותו בשלום ורחמי

.

.

[ של אללה ] סרים

[ מסלמון ] .

פ%

.

מי יתן ואלוהים יתפלל על מחמד עבדו ונביאו ויברך

ושליחותיו ' .

אללה וברכותיו

ן

אלמאמנון עבד אלמלכ

בתוביוז מונוליתיות ומסמכים מתוארכים אשר נכתבו ההל מימיו של אמיר
נושאים את שמו של הנביא מהמד
האמיי וכן הטקסטים על גבי מטבעות ואבני מיל מן התקופה הזו
ואת תוארו שליה האל

(

רסול אללה .

הדבר עומד כמובן בניגוד ברור

) 82

.

על חרותות הסלע המדבריות גם באיגרת ששיגר אלוליד בן עבד

להיעדר ציון שם הנביא מהמד

אלמלכ  ,ושבאמצעותה ביקש

להודיע לציבור נתיניו את סדרי הירושה של כסאו  ,באה לביטוי ההשקפה כי

.

מחמד הוא אחרון
הוכתה ברורה יותר

הנביאים  ,ועל כן על המוסלמים ללכת בדרכו זוהי דוגמה נוספת  -ולטעמי אף
השורות הבאות :
 להתבססות השקפה זו בקרב העילית האמיית  .המסמך כולל את[ דין ] שלוי  %ועשה אותו לדת
אללה יתברכו שמותיו  ,יתפארו שבחיו ויעלה זכרו בתר את האסלאם לדתו
של הנבחרים מקרב
להיות

את

לנביא . . .

החשכה " .

ברואיו . . .

לשיאו בקריאתו את מחמד

כך נמשכו הדברים עד שחסדו של אללה הגיע

אללה הראה באמצעותו [ באמצעות
בעזרתו הושיע מהרס

ותעייה .

.

לברכה לברואיו נרתמה ללעאלמין ]  % 5בו

.

[ הדא ] על ידו הוא סילק

מחמד ] בבירור את דרך הישר

הדת לגן פורת ועשה אותו

באמצעות מחמד הוא הפך את

חתם י

%

את ההתגלויות . , .
'א

את מחמד אליו וחתם

לאחר שאללה אסף
חיל %פ%ה '] להמשיך בדרך של שליחותו

באמצעותו את הסתגלויות מינה את ממלאי מקומו 1אסתח ' לפ

[ סונה ] שלו וגם את

הנבואית [ של מחמד ] כדי להוציא אל הפועל באמצעותם את נזריו  ,לכונן את מנהגיו
לממש את האסלאם
באמצעות נהה ליפים ] יוכל אללה
עונשיו  ,ליישם את חוקותיו וגם את תקנותיו

...

15

76
77
78

79

80
81

:

82

8

טוו ו ; ג

( אקעמ  ,אן ) ,
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שתי התעודות אשר הוצגו לעיל משקפות בבהירות רבה את האידאולוגיה האמיית  ,את דימוים העצמי

.

של האמיים ואת נימוקי הלגיטימציה שלהם בתחילה התהדר השליט האמיי בתארים עבד האל ( עבד

.

אללה ) ואמיר אלמאמנין מאוחר יותר  ,לאחר ביסוס הדוקטרינה בדבר היות מחמד שליח האל ( רסול
אללה )  ,נוסף לתאריו המרכיב של הח ' ליפה  ,היינו ממשיכו של מחמד ונציג האל עלי אדמות ( אללה
מינה את אמיר אלמאמנין לה ' ליפה שלו ,

) 88

גבי מטבעות .

89

השימוש של האמיים בתואר ח ' ליפת אללה מתועד גם על

הטענה בדבר השימוש בו בידי אחדים מבין האמיים מבוססת אפוא על ראיות בנות

הזמן שהם עצמם יצרו ולא על שחזור עבר או על האשמות של

יריביהם .

עצמתו של השלטון הרומיי בתחומי סוריה רבתי ובכלל זה בתחומי ארץ  -ישראל מתועדת בשפע של

בית  -שאן .

ממצאים  ,רבים מהם מרשימים  .כזהו המרכז האמיי אשר נחשף בחפירות

החפירות

90

.

סייעו לביסוס הטענה כי התקופה האמיית הייתה המשך רצוף של קודמתה הביזנטית הכיבוש
הערבי לא היה נקודת שבר ; הסדר הפוליטי החדש צמח מתוך קודמו ולא על הריסותיו  .גם הממצא

הקרמי ובכללו כלי הרס ונרות שמן ביזנטיים  -אמיים וממצא כלי הזכוכית מחזקים את ההשקפה

הרואה רציפות ביזנטית  -אמיית ולא שבר

אסלאמי  -ביזנטי .

התמונה אשר עולה מן התיאורים הספרותיים מדויקת

91

ממצאי החפירות מאשרים אפוא כי

למדי .

הלחימה בין הביזנסים לערבים

התקיימה באזור הספר שבין הארץ הנושבת למדבר ולא גררה בעקבותיה קרבות מצור ופגיעה

ביישוב .

92

אין ללמוד מכך כי לא חלו בעיר שום שינויים בעקבות הכיבוש הערבי  ,אך כללו של

דבר היא השתמרה עד לרעש האדמה שפגע בה בשלהי התקופה האמיית .

בימי העבאסים חורגים מעניינו של מאמר זה .

93

סיפור שיקומה וקורותיה

94

גם הממצא מהר הנגב מאשר את המסקנות העולות מן הספרות הערבית בדבר המשכיות בתקופה
האמיית ופריחה

יישובית .

ואף בשרידי הדרכים האמיות אשר נחשפו ניכרים סימנים לרציפות מן

95

יזיד מצטט באיגרתו ( לעיל  ,הערה
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) 83
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תמוז תשנ " ב )  ,עמ '

עמ '

. 30 - 3

13 - 4

היישוב בבית  -שאן האמיית היה קשור לעבר הירדן המזרחי

(

והערבית ' ,

ג ' רש  -פתל .
)

ש ' חדאד  ' ,כלי שמן מבית שאן מן התקופה הרומית ועד התקופה האומית '  ,עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית
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האוניברסיטה העברית בירושלים ,
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רבע מאה של מפקר מזרחני

התקופה הביזנטית .

96

תיאורי החקלאות פרי עטו של הגאוגרף המוסלמי אלמקדסי

זכו אף הם לאישוש

( עקבת אילה ,

) 98

בדומה

בעקבות החפירות  97 .זאת ועוד  ,ממצאי הפירות ארכאולוגיות בעקבה
 99מאפשרים לחוקרים לשער כי ערי
לשרידים אשר נתפרו בענג ' ר ( עין ג ' אר ) אשר בבקעת הלבנון ,
שבנו הרומאים
המחנות ( מצר  ,רבים  :אמצאר ) אשר בנו האמיים דמו עד מאוד למחנות הצבא
הסדר הפוליטי החדש אשר התבסס
ערי המהנות היו למרכזי השליטה וההשפעה של הדת החדשה ושל
ממקורות ספרותיים אשר
במערב אסיה ובעמק הנילוס  ! 00 .שילוב בין הממצאים הארכאולוגיים לבין מידע
אלה  ,ובכללם באילת 01 ,ן
טרם נוצלו כדבעי  ,כגון קובצי ביוגרפיות של מוסלמים  ,מגלה כי במקומות
טבריה וירושלים  102 ,וחוללו
צמחו קהילות אסלאמיות  .מוסלמים התיישבו גם בערים עתיקות כדוגמת
 יומי עוטרו בכיתוב ערבי בעלבהן תהליך של שיערוב  ,שבא לביטוי למשל בכך שפריטים לשימוש יום
לשפת הדיבור בערים
תכנים אסלאמיים  .הערבית  ,השפה החדשה  ,דחקה את היוונית ואת הסורית והייתה
 104והם אף השתלבו בתרבות החדשה וסיגלו
אלה  103גם תושביהן היהודים והנוצרים השתמשו בה ,
שאינו כזה 105
לעצמם מנהגים ושמות אשר טשטשו במידת מה את ההבחנה בין מוסלמי לבין מי
המפורסם אבן עסאכר
השינוי החברתי והתרבותי משתקף במספר מקורות ההיסטוריון הדמשקאי
אלכד ' אב ( המכזב ) או
מביא בקובץ הביוגרפיות רחב ההיקף שקיבץ את סיפורו של תארת בן סעיד
מחברים מאוחרים
המתנבא ( אלמתנבי )  106סביר לשער כי מקור הסיפור ביצירה מוקדמת אשר
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העתיקו לחיבוריהם לפי המסופר אלחארת החל את פעילותו בדמשק  ,אך נאלץ לצאת מן

העיר .

תחילה שהה בצנברה ( בית  -ירח )  ,סמוך לחופי הכינרת  ,ולאחר זמן מצא מקלט בירושלים  .עבד אלמלכ

התקשה לגבור עליו  .אולם הודות למוסלמי אדוק ונאמן זרמו אל חצרו דיווחים מהימנים על המתרחש .
הוא גייס פלוגת חיילים מפארגנה  ,אזור הספר הצפוני  -מזרחי של התרבות האירנית  ,ושיגרם

.

לירושלים על מנת ללכוד את המתנבא מושל ירושלים אסף את כל השעווה אשר בעיר על מנת

.

להאיר את המחילות ואת מקומות המסתור שבהם חיפשו אחר אלחארת בערבית הדלה אשר בפיהם
דרשו החיילים מן המורד להציג את ספר הנבואה

(

כראן .

) 107

סיפור זה  ,אשר מרמז לכך שנמצאו בתחומי ארץ  -ישראל וסוריה אנשים שנכונים היו להאמין כי

.

הנבואה טרם נסתיימה  ,שופך אור על חרותות הסלע המדבריות אשר הוצגו לעיל הסיפור גם נוגע

לסוגיה מאימתי התבססה ההשקפה המוסלמית שלפיה הנביא מחמד הוא אחרון ( חותם ) הנביאים

.

והייתה לעקרון אמונה מקודש אין הכרח להבין את הביטוי ח ' אתם א  -נביין

בקראן 108במשמעות של

האחרון בשלשלת השליחים אשר מסרו לבריות בשורה מעם אללה  .את צמד שמות העצם חותם

.

הנביאים ניתן לפרש  ,בדיוק כמו בעברית  ,במובן של תכשיט  ,טבעת או חפץ נאה רק עם התבססות
האסלאם קיבלה הדוקטרינה על טבעו של מחמד ועל מקומו בשלשלת ההתגלות של האל לנביאיו

תוקף מוחלט .

109

התבססות האסלאם והתמורות העמוקות אשר התחוללו בעקבות זאת בסהר הפורה עוררו ציפייה

.

מתותה ומשבר רוחני עמוק אלה משתקפים בבהירות רבה בספרות האפוקליפטית אשר נכתבה

השביעית .

בשלהי המאה

מחבריה השחייכו לקהילות הדתיות השונות אשר באו תחת שלטון

110

האסלאם  :מוסלמים שכתבו בערבית ,
השוו  :סורה כח ( אלקצצ ) ,

107

108

סורה לג (אלאחזאב ) ,

מו ; אבן עסאכר
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' חזון אפוקליפטי על תולדות

,

זסו5וא for the Social and Religious

האסלאם '  ,הנ " ל  ,עלי

היסטוריה  :קובץ מחקרים  ,ירושלים תשמ " ח  ,עמ '

 . 214 - 194י ' יהלום  ' ,על תוקפן של יצירות ספרות כמקור לבירור שאלות היסטוריות '  ,קתדרה  ( 11 ,ניסן תשל " ט ) ,
עמ '  ; 133 - 125הנ " ל  ' ,חילופי מלכויות בארץ  -ישראל על פי תפישתם של פייטנים ודרשנים '  ,שלם  ( 1 ,תשנ " ב ) ,
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רבע מאה של מחקר מזרמי

הספרות האפוקליפטית העברית משקפת הלך רוח הנע בין תקווה משיחית לבניין בית המקדש על
הר הבית לבין

הרדה מפני תמורה סוחפת .

כאן בהפניה ביבליוגרפית

אליהם .

115

114

מאחר שחיבורים אלה נגישים לקורא העברי אסתפק

והסוריים אציג תרגומים קצרים .

ואילו מן החיבורים הערביים

דוגמה אחת למסורות אשר כלולות בספרות האפוקליפטית האסלאמית ( מלאתם ופתן ) היא המסורת
דלהלן  ,המושמת בפיו של הנביא מחמד  ,ואשר עניינה הלתימה בין עבד אלמלכ לבין עבד אללה בן
א  -זביר על השליטה בדרום עיראק
Dyt

ובהג ' אז :

אס סלמה  ,זוגתו של הנביא תפילות האל עליו וברכתו לשלום  ,מעם הנביא תפילות האל עליו וברכתו

.

לשלום  ,אמר  :לאחר מותו של ח ' ליפה תשתרר מחלוקת נאח  .תלאף  ,בין המוסלמים ] אדם מאלמדינה [ עבד

אללה בן זביר ] יצא מתוכה ויימלט אל מכה  .אזי יבואו אליו אנשי מכה ויכפו עליו בניגוד לרצונו לצאת

.

)

.

כנגד השלטון הם יישבעו לו אמונים בין א  -רכן לבין א  -מקאם היל משלות ישוגר כנגדו מסוריה ( א  -שאם

.

.

.

היאדמה תבלע אותם במדבר  ,בין מכה לאלמדינה הבריות תהזינה בזאת אזי יבואו אליו חסידים 1אבדאל ]

.

מא  -שאם חבורות מאנשי עיראק יגיעו אליו ויישבעו לו אמונים  .אחר כך יקהיל אדם משבט קריש את בני

.

דודיו [ מצד אמו  ,אח ' ואל ] משבט כלב איש זה [ עבד אלמלכ ] ישגר כנגדם [ כלומר כנגד אנשי מכה ] חיל

.

.

.

משלות אך הם יתגברו עליהם וינצחו אותם זהו חיל המשלוה של שבט כלב מפת הנפש יהיה מנת חלקם

.

של אלה אשר לא יהיו נוכחים בעת חלוקת שלל שבט כלב הוא יחלק למנות קבוצות את הרכוש וינהג

.

בקרב האנשים על פי המונה של נביאם  .האסלאם יתייצב על פני האדמה הוא ישהה שבע שנים ולאחריהן

ימות .

המוסלמים יתפללו עליו ~ .

ן

להדגמת תכניה של הספרות האפוקליפטית הנוצרית בחרתי את התעודה דלהלן  ,אשר מתארת את
הלך הרוח של האוכלוסייה הנוצרית בסוריה בשלהי המאה השביעית :

.

.

יאכן בשלף אחרון זה שהוא השביעי נעקרה מלכות פרס בה יצאו בני ישמעאל ממדבר יקרב ובאו ונאספו

.

כולם שם בגבעות רמתא ושם התגשמה המילה של האל אשר אמרה  :דומים הם לחיית השדה ולציפור כל

כנף וקרא להם ' הקבצו ולאו מסביב על זבחי אשר אני (בת לכם זבח גדול על הרי ישראל ואכלתם בשר
ושתיתם דם בשר גיבורים תאכלו ודם נשיאי הארץ תשתל [ יחזקאל לט ,

המפוטמים  :מלכות ביזנטיון ,

יז  -יח ] .

שכן בגבעות יתרבו

.

וזאת על שום שהחריבו את מלכותא דעבריא ודפרסיא וכך יחרבו אף הם

בגבעות בידי ישמעאל ערוד המדבר אשר בחמת רוגז משתגר על בני אנוש  ,חיות  ,בהמות  ,אילנות

ונטיעות .

114

אפשר כי נמצאו יהודים שהאמינו כי ישמעאל נועד לגאול את ישראל מיד אדום הרשעה  ,וכי כיבוש ירושלים

.

מידי הביזנסים הוא צעד לקראת כינון מחודש של המקדש על הר הבית אולם בניית המסגדים סימלה התפכחות
מציפייה משיחית זו  .אפשר כי אי קבלת הבשורה האסלאמית כפי שהציג אותה עבד אלמלכ הייתה מקור לעוינות
אשר פיתח האסלאם
115

כנגד היהודים .

י ' קאופמן ( אבן שמואל )  ,מדרשי גאולה  ,תל  -אביב תשי " ד  .ההפניה לאסופה זו היא בעיקר מטעמי נוחות השימוש

בה .

אולם שומה להעיר כ ' ראוי לבדוק את הטקסט המודפס תוך השוואתו ,לפרסומים אחרים  ,וזאת מחמת ההירות היתרה
5 . ( , ' Seferחפ] 44 . Himmelfarb ) 1
אשר המהדיר נטל לעצמו בהתקינו את הנוסחאות השונות  .וראו גם :

'

5 . ( , Rabbinic Fantasies : Imaginative Nאט ) 4 . 1 . Mirskyא ש 1 ( . Stern
. arra (ives (rom Classical Hebrew li (erature,

,

 . 67 - 90קק Philadelphia 1990 ,
116

אבי

דאוד סלימאן א  -סג ' סתאני  ,א  -סנן  ,ד  ,מהדורת צדקי מחמד ג ' מיל  ,ביירות  , 1994עמ '

אלמהדי  ,הדית  . ) 4286השוו  :נעים בן המאד  ,כתב אלפתאן  ,ס ' זכאר ( עורך )  ,בירות , 1993
הנביא  :המהדי עתיד לחיות שבע שנים  ,או שמונה או תשע ' ( שם  ,עמ ' . ) 233

באב כתאב

89

עמ '  , 215וכן  ' :מעם

יהושע

קתדרה 248

..,

פרוק

' אל תאמר בלבבך בהד .ף ה ' אלהיך גתם מלפניך לאשר בצדקתי הביאני

ובישי

וברשעת הגוים האלה ה ' מורישם מפניך ; לא בצדקתך

ה ' לרשת את הארץ הזאת

לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת

.

הגוים האלה ה ' אלהיך מורישם מפניך ' [ דברים ט  ,ד  -ה ] כך גם בני ישמעאל  .אין זאת משום שאוהב אלוהים
אותם הוא הרשה להם להיכנס לממלכת ביזנטיון [ דנעלון במלכותא דכריסטינא ] אלא מחמת העוולות
והחטאים שנעשים בידי הנוצרים  ,שכמותם לא

נעשו אף באהד מן הדורות הקודמים . . . .

117

המחקר (בצברית) צל ראשית התקופה האסלאמית בארץ  -ישראל
( עד אמצע שנות השבעים של המאה
זה

כ 150 -

העשרים)

שנה מעסיקים את המחקר המזרחני 118התיעוד והממצאים הנוגעים לשלוש סוגיות מקיפות :

מקורות האסלאם ; זיקת בשורתו של מחמד לדתות ההתגלות אשר היו מבוססות בסהר הפורה מאות
בשנים קודם לקריסת אחיזתה של האימפריה הביזנטית באזור זה ( בשנים  642 - 634בקירוב ) ; התנאים

אשר סייעו להתפשטותם המהירה של הערבים במערב אסיה ובצפון אפריקה  .בעקבות הסקירה של
מקורות אשר משמשים לחקר התקופה האסלאמית המוקדמת ושל הבעיות שניצבות בפני המהקר
בניסיונות לשחזר את המהלכים וההשקפות של בני המאה השביעית  ,אבחן מקצת הדעות והרעיונות

.

אשר רווחים בספרות המחקרית בעניינים אלה יש לציין כי המחקר בסוגיות שבהן מדובר אינו מוגבל
לתחום מדע הדתות או ההיסטוריה של הערבים  ,וגם חוקרי תולדות ארץ  -ישראל עוסקים בהיבטים

שונים שלהן .
את המסד שעליו נבנה המחקר בעברית מהווים כתביהם של מספר חוקרים אירופים  ,ובהם ולהאוזן ,

.

איגנץ גולדציהר והנרי למנם מיכאל אסף כתב בארבעה כרכים את תולדות הערבים
הכרך הראשון במפעל זה דן בתקופה אשר בין שלהי ביזנטיון למסעי

הצלב .

119

בארץ  -ישראל .

החיבור משקף את

הישגי המזרחנות האירופית  ,בעיקר הגרמנית  ,בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה  .ספרו של
אברהם פולק הוא סיכום של מצב מחקר הערבים והאסלאם ערב מלחמת העולם

השנייה .

120

שלמה

דב גויטיין קיבץ ועדכן את מאמריו על האסלאם והיישוב היהודי בארץ  -ישראל באסופה אשר
נתפרסמה בצל הישגו המחקרי המרשים בשרטוט דמותה של חברת

הגניזה .

ן12

משה גיל הוא הפורה והשיטתי בקרב החוקרים אשר עסקו ברבע המאה האחרונה בלימוד קורות

.

התקופה האסלאמית המוקדמת בארץ  -ישראל את השנים

,

1099 - 634

סקר בחיבור עשיר בפרטים  ,פרי

עמ '

. 256 - 232

117

מרטינז לעיל  ,הערה  , ) 112עמ '

118

אני נוקט מונח מעורר מחלוקת זה למרות ההתקפה  -הבוטה לעתים  -על האוריינטליזם  .לאחרונה התפרסם

; 82 - 77

תרגם  :פלמר ( לעיל  ,הערה , ) 112

בתרגום עברי ספרו המתסיס והמפרה של א ' סעיד  ,אורינטליזם  ,תל  -אביב תש " ס  ,במקורו נכתב ספר זה בסמוך
מאוד להתחדשות הדיון המחקרי על צמיחת
119

האסלאם .

מ ' אסף  ,תולדות השלטון הערבי בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

. 1935

תש " ו .

120

א ' פולק  ,דברי ימי הערבים  ,ירושלים

121

ש " ד גויטיין  ,הישוב בארץ  -ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים לאור כתבי הגניזה  ,ירושלים

תש " ם .

באסופה זו יכול הקורא העברי לעמוד מקרוב על חשיבותן של תעודות הגניזה הקהירית  ,אשר מכילות אוצר
" בלום של מידע על סדרי החברה והשלטון  ,הכלכלה  ,המיסוי והרכוש וכן על חיי הקהילה והפרט בארצות הים
התיכון

ראשי מזרקות
עשוייט שיש מן
המרחץ הרומי של
חמת  -גדר  .הראשים
הוצבו מאחורי
קילוח המים
פפיותיהם של בני
אדם ובעלי

חיים .

בתקופה המוסלמית
הקדומה הושחתו

.

הפרצופים במכוון
( צילום  ,אב רד ( בן )

,4

ש

,

מכלול כלי מתכת
ממטמון שהוסתר
בתוך דופן באר מן
התקופה

הפאטמית ,

ראשית המאה
האחת  -עשרה
לספירה

דיי"

תכשיטים
מוסלמיים
מאשקלון  ,המאה
האחת  -עשרה
)

~ צלום ~ יורב להמן

! 50

 251לתורה

התקופה הפאטמית
' מטבעות ישו '  -במטמון הברונזה הגדול מן
נמצאו כשבעים מטבעות ברמזה המשאות את דמותו של ישו  .על
גב
מתואר ישו כשהוא אוחז ספר ומאחוריו הילה  ,ועל
כתובת :
המטבע
המטבע
פני
בקונסטנטינופול

' ישו המנצח '  .המטבעות הונפקו
בשנים שלפני תום האלף הראשון ואחריו
( צילום  ,זאב

אהיל ברתזה עשוי מעשה

רדובן )

יבכה .

נמצא במטמון כלי הברונזה הגדול
שנתגלה בבית מלאכה בטבריה

מהתקופה הפאטמית  ,המאה
העשירית  -האחת  -עשרה לספירה
עילום  ,זאב רדובן )

-

קיסריה  ,המאה

השמינית  -השתים  -עשרה לספירה

ב נ
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רבע מאה של מתקר מזרחני

ליקוט שקדני במגוון מרשים של שפות

ומקורות .

122

אל התעודות והרצאת הדברים בשלושת כרכי

בן ארבעת הכרכים על

הספר מצטרפים פרקים אחדים במפעל מונומנטלי אחר של גיל  -חיבורו
 123תעודות הגניזה הן המקור הראשי
קהילות יהודיות בטריטוריה אשר בין אירן לצפון אפריקה
תעודות אלה מוסיפות
המשמש את גיל לשחזור עברן של קהילות ישראל בטריטוריה האסלאמית אולם
זאת בעיקר משום שכל
מעט מאוד על קורות ארץ  -ישראל בשנות צמיחתה של ממלכה רחבת ידיים זו
האירועים והתהליכים שבהם
התיעוד ההדש אשר פרסם גיל נכתב לכל המוקדם כ  200 -שנה לאחר
של אנשי תקופת הגניזה
עסקתי לעיל לכל היותר ניתן ללמוד מתעודות אלה על תפיסת העבר
 ישראל והגאונות בבבל ואינולמרות זאת גיל משתמש בתעודות אלה לשחזור תולדות היהודים בארץ
נוקט גיל גישה שמרנית
דוחה אותן כהיסטוריון של תקופת הנביא מחמד  ,הה ' ליפים והאמיים
באמצעות יצירת
בביקורת המקורות אין הוא נותן את הדעת על שאלות כגון עיצוב הזיכרון ההיסטורי
 הביניים על מנת לנצלסיפור עבר הוא אינו מבקש לנתץ את המבנה אשר בנו המחברים בני ימי
חיבוריהם על מנת לתאר את
את הלבנים שבהן השתמשו להקמת מבנה הדש  ,הלופי הוא נשען על

.

.

.

.

.

.

.

.

.

להשקפתם .

אשר התרחש

כדי להדגים זאת אציג כאן את טיפולו בדף בודד מכרוניקה אשר
בניקוי הר הבית ועל בואן של שבעים משפחות יהודיות מטבריה
את הנאמר בדף זה כתיעוד של עד ראייה לאירועים אשר אכן

מסופר בו על הלקם של היהודים

.

לירושלים בימי עמר קשה לקבל
לשונו משקפת מונחים מן

התרחשו .

(

התקופה העבאסית  ,כגון רסתאק ( מפרסית  :אזור הכפרים ; כמו באנגלית

ועלמאא

rustic

ניתן לקבוע כמעט בוודאות כי המסמך משקף את הזות העבר בראייתם של בני
( - 969

. ) 1099

124

(

חכמי דת .
)

התקופה הפאטמית

( חרם ) האסלאמי

זאת ועוד  ,מאחר שתיאור חלקם של היהודים בבניין מתחם הקודש

הגניזה היא למעשה עיבוד

על חורבות בית המקדש מצוי בספרות האסלאמית  ,ניתן לשער כי תעודת
ירושלים לדוגמה  .היהודים לא
של מסורות אשר נשתקעו בחיבורים אסלאמיים מן הסוגה של שבחי

ראו צורך לערער על מצג זה  ,מאחר שלא היה בכוהם לשנות את המציאות .
סיפור היסטורי אשר ביסס למעשה את שורש הבנייה האסלאמית בהר הבית

הם יכלו להסתפק במחזור

( אלתרם א  -שריף ) בשרידי

בית המקדש היהודי שעמדו עליו .
רוה דומה של שילוב בין אגדה היסטורית לבין יצירת נרטיב אשר מעגן את

ההוויה היהודית בתהומי
אלח ' טאב והנסיכה

התרבות ההגמונית  ,האסלאמית  ,נושבת מן הסיפור על בוסתנאי  ,הח ' ליפה עמר בן
 125יתר על כן  ,קבלת הנרטיב האסלאמי של סיפור
הפרסית שהייתה לשפחתו של ראש הגולה .
משתקפים בבירור גם
הכיבושים  ,הפנמתו ועיבודו אינם מוגבלים למיעוט היהודי תהליכים אלה

.

( תשמ " א ) ,
122

מ ' גיל ( לעיל  ,הערה  ; ) 16הנ " ל  ' ,מלחמת שישים השנה (  , ' ) 1029 - 969שלם ג
לענין מלחמת שישים השנה '  ,קתדרה  ( 20 ,תמוז תשמ " א )  ,עמ ' ; 51 - 47

הנ " ל  ' ,ארץ

הראשונה

( : ) 1099 - 634

מילואים  ,הערות ,

תיקונים ' .

ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה '  ,קתדרה ,
123

ג,

124
125

גיל ( לעיל  ,הערה  , ) 123א  ,עמ '

ק

( קע ק

,

 , 1גן

( טבת תשנ " ד ) ,

. ) 38

גיל ( לעיל  ,הערה  , ) 16ב  ,תעודה

,1

70

תעודה  ,ז ( תשנ " א )  ,עמ '

.1

; 80 - 58

ב  ,תעודות

,2- 1

עמ '

. 58 - 29

עמ ' ; 55 - 1

הנ " ל  ' ,עוד

 ישראל בתקופה המוסלמית345 - 281

;

הנ " ל  ' ,בעניני ארץ -

יהושע

ץתדרה 254

פר ( קל

בס פרות הנוצרית אשר מתארת את בואו של עמר

לירו שלים .

126

מטרתה להדיר את רגלי היהודים מן

העיר ולבסס את החזקה הנוצרית בהיבלות הקודש  ,מאחר שהיה חשש כי יופקעו בידי המוסלמים ,
כפי שאירע בדמשק  ,ששם

נבנה המסגד האמיי בחלק מהכנסייה .

מצב המחקר מאז אמצע שנות השבעים
יצירת סינכרוניזציה בין המידע אשר נחשף לבין הסיפור ההיסטורי אשר כתבו הכרוניקאים במאה
השמינית והתשיעית על אודות השלב העוברי של ההיסטוריה האסלאמית היא משימה קשה ואולי אף

.

בלתי אפשרית בעיקר נוגע הדבר לשאלות היסוד של התגבשות האמונה האסלאמית ועריכתה לכלל

.

משנה סדורה והלכה מחייבת לאחר שנים של שחזור מדעי של קורות האסלאם הופנה הזרקור בשנות
השבעים לבחינה מחודשת של השאלות הראשוניות  ,אשר העסיקו את המחקר המזרחני מראשיתו ,
ובהן סוגיות כגון חייו ופעילותו של הנביא מחמד  ,הנסיבות בהן התבססה הדת החדשה שלה הטיף

.

ותיארוך הטקסטים המקודשים על מאמיניה באופן גס ניתן להבחין כי בעקבות דיון זה התקדם
המחקר המזרחני ברבע האחרון של המאה העשרים בשני נתיבים  ,את האחד אכנה רוויזיוניזם

היסטורי  ,ואת האחר -

נאו  -פוזיטיוויזם .

127

התאוריות החדשות  -הגריזם
קבוצת חוקרים אשר צמחה מתוך בית הספר למדעי אסיה ואפריקה באוניברסיטת לונדון  ,ושעמם
נמנה גם מספר מצומצם של מלומדים אשר פעלו מחוץ לכותלי בית הספר הלונדוני ובכלל זה

בישראל  ,מהווה את הגרעין הקשה אשר סביבו נתקבצו החוקרים אשר ניתן לתארם כרוויזיוניסטי ם .

128

החידוש בעמדה שנקטו הרוויזיוניסטים נובע מהתנתקותם במופגן ובמודע מן הנתיב שבו נע המחקר
המזרחני במשך

כ 100 -

שנים  ,נתיב אשר ההולכים בו אף כי ניסו לפרק את המסורת ההיסטורית

.

האסלאמית היו לכודים במידה רבה בתדמית העבר שהיא ביקשה ליצור על שמו של אחד החיבורים

אשר כתבו צמד חוקרים מהאסכולה הרוויזיוניסטית נודעה אסכולה זו בכינוי הגריזם .

129

ג ' ון ונסברו  ,מייקל קוק ופטרישה קרונה ביקשו לפרק את הטקסט האסלאמי ולהציגו כתבנית אשר
משום עיצובה המאוחר יצק לתוכה הסיפור האסלאמי תכנים אשר לא היו בטקסט בעידן העוברי של

.

התהוותו מטרת גישה זו הייתה לערער במידת מה על ' היסטוריית הישועה '  ,ומי שנקטו אותה טענו
כי הפולחן הדתי ותמונת העולם המצטיירים מן המקורות שונים מאוד משחזור העבר כפי שהוא מוצג
במסורת האסלאמית  ,בוודאי מן התמונה שזו הציגה בחיבורים מן המאה השמינית ומאוחר

יותר .

ע " ד גויטיין  ' ,האמנם אסר הת ' ליפה עומר על היהודים לשבת בירושלים ? '  ,הנ " ל ( לעיל  ,הערה  , ) 121עמ '

. 41 - 36

126

127
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רבע מאה של מחקר מזרחני

בניסיון לפרוץ כיוון חדש נכונים היו הרוויזיוניסטים להעניק משקל רב

יותר לעדויות שמקורן

.

עדויות אלה המחקר

בממצאים לא טקסטואליים ובחיבורים שנכתבו בידי לא מוסלמים ואף להעדיף
הרוויזיוניסטי הצביע על המקורות אשר נכתבו בידי לא מוסלמים בשפות
בערבית ) כעל מפתח אפשרי לפתרון סוגיית הכרונולוגיה של האסלאם הצעיר

מקום מקורות אלה הובילו את חסידי אסכולת ההגריזם למסקנה כי בשורש

הילידות ( כלומר לא

ועיצוב דמותו .

130

"

מכל

.

רובד פרותו  -יהודי יקית אח וישתה שי אוניית ההווי  ,ס  " ' .יוצתו ומהן " קה  .יה מ יימ ' ת יא
2
 T1אימץ
"
,

W

"
מנצר אחד אשר צמח בנאת המדבר של יקרב
-

)  ,אשר נשענו על שבטי סוריה ( א  -שאם ) ,

( 720 - 660

.

ראו בירושלים עיר קודש במובן המקראי של המונת על כן בתר עבד

אלמלכ לבנות בה את בניין

כיפת הסלע  ,מבנה הנצחה  ,לא מסגד  ,אשר נועד להפגין את עליונות הדת

החדשה  -זו אשר הנביא
א  -זביר  ,הייתה ידה

.

מחמד היה למבשרה  -על הנצרות עם ניצחונו על יריבו המר  ,עבד אללה בן

הפוליטיות הערביות

של הקהילה הפוליטית שהנהיג ( היא עדת המאמינים ) על העליונה  .המסגרות

לדתם של כל

האחרות בערב ובדרום עיראק הובסו ונטמעו בקרב המנצחים  ,והאיסלאם היה

הערבים .

33ן

מבין החוקרים הרוויזיוניסטים אשר עסקו בקורות האסלאם בארץ  -ישראל נקט

הרדיקלית
השבטים

ביותר .

הערביים  ,שלעובדת הימצאותם בנגב בתקופה הביזנטית יש תימוכין רבים

מדיניות אימפריאלית אשר הגנה על ארץ המזרע באמצעות מסגרות

ערביות .

,

 ,ן . [ .,

ך

מקדשים  ,לשיטתו

,

135

.

,,

יהודה נבו את העמדה

נבו בהן שרידים של מתחמים באזור שדה  -בוקר וזיהה בהם

134

9

אשר היו פזורים על

( אלמדינה )  ,אלא מנצרים אחדים

פני הצי האי ערב והמדבר הסורי  .האמיים הראשונים

''

AgEBh

האסלאם הקדום קיים

131

,

(

'

=

הם תוצר של

שבטים אלה נתמכו
-

של שרידי מתקנים

'

כספית בידי הממשל הביזנטי ועבדו את האדמה  ,עובדה המסבירה את הימצאותם
( הביזנטי היה פולחן אלילי
חקלאיים במתחמיהם לערבים אשר נמצאו בשולי אזור הספר ) Limes
וסלעים מקודשים שפוזרו
ייהודי  ,שנעדרו ממנו צלמיות אדם אובייקט הפולתן היו אצטלות אבן
נבו הפולחנים של
בוואדיות  ,ואשר שימשו שם לטקסים שהיו קשורים בזרימת נגר אלה הם לדעת

.

.

.

איסלאמייים ולא ערביים
130

נראה לי כי במידה לא מבוטלת כתוצאה מהגריזם יש יותר התעניינות במקורות לא
מצויה בספרו
לחשיפת תקופת המעבר של המאה השביעית אסופה מתורגמת של מקורות סוריים ודיון בתרומתםבעבודותיו של
של  . Palmerג דיון במשמעויות של תיעוד זה ושל מקורות רבים נוספים במגוון לשונות מצוי

.

,

.

-

,

.

הביניים  ,ירושלים
131

לביקורת של הנהה זו ראו  :ח ' לצרום  -יפה  ,עולמות שזורים  :ביקורת המקרא המוסלמית בימי

 , 1998עמ '
132

. 84 - 83

בשני מאמריו :

קווים כלליים של תפיסתו המקיפה את התקופה האסלאמית המוקדמת ימצא הקורא העבריהאיסלאם  ,ירושלים
רון  ' ,תהליכי חורבן ונומאדיזציה '  ,הנ " ל ( עורך )  ,סוגיות בתולדות ארץ  -ישראל תחת שלטון
120

:

תשל " ו ; הנ " ל  ' ,ערי ארץ  -ישראל

History and Thought, Leiden 133
225 - 235

 .קק

",

תחת שלטון האיסלאם '  ,קתדרה 40 ,
4 . ( , Theט )  the Holy Land' , idemתן
 Landל0א

1988 ,

Negev Rlnof Cultivation System

 the Byzantine 134ח )

1991
135

מ'

( תמוז תשמ " ו ) ,

or the

Examination

ג

.

עמ '  - 83טתז '  ,חסזפא4 . 5ן
Birth of

0 , Pagans and Herders :עטא

Y. D .

Re-

and Early Arab Period, Sde

לסיס ם כללי של מצב המחקר ראו  :פ ' מאירסון  ' ,פלסטינה השלישית  -בליינים ועיור '
תשמ  "-ח )  ,עמ ' . 40 - 19

 ,קתדרה ,

45

( תשרי

,, .

( '

יהושע
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פר ( קל

.

אלילי הג ' אהליה אשר המקורות האסלאמיים מספרים עליהם לשיטתו המחברים אשר סיפרו את
תולדות נביא האסלאם העתיקו את מקדשי הג ' אהליה מהר הנגב למכה כחלק מן האידאולוגיה של

.

סיפור חיי מחמד תרבות הג 'אהליה התקיימה לשיטת נבו עד אשר שמו לה הח ' ליפים העבאסים קץ

במחצית השנייה של המאה השמינית .
נאו  -פוזיטיוויזם

.

הנאו  -פוזיטיוויזם מתבסס בדרך כלל על קריאה של מקורות ערביים המלומדים אשר מזוהים עם
אסכולה זו נשענים בעיקר על מקורות ספרותיים  :כרוניקות  ,חדיר  ,קראן ופרשנותו  ,שירה  ,קובצי

ביוגרפיות ,

טקסטים גאוגרפיים

האחת ,

.

שבחים לאישים ולמקומות אך לעתים נלווה לכך עיון

בחיבורים סוריים ויווניים  ,אשר מקצתם היו מוכרים

כבר במאה התשע  -עשרה .

136

.

אסכולה זו אימצה באופן כללי את הסכמה ההיסטורית אשר יצרה האורתודוקסיה המוסלמית לפי
סכמה זו הופיע בראשית המאה השביעית נביא ערבי בצפון חצי האי ערב ; הוא הפיץ בקרב שבטים
ערביים את עיקרי האמונה החדשה  -דת האסלאם ; בעקבות זאת צמח בנאת המדבר של יקרב

( אלמדינה ) כוח דתי  ,צבאי ופוליטי  ,וזה השתלט תחילה על מרבית שטחיו של חצי האי ערב  ,ולאחר
מכן כבש את ארצות הסהר הפורה וכונן ח ' ליפות אסלאמית שהייתה מעצמה חובקת עולם  .עיקר
מאמציהם של החוקרים אשר ניתן לזהותם כשייכים לזרם היסטוריוגרפי זה יוחדו לשחזור הפרטים
אשר מרכיבים את תמונת העבר  ,אך מבלי לערער את קווי היסוד של ההתרחשויות ההיסטוריות כפי
שהם

מוצגים במסורת האסלאמית .

עם זאת הביקורתיות של המשתייכים לאסכולה זו עשויה גם להוליד גישה אשר תזעזע לחלוטין את

.

המבנה שיצרה הפרשנות האורתודוקסית בדיון לעיל ובהערות השוליים הצגתי מספר דוגמאות
למסקנות מהפכניות למדי של מחקרים של חסידי הגישה

ההיסטורית  -הפילולוגית .

137

מפאת קוצר

היריעה אסתפק כאן באזכור שמו של מלומד נוסף אחד בלבד  .מאיר קיסטר הראה כיצד ניתן לשחזר
על סמך המקורות של שומרי אמוני האסלאם את תמונת עולמם של דורות המוסלמים

הראשונים .

הוא הצביע על תקופה של התלבטות וחיפושי דרך בטרם הצליחה האורתודוקסיה האסלאמית לכפות

את השקפותיה .
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138

למרות זאת הושמעה לאחרונה ביקורת על התעלמות המחקר ממקורות אלה  ,ראו :

.

S ( udies , 3 ,
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,
:

0

Muslim Emir' , Hugoye: lournal

8

S . H . Griffith , ' Disputing with

4חב 1 the Monk of Bet Haleס  Syriac : The Caseתן Islam

1 ( ] anuary 2000 ( , h3
np ://syrcom. cua . edu/HugoyePdol N3
ol
/ IV NIGriffith html
ספרו של מדלונג על ~אודות ירושת הנביא וניצני שלטון החיליפות יוצא דופן במסגרת זו לא משום שהחוקר נמנע

מלהטיל ספק בשחזור האורתודוקסי של המעבר מחותם הנביאים לח ' ליפים ישרי הדרך  ,אלא משום שהוא מאמץ
באופן גורף את עמדת האופוזיציה השיעית לפירוש העבר של הרוב
Cambridge 1997
138

ש

the Early Caliphate, New York

מ " י קיסטר  ,מחקרים

בהתהוות האסלאם  ,ירושלים

,

Stldy 0

תשנ " ט .

הסוני .

ן Muhammad :

,

14 . Madelung , The Succession 10

רבע מאה של מחקר מזרתני

מסקנות ראשונות והצגת רעיונות למחקר עתידי
תופעות הדשות  ,ובכלל זה רעיונות  ,אמונות וכוחות חברתיים מושכים

.

 257קזזדרה

את עין המשקיפים רק

בדיבור רק לאחר שעלה

משצברו עצמה ויצרו תהודה תשומת הלב הציבורית מתמקדת במעשה או
לעומת זאת תקופת הדגירה
אל פני השטח וזוהה כגורם בעל פוטנציאל לערעור הסדר החברתי הקיים .
פעילות אשר אינה
של הטפה דתית או התארגנות חדשה היא בדרך כלל מקומית ושקטה לעתים זוהי
להניח כי כך היו הדברים
מושכת תשומת לב מחוץ למעגל מצומצם של פעילים או עשרה סביר
שליטי הסהר הפורה
בימיו של הנביא מחמד כל עוד הייתה פעילותו תהומה בחצי האי ערב לא גילו
בקהלו של מתמד אשר
כל עניין במתרחש במכה וביתרב ( מדינה )  .לכך יש להוסיף כי גם אם מישהו

.

.

.

העלה על הכתב תיאורים של המתרחש  ,הם לא נשתמרו .
רושמי קורות העתים בני המאה השישית והשביעית  ,לא הבחינו

בפעילות מיוחדת בקרב שבטי

הערבים  -ולמעשה איננו יודעים אם נתנו דעתם על הנעשה בקרבם  -עד

שהסתיים שלב ההבשלה

העוברית וכוח חדש  ,אשר אנשיו כינו את עצמם מוסלמים  ,צץ וקרא תיגר על
בסהר הפורה לפחות מאז שהרומאים והפרסים תחמו את גבולותיהם בעמק

הסדר הישן אשר שרר
נהרות הפרת וההידקל
מתחומי המדבר

( בית נהריים בארמית ; ארם נהריים בעברית )  .התפרצותם הדרמטית של לוחמים
וסילק לבסוף את השליטים
לשטחי הסהר הפורה הניעה שרשרת תמורות  ,והכוה החדש צבר עצמה
בארצות אלה
הקודמים  .בעקבות זאת הלו שינויים עמוקים בהשקפת העולם ובסדר הפוליטי
זאת
ההיסטוריונים  ,הן מקרב המנצחים והן מקרב הנכבשים  ,נדרשו לספר על כך ולהסביר
 ,תוך שהוא מעלים
המיתוס המכונן של הח ' ליפות האסלאמית משמר סיפור זה של הגירה וניצחונות
 .התרבות הדומיננטית
את התמונה של שינוי הדרגתי ומתמשך ומעדיף להציג תהליך מהיר וסוחף
ערב  ,ואשר
החדשה בסהר הפורה הייתה לפי מיתוס זה תוצאה של ניצחון האמונה שצמחה בחצי האי
יש מקום לבחון את
הועתקה בידי המנצחים אל ארצות התנחלותם למרות עצמתו של מיתוס יסוד זה
כבשו את ארצות
ההשערה שלפיה דת האסלאם ומוסדותיה החברתיים עוצבו לאתר ששבטי הערבים
שהגיעו מן המדבר
הסהר הפורה והרמה האירנית ונתהוותה מערכת קשרים מורכבת בין הנוודים

.

.

.

והתנחלו בארצות אלה לבין אוכלוסיית הקבע

הילידה .

העובדה כי שמו של הנביא מהמד אינו נזכר בכתובת מיובל השנים הראשון

דבר של מה בכך והיא דורשת הסבר  .הדיון באפשרויות השונות להסבירה

למניין האסלאם אינה

ירחיק אותנו ממטרות
בקרב שבטי הערבים

מאמר זה  ,לפיכך אסתפק בהעלאת הסברה כי עד שלהי המאה השביעית נמצאו
אמונת האסלאם אם סברה
כאלה אשר לא הכירו בנביא מחמד כמבשר ולא קיבלו על עצמם את עול
המדבר תמונת עולם
זו נכונה היא מעידה כי לאסלאם קדם פרק זמן שבמהלכו פשתה בקרב שבטי
הייתה תהליך מתמשך
דומה לזו שהטיף לה הנביא מחמד  ,וכי היעלמותם של מאמיני עיקרים אלה

.

אשר הושלם רק לאחר התבססות השלטון

האמיי .

אנושית ועשייה ,

המהקר ההיסטורי  ,אחד מתהומי הידע אשר בוחנים מכלול היבטים של התנהגות
התחוללו בו פירוש הומני
שואף לחשוף את צפונות העבר ולשחזר את האירועים והתהליכים אשר
 ,נסיבות ותוצאות כפועל
של ההיסטוריה שואף ליצור הכללות אוניוורסליות אשר יסבירו מניעים

.
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יהושע פרנקל

.

יוצא של עשייה אנושית או מחדל אנושי לפיכך חותרים העוסקים בהיסטוריה להפקיע את הדיון על
העבר מלפיתת היסיפור המקודש של הישועה ' ולהציג תמונת עבר שונה מזו אשר המסורת הדתית או

.

החברתית מקדשת  ,תמונה אשר תחשוף תהליכים אשר צברו תאוצה הרחק מעיני המספרים על כן
יש לבחון בראש ובראשונה את מהימנות המידע העומד לרשותנו לשם שחזור האירועים שהובילו

לכינון החיליפות  ,אירועים

אשר התרחשו במהלך

100

השנים הראשונות למניין ההג ' רי

( 725 - 622

בקירוב למניין הנוצרים .
)

בחצי יובל השנים האחרונות התקדם המחקר ההיסטורי וההיסטריוגרפי כברת דרך גדולה בתיארוך
המקורות ובהבחנה בין רבדים ומגמות  ,סגנון וטיפולוגיה  ,אף על פי כן טרם נפתרה הבעיה הבסיסית

אשר נובעת מפער של כ  100 -שנים בין האירועים המתוארים לבין זמן כתיבת החיבורים .

139

הממצאים

הארכאולוגיים מן המאה השביעית והמגמות המחקריות החדשות בהסברת ההיסטוריה של צמיחת
האסלאם טרם לובנו ועובדו לכלל תמונה מקיפה ;

140

ההישגים המדעיים בחקר החברה הערבית

והפוליטיקה האסלאמית בעידן ההתהוות של הדת החדשה  ,הישגים ששותפים בהם לא מעט חוקרים
מאוניברסיטאות ישראליות  ,טרם גובשו

לכלל חיבור מסכם .

141

במאמר זה לא היה בכוונתי להציע פתרונים לקושיות אשר מעוררים הממצא הארכאולוגי ותעודות

.

היסטוריות מן המאה השביעית כוונתי הייתה מצומצמת לאין ערוך  -להציג את הבעיות ולשרטט
את השאלות אשר על חוקרי ההיסטוריה של ארץ  -ישראל לחפש להן תשובות  .להבהרת מקומה של

ארץ  -ישראל בצמיחת האסלאם יש הכרח לקשר באמצעות חיבור מסכם בין הדיונים הממוקדים סביב

.

נקודות מוגדרות להשגת יעד זה יש לנקוט גישה אשר תתבסס על שילוב הדוק יותר של הממצא

הארץ  -ישראלי בתמונה הכללית אשר עולה מן המקורות הספרותיים ועל שבירת מסגרת ההתבוננות
המקומית הצרה  ,הממוקדת בארץ  -ישראל  ,וראיית התמונה ההיסטורית של הארץ כמשולבת בתוך

.

המרחב אשר בין עמק הנילוס לפרת בדרך זו נוכל להבין את התהליך שבו חדרו הערבים בהדרגה

מן המדבר לתוככי ארץ המזרע והיו לאדוניה .

ג
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על המקורות והבעיות בטיפול בהם ראו :
 . 69 - 103קק 1991 ,

140

הממצא הארכאולוגי והאמנותי אינו מבהיר שאלות אשר נוגעות לאמונה  ,אם כי הוא משקף הלך רוח ותפיסות
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תרבותיות  .לעומת זאת בהיותו עדות מתוארכת מתקופת המעבר שבמהלכה עוצבו הסדר הפוליטי והפולחן אשר

.

הנהיגו השליטים החדשים  ,ניתן להישען עליו על מנת לשרטט קו של חיפוש דרך והתפתחות דיון חלקי ולא מספק
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 141זה המקום להעיר על ההתקדמות הניכרת שהושגה בחקר המאה האחת  -עשרה והשתים  -עשרה הודות לפיענוח

תעודות רבות מן הגניזה אשר נוגעות לתולדות ארץ  -ישראל ואוכלוסייתה  ,עיבודן ושילובן בדיון ההיסטורי

המקיף  .עבודותיהם של גויטיין וגיל הן נקודת מוצא נוחה לעיון בקורות אותן

מאות .

