תדדה

-

בשער

תמאמר :

מצוקי

רמת הגלן

לאלחשה
בטמ71משה מיל  :ר )
( צילם :
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מבוא
כיבושה של סוריה על ידי המוסלמים בין השנים  634ל  640 -לערך היה מאורע בעל השיבות היסטורית
ך ת שה למצוא בין הבוקרים הרבים אשר עסקו בתולדות ראשית האסלאם ובמיוחד במהלכים

הצבאיים אשר הובילו ליצירתה המהירה של האימפריה המוסלמית  ,חוקר אשר יערער על קביעה זו .
נכון  ,כיבושה של עיראק  ,אשר התבצע במקביל לכיבושה של סוריה  ,היה חשוב מאוד  ,שהרי
בעקבותיו נעלמה מן המפה ההיסטורית ממלכתם של הפרסים  ,אשר מילאה בלבושים שונים תפקיד
מרכזי בתולדות העולם העתיק במשך

,

1 000

.

שנה כיבוש עיראק גם הביא בסופו של דבר את

האסלאם הצעיר במגע עם תרבויות אסיה המרכזית  ,והעשיר את התרבות האסלאמית במורשת

.

התרבותית שמחוץ לעולם היהודי  -נוצרי עם כל זאת כיבושה של סוריה חשיבותו גדולה עוד יותר ,
משום שהוא יצר בתקופה קצרה את גרעין האימפריה ופתה בפניה את אגן הים התיכון  :סוריה נעשתה
לב השלטון הערבי בתקופת הגיבוש של מוסדות האסלאם ; מאומה לא הפריד בינה לבין חצי האי
ערב  ,וכך יכולה הייתה להימשך ממנו זרימה בלתי פוסקת של ערבים  ,ואלה לא רק הופעלו בחזיתות

חדשות בצפון  ,במזרה ובדרום  -מערב  ,אלא תרמו תרומה מכרעת לשיערובם של סוריה ושל השטחים
אשר נכבשו באגן הים התיכון ,

.

בסוריה נקבעה הבירה הראשונה של האימפריה החדשה  ,דמשק מסוריה שלטה השושלת הראשונה ,
השושלת האמיית  ,אשר עיצבה את פניו הפוליטיים והתרבותיים של האסלאם בתהילת דרכו  ,וממנה

.

יצאו ההוראות ותוכננו התכניות להמשך הכיבושים השושלת הזאת קמה ונוסדה תוך כדי כיבוש

.

סוריה לפי המסורות המקובלות בניה הם שהובילו את צבא הכיבוש  ,יסדו את המנהל של האזורים

.

הנכבשים  ,עמדו בראשו ובאופן טבעי גם הגיעו לכס הח ' ליפות רק מסוריה נשמרה אחדותה של

.

האימפריה השלטון האמיי  ,עם כל הקשיים שעמדו בפניו מבפנים הצליח להחזיק כאגודה אחת את

.

הפרובינציות המזרחיות והמערביות של האימפריה כך נוצרה מציאות מדינית חדשה שההיסטוריה
האנושית לא הכירה כמותה  ,מציאות שבה מזרחו של הים התיכון ודרומו היו הלק בלתי נפרד מאגן

.

עמקי הפרת והחידקל והארצות שממזרחו לאורך ההיסטוריה היה המדבר הסורי אזור הגבול שהפריד

.

בין בבל למצרים  ,בין פרס מצד אחד ליוון ורומי מצד אחר תחת השלטון האמיי  ,שהנהיג את האסלאם

.

מסוריה  ,נעשה המדבר הסורי גורם מלכד הציר שקשר את המרכזים הדתיים של האסלאם במכה

.

ובמדינה לבירה המדינית דמשק היה גם התווך המאחד של הניגוד ההיסטורי בין מזרה למערב כך

יכלו ספרד מצד אחד וצפון  -מערבה של הודו ושולי גבולה המערבי של סין מצד אהר להיות חלק

מיחידה מדינית אחת .
את ההוכחה המכרעת לכך שרק מסוריה יכולה הייתה להיווצר אחדות יוצאת דופן כזאת אפשר לראות

.

במציאות החדשה שנוצרה לאתר שבירת האימפריה עברה אל עמק הפרת והתידקל בגדאד היא הסמל
לשינוי המהותי באופייה ובהרכבה הטריטוריאלי והמדיני של האימפריה  ,אף כי סימניו של השינוי
קיבלו ביטוי מידי לאחר נפילת השושלת האמיית בשנת
תודתי העמוקה לגב ' עדית

בר על עזרתה בעריכת מחקר

ן

קתדרה

. 750

כבר באותה שנה נשמטה ספרד מן

זה .

4כ, 1

תמוז

השמ " ב ,

עמי

84 - 31

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

האיחוד

המוסלמי  ,לאט לאט נשמטה גם צפון אפריקה  ,ולא עברו

100

ידי המוסלמים
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שנה עד שהמדבר הסורי שב

להיות הקו המפריד בין הרשות המדינית האסלאמית שמשני עברי הרי הזגרוס לבין הרשויות
המדיניות של האסלאם באגן הים התיכון

 -סוריה ומצרים  ,צפון אפריקה וספרד .

האחדות המדינית שנתנה סוריה לאסלאם הצעיר הייתה לה גם משמעות תרבותית  ,משום שהיא

.

הציעה ראשוניות תרבותית שנשענה על ערביות לא שהערביות הזאת מנעה מן האסלאם להיות
קולטני ( אקלקטי ) ;

להפך  ,הוא שאב מלוא חופניים מן המורשת התרבותית של אגן הים התיכון  ,מן

המאגר הבלתי נדלה של שרידי העולם העתיק  ,ההלניזם  ,היהדות

והנצרות ; ואולם הכול תועל דרך

.

הלשון הערבית הלשון הזאת אמנם נשארה לשונה של היצירה התרבותית גם לאחר שהאחדות
המדינית האסלאמית אבדה  ,אולם הערביות המובהקת
שציינה את הראשוניות התרבותית שהנהיגה סוריה

.

פינתה את מקומה לפלורליזם תרבותי פלורליזם זה ,
לבד מהיותו פורה ביותר בהיבט הכללי של תרבות
האסלאם  ,גם ביטא את הפלורליזם המדיני  ,שלאתר

.

הראשוניות הסורית המאחדת ההיסטוריון עומד אפוא
בפני אתגר מעניין בבואו לדון ביצירה המפתיעה של
לידת האימפריה של האסלאם ובתפקידה של סוריה

בתהליך זה .
על הקלות של כיבוש סוריה עומד כל חוקר שעסק
בנושא  ,וסיבות מסיבות שונות ניתנו ל ' כיבושה הקל
של

סוריה ' .

במיוחד מציינים המקורות והמחקר את

ניצחונות המוסלמים בקרבות ההכרעה הגדולים בשנים
636 - 634

.

המקורות הערביים הכירו בחשיבותם של

קרבות אלה  ,ובמיוחד של קרב הירמוך בשנת , 636
שהרי בעקבותיהם נשמטה סוריה מידי הביזנסים ותפסה

.

את מקומה במרכז המפה הפוליטית והתרבותית של האסלאם סיפורי קרבות ההכרעה הללו תפחו
במשך הדורות  ,וכשהועלו על הכתב כבר קיבלו ממדים שתאמו את משמעותם ההיסטורית יותר

.

מאשר את סדר המאורעות המקורי אין לשכוח שהיה גם צד דתי

לעניין  ,הניצחון על צבאות

הביזנטים  ,שבעיני הערבים נחשבו לאדירים שבצבאות העולם  ,יותם אך ורק לכך שהאסלאם הוא דת

אמת הזוכה לתמיכתו הפעילה של האל .
האם אנו יכולים לדעת מה בדיוק קרה בסוריה בשנות השלושים של המאה
עמדו המוסלמים בפני צבא רומי

אדיר ?

השביעית ?

האם באמת

האם נכבשה סוריה בקרבות קשים ואחרי מערכות

גדולות ?

השאלה האחרונה נובעת מן העובדה שכאשר סוקרים את המקורות הערביים וקוראים את תיאורי
הקרבות המפורטים בהם  ,מתברר שברוב המקרים לא נתקלו הכוחות הערביים שפלשו לסוריה

בהתנגדות של ממש  ,כשיורדים אל הרמה הפרטנית של עיר עיר ואזור אזור  ,מתברר שרוב רובה של

פנים המסם
נואמיי בדמשק
בתמונה משנות
השלושים של
חמאה העשרים

ץתדרה
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סוריה נכנע לכובשים וחתם אתם הסכמי צלח ( ראו להלן  ,עמ ' , 42

. ) 46

יתר על כן  ,ברור לגמרי מן

המקורות שלפולשים הערבים  -רובם בדווים  -לא היה שמץ של מושג במלחמת מצור וודאי שלא

.

היו להם כלי מצור הסיפור המפורסם על המצביא המוסלמי ח 'אלד בן אלוליד  ,שעמד לפני חומות
דמשק ושאל סולם אחד או שניים ממנזר בסביבה ,

1

גם אם איננו אלא מעשייה  ,מבטא מציאות

.

שההיגיון מחייב שהייתה אכן קיימת בשעת הפלישה הערבית לסוריה אין ההיסטוריון רשאי להעריך

עובדות היסטוריות באמצעות אמירת ' אילו '  ,אולם נשער לרגע את ערי סוריה המבוצרות סוגרות
שעריהן בפני נודדי המדבר התוקפים אותן  ,האם גם אז היה כיבוש סוריה קל כל כך

?

עובדה היא

שאפילו ביצורים פשוטים יחסית עצרו את נודדי המדבר מלכבוש יישובים  ,ומעיד על כך הסיפור על

הח ' נדק של הנביא במדינה  -תעלה וסוללות עפר שהוכנו בחפזה  ,ושדי היה בהן לעצור את התוקפים
הבדווים  -ואם כן בוודאי לא היה בכוחם לכבוש ערי מבצר אשר חומותיהן יכולות היו לעמוד אפילו

.

נגד מכונות מצור אולם מסתבר שלא דמשק  ,לא ערי מרכז סוריה  ,לא ירושלים ולא ערים גדולות

.

ובצורות אחרות נכנסו למצב של מצור ממושך רק קיסריה מתוארת כמי שצרו עליה שנים רבות
בטרם נכבשה  ,אולם המקור מספר שמספר מגניה התקרב למיליון איש  ,ופרט זה מעיד על הממד

האגדי של הסיפור  ,די אם נאמר ששום עיר בסוריה לא חרבה תוך כדי המלתמה או כתוצאה ישירה

.

של כיבושה תהליך החורבן של החקלאות ושל הלק חשוב מן המערך העירוני והכפרי שעל גבול
המדבר ( למשל כל ערי הנגב והיישובים החקלאיים שם ) החל יותר משלושה דורות לאחר הכיבוש

המוסלמי  ,כפי שהראיתי לפני שנים רבות .

2

מכל המקורות הערביים אנו למדים שרוב רובו של המערך העירוני של סוריה עבר לידי הערבים ללא
קרב  ,או  ,בלשונם של המשפטנים המוסלמים  ,כמעט שלא הייתה עיר בסוריה שנכבשה ענותן  ,לאמור
בכות הזרוע  ,גם אם אנו מוצאים התחכמויות משפטיות המבקשות להקנות בעלות על קרקעות

.

מסוימות באמצעות הגדרתן כקרקעות שנכבשו במלחמה אני משער שגם קיסריה נכנעה  ,כמו
ירושלים  ,לאחר שהפסיקה לתפקד כמרכז האדמיניסטרציה הביזנטית בארץ  -ישראל  ,וכשהתברר
לאסטרטגים הביזנסים שאין עוד טעם להגן

עליה משעה שעברה כבר סוריה כולה לידי הכובשים .

בגלל מעמדה המרכזי של קיסריה כסמל השלטון הביזנטי עוטר ' כיבושה ' באגדות  ,אולם באופן

.

מפתיע לא בסיפורי גבורה עד כמה שיכולתי לבדוק את הדברים לא נפגע במשך המצור -
שהמסורות הערביות מספרות כי נמשך שבע שנים  -אף לא מוסלמי

אחד .

בסך הכול מסופר

שקיסריה נכבשה בתחבולה שנשענה על מעשה בגידה של אחד מתושבי העיר  ,יהודי  .אין לראות
בסיפור  ,שנכתב כמאתיים שנה אחרי המאורעות  ,עדות לשיתוף פעולה יהודי  -מוסלמי בשעת

הכיבוש  ,אלא אולי ביטוי להצגת היהודי כאב  -טיפוס של בוגד ;

1

2

במקרה זה בוגד שהביא תועלת .

3

אתמד בן יחיא בן ג ' אבר בלא רי  ,פתוח אלבלדאן  ,מהדורת צלאח אד  -דין אלמנג ' ד  ,קהיר  , 1956עמ ' . 145
ונומאדיציה בארץ ישראל תחת שלטון האסלאם '  ,הנ " ל ( עורך )  ,סוגיות בתולדות ארץ
מ ' שרון  ' ,תהליכי חורבן
~
ישראל תחת שלטון האסלאם  ,ירושלים  , 1976עמ '  ; 32 - 7וראו גם  :ב " ז קדר  ' ,הכבוש הערבי והארץ הנושבת -
עדותה של אפוקליפסה מן המאה השביעית '  ,מ ' טוך וד ' מנדלם ( עורכים )  ,הגבול הגרמני של האימפריה הרומית ,

3

ירושלים תשנ " ה  ,עמ '  , 9הערה
בלאירי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

1

.

168

.

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

' כלבוש קלס או הרס

ידי המוסלמים

וחורבן ?

בהקשר הדברים שנאמרו זה עתה חובה להתייחס אל דברי המקורות הלא ערביים המתארים הרס

.

וחורבן שהביאו הכובשים בכל מקום שעברו בו תשובה במיוחד עדותו של סופרוניוס הקדוש ,

.

הפטריארך של ירושלים באיגרת הסינודית שלו משנת

634

הוא מביע תקווה ונושא תפילה שהאל

ייתן כות לקיסר ' לשבור את ההתרברבות של כל הברברים  ,אבל מעל לכול את זו של המרצנים
[ הערבים ] אשר בשל

חטאינו קמו נגדנו בצורה לא צפויה  ,באורה מחשבתם האכזרי והחייתי ,

ושבחוצפתם הרשעה והכופרת הם שודדים

הכול ' .

4

כאן עדיין יש אמונה שלמה בכוחותיה של

הקיסרות לעצור את הפלישה המוסלמית  ,שסופרוניוס אינו מתאר את מהלכה או את השפעותיה  ,תוץ
מן האמירה הכללית שהערבים ' שודדים

הכול ' .

ואולם במהלכה של אותה שנה או אולי לאחר

שהתבררה אזלת ידם של הצבאות הקיסריים במפגשים ישירים עם הפולשים  ,ולאחר שהתברר שאין
מדובר בפשיטות נוודים מן הסוג הידוע  ,אלא במהלכים צבאיים הנושאים אופי של מלחמת כיבוש ,

.

משתנה גם סגנון דבריו של סופרוניוס ועולה מהם נימה ברורה של ייאוש בדרשת התאופניה שלו
( משנת
ט

"

637

ואולי אף קודם ) הוא מתאר ברתחת לב את מעשי ההרס של הפולשים :

גרם לכך שהפלישות של הברברים הכפילו את עצמן ושגדודי הערבים קמו

הסיבה שהדם הזורם נעשה עניין של קבע והגוויות ניתנו למאכל להיית השדה ועוף

הכנסיות והצלב

חולל ?

זוועות החורבן

יזיזו

. ..

עלינו ?

מה היא

מדוע נהרסו

השמים ?

על ידי הנביא ; הערבים נוטלים לעצמם ארצות אשר היו

אסורות עליהם  ,נותנים את הערים למשיסה  ,שמים את השדות לשממה  ,נותנים את הכפרים למאכולת אש
והורסים את המנזרים הקדושים ; הם עומדים איתן נגד הצבאות הרומיים  ,הם נושאים את שלל המלחמה ,
מצרפים ניצחון לניצחון ,

נערכים נגדנו בהמוניהם  . . .ומתפארים כי יכבשו את העולם כולו .

5

.

ההבדל בין שתי העדויות של סופרוניוס גלוי לעין לא רק בתוכן הדברים אלא גם ברוחם בדרשתו
סופרוניוס מדבר על חורבן של ערים  ,כפרים ומנזרים  ,הוא מדגיש את מפלת הצבאות הקיסריים ,

.

רואה בחורבן התקיימותם של דברי נבואה  ,ומציין מעשי זוועה אחרים של הפולשים הערבים באיגרת
הסינודית לעומת זאת מצפה הפטריארך שבעזרת האל ישימו הצבאות הקיסריים קץ ליהירותם של
הערבים

וישפילו אותם לרגליו של הקיסר כפי שקרה כבר בעבר .

6

.

עדותו של סופרוניוס היא עדות ראייה של בן הזמן והמקום אמנם קיימות עדויות נוספות על מעשי

.

החורבן והדיכוי של הישמעאלים אולם אלו נכתבו כשני דורות ויותר אחר הכיבוש כך למשל

באפוקליפסה של פסידו  -מתודיוס  ,שנכתבה בסביבות שנת  , 690 / 691מצוי סיפור החורבן שהביאו

.

הערבים על החקלאות וזאת במסגרת תיאור מפורט של הדיכוי של האוכלוסייה הנכבשת מקבילות

חולשות .

לתיאור הזה מצויות גם במקורות מדרשיים יהודיים  7 ,אלא שמקבילות אלה יש בהן שתי
4

Confession dogmatique, Paris 1972 ,

89 - 90

 ; pp .תרגום צרפתי ראו :

1910 - 1911 , Paris 1912

'La Prise de Jirusalem par les Arabes , ' Con(irences de ,Saint-Etienne
-

צבו ' . 91 - 90

5

לעביין ( שטן ,

6

שם  ,עמ '

7

קדר ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

; 91

א

Chr . von . Schdnborn, Sophron de ,firusalem: Vie m
, onasth rae

שנבורן מצטט את התרגום צרפתי של אבל ( לעיל  ,הערה , ) 4
11

ואילך .

עמ ' 120

.

Abel ,

4 .ן 1 . -

35

ץתדרה

חדרה

36

~

ראשית  ,בחזון האפוקליפטי הסורי של פסידו  -מתודיוס מדובר על זמנו של המחבר  ,בחינת נבואה

.

שלאחר מעשה  ,והוא האמור גם במקורות המדרשיים היהודיים שנית  ,במקורות המדרשיים היהודיים

יש גם צד חיובי ; בצד התיאור השלילי של הערבים אשר ' ימודו הארץ בחבלים ויעשו בית הקברות
למרבץ צאן '  ,נאמר עליהם גם ' ויבנו העו
פרוצות

חומות

בית

המקדש ' .

החרבות  ,ויפנו הדרכים ויטעו גנות ופרדסים ויגדרו

8

המקור למדרש הזה מצוי במדרש
קדום יותר  ,נסתרות דרבי שמעון בר
לעליית

..

העבאסים (  ; ) 750מדרש זה מתייחס

,1(;,

יוחאי ,

שנכתב

סמוך

'

בא :י :::נ : :נב

עמוד שיש שנמצא
בנמל העתיק של

יבנה  -ים  ,ושעליו
נחרתו כתובות בידי
מוסלמים בתחילת
תשאה השמיניה
לספירה .יאחה
הכתובות

נאמר :

התרצה
אללה כליד
לנישאר בן
' הוי

,

יש588אאאיש

נךינעזננ

א94

המוסלמי  ,שכן תיאורי חורבן האדמות החקלאיות שייכים לתקופתם ( סוף המאה השביעית עד אמצע

המאה השמינית )  ,כאשר כבר ההלו תהליכי חורבן החקלאות בחלקים שונים של סוריה ועיראק  ,אך

.

.

הם לא היו תוצאה ישירה של הכיבוש נשארת בידינו עדותו של סופרוניוס קשה שלא להתייחס

.

אליה  ,אך יש לקבלה במידה רבה של זהירות סופרוניוס היה עד למציאות שנוצרה כאשר שבטי
אלפהרי [ משבט

.

בדווים על עדריהם נפוצו בסביבות ירושלים והפכו אפילו נסיעה לבית  -לחם לעניין מסוכן הוא עשה

פהר  ? -ריש ] יהענק לו
מות קדושים במלחמת
בדרשתו מאמץ אהרון אולי לעורר את הקיסר לסייע בהדיפת הפולשים  ,ועל כן תיאר בצבעים קודרים
מצווה [ למענך] '

,

באדיבות ' בית  -מריס ' ומנהלו
מוזיאון לעתיקות
קיבוץ
זהבי ,
האזור ,
צבי
פלמחיס1

8

מצוטט שם  ,עמ '  , 11מפרקי דרבי אליעזר  ,מהדורת

9

נסתרות דרבי שמעון בר יוחאי ( מהדורת א ' ילינק  ,בית המדרש  ,ג  ,לייפציג תרי " ג ,

מ ' היגר

 ,אורב  ,ט ,

תש " ה  ,עמ '

194 - 193

.

עמ ' ; ) 79

אפוקליפטי על תולדות האסלאם '  ,עלי היסטוריה  ,קובץ מאמרים  ,ירושלים תשמ " ח ( , ) 1988

ב ' לואיס  ' ,חזון

עמ ' 214 - 194

.

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

ידי המוסלמים

37

את ההרס והחורבן שבאו במיוחד על המנזרים  ,מתוך תקווה שאם דבר אתר לא יעזור תעזור אולי

.

הידיעה על חילול קודשי הנצרות פלישת נוודים מטבעה שהיא פוגעת בראש ובראשונה בחקלאות ,
שכן הפולשים באים עם עדרי צאנם ופוגעים באזורים פתוחים  ,אולם נראה שעד מהרה השתלטה

.

ההנהגה האמיית על המצב והנזקים לחקלאות ובוודאי לערים הגדולות לא היו קשים מה שעולה מן
הדרשה התאופנית של סופרוניוס הוא שלא היה בארץ כות צבאי של ממש לעצור את הפולשים ,
ושאלה התפזרו כהרגלם על פני שטחים נרהבים ללא הגבלה לא מצד השלטון המקומי ולא מצד פיקוד

עליון כלשהו שלהם .
המקורות הסוריים הקדומים ביותר הנמצאים בידינו  ,שנכתבו על ידי אנשי דת מונופיזיטים  ,מתארים

.

תמונה אתרת לגמרי הכיבוש הערבי מוצג כעונש לשליטים הביזנסים ולכנסייה הרשמית ( כלומר

.

האורתודוקסית  -כלקדונית ) וכגאולה לנוצרים המונופיזיטים בכך מעריכים המונופיזיטים הסורים את

הכיבוש הערכה דומה לזו של היהודים כפי שהיא עולה מנסתרות דרבי שמעון בר יוחאי  ' :שאין הקדוש

ברוך הוא מביא מלכות ישמעאל  ,אלא כדי להושיעכם מזו הרשעה ' .

10

ובהשוואה אנו קוראים במקור

סורי המתאר את סבלות המונופיזיטים מידי השלטונות הביזנטיים והכנסייה הרשמית  ' :משום כך  ,אל
הנקמות השליט על כל מלכות האדם עלי אדמות  ,והוא הנותן אותה לאשר יחפוץ

.

,,

הביא את

הישמעאלים מארץ דרום  -הבזויים והסרי הערך מכל העמים אשר על פני האדמה  -להביא את

ישועתנו על ידיהם '  .תגובה דומה אנו מוצאים גם מצדם של ראשי הכנסייה הנסטוריאנית בפרס .
11

12

למעשה רוב רובם של המקורות הלא ערביים מסכימים עם ההערכה של המקורות הערביים ,
שהפלישה המוסלמית נתקבלה כישועה לכנסייה המונופיזיטית הנרדפת בסוריה  ,ושלא רק שהפולשים
לא נתקלו בהתנגדות של האוכלוסייה  ,אלא להפך  ,לרוב קידמו אותם בברכה  ,כפי שנשוב ונדגיש

.

להלן צריך גם לציין שחלקים גדולים של סוריה היו כבר משוערבים בעת הכיבוש  ,ושמות של אנשי

כנסייה סורים רבים היו שמות ערביים .

13

התזה שאני עומד להציע בקווים כלליים היא שעל רקע המציאות המדינית והצבאית אשר נוצרה

לאחר המלחמה הביזנטית  -הפרסית הגדולה והאווירה האנטי  -ביזנטית הכללית ששררה בסוריה  ,לא

עמד בסוריה כוה צבאי ביזנטי משמעותי .

14

בשנת  , 633שנת התחלת הפלישה  ,עדיין לא התארגנו

מחדש מערכות ההגנה הביזנטיות הישנות  ,הצבא הביזנטי היה קטן מדי  ,מפוזר מדי ועסוק בחזיתות

.

אחרות נגד פולשים סלווים בצפון  ,שאיימו על הבירה עצמה באותם מקרים שבהם נפגשו צבאות

סדירים ביזנטיים עם הכוח המוסלמי הפולש  ,היו אלה מפגשים בין כוהות קטנים  ,שבדברי
ההיסטוריונים המוסלמים קיבלו ממדי ענק של עשרות ואפילו מאות אלפי לוחמים  ,דבר בלתי אפשרי

בשום מערכה בימי  -הביניים  ,על כגון זה כותב אבן ה ' לדון  ' :הסטוריונים רבים סטו מדרך האמת ואבדו

10

לואיס ושם ) ,

11

Islamic

,

עמ ' . 202

0

the First Cen

 . 11ק Carbondale 1982 ,

.

12

שם  ,עמ '

13

עיינו בפירוט :

14

ראו גם  :שם  ,עמ '

15

Emergent Islam' , G.H . A Tuynboll

.( ,
"
ופרשנותו4ש )של ברוק להלן .
Socie
Studies 0

/,

~
22 - 26 with the notes
24

.

,

0

Brock, ' Syriac Views

 .קע

"

 Islam, Leiden 1972 ,מס 58 85 , fohn o( Damascus

ע

חדרה

s. P .

-

קתדרה

38

משה שרון

.

בשממת הדמיון והמשגה  ,ביחוד במה שנוגע למניין מספרים כגון סכומי  -כסף או יוצאי צבא כל אימת
שמספרים כאלה מופיעים בסיפוריהם  ,מספרים כאלה הם נקודות תורפה  ,שבהן יש לצפות לשקרים

ודברי הבאי ' .

15

מלבד זאת אטען שבמשך הדורות נשכחו רוב הפרטים הנוגעים לכיבושה של סוריה והם שוחזרו
לפתות

100

שנה אחרי הכיבוש  ,על ידי היסטוריונים ומוסרי מסורות ממקומות שונים  ,אשר ביקשו

להעניק לאסלאם היסטוריה אימפריאלית מסודרת והכניסו את הפרטים המתאימים אל תוך

.

המסגרת המסודרת הזאת הם תיארו תנועה מסודרת של צבא  -טורי לוחמים המתקדמים על פי
תכנית  -וטקטיקה ואסטרטגיה המתוכננות ממרכז אחד  ,אשר שלט בתכנון מהלכיהן של מערכות
הכיבוש תחת פיקוד משותף ; מרכז זה ניהל מספר קרבות הכרעה שקבעו את גורל המלחמה ושיצרו

.

את הבסים האיתן לקיסרות האסלאם אך הנה מתברר שדווקא ' קרבות ההכרעה ' הללו  ,שצריך היה
להיות מידע מוסכם ומדויק עליהם  ,אין הסופרים הערבים מסכימים לא על מיקומם ולא על

.

סדר הזמנים שלהם במיוחד רב הבלבול בין קרב אג ' נאדין לקרב הירמוך  ,ובולט תוסר הידע

באשר למקום הנקרא אג ' נאדין  ,ששם נערך ,

על פי רוב המסורות המקובלות  ,הקרב המכריע

הראשון .
הרקע
מערך ההגנה הביזנטי של סוריה יותר משהיה מכוון נגד אויביה הגדולים של האימפריה  ,בעיקר

הממלכה הפרסית הססנית  ,היה בנוי להגן על האזור המיושב מפני פלישות ה ' ברברים ' ומפני
המדבר

ונודדיו .

Comitatenses

הכלים שעמדו לרשותם של הביזנסים היו הצבאות הסדירים שלהם  ,ה -

( שהיו שכירים )  ,ומערכת יישובים לאורך ספר המדבר  ,הווי אומר יישובים של

איכרים  -חיילים אשר נקראו  , Limitaneiושיצרו גבול מוגן שהורכב משרשרת של יישובים מבוצרים
ברובם  ,הלוא הוא הלימם

) , ( Limes

אולם כיוון שהצבא הרומי  -הביזנטי היה צבא רגלים אשר לחם

על פי תורות לחימה קבועות  ,והפך אט אט למיושן  ,הוא נתקל בקושי טקטי ואסטרטגי כאשר היה

.

צריך להתמודד עם פרשים או עם שיטות לחימה בלתי מקובלות במקרים כאלה  ,שהספרות אשר
עסקה בתורת הלתימה לא דנה בהם  ,לא הייתה בררה אלא להשתמש בברברים כדי ללחום
בברברים  ,מימיו של תאודוסיוס הראשון

ברברים

) , ( Faederati

( ) 395 - 379

מופיעים במערך הלוחם הביזנטי פרשים

במאה השישית  ,בימי הקיסר יוסטיניינוס  ,היה מספרם מצומצם  ,אך הם

נשארו חלק בלתי נפרד של הצבא  ,ובעזרתם

זכה יוסטיניינוס בניצחונות רבים .

16

בספר המדבר

הסורי נשען הצבא הביזנטי על גדודי עזר מסוגים שונים  ,שגויסו מקרב יושבי המדבר  ,ובכלל זה
על פרשים ורוכבי גמלים  ,אך גם על ' מדינות ' וסליות ערביות אשר יכלו להגן על ארץ המזרע
15

עבד אל  -רהמאן אבן ח ' לדון  ,אקדמות למדע ההיסטוריה ' מקדמה '  ,תרגם מערבית והוסיף מבוא והערות ע ' קופלביץ ,
ירושלים תשכ " ו ,

16

עמ ' . 9
.

75 - 77 ; 5 Runciman, Byzantine Civilization ,
138

.ק

London 1961 ,

 .קק

1958 ,

~ 2 , New-

,

. ater Roman1
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Bury ,

~
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קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

.

מפני אחיהן מן המדבר זה היה סוג של

Faederati

ידי המוסלמים

39

שבו גויסה מדינה שלמה למלא תפקיד של היל

עזר  ,וב ' מדינה ' הכוונה בהקשר זה לכמה שבטים שהונהגו על ידי מנהיגים ממשפחה מיוחסת

.

במיוהד  ,משפחה מלכותית המנהיגים האלה נקראו בתואר מלוס  ,מלכים  ,ובספרות הערבית הם
נקראים מלכי סוריה

(

מלוס א  -שאם .
)

בתורת ממלכות חיץ שסיפקו צבאות עזר לביזנסים הם קיבלו

מענקים מיוחדים מן האוצר הקיסרי .
ולסר קייגי

,

ספק הוא

DX

מתאר בתמציתיות את סידורי הביטחון הביזנטיים בסוריה ובארץ  -ישראל :

) ( Keagi

.

להימס פלסשינה היה קיים אי פעם בצורה שיש המייחסים לו על כן אין כלל מקום להעלות

.

השערות באשר לנטישתו או לשימורו עד שנות השלושים של המאה השביעית במקום זאת נראה יותר
להניח שהמשיכו להתקיים אי אלו מוצבים ישנים של יחידות צבאיות באזורי החוף  ,אולם הייתה הישענות

מכרעת על ערבים ידידותיים שחנו על גבול אזורי המזרע המדבריים למחצה  ,במיוהד בדרום ארץ  -ישראל ,

ההוראן  ,הגולן ואפילו בסביבות מסופוטמיה עילית

אזור נחל ארנון ( ואדי אלמג ' יב )  ,הגלעד ( בלקאאן ,

ובקרבת הפרת  ,בגדתו הסורית  .שיקולים כספיים נתנו יתר תוקף לחשש הביזנטי ממלחמה נגד הערבים

בעומק הטריטוריות שלהם  ,וכתוצ 'אה מכך הסתמכו על ערבים ( ידידותיים
המיושבים כנגד ערבים

עוינים .

)

שיגנו על גבולות האזורים

17

בשתי המאות האחרונות של התקופה הביזנטית מילאה ממלכה ערבית  ,ממלכתם של בנו לסאן או ,

.

בלשון רבים  ,אל1סאסנה ( ה סאנים )  ,תפקיד מיוחד בתולדות האזור בנו לסאן הוא שם כולל לקבוצת

"

שבטים ערביים  -או נכון יותר לשבט המוביל של קבוצת שבטים  -במדבר הסורי שאילן הייחוס

.

שסידרו להם חכמי הגנאלוגיה הערבים קושר אותם לדרום ערב מובן שהדברים המסופרים עליהם
בספרות הערבית לוטים במעטה כבד של אגדה  ,אולם מתוך ההומר האגדי והאגדי למחצה ומתוך
מקורות סוריים ויווניים עולה תמונה של ממלכה שבלי ספק גם היא הייתה קשורה במסחר בדרך
הבשמים  ,אף כי לא בהיקף גדול ,

18

אולם עיקר תפקידה של הממלכה היה להוות חיץ בין אזורי היישוב

של מרכז סוריה וארץ  -ישראל לבין נודדי

המדבר .

מבחינה זו הייתה הממלכה חלק מן המערך

האסטרטגי הביזנטי  .היא הייתה כפופה  ,להלכה לפחות  ,לביזנטים  ,אולם מנהיגיה נהנו ממידה מרובה

.

של עצמאות וכבוד המלכים ה סאנים  ,ממשפחת 9 '2נה  ,שהסופרים הערבים קוראים להם ' מלוס א -

שאם ' ,

19

"

קיבלו תוארי כבוד ( פילרך ופטריקיום

)

מן הקיסר הביזנטי  ,והיו אורחים רצויים בחצר

הקיסרית בקונסטנטינופול  ,ואף קיבלו ממנה תשלום שנתי עבור שירותיהם כמגני גבול המדבר

המזרתי של האימפריה .

20

מידי פעם הם גם נטלו חלק במאבקים הצבאיים התכופים שהתנהלו בין

הביזנסים לבין אויביהם בנפש ,
.ק

Cambridge 1992 ,

הפרסים הססנים .

21

 . Kaegi , Byzantium and the Early Islamic Conquests,ין

17

93

18

Crone , Meccan Trade and the Rise oflslam, Princeton 1987

.

 .ע לאיזכורים שונים -

.

מפתח .

19

אחמד בן אבו יעקוב  ,אבן ואלח  ,תאריח ' אליעקובי  ,ביירות  , 1 , 1992עמ

20

ראו הרושם העצום שעשה ביקורו של המלך הגסאני אלחארת בן ג ' בלה בהצר הקיסרית בקונסטנטינופול בשנת
563

.

אלחארת קיבל מן הקיסר לא רק את התואר

' מלך כל

הערבים של סוריה ' אלא גם את צמד התארים פילרך

ופטריקיום )  , ( Phylarch , Patriciusופטריקיוס היה שני לקיסר
 . 174ק London 1860 ,
21

s.v . Ghassj

]1

' 207 - 206

עצמו . .

Ephesus, Ecclesiastical ~ istory

,

0

Tohn

ץתדרה

קתדרה

40

משה שרון

הנסאנים לא הקימו ערים

וכנראה לא התיישבו בערים .

22

הם למדו להכיר מקרוב את שיטת הממשל

.

הביזנטית  ,את מערכת החוק הרומית ובעיקר את הנצרות הם ורוב השבטים הערביים בעבר הירדן
ובמדבר הסורי נחשפו לפעילות מיסיון נמרצת במאה החמישית עד השביעית ורובם קיבלו את הנצרות ,
ככל הנראה בנוסחה המונופיזיטי

(

או ביתר דיוק היעקוביטי .
)

עם זאת קשה לדעת מה היה טיבה של

.

אותה נצרות ועד כמה העמיקה להדור אל רבדיה הפנימיים של החברה וגם אם מדובר בנצרות
שמבהינת הכנסייה הרשמית נחשבה להרטית לא השפיע הדבר על מעמד הפדרטי של שלושת השבטים

.

המרכזיים בדרומה של סוריה  -לה ' ם  ,ג '5אם ועאמלה  -ביחס לביזנסים שבטים אלה  ,ששכנו בדרום
עבר הירדן  ,היו לעתים חלק מן המערך ה5סאני ולעתים ניהלו מדיניות עצמאית  ,הכול בהתאם

.

לכוהה של הממלכה הנסאנית ולמידת השפעתם של מנהיגיה יש ידיעות שחלקים משבט
( שגם הוא ממוצא דרום ערבי על פי ייחוסו ) היו

ג ' 5אם

יהודים ; ויש המרחיקים עד כדי קשירת מוצאם של

שבטי ה ' יהודים ' במדינה עם ' יהודים ' ג ' 5אמים אלה ,

23

אף כי אין לדעת מה היה טיב יהדותם של אלה

.

ושל האחרים במיוחד הדברים אמורים במקורות הערביים  ,שכאשר הם מדברים על יהודים בתקופות
שקדמו להם כמה מאות שנים  ,קשה לדעת למה בכלל הם מתכוונים ; ויש להניח שהם משליכים

לאהור את ידיעותיהם על היהודים בזמנם ( בעיקר בבבל ובארץ  -ישראל )  ,ואפשר אפילו שהם מטילים

ולפגוע בהם .

' אשמת ' יהדות על שבט זה או אחר או על אדם מסוים על מנת להעליב אותם

פה אני מבקש לסטות מן העניין שאנו עוסקים בו ולהעיר הערה קצרה על עניין יהדותם של ' שבטים '

.

בצפון ערב  ,וליתר דיוק בעיר יקרב ( לימים  -מדינה ) ובסביבותיה העובדה שבקראן מסופר על
ה ' יהודים ' שהם אומרים כי ' עזיר הוא בנו של אללה '

24

מעוררת ספקות כבדים באשר לטיבם של אותם

יהודים שמחמד מדבר עליהם  .אולי התכוון לקבוצה או לקבוצות של מאמינים אשר קראו לישו בעברית

.

' עוזר ' בתעתיק ערבי יכולה המילה הזאת להיכתב רק עזיר

(

הדיפטונג  ayהופך ל . " -
)

מחמד מדגיש

באותו פסוק מסורה ט כי הנוצרים אומרים שה ' מסיח ' הוא בן אללה ו ' היהודים ' אומרים שהוא ' שיר ' .
במילים אחרות  ,הנביא מתייחס פה למחלוקת בין שתי קבוצות  ,סביר להניה של בני שבטים ערבים ,
אשר האמינו בישו בתור בן אלוהים והיו הלוקות  ,כפי שהבין זאת מחמד  ,באשר לשמו או תוארו  :האם

.

שמו הוא מסיח ( משיח) או ששמו הוא עוזר  ,כלומר המושיע אלה שהחזיקו בדעה ששמו עוזר קראו

.

לעצמם יהוד ' או כונו כך בפי אחרים  ,ואלה שקראו לו מסיח היו נצארא  -נוצרים אין פלא שאין
כל התייחסות במקורות היהודיים בני הזמן ל ' יהודים '  ,אלה  ,שקיבלו את מעמדו האלוהי של ישו ,

ושניהלו ויכוח עם נוצרים אחרים על כינויו  ,כלומר אם לקרוא לו  , Soterעוזר ( עזיר )  ,או , Christos
מסיח .כיוון שהימים היו ימים של ויכוחים נמרצים בכנסייה בקשר לטבעו של ישו  ,אפשר שכל הדיון

הפנים  -נוצרי הזה הוא חלק מרוח הזמן  ,שמהמד קלט משהו ממנה אך ספק אם העמיק לחקור בה .
22

יש משערים שפה ושם אפשר שהיו להם ארמונות במדבר שבהם נעשה שימוש בארכיטקטורה יוונית  -רומית
קלסית  ,אך נראה שכל הארמונות שיוחסו להם נבנו על ידי הה ' ליפים האסיים או בזמנם  ,ראו :
139 - 140

23

25

 .קק

Early Muslim Architecture, London 1958 ,

 . 123ת 20 , 25 and

ל.

K.A. C. Creswell ,

 .קק

 I' Islam ' , 51 , 81 ) 1995 ( ,וט Hasson, 'Iudhim entre 18 Iahiliwa

1.

24

קראן ט ,

25

מהקרים רבים הוקדשו לעזיר בקראן אולם השאלה חורגת מהבנת הטכסט הקוראני ונוגעת לזהות

.

ה ' יהודים '

קרבת ההכרעה בכיבוש סוריה על

ידי המוסלמים

41

בחסותם של הגסאנים ושל הצבא הביזנטי הסדיר ותילות העזר הצמודים לו שגשגו יישובי עבר הירדן
למן בצרה
נכבדה על

(8

) 805

"
דרך

.

בצפון ועד לאילת אילת הייתה גם עיר נמל חשובה בצפון ים סוף ועיר שיירות

.

הבשמים מערב הייתה בה אוכלוסייה נוצרית פעילה  ,מלוכדת באמצעות ממסד

.

כנסייתי מקומי יעיל מצפון לאילת התקיימו יישובים רבים בתמותו של הלימם ערביה

( 8518זן

, (Limes

שביצוריו הוקמו בצורה של שתי קרניים אשר יצאו מאילת צפונה  :האתת קרן מזרחית והאחרת מערבית

לה עד ים המלח ונהל ארנון  .ליישובים אלה ניתנו כל התנאים לשגשג כשהם מוגנים מפגיעתם של

הבדווים .

26

הכיבוש הפרסי ותוצאותיו
מצב הביטחון נשתנה שינוי מהותי בעקבות הפלישה הפרסית הגדולה לסוריה וארץ  -ישראל וכיבוש

ירושלים בשנת . 614

הפרסים כבשו אמנם את ירושלים ותפסו את מרכזי השלטון ההשובים  ,אולם הם

לא היו יכולים להפעיל את מערכת הלימם ערביה וודאי שלא זכו לשיתוף פעולה של הגסאנים  ,וספק
 27גם דרך
גדול הוא אם בכלל פרשו את מנהלם על השטחים שמחוץ למרכזים העירוניים הגדולים

.

הבשמים אשר שירתה את הביזנסים  ,אויביהם של הפרסים  ,הפסיקה לפעול במסגרת המסהר הבין -

.

.

שאותם פגש מחמד פסוק זה על עזיר הוא המפתה לפענוח זהות זו ברוב המקרים עשו ההוקרית מאמץ למצוא
את הקשר בין עזיר לבין עזרא

(

הסופר .
)

כל העניין נראה תמוה  ,בלשון המעטה  ,שהרי עצם הרעיון שיהודים יעלו

.

רעיון שאדם כלשהו הוא ' בן אלוהים ' נוגדת את עיקר העיקרים של הדת היהודית יתר על כן  ,ההצעה שיהודים

.

האמינו בכך אחרי הופעת הנצרות  ,שבה אלוהותו של ישו היא עיקר אמונה  ,הינה אבסורד ואשר לעזרא הסופר ,

מדוע יקראו היהודים לעזרא הסופר במין הקטנה משונה  :עזיר דווקא ( אם כבר  ,אזי עזורא )  ,ואם הוא השוב כבן
אלוהים מדוע יקטינו את שמו ? ובכלל  ,האם עזרא הסופר  ,עם כל חשיבותו  ,הגיע אצל היהודים למעמד שאף נביא
לא זכה

לו ?

ומדוע בעניין עקרוני כל כך אין שומעים מאומה במקורות

היהודים ?

אלא שבאמת אין פה לא עזרא

.

ולא שום קרבה לעזרא  ,אלא כפי שאני טוען ויכוה פנים נוצרי באשר לכינויו של ישו ומצאתי לכך עוד סיוע
דווקא בשימוש שהקראן עושה בפועל ' עזר ' בסורה מח פסוק ט אנו קוראים  ' :האמן תאמינו באללה ובשליחו
ותעזרוהו ויקר תתנו לו

ותשבהוהו . . .

.

'

בכוונה השתמשתי פה במקבילות עבריות למלים הערביות האחרונות

.

ותרגמתי את הערבית  ' :ק ? זרוהו ' במלה העברית המקבילה  -תעזרוהו הפועל הערבי הזה בבנין השני מופיע

בנוסף לפעם הזאת בסך הכל עוד פעמיים בקראן ( ה ' יב '  ,ו  -ז ' קנ " ז ) ודווקא לא במובנו המקובל שהוא גינוי

.

.

והענשה אלא במובן המיוהד הזה של עזרה הפעם הנוספת שהשורש ע  -ז  -ר מופיע בקראן הוא במלה עזיר במלים
אחרות  ,השימוש הלשוני הקראני מוסיף צבע לטענתי שהמדובר פה בחלוקי דעות על שמו של ישו האם הוא ' עוזר
[ עזיר ] ומושיע ' או ' משיה [ מסיה ] ' זה פחות או יותר כל מה שיש להגיד על ' היהודים של מהמד '  -קבוצה כלשהי

.

.

של מאמיני ישו שהבדילו בינם לבין הנוצרים האחרים ' המשיהיים ' בכך שנתכנו ' יהוד ' השאר  ,אלה ספוריהם של

מקורות מאוחרים שפגשו כבר יהודים רבניים בארצות הנכבשות והשליכו לאחור את מה שראו אצלם ולמדו מהם .

לעדותם  ,על כן  ,יש ערך מועט  ,אם בכלל  ,לגבי ימי הנביא או לתקופה שקדמה לו באשר לזהותם של יהודי

מהמד  .מאמר מסכם של הגישה הקלאסית לעזיר  -עזרא עם הספרות ראו  ,חוה לצרום יפה  ' ,עזרא עזיר והיסוד

של הפולמוס הטרום אסלאמי '  ,תרביץ  ,נה ( תשמ " ו )  ,עמ
Islamic and fudaic

"

)

' 379 - 359

45 . ( , Studiesט ) Brinner and S.D . Ricks

.

,.

אחריה הופיע מאמר שטחי :

4 . AWEb , 'Uzayrג

ת the iur ~ 8תו
:
and the Islamic Tradition ' , 14

 . 3 - 18קק Traditions, Atlanta 1986 ,
26

מ ' אבי  -יונה  ,גאוגרפיה היסטוךית של ארץ  -ישראל  :למן שיבת  -ציון ועד ראשית הכיבוש הערבי  ,ירושלים תשכ " ג ,
עמ ' 73נ 178 -

.

27

על הכיבוש הפרסי ראו  :צ ' ברם  ' ,הכבוש הפרסי ושלהי השלטון הביזנטי '  ,הנ " ל  ,ש ' מפראי  ,י ' צפריר ומ ' שטרן
( עורכים )  ,ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '  328ואילך

.
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~

לאומי  ,אם כי אפשר להניח שהמסחר  ,המקומי לפחות  ,לא נפסק בה  ,שהרי הסוחרים הערבים לא היו

.

מעורבים בסכסוך בין שתי האימפריות הגדולות אוכלוסיית עבר הירדן המשיכה להתקיים תחת

.

השלטון החדש וכמוה האוכלוסייה בנגב משרידי הערים הביזנטיות הגדולות בנגב  :ניצנה  ,עבדת ,
שבטה  ,ממשית ( כורנוב ) ואחרות  ,ומן ההומר הארכיוני החשוב שנחשף בניצנה ברור שהכנסייה מילאה

שרידי הכנקוייו
גרוגע הצפוני
ב שבטה

.

בהן תפקיד מנהלי חשוב ביותר הבזיליקות הגדולות והמפוארות שנמצאו בערים אלה הן עדות
לעצמתה של הכנסייה בערי גבול המדבר ולעובדה שמשעה שנצטמצם השלטון הישיר של הקיסרות ,
בין זו הביזנטית ובין זו הפרסית  ,מילאה הכנסייה את מקומו וניהלה את חיי התושבים כשהיא נהנית

.

מיוקרתה הרוחנית ויונקת ממנה את סמכותה להפעיל מערכות שלטון מנהליות וכלכליות דבר אחד
לא יכלה הכנסייה לתת  ,ביטחון ישיר מפני התקפות  ,אולם כלי הקודש שלה יכולים היו להפעיל את
כישוריהם

ולהשיג באמצעות כלים דיפלומטיים גם מידה סבירה של ביטחון לקהילותיהם .

משנעזבו קהילות גבול אלו לנפשן ללא ההגנה הישירה של הכוח הלוחם של השלטון  ,הן צריכות היו

.

לדאוג לביטחונן במסגרות המסורתיות כמקובל ביישובי נאות מדבר כל כפר או קבוצת כפרים
ביקשו להשיג באמצעות הסכמים את חסותם של מנהיגים בדווים באזור  ,תמורת תשלום שנתי כלשהו

.

.

בכסף או בעין הסכמים אלה נקראים בערבית צלה פרטים על הסכמים כאלה מן התקופה הפרסית
הקצרה אין בידינו  ,אך מן ההתפתחויות שהתחוללו כמה שנים מאוחר יותר ניתן להסיק שכך היו פני

הדברים .
.

השלטון הפרסי נמשך ארבע  -עשרה שנה בשנת

627

או

628

הביסו הביזנסים בפיקודו של הרקליוס

קיסר את הפרסים ליד נינוה  ,וכתוצאה מניצחון זה הם יכלו לחדש את שלטונם באזורים שכבשו

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

ידי המוסלמים

43

.

הפרסים ובכלל זאת בסוריה כולה לכאורה הזר המצב לקדמותו  ,אולם במציאות לא כך היו פני
הדברים  ,המלתמה הממושכת נגד הפרסים  ,גם אם נסתיימה בניצחון  ,התישה את הביזנסים

לחלוטין ,

קופתם התרוקנה  ,ופלישותיהם הרצופות של המלווים  ,ובמיוחד האוורים מכיוון הדנובה  ,איימו על

בירתם .

בתנאים אלה לא הייתה לביזנסים שום אפשרות להפעיל ולו הלקית את שרשרת ביצורי

28

.

הלימם ערביה קופתם הריקה לא אפשרה להם לשלם לחילותיהם השכירים  ,ולא כל שכן לבעלי

.

בריתם ה1סאנים ולבני שבטים בדוויים אחרים הגסאנים אמנם לא נטשו את המתנה הנוצרי  -הביזנטי
אולם לא הם ולא הבדווים האחרים לא ראו שום מחויבות לשרת חינם את המערך האסטרטגי של

האימפריה .לפיכך ערב הפלישה האסלאמית הגדולה היו השערים לסוריה מן הדרום פרוצים לרווחה .
יש להדגיש שהפסקת התשלומים לפדרטי הבדווים לא הייתה מכוונת נגדם דווקא ; היא הייתה הלק
מקיצוץ גדול בהוצאות הצבאיות לאחר ניצחונו של הרקליוס על הפרסים  ,קיצוץ שכלל את התשלום

לתיילים בכל רהבי האימפריה .

29

לביזנטים גם לא היה די זמן לארגן מחדש את כלל המערכות הצבאיות והאדמיניסטרטיוויות באזורי

.

הספר עד להופעתם של הפולשים המוסלמים הרקליוס ביקר בירושלים והחזיר אליה את שרידי הצלב
הקדוש

במרס  , 630ייתכן מאוד שבשעת ביקורו התרכזו בארץ יחידות צבאיות  ,ואולי אפילו

ב 21 -

נשלחו לוחמים לאזור הגבול בעבר הירדן המזרתי מדרום  -מזרה לים המלה  ,אולם יחידות אלה לא
נאחזו מתדש באזור  ,ורובן עזבו את הארץ עם הקיסר  ,שהיה זקוק להן בבירה  ,בסביבות הדנובה ,

בגבול עם פרס על הפרת העליון ובארמניה הביזנטית .
יתידות קטנות של הצבא נמצאו באזורי מפתח על התוף וסמוך למושל פלסטינה סרגיוס שישב

.

בקיסריה כאשר ראו הבדווים שהחיילים מקבלים תשלום והם אינם מקבלים  ,הם הגיבו במרד  ,תקפו

יחידות צבאיות ביזנטיות והשפו את הכניסה לארץ  -ישראל מן הדרום .

30

קייגי מתאר בצורה תמציתית את המציאות המיוחדת שנוצרה בתקופת הביניים הקצרה שבין סיום
הכיבוש הפרסי לתהילת הפלישה הערבית  ,זו המציאות שלמולה אנו צריכים לבחון את הצלחות
צבאות האסלאם הבדוויים בסוריה  ,וראויים דבריו להישמע במלואם :
בני שבטים מוסלמים לא הכריעו סתם בפשטות אימפריה ביזנטית סטטית ומוחלשת עד

מאוד .

אלא

שפלישתם התרחשה שעה שביזנץ הייתה עדיין בתהליך של שיקום סמכותה לאודך כל הגבולות המזרחיים

.

הקודמים של האימפריה הרקליוס היה באזור זה משום שהוא היה מעורב באופן אישי בפיקוח על השיקום

.

.

ועל דיאיהוד מחדש אילו היה לו זמן רב יותר  ,הוא עשוי היה אפילו להצליח הפלישה המוסלמית תפסה

אותו ואת ד ימפריה ללא שיווי משקל  ,בתקופה קשה עד מאוד  ,והחזיקה אותם במצב של הוסד שיווי
~
משקל הפעלה של לח ) מינימלי ברגעים ובמקומות קריטיים יכולה הייתה להביא למוסלמים הישגים

..

.

.

מרביים במונחים של ניצחונות צבאיים וכיבושים טריטוריאליים עם אבדות מזעריות הביזנסים עסוקים
היו רק בשיקום סמכותם בערים הסוריות וכאזורים הכמרייס  ,ותהליך זה של שיקום ושל יצירת תהומי
28

ראו סיכום :

 . 68 - 70עע.

New York 1949 ,

יש ""

וראו בפרוט על ההזית הסלאווית אווארית :

 . 45 - 48קק 1990 ,

 29קייגי ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '
30

שם  ,עמ '

Medieval

,

Reorientation 0

90

.

91

.

ן :

.

'the Middle

Seventh Century, Cambri

e
~

"

,

LaMonte, The World

" the

Haldon , Byzantium

. 1ו
1. 1.

שתדדה

תדדה

44

משה שרון

~

סמכות ומערך

כוחות בר קיימא אשר יזדהו במודע עם האימפריה הביזנטית היה קלוש הרבה יותר בשטחים

שממזרח לירדן וים המלח כאשר ההלו המוסלמים בפעולות הגישוש והפשיטה אשר הפכו עד מדר -ה

לנמרצות ביותר .

31

מגעים ראשונים בין האסלאם לעבר הירדן המזרחי
שעה שכך נראו פני הדברים בצד הביזנטי  ,הרי בצפון חצי האי ערב ביסס הנביא מחמד את מעמדו

.

כמנהיג גדול הוא הקים בשנים

.

מערכת מדינית הדשה בצפון  -מערב חצי האי כיבושה של

630 - 622

העיר מכה  ,פסגת שאיפותיו  ,בשנת

630

וניצחון מכריע על אחרוני אויביו באותה שנה הפכו אותו

.

לאישיות המדינית המרכזית באזור  ,בנוסף למעמדו כשליה אללה ויוצר דת האסלאם החדשה עד

630

עמדו בראש מעייניו של מהמד גיבוש הטריטוריות שבאו תחת שלטונו  ,באזור המידי של פעילותו ,

.

והרחבת מעגל מאמיניו באזורים מרוחקים וקשים יותר לשליטה ישירה הוא גם היה צריך להתמודד

עם נביאים מתחרים אשר קמו בצפון הצי האי ערב ובמזרחו  ,ושהיוו  ,מי יותר מי פחות  ,איום על

.

הבלעדיות שהוא תבע לשליחותו אולם עם זאת היו למחמד שאיפות להרחיב את שלטונו גם אל עבר

.

הירדן המזרחי או באופן כללי לתהומי השלטון הביזנטי בדרומה של סוריה האזור שבין אילת לים

.

המלה  ,שהיה מוכר היטב לתושבי ההג 'אז עוד לפני הופעתו של מחמד  ,היה מבטיח במיוחד הוא היה

.

עשיר יחסית ובלתי מוגן הפרסים  ,שהשתלטו על סוריה  ,כלל לא הגיעו אליו  ,והביזנסים  ,ששבו
וניצחו את הפרסים  ,טרם הספיקו באותה שעה  ,או לא יכלו עדיין  ,להקים את מערך ההגנה הקלסי של

.

הלימם ערביה פשיטה מהירה על האזור בעיקר בקרבת נחל זרד ( ואדי אלהסא ) היו לה סיכויים גדולים

.

להניב תוצאות טובות ללא הסתכנות בפגישה עם צבא ביזנטי סדיר כלשהו זו הייתה שעת דמדומים :
לא היה אפשר שלא לראות שהפרסים היו במצב נסיגה  ,או שכבר נסוגו  ,מן הארץ  ,ושהביזנסים עדיין
לא שבו אליה ממש  ,הדברים אמורים במיוחד בשנה שבה ניצה הרקליוס את הפרסים ליד נינות  -שום

מציאות של קבע עדיין לא נוצרה על הקרקע באותה עת  ,והבלבול שבין מלכות למלכות היה רב .
.
שמבהינה מדינית היה זה הישג לא מבוטל כלל  ,לא כך
על הסכם לשביתת נשק עם מכה  .אף על
נראו הדברים בציבור  .מעמדו כנביא לא הוכר במסמך שנחתם עם נציגי שבט שריש  ,וכמה סעיפים

בשנה ההיא  ,שנת  , 628זקוק היה הנביא להישג צבאי מרשים במרס באותה שנה הוא חתם בחדיביה
האחתת

בהסכם ניתן היה לפרשם

כמבזים ' .

שליח שנשלח מטעמו לבצרה שבהוראן נרצה על ידי בדווי

2

שהשתייך לתחום ההשפעה של

הנסאנים " .

זו הייתה אמתלה מצוינת לשלוח כוח פשיטה לעבר דרום

עבר הירדן  ,ההצלחה הוודאית של פשיטה כזאת אל תוך גבולותיה של האימפריה  ,שהכול רחשו לה
כבוד ופחדו מפני צבאה ,

4

'

היה בה גם כדי לאזן את הסכם חדיביה וגם כדי לנקום את דמו השפוך של

שליח הנביא .
31

32

33

34

שם  ,עמ '

.87

אבן השאם  ,סירת רסול אללאה  , ] 1 [ ,קהיר , 1955
אוקספורד  , 1966עמ ' . 607
ואקדי ( שם )  ,עמ ' . 755
אבן השאם ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '

375

.

עמ '

317

ואילך ; מחמד בן עמר בן ואקד  ,כתאב אלמ אזי ,
~

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

המקורות הערביים מדברים על כוח פולש בסדר גודל של

,

3 000

איש .

5

'

ידי

המוסלמים

מספרי לוחמים ומספרים

.

אחרים במקורות הערביים של ימי  -הביניים אין להתייחס אליהם כלשונם המסורת מבקשת לומר
שהיה זה כוה פשיטה גדול  ,אולם היא מספרת שמול צבא זה עמד צבא ביזנטי סדיר בן לא פחות
מ 100 000 -

,

איש וצבא עזר של פדרטי משבטי עבר הירדן  -לח ' ם  ,ג ' 5אם  ,אלקין  ,בהרא ובלי -

שמנו גם הם

,

100 000

איש בפיקודו של הקיסר

עצמו ' .
6

במציאות הקיסר כמובן לא היה בסביבה

כלל ; הוא התחיל בפינוי צבאו מפרס רק באפריל  , 628ולארץ לא הגיע כאמור לעיל לפני

' 7 ; 630

ובעבר הירדן לא היה אותה שעה אף לא תייל ביזנטי אהד ( כך עולה גם מבין השיטין של מסורתו
של

ואקדי .

בראש הפושטים  -כך ממשיכה המסורת ומספרת  -עמדו כמה מבני משפחתו

)

.

הקרובים של הנביא המפקד היה בנו המאומץ של מהמד  ,זיד בן הארתה  ,ולצדו עמד בן דודו של

.

.

הנביא ג ' עפר בן אבו טאלב הפשיטה הסתיימה באסון הפושטים אמנם הצליתו להגיע עד לעיירה
מאתה שבדרום  -מזרה ים המלח  ,כאשר הם עולים בדרך המלך  ,אולם שם המתינו להם כוהות של

.

בדווים מקומיים  ,מתהום השפעתם של הנסאנים ואחרים  ,ואלה הפליאו להכות בהם ת ' אלד בן
אלוליד  ,מפקד מכאי צעיר ואסטרטג מוכשר שקיבל את האסלאם זה מקרוב  ,ארגן את כוה הפלישה

.

לנסיגה מסודרת  ,ורק תושייתו הצילה את הכות מהשמדה זיד בן חארטה

וג ' עפר

היו בין המתים

.

בקרב כפי שעוד נראה להלן אין לקבל ברצינות את כל הפרטים על המערכה הזאת  ,שהולידה

.

הרבה דברי אגדה במיוהד באשר למרטירים שלה אך מה שהופך את המסורת לאמינה באופן כללי

.

הוא העובדה שהיא מספרת על כישלון הצד המוסלמי סיפור הפשיטה על מאתה הוא סיפור מלהמה
טיפוסי הכולל את כל הסממנים מושכי הלב על מעשי גבורה אישיים בקרב  ,אומץ לב ודבקות

.

במשימה אך זהו כאמור סיפור על קרב שנסתיים בכישלון והוא מכיל בתוכו את גורמי הכישלון
שכל שומע יבין אותם  ,והעיקרי שבהם הוא היתם המספרי הבלתי אפשרי בין הכוהות הלוחמים :
בצד המוסלמי התוקף היו רק

איש .

,

3 000

לוחמים  ,והם עמדו מול אויב שמנה לא פחות

מ 200 000 -

,

גם בסיפורי המעשיות על עשרה אחרות  ,שהסתיימו בניצחון  ,מקפידים המספרים

להדגיש פער מספרי דמיוני בין לוחמי האסלאם לבין אויביהם  ,אך לא ביחס של

1 : 65

שבסיפור

מאתה .
כישלון הפשיטה על מאתה לא שינה את העובדה שהפלישה לסוריה נותרה ככל הנראה יעד אסטרטגי

.

של הנביא מדבריהם של נוסעים שעסקו גם בריגול לעת מצוא התברר שהדרך עד מעאן שבדרום

עבר הירדן פרוצה  ,ושהיישובים של אזור הרי אדום ( גבל  ,בערבית ג ' באל ) בין טפילה לים המלה אינם

.

מוגנים כלל גם אילת וסביבתה היו הסרות כל הגנה  ,והנסאנים היו מוגבלים בהגשת סיוע צבאי

.

לאזור דרומי כל כך המרוחק מרחק רב ממרכזיהם בדרום הגולן ובדרום ההוראן יתר על כן  ,גם אילו
היו יכולים  ,לא הייתה להם כל סיבה להרחיב את מערך ההגנה שלהם למקום שמעולם לא הייתה להם

בו דריסת רגל .
35

ואקדי ( לעיל  ,הערה  , ) 32עמ '

.

36

שם  ,עמ '

37

ברם ( לעיל  ,הערה , ) 27
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. 756

עמ '
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ביצר את מעמדו

בהג ' אז .

משלחות של שבטים מחלקים מרוחקים של חצי האי ערב באו לכרות עמו ברית ולקבל את האסלאם .
על כן כאשר התפרסם ברבים שהצבא המוסלמי בפיקודו של הנביא עצמו עומד לצאת לפשיטה לעבר
סוריה לא המתינו תושבי דרום עבר הירדן לבואו  ,לאחר שנודע להם שהוא הקים מהנה בתבוני  ,יצאה
משלחת שייצגה את הקהילות הגדולות של דרום עבר הירדן במטרה להניא את הנביא מפלישה
ולחתום עמו על הסכמי צלה  ,בראש המשלחת עמד יוהנא בן ראבה  ,ראש הקהילה הנוצרית של אילת ,

.

והיו גם משלחות מקהילות יהודיות ממקנא שליד אילת ומשללה ימג ' רבאא שמצפון לה עם כולם

.

חתם הנביא הסכמים כנהוג ביל ראשי שבטים בדווים לביל יישובים חסרי מגל הנביא הבטיח לא
לתקוף את היישובים ולהגל עליהם ככל שאפשר  ,ואילו היישובים  ,שהיו צד בהסכם  ,התחייבו לשלם
מס שנתי  ,לא לעזור לאויבי המוסלמים

ולארה את הלוחמים המוסלמים העוברים בתהומיהם .

38

.

הסכמי צלת כאלה היו עניין מקובל כל כך שקשה להטיל בהם ספק הם ביטאו בראש ובראשונה
מציאות פשוטה  :יישובי עבר הירדן  ,בעיקר בחלקיו הדרומיים  ,חייבים היו לקדם את פני הרעה

.

ולקנות ביטחון על ידי קבלת מרותו של גדול בעלי השררה באזור  ,וזה היה ללא ספק הנביא הסכמי
הצלח הם למעשה הסכמים של קבלת תסותו של תקיף היכול להעניק הגנה לחיים ולרכוש  ,חסות

.

הניתנת תמורת תשלום בכסף או בעין הסכמים אלה אינם חייבים לבוא אחרי מלחמה  ,להפך  ,בדרך
כלל הם מבטאים כניעה לפני מלהמה  ,ובניגוד להסכמים של שביתת נשק  -הדנה  -שמשכם מוגבל

.

לכמה שנים  ,הסכמי הצלה אינם מוגבלים בזמן כל מקום שמקבל עליו את תנאי הצלח מקבל ממילא

.

את מרותו של המנהיג נותן הצלח די היה בידיעה שהופצה על הסכם צלח כזה כדי להעניק לצד מקבל

.

החסות מידה רבה מאוד של ביטחון היה זה אינטרס של מעניק הסכם הצלה לקיים אותו ולדאוג לכך
שאיש לא יפגע בבני חסותו  ,שכן פגיעה כזאת פירושה ערעור על סמכותו שלו

ועל מעמדו .

אפשר שחלק מן הפרטים בהסכמים הללו המיוחסים לנביא מייצגים עיבודים מאוחרים של המשפטנים
המוסלמים  ,שכן הסכמים אלה הפכו לדגמי יסוד של כל הסכמי הצלח שערכו המוסלמים עם תושבי

.

האזורים שכבשו ואפשר שכל סיפור הסכמי הצלח הללו לא נולד בתקופת הנביא אלא אחריו  ,לאחר
הכיבושים האסלאמיים והתגבשות הביורוקרטיה המוסלמית ומערכת המשפט  ,שעה שקהילות
דרומיות אלו  ,בין נוצריות בין יהודיות  ,ביקשו לזכות במעמד מיוהד במסגרת המנהל המוסלמי החדש

בהציגן תעודות מימי הנביא עצמו בדבר גובה המסים המוטלים עליהן .
מכל מקום לא נטעה אם נאמר שבסוף שנת

630

נמצא דרום עבר הירדן למעשה תחת שלטון

.

האסלאם  ,למעלה משלוש שנים לפני התהלת הפלישה המוסלמית לסוריה העובדה שהתושבים
המקומיים נכנסו על דעתם למשא ומתן שעניינו כניעה לנביא היא הוכהה ניצחת להיעלמותה של

.

הסמכות הביזנטית באזוריה הדרומיים של סוריה הנביא העריך היטב את המציאות ההדשה  ,והמקורות
מספרים שהוא תכנן להרהיב את אחיזתו בעבר הירדן  ,אלא שהוא מת לפתע בשנת

את תכניותיו .
38

39

39

בלאדרי ( לעיל  ,הערה , ) 1
קייגי ( לעיל  ,הערה , ) 17

עמ '

72 - 71

.

עמ '  82ואילך .
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בטרם מימש

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על ידי המוסלמים

47

הפלישה לסוריה ונסיבותיה
בשנה שאתרי מותו של הנביא התעסקו המוסלמים בעצמם  ,אבו בכר  ,חותנו של מחמד ותומכו הקרוב ,

נבתר להנהיג את האסלאם אתריו ( שלט  , ) 634 - 632ונאלץ לשלות כוחות צבא על מנת להשתלט
מחדש על חלקי שבטים שהחליטו לעזוב את הברית האסלאמית שיצר הנביא או שהלכו אתרי נביאים

.

משלהם בסופה של שנת

633

.

הוכתר המבצע  ,שזכה לתואר ' מלתמות הרדה '  ,בהצלתה זמינות של

כוה לוחם  ,מהירות התגובה של אבו בכר ופיקוד טוב הביאו לדיכוי המרידות ולחיסולן של תנועות

הנבואה העצמאיות .

40

אלא שבינתיים התרכז בצפון חצי האי כות לותם גדול  ,ו ' מתנדבים ' בדווים זרמו

עם נשיהם וטפם לסביבות העיר מדינה ולאזורי הקרבות  .הסיכוי להשתתף במלחמה ששכר השלל
בצדה היה אהד הגורמים החשובים לתפיחתו של הכוה הלותם הבדווי סמוך לבירה ; ללא תעסוקה

מתאימה עלול היה כוח כזה להיות מסוכן לשלטון .
הכוחות שלחמו נגד המורדים בצפון  -מזרת תצי האי פלשו  ,לשמחתו של אמיר המאמינים ובברכתו ,
אל המחוזות הפרסיים בדרום עיראק ועסקו שם בשוד ובביזה  ,אולם הבעיה העיקרית הייתה כאמור

.

זו של האלפים אשר התרכזו במחנה ענק ליד מדינה גם כאן קיבל אבו בכר החלטה מהירה  :הוא קשר

.

בין האינטרס הבדווי לאינטרס של האסלאם הבדווים ביקשו מלהמה  ,ביקשו שלל  ,ועניינו המידי של

.

השלטון במדינה היה להשתחרר מן הלחץ שיצר כוה לוחם בלתי מועסק על הבירה וסביבותיה מתקבל
על הדעת שהמילטון גיב צדק בהצעתו כי המסקנה מן המציאות הזאת הייתה הצורך המידי ביצירת
חזית חדשה ; ואמיר המאמינים נתן את ההוראה לפתות בפלישה אל תוך שטחיהם של הביזנסים דרך

עבר הירדן המזרתי .
ימיו של הנביא  .המסורת שמרה משהו מן המגמה שאפיינה את ההחלטה  :אמיר המאמינים  ,כך מספרת
41

את החלטתו הוא יכול היה לתמוך בטענה שהוא ממשיך מגמה שהתחילה בסוף

מסורתו של בלא רי קשר בין החובה הדתית של הג ' האד לבין הרווה הממשי  -שלל המלהמה של

"

.

הביזנטים ( 5נאאם א  -רום ) המחכה ללוחמים המסורת הזאת גם מגדירה את הכוה הפולש כמורכב
מאנשים שהיו בחלקם יראי שמים שביקשו גמול בעולם הבא ( מהתסב
(

)

ובחלקם תאבי שלל

טאמע .

) 42

ברור שהגבול הסורי הפרוץ הזמין פלישה בדווית מן הדרום  ,ועידוד לכך נמצא במתת המלחמתי

.

בצפון ערב ובקלות הרבה של התדירה אל תוך הטריטוריות הביזנטיות והפרסיות לימים נתנה
המסורת אופי מסודר לכל הפרשה וייחסה את הפלישה להחלטתו של הח ' ליף ולתכנונו

המפורט .

עם זאת אי אפשר לשלול לגמרי את סמכותו של אמיר המאמינים ואת מעורבותו במהלך זה  ,אפשר
לשער שהת ' ליף היה מודע לפלישה המתבצעת הן בחזית הביזנטית והן בחזית הסורית  ,אך ספק

.

גדול אם הייתה לו שליטה על הפעילות בשדות הקרב  ,כפי שמציגה זאת הספרות הערבית נראה
שיש מקום להנחה שמלחמות הנביא במשך כעשר שנים  ,פשיטות השוד שיזם ומלחמות הרדה  ,היה

40
41

בלאדרי ( לעיל  ,הערה נ )  ,עמ '
1962 ,

London

,

42
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משה שרון

היקפן אשר היה  ,יצרו גוף של צבא מאורגן ,

43

אשר סביבו התלקטו המוני לוחמים בדווים לא

סדירים שנתנו לפלישה לסוריה אופי של נדידת עמים קטנה  ,שהיא חלק מן המציאות ההיסטורית

באזורי הגבול שבין המדבר לארץ המזרע.
סיפור המסע צפונה דרך עבר הירדן במקורות הערביים נראה באופן כללי אותנטי למדי  ,אם טורחים

.

להסיר ממנו את המעטפת האגדית הכבדה העוטה אותו להלן ננתח את המסורות המרכיבות את
הסיפור  ,מסורות אלה מתארות ניהול צנטרליסטי כביכול של המלחמה  ,שתוכננה לפרטיה מן המרכז

.

במדינה בראש המחנה הועמד יזיד בן אבו ספיאן  ,שייצג את שכבת האצולה המכאית הוותיקה שלפני

.

האסלאם  ,אביו  ,אבו ספיאן  ,היה מנהיגה של מכה לאורך כל תקופת מאבקה נגד מחמד הוא היה בן

.

למשפחת אסיה האצילה  ,עשיר  ,איש כבוד ומעורה היטב בהוויות העולם הוא הנהיג את המסחר המבאי

.

ובמשך שנים רבות בא במגע עם מנהיגי סוריה ועם פקידי השלטון בניו  ,יזיד ומעאויה  ,צמחו באווירה

.

של פעילות כלכלית ופוליטית שניהם ידעו קרוא וכתוב  ,הכירו את המערכות האדמיניסטרטיוויות

הביזנטיות מקרוב  ,ומעאויה במיוהד התפרסם הן בחריפותו והן ביכולתו המנהלית .
בחושיו הבריאים הבין כבר הנביא שהאמיים הם נכס חשוב לו ולאסלאם  ,הוא קירב אליו את אבו
ספיאן ,

ונשא לאישה את בתו אם הביבה  ,שנתאלמנה מבעלה .

44

נישואין אלה הפכו את אבו ספיאן

.

לחותנו של מהמד  ,ואת מעאויה  ,בנו של אבו ספיאן ואהיה של אם חביבה  ,לגיסו קשה להניח
שהמסורות על הקשרים המשפחתיים האלה הם המצאה אמיית מאוחרת  ,שכן לא רק שאין שום מקור
המכחיש אותם  ,אלא שהם מתאימים לתפיסה מדינית מקובלת ועתיקת יומין שטוב לחזק קשרים

.

פוליטיים על ידי נישואין בין מנהיגים הנביא  ,שקנה לו מעמד כמנהיג פוליטי גדול בעיר מדינה
ובקרב שבטים רבים בסביבותיה  ,הוסיף באמצעות נישואין אלה עוד אומנה לגשר שטרח להקים אל
מכה עיר מולדתו ועוד נדבך לתכניתו ארוכת הטווח לשוב אל עירו כמנהיג מנצח  .אין ספק שלקשרים
משפחתיים אלה הייתה השיבות רבה  ,שכן הם אפשרו לנביא ולאבו ספיאן לשמור על קשר מתמיד

.

גם בתקופה הארוכה שבה שררה איבה בין מכה לנביא נכון שהמסורות המספרות על שביעות רצונו
הגדולה של הנביא מקשריו המשפחתיים עם האמיים ועל כך שהוא היה גאה שמעאויה הוא גיסו ,

נוצרו בקרב חוגים סניים פרו  -אסיים  ,ובכל זאת הריהן מתקבלות על הדעת ברוחן הכללית אם לא

בפרטיהן .

45

הכול מסכימים שמיד אתרי כיבושה של מכה קירב הנביא את אבו ספיאן ולקח אליו את מעאויה ,
גיסו  ,שישמש אחד ממזכיריו

הראשיים .

46

המסורת שלימים עוצבה בהצר האמיית נטלה עובדה זו

והפכה אותה לבסיס לאגדה גדולה שסיפרה שהמלאך גבריאל בעצמו ציווה על הנביא שימנה את

.

מעאויה נאמן על כתיבת הקראן י4

43
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 . 7ת 313 and

.ק

Authority' , AI- Qantara , 14 ) 1993 ( , esp .

עמ ' . 224
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אבן השאה ( לעיל  ,הערה , ) 32

45

אחמד בן הג ' ר אלמני אלהיתמי  ,תטהיר אלג ' נאן ואל  -לסאן  ,קהיר  , 1965 / 1385עמ '

.

46

שם  ,עמ '
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קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

ידי

המוסלמים

49

.

לאבו בכר לא הייתה סיבה לסטות מן התקדים של הנביא האמיים היו האנשים המתאימים ביותר

לעמוד בראש צבא המשלוח צפונה  .היה להם ידע רב על האזור  ,מעמדם היה נכבד מאוד  ,והם היו

.

בעלי יכולת פיקוד יש לציין כי כוהה של האצולה הג ' אהילית הטרום  -אסלאמית עדיין לא פג אותה

.

עת עם זאת צריך להדגיש שוב את העובדה שהמסורות על כיבושי האסלאם נרשמו למעלה

מ 100 -

שנה אחרי המאורעות  ,ומובן שהן ביטאו שיקולים שונים  ,פוליטיים  ,משפחתיים אישיים  ,דתיים

וכמובן ספרותיים  ,שהיו נכונים לזמן כתיבתן .
הספרות ההיסטורית הקדומה לא נכתבה רק כדי למסור מידע אלא גם  ,ואולי בעיקר  ,כדי לשעשע ,
כדי להרהיב את הדעת ולספק חומר רקע לוויכוחים פוליטיים ולעתים גם לדיונים אינטלקטואליים

.

על נושאים רציניים יותר ההיסטוריה כשלעצמה  ,צריך להדגיש  ,לא נחשבה לעיסוק אינטלקטואלי
רציני  ,ומי שעסק בה ( כמו סברי למשל ) קנה את מעמדו לא בזכות זאת אלא בכך שנחשב למלומד
אמתי במדעי האסלאם הקלסיים  -לשון ערבית  ,קראן וחדית ,

48

זו הזדמנות להעיר דבר על טיבם של המקורות ההיסטוריים הערביים  ,נושא שעוד ניזקק לו

.

בפרוטרוט בהמשך ברוב המקרים יותר משאפשר לדבר על המקורות הללו כעל ספרות היסטורית
ראוי לדבר עליהם כעל ספרות אדב  ,כעל מה שניתן לכנות ספרות יפה שהמעשה ההיסטורי בה הוא

רק שלד לעלילה  .הדבר דומה למי שבא ללמוד היסטוריה רומית או אנגלית ממחזות של שיקספיר .
49

היה לסיפורי עלילה אלה צד חשוב שנגע באופן ישיר לעיונים התאולוגיים ( ולעתים גם המשפטיים

)

.

וכן לקשרים החברתיים והפוליטיים בהברה הערבית והאסלאמית על כן מצד אהד ביקשו אנשי דת
להבליט את תמיכתו הנמרצת של אללה  ,שהביא ניצחונות לדתו ; ומצד אחר בני משפחות אשר ביקשו
לקבוע לעצמן מקומות מכובדים בתקופה ההרואית של יצירת האימפריה האדירו מעשי גבורה של
אבות אבותיהם או לפחות הדגישו את מותם בשדות הקרב ; ואין זה מקרה שאנו מוצאים בסיפורי
המלחמה שמות של אנשים רבים אשר השתתפו במספר קרבות ואף נהרגו בכל אחד

מהם !

המסורות על מלהמות הכיבושים מבקשות להדגיש שידו המכוונת של אמיר המאמינים ממדינה היא
זו שהנחתה את כל הפעולות הצבאיות ; אולם במציאות שבה יצאו שבטים בדוויים על נשיהם וטפם
לפשיטותיהם  ,והתרחקו מרחק גדול מאוד ממכה ומדינה  ,אין מה לדבר על הכוונה מרכזית של
המאורעות ; אלה התגלגלו ונוהלו על ידי המפקדים בשטה  ,אשר ספק אם תמיד נשמעו להחלטותיו

.

של הפיקוד העליון בשדה  ,אם בכלל היה כזה מכאן המסורות הרבות על טיבו של הפיקוד על צבא
הכיבוש ; והמבקשים לראות יד מכוונת עליונה מספרים על מעין מפקד  -על שהיה צריך להשגיח
כביכול על האינטרסים של הח ' ליף

(

בדרך כלל מסופר שהיה זה אבו ע  %דה .
)

מסורת מאורגנת כזאת מופיעה אצל בלא רי  ,שבספרו על כיבושי האסלאם ניכרת מידה מסוימת של
-

~
בעלי אופי עובדתי  ,אך גם אצלו קיימת אפוא מגמה להראות
איפוק ויש ניסיון להיצמד לתיאורים

שהייתה יד עליונה מכוונת .
48
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גם המסורות המעמידות את יזיד כמפקד עליון מדגישות

שהיו לצבא לפחות שלושה טורים  ,בפיקודם של מנהיגים מדיניים מוכרים ,

שלכל אהד מהם היו

תכניות משלו  ,ואפשר להניח שלא תמיד נעשו פעולותיהם בהתייעצות עם המצביא העליון  ,אם בכלל
ניתן לכנות כך את יזיד ,
עם כל ההסתייגויות הללו ובהתחשב בעובדה שהמסורות מאוחדות בכך שבשלבים המכריעים של
הפלישה לסוריה היה המצביא בשדה הקרב ה ' אלד בן אלוליד  ,גיבור הנסיגה ממאתה  ,ניתן לשער

שבני אבו ספיאן האמיים עמדו במרכז ההתרחשויות בסוריה  ,ייתכן בהחלט שאם לא כך היה מיד
בהתחלה  ,קרה הדבר תוך כדי התבהרות תמונת המצב בשטח  ,שהרי עד מהרה היו הם אלה שהופיעו
כמנהיגים המקומיים בסוריה הכבושה  ,ושביצרו את מעמדם כמושליה הרשמיים  ,וסופם שהשתלטו
על מוסד הה ' ליפות ונתנו לו ממד אימפריאלי  .כיוון שהמסורות על תפקידם של בני אבו ספיאן
האמיים לוקטו ונרשמו בימיהם של העבאסים  ,אשר מהפכתם סילקה את האמיים מן השלטון  ,אפשר

לראות בכך חיזוק נוסף לאמינות האווירה הכללית שהמסורות מציעות .
התבנית המסורתית מספרת אם כן שהצבא אשר אורגן במדינה יצא צפונה בשלושה טורים  ,ושבראש

.

כל טור עמד מצביא עצמאי עמרו בן אלעאץ עמד בראש הטור שיצא ראשון והתקדם בדרך הבשמים

דרך אילת או דרך ואדי מוסא לכיוון מרכז הנגב  .לפי מסורות אלה הגיע הטור הזה עד קרוב לעזה
והיכה כוה צבא שתנה בדאבן

(  19 - 18ק " מ

ממזרת לעזה .

) 52

מתוך בדיקת מדוקדקת של המקורות

שערך קייגי מתברר שפרשת ההתנגשות בין ערבים לביזנסים בדאבן לא הייתה קשורה בפלישה
הערבית  ,אלא הייתה זו תגובה של שבטים ערביים אשר נדדו בנגב  ,ואשר בתקופת השלטון הפרסי
נהנו מרווחים גדולים ממסחר בטובין יקרים ולא שילמו מסים או מכסים ; עתה שבו הביזנסים וניסו

להשליט את סמכותם באזורי מפתח מדבריים  ,למשל באזור שממזרח לעזה ודרומה .
לפני הכיבוש הפרסי קיבלו בני השבטים הערביים אשר חנו באזורים אסטרטגיים אלה  ,שמהם יכולה
הייתה לבוא התקפה של נוודים על עזה  ,תשלומים לא גדולים מן הקיסרות ועסקו במסחר שהיה כפוף

.

למערכת המכסים הקיסרית משניסו הביזנטים להשיב את סמכותם ולהטיל מכסים  ,ובמקביל סירבו
לחדש את המענק השנתי לבדווים  ,הגיבו אלה בחשיפת הדרכים לעזה ולאזור החוף  ,תקפו יחידה
צבאית האחת והרגו את מפקדה  ,סרגיוס  ,שנשא את תואר הכבוד ק דידטוס

) , ( Candidatus

סרגיוס ,

שהפך במקורות הערביים לורדאן ) ,
שנשא כנראה גם שמות אתרים ( אולי את השם הארמני ברני רדאן ,
~

.

~
הקיסר עצמו הוא לא ציפה לפלישה גדולה של
היה המושל של פלסטינה פרימה וישב בקיסריה כמו
בדווים  ,והיה שותף למגמה הכללית שהתווה הקיסר אחרי הניצחון על הפרסים  ,לצמצם את הוצאות

.

הצבא כאשר נודע לו על אי השקט בקרב הבדווים באזור עזה ועל תנועת פולשים מערבה הוא יצא
בראש כוח קטן של
ב 4-

51

52
53

בפברואר
שם  ,עמ '

634

129

300

איש

( מספר שאינו לוקה בהגזמה ) ונע דרומה מרחק של כ  125 -ק " מ מקיסריה ;

נפל כות זה למארב  ,לפחות חלקו הושמד בקרב וסרגיוס נהרג .

.

כך קייגי ( לעיל  ,הערה , ) 17
שם  ,עמ ' 93 - 92 , 88

.

עמ ' .88
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קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

ידי

המוסלמים

.

קיים בלבול לא קטן בין המקורות הערביים למקורות הסוריים והיווניים בפרשה זו האם היה זה עמרו
בן אלעאץ אשר הגיע בפשיטה ארוכה לעזה וחיסל את מושל פלסטינה  ,מעשה שהיה בו כדי להביא
כבוד גדול למפקד המוסלמי ולבני משפחתו  ,או שמא היו אלה בני השבטים שהתמרדו נגד הניסיון
הביזנטי לכפות את מרות הקיסרות על ספר המדבר אשר חיסלו את מושל הפרובינציה  ,או אולי

שיתפו אלה ואלה פעולה בקרב הזה ? תיאורו של בלא5רי  ,המסתמך על מוסרי מסורות סורים  ,אינו

.

חד  -משמעי כלל הסיפור על המפגש בין עמרו בן אלעאץ לפטריקיוס  -בטריק הביזנטי נושא חותם
כבד של אגדה בעלת מסר דתי  ,ואילו מסורות אחרות  ,שאופיין עובדתי יותר  ,קובעות שהמפגש
הראשון בין צבאות הפולשים המוסלמים לצבא הביזנטי היה בערבה  ,מסורת המפגש בדאבן היא
אנונימית או מעובדת ממספר מקורות בלתי מזוהים ( ' קאלו '  ,אמרו ) :
אמדו  :הקרב הראשון בין המוסלמים לבין אויביהם היה ביישוב מיישובי עזה הנקרא

ראתן .

[ הקרב היה ]

.

בינם לבין הבטריק [ הפטריקיוס ] של עזה [ ! ] ; והם נלחמו שם מלחמה כבדה אחר כך אללה העניק ניצחון
לאוהביו והנחיל מפלה לאויביו ופיזרם לכל עבר

...

יזיד בן אבו ספיאן פנה לרדוף אחר הבטריק ההוא

.

ונודע לו שבערבה אשר בארץ פלסטין נתקבצו הביזנסים הוא שלה נגדם את אבו אמאמה א 3 -דא בן עג ' לאן
משבט באהלה תה תקף אותם ,

הרג את מנהיגם ואחר כך הסתלק.

ואילו המסורת על המפגש הראשון בערבה  ,בעין אלגמר ( גמר אלערבאת נ " צ  , ) 5416789900נסמכת
על מקורות המזוהים כ ' זקני הערבים של א  -שאם '  ,כלומר אישים סורים :
ממי זקני ערביי א  -שאם שאמרו  :הקרב הראשון שניהלו המוסלמים היה בערבה ; לפני כן הם לא נלהבו ,

.

מאז עזבו את הג ' אז אך לא היה מקום על האדמה בכל הדרך שהם עברו מהג ' אז עד למקום הקרב הזה שלא

נעשה בחוקתם לאחר שהם השתלטו עליו ללא מלחמה .

55

המסורת על דאתל מספרת למעשה על קרב שלא הוכרע  ,ועל כך שרק בערבה הוסל המפקד הביזנטי .
לא ברור בדיוק אם היה זה הבטריק של עזה  ,שארגן את כוחותיו מהדש בערבה  ,או אם היה זה מפקד
אחר  ,אשר ניסה לחסום את הכניסה להר הנגב לפני אהד המעברים החשובים ביותר המקשרים בין

עשרה לבין עזה דרך עבדת וחלוצה.
המסורת על המפגש בערבה היא הגיונית ומסודרת יותר  ,עין אלגמר ( גמר אלערבאת ) הוא אחד
המעיינות השופעים הבודדים בערבה

.

(7 1

מ " ע לשעה ) על הדרך המוליכה למואה ( נ " צ

) 16239947

.

בואכה מכתש רמון  ,וממנו מטפסת הדרך אל עבדת ומשם לעזה הדרך הייתה מוכרת לכל הנוסעים

ומוליכי השיירות מהצי האי ערב לנמל עזה ולדרך הים  .לאורכה פזורים מבצרים ,
ובורות מים ,

56

מקומות חניה

.

והרוצה לחדור לעומק הנגב מצא בה נתיב נוה מתקבל על הדעת שהכוח הביזנטי

הקטן שנמצא בפרובינציה פלסטינה פרימה נשלה בחלקו לחסום את המעבר אל דרך הבשמים
המרכזית שעברה במואה  ,ואילו סרגיוס פנה לטפל במורדים הערבים שמדרום וממזרת לעזה שחסמו
54

55
56

עמ ' 2108

מחמד בן ג ' ריר סברי  ,תאריה ' אר  -רסל ואל  -מלת  ,א  ,ליידן , 1901 - 1879
בלא5רי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' 130
ר ' כהן  ' ,הדרכים העתיקות מפטרה לעזה לאור התגליות ההדשות '  ,ע ' אוריון
שדה בוקר תשנ " א  ,עמ ' . 58 - 45

.

וי '

.

עיני ( עורכים )  ,דרכי הבשמים ,

51

קתדרה

התדרה

52

משה ש

מבט כללי על
מואה שעל דרך

הבשמים  ,סמ71
לערבה ( למעלה )

ושרידי בית הבד
גמק1ם ( למטה )

את המעברים מסיני  .יכול להיות שמקצת הפולשים מהג ' אז הגיעו אל המורדים הללו והצטרפו אליהם .
כך או אחרת  ,כיוון שהיה מדובר בכוהות ביזנטיים קטנים  ,שלא העריכו נכונה את האויב  ,מפלותיהם

היו בלתי נמנעות .
אם אכן היה זה עמרו שהצטרף לשבטים המתקוממים בתהומי עזה בראשית הפלישה  ,דבר שיש להטיל

.

בו ספק  ,לא הייתה לפלישתו בשלב זה משמעות אסטרטגית כלשהי הייתה זו פשיטת פגע וברח  ,סוג

.

.

הפשיטות שתושבי האזור היו רגילים בהן מסורתו של בלא רי אינה מזכירה את עמרו וגם אם נניח

.

~
להמוני הפולשים שנעו ממזרה לערבה הוא
שהוא הגיע בפשיטה עד עזה  ,הרי עד מהרה שב וחבר

גם אינו נזכר בהתכתשות המקרית בעין אלגמר .

57

בהנחה שאפשר לקבל את השלד הבסיסי של המסורות המוסלמיות ניתן לשער שהפולשים המוסלמים ,

.

אשר היטיבו להכיר את האזורים המדבריים של סוריה  ,עמדו עד מהרה על המציאות בשטת התברר
להם שהקיסרות לא הספיקה עדיין לשקם את מערך ההגנה שלה  ,ושהפדרטי הערבים לא שבו לפעול

.

בשירות הממשלה ואפילו הפכו לגורם עוין למעשה התברר להם יותר מכך  -שלא הייתה כל מניעה
שכל השבטים שנעו  ,על לוחמיהם  ,עדריהם וטפם  ,יגיעו אל אזורי המרעה החשובים של תהילת

האביב בדרום ההוראן  .החלום הגדול היה להגיע לדמשק  ,עיר שהייתה גן העדן בעיניהם .
הם יכולים היו גם להדור אל מערב ארץ  -ישראל אילו רצו  ,אולם נראה שיזיד והמצביאים האחרים ,
שהייתה להם שליטה כלשהי על תנועות ההמון הזה  ,הבינו שהם חייבים להישאר צמודים למדבר ,
57

קייגי ( לעיל  ,הערה , ) 17

עמ ' . 92
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53

.

שהגן על עורפם ועל אגפם הימני  ,ושהיה מקום מקלט מהיר ויעיל בשעת הצורך ההיגיון מחייב  ,אם
באזור
כי אין כל אפשרות להוכיח את הדברים  ,שהיה תשש בשלב זה של הפשיטה מפני הסתבכות

.

המיושב שבמערב ארץ  -ישראל גם אם נניח שבתחילתה של הפלישה הגיעו כוהות החלוץ המוסלמיים

.

בפיקודו של עמרו בן אלעאץ עד עזה  ,עדיין מדובר ממש בספר המדבר ובפעולה מהירה וחד  -פעמית
 58היחידות שהיו מעורבות בתגרה בעין
עזה נכנעה לא פחות משלוש שנים מאוחר יותר  ,בשנת 637

.

אלגמר שבערבה גם הן הזרו מזרחה  ,עברו בדניאה ( 8 "8תת8ס) ,

9

משם עברו לחשבון ( תסבאן

)

ולפילדלפיה  -עמאן  ,ומבלי שנתקלו בשום התנגדות הגיעו צפונה לבצרה  ,בירת ההוראן  ,בירת

.

פרובינציה ערביה ומרכז כנסייתי תשוב כאן כבר נמצאו הפולשים בתחומם של הגסאנים  ,אשר
נמנעו בשלב הזה להצליב חרבות עם המוסלמים  ,שעדריהם התפזרו באזורי המרעה הנרחבים של

.

הגלעד ודרום ההוראן יותר מאשר פלישת נודדים בעלת מטרות קצרות טוות וקצרות מועד בנוסת
המוכר לאוכלוסייה הסורית  ,התלה הפלישה להיראות  ,הן לערבים המקומיים והן לשלטונות
הביזנטיים ,

כנדידת עמים .

דיווחים מודאגים על כך שהפולשים צרים על בצרה הגיעו קרוב לוודאי אל הקיסר  ,ששהה אותה
,
שעה באנטיוכיה והיה מודאג מנדידת עמים אתרת  ,מלווית  ,מן הצפון  ,שכבר נמשכה שנים ארוכות

ושאיימה על בירתו .
המציאות ההדשה שנוצרה בתחומי היישוב בעבר הירדן המזרחי חייבה את הביזנסים לנקוט פעולה

.

צבאית כלשהי  ,ואפשר שעתה אפילו זכו לעזרתם הוולונטרית של הנסאנים המסורות הערביות
,
מספרות שהגיעו אל יזיד ידיעות על צבא גדול המתארגן בצפונה של סוריה ונע דרומה לדמשק

.

ושהוא שיגר אל הח ' ליף קריאות עזרה מבוהלות הה ' ליף הורה מיד לח 'אלד בן אלוליד  ,גיבור
מלהמות הרדה  ,לעזוב את החזית העיראקית ולהצטרף עם כל פרשיו אל כוחות המוסלמים הצרים על

.

.

בצרה כאן שוב אנו נתקלים במסורות הטעונות מטען אידאולוגי כבד וגלומות במעטה אגדתי עוד
נחזור ונדון בפירוט במשמעות המסורות המתארות שליטה מרכזית של הה ' ליף על כל הנעשה בשדות

.

הקרב ובמידת מהימנותן כאן נבחן רק את הדברים הנוגעים למצור של המוסלמים על בצרה  ,ללא

.

מכונות מצור וללא ידע במלאכת המצור יש להניה שלא היה זה מצור של ממש אלא מציאות שבה
,
איימו כנופיות הבדווים על מי שיצא מחוץ לעיר כפי שראינו  ,סופרוניוס  ,הפטריארך של ירושלים

.

.

תיאר מצב דומה בסביבות עיר הקודש זמן מה מאוחר יותר קריאות העזרה נשלחו אל הת' ליף לכל
המוקדם בתהילת מרס  , 634ויכלו להגיע אליו אחרי שבועיים של נסיעה מאומצת מאוד  .הת' ליף שלת
הוראה לה ' אלד בן אלוליד  ,שנמצא בדרום עיראק  ,וציווה עליו להגיע לסוריה במהירות משום
 60כך מספרת המסורת ,
שהוא ' מעדיף כפר אחד בסוריה על פני אזור כפרי מיושב שלם בעראק ' ,

שספק גדול אם יש בה גרעין אמת כלשהו  ,ושמגמתה לפאר את סוריה שקופה.
.

58

שם  ,עמ '

59

אבי  -יונה ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '  171כל מהדירי בלאדרי לא עמדו על הטעות בטקסט והשאירו את שם המקום

60

דויה ודאוניה ; וצריך רק להעלות אל מעל לאות נקודה דיאקריטית הנמצאת מתחתיה והב ' הופכת לנ ' .
 ,עמ ' . 498
אבן עסאכר  ,תאריה ' מדינת דמשק  ,א  ,דמשק

95

.

1951

ץתדרה

קתדרה

משה שרון

54

.

הוראת הח ' ליף לא יכולה הייתה להגיע אל ה 'אלד לפני הודש אפריל ה ' אלד יצא לדרך  ,אך בדרכו

ג ' וף .

על פי מסורתו של

יוני . 634

ואקדי מספר שהוא

הוא פשט על אי אילו מקומות ונע לצפון סוריה דרך דומת אלג ' נדל

בלאירי הוא יצא לדרך לא לפני חודש רביע השני שנת  , 13כלומר
פשט בדרכו על ה סאנים ביום הפסחא שלהם ,

(

)

באפריל.

62

במילים אחרות ,

כל סדר הזמנים ~
המופיע במסורות הוא בלתי אפשרי בכל דרך שנסתכל על מסורות

אלה ; אם נוסיף

61

כלומר לא יאוחר

מ 24 -

על כך את העובדה שלפנינו מסורת הנוגעת לשבחי סוריה  ,והמבקשת להראות את עדיפותה על

עיראק  ,אין צורך לנחש מי היה מעוניין במסורת כזאת .
מסעו של ח ' אלד מעיראק לסוריה היה אחד הסיפורים האהובים ברפרטואר של מספרי סיפורי

.

מלחמות הכיבושים פלא הציית המדבר הסורי לאורכו שלא בדרך המלך וללא מקורות מים עם
600

ואולי אפילו

800

פרשים נעשה עניין לחרוזיהם המפארים של

המשוררים ' .

6

נניח לתהיות

באשר לדיוקן של המסורות  ,שהרי אין לדרוש מסיפורי גבורה רומנטיים יותר ממה שיש בהם ,
וננסה לעקוב בכל זאת אתרי הסיפור ולבחון את מהלכי המלהמה מתוך הנחה שאפשר לדלות
מהם עובדות שיבהירו את התמונה בקירוב

הבלתי אפשרי  ,ונניח

כלשהו .

נתעלם מן השאלות באשר לסדר הזמנים

שח ' אלד ופרשיו הגיעו לסביבות דמשק בחג הפסחא של שנת

המשיכו ותברו לכוחות המוסלמיים בבצרה ( אפריל

) 634

.

600

או

800

ומשם

634

פרשים במונחים של אותם

.

ימים וביחס לסדר הכוהות שעמד אותה שעה לרשותם של הביזנסים  ,היו כוח צבאי אדיר ספק

.

אם הביזנטים יכולים היו  ,ללא הפדרטי  ,להעמיד כוח כזה בשדה קרב כלשהו באותה שעה ספק

.

גדול אם בכלל נמצא צבא ביזנטי בסדר כוהות כזה בסוריה כולה אי אפשר לדעת אם אכן זה
היה כוח הפרשים שה 'אלד הביא אתו אם לאו  ,שכן בכל מקרה אין לסמוך על המספרים

.

שהמסורות מוסרות  ,מה גם שהמספרים הם מעוגלים מכל מקום גם כוה פרשים קטן בהרבה מזה
היה משמעותי בשדה הקרב  ,שהרי הצבא הביזנטי היה בעיקרו צבא רגלים ; את הפרשים סיפקו

.

הפדרטי הלגיונות העיקריים של הצבא נמצאו בצפון סוריה או הוזזו אל עבר הדנובה  ,לנסות

.

לעצור את הפלישה המלווית משם והפדרטי הערבים כאמור כבר לא עמדו אוטומטית לרשות
הקיסרות ,

.

לח 'אלד היה מעמד נכבד של מצביא שנתפרסם בזכות הצלחותיו הצבאיות אמנם היו אלה הצלחות
בחזית הערבית  ,בקרבות הרדה למשל  ,אולם פרסום זה די היה בו כדי לצרפו למעגל המנהיגות

.

המצומצמת של הצבא ספק אם הסיפורים על כך שהוא מונה למפקד עליון של כל צבאות האסלאם

.

בסוריה מתארים עובדות של ממש בתוך הערבוביה של הכוחות השבטיים השונים וריבוי המנהיגים
השאפתנים  ,קשה להעלות על הדעת משהו שנראה כמו פיקוד עליון אימפריאלי ; אך פיקוד כזה היה

קיים בצבאותיהם של הח ' ליפים במאה השמינית ואפילו התשיעית  ,והסופרים שארגו את המסכת

61

בלאדרי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ

62

הוא התאריך של חג הפסחא בשנת
125

63

.ק

' 132 - 131

.

19 - 634

בחודש צפר שנת

Conquests . Ptinceton 1981 ,

ראו לדוגמה  :בלאדרי ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

. 131

13

.

להג ' רה ראו :

F . M . Donner, The
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.

הספרותית על הכיבושים הכירו מציאות זאת כך או אחרת המסורות קושרות את ה ' אלד למאורעות
שקרו

מעתה ואילך .

כיוון שאחרי שעלה לשלטון  ,במחצית השנייה של  , 634סילק הת' ליף עמר את

.

ת' אלד מכל תפקיד פיקודי  ,קשה לדעת כמה זמן בדיוק נמשכה מצביאותו של ת' אלד על כן נניח
שהיא נמשכה לכל היותר עד

636

.

בצרה בתחריט
מהמאה התשע -
עשרה מתוך ספרו

של מריל ( ניו יורק
881ג )

.

במסורות המציגות את ת ' אלד כמצביא בולטת העובדה שהוא היה בעל שכל ישר הוא הכיר בעובדה

.

שצבא הבדווים שלו אינו יודע את מלאכת המצור ואינו יודע להיות נצור הוא גם ידע שתנאי
ההיים של הבדווים והצורך שלהם לתור אתרי מרעה צפויים להפוך אותם לחסרי סבלנות אם

.

יצטרכו לעמוד ימים רבים מול חומות עיר נראה שמהלכיו הצבאיים נגזרו מן המציאות

הזאת .

הערים הסוריות אמנם פתחו את שעריהן בפניו  ,אולם הוא מעולם לא התפתה להתבצר בהן ,

.

והעדיף לוותר על ערי המבצר ובלבד שיימצא באזורי המדבר הפתוחים על כל צרה זמן קצר לאתר

שהגיע ה ' אלד ליחידות שחנו על בצרה  ,ואולי עוד קודם  ,החליטה העיר להיכנע  .התנאים הנוהים
שנקבעו בהסכמי הצלת המקובלים אפשרו לעיר להמשיך את חייה בביטחון גדול מזה ששרר בה

.

בשנים הקודמות  ,שבהן נקלעה בין הפרסים לביזנסים היא לא נשדדה ולא נשרפה  ,והדברים
בוודאי נודעו לערים אחרות  ,ובעקבות זאת הן העדיפו לקבל את מרותם ואת הגנתם של המנהיגים
המוסלמים

במקום להילתם בהם .

סמוך לאותו זמן  ,היינו בסביבות סוף מרס או בתהילת אפריל  , 634נערך תוזה דומה עם כפר קטן
בעבר הירדן המכונה במקורות הערביים סאאב או רבת מואב

) (Aieopolis

f

יש מקורות הגורסים

.

שמאאב היה היישוב הראשון שעמו עשו הפולשים המוסלמים הסכם צלה מאאב היה מפורסם לפני

עליית האסלאם ביינו הטוב  ,ואפילו זכה לכך שהמשורר הערבי המפורסם האתם א  -טאי ינציח אותו

קתדרה

56

משה שרון

שרידי מקדש
ברבת מואב  ,מתוך
יפרם של ברונו
(ודומשבסקי
שטרסבורג

) 1904

ואת יינותיו בחרוזיו ואף יציין בהם בדיוק את מקומו הגאוגרפי :
מי ייתן וישקה אלוהי הבריות ברוב שפע ולעולם
את דרום הלראת מסאאב עד וגר
ארצו של הגבר אשר קלון לא יכיר את ביתו

שם המשקה הצלול אשר לא ייעכר .
ומשורר אחר  ,איש מדינה  ,הוסיף משלו ותיאר את אוכלוסיית סאאב :
בוא נבוא אל מאאב חי אבי
גם אם שכון ישכנו בו ערבים

ורומים64

החשיבות של מאאב נובעת מכך שהביזנסים ביקשו לחדש במקום את מערך ההגנה שלהם בעבר

.

הירדן מיד לאחר ניצחונם על הפרסים אולם גם אם הגיעו לוחמים ביזנסים לסאאב הם לא נשארו
במקום מעבר לזמן ביקורו של הרקליוס בירושלים בשנת

630

.

במסורתו של בלא רי המתארת את

כניעתה של מאאב אין אזכור של קרב כלל  ,והאויב אינו מזוהה בה כביזנטי ~אלא מדובר רק
ב ' התקבצות של האויב ' ( ' ג ' מע

אלעדו ' .

) 65

גם במסורתו של סברי  ,שהיא מאוחרת ומעובדת  ,אין

פירוט על זהותו של האויב  ,ונאמר בה שהמקום נכבש בצלח לאחר מאבק קצר ( ' הם נלחמו עמו ; אחר
כך הם ביקשו צלת והוא עשה עמם צלת

64

65

66

.

' ) 66

יאקות בן עבדאללה אלחשי  ,מעג ' ם אלבלדאן  ,ביירות , 5 , 1955 / 1374
בלא רי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 134
סברי~ ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ ' . 2108

עמ '

31
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קייגי מייחס חשיבות גדולה מדי לכיבוש סאאב מן הבחינה הצבאית ; אך הנחתו שהיה שם קרב של

.

ממש אין לה על מה שתסמוך י 6מספרי סיפורי הקיאם לא היו מחמיצים את ההזדמנות לעסוק בקרב

.

כזה גם האפשרות שהיה שם צבא ביזנטי כלשהו אין לה כל ביסוס ; קייגי עצמו דותה אותה בעצם ,

.

ומעלה השערה שהיו אלה ערבים מקומיים שנלחמו תחילה בפולשים דבר זה אינו יוצא דופן

במאבקים מקומיים בין בדווים לבין עצמם או בין בדווים לבין מיושבים  -לעתים הצד המותקף מגלה

.

התנגדות כלשהי על מנת להשיג תנאי צלח טובים בסך הכול התמונה העולה מתיאורי הפלישה
לסוריה היא שלהוציא אולי המפגש בדאגן ובערבה  ,ששם התנגשו הערבים הפולשים ביחידות צבא
סדירות קטנות  ,התבצעה התקדמותם של הערבים אל לב סוריה ללא כל התנגדות של ממש  ,לא מצד
הערבים המקומיים וודאי שלא מצד הילות סדירים

ביזנטיים ,

בינתיים נפוצו הידיעות על כך שהאויב הפולש מדרום מוכן להיכנס להסכמי צלת נוחים ולקיים אותם .
די היה בשמועות מוכחות כאלה כדי לשכנע אפילו את תושבי הערים המבוצרות שלא לבוא במצור .
צריך להזכיר שוב שזו הייתה תקופת ביניים בין ממלכה לממלכה  ,לאחר שהשלטון הביזנטי לא היה
קיים בסוריה יותר מארבע  -עשרה שנה  ,וספק אם היו רבים שהיו מוכנים אותה שעה לתת את נפשם

.

או לסכן את רכושם כדי להבטיח את החזרת שלטונו של הקיסר הרקליוס ההפך הוא הנכון ; כפי

שראינו לעיל  ,רבים  ,במיוחד המונופוזיטים  ,היו שמתים להיפטר משלטונם של הביזנסים .
העובדה שלא נמצאה בסביבות הערים מערכת הגנה של ממש אשר ייצגה את עצמתה הצבאית של
הקיסרות  ,ושלא נמצאו הילות סדירים במקומות מפתה לאורך דרך התקדמותם של הפולשים  ,אשר

במשך חודשים רבים עשו בעבר הירדן ובדרום ארץ  -ישראל כבתוך שלהם  ,שכנעה את רוב האוכלוסייה

.

לבתור בכניעה לכוחות המוסלמיים התושבים שלא נמנו עם המתנגדים לביזנסים  ,והיו בוודאי כאלה ,
ציפו לתגובה צבאית מתאימה של הקיסר  ,אך איש לא יצא מגדרו לגלות התנגדות מתוך חומות

.

המבצרים גם העובדה שהכובשים לא פגעו במרקם הכלכלי והמנהלי היה בה כדי לשכנע שההתנגדות

.

אינה כדאית מנקודת ראותם של תושבי סוריה הנוצרים הסתגרות בערי המבצר יכולה הייתה להיות
כדאית אילו ידעו שהמצור יוסר מעליהם על ידי הצבא הקיסרי  ,אולם משעה שנערכו קרבות וידו של
למצור הסיפור עלן כך
ן
להיכנס
ן
לא היה שום טעם
ן
הצבא הזה  ,עד כמה שהיה מצוי  ,הייתה עלן התחתונה ,

.

,

שתושבים באדרעאת ( אדרעי ) יצאו משערי העיר בתופים ובמחולות לקבל את פניהם של הפולשים
הערבים  ,אפשר שיש בו מן ההגזמה הרומנטית  ,אולם אפשר גם שסיפורים כאלה מבטאים את רוח הזמן

6

קרבות ההכרעה מקומם ותאריכיהם
המקומות שבהם התנהלו הקרבות המכריעים נגד הביזנטים הם משמעותיים להבנת אופייה של הפלישה

.

הערבית ומהלכיה ההשקפה המקובלת היא שכיבושה של סוריה בא בעקבות ניצחונות של המוסלמים

על הצבא הביזנטי בשני קרבות מכריעים  ,שנערכו באג ' נאדין ובקרבת נהר הירמוך בתאריכים
עמ '

. 85 - 83

67

קייגי ( לעיל  ,הערה , ) 17

68

בלאדרי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 165וראו גם  :סאהאס ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '

23

והערה

2

.

קתדרה
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.

המרוחקים כשנתיים זה מזה  ,ובעוד חצי תריסר קרבות מרשימים פחות המקורות הערביים הקדומים

חלוקים ביניהם על פרטים רבים הנוגעים לקרבות אלה  :זמנם  ,המשתתפים בהם ומקומם

המדויק .

תיאורי הקרבות הללו נשתמרו בכרוניקות שנתחברו במרוצת המאה התשיעית ובתחילת המאה

.

העשירית  ,ואלה מסתמכות על הומר מן המהצית השנייה של המאה השמינית המסורות המספרות את
דבר המאורעות הגדולים הנוגעים להיווצרות גרעין היסוד של האימפריה המוסלמית הועלו אפוא על

.

הכתב כחמישה דורות לאחר המאורעות עצמם במשך הזמן הארוך הזה נתערבבו מסורות אלו באלו ,
פרטים נשכחו ואת מקומם תפסו סיפורי גבורה מן הרפרטואר הרומנטי של מלהמות השבטים הערביים
(

שלימים התקבצו בז 'אנר ספרותי מיוחד שנקרא איאם אלצרב .
)

לאנשים רבים היה עניין לקשור את

שמות אבות אבותיהם למאורעות הגדולים של יצירת האימפריה ושל מלתמות האסלאם המנצת  ,וכך
נשתרבבו למסורות שמות של לוחמים המופיעים בין המתים בקרב מסוים ונהרגים שוב בקרב אחר ,
' מותם 69 /

ונזכרים כחיים וקיימים במסורת נוספת כלשהי שנים רבות לטהר

.

שניים הם הכרוניקאים החשובים ביותר לתולדות כיבושי האסלאם האחד הוא אחמד בן יחיא בן

ג ' אבר  ,המכונה אלבלא רי  ,שמת בשנת
א  -סברי  ,שמת בשנת

~
 310להג ' רה

( 923

 279להג ' רה

לספירה .
)

( 892

לספירה ) ; והשני הוא מתמד בן ג ' ריר

שניהם היו מלומדים מוסלמים מצוינים ולשניהם

הייתה גישה למקורות רבים  .בלא רי היה גם פקיד שעסק במיסוי  ,ומכאן התפתח עניינו המיוחד
במעמדן המשפטי של הקרקעות ~
שנפלו לידי המוסלמים בכיבושיהם ; על פי התאוריות המשפטיות

שהתפתחו זמן רב אתרי הכיבוש  ,יש הבדל לצורך מיסוי בין קרקע שנכבשה על פי הסכם צלה לבין

קרקע שנכבשה ללא הסכם  ,בכוח החרב .
סברי היה היסטוריון אוניוורסלי אשר שם לו למטרה לתאר את תולדות העולם מאז הבריאה עד ימיו ,

.

וספרו גדל הממדים הפך לאבן יסוד של ההיסטוריוגרפיה הערבית הוא הועתק וסוכם וזכה לחיקויים

.

על ידי דורות של היסטוריונים שבאו אחריו פה צריך להעיר שוב שההיסטוריוגרפיה המוסלמית
הקדומה יותר משהיא מייצגת מחשבה היסטורית היא מייצגת סוג ספרותי שהיו לו מטרות רבות לבד
מן המטרה למסור עובדות היסטוריות כהווייתן ; למעשה ספק אם בכלל ניתן היה לברר את העובדות

.

ההיסטוריות בשעה שהמסורות נאספו והועלו על הכתב כפי שעוד נראה להלן  ,זאת הייתה ספרות
שמטרתה הייתה לשעשע  ,ללמד פה ושם דברי מוסר  ,להתנאות בציטוטים של דברי שירה ארוכים ,

.

לפאר ולגנות  ,לשרת מגמה פוליטית זו או אחרת  ,לספר מעשייה טובה וכיוצא באלה למרבה הצער ,

.

זהו החומר וזהו כל מה שמצוי  ,וצריך להפיק ממנו את המרב יש להדגיש שהחומר הזה כבר נלעס
עד זרא פעמים אין  -ספור במשך

150

.

השנים האחרונות הרוזן לאונה קטני )  , ( Caetaniהחוקר הרוסי

נ ' מידניקוף וההולנדי מ ' דה ה ' ויה עסקו ישירות בחומר הנוגע לכיבושים  ,ובמקביל להם דש בו כל

.

מי שכתב את תולדות ראשית האסלאם כולם חזרו בסופו של דבר על הדברים בהדגשים שונים ,

כולם סיכמו למעשה את טברי ואת בלא רי ותמכו אותם פה ושם בדברי תאופנס הביזנטי ובמקורות

.

ערביים ואתרים מפורטים פחות כל ~
הומר המסורות הערביות הנוגע לכיבושי האסלאם הקדומים
69

ראו למשל את הרשימה אצל בלא רי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 155ובפרטי פרטים אצל דונר ( לעיל  ,הערה , ) 62
בנספחיו על מקורותיהם מעמ '  ~356ואילך .

ידי המוסלמים

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

59

נבדק שוב לפרטי פרטיו ושוחזר על פי קבוצות מסורות הקשורות בשמותיהם של המוסרים השונים
על ידי פרד דונר

(ץ

"

תתסם ) בספר שפרסם בשנת

1981

.

0י סאה אלהאשמי עשה עבודת איסוף ומיון

דומה רק לגבי מערכת אג ' נאדין במאמר שפרסם שלושים שנה קודם

( ) 1951

בשם ' מערכת אג ' נאדין

מתי אירעה והיכן אירעה ' .
הספרותיים  ,נשארת בעינה ההתמודדות עם בעיית קביעת העובדות בהסתמך עליהם .
71

אולם גם אחרי עבודות אלה  ,שניצלו שוב ושוב את המקורות

יש הבדלים עקרוניים בין מסורותיו של בלא רי לאלו של סברי  ,במיוחד לגבי הקרבות המכריעים

.

~
ומקורותיו  ,נערך הקרב הגדול הראשון בין המוסלמים לביזנסים
באג ' נאדין וליד הירמוך לפי בלא רי
באג ' נאדין בשנת  , 634ואילו ~
הקרב השני נערך ליד הירמוך בשנת

הראשון בשנת

634

, 636

לפי טברי נערך הקרב

ליד הירמוך דווקא  ,והקרב השני נערך ליד אג ' נאדין בשנת

636

.

הבדלי נוסה עקרוניים אלה תורצו עוד בסופה של המאה הקודמת בטענה שסברי התבסס על מקור

לא מהימן  ,מה גם שהוא מספר  ,במקום אחר  ,על קרב גדול שנערך באג ' נאדין בשנת  , 634 / 13בדיוק
בזמן שבו לפי מסורתו האחרת נערך הקרב הזה עצמו בירמוך 2י גרסתו של בלא רי נתקבלה אפוא

.

כגרסה הנכונה של המאורעות .

~

התירוץ שטברי הסתמך על מקור בלתי מהימן נראה בכל זאת דחוק ,

73

לא רק מפני שיש מקום להטיל ספק בטענה הסוחפת נגד מהימנותו של המקור שבו השתמש ובדבר
עדיפותם של מקורות מ 'אסכולה ' אחרת  ,אלא משום התמיהה על כך שהמקורות חלוקים באופן מהותי

.

על מאורעות מרכזיים כל כך  ,ולא על פרט כלשהו  ,אלא על המאורע כולו במקורות הביזנטיים אין

קרב אג ' נאדין מוזכר כלל  ,וקייגי מציע שאולי יש בלבול במקורות בינו לבין הקרבות בדאבן וליד

.

הירמוך 4י אין להתפלא כמובן שממרחק הזמן שבו מדובר כבר נשתכחו התאריכים המדויקים של

הקרבות עד כדי הבדל של הודש בין התאריכים שמציע בלא רי עצמו לקרב
29

באוגוסט  ' : 634קרב אג ' נאדין התחולל ביום שני ,

ב  2 -בגמאדא השני ואומרים בעשרים ושבעה בו

17

אג ' נאדין

~

בגמאדא הראשון  ,שנת

13

( 30

ביולי עד

ויש אומרים

.

' ) 75

לפי רוב המקורות שבידינו  ,והקדום שבהם הוא זה שמצטט טברי  ,מסופרים הדברים כך  :אג ' נאדין
היא יישוב בתחומי פלסטין  ,בין

רמלה לבית ג ' ברין .

76

הביזנסים ריכזו שם תיל גדול בפיקודו של

תאודורוס אחיו של הקיסר הרקליוס ( לפי מסורת אחרת  ,תאודורוס פיקד על הצבא הביזנטי בקרב

הירמוך )  ,וה ' אלד העביר לשם את כל חילות המוסלמים  .הקרב המכריע נערך בין יולי לאוגוסט , 634

.

והביזנסים נתלו בו מפלה מי שנמלט משדה הקרב מצא מקלט בערי המבצר של סוריה  .מיד לאתר

שם .

70

דינר

71

סאה אלהאשמי  ' ,מערכת אג ' נאדין מתא וקעת ואין וקעת ? '  ,מג ' לת אלמג ' מע אלעלמי אלעראקי  , ) 1951 ( 2 ,עמ '

(

)

. 102 - 67
72

ראו  :טברי ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '  2090ואילך ( הירמוך )  2125 ,ואילך ( אג ' נאדין )  ,ושני הקרבות התנהלו על פי
הנאמר שם באותו הזמן  ,וקרב אג ' נאדין מתואר פעם נוספת  ,בשנת  , 636שם  ,עמ '  ; 2401 - 2398ולעומת זאת :
בלאדרי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ( 136 - 135אג ' נאדין )  ( 162 - 160 ,ירמוך ) .

 .1 . de Goeje , Mimoire sur ]" Conquיג

הספר .

73

" Syrie, Leiden 1909

74

קייגי ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '~  98פה צריך לציין שלקייגי יש נטייה לקבל כמעט ללא ביקורת דווקא את המקורות

ן te de

לאורך

.

הספרותיים הערביים שעה שהוא מפעיל את חושיו הביקורתיים על המקורות הביזנטיים
75
76

בלא רי לעיל  ,הערה  ,עמ ' . 136
טברי~ לעיל  ,הערה  , ) 54עמ ' . 2125
(

(

)1

למשל.

ץתדרה

קתדרה
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הניצחון באג ' נאדין יצאו המוסלמים לקרב נגד צבא ביזנטי שנערך מהדש בואקוצה או יאקוצה ,

.

שלושה ק " מ מצפון למצוקי הירמוך  ,בקרבת המקום שבו נשפך אליו נחל רוקאד הקרב נערך באמצע

אוגוסט  ,ובעוד המוסלמים חונים בואקוצה הגיעה אליהם הידיעה על מותו של הה ' ליף אבו בכר ועל
עלייתו לשלטון של יורשו  ,אמיר המאמינים עמר

( ) 644 - 634

.

פה צריך להעיר שגם קרב הירמוך נערך

.

לפי מספר מקורות בקרבת ואקוצה לי חמישה
חודשים אתרי קרב אג ' נאדין נערך עוד קרב

נגד הביזנסים  ,בעיר פתל ( 118טק )  ,מערי

הירדן .

הדקפוליס בעבר
המוסלמים

לאחר ניצחונם של

בקרב זה נפלו

רוב היישובים

בסוריה לידיהם ללא מלהמה או לאחר מצור

.

קצר במילים אחרות  ,רוב רובם של היישובים
בסוריה קיבלו עליהם את השלטון המוסלמי
באמצעות

צלה .

הסכמי

הגלעד

יישובי

( אלבלקאא )  ,הבשן  ,הגליל והגולן פתחו את
שעריהם ברצון בפני המוסלמים  ,ואפילו דמשק
הגדולה נפלה לידיהם ללא קרב של ממש ,
והמוסלמים כוננו את שלטונם בה מתוקף

.

.

הסכם הקיסר בכל זאת לא ויתר הוא ארגן חיל
משלוה חדש  ,וזה נע ממקום כינוסו באנטיוכיה

.

דרומה  ,דרך עריה המרכזיות של סוריה הצבא
הזה  ,אשר הסופרים הערבים מגזימים לאין
שיעור בגודלו  ,קבע ככל הנראה את מחנהו
שוב בואקוצה ונערך לקרב בקרבת

המצביא המוסלמי ה 'אלד בן אלוליד  ,שלא רצה למצוא את עצמו במצור  ,ויתר על כל כיבושיו בצפון

הירמוך בסמוך

שננוסך

.

זאב

כלנאי  ,יד שחק ב

-,

הירמוך .

בין

סוריה ובמרכזה וערך את כל כוהותיו על הירמוך הוא לא תקף מיד  ,והיכה ליום של סופות חול
ורוחית מזרחיות  ,וכשנוצרו התנאים המתאימים הוא תקף את הביזנטים הניצחון המוסלמי היה

.

מוחלט  ,הצבא הביזנטי איבד לוחמים רבים  ,וחלק לא מבוטל מהם נהרגו במנוסתם כאשר הידרדרו

.

אל תוך הירמוך ויובלו הרוקאד קרב הירמוך היה הניסיון הביזנטי האחרון לעצור את התקדמות

.

המוסלמים בסוריה  ,וניסיון זה נכשל הרקליוס  ,שידיו היו מלאות עבודה בבירתו  ,יצא מאנטיוכיה ,

ששם ישב וציפה לתוצאות הקרב  ,ותזר לקונסטנטינופול .
יש היגיון בחלקים לא מבוטלים של הסיפור  ,שהרי הרקליוס חזר לסוריה בעקבות ניצחונו על הפרסים

.

זמן לא רב לפני כן  ,לאחר שלא הייתה בידיו למעלה מארבע  -עשרה שנה המסורות שלפנינו מספרות
שבין קרב אג ' נאדין לקרב הירמוך עברו כשנתיים  ,שבהן היו כבר חלקים נכבדים של סוריה בידיהם
שם ,

עמ '

. 2091

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

ידי

המוסלמים

.

של הערבים שום דבר עדיין לא היה קבוע ; ובסדר העדיפויות הצבאיות של הקיסר היו מחוזותיה

הצפון  -מערביים של האימפריה ומבצרי הדנובה חשובים יותר מן ההתמודדות עם הפולשים הערבים ,

וכנראה תשב כי יוכל לדתות התמודדות זו למועד מאוחר יותר  .בין כך ובין כך בנייה מהדש של

הסמכות הביזנטית לאחר סילוק הפרסים תבעה מאמץ מיוחד .
מניתוח המסורות המספרות על כיבוש עבר הירדן המזרחי וסוריה בכלל עולים אפוא הנתונים
הכלליים הבאים  :ראשית  ,רוב רובם של היישובים בסוריה  ,ערי המבצר כיישובי הפרזות להוציא כמה

.

ערי תוף ובראשן קיסריה  ,נפלו לידי המוסלמים בהסכמים וללא התנגדות של ממש שנית  ,שני

הקרבות הגדולים  ,באג ' נאדין ועל הירמוך  ,מתחלפים זה בזה במסורות השונות  ,וקרב אג ' נאדין מופיע

במסורותיו של סברי פעמים  :פעם אתת בשנת  , 636שהיא התאריך של קרב הירמוך אצל בלא רי ,

רי ובמקורות אהרים .

ופעם בשנת  , 634כמו אצל בלא

.

78

~
ברור שלפני טברי עמדו שתי מסורות על

קרב זה אך קרב הירמוך מופיע ~אצלו רק פעם אחת  ,בשנת

634

.

79

שלישית  ,מיקומה של אג ' נאדין

מופיע כבר לקראת סוף המאה התשיעית ותהילת העשירית ליד בית ג ' ברין  ,כלומר בפתה עמק

האלה ,

מסיכום זה מתבקשות המסקנות הבאות :
1

 .היכולת של הביזנסים בסוריה להתמודד מבחינה צבאית עם הפלישה הייתה מוגבלת ביותר .

2

.

3

 .הניצחונות המוסלמיים בקרבות אלה הם שהשפיעו על דרך הדיווח עליהם במקורות המאותרים .

מה שמוצג בספרות הערבית כקרבות ענקיים שבהם השתתפו עשרות אלפי לוחמים ביזנסים אינו
עולה בקנה אחד עם המציאות  ,שהרי רוב רובו של הצבא הביזנטי היה מרותק להגנת הבירה ,
וגיוסם של לוחמים שכירים היה עניין יקר וספק אם היו להרקליוס המשאבים הכספיים הדרושים

.

להקמתו של צבא מסוג זה מה שמתקבל יותר על הדעת הוא שתילות המצב המקומיים  ,אולי
בתוספת תגבורת לא גדולה מאנטיוכיה וממרכזי שלטון אחרים בצפון  ,הם שניסו לחסום את דרכם
של הפולשים ,

ושמדי פעם התלקחו קרבות של ממש בין הצדדים .

כדי להאדיר את הניצחונות הוצג יחס שלא ייתכן בין מספרי הלוחמים מכל צד כשבצד המוסלמי

.

עומדים כמה אלפים ואילו בצד הביזנטי כמה עשרות אלפים מובן שלניצחון בתנאים אלה יש
משמעות תאולוגית השובה  :אללה הוא הלוחם באויביו ועל כן הוא מאפשר לנבחריו המוסלמים

לנצח נגד כל הסיכויים .
.4

כך נעטפו הקרבות מעטה רומנטי עבה  ,ומתחתיו מסופר למעשה על כיבוש נוח ומהיר של סוריה

.

.

ובכלל זה עבר הירדן המזרחי לאזור זה היה בכל זאת תפקיד מיוהד בכל מהלך הכיבוש דרכו
עברה באופן טבעי דרכם של הפולשים המוסלמים מחצי האי ערב  ,ומנהיגיהם הקפידו  ,כמו שנהגו
הבדווים תמיד  ,להישאר על גבול המדבר  ,שאליו אפשר היה לסגת במקרה של קושי בלתי צפוי

.

במהלך הפלישה על כן ברור מדוע רוב הקרבות ממוקמים במקורות הערביים בעבר הירדן
המזרהי  :בירמוך  ,בפתל ובואקוצה

(

יאקוצה .

שאפו הפולשים הערבים להגיע ראשונה.
.
ואילך .

78

שם  ,עמ '

2126 - 2125

79

שם  ,עמ '

2090

)

מובנת גם העובדה שדמשק הייתה העיר שאליה

61

קתדרה

קתדרה

משה

62

שרון

דמשק ישבה על דרך מסהר מוכרת לערבים  ,ובעיניהם הייתה העיר בירתה

.

של סוריה וכתרה דמשק

.

הייתה לבו של השלטון הביזנטי ואהד המרכזים החשובים של הממסד הכנסייתי גורלה של העיר

.

מלמד יותר מכול על חולשתה של מערכת ההגנה הביזנטית בסוריה דמשק הייתה עיר מבוצרת  ,אך

למעשה הסרת כוח מגן של ממש  ,והיא נפלה לידי המוסלמים כבר בשנת  , 635בהסכם צלה סטנדרטי
שהושג לאחר מצור קצר  -אפילו המקורות הערביים אינם טורחים להציגו כמצור קשה או כפעולה

.

קרבית שהייתה כרוכה במעשי גבורה כלשהם להפך  ,מסתבר שמנהיגי האוכלוסייה המקומית  ,אנשי

.

כנסייה ולא אנשי צבא וממשל ביזנסים  ,הם שניהלו את המשא והמתן על פתיחת שערי העיר כניעת
דמשק פרצה את הדרך להתמסרותן של כלל הערים בסוריה המרכזית  ,ערי מבצר עתיקות וחשובות ,

.

לידי המוסלמים ללא קרב אגב  ,כמעט תמיד היו אלה ראשי הכנסייה אשר ניהלו את המשא ומתן עם
מנהיגי הפולשים  ,מה שמלמד על קיומו של ריק שלטוני  ,שנוצר כבר בסוף תקופת הכיבוש הפרסי ,

.

ושהחמיר בוודאי בתקופה שבין שתי המלכויות את הריק הזה מילאה הכנסייה  ,לא רק בערים

מרוחקות בנגב אלא אפילו במרכזים העירוניים ההשובים .

80

קשה להניח שאילו היו בסוריה חילות ביזנטיים  ,יכולים היו

כמה אלפי לוחמים בדווים להתקדם אל

.

תוך לבה של סוריה במהירות רבה כל כך ובקלות כזאת עם זאת בשלבים הראשונים של הפלישה

.

עדיין לא היו הערבים בטוחים בעצמם אפשר על כן לקבל את הערכת המקורות הערביים שברגע
שנראה לח 'אלד בן אלוליד שהביזנסים עומדים להגיב על ידי ריכוז כוח צבאי כלשהו בצפונה של
סוריה הוא לא היסס לפנות את כל חלקי סוריה שכבר נפלו לידיו בצפונה ובמרכזה ולסגת דרומה
אל אזור הירמוך ודרום ההוראן  ,שהיה נוח מבחינתו לקרבות רגלים ופרשים קלים  ,כשמקלט המדבר

בגבו .
היכן

אג' נאדין ?

כיוון שכמעט כל הפעילות הצבאית המסלמית התרכזה בעבר הירדן המזרחי בואכה דמשק  ,נראית

קביעת המיקום של קרב אג ' נאדין בשנת  , 634היינו ממש בתהילתה של הפלישה  ,דווקא באזור

.

בית ג ' ברין או סמוך לו בלתי מתקבלת על הדעת העובדה שהשם אג ' נאדין לא נשתמר באופן
כלשהו באזור שבו הוא אמור להיות גם היא הטרידה את החוקרים  ,ובסוף המאה התשע  -עשרה
מקובלת הייתה הצעתו של מידניקוף שמקור השם אג ' נאדין בשמותיהן של שתי ח ' רבות באזור בית

ג ' ברין  ,בפתחת עמק האלה  -ג ' נאבה אלפוקה ( או

ג ' נאבה

וג ' נאבה א  -תחתא ( או ג ' נאבה אל  -גרביה )  ,ג ' נאבה תחתית

א  -שרקיה ) ,
(

מערבית .
)

ג ' נאבה

עילית ( מזרחית ) ,

אלו אפוא שתי ג ' נאבות ,

.

בערבית  :ג ' נאבתין  ,ושם זה  ,טען מידניקוף  ,השתבש במשך הזמן לאג ' נאדין אף שהצעת הזיהוי
הזאת הייתה למעשה חסרת כל בסיס  ,ולו רק משום שאיש לא יכול היה להוכיח

שהג ' נאבות

האמורות אכן היו קיימות בשמותיהן אלה בתחילת השלטון המוסלמי  ,היא התקבלה במשך זמן רב
על דעתם של חוקרי אסלאם חשובים כקרל היינריך בקר
80

ראו  :סאהאס ( לעיל  ,הערה

) 13

.

) ( Becker

וקאטני  ,הזיהוי הזה נפל בסופו

ות ההכרעה בכיבוש סוריה על ידי המוסלמים

63

קתדרה

של דבר כאשר התברר שהשם אג ' נאדין הוא שם קדום המופיע בצורתו זו במקורות ערביים כבר

במאה התשיעית ואולי עוד קו. 07

81

מן הראוי לייהד אפוא עיון מפורט למקומה של אג ' נאדין  ,שברור כי הייתה מקום מוכר וידוע  ,שכן
שם המקום מופיע שלא בהקשר של מלתמות הכיבושים אלא בקשר למאורע אחר  ,שנים רבות מאוחר

.

יותר בסקירת ההומר על המקום צריך להביא בחשבון שרוב המקורות מעתיקים אלה מאלה או

ח ' רבה ירמ71

(

'

רמץ

המקראית )  ,חירבה
ג ' גאבה א  -שווקיה
וח ' רבה אלגרגיה
בסמוך לעמק האלה
במפה משלחת הסקר
הבריטית ) ( PEF
משנת 1879

ממקורות משותפים  ,ועל כן עובדת קיומם של מקורות רבים המזכירים מקום כלשהו מלמדת לעתים

.

רק שמקור אהד הועתק מספר פעמים לעתים קרובות הסופרים והמעתיקים  ,שרק הטקסט שממנו
העתיקו עמד לפניהם  ,ושלא היה להם שמץ של מושג היכן נמצאים המקומות הנזכרים בו  ,שיבשו

את שמות המקומות .
המחברים  ,כדרכם של מלומדים ערבים  ,שענייני לשון חשובים להם  ,דנים בצורת השם הזה  .יאקות

תוהה אם זוהי צורת הזוגי של ' אג ' נאד '  ,מילה שהיא עצמה צורת ריבוי  ,ושמשמעותה באופן כללי :
צבאות  ,ואם כן הרי לפנינו מילה שפירושה הוא  :שני צבאות  ,רמז אולי למאורעות שבהם היו
מעורבים צבאות המוסלמים מצד אחד ואויביהם הביזנסים מצד
81

106

.ק

.

Rock' IAOS , 70 ) 1950 ( ,

Dome of

Erection of

אחר ,

כנגד זה בכרי מציע שהשם הוא

.

S . D Goitein , 'The ~ istorical Background of

קתדרה

משה שרון

64

צורת ריבוי  :לא אג ' נאדין אלא אג ' נאדין דווקא .
ומזהים את מיקומו הגאוגרפי של האתר  .יאקות מכרי ? לטובת מקום בין רמלה לבית ג ' ברין ,
82

שני מקורות אלה מעתיקים מסורות קדומות יותר
85

ובכרי

מציע בצד הזיהוי הזה אפשרות אחרת  ,החשובה לענייננו  ,שהמקום נמצא
בפרובינציה של ארדן  ,כלומר בצפונה של ארץ  -ישראל  ,באזור רהב ידיים

.

שכלל את הגליל והגולן לפי מסורת זו אג ' נאדין יכולה בהחלט להימצא
גם באזור הירמוך בדרום הגולן או בכל מקום אחר בצפון עבר הירדן או

.

הגליל נראה שבכרי מעדיף את הזיהוי הזה על הזיהוי שאג ' נאדין נמצאת

.

דווקא באזור פלסטין ' בין רמלה לג ' ירון [ ! ] ' יש להניח ( אך אין זה ברור
ראשי

מזרקה עשונים

נ:ת:נ:

ר

שהושחתו במכוון על

ידי הכובשים
המורמים

מאליך )

ש ' ג ' ירךן ' זך היא שיבוש מעתיקים של ג ' ברין  ,וצריך לזכור שהסופרים הערבים כשהם

משתמשים במונחים כמו ג ' נד פלסטין או ג ' נד אלארדן הם מתייחסים לחלוקה המנהלית אשר נוצרה
לאחד הכיבושים עוד בעיה הנוגעת לכל המסורות המזהות את אג ' נאדין באזור שבין רמלה לבית

.

ג 'ברין היא אזכורה של רמלה  ,אשר נבנתה רק בתהילת המאה השמינית לפנינו אפוא זיהוי מאוחר

.

יחסית המתייחס אל רמלה הבנויה כאל נקודת ציון לימים ניתן לרמלה עבר היסטורי עמוק והיא

הוצגה כעיר הקיימת מאז ימיהם של המלכים דוד ושלמה .

84

אף על פי שבכל המקורות המאותרים לסברי ולבלא רי הדעה הרווחת היא
~
מסורת אחרת  ,בנוסת מסורתו הראשונה של בכרי  .וכיוון
לבית ג ' ברין  ,קיימים רמזים שהייתה בנמצא גם

שאג ' נאדין נמצאת בין רמלה

שהדיווחים הללו מעתיקים כאמור מסורות קדומות יותר ומחבריהם אינם מכירים בדרך כלל את המקומות
הנזכרים  ,יש להם חשיבות גם אם הם

מאוחרים .

כך אבן ח ' לדון ( המאה הארבע  -עשרה ) כורך את

85

אג ' נאדין עם עזה מצד אחד  ,עם בית שאן מצד אחר ועם מקום בשם ג ' לק .

86

הקטע בעל החשיבות לעניין

אצל אבן ה ' לדון מספר בקיצור נמרץ על מסעו של ח 'אלד בן אלוליד מעיראק לסוריה ומוסיף שהוא

.

שימש כוח תגבורת לעמרו בן אלעאץ  ,שהיה בפלסטין בהמשך הדברים כותב אבן ח ' לדון בעקבות סברי :
עמדו ציה בבקעת הירדן

[

אלטר ] והביונטים היו בג ' לק עם תדארק [אחי הרקליוס] .הם עובי

.

את ג ' לק והלכו

.

לאג ' נארין אשר מאחורי רמלה מורחה אחר כך הסתערו האנשים אלה על אלה ונלחמו הביונטים ניגפי

יואת

באמצע ומאדא

בפאקוצה

82

83

[ טעות

1

רפוס ,

בשנה ההיא  131להג ' רה]  :תרארק נהרג במערכה והרקליוס חור יפגש את
ך3

" ל :ואקוצהן.

המוסלמים

87

עמ '  , 103עבדאללה בן עבד אלעזיז

יאקות ( לעיל  ,הערה  , ) 64א ,
 , 1945 / 1364עמ ' . 14
טברי ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ ' . 2125

אלבכרי ,

מעג ' ם מא

אסתעג ' ם  ,א  ,קהיר

עמ ' . 69

84

יאקות ( לעיל  ,הערה  , ) 64ג ,

85

ראו למשל  :אבו אלפדאא אסמאעיל בן עמר אבן כתיר  ,אלבדאיה וא  -נהאיה  ,ה  ,ביירות  , 1996עמ ' , 81 - 66

; 125 - 124

שמס א  -דין מחמד בו אחמד בן עתמאן אדהבי  ,תאריח ' אלאסלאם וטבקאת אלמשאהיר ואלאעלאם  ,קהיר 1367ה ' ,
א  ,עמ '  ; 378 - 374שהאב א  -דין אחמד בן עבד אלוהאב נוירי  ,נהאית אלארב פי פנון אלאדב  ,קהיר  , 1973יט  ,עמ '
125 - 120

86

.

עבד אר  -רחמאן בן מחמד אבן ח ' לדון  ,תאריח ' אבן ח ' לדון  :כתאב אלעבר ודיואן אלמבתדא ואלח ' בר פי איאם
אלערב ואלעג ' ם ואלברבר ומן עאצרהם מן וי א  -סלטאן אלאכבר  ,ב  ,ביירות
 2125טברי מספר על תנועת הכוחות הביזנטיים ' מג ' לק לאג ' נאדין '
בעקבות טברי ( לעיל  ,הערה  , ) 54א  ,עמ '
~

87

אבן ח ' לדון

) r ( Qc

תוספת לכרך ב  ,עמ '

85

.

.

1971

(  , ) 1956עמ ' , 948 , 902

.
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המוסלם

קתדרה

ברור כמעט לגמרי שאבן ת ' לדון לא הבין בדיוק את המסורות של טברי 85ואולי גם של אחרים ,

.

שעמדו לפניו סברי  ,אבן ה ' לדון והסופרים הרבים שחזרו על הידיעות הללו לא ידעו כנראה שהם

מדברים על שטת ברדיוס גדול למדי  ,שהרי המרחק בין רמלה לבית ג ' ברין בקו אווירי הוא לא פחות

מ  35 -ק " מ .
היו גם מסורות שהזכירו את אג ' נאדין בהקשר גאוגרפי אתר  :בקעת הירדן ומקומות בעברה המזרחי ,

.

בהוראן ובגולן ההיערכות המוסלמית העיקרית הייתה בבקעת הירדן ( לאתר התנועה צפונה מן

הערבה .
)

הביזנסים  ,שאין אנו יודעים מה היה כותם  ,נמצאו בג ' לק  ,אך הם נעו משם לאג ' נאדין ; וזו

על פי אבן ח ' לדון ( אך לא טברי ) נמצאת ממזרת לרמלה דווקא ( דבר שהוא בלתי אפשרי

לחלוטין .
)

.

לאחר המפלה פגש הקיסר את המוסלמים שנית בואקוצה שבגולן הזכרת ג ' לק בהקשר זה תשובה

צומת האלה במבט
מדרום  :משמאל

קצה ח ' רבת ג ' נאבה

אלגרביה  ,מלפניט
תל עזקה
של צילומי הצבע במאמר
לביא

במיוחד והיא עקרונית לדיוננו  ,המבקש לזהות  ,בקירוב לפחות  ,את מיקומה של אג ' נאדין  .יאקות
מייחד ערך ארוך באופן יחסי לג' לק ( בהכפלת הל ' )  ,נאמר בו שג ' לק הוא שם כללי ללוטה  ,המישור
 89ברור שהמשמעות
הפורה של דמשק  ,לכפר מכפריה של דמשק ואפילו שמה של דמשק עצמה

.

.

המדויקת של השם נשכחה  ,או שהשם ניתן למספר מקומות בו זמנית מן הערך אצל יאקות אנו
למדים שיש ידיעות המצביעות על כך שהשם הוא של כפר באזור דמשק ואפילו שם של מקום מסוים

.

באחד מכפרי דמשק אולם הציון ' כפר מכפרי דמשק ' הוא ביטוי כללי היכול להתייחס לשטת רחב

.

ידיים ואין בו רמז ברור למקום מוגדר כלשהו מסופר גם שבתקופה הטרום  -אסלאמית הייתה ג ' לק
88
89

טברי ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ
258 , 265

 .עק

890 ,ן

' 2 ~ 25

London

,

.
'

Le Strange, Palestine under the

.

"

שי )

:

קתדרה
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מבט מח ' רבת ג ' רש
לעבר רמת בית -
שמש ותל ירמות
( למעלה )  ,ולעבר

בית  -שמש

( למטה )

.

מקום מושבם של השליטים הנסאנים ממשפחת ג ' פבה  ,בצד ' בירתם ' גאביה מקומה המדויק נשכה
אולם מבדיקה של המקורות הגיע אנרי למנם למסקנה שהיא נמצאה מדרום  -מזרח להר החרמון  ,הרחק

מדמשק  ,מדרום להוראן ולגולן ולא רחוק מבצרה  .לזיהוי זה יש השיבות מרובה .
90

יש הטוענים נגד סברי שהוא התבלבל באמרו שהביזנסים נעו מג ' לק לאג ' נאדין  ,עד כדי כך שדה

.

ח ' ויה העלה אפשרות שלא לג ' לק התכוון טברי אלא לג ' נין שבעמק יזרעאל הוא היה כה משוכנע
90

v . s . Djillik

,וע
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וקתדרה

תצפית מג ' נאבת
א  -שווקיה אל שריגים
ומצפה משואה
( למעלה )  ,ומבט לכיוון
דרום  -מזרח

שאג ' נאדין מצויה בעמק האלה עד שלא היה בלבו ספק שג ' לק אצל סברי היא טעות מעתיק  ,וכך

.

סבר גם למנם אך קודם שאנו באים לתקן את הטקסט של טברי ננסה לראות כיצד בנוי הסיפור

.

אצלו הייתה לסברי מסורת על קרבת אג ' נאדין לג ' לק  ,והייתה לו מסורת אחרת שזיהתה את

.

אג ' נאדין כמקום בין רמלה לבית ג ' ברין לא נותר לו אלא לבנות את סיפורו כך ששתי המסורות
תשתלבנה בו ; וכך נתגבשה הידיעה המספרת על הצבא הביזנטי העובר מג ' לק לאג ' נאדין  ,ובהזכירו

אותה מוסיף טברי הסבר שאיננו במסורת המקורית  ' :ואג ' נאדין היא יישוב [ בלד ] בין רמלה לבית

( למטה )

קתדרה
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.

ג ' ברין באדמת פלסטין ' אלמלא הוסיף סברי הסבר זה  ,שאינו שייך למסורתו הראשית  ,היינו נשארים

עם הצמד ג ' לק  -אג ' נאדין  ,וכך צריך להיות .
.

כדי להשלים את פרשת ג ' לק נזכיר שמקום בשם זה נמצא גם בספרד יאקות מסביר שכאשר הקימו
האמיים את ממלכתם העצמאית בספרד לאתר שברחו מסוריה בעקבות ניצחון העבאסים הם קראו
למקומות רבים בספרד על שם מקומות בסוריה

( ' הם קראו

בשם א  -רצאפה ומקום אחר בשם תדמר וקראו למקום

...

לסוויליה בשם חמץ וקראו למקום אחר
בשם

ג ' לק ' .
)

הסיפור על העתקת השם

מסוריה לספרד מחזק אפוא את הקביעה שג ' לק הייתה מקום השוב בסוריה  ,מקום שהיה מוכר היטב

בתקופה האמיית ומקום שאי אפשר להתבלבל בו .
בהתחשב במסורות הללו על תנועת הכוחות המופיעות בסיפורי מלתמות הכיבושים  ,קשה להניה
שהביזנסים הזיזו את כוחותיהם שהנו ליד הבירה החשובה דמשק  ,שנמצאה בסכנה מידית  ,לאזור

תצפית

מג ' נאבת

א  -שורקיה לכיוון
מערב  ,באופק
תל עזקת

תל ירמות במבט
ממזרח
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הנמצא ליד בית ג ' ברין ללא כל סיבה אסטרטגית נראית לעין  ,במיוחד בשים לב לעובדה שלפי
המסורות הללו היו עיקר הכוחות המוסלמיים בבקעת הירדן

וממזרח לנהר .

אולי תש אבן ת ' לדון

באבסורד שבסיפור  ,אם אכן הבין אותו כראוי  ,ועל כן קבע שאג ' נאדין נמצאת מזדהית לרמלה  ,מבלי

.

לקבוע היכן בדיוק מכל מקום אזכור אג ' נאדין בכפיפה האתת עם ג ' לק וואקוצה מוציא מכלל

אפשרות שאג ' נאדין הייתה מרוחקת מרחק גדול כל כך משני מקומות אלה .
) 1347

נוסיף עוד שלהבי ( מת

מדבר על אג ' נאדין כנמצאת בין רמלה לג ' רש  ,וספק אם בימיו יכול היה מישהו להצביע בדיוק

.

על המקום הוא מצא אולי שתי מסורות  ,אתת המדברת על אג ' נאדין שבסביבת רמלה ואתרת המדברת
על אג ' נאדין שבעבר הירדן לא רחוק מג ' רש  ,אלא אם כן הוא מדבר על מקום בשם גירש ( נ " צ
91

 ) 15161255הנמצא כ  4 -ק " מ מדרום להר טוב ( דבר המתקבל על הדעת ) ,

אג ' נאדין נזכרת בקשר למאורע אחר בימיו של הה ' ליף עבד אלמלכ  ,בזמן מלחמתו בעבדאללה בן

.

א  -זביר  ,הת ' ליף הנגדי שמרכזו היה בערים הקדושות בחג ' אז הלק משבט ג ' 5אם  ,שמקום מושבו היה
בפרובינציה פלסטין  -שכללה את השטח שבשני עברי הירדן מדרום לקו שנתתם באופן כללי על

.

ידי עמק יזרעאל ועמק בית  -שאן  -תמך בעבדאללה בן א  -זביר מנהיג השבט  ,נאתל בן קים

 ,אף

להם בשמו של אבן זביר נגד עבד אלמלכ  ,והקרב המכריע ביניהם  ,שבו נהרג נאתל בן קיס  ,נערך

באג ' נאדין .
אלאשראף ' ,
) 956

את המסורת הזאת ניתן למצוא הן אצל בלא5רי בספר האדב הגדול שלו 'אנסאב
92

שיש לו חזות של ספר היסטורי  ,והן בספר אדב אתר  ' ,מרוג ' א 5 -הב ' של מסעודי ( מת

 ' .המסורות הלו מציינות רק שאג ' נאדין נמצאת בפלסטין .
9

כל החוקרים שעסקו בנושא קיבלו את הזיהוי הקובע שמקומו של שדה הקרב של אג ' נאדין הוא בין
רמלה לבית ג ' ברין  ,ואף דייקו שהוא נמצא בעמק האלה

(

ואדי א  -ממט .
)

גם אלה שדהו  ,בצדק  ,את

הזיהוי הלשוני של מידניקוף קיבלו ללא עוררין את הזיהוי הגאוגרפי  ,אף על פי שלא היה לו על מה

.

שיסמוך בשטה כך קטני  ,דה ה ' ויה  ,קייגי  ,המציין שהוא ביקר במקום  ,שהראה לו בפירוש מרדכי

גיתון  ,דונר  ,סאה אלהאשמי ובעצם כל מי שכתב על כיבושי האסלאם .

94

בצד הסופרים הערבים הממקמים את אג ' נאדין בפלסטין  ,בסביבות רמלה ובית ג ' ברין  ,יש כאמור

.

מקורות שמזהים את המקום במחוז אהר בסוריה הבאנו לעיל כמה דוגמאות לעניין כשדנו במקומה
ררן ,
של ג ' לק בקשר להיערכות הצבאות לפני הקרב בכרי מציין כאמור כי אג ' נאדין נמצאת במתוז
~
אבן אעמם אלכופי  ,בתהילת המאה התשיעית  ,מזכיר את אג ' נאדין בספרו ' כתאב אלפתות' בכפיפה

.

אתת עם תדמר  ,מרג ' א  -צפר ,

בעל בב ודמשק .

95

אמנם כל המקומות הללו אינם בפלסטין  ,אך אין

.

בכך הוכתה שאג ' נאדין לא נשתרבבה מפלסטין למקומות אחרים בסוריה ובכל זאת יש בכך כדי

להוסיף ולערער את הבלעדיות של תחום רמלה ובית ג ' ברין .
91
92

93

94

.

א5הבי ( לעיל  ,הערה  , ) 85א  ,עמ ' 375
אחמד בן יחיא בן ג ' אבר בלאדרי  ,אנסאב אלאשראף  ,ה  ,ירושלים  , 1936עמ

' 159 - 158

.

.

אבו אלהסן עלי בן אלהסין מסעודי  ,מרוג ' אלהב ומעאדן אלג ' והר  ,ג  ,מהדורת  , Pellatביירות  , 1970עמ ' 299
לעיל
(
 . 28 - 31עק  ; Leone Caetani , Annali dell'Islam , 3 ) 1916 ( ,דה ה ' ויה ( לעיל  ,הערה  , ) 73עמ '  ; 52 - 5קייגי
הערה  , ) 17עמ '  98הע '  ; 58דונר ( לעיל  ,הערה  , ) 62עמ '  ; 129אלהאשמי ( לעיל  ,הערה  , ) 71עמ '  90ואילך

.

95

אבו מחמד אחמד אבן אעת ' ם אלכופי  ,כתאב אלפתוה  ,א  ,הידראבאד , 1968

עמ ' . 219

,

תדדה
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מקור אחר  ,נחרץ יותר  ,הוא ספרו של אבן פילאללה אלעמרי .

ברשימת המקומות הקדושים שבהם

96

עורכים זיארה מציין עמרי קברות קדושים של קבוצה מחברי הנביא ( צחאבה ) בכפר בשם מחג ' ה ,

.

' לשמאלו של ההולך לזרע [ עלא יסאר א '  -לאהב אלא זרע] ובה היה קרב אג ' נאדין ' זרע היא מקום מוכר

.

בהוראן יאקות  ,המסיח לפי תומו  ,אומר ששם המקום היה זרא דווקא  ,בא ' ; והערך בספרו מופיע בכתיב

זה בהכפלת הר  ,אך בהמשך הוא מדגיש , :
'

.

רא אשר קוראים אותה היום זרע [ והיא ] מן ההוראן ' י 9מחג ' ה

מצוינת כמקום של זיארה בתוראן גם ברשימת מקומות הזיארה אצל אלהרוי ( מת

) 12 % 4

.

98

למקבץ

ידיעות זה יש חשיבות גדולה  ,שכן כולן מורות בלשון של אגב על כך שאג ' נאדין סמוכה הייתה למחג ' ה ,

ועל כן יש לחפש את מקום הקרב הזה במקום כלשהו בחוראן או בדרום הגולן .

99

לעומת הקביעה הסוחפת של המיקום בין רמלה לבית ג ' ברין  ,לפנינו סדרה של שמות מקומות  :זרע ,
מחג ' ה  ,ג ' לק וואקוצה  ,שכולם מרמזים על מיקום באזור פלסטין או ארדן  ,אך ממזרח לירדן ולא

.

ממערב לו גם יעקובי  ,המספר על כיבושי המוסלמים בעקבות מסעו המפורסם של ח ' אלד בן אלוליד

.

מעיראק  ,אומר שהם כבשו 'את בצרא  ,את פתל ואת אג ' נאדין שבפלסטין ' מן הטקסט נראה שלפני
יעקובי עמדה כבר מסורת מסודרת משהו  ,שבה מופיעה אג ' נאדין יחד עם שני מקומות בפרובינציה

של פלסטין שממזרח לירדן .

100

דה ח ' ויה מתייחם לאפשרות שאג ' נאדין נמצאת בעבר הירדן המזרחי  ,בהוראן למשל  ,ודוחה אותה באמרו

.

שעל פי זיהוי זה אי אפשר להבין את תכנית המערכה של המוסלמים מאותו טעם פוסל דה ח ' ויה גם את
האפשרות העולה מן המקורות שאג ' נאדין נמצאת בפרובינציה ארדן ; ומכאן שנשארת רק אפשרות אחת ,
והיא שאג 'נאדין נמצאת במקום שממקמים אותה רוב המקורות הערביים

 -בקרבת בית ג 'ברין .

והנה דווקא הבלבול אצל סברי  ,במקורותיו ואצל מעתיקיו בין קרב אג ' נאדין לקרב הירמוך מסייע

.

להבין כיצד התגלגלה אג ' נאדין להיכן שנתגלגלה בקרבת בית ג ' ברין כ  2 -ק " מ מצפון לערוץ עמק האלה
נמצאת חורבה הנקראת ח ' רבת ירמוך ( נ "צ

) 14781240

 ,הלוא היא ירמות העתיקה הנזכרת בספר יהושע.

מלכה פירם חבר עם שכניו מן הסביבה  ,מלכי עגלון  ,לכיש והברון  ,לברית אשר הקים אדוניצדק מלך

.

ירושלים נגד יהושע ( יהושע י  ,ג ) בסיפורי המלחמה הכול היה תלוי במספר  ,ועל כן יכולים היו מספר
או מספרים אחדים לזהות את מקום קרב הירמוך ליד נהר הירמוך שבעבר הירדן המזרחי  ,ומספרים

.

אחרים יכלו לזהותו בח ' רבת ירמוך ( ירמות ) אם בסיפור אחד הועתק קרב הירמוך מנהר הירמוך לחורבה
של ירמות  ,שהפכה בפי הערבים לירמוך  ,ואם היו מי שזיהו שם את אג ' נאדין  ,אין קושי להבין מדוע
נוצר הבלבול בין קרב הירמוך וקרב אג ' נאדין ; והכול בהנחה שהיו אלה שני קרבות נפרדים  ,שהרי

קיימות האפשרויות שקרב הירמוך הוא רק שם אחר לקרב אג ' נאדין ( או ההפך )  ,או ששני הקרבות קרו
באותו מקום  ,או ששני הקרבות אירעו במקומות סמוכים זה לזה בקרבת הירמוך

(

הנהר  ,לא החורבה .
)

בחלק האחרון של מאמר זה אציג את הספקות באשר לטיבם של המקורות בכלל ובאיזו מידה ניתן
96

97
98
99
100

אבן פצ ' לאללה אלעמרי  ,מסאלכ אלאבצאר פי ממאלכ אלאמצאר  ,קהיר , 1924 / 1542
יאקות ( לעיל  ,הערה  , ) 64ג  ,עמ ' . 135

עמ '

. 216

הרוי  ,אבו אלחסן עלי בן אבו בכר  ,כתאב אלאשאראת אלא מערפת א  -זיאראת  ,דמשק , 1953
וכבר עמד בקצרה על העניין א " נ פולק  ,דברי ימי הערבים  ,ירושלים תש " ו  ,עמ '

יעקובי ( לעיל  ,הערה  , ) 19ב ,

עמ ' . 134

81

.

עמ ' . 16

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על ידי המוסלמים

טענתי העיקרית היא שלפנינו יצירות ספרותיות

שעניינן סיפורי מלחמה  ,ואשר פה ושם יש להן נקודות השקה למציאות היסטורית של ממש  ,אלא
שאין אנו יכולים ברוב המקרים לשים את האצבע על נקודות ההשקה הללו  ,ואנו נשארים עם מאגר

של כמה דגמים ספרותיים של סיפורי מלחמה וגבורה.
אין אנו פטורים מכל מקום מלנסות לתת דעתנו לנקודות ההשקה ומלנסות לבדוק שמא אנו יכולים

.

לראות היכן מצוי הגרעין של הידיעה ההיסטורית אג ' נאדין היא לנו בסך הכול נקודת מבחן  ,וראוי
שנבדוק את טענתו של דה ח ' ויה כי אי אפשר להבין את תכנית המלחמה של הערבים אם מניחים

שאג ' נאדין איננה בפרובינציה פלסטין  ,בעמק האלה .

101

.

ספק גדול אם ניתן לדבר על תכניות מלתמה של הפולשים הבדווים כפי שכבר הערתי  ,ההנחה שהיה
פיקוד עליון אשר ישב במדינה ותכנן מראש את מהלכיו של צבא מסודר מעמדת פיקוד אחת  ,לא

.

רק שאין לה על מה שתסמוך  ,אלא שהיא אנכרוניסטית במהותה לאחרונה עשה דונר מאמצים גדולים
כדי להוכיח שאכן היה תכנון מרכזי  ,שהצבא המוסלמי היה הגוף הארגוני הראשון שנוצר במדינה
האסלאמית  ,ושארגון זה ההל להיווצר כבר בזמנן של מלחמות הרדה  ,מיד לאתר מותו של הנביא
בשנת

632

.

יש מידה של אמת בטענותיו של דונר באשר להיווצרות גרעין של ארגון צבאי מסודר ,

.

אולם המסקנה שהפלישה המוסלמית נעשתה בפיקודו של המרכז ממדינה רתוקה מלשכנע יתר על
כן  ,אם נניח שת ' אלד בן אלוליד  ,משעה שהופיע בקרב הכוחות הפולשים  ,שלט בתכנון כלשהו של

תנועת הכוח המוסלמי הלוחם באופן כללי  ,דווקא אז  ,כפי

שכבר ציינתי  ,קשה להבין איך ייתכן

שמערכה מכרעת התקיימה בשלב מוקדם כל כך של הפלישה דווקא במרכז מערב

ארץ  -ישראל .

להפך  ,מערכה כזאת בעבר הירדן המזרתי  ,על הדרך לדמשק  ,סמוך לאזורי המרעה של ההוראן

ובקרבה למדבר  ,המעניק הגנה  ,מתקבלת הרבה יותר על הדעת .
במילים אחרות  ,המיקום הגאוגרפי של אג ' נאדין במסגרת הדיון הזה הוא השוב ביותר .

הייתכן שבשלב

מוקדם כל כך של התקדמותם צפונה בחזית המזרחית לאחר שהגיעו לבצרה  ,ובהתחשב בעובדה שהם
שמרו בקפדנות על המדבר באגפם הימני ובגבם  ,העבירו המוסלמים את כל כוהותיהם אל תוך מערב
ארץ  -ישראל כדי לערוך קרב נגד הכוחות הביזנטיים בתנאים נוחים כל כך

לאויביהם ?

האם ייתכן

שה 'אלד בן אלוליד  ,אשר הוכית עצמו כמצביא מחונן  ,הנית לביזנסים לקבוע את שדה הקרב באזור נוה
למלחמת רגלים ופרשים  ,כאשר מפלה של המוסלמים משמעותה יכלה להיות רק אתת  :חסימת כל דרכי

נסיגתם והשמדתם ? אך מעבר לזה  ,מה פירוש הבלבול במקורות בין אג ' נאדין לבין הירמוך ? הייתכן
שקרב מרכזי וחשוב כל כך  ,שקבע את גורלה של סוריה  ,נשכה זמנו המדויק והוא מופיע בשני תאריכים
שונים ? ועוד  ,מיד אחרי קרב אג ' נאדין מתאר בלא5רי קרב נגד הביזנסים ביאקוצה ; קרב זה נערך כמה

ימים אתרי קרב אג ' נאדין  ,ואילו היה קרב אג ' נאדין נערך ליד בית ג ' ברין  ,זקוקים היו תילות המוסלמים

אפילו ללא נשיהם וטפם לקפיצת הדרך כדי להגיע תוך ימים ספורים ממרכז מערב ארץ  -ישראל לדרום

101

עיינו ביקורתו של מ ' גיל  ,ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ( , ) 1099 - 634
אביב תשמ " ג ,

102

עמ ' . 35

דונר ( לעיל  ,הערה

) 43

והמקורות

שם .

71
~

לסמוך עליהם כעל מקורות בעלי ערך היסטורי .

102

חדרה

א  :עיונים היסטוריים  ,תל -

קתדרה

72

משה שרון

הגולן  ,בלא רי מספר בפירוש שהידיעה על מותו של הת'ליף אבו בכר הגיעה אל המוסלמים מיד לאחר

"

.

קרב אג ' נאדין בשעה שהיו ביאקוצה התאריך הקדום ביותר לקרב אג ' נאדין הוא

המאוחר ביותר הוא

30 - 29

באוגוסט

634

.

ב 23 -

אבו בכר מת

%1

ביולי

634

והתאריך

באוגוסט באותה שנה ואולי אפילו כבר

.

בסוף יולי לא ייתכן שהמוסלמים היו בכל המקומות המתוארים בזמנים המתוארים אלא אם כן אג ' נאדין

.

הייתה בעבר הירדן המזרתי ולא בעבר הירדן המערבי העובדה שקרב יאקוצה היה סמוך כל כך לקרב
אג' נאדין 103מעלה את האפשרות שמדובר אולי באותו קרב  ,והעובדה שקרב הירמוך מתואר גם כן
בסביבות ואקוצה  -יאקוצה 104מחזקת את הסברה שכל הקרבות החשובים הללו נערכו באותו

מקום  ,היינו

בסביבות נהר הירמוך  ,באזור ואקוצה  ,מכאן מובן הבלבול בין קרב הירמוך לקרב אג ' נאדין ומכאן מובנת
גם הכפילות המופיעה אצל סברי  ,המספר בשתי מסורות נפרדות על קרב הירמוך ועל קרב אג ' נאדין

.

שהתנהלו באותו זמן בדיוק מכאן אפשר להבין גם את העובדה שברשימות הנופלים בקרבות אלה יש

וגם ההפך .

בלבול רב כל כך  ,וששמותיהם של לוחמים שמתו בקרב אג' נאדין מופיעים בקרב הירמוך

ואולי באמת אין אנו עוסקים אלא בקרב אחד  ,שנערך על גדת הירמוך הצפונית  ,ושבמשך הזמן פיצלה

אותו המסורת לקרבות הרבה ? שהרי גם תאודורוס ( תאודוריק  ,תדארק בערבית )  ,אחיו של הרקליוס ,

נאמר עליו פעם שפיקד על קרב הירמוך ופעם אחרת על קרב אג' נאדין .
מקורות לא ערביים יש בהם כדי להזק את הרעיון המוצע פה  .כרוניקה אנונימית סורית שנתחברה
בשנת

640

מספרת רק על קרב שנערך ממש בתחילת הפלישה הערבית בפברואר

מילין מזרחית לעזה '  ,אך אינה מזכירה את אג ' נאדין או את הירמוך .
רק קרב אחד בין המוסלמים לביזנסים ,

קרב הירמוך .

105

634

' שנים  -עשר

בכרוניקה משנת

819

מוזכר

הפרטים הרבים ביותר על המלחמות בין

106

הביזנסים למוסלמים מופיעים בכרוניקה של דיוניסוס מתל מתרה  ,שהיה פטריארך סורי אורתודוקסי
או יעקוביטי בשנים

845 - 818

.

דיוניסוס מספר על ההתקפה הראשונה של המוסלמים באזור עזה ועל

ניצחונם בקרב זה  ,שעליו אין חילוקי דעות  ,ושבו נהרג סרגיוס  ,הפטריקיוס של קיסריה ( פברואר
) 634

.

המפגש הבא בין הביזנטים למוסלמים התרחש לפי מסורתו של דיוניסוס בג ' וסיה  ,באזור

חמץ !

ועל הצבא הביזנטי פיקד תאודוריק ( תאודורוס ; והרי שמענו במסורות המוסלמיות שתאודורוס נהרג

בקרב אג ' נאדין או הירמוך  ,הכול על פי מקור הסיפור .
צבא ביזנטי  ,וגם קרב זה היה ליד חמץ בצפון סוריה .דיוניסוס מתאר את התפתחות המלחמה כדלהלן :
)

אחרי שהמוסלמים הצטיינו בקרב

הקרב הבא היה בין ה 'אלד בן אלוליד לבין

נגד הביזנטים  ,הם הלכו לאזור בעל בכ כאשר הם הורסים ושודדים כל

.

דבר בדרכם וח ' אלד בן אלוליד האמיר הלך עמהם מצביא רומאי אהד  ,ששמו היה קיקלאוס  ,הופיע עם

,

20 000

.

איש והתקיף את הערבים באג ' נאדין הרבה חצים נורו על הערבים ורבים מהם ומסוסיהם נהרגו ;

.

אך כאשר התלהטה המלתמה  ,ניגפו הביזנטים ומפקדם נהרג ח ' אלד בן אלוליד הוליך אז את צבאו לצור
על

103

104

דמשק . . .

ובעוד הצבאות הערבים צרים על דמשק הניעתם הידיעה על מותו של אבו

ראו גם  :סברי ( לעיל  ,הערה , ) 54
שם  ,עמ '

18 - 19 105

2112 - 2111

 .קק

1993 ,

.
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שם  ,עמ '
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קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על ידי המוסלמים

חדרה

73
~

מן התיאור הזה ברור לחלוטין שהזירה שבה התנהלו כל הקרבות הנזכרים פה הייתה בצפונה של סוריה ,

בסביבות דמשק  ,בעל בב והגולן  ,כלומר  ,כפי שהצעתי  ,ממזרח לירדן וצפונה ובסמיכות למדבר הסורי .
בהמשך דיוניסוס מתאר בפירוט את קרב הירמוך כפי שהדברים מוכרים  ,באופן כללי  ,מן המקורות

הערביים .

108

יש לזכור שדיוניסוס כבר מושפע מן המקורות הערביים  ,ובתיאורו ניכרת בהחלט העובדה

.

שהוא הכיר מקורות אלה  ,מן המחצית השנייה של המאה השמינית תיאורו על כן השוב מאוד  ,מפני
שהוא מציג שילוב של מקורות ערביים ומקורות סוריים לפני זמן היבור ספרו של בלא

רי .

בשלב זה של הדיון  ,ומתוך הנהה שיש נקודת השקה בין רפרטואר סיפורי המלתמה ~
לבין המאורעות

שקרו במסגרת הפלישה המוסלמית לסוריה  ,ניתן להסיק מתוך בליל המסורות של סברי  ,בלא רי
~
נערכו
והסופרים שבאו אחריהם  ,שכל קרבות ההכרעה של הכובשים הערבים  ,היה היקפם אשר היה ,

.

בעבר הירדן המזרתי היכולת הישירה של הממסד הצבאי הביזנטי לעצור את הפלישה הייתה מוגבלת
ביותר  ,רחוקה מלהיות מאורגנת  ,ולא זכתה לגיבוי של האוכלוסייה המקומית  ,ועל כן התמוטטה

בקלות  ,כשקרה הדבר יכלו המוסלמים להשתלט על סוריה ועל מערב ארץ  -ישראל ללא קרבות של
ממש  ,לאחר שעבר הירדן המזרחי היה בידיהם באופן רצוף כבר מן השנה הראשונה של

הפלישה ,

ביקורת המקורות
עד לא מזמן מקובל היה במחקר לקבל באופן כללי את המסגרת של כיבוש סוריה כפי שהוצגה

.

במקורות הערביים אם היו ניגודים ושינויים בפרטים אלה או אחרים הם נבעו  ,כך מקובל היה
לחשוב  ,מן העובדה שסיפורי הגבורה על הכיבושים האסלאמיים בשנת

13

ובשנת

15

להג ' רה התגבשו

.

בשתי קבוצות של מסורות בשתי קבוצות המסורות הללו  ,או כפי שנוהגים לכנותן האסכולות ,
המצוטטות אצל טברי ,

109

רוכזו הסיפורים על עלילות הגבורה בקרבות שנערכו באג ' נאדין  ,בפתל ,

.

בירמוך  ,בואקוצה  -יאקוצה ובעוד כמה מקומות האסכולה האחת היא זו המכונה ' אסכולת מדינה ' ,
והמיוצגת על ידי אבן אסתאק ( מת

) 768 / 151

וואקדי ( מת  ; ) 823 / 207ומסורת דומה לה מופיעה אצל

.

בלא רי ( מת  , ) 892 / 279המצטט מקורות עצמאיים שונים ובתוכם מקורות סוריים האסכולה האחרת

היא '~אסכולת עיראק '  ,המסתמכת על מסורותיו של סיף בן עמר ( מת  , ) 796 / 180ושנטען כי זכתה

.

לאמונם של טברי ושל מעתיקיו האסכולה של אבן אסחאק בתוספת בלא רי קובעת את מערכת
אג ' נאדין בשנת

634 / 13

~
האחרת מציגה כאמור סדר
ואת קרב הירמוך בשנת  ; 636 / 15והאסכולה

זמנים הפוך בדיוק  :קרב ירמוך בשנת

13

וקרב אג ' נאדין בשנת

15

.

מסורתו של סיף אצל טברי שקרב הירמוך נערך בשנת  , 13לפני קרב אג ' נאדין  110 ,שנערך רק בשנת
 11115ואפילו אחרי כיבוש קיסריה  ,הועתקה על ידי רוב ההיסטוריונים אחריו  ,כגון אבן אלאתיר ( מת

עמ ' . 157

108

שם ,

109

טברי ( לעיל  ,הערה , ) 54

ואילך .
.

110

שם  ,עמ '

2090

111

שם  ,עמ '

2398 - 2396

עמ '  2125ואילך ; 2396

ואילך .
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) 1233 / 630

בספרו 'אלכאמל פי את  -תאריח "  ,אבן ת' לדון ( מת

אלמבתדא ואלח ' בר '  ,אבן כתיר ( מת

) 1373 / 774

) 1406 / 808

בספרו ' אלעבר ודיואן

בספרו 'אלבדאיה וא  -נהאיה' ואחרים ,

112

אף כי אצל

כולם  ,כמו אצל סברי עצמו  ,מוזכרת גם המסורת המקבילה של אבן אסחאק  ,שלפיה נערך קרב אג ' נאדין
ב 28 -

בגמאדא הראשון שנת

נערך פעמיים  ,בשנת

13

13

.

כאמור בכל מקרה יוצא על פי מסורותיו של טברי שקרב אג ' נאדין

' ! 13

ובשנת  , 15ואילו קרב הירמוך נערך רק פעם אחת  ,דווקא בשנת

11

כפי שנראה להלן  ,אין שחר לתאוריית ' האסכולות '  ,וכל מה שיש לפנינו הוא סוג ספרותי של סיפורי

.

מלתמה ' ,איאם '  ,ואין לקבוצת סיפורים אחת עדיפות עניינית על משנה כיאות לסיפורי מלחמה ,
אשר הלכו ועצמו במשך הדורות ואיבדו קשר אורגני למאורעות עצמם  ,יום הקרב נע על פני תקופה
ארוכה  ,וכל קבוצה של סיפורי האיאם המותאמים למאורעות הכיבושים המוסלמים  ,יש לה ימי קרב

שלה ; ואין צריך לומר שאי אפשר למצוא בסוג ספרותי כזה הסכמה על תאריכים בכלל ובוודאי לא
על היום בשבוע ( שבת או שני ) ולא על התודש ( רג ' ב  ,גמאדא הראשון  ,גמאדא השני 5 ,ו אלקעדא

)

ולא על היום בחודש  ,והדברים אמורים הן בקרב אג ' נאדין  ,הן בקרב הירמוך והן בקרבות אתרים .
.

בספרות המתקר הכריעה מסורתו של בלא5רי  ,המתאימה למסורת שיוחסה ל ' אסכולת מדינה ' דה
ח ' ויה  ,שהקדיש מחקר שלם לכיבושה של סוריה  ,טרח להוכיח את תולשתה של האסכולה העיראקית ,

ובנוסף לעובדה שהכריע לטובת מיקומה של אג ' נאדין במערב ארץ  -ישראל הוא קבע את סדר הזמנים
של קרבות ההכרעה ; ולא נתקררה דעתו עד שהראה בדקדקנות

נפל ביום השבת .

114

ש 28 -

בגמאדא השני שנת

%3

אכן

במיוחד אחרי עבודתו הועדף בלא5רי על פני טברי כמקור למסורות על כיבוש

סוריה בפרט וכבושי האסלאם בכלל  ,וכל הסופרים המוסלמים אשר הלכו בעקבות טברי נדתו

.

בעקבות זאת חיזוק לגישה זו בא מכיוונם של סופרים חשובים כמו אבן עסאכר  ,אשר עסק בפרוטרוט

במסורות על אודות אג ' נאדין וירמוך  ,אבן סעד ואתרים .

115

במקורות הלא מוסלמיים רב הבלבול לא פתות  ,ויש להניח שברוב המקרים הגיעו הסיפורים אל
הסופרים הנוצרים ממקורות מוסלמיים  ,אך צריך להוסיף שבכל אהד מן המקורות הללו קיימים

.

.

פרטים השובים שאינם נמצאים בשום מקור מוסלמי חלק מן המקורות הללו צוטטו לעיל מכיר פה
גם את אגפיוס  ,הבישוף של מנבג '
בשנת

22

המאוחר ,

112

להרקליוס או

943

(

מחבוב בן קסטנטין .
)

הוא מספר שקרב גדול נערך על הירמוך

למניין הסלווקי ( ' של 5ו אלקרנין ' )  ,כלומר בשנת

ושהערבים הרגו בקרב זה מספר גדול של תיילים ביזנטים .

116

631

או

632

לכל

אין צורך להתעמק בשאלה

עז אד  -דין אבו אלהסן בן אבו אלכרם מחמד בן מהמד אבן אלאתיר  ,אלכאמל פי את  -תאריה '  ,ב  ,ביירות , 1982
עמ '  ; 498 , 418 , 410אבן ה ' לדון ( לעיל  ,הערה  , ) 86עמ '  ; 948 , 901 - 900אבן כתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 85ה ,

עמ '

 68ואילך .
עמ '

113

טברי ( לעיל  ,הערה , ) 54

114

דה חתיה ( לעיל  ,הערה , ) 73

115

2090

עמ '

אבן עסאכר ( לעיל  ,הערה , ) 60
ליידן  , 1904ג  , 1 ,עמ '  ; 87ד ,

.

. 51

עמ '

; 483 - 479

 , 1עמ ' , 73

143

והדיון שם .
11 , 19 % 2 116דן

( 193

.ק

 ,סק  . Vasiliev ,ג

 . [ 97 % [ ,קטו ]

trans .

ש

מחמד אבן סעד  ,כתאב אט  -טבקאת אלכביר  ,מהדורת

2 ( ed .

.

 .זק

Sachau

וראו  :אבן כתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 85ה (  , ) 1905עמ '
' ( Histoire universelle ) ,

""י ""
;

68

,2.

ואילך

' 2 -ם ~gapius 01 Manbij , 'Kitab

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

ידי

המוסלמים

היכן מצא אגפיוס  ,בן המאה העשירית  ,את המסורת הזאת  ,המקדימה את קרב הירמוך עד לימיו של

.

מחמד עצמו  ,אף כי הוא אינו נזכר בה מי יודע איזה סיפור איאם עמד לפניו

117 ,

מקור נוצרי מאוחר

הרבה יותר  ,מיכאל הסורי  ,הפטריארך היעקוביטי של אנטיוכיה מן המאה השתים  -עשרה  ,מספר

.

שלאחר מפלת הביזנסים בדאגן היה קרב לפני קרב הירמוך קלטני  ,המצטט את מיכאל הסורי ,
משוכנע שמדובר בקרב אג ' נאדין  ,אם כי מקום הקרב אינו נזכר במפורש ,

118

הדבר מעורר תמיהה ,

שכן אם מיכאל הסורי יודע על קרב הירמוך בשמו  ,מדוע אין הוא אומר דבר על קרב השוב לא

פתות ?

אני שב וטוען אפוא שכל המסורות  ,בין ממקורות מוסלמיים ובין ממקורות לא מוסלמיים שהושפעו
מן הספרות הערבית  ,כמו אלו של אגפיוס ושל מיכאל הסורי  ,מבטאות צורה ספרותית שעניינה
למשוך את הלב ואולי גם ללמד מוסר  ,ואצל הנוצרים גם לבטא את המאבקים התאולוגיים הקשים

הכנסייה .

בתוך

119

מטרת הסיפורים במקורות הערביים היא נוסף על כך לפאר מצד אחד את

המאמינים ולהשפיל מצד אחר את אויביהם וכן לשגר מסר דתי על אמתות האסלאם  ,שאת הצלחותיו

.

יש לזקוף לעזרתו הפעילה של אללה על כן כל הניסיונות לחפש אסכולה אתת של מסורות המועדפת

.

על אסכולה אחרת הם ניסיונות שאין להם לא בסיס ולא ערך במילים אחרות  ,מסורותיו של סברי
הבאות ' ממקור עיראקי ' אינן טובות פחות או יותר ממסורות הבאות כביכול ממקורות אתרים  ,יהא

.

זיהוים אשר יהא פה ושם  ,אצל בלא5רי למשל  ,אפשר לקבל מושג מי האיש האהרון אשר מפיו שמע
הסופר את הסיפור  ,אך לא נוכל לדעת מניין התגלגל הסיפור לאוזניו של המספר באמצע המאה

.

השמינית או התשיעית מקומות ותאריכים הם רק מסגרות נוחות לסיפור המעשה ( אם לא נאמר

.

המעשייה ) אין להתפלא שלימים  ,כאשר נפוצו הסיפורים בפי הקצאץ  ,מספרי האיאם וסיפורי העם ,
נקשרו סיפורי גבורה על התקופה ההרואית של האסלאם בשמות של מקומות קונקרטיים  ,ושאפילו

.

היו כאלה אשר יכלו להצביע על המקומות האלה ' על המפה ' אם היה צורך בכך אלא שלא תמיד
הייתה זו

מפה זהה  ,כפי שראינו כשדנו במקומה של אג ' נאדין .

עיקרו של דבר  ,אם מיכאל הסורי במאה השתים  -עשרה אינו יודע בדיוק על איזה קרב מדובר במסורת
שהוא מוסר  ,יש להניח שהמסורת לא הכילה לא מקום ולא תאריך  ,אך היא איננה אמינה פחות
ממסורת שמוסרת לא רק מקום ותאריך אלא אף את שעת היום שבה התחולל הקרב  ,כמו המסורת
שמביא אזדי  ,המספר

שבין קרב אג ' נאדין

שקרב אג ' נאדין היה בדיוק ביום שבת ' באמצע היום ' .
ולתוהה
לקרב ירמוך עבר בסך הכול חודש אחד .

120

121

נוירי תישב ומצא
מה קרה למסורת

ה ' עיראקית '  ,הרי גם אותה נמצא אצל נוירי  ,הממקם את אג ' נאדין בסמוך לכיבוש בית  -שאן בשנת
15

.

117

122

עליו ועל מקורותיו ראו  :רוזנטל ( לעיל  ,הערה , ) 48
ואילך ; 0זת Inquiry 1תן 'Abbjid Century :
217 - 239

 .ק?

the First

עמ '  137ואילך ; פלמר וברוק

( לעיל  ,הערה , ) 105

Inter-cultural Traffic ' , Aram , 3 ) 1991 ( ,

עמ '

.

118

קאטני ( לעיל  ,הערה , ) 94

119

פלמר וברוק ( לעיל  ,הערה  , ) 105עמ '

120

אבו אסמאעיל אחמד בן עבדאללה אלאזדי  ,כתאב פתוח א  -שאם  ,מהדורת  , Leesכלכותה  , 1854עמ '

121

122

נוירי ( לעיל  ,הערה  , ) 85יט ,
שם  ,עמ '

. 169

עמ ' 96

תו  . ftoyland, 'Arabic, Syriac and Greek Historiographyן

67 - 66

148

עמ ' - 120

 ,בקטע מתוך הכרוניקה המשוחזרת של דיוניסוס .

121

.

81

.

75

ץתדרה

ץתדרה
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76

נוירי  ,כמו כל האחרים  ,ומיכאל הסורי אינו יוצא דופן  ,העתיק את שמצא לפניו  ,ואף שהוא היה
היסטוריון רציני  ,בעיקר כשמדובר בימי  -הביניים המאוחרים ובמאורעות הקרובים יותר לימיו  ,הרי

.

שבמה שנוגע למסורות הספרותיות שמצא בכתובים לא היה לו הרבה מה לעשות גם אבן ח ' לדון נהג

.

כך סופרים מאותרים אלה ניסו מדי פעם להשתמש בכלי ביקורת  ,אך נראה שגם להם היה ברור

.

שאין אפשרות להפעילם ביעילות על סוג ספרותי כזה כמו כל מלומד אוהב ספרות הם בוודאי נהנו
מן הטקסטים של סיפורי הגבורה  ,אולי אף האמינו בנאמר בהם  ,ויש להניה כי התפעלו מגילויי

.

גדולתו של האל בעולמו ומן התפקיד שהוא הועיד למאמינים  ,ושהם ביצעו על הצד היותר טוב האם
יש להתפלא שבין המסורות על כיבוש סוריה יש גם כאלו שהן מעין גלגול אסלאמי של

לכם ואתם תתרשון ' ( שמות יד  ,יד

' ה'

ילחם

)?

מסורות רבות שמות בפיהם של מנהיגים ביזנסים ובפי הרקליוס עצמו הודאות על כך שאין

.

לביזנסים שום סיכוי נגד המוסלמים המקיימים את מצוות אללה כך למשל אבן כתיר מצא מסורת

.

על שיהה של הרקליוס עם קציניו המסורת הזאת מצטטת מילה במילה את השיחה משל היה המספר

נוכח בה ( יש להעיר כי הקצאץ  ,כלומר מספרי הסיפורים  ,אשר הציגו את סיפוריהם בפני ציבורי

שומעים  ,העניקו ממד דרמטי ורוח של אמינות לסיפוריהם על ידי הכנסת דו  -שיח בין הגיבורים .
)

מסופר כי בשיחתו עם קציניו אמר הרקליוס שהוא ביקש לעזוב את סוריה עוד לפני שהתהילה
המלחמה  ,משום שהבחין בעדיפותם הרוחנית של המוסלמים ובאמתות נבואתו של הנביא  ' :ידידי ,

אלה [ המוסלמים ] הם בעלי דת חדשה  ,ואיש לא יוכל לגבור עליהם  ,שמעו אפוא לי ועשו הסכם

.

עמם בתנאים מסוימים [ כמו למשל ] על מהצית המסים של א  -שאם ' בהמשך אמר הקיסר לקציניו
שאם כך יעשו  ,יישארו בידיהם חלקים של סוריה  ,ואם לא יעשו כדבריו  ,כי אז ' הם יקחו מידכם

.

את א  -שאם ויציקו לכם בהרי א  -רום ' המספר יודע לומר בדיוק גם מה הייתה תגובתם של קציני
הקיסר  ' :הם חרחרו באפיהם בשמעם את הדבר כהרהורו של המור הבר כפי שהם עושים בשל מיעוט

.

הידיעה והמומחיות במה שנוגע למלחמה וניצחון בעניינים של דת ובעסקי העולם הזה ' לפי מסורת
אחת הקיסר עזב אותם והטיל את צבאו למלחמה כנגד רצונו ,

123

ולפי מסורת נוספת נאמר עליו

שהוא לא מוכן היה לשנות את דעתו  ,אלא חבש את פרדתו  ,נפרד מסוריה לעולם ויצא

לקונסטנטינופול .

124

מן הדברים שכבר ציינתי ברור שלא דרוש דמיון רב כדי להבין שלפנינו קטע ספרותי אגדתי לגמרי ,
שהמסר שלו דומה לזה של קטעים ספרותיים אחרים שבהם הקיסר מכיר בגדולתו של הנביא  ,בעצמת

.

שליחותו ובאמתות דת האסלאם אין הבדל עקרוני בין המסורת הזאת לבין מסורות על כיבוש סוריה

.

הנושאות אופי של דיווח היסטורי הכולל ציון מקומות ותאריכים הרי גם אצל בלא רי מספרת מסורת
~
אחת בדיוק נמרץ שהקיסר עזב את סוריה לאחר קרב הירמוך רכוב על סוסו  ,באמרו  ' :שלום לך
סוריה  ,איזו ארץ טובה את

123

אבן כתיר ( לעיל  ,הערה
עמ '

124

שם  ,ד , 1932 ,

125

בלאדרי ( לעיל  ,הערה

) 85

לאויב ! '

 ,ה  ,עמ ' . 69

268 - 267
)1

.

125

.

 ,עמ ' . 162

שמות אישים ומקומות ותאריכים מדויקים עושים רושם של

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על ידי המוסלמים

.

אמת אך כשקוראים את המסורות הללו מתברר שאין דבר קל מלהתאים סיפורי מלתמה וקרבות

למאורעות ספציפיים ולתבל את ההתאמה בשמות ותאריכים .
צד אחר הממחיש את המגמות הספרותיות הללו המציינות את סיפורי הכיבושים נוגע ספציפית

לאישים שנטלו הלק במאורעות  .גם כאן הגרסאות הן רבות ואין צורך להעדיף גרסה אחת על חברתה.
כפי שציינתי כבר בתחילתו של היבור זה  ,העובדה שמסופר שאישים מסוימים נטלו חלק בקרב מסוים
או במאורע אחר בעל חשיבות מכרעת אין בה כדי ללמד דבר לא על המאורע ולא על אלה שנטלו

.

בו הלק כך למשל בסיפורים על כיבוש סוריה נמצא גרסה האומרת שמפקד הכוחות המוסלמיים
בקרב אג ' נאדין היה ת ' אלד בן אלוליד  ,ובצדה גרסה אחרת המספרת שת 'אלד היה רק מפקד כוח
תגבורת  ,מסורת האומרת שעמרו בן אלעאץ היה המפקד העליון ומסורת אחרת שעל פיה היה זה אבו

.

עבידה  -הכול בהתאם לצד שהיה מעוניין להפיץ את הסיפור בגרסתו המיוחדת כל שנדרש הוא רק
לעשות אי אלו התאמות ולההדיר פרטים לסיפור שביסודו לא היה לו שום קשר לאג ' נאדין ובוודאי

אף לא לאהד מן האישים הנזכרים .

126

אולי המסורת הקרובה ביותר למציאות של המון פולשים נוודים

היא זאת המספרת על כך שכל מפקד היה אחראי לצבאו ' ואלאמראא כל עלא ג ' נדה .
המסורת הזאת מספרת על צבא מסודר שמפקדי טוריו נתמנו על ידי הח ' ליף  .נכון  ,המסורת הזאת
) 127

(

לכאורה

התפתחה במשך הדורות כך שהיא מבטאת את השאיפה של הסופרים הערבים להצביע על ניהול

.

מלתמות הכיבושים ממרכז אחד  ,דבר שהיה בו כדי לבסס את האוטוריטה של הת' ליפות אולם ביסודה
של המסורת טמון הסיפור המקורי הטבעי כל כך על פולשים בדווים שבראש כל יחידה שבטית שלהם

עומד הראש המנהיג או מפקד לוחם שנתמנה על ידו להוביל את הכוח הלוחם .

.

הוא הדין למשתתפים האחרים בקרבות ולנופלים בהם תוך כדי התגבשותן של המסורות בחלוף
השנים ביקשו רבים להכניס את אבותיהם אל לבה של התקופה ההרואית בתולדות האסלאם  ,תקופת
יצירתה של האימפריה  ,ובמיוהד אל תוך מסכת מלהמות הכיבושים של האסלאם  ,על כן לא מקרה הוא
שאנו מוצאים שמות של אישים מפורסמים נוטלים הלק במלחמות אלה ובמיוהד בקרבות ההכרעה

.

.

הגדולים מגמה זו אינה יוצאת דופן ואינה ייחודית לאסלאם אין לך מאורע גדול בתולדות כל עם עד

היום הזה שלא יימצאו אנשים רבים אשר היו בו ומילאו בו תפקיד מכריע  ,אין לך אישיות היסטורית

.

גדולה שלא יימצאו רבים אשר יטענו כי חככו עמה מרפקים כך נולדים סיפורי מאורעות שלא היו

.

ומפגשים שלא התקיימו דומה הדבר בימינו לאנשים הדוחפים את פרצופם לצילום עם אישיות גדולה ,
ושנים לאחר מכן מספרים על ידידותם המופלאה עם אותה אישיות  ,שלא ידעה אפילו על קיומם ,
ובניהם אחריהם כבר יכולים לשאת את המסורת הלאה ולספר על השתתפות אבותיהם במאורעות

.

מכריעים שבהם הייתה קשורה האישיות ההיא  ,ואידך זיל גמור הוא האמור בתיאורי המאורעות  ,ככל

.

שיגודל ויפואר וירומם המאורע  ,כך תגדל חשיבות המשתתפים בו לפנינו אפוא שני כיוונים של

יצירת מסורת  :האהד העצמת המאורע  ,והאתר זיהוי המשתתפים בו בהתאם למטרות המזהים .
ואילך ; מסורות מקבילות וסותרות רבות על זהותם של
 ,עמ
ראו סיכומים אצל  :דונר  ,לעיל  ,הערה

126

) 62

'

113

עמ '  149ואילך ; אבן עסאכר

המפקדים ראו אצל  :בלא רי ( לעיל  ,הערה , ) 1
 , ) 115ד  , 1 ,עמ ' . 143 , 73
אבן סעד ( לעיל  ,הערה ~
127

ח ' ליפה בן ח ' יאט אלעצפורי  ,תאריח '  ,ביירות , 1993

עמ ' . 79

( לעיל  ,הערה  , ) 60עמ ' , 448

; 480

77

ץתדרה

קתדרה

78

משה שרון

עד כמה גדולים היו הקרבות שנערכו בסוריה אפשר אולי ללמוד מן המספרים הנמסרים במסורות על

.

האבדות בקרבות אלה כבר אמרתי בתחילת הדברים שאין ערך למספרים שבמסורות הנוגעים לגודל

הצבאות הלוחמים בכל קרב.

128

אני נזקק למסורות על מספרי האבדות רק כדי להראות את אופיין

.

המיוחד של הצורות הספרותיות הללו אנו מוצאים מספרים עצומים של לוחמים  ,ומספר הלוחמים מן

.

הצד המוסלמי הוא באופן קבוע כרבע ואפילו הרבה פחות ממספר הלוהמים הביזנסים כך בקרב
אג ' נאדין מסופר על

,

,

25 000 - 20 000

לוחמים מוסלמים המביסים

,

100 000

הירמוך המספר קופץ לכרבע מיליון חיילים ביזנסים המוכים על ידי
מטרת המספרים הדמיוניים

הללו130

חיילים

כ 40 000 -

,

ביזנטים .

129

בקרב

לוחמים מוסלמים .

היא כמובן להראות שהקרבות היו קרבות ענקיים של מעטים

מול רבים  ,של מאמינים נגד כופרים  ,של אללה נגד אויביו .

אולם בהנחה שהביזנסים לתמו בכלי

נשק קטלניים לא פתות מאלה שהיו בידי הערבים  ,מסתבר שבקרבות גדולים בימי  -הביניים  ,שבהם
השתתפו כמה אלפי לוחמים מכל צד  ,היה מספר גדול של אבדות בהרוגים מידיים ובפצועים שמתו

.

מפצעיהם הן בצד המובס והן בצד המנצת אך הנה מתברר שעל פי המסורות שבידינו היו בצד

.

המוסלמי ברוב הקרבות רק הרוגים בודדים בקרב אג ' נאדין מונה בלא רי ארבעה  -עשר הרוגים אחד
לאחד ,

131

ואבן אסחאק  ,המעוניין רק באלה אשר היו מוסרי תדית ~ ,
מספר שנהרגו רק שניים  ,ובסך

הכול  ,לפי כל מקורותיו של ת ' ליפה  ,המישה .

132

לימים הקנתה השהאדה ( זה המעמד אשר ניתן לנופלים במלחמת מצווה ) באחת ממלחמות הכיבושים

.

מעמד של כבוד ואולי גם הכנסה כספית כלשהי לפיכך ברורה השאיפה של משפחות מסוימות
ובוודאי של מי שהיו בעלי מעמד פוליטי או שאיפות למעמד כזה  ,למנות את אבותיהם בין הנופלים

.

בקרבות וכיוון שאין מדובר במספר גדול של שהידים כאלה  ,הרי חילופי הגרסאות בולטים ביותר ,

ואין הסכמה בין הסופרים השונים באשר לזהות הנופלים .

133

כך למשל על אבאן בן סעיד בן אלעאץ נאמר שהוא נהרג בקרב אג ' נאדין ;  134הוא נהרג גם בקרב
הירמוך 135וגם בקרב מרג ' א  -צפר  136לפי מסורת אחרת הוא כלל לא נהרג אלא רק נפצע בקרב

.

הירמוך .

הוא גם מופיע חי וקיים בימיו של הח ' ליף עתמאן וקורא במצוותו של הה ' ליף את נוסח

137

תאבת .

הקראן לזיד אבן

128

על אלחארת בן השאם בן אלמגירה נאמר שהוא לבטח נהרג בקרב

138

כשם שאין ערך למספרי אוכלוסין הנמסרים או מחושבים בדרך כלשהי לפני השימוש במפקדי אוכלוסין מסודרים

.

ותיעודם ראו :

 the Counties of Medieval Islam ' , IESHO , 28תן Ayalon, 'Regarding Population Estimates

 1 - 19קק ) 1983 ( ,
129
130
131

בלא רי ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ ' 135

.

ראו ~הערתו של אבן ח ' לדון ( לעיל  ,הערה
בלא רי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' 136 - 135

עמ ' .80

) 15

.

132

ליפה ( לעיל  ,הערה , ) 127
ת' ~

133

לדוגמה בלבד ראו  :בלאדרי ( לעיל  ,הערה , ) 1

134
135

בלא רי
סברי~ ( לעיל  ,הערה

( שם ) ; ח ' ליפה ( שם ) ;

.
עמ ' 135

; 136 -

אד '  -ד ' הבי ( לעיל  ,הערה , ) 85

 , ) 54עמ '  ; 2349ה ' ליפה ( לעיל  ,הערה

שם .

ח ' ליפה שם .
א  ,עמ ' . 576
 ,עמ ' . 89
(

)

) 127

136

ה ' ליפה

137

טברי ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '

138

יוסף בן עבדאללה בן מהמד אבן עבד אלבר  ,אלאסתיעאב פי מערפת אלאצחאב  ,א  ,ביירות , 1992

(

)

2101

.

עמ ' . 64

.ס

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

אג ' נאדין ,

159

אך על פי מסורת אחרת הופיע חי וקיים בכיבוש בית  -שאן לאחר מכן ;

140

ידי

המוסלמים

ומסורת נוספת

תדדה

79
-

מספרת שהוא נטל חלק בקרבות אג ' נאדין ופהל ומת במגפה של עמואס המש או שש שנים מאותר

יותר .

141

יש גם גרסה שהוא נפצע או

נהרג בקרב הירמוך .

142

.

מה בדיוק קרה לאנשים האלה ולאחרים  ,כמובן לא נוכל לדעת מובן שכל הסיפורים הללו נוגעים

מיתה יפה .

לאנשי מעלה  ,כולם צהאבה בני דורו של הנביא  ,ובוודאי היו שעשו מאמץ לבור להם

דוגמאות אלו  ,שאפשר היה להביא
רבות כמותן  ,הן עוד נדבכים במבנה
טיעוני שהמסורות על הכיבושים הן
סיפורי מלתמה  ,כמו סיפורים אחרים
מרפרטואר

הסיפורים

שהיה מצוי

באמתחתם של קצאץ  ,מספרי סיפורים
מקצועיים  ,אשר יכלו להתאים סיפור
לכל מאורע או להמציא מאורע שקרה
כביכול ולהתאימו לכל סיפור  ,כאמור
ההתאמה הזאת היא אולי נקודת המגע
היחידה בין הקצה לבין

ההיסטוריה ,

מספר הסיפורים ( קאץ וכן קצאץ ,

ההשאתי ) היה עד לפני
 -יובעת ההדשה :
זמן לא רב חזיון נפוץ במזרח  ,והוא
מילא תפקיד של מעין תאטרון של

.

איש אחד בצדו  ,ולעתים הוא עצמו ,

.

הראוי  ,בעל המסורת השבטית אשר סיפר סיפורים מעברו של השבט וממלחמותיו בסיפורי
 -היה
-:

;

הראוי  ,שלא כמו ברפרטואר של הקאץ  ,היה אולי אלמנט מסוים של מידע היסטורי  ,אלא שזה אינו

.

ניתן לזיהוי או למיקוד בנקודת זמן ממשית בסיפורי הקאץ והראוי תפסו מקום נכבד סיפורי

.

המלהמה  ,האיאם  ,המלהיבים בסיפורי הגבורה האלה ההגזמה הייתה מחויבת המציאות  ,ועל כן
חוזרים על עצמם הסיפורים בדבר עשרות ומאות אלפי לוחמים המוכים על ידי קומץ גיבורים או על

מעשי גבורה אישיים שעשו אנשים בודדים לבדם כנגד כוהות האויב או במלחמות שניים ( מלארזה ) ,
ולמספר לא נותר אלא להחליף את שמות

המשתתפים .

143

לא קשה לתאר כיצד נתגלגלו סיפורי

הקצאץ וקיבלו צורות ספרותיות קבועות  ,שהשיר מילא בהן תפקיד חשוב  ,וצורות ספרותיות אלה

נתגלגלו וקיבלו מעמד של ספרות היסטורית .
בלא רי  ,לעיל  ,הערה  ,עמ .

139

)1

' 136

.

140

סברי~ ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '

141

אבן סעד ( לעיל  ,הערה  , ) 115ה (  , ) 1905עמ '  ; 329ז ( , ) 1918

142

143

2158

2

עמ '

טברי ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '  ; 2100מליפה ( לעיל  ,הערה , ) 127
ראו דבריו הנחרצים של רוזגטל ( לעיל  ,הערה  , ) 48עמ ' . 21 - 20

; 126

עמ '

. 89

בלא רי ( לעיל  ,הערה , ) 1
~

עמ ' . 134

מבט מן הגלעד
צפתה לעבר אפיק

הירמוד

ץתדרה

80
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לא מקרה הוא שמורת יוסף בקראן נקראת בפי הנביא ' היפה שבסיפורים ' ' -אחסן אלקצץ ' .
שהכינוי הזה נסב על כל הסיפורים בקראן על מאורעות העבר  .הנביא היה מודע לעובדה שסיפור
144

ואפשר

יוסף מצוי ברפרטואר הסיפורים של הקצאץ השונים  ,וששומעיו בוודאי שמעו כבר את הסיפור  ,אלא
שבמקרה זה  ,הוא אומר  ,אללה בכבודו ובעצמו הוא המקור של הקצץ  ,והנביא משמיע אותם בחינת
דברי אלוהים חיים באמצעות המעשה הנבואי

(

וחי .
)

בסיפורי הקרבות של כיבושי האסלאם מופיעים כל האלמנטים של הקצץ  -ההגזמות המתחייבות ,
סיפורי מעשי הגבורה האישיים המשתלבים בסיפור הכללי  ,הסכמה הספרותית של מעטים מול רבים ,
הדגשת השפלתו של האויב הנובעת מכך שבראש כוחותיו עומדים מנהיגים ראשונים במעלה  ,כמו

תאודורוס אחיו של הקיסר העומד בראש צבאות הביזנסים בקרב אג ' נאדין  ,או ארטבון העומד בראשם

ההפך .

בקרב הירמוך ( וגם

)

אין להניח שהקצאץ הערבים ידעו לבטא נכון את השמות היווניים או

.

הרומיים הזרים או להבהין בין שם לבין תואר אצולה או תיאור של תפקיד בכלל  ,שיבושי שמות

.

זרים כאלה מאפיינים את הספרות הערבית כמעט עד ימינו במקרה שלפנינו שמות וכינויים בעלי
צליל זר שנסתרסו ללא הכר לפעמים  ,פוזרו בשפע בין המסורות השונות והקנו להן באוזני השומעים

רושם של אמינות  ,השתתפותו של תאודורוס ( תדראק )  ,שהמספר הערבי מדגיש שהוא אחי הקיסר
' לאביו ולאמו ' ,

לפחות באחד מן הקרבות בסוריה היא בהחלט אפשרית  ,ויש לכך תימוכין

145

.

ממקורות יווניים מובן שניצחון על אחי הקיסר הוא הישג כשלעצמו  ,ועל כן מנקודת ראותה של
המסורת המוסלמית הימצאותו של תאודורוס באחד משני הקרבות או בשניהם מחויבת המציאות

כמעט .בגרסתו של סברי מפקד הצבא הביזנטי באג ' נאדין היה ארטבון .
תיאור תפקיד או תואר  .בצורתו זו הוא מוכר לנו מן התלמוד הבבלי ,

146

והמפרשים נחלקים שם אם

147

לראות את המילה כשיבוש או צורת ביטוי מקומית של טריבונוס

או שיבוש של המילה היוונית אתראון

) athreon

זה איננו שם פרטי אלא

) ( Tribunus

בפי דוברי הארמית148

) 149

במקרה זה יש להכריע

 ,במשמעות  :בודק  ,בוחן .

לטובת השיבוש של טריבונוס  ,שהיה מפקד של נומרוס )  , ( numerusגדוד בן
( ולפעמים אף פחות

)

200

עד

400

חיילים

בצבא הביזנטי של התקופה .

אין לקבל את השמות הזרים כעובדות של ממש אלא אם כן יש לנו סימוכין עצמאיים לצורכי השוואה

.

וקביעה סופית ללא סימוכין כאלה קשה לזהות שמות כמו ג ' רג ' ה בן תודר או בן בו יהא ,
~
עליו שהתאסלם תוך כדי קרב הירמוך  151 ,אלדראקץ או אלקיקאר בן נסטורס  152בעזרת קצת דמיון
150

שנאמר

.

144

145
146

קראן יב ,

ג.

אבן כתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 85ה ,
סברי ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '  ; 2400 - 2398אבן כת ' יר ( שם )  ,עמ '

147

בבלי  ,יומא

148

ראו :
118

149

150

151

עמ ' .69

יא ע " א .

Talmud Babli Yerttshalmi, Midrashic Literature, and Targumim, New York

.ע

; 1950 ,

גיל ( לעיל  ,הערה

) 101

 ,עמ ' . 34

ראו פירושו של ע ' שטיינזלץ ליומא ( לעיל ,

הערה . ) 147

אבן ה ' לדון ( לעיל  ,הערה  , ) 85עמ '  ; 900אבן כתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 85ה ,
לפי גרסת סברי ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '  ; 2099 - 2097נוירי ( לעיל  ,הערה

של גאורגיום בן תאודורוס .
152

. 125

טברי ( לעיל הערה , ) 54

עמ ' . 2088 - 2087

עמ ' 77
) 85

.

,

0

Dictionary

lastrow ,

4 .נ

ואילך .

הצורה הערבית היא אולי שיבוש

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

ידי

המוסלמים

81

אפשר אולי לזהות את אלדראקץ עם  , Drungariusתוארו של המצביא הביזנטי שפקד על אהד מארבעת
הקורפוסים של

הצבא .

153

אלקיקאר בן נסטורס הוא שעטנז של שמות וכינויים משובשים אשר

המספרים כבר נתנו להם צורה ערבית כלשהי  ,אלקיקאר שייך לאותה משפתת שיבושים של כינוי
אהד המופיע גם כאלקבקלאר ,

154

אלקנקלאר ,

155

א  -ספלאר הסריס של הרקלי וס ,

156

וגם אלננפאר

ואלקיקלאן  .על פי אבן כתיר  ,המצטט את אבן אסחאק  ,הוא אינו אלא נסטורס הסרים של הרקליוס ' .

15

כל השמות הללו  ,ובוודאי יש שיבושים נוספים  ,שייכים למפקד הצבא הביזנטי ( או סגן המפקד ) הן
בסיפור על קרב אג ' נאדין והן בסיפורים על קרב הירמוך  ,השיבוש המבדיל בין קנקלאר לסננ ) פלאר

.

אפשר למספר שעל דבריו נסמך ח ' ליפה לשים את האחד באג ' נאדין ואת האתר בירמוך אגב  ,בשל

.

צורת הכתב הערבי כל השיבושים דלעיל ניתנים להסבר גם השם נסטור  ,המופיע כאביו של

.

אלקיקאר  ,מופיע כשמו של קבקלאר  ,וזה קרוב יותר למציאות קבקלאר הוא התואר קוביקולריוס
)

 , ( Cubiculariusסריס רם מעלה שליווה את הקיסר במסעותיו .

מספרי סיפורים ליד המדורות במחנות הבדווים  ,בכיכרות  ,בבתי שועים וסוהרים עשירים ובכל מקום
שנאסף בו קהל מאזינים  ,רצו לשוות לסיפוריהם רושם של אמינות  ,והציגו אותם בשיטות שונות לא

.

כמעשיות הסרות שחר  ,אלא כמעשים שהיו  ,בין בעבר הרתוק ובין בעבר הקרוב כדי להוסיף לסיפורים
המלהיבים גוון של מאורעות אמתיים מסר הקצאץ פרטים  :שמות מקומות  ,שמות אנשים ותאריכים ,

.

בין אם היה לכך בסיס כלשהו בסיפור המעשה בין אם לאו ציון היום בשבוע  ,השעה ביום  ,שלא לדבר
על התודש והשנה ( וכבר ראינו דוגמאות לכך לעיל ) ושמות זרים בוודאי עשו רושם רב  ,ויכלו להיות

.

הוכחה ניצחת לאמתות הסיפור ולאמינותו של המספר כאשר המספר לא ידע למסור שמות של
מעורבים במעשה שהוא סיפר עליו הוא הפך את כל הסיפור לאנונימי והשתמש בביטויים בלתי

.

מחייבים  ,כגון ' מישהו ' ' ,איש אחד ' וכיוצא באלה צורת דיווח אנונימית כזאת בולטת גם בקראן  ,מה
שיכול ללמד שהדברים הגיעו למחמד מבעלי מסורות מקומיות ולא ממקורות מקראיים כתובים שמישהו

.

קרא אותם כביכול לפניו כך למשל בסיפור המלכתו של טאלות ( חורז עם ג 'אלות ומזוהה עם שאול
המלך ) שמו של הנביא ( במקרא  :שמואל) שממנו ביקשו בני ישראל להמליך עליהם מלך לא היה ידוע

לקצאץ שסיפר את הסיפור  ,ועל כן מסופר בקראן רק שהוא היה ' נביאם ' של בני ישראל .

158

הוא האמור

בסיפור מכירת יוסף  -שמו של האת של יוסף אשר מנע את הריגתו ( במקרא  :ראובן ) גם הוא לא היה

ידוע לקצאץ  ,ועל כן האח מוזכר בסיפור הקראני כ 'אחד מהם ' .
פוטיפר שר הטבחים  ,והוא הפך בפיו ל 'זה אשר

קנה אותו ' .

159

כך אין המספר יודע גם את שמו של

160

יש להניח שהדגם הסיפורי ששמות

ובמיוחד שמות זרים חורזים זה בזה גם הוא היה מקובל בפיהם של מספרי הסיפורים  :כך מופיעים בנוסף

 ,עמ ' . 34
 ,עמ ' . 2125

153

גיל ( לעיל  ,הערה

154

סברי ( לעיל  ,הערה

155

ה ' ליפה ( לעיל  ,הערה , ) 127

) 101

) 54

.

עמ ' . 80

156

שם  ,עמ '

157

אבן כתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 86ה ,

158

89

' ויאמר אליהם

159

שם יב ,

160

שם יב ,

י.

כא .

נביאם . . .

עמ ' . 69

' קראן ב  ,רמז  -רמש

קתדרה

קתדרה

82

משה שרון

לג 'אלות וטאלות ,

161

גם הארון וקארון ,

162

הארות ומארות 163וכמובן הצמד מוסא ועיסא .

כאשר אנו מוצאים נוסחים שונים המתארים מאורע כלשהו ובמיוחד מערכה מסוג קרבות ההכרעה ,
אנו יכולים להניח במידה רבה של ביטחון שמדובר בסיפורים עצמאיים של קצאץ שהפכו בפי

האת ' באריון לווריאציות על נושא אהד .

164

אם יש דמיון בין התיאורים  ,אין זה כלל מחויב המציאות

שה ' היסטוריונים ' העתיקו זה מזה ; קיימת אפשרות סבירה שהם שאבו ממאגר סיפורים שהיו נפוצים ,
ושהגיעו לא רק לערבים או למוסלמים באופן כללי  ,אלא עברו גבולות דתיים  ,לשוניים וחברתיים

.

והגיעו גם ליהודים וגם לנוצרים על כן אם אנו מוצאים במדרשים ובתלמודים  ,בקראן ובפרשנותו
המבוססת על תדירים  ,סיפורים דומים  ,אין זה אומר שמתמד היה תלמיד חכם בישיבה במדינה  ,או
שבמדינה או במקומות אחרים היו הכמי מדרש יהודים אשר ' לימדו ' אותו  ,אלא שהן המדרש והן מתמד
והמסורת המוסלמית הקדומה קלטו ממקורות זהים או דומים  ,מן הרפרטואר הגדול של הסיפורים

שהיו נפוצים במזרה  ,והוא האמור גם במאורעות הקשורים בכיבושי האסלאם הראשונים .
לא מקרה הוא שאחת ההאשמות שהופנתה כלפי מתמד הייתה שהוא מספר את ' סיפורי הקדמונים ' ,

.

שהיו מוכרים לכול פעם אחר פעם מצטט הנביא את דברי מתנגדיו אלה  ' :אמרו  " :כבר שמענו ואילו

רצינו היינו [ גם כן ] אומרים כדבר הזה  ,אין אלה אלא סיפורי הקדמונים

ובצורה יותר נחרצת

" ' ; 165

מתנגדיו אומרים  ' :סיפורי הקדמונים אשר הוא כתבם לעצמו והם נקראים לפניו בוקר וערב ' .

166

בסיכומם של דברים אנו יכולים להסיר מדרכנו כמה השקפות אשר שררו במתקר על ראשיות

האסלאם  :ראשית  ,ההגדרות של אסכולות כמו אסכולת מדינה ( אבן אסחאק  ,ואקדי ) ואסכולת עיראק

( סיף בן עמר )  ,ושנית  ,העדפת אסכולת מדינה על אסכולת עיראק מבחינת המהימנות כפי שעשה

.

ולהאוזן בדרכם שלהם הן אלברכט נות והן פטרישיה קרון כבר דנו על כך

בפרטות ' .

16

שלישית ,

שהיתה עדיפות כלשהי אם המקור שהגיע לידינו מסתמך על ספור שכבר בזמנו הועלה על הכתב .
סיפור כתוב אינו
אין נפקא מינה אם הדברים היו כתובים או שמדובר במסורת שהעברה בעל  -פה .
168

בהכרת מהימן יותר מסיפור בעל  -פה  ,ואנו חייבים להיות מודעים לשתי עובדות יסוד  :לכך שיש
מרחק זמן גדול בין סיפורי הקצאץ לסיסטמטיזציה של הסיפורים האלה בספרות ההיסטורית  ,ולכך
שהספרות ההיסטורית בכל מה שנוגע לראשיות האסלאם אינה למעשה יותר מאשר ספרות יפה ,
מגמתית  ,שנכתבה זמן רב מאוד אחרי המאורעות  ,ושעניינה היסודי לא היה לחקור את האמת על
161
162

163

164

שם ב  ,רמס  -רגא .
שם כה  ,עז .
שם ב  ,קב .

.

והרבה טעם יש במה שכתבה קרון על העניין ברוה זאת ראו :
215 , 219 , 232
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לא .

165

קראן ח ,

166

שם כה  ,ה ; ובנוסח זה ודומים לו תמיד תוך הדגשה על ' סיפורי הקדמונים '  :שם ו  ,כה ; טז  ,כד ; כג  ,פג ; כז  ,סח ;
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 .קק

11 ' Chicago 1957 ,

עמ '
~

216

.

'Arabic Literary

",

Abbott, Stitdies

.א

קרבות ההכרעה בכיבוש סוריה על

ידי המוסלמים

.

מאורעות אלה אלא לספק תיאורים דרמטיים ולמלא ייעוד אחר  ,בין חברתי בין דתי  -מוסרי על כן
אנו מוצאים במסורות אלו מוטיבים סיפוריים חוזרים  ,דיאלוגים  ,אנקדוטות על מעשי גבורה גדולים

של פרטים מסוימים  ,נאומים  ,חילופי איגרות בין הגיבורים המרכזיים  ,בין אם אלה ערבים ובין אם
אלה ביזנסים  ,סכמטיזציה של המאורעות והבלטה של אמתות האסלאם ושל מוסריותם של המאמינים

.

הראשונים לשם כך למשל נוצר הסיפור על מרגל ערבי שנשלח על ידי הביזנסים לרגל את מהנה
המוסלמים  ,ושחזר ודיווח על מוסריותם הגדולה של המוסלמים  ,שהם ' נזירים בלילה וכפירים ביום ' ,
ועל כך שגדול וקטן בהם שווים בפני החוק  ,דבר ששכנע את המפקד או הקיסר שהניצחון מובטח

מראש למוסלמים .

169

אם המקור למסורות על כיבושי המוסלמים בסוריה הוא אוספי הסיפורים של הקצאץ השייכים לתחום
הספרות העממית  ,ושרבים בהם מכילים מוטיבים משותפים וסיפורים דומים הקיימים לא רק בחברה
הערבית אלא גם בתרבויות אחרות לגמרי  ,הרי היצירה הסופית שיצאה מתחת ידם של מי שנחשבים

להיסטוריונים המובהקים של ראשית האסלאם  ,ואקדי ,

סברי ובלא רי ( הן ב ' אנסאב אלאשראף ' והן

.

ב ' פתות אלבלדאן ' )  ,היא יצירה של אדב היסטורי זוהי צורה ~
ספרותית שהתגבשה במיוחד תחת

.

שלטונם של העבאסים  ,ושהפכה את סיפורי הקצאץ למסמכים היסטוריים ביצירות הללו זיכרון העבר
מורכב מאנקדוטות המייצגות נושאים ומוטיבים שונים  ,והמבנה הספרותי מארגן את המוטיבים הללו

כך שהם מוליכים את הקורא או המתבונן לשיא דרמטי הנובע מן העלילה הראשית שנוצרה.
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מה נותר לנו אפוא מכל סיפורי הכיבושים ? האם אנו יודעים אם קרב אג ' נאדין וקרב הירמוך ואולי
עוד קרב ביאקוצה היו קרבות

שונים ?

ייתכן שמדובר בקרב אחד אשר פוצל על ידי ההתאמות

.

הסיפוריות  ,ושהוא נערך בעבר הירדן המזרתי ואולי יש אפשרות שמלכתחילה מדובר בפעולות
מלחמתיות מקבילות  ,כלומר שלא כל הצבא הפולש המוסלמי נכנס כל פעם לקרב גדול אחד  ,אלא

.

שקבוצת לוחמים אחת להמה במקום אחד וקבוצת לוחמים אתרת לתמה בו זמנית במקום אחר אם
יכלה להתקיים לתימה בסוריה ובעיראק במקביל  ,ובעיראק בכמה מקומות  ,מן הסתם יכלו כוחות
פולשים ערביים להימצא בכמה מקומות בו זמנית ובפרט שלא היה כות ביזנטי של ממש שעמד

.

בפניהם אין לך דבר המבטא את הדבר יותר מדרשת תג המולד ( מלאת התקווה עדיין ) של סופרוניוס

הקדוש  ,פטריארך ירושלים  ,שהתלונן על הימצאותם המאיימת של הערבים בסביבות ירושלים ,

והדברים אמורים בשנת , 634
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כלומר לפני התאריך המצוין כתאריך של קרב אג ' נאדין .

ברור שהפולשים הערבים אשר מצאו את סוריה בלתי מוגנת ומבולבלת יכולים היו להתפרש בקלות

.

הן במערב ארץ  -ישראל והן במזרתה אולם נראה שעיקר הכוח היה במזרח  ,ושהוא נשען על המדבר

.

.

וההוראן אג ' נאדין  ,ירמוך ויאקוצה נמצאים לא רחוק ממצוקי הירמוך והרקאד ובין אם נערכו בהם
שלושה קרבות ובין אם נערך בהם קרב אתד שפוצל במסורת לשלושה  ,הרי קרבות אלה היו
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משה שרון

מצומצמים לאין ערוך מכפי שהמסורות מציגות

אותם .

קרבות אלה הכריעו את מעט החיילים

הביזנסים שנמצאו בארץ או שנשלחו אליה בחפזה מן ההזית הצפונית  ,אך הדמיון והצורך בסיפור

טוב בעל אופי אותנטי הפכו אותם לקרבות ענק .
אפשר רק לשער שמבחינה אסטרטגית היו מצוקי הירמוך והרקאד מקומות טובים לצורך יצירת קו
הגנה שימנע מפולשים מדרום לחדור אל לבה של סוריה  ,כלומר אל קו הערים דמשק ,

המץ והמאת .

על כן ייתכן שהכוהות הביזנטיים המצומצמים  ,גם אם הועברה תגבורת כלשהי מן החזית הפרסית

.

דרומה  ,לא התפזרו  ,אלא בחרו ליצור קו הגנה עיקרי במצוקים אלה העובדה שכל ערי המבצר ורוב
ערי התוף נכנעו במהירות גדולה כל כך לכובשים פירושה הוא שגם אם היה קו הגנה כזה  ,התברר

עד מהרה כי הוא הסר כל ערך .
אין טעם להכריע מתי בדיוק התחוללה כל מערכה  ,או מתי אירעה מערכה אחת גדולה מן האחרות ,

.

או אם בכלל התחוללה המערכה שעליה מסופר מה שקבע בסופו של דבר את גורלה של סוריה לא
היו המפגשים בין הצבא הביזנטי לבין הצבא של הפולשים המוסלמים  ,אלא העובדה שערי המבצר

הסוריות לא סגרו את שעריהן בפניהם  ,ושהארץ כולה  ,חוץ מאזוריה ההרריים במיוחד ( כמו הר

הלבנון  ,קיבלה ברצון את הפולשים .
)

כל השאר  ,כל מעשי התוקף והגבורה  ,קרבות הענק ומלחמות השניים  ,שליטת הח ' ליפים המרכזית ,
הנאומים תוצבי הלהבות  ,מעשי התרמית בשדה הקרב  ,חילופי דברים חכמים ומבריקים בין המוסלמים
לבין אויביהם ובינם לבין עצמם  ,הנסים והנפלאות שקרו בקרבות  ,כל אלה ועוד שייכים לרפרטואר

.

סיפורי העם וודאי שיש מקום לבדוק בצורה שיטתית מוטיבים המופיעים בסיפורים על כיבוש סוריה
לאור מוטיבים עממיים דומים בתרבויות עולם

אחרות ,

